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 ،على تفهم الوجودومبانيو العديدة، عمل الفكر اإلنساين عرب تارخيو الطويل، ومبيادينو ادلختلفة،       
أفصح عن مكونات  حيثوادلنبثقة من تطوره ومآلو، وحل مشكالتو وأزماتو ادلالزمة ألصل تشكلو وتكونو، 

، ما حدا بو ألقت بو يف مضمار التساؤؿ ادلتكرر وادللح)وجودية يف ادلقاـ األوؿ، مث تارخيية يف تاليو( مذىلة 
إىل السعي للعمل على إضفاء ادلعقولية الشاملة على كل ظواىره ومظاىره، ما أنتج تباعا أمناطا من الرؤى 

حاولت إلقاء الضوء وتسليط الوعي على مشكالت الواقع وادلذاىب، تباينت إىل حد التعارض ادلطلق، 
وغالب االعتبار يف التوصيف قصورىا عن بلوغ مراميها  أحيانا وأخفقت أخرى.وجتلياتو وتطوراتو، فنجحت 

، واليت دتثلت يف وضع مسوغات فكرية ومعرفية تقرأ ادلوجود وتربره، تعليال حينا وتدليال آخر، وادلقصد األوىل
س ار دلوقف وتربير الوضع التارخيي الذي عليو اإلنسانية، ودتادى احلاؿ أمادا طويلة، ولدت مددائما فهم ا

كل عمل على طرح اإلشكاليات وسعى لرفعها، مساعدا على بناء تراث ضخم من   ،وديانات ومذاىب
 دلشكالت انتفت، وال اإلجابات وفت.الفهـو واإلجابات والنظريات، لكن ال ا

وال يزاؿ الوضع رؤيويا على حالو، رغم التقدـ اذلائل والقفزات الثقافية النوعية واذلائلة اليت حتققت، ما     
، أو يف ثناياه وأصولو يدؿ قطعا على تعٌن مفارقة بنيوية ترسخت آف التشكل التارخيي األوؿ للفكر اإلنساين

 عقولية العامة، وتسهم يف رفع غنب البشريةحتقيق ادل دوفتنامت مع تطوره وصًنورتو، فهي حتوؿ إىل اآلف 
وتكرسها بدؿ أف تقضي عليها، ما ت عوض أف حتلها، اممل نظمها أز ادلعريف واألخالقي واحلضاري، فتح

 يدعونا إىل االندفاع تلقاءىا بقصد استيعاهبا ودتثلها مث رفعها وحلها.

تباينات الشديدة اليت حصلت يف التوصيف واإلحالة ادلتوازنة على تاريخ األفكار ومدارسها، يظهر ال     
والتفسًن واحلكم، داللة على التعدد ادلبدئي يف ادلنطلقات وادلرجعيات، وكذا يف األساليب وادلناىج 

، ما يفيد أنو من الصعب الوصوؿ إىل النظرية الشافية، أو واألحكاـوادلسالك، مث يف التوظيفات والتقييمات 
ل، ما انعكس على الثقافة البشرية إجيابا باإلثراء والتنويع واإلبداع واخللق يف اإلجابة اليت ختتص مبهمة احل

ادلتوازف، الذي سينعكس على  فهممن ال كو، وسلبا حبرماهنا من حتقيق حد معقوؿمضمارات الفهم ومسال
 .مبا خيدـ سًنىا الوجودي، فال تنقلب على ما تفعل بالنقض واإلبطاؿ ،ادلمارسة التارخيية ونظمها
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وتكرس احلاؿ السالف أكثر، عندما تدابر ادلتصدوف للثقافة اإلنسانية وتنابذ القيموف عليها، من رجاؿ     
دين وعلمائو والىوتييو، وفالسفة ومفكرين وفنانٌن وأدباء، وعلماء وجتريبيٌن، حيث عملت كل جهة وفق 

 بأسلوبقيقة وتوصيف الواقع، نظورىا وأفقها ومنطقها ومرجعيتها، فأفضت إىل إنتاج ادلعىن وسبك احلم
، وىنا صلد ىؤالء قد اخنرطوا يف واقعهم التارخيي، بواسطة مهـو  تسلم هبا ابتداءيتلايتوافق مع القيم ادلعرفية 

نظرية واىتمامات معرفية، تصبو إىل حتليل الواقع وتفكيكو، لبياف طبيعة ادلشكالت اليت تعرض لو، ولتحديد 
ادلشكالت، ويكوف ذلك كلو، باالستناد إىل أساليب وآليات عملوا على تأسيسها احللوؿ وادلخارج لتلك 

وبلورهتا، مبا يتوافق ورؤاىم الوجودية الكونية العامة، ورؤاىم التارخيية والسياسية والفكرية اخلاصة، ما جعلهم 
وحة، من التعدد مرة أخرى يتسوروف داخل مقوالهتم ومسالكهم ونظرياهتم، فحرموا أنفسهم وادلعرفة ادلفت

الرؤيوي ادلتالقح، والتجاوب الفكري ادلتكامل، ويظهر التوصيف ادلساؽ بوضوح، إذا عرفنا أف الثقافة الدينية 
كل شيء وفق طرقهم وكل ما خيالف توجهاهتم   وف  د  م  ع  والىوتييها وأصولييها جلسوا يف مؤسساهتم الدينية، يػ  
ختصاصو، وأخرى ىو ضاؿ، وتالية زنديق، فأمعنوا يف يرمى بنعوت مهدرة، فمرة ىو متطفل على غًن ا

غيب وحياة و تقدمي تفسًنات متكلسة قابعة يف دىور قددية، وفهـو أسالفية مقدسة، وكل احلياة روحانيات 
للعمل من أجلها، وكل اخنراط فيما عداىا يعد خروجا عن الطبيعة  اإلقناعجيشوا ذلا أساليب  ،أخرى

تل العلماء وطرد فق  ىنا ينعت كل جديد بالبدعة ويوسم صاحبها باذلرطقة، األصلية واخللقة األوىل، و 
الفالسفة وكفر الفنانوف، وحـر الناس من احلياة ادلادية، فاستبد هبم الالىوت الغييب مبدوناتو ومقرراتو 

من  ادءفيو، ب وخترجياتو دلشكالت الوجود وأزمات احلياة، وأنكرت الطبيعة واإلنساف معا، لصاحل الغيب وما
اإللو مرورا بالكائنات النورانية إىل احلياة ادلثلى الكاملة، ويف األخًن إىدار مقيت لبعدين أنطولوجيٌن للحياة، 

 مها الطبيعة الكوف، واإلنساف.

قبالو ردة فعل أخرى، دشنها الفالسفة بادئ األمر مث تسلمها منهم العلماء يف العصور ادلتأخرة،  و    
صبت مرجعية ملهمة، نتتلفة، حى مبا يشكلها من ظواىر ومظاىر سل الطبيعة واىتماـثلت يف العناية بدت

منحت قانوهنا طريقا يف تعقل األشياء وفهمها، مث سلوكا حبسب موجباهتا وانتظاما وفق قيمها وما حتملو من 
منكر للماورائيات وعلى  ل مباين خلصوصيتها ادلادية، فنتج وعي مادي كل رؤية كونية عادلية شاملة، طاردة
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رأسها الغيب ومن فيو، وأف احلقيقة ماثلة اآلف، ومن أراد احلياة فليس فيها إال مظهرىا ادلادي احلامل 
وافيا عن ىذه الروح،  للحقيقة وادلولد خلصائصها، وما العلـو ادلتواترة يف العصر احلديث وفلسفاهتا إال تعبًنا 

موذج ادلعريف احللويل الكموين، ادلعتمد على احلواس تارة، وعلى العقل طورا، ادلكتفية بادلرجعية ادلادية، والن
لكن دائما بأساليب جتريبية، انتقلت من حد ادلنهج ادلباشر إىل أفق التربير الكلي والتعليل التاـ، وىنا نشأت 

 تراسامؤسسات دتاثل الكنائس وادلساجد واألدرة والبيع، ىي اجلامعات وسلابر البحث ومراكز الد
والبحوث، وتقدمت فئة العلماء لتتسلم زماـ الوعي من أيدي رجاؿ الدين، لتعمل على صياغتو وفق 
منظورىا وأسلوهبا، فتنكر العقائد وتقصيها من نطاؽ الفهم والتعقل، أو حتصرىا يف سياؽ التناوالت ادلعنوية 

ادالت رياضية وجربية، وصياغات فيزيائية ، فاحلقيقة معذات االعتبارات األخالقية، وال صلة ذلا بالشأف العاـ
أو بيولوجية، وليس العلم سوى ادللموس احملسوس، وما يتجاوزه، مصدره عصور العجز اإلنساين وقصور 
وعيو أماـ ظواىر الكوف ومشكالتو، أما وقد استطاع العلم تقدمي التعليل، فال حاجة دلا عداه، ونلتقي مرة 

خرى من الوجود ادلتنوع وادلركب، وأعين بو الغيب ومضامينو، واإلنساف أخرى مع وعي مهدر منكر ألجزاء أ
ن اجلربية الالىوتية، ديك، فانقذفت الثقافة البشرية يف مضمار جربية أخرى، لكنها يف ادلآؿ أخطر من وقيمو

 ومسها بوحدة الوجود ادلادية الطبيعية، أو اجلربية احلتمية أو ادلادية.

، لكن ما من حل ىخر لمي أالتفسًن الالىويت مرة، والع وصراع ثنائي ينتصر في فتاه اإلنساف يف خضم     
سوى البحث عن اإلنساف، فظهرت الفلسفات اإلنسانية وحى اإلنسانوية، لتعيد اإلنساف إىل مقامو 
الوجودي سيدا على كل شيء ومالكا لو، ال حيفل باهلل وما يريده، وال بالطبيعة وما توجبو، فانبثقت 

فة الوجودية مبدارسها، لتتمحور حوؿ اإلنساف مقولة ادلقوالت، وتبين نظم تنظًناهتا على معناه الفلس
ومركزيتو، وطبعا نشأ األدب احلامل لتلك ادلضامٌن وكذا الفن، وكل الدوائر اليت تطيق ىذا اللوف من الفهم 

التاريخ أوضاعا اجتماعية وثقافية والتعليل، وقد قيل قدديا: إذا أنكرت اهلل فما بعده مباح بإطالؽ...فأفرز 
، وإثارهتا ةمهددة ألصل الوجود البشري، لقيامها على ادلعىن العبثي والعماء التاـ، باعتبار عدـ جدوى احليا

، وكل الغًن عدو إىل حٌن..فال الطبيعة ذات معىن ومغزى، وال اهلل ومرتتباتو ذات باؿ...وىنا للقلق والغثياف
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احلقيقة، وتتشعب مسالكها تعارضا وتضادا، ما حيوؿ دوف حتقيق احلدود ادلعقولة دتاما ينقسم توصيف 
 نفعاؿ والسلوؾ والعالقة والوجود.ادلتوازنة، من الفهم واال

(، 4002وىنا ظهر الفيلسوؼ وادلفكر السوداين ادلعاصر، زلمد "أبو القاسم" حاج محد )ت      
 البنيويروع فلسفي معريف، سعى إىل جتاوز القصور متصديا للتوصيف السالف، حيث عمل على بناء مش

ادلضمر يف ثنايا األنساؽ الفكرية ادلختلفة، دينية كانت، أو علمية، أو فلسفية، يعتمد على اجلمع بٌن 
ادلستويات األنطولوجية العديدة، وبأسلوب اجلدؿ، وأفق االبستمولوجيا الكونية اإلنسانية، الدارلة بٌن دوائر 

 عة، زاعما جتاوز قصور الثقافة اإلنسانية، وتراثها كلو. الوجود ادلتنو 

 وىنا حيق للبحث أف يتعرض للمفارقة ادلركزية اليت عملت الدراسة على سربىا ودتثلها وحلها، حيث     
 :اثو الضخم ادلرتاكم، فحواىو فارقة داخل تركيبة الوعي البشري ذاتو، ومبور ادلتأـز و ال

  والفلسفي منو باخلصوص التوازف يف إضفاء ادلعقولية، باعتبار طبيعتو قد الفكر اإلنساين عمومافىل ،
 ؟ /القيميادلعريفدلعطى الوجودي/ واحد من االتجزيئية التبعيضية، القائمة على بعد 

  ىل اعتماده يف الفهم والتحليل والتصديق واحلكم، على معيار األحادية وتنكب الرتكيبية، ىو ما
الكامن فيو، وحرمو من بناء نظاـ معريف، يقـو على التكاملية والشاملية ولد القصور البنيوي 

 ؟واإلنسانية

  ىل االستدماج ىو ادلسلك الرؤيوي الوحيد لتحقيق الفهم الشامل، والنظاـ احلضاري اإلنساين
 الكفيل مبنح السعادة والعدالة لكل اإلنسانية؟

 أللعلم احلق يف أف يقوؿ كلمتو يف مسائل  ىل إقحاـ الدين يف العلم والفلسفة، لو ما يسوغو؟ مث
 الدين وقضاياه؟ ىل للفلسفة أف تعيد اللحمة الفكرية األوىل اليت افتقدىا الوعي البشري؟

 الكونية اإلنسانية، أف حيقق بديال عن   اأيستطيع مشروع اجلدلية واجلمع بٌن القراءتٌن واالبستومولوجي
 فهمالتكامل ادلرجعي، والرتكب يف منهج ال عيدوالفلسفية، فيولوجية مكل ادلشاريع الالىوتية واالبست
 والتوصيف والتحليل واحلكم؟
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  ىل صهر ادلشاريع الفلسفية والالىوتية، مثمر من الناحية ادلعرفية، ومولد للمعىن القوي ادلرتجم
 للحقيقة ادلركبة، ويعكس نظريات ذلا مقدرة تفسًنية مقنعة؟

  القرآنية واعتماده دلوروث العرفاف والتصوؼ اإلسالمي، ودلسالك ىل استطاع حاج محد، مبرجعيتو
وادلدارس األلسنية والتفكيكية، أف حيقق  وتقاليد مدرسة فرانكفورت، ،الفلسفات الغربية ادلاركسية

نظرية النظريات، أو ادلشروع، الذي يعيد التشكل ادلركب للثقافة اإلنسانية، بكافة مصادرىا 
 ومرجعاهتا وآفاقها؟

 كاف متوازنا يف توظيف مشروعو ادلعريف يف حتقيق الرتاث البشري عموما، واإلسالمي خصوصا؟   ىل
أي ىل صلح يف تطبيق منهجو ادلعريف يف دراسة ادلشاريع ادلختلفة، وىل من مردود ديكن اإلفادة منو يف 

 الطويل؟ بناء فلسفة جديدة، حتل عند أعتاهبا ادلشكالت الرؤيوية ادلتوارثة من تاريخ البشرية

  ما معىن أف ينتقد حاج محد مدارس سلتلفة، ويسمها بالتبعيضية، مث ىو يعتمد طرائقها ورؤاىا يف فهم
 كاف متناقضا إىل احلد الذي مل يدرؾ فيو أنو لفق أكثر شلا ركب ومجع؟ القرآف واستجالء معانيو؟ أ

 

 

 

 

ج محد وتصدى، فقد حا  تعرض ذلا تساؤالت مركبة، ترتجم مبلغ ادلفارقة، وعظم ادلشكالت اليت      
 ا: ه  مس   على جبهات ثالث، ما دفعين أف أمسي دراسيت حولو وأ  توزع عملو 

 "المشروع المعرفي لمحمد "أبو القاسم" حاج حمد وتطبيقاته النقدية"

أما ادلشروع، فهو مجلة ادلضامٌن والنظريات واألطروحات اليت عرضها من خالؿ فلسفتو، أما ادلعريف فهو    
، وكذا الفهم ادلنهجي ادلنضبط البعيد عن ةالبشري تاريخاإلجابات الكلية عن األسئلة اجلذرية اليت طرحت يف 
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يف حٌن أقصد بالتطبيق النقدي؛ مجلة منطق اخلطرات، واعتماد األسلوب االبستمولوجي ادلركب يف الفهم، 
ري البشري عموما واإلسالمي والعريب منو على وجو التقييمات اليت عمد إىل القياـ هبا، بالنسبة للرتاث الفك

فلم يكتف بالتنظًن فقط، بل اشتغل على النظريات ادلختلفة وسرب فحواىا بادلقارنة مع  الدقة والضبط.
 أطروحاتو ادلستحدثة.

سا إىل الدارج ألسباب اليت دفعتين إىل اختيار ىذا ادلفكر، ظين بقوة طرحو، وجبدة أسلوبو، قياومن ا    
من ادلشاريع الفكرية، وكذا دتكنو من استيفاء الفكر الفلسفي والديين والعلمي ادلتاح، وعمل على صهره يف 

عطيات العقائد ومسالك بوتقة مشروع معريف ذي دالالت ابستمولوجية فلسفية، تعمل على التوليف بٌن م
وبنائها، وكذا التوظيف اجليد لنظريات الفالسفة وإمكانياهتا التحليلية والرتكيبية  الوحي يف التعريف باحلقيقة

، واإلفادة من نتائج العلم وقوانينو والفلسفات ادلتصدية لتوظيف خالصاتو يف حتقيق التفسًن الكلي والنقدية
معلل ومدلل يف اآلف نفسو، ينطلق من الرؤية الوجودية التوحيدية ،  الشامل، فعمد إىل توليد نسق فكري

وادلرجعية القرآنية ادلعادلة بالوعي للوجود وحركتو، وسعى إىل تأسيس فلسفة جدلية جتمع بالقراءة ادلركبة بٌن 
من غًن  ،الغيب واإلنساف والطبيعة، قاصدا إىل حتقيق الفهم والتوازف والسالـ الوجودي، مع مكونات احلياة

 تدابر أو تناجز.

ومن أىداؼ الدراسة؛ العمل على الكشف عن حقيقة الطابع االجتهادي جملموع أطروحات حاج    
محد، زيادة إىل مقاربة آرائو دلا تواضع عليو الفكر اإلسالمي من قضايا ومناىج ومنهجيات، وكذا دلا درجت 

ادلتكامل، ادلتسم  لفكريكانية حتقيق ادلشروع ايف تأكيد إمعليو الفلسفات ادلختلفة، إضافة إىل رغبيت 
بالعقالنية ادلوحدة، وبالشاملية التفسًنية يف غًن مشولية منغلقة منكفئة، وإنسانية متجاوبة واصلة جامعة، ال 

التاـ، وصوال إىل السالـ العاـ، يف نظم ادلعرفة وتصور الوجود  التوازفتلغي وال تنكر، بل تعمل على حتقيق 
 قيم.وتشكيل ال

ج الدراسة ىو ما يسمى: بادلنهج ادلعريف النماذجي، الذي وجتاوبا مع طبيعة اإلشكالية، يكوف منه    
يسعى إىل الكشف عن البنية ادلركزية يف أطروحة مفكر ما، وموضوع الدراسة ىنا، ىو: حاج محد، ومجع 
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ها استيعاهبا، حتليال وتركيبا، عناصرىا من شتات ادلفاىيم واألساليب وادلقوالت، ورصفها بطريقة يسهل مع
أي حتليل زلتوى رلموع األفكار، والعمل على رصد ادلتكرر منها وادلتأسس على أرضية معرفية واحدة، 

 وتنظيمها، شلا يسمح لنا الوقوؼ على ادلنهج والنسق وادلذىب، وعلى مرتكزاتو األساسية.

توزعت مضامينو، حبسب التدرج يف وتطبيقا للمنهج، أفضت األطروحة إىل خطة من سبعة فصوؿ،   
 التحليل والعرض، فكانت كالتايل:

وإرىاصات التشكل وبذور  ادلنحىن الروحي والفكري حلياة حاج محد.أما الفصل األوؿ عرضت فيو   
اليقٌن ومرحلة اؾ أمهية الدين من زاوية ادلأساة، و إدر و  التحوؿ والصدمة الروحية ويقظة الوعي.االنتباه، و 

 التوحد.

مظهرا  ادلصادر الفكرية  وادلرجعية الروحية  دلشروع حاج محد الفلسفي. أبرزت فيو الفصل الثاينأما     
اليت ساعدتو على تشكيل آليات ادلدارس الفكرية  ، مث مربرات التأصيل النظري دلرجعية حاج محد الفكرية

ة فيينا والتأسيس للغة لقة إىل ح، زيادمدرسة فرانكفورت ، وادلدرسة ادلاركسيةادلنهج والتحليل، منها:
ادلوضوعية، فادلدارس األلسنية والتفكيكية، إضافة إىل ادلرجعية اإلسالمية ادلتمثلة يف كل من  زلي الدين بن 

 زلمد زلمود طو. عريب و

شرعت يف بناء ادلنهج ادلعريف التوحيدي اجلديل، موضحا أمهية ادلنهج وجتاوز  الفصل الثالثيف ثنايا    
ظرية، من جهة  االستخدامات اللغوية لكلمة منهج، ماىية ادلنهج وشرطياتو النباعية، مث جاوزت إىل االنط

تلفيقية للمنهج مقاربة لتطبيقات المث اادلنهج بوصفو منوذجا وبنية تصورية.، و الداللة ادلفهومية دلصطلح منهجو 
كلب التوليفة جلمع بٌن القراءتٌن  من زاوية ا وتوحيدا ودرلا. اجلمع بٌن القراءات تأليفاأو مقارنة، وصوال إىل 

التأليف لقراءتٌن، توافقا مع تركيب اخللق، مث مستويات اجلمع بٌن اادلنهجية واجلمع بٌن القراءتٌن، موصفا 
الدمج و  التوحيد بٌن القراءتٌن والتوسط النسيب الرابط.مظهرا  بٌن القراءتٌن والتشكل اخللقي يف عامل ادلشيئة.

 تٌن وعٌن احلق يف اخللق.بٌن القراء
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لثالثة: الىوتيا، االستالبات او ادلضامٌن النقدية دلشروع حاج محد الفكري،  عارضا الفصل الرابعفيأيت    
ابستومولوجيا علم القلم ة التجزيئية ومرتتباهتا ادلعرفية، من خالؿ لقراءة الواحدطبيعيا، وجوديا، موضحا ا
نمط التبعيضي والتأسيس لالستالبات وال الستمداد االتكايل وتوالد العجز.فا ادلوضعي وادلآؿ الطغياين.

الطبيعية والتمركز احلتمي ادلرجعية و الغييب وتشكيل ادلصادرة اجلربية،  الالىوتبواسطة حتليل التايل:  الثالث.
 احلل الوجودي وادلآؿ العبثي.و  ادلادي،

 ببياف وتشكيل اخللفية ادلعرفية للمشروع،القرآنية  ادلرجعيةحيث  ؛الفصل اخلامسليتعدى العمل إىل     
لتشكل وا ف بٌن مكنتو الذاتية وعجز حامليو،لقرآمربزا ا ة وادلعادؿ بالوعي للوجود وحركتو،ادلرجعية القرآني

خصائص القرآف مث القرآف على مستوى البديل، و  امينو وجدوى التجاوز ابستمولوجيا،التارخيي للقرآف ومض
 لتحليل بديال عن التفسًن.نية وأسلوب االستيعاب مث التجاوز، منهيا بادلرجعية القرآبنائية، فاوشليزاتو ادل

-حيدية )الغيبعن التأسيس لنظرية الوجود التو ادلرجعية القرآنية أين أفصحت  الفصل السادسفإىل    
اجلدؿ يف أفق ادلدرسة طبيعة( وادلرتتبات االبستمولوجية، عارضا دلفهـو اجلدؿ واجلدلية، مث ال-اإلنساف

إسالمية ادلعرفة مستوى الغيب واإلنساف وخصائص ذلك، مندفعا تلقاء مظاىر اجلدلية على اجلمعية، و 
فهـو إسالمية لوجيا ادلعرفة الكونية التوحيدية، فنتجت العناصر التالية؛ مفهـو إسالمية ادلعرفة، موابستمو 

إسالمية  التعريفات االجتزائية التلفيقية، وصوال إىل تقييم، فج محد والداللة البنيوية الشاملةادلعرفة عند حا 
 األسلمة والناظم ادلعريف وادلنهجي وادلعرفة ادلعاد صياغتها. مث ادلعرفة والتناوؿ اجلمعي.

على  الفصل السابعوكتطبيق للتأسيسات ادلعرفية الواردة يف األطروحة وتطبيقاهتا النقدية، عملت يف    
 وجيا الكونية والتأسيس دلفهـو السلطة من االصطفاء احلصري إىل قيومية الكتاب.االبستومولإظهار 

ما ىو، وإف كاف اإلدلاـ بو صعبا، لقلة  ثوال يفوتين يف األخًن أف أشًن إىل أمهية ادلوضوع من حي    
ادلنهجي  ادلراجع ادلتناولة ذلذه الشخصية، والنعداـ الدراسات السابقة اليت تفتح أمامي الدرب للتناوؿ

الدكتور عبد اجلبار ره لألستاذ الرصٌن، ومع ذلك يعتذر الباحث عن عدـ االسيتفاء، ويتقدـ جبزيل شك
الرفاعي على تكرمو بالتقدمي للكتاب، وكذا نشره، يف زمن غلب فيو التهريج على التأسيس، واالنطباعية 



 مقدمة

 

 ط
 

، وقد تكوف وتوليتها بالعناية ادلوفورة سةار الد على رعاية ادلزاجية على العقالنية ادلتثبتة، لذا لو كل التقدير 
مشروعها. واهلل أسأؿ يف تفاصيل  حتة لدراسات تالية تغطي الشخصية ادلتناولة، وتتعمق أكثرااألطروحة ف

  السداد والصفح.

 والحمد هلل كيفما  قام به الوجود وتقوم
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 وبناء شخصيتو، تكوين يف دخلمن  ذلا دلا بالنظر جدواىا، وتًتكز الفيلسوؼ، حياة أعلية تًتاءى
 على بالعمل معها بوو جتا ومدى لو، ادلعًتضة احلياة مشكبلت مع تعاطيو وأسلوب تفكَته، جوانب
 فيلسوؼ، أي فكر أف االعتبار يف أخذنا إذا اتضاحا األمر ويزيد ورفعها، لهاحب انتهاء وتفكيكها تفهمها

 التجاوب على لمفع الواقع، مشكبلت أنواع أماـ ًتاهاع دلامقصودة  واعية تررتة إال تقدير أدؽ يف ليس
 معها يتواصل فإنو وإال أوؿ، كمقاـ ذلا، احللوؿ أمت إغلاد بقصد فيها، الفهم وتقليب لهامبتأ معها،

 تشكيل يف قوية مفردات وأضحت العميق،وعيو  ال يف تركزت اليت الًتبوية وادلخلفات اآلثار باعتبار
 شلارسات صورة يف احلاؿ يربز وتاليا شعوره، وصفحة تفكَته، طظل يف ذلك ينعكس وكيف العميقة، نفسو

 جهة من الغائر البلوعي ثنايا ويف ناحية، من الظاىر الوعي أعماؽ يف ادلركزة األحواؿ عن تنم وعبلقات
 .أخرى

 عنده، اإلبداع قوة تندفع وال قائم، ،أغواره يف عبيق وما الوعي، سطح على يطفو ما بُت واجلدؿ؛
 جوانبها واستصحاب احلياة فهم حبضور تارة ادلستويُت، بُت التفاعل حراؾ تواصلب إال ،ادلثمر اخللق وال

 حبضورىا وطورا. وتصويب تسديد وضوابط قيادة، ومسالك توجيو، ومسارب للتفكَت أشكاال وعناصرىا،
 وضع، أماـ وعي ىو احلياة أماـ فالفيلسوؼ. واحليثيات التفاصيل عند توقف غَت من ادلؤثر الكامن

 وحتويلو فلسفتو، ؽلكن الوعي، من خاؿ وضع افًتاض إىل نفضي فبل ويكملو، اآلخر أحدعلا ستوجبي
 إىل اجلامد، اخلامل اخلاـ ادلعطى من ترفعو اليت الفهم ملكات عن نأيو باعتبار ويثمر، ينفع رافد إىل

 األوضاع عن بعيدا متقدا وعيا نبٍت أف ؽلكننا ال كما متكاملة، أو ناضجة سيالة فاعلة حياة قوالب
 إثبات منهجيا البلـز من بل حبياتو تأثر الفيلسوؼ أف نقوؿ أف يكفي فليس وادلتنوعة، الكثَتة مبحفزاهتا
 الروح مع التجربة فيها تزاوجت اليت الفلسفية، التجارب من ظلاذج إىل بإحالتها وتقريرىا، الدعوى
 حضارية، تربة يف مسقت طبيعية نبتة فالفيلسوؼ .ومبانيها دلكوناهتا فهما ادلتعاطي والعقل معها، ادلتفاعلة
 .عليها واحملافظة وريها غرسها يف عديدة مشكبلت ترافدت
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 مستحيل، االرتباط بأف زعما ،وبيئتو ادلفكر بُت الوصل، بأعلية االعًتاؼ إىل البعض ؽليل ال وقد
 غَت السائد، العاـ الشكل مع متوافقا طبيعيا ينتج ظروؼ، من ػليطو مبا والفيلسوؼ العامل ارتبط لو إذ
 وشخصية العامل كناتم   على الظروؼ ذليمنة وتغليبو الفهم، ىذا ميكانيكية يظهر بسيطا تأمبل أف

 ادلبدعُت نفسية يف وتواليها وتسلسلها لؤلحداث احلضور احملفز إىل ألحملنا تدقيقاشئنا  فلو الفيلسوؼ،
 مرور مع وتتعمق التأثَت، عملية تبدأ ىنا  ومن ذلا، الرافض االجتاه يف التجاوب باعتبار وادلفكرين،

 دتاما، زلوىا ادلستحيل من آثارا تاركة وعيهم، حتفر اليت التعليم وأساليب ادلتلقاة، لًتبيةاو  تساوقا الوقت،
 .ومكوناتو ملللعا تعقل وتصورات تفكَت، نظم إىل الوقت مع تستحيل اليت اآلثار ذاهتا وىي

 وادلنطوقات ادلقوالت بإدراؾ وذاتو، الفيلسوؼ شخصية على الواردة األساليب أعلية وتتعمق
 الواقع فهم ذتة ومن اإلنسانية ادلنطوقات غالبية فهم ؽلكننا''... و احمليط، من استقاء ،وعيو يف األساسية

 متزامن، وقت يف نفهم أف دوف ،واالجتماعية اإلنسانية العلـو اىتماـ رلاؿ يشكل والذي رمزيا، ادلركب
 اليت األسباب حوؿ قيميا حكما نصدر وأف الشاملة، الصبلحية مزاعم األقل، على ضمنيا كاف ولو

 مباشرا ارتباطا التعلم مسَتة دينامية ترتبط ادلعٌت، هبذا ادلنطوقات ىذه معارضة أو تأييد إىل تؤدي
وعقلنة  ادلعيش بالعامل اخلاص التفاىم عملية إىل تفضي أف البد ىذه، مثل عملية .التواصلي بالتفاىم

 .(1)''مراجعة موضع ذاهتا ادلوارد ىذه توضع أال أمل على ادلعيش، العامل

 أماـ وإبرازىا الفيلسوؼ شخصية تقوية يف بارزة مكانة ذلا وأسباهبا، والًتبية وأساليبو، فالتعلم
 والفرؽ ذلا، اخلضوع بعدـ عليها تعاليا ذلا، وإدراكا ،مابينه بالتواصل تعقلها، من متمكنا وعيا ظروفها،

 وتغلبت لنمطتو عادي إنساف إىل نفسها األحداث تواردت لو إذ. دتاما ىنا يكمن وغَته الفيلسوؼ بُت
 آلة أماـ يقف ما سوى منها يدرؾ فبل فيها، الغوص من ادلنع دواعي كل ريو،ناظ أماـ ضعت ولو ليو،ع

 الستنبط الفيلسوؼ حاؿ ىو كما شاىد، حاضر متقد وعي أماـ نصفها مر لو حُت يف رصدا، التصوير

                                                           

، بَتوت، ط كارؿ أوتو آبل: التفكَت مع ىابرماز ضد  (1)  .34، ص 2005، 1ىابرماز، ت عمر مهيبل، الدار العربية للعلـو
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 القدمي بتمديد للجديد، إبداعا مسبوقة، غَت عديدة عناصر ثناياىا من والستخرج ىائلة، إمكانات منها
 .بالضرورة رفضو أو بإلغائو وليس

 احلي الفكر'' و فكره وأسلوب عملو وخط الفيلسوؼ على تافبغالمستاف  والتجاوز، فاحلضور إذف
 أماـ ويثبت فراغاتو، ؽلؤل أسئلتو، على غليب مشكبلتو، ػلاور حاجاتو يعيش زمانو، ػليا الذي الفكر ىو

 ال (1)''مًتاكم كثَت نتاج على يتميز وهبذا احلياة، يكتسب هبذا...  دهغ ةذناف إىل بزمامو ليأخذ حتدياتو
 فكرة ومن ألخرى، مرحلة من ادلتوالية، االنتقاالت بتحقيق لو تسمح معرفية مادة من ؽلكنو بل ،يستلبو

 .الظروؼ متاح حدود يف ويتكامل الوعي فيتضح بعضها، من التصورات تتوالد وىكذا دلثيلتها،

 والفكري الروحي النمو ىو الذاتية، سَتىم ةباتك أثناء والفبلسفة، ادلفكروف إليو يقصد ما وأغلب
 إىل قياسا وأيضا ادلختلفة، الفهم مشكبلت إزاء رؤاىم على يطرأ الذي ادلعريف التطور مث لشخصياهتم،

 نع الكتابة إىل يدفعهم ام األنا، حوؿ الشخصانية ادلتمحورة  قبيل من وليس هبم، احمليطة العوامل
 سقناه ما ومثاؿ. ذلك فعل إىل حنغل ما والثقافية العلمية ومسَتهتم سَتىم بُت الربط ىو إما و أنفسهم.

 تأمل، طوؿ بعد عنواف حتت Paul Ricœur ريكور بوؿ الفرنسي الفيلسوؼ زلضو الذي العمل
 ال أنو وإال تطور، من الفلسفي عملي على طرأ ما على سيجري الًتكيز فإ'' قائبل مدخلو يف جاء والذي

 .(2)''إيضاحها على وعامبل بفلسفيت موصوال كاف عما إال اخلاصة حيايت عن للحديث رلاؿ

 ،الكتاب لو خصصنا الذي فيلسوفنا حلياة العرض عملية حتويها اليت األعلية منهجيا لنا يربز وىنا
 وكيف والفكري، النفسي ٌتادلنح على تأثَتىا ومدى والتطورات، والوقائع األحداث بُت الوصل حقبة من

 ؟اإلجرائية ادلقًتحات إىل بلوغا وتفريعاهتا، تفاصيلها وعلى العامة، الوجودية رؤيتو على كلو ذلك انعكس

 ادلفكرين عقليات تشكيل يف والتتابع التواتر جدوى إىل التنبيو -تقدـ اشل- التحليل وميل
 عملية، مشكبلت من فيو مبا مكوناتو، عن الذىوؿ وعدـ الواقع، مع التعاطي أعلية إىل إدلاحا وذىنياهتم،

                                                           

 .29، ص 2002، 01الصدر، تكامل ادلشروع الفكري والسياسي، دار اذلادي، بَتوت، ط باقر( صائب زتيد:  زلمد 1)

، بَتوت ط ( بوؿ ريكور: بعد طوؿ تأمل، ت فؤاد مليت، الدار الع2)  .23، ص 2004، 01ربية للعلـو
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 وقد..  ''        وظروفهم الناس علـو عن البعيدة العاجية األبراج الفبلسفة سكن عن يشاع ما خبلؼ
 وليلهي الفراغ، ساعات بو ليزجي صاحبو بو يلهو ترفا ليس... الفكر أف إىل البعيد، العهد ذلك منذ تنبو
 أداة ىو السليم، القيم السوي الفكر بل علومها عن النفوس لًتبية وسائل ذلم يقدـ بأف الناس معو

 بعد ورفعها، حلها يف مساعلة األحداث، متتالية يف باالطلراط معا، وصاحبو للفكر تسمح (1)...''للعمل
 .الفيلسوؼ حلياة الًترتة سوى إليو، ادلشار الوضع إىل يوصل وال وإدراكها تعقلها

 الشخصية حياة يف ادلؤثرة الكربى ادلعامل إبراز على ينصب دراستنا، يف األوؿ الفصل اىتماـ غالب
 الوعي وتوليد إيقاظو، على عملت اليت ادلنبهات، األحداث ألىم وأيضا بصدده، ضلن الذي العمل مدار
)  ادلسَتي الوىاب عبد الفيلسوؼ يقوؿ وكما ولكن دلشروعو، ادلؤطرة الرؤية نوع وتنمية لديو،

 تلقيو ما مدى يف أعليتها تكمن وإظلا ذاهتا، حد يف ذلا أعليتو ال حيايت أحداث تصبح...''( 8002ت
 إىل أدت رةخط ومفاصل كربى، زلطات من إليو تشَت فيما وأيضا( 2)... الفكري تطوري على ضوء من

 يف أساليبها توظيف ادلفكرة، للذاتالتأرؼلية  العملية وفضل آخر، إىل مفصل من باألحداث التحوؿ
 قطاعات هبا حتفل مشاهبة أو شلاثلة لوقائع التصدي يف السابقة، خربهتا واستصحاب ادلشكبلت تفكيك
 السياسيُت كبار جلوء من قدر، ما على أدؿ وال سياسية أو اجتماعية أو  كانت، ثقافية كثَتة، إنسانية

 ؽلكن سابقة، لتجارب ثريا أرشيفا بوصفها أعليتها ىلإ ملمحُت مذكراهتم، تدوين إىل والفبلسفة وادلفكرين
 األحداث حيثيات من كثَتا أف احلسباف يف وضعنا إذا خاصة. ةليمث أحواؿ مواجهة يف منها االستفادة

 .نفسو يعيد التاريخ قيل وقد نفسها، تكرر قد

  

                                                           

 (.21-20) ص ، ص2005، 03( زكي صليب زلمود: حصاد السنُت: دار الشروؽ، القاىرة، ط1)

 .06، ص 2005، 01( عبد الوىاب ادلسَتي، رحليت الفكرية، دار الشروؽ، القاىرة، ط 2)
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 :االنتباه وبذور التشكل إرهاصات  -1

 أبرز من ،(4018/8001) زتد حاج قاسم أبوزلمد  ادلعاصر، ينالسودا وادلفكر الفيلسوؼ
 متنوعة، فكرية فئات بُت جدال أثار .ادلعاصرة العربية الثقافة مساء يف والسياسية، الفكرية الشخصيات

 بالنظر خاصة إليها، انتماءه جهة كل مزع باعتبار اإلسبلميُت، إىل وصوال القوميُت إىل اليسار من دتتد
 على تظهره اليت العسكرية، ومشاركتو بل السياسي، اطلراطو إىل التحليلية، وأدواتو ادلعرفية، مواقفو أىم إىل
 مفاصلها مربزين حياتو، زلطات أىم عند الوقوؼ ضرورة إىل يدفعنا ام. رتيعا ىؤالء من خليطا أنو

 من انتمائو تصنيف حوؿ االختبلؼ حلد ووصفا ناحية، من وادلعريف الروحي لتطوره ادلًترتة األساسية،
 بُت االرتباط وثيقة إبراز يف تمثلوادل للعرض، ادلنهجي ادلقصد عن نغفل أف دوف لكن أخرى، ناحية

 .والوعي الوضع

 القاسم أبو زلمد ولد وألف وتسعمائة وأربعُت اثنُت سنة نوفمرب، شهر من والعشرين الثامن يف
 األوىل ادلعرفية ادلدونة الكرمي، القرآف ليحفظ الكتاب إىل اجتو حيث بالشمالية مقرات قرية يف زتد حاج
 اليت الفكرية األعلية عن يغفل أف دوف لكن ادلتوارثة، بالطريقة حفظا، فأدتها القاسم، أبو هاصادف اليت

 بذر يف فشرعت وعيو، مكامن إىل ربتتس أهنا الإ معانيو، الصغَت الطالب يع مل ولو إذ القرآف، يثَتىا
 ومناىجو بأدواتو الوعي مكابدة مع وتتحوؿ بعد، فيما إليها االنتباه سيتم اليت األوىل، الرؤية عناصر

 عموما، ةيادلعرف دلقاصدىا وزلددة دلضامينها، وموجهة. ككل بفلسفتو زليط نظري إطار إىل ادلختلفة،
 لبلستكشاؼ والقابل البديلة الكونية للمنهجية ادلتضمن العظيم فالقرآف إذف.... ''خصوصا والعملية
 كوف ما ىو (1)''...اجلديدة العادلية للحضارة الفلسفية الصياغة إعادة وحده مبقدوره والذي ادلعريف،
 .زتد حلاج األوؿ الوعي

 بو واتصالو بو، تعلقو مبلغ نع األياـ، تطورات أفصحت حيث ادلبكرة، ادلشروع إرىاصات ومثل
 على فأقدرتو ككل، الدراسة ستظهره كما الفلسفية لرؤيتو مبلزمة معرفية منهجية إىل فتحوؿ معرفيا،

                                                           

، 2003، 1العلـو الطبيعية واإلنسانية، دار التهادي، بَتوت، ط فلسفة  أسلمة( أبو القاسم حاج زتد: منهجية القرآف ادلعرفية، 1)
 .40ص 



 حمد المنحنى الروحي والمعرفي لحياة حاج                                         الفصل األول                  

7                                                                                                               

        

 فجرىا من اإلنسانية جتارب دراسة وعلى اخلاص، التارؼلي االمتداد سياؽ يف الذايت، النقد مقدرة دتلك
 .الراىنة العادلية احلضارة صورة يف احلالية، أيامها إىل األوؿ،

 االجتماعي، والعوز الفاقة باعتبار و،لجي بٍت عن متأخرا كاف وإف النظامية، الدراسة إىل انضم
 وحلق نو،اأقر  من فاتو ما استدرؾ ما فسرعا أنو غَت اعتيادي، بشكل التعليم دخوؿ من لفًتة عطلو الذي

 الصراعات وعلى واإلفريقية، العادلية، السياسية األحداث على وعيا وتفتح الثانوية، ادلدرسة ودخل هبم
 يالية،نللكلو  ادلوالية اإلمربيالية االجتاىات بنا و الوقت، مع ادلتعاظمة اليسارية االجتاىات بُت ادلتأججة،

 ؼادلعرو  الثوري بلومبا أطيح حيث الكونغولية، األزمة من السوداين النظاـ موقف قرر ما على ومثاال
 بطرد قرارا( آنئذ السوداين الرئيس) عبود نظاـ فأختذ االستعمارية، األجنبية للوصاية الرافضة األشلية مبواقفو

 ادلطرودين طبلئع يف فكاف احلكومية، ادلدارس من لؤلشلية، الداعمة ادلظاىرات يف ادلساعلُت الطلبة كل
 العسكرية، يةاحلرب ادلدارس وجهو يف وسدت اعتيادي، بشكل تعليمو مواصلة من حـر إذ زتد، حاج
 وثقافية معرفية مستويات حتصيل على أقدرتو خاصة، مبطالعات ادلواكبة إىل جأفل التعليمية، ادلعاىد وكذا

 .(1)الفًتة تلك يف الرمسية الدوائر يف ادلتاح  إىل قياسا جدا، متقدمة

 الوقت...'' منو وجاء الذايت، التثقيف ىو زتد، حاج اختاره الذي الرمسية ادلؤسسات عن البديل
 أنو حىت والداخلية، الدراسة يف قضيوأ الذي الوقت من أكثر كاف ادلدرسة مكتبة يف أقضيو كنت الذي
 حىت ريو،ظنا حتت يقع ما كل مطالعة يف الرجل فأغرؽ (2)القاسم أبو عند ادلكتبة مفاتيح أف افمعرو  كاف

 التجارب من واالقًتاب التعرؼ على أعانتو واسعة، ثقافة فبنا أمامو، متاح كل فيها قرأ مرحلة إىل وصل
 إىل الصوفية هدويةادل من بدءا السودانية، البيئة يف وادلتناقضة ادلختلفة والسياسية الفكرية وادلدارس

 .الثورية العادلية يةسادلارك

                                                           

، : ( الندوة الدولية1)  16حوؿ األعماؿ الفكرية للمفكر الراحل زلمد أبو القاسم حاج زتد، الرؤية وادلنهج، فندؽ اذللتوف، اخلرطـو
 .01، ص 2007ماي 

 .01، ص نفسو رجع( ادل2)
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 يف يعملوا أف ادلهم، من إذ وحسب، الذايت التثقيف خبلؿ من ادلتميزوف يعمل أف يكفي ليس
 ثورية تكوف أف بالك فما تغيَتىا، أو األوضاع تصحيح إىل تسعى ثقافية، اجتماعية حركات سياؽ
 أعلية رأى. والذىٍت النفسي تكوينية عةيبطب زتد حاج و. بقاياه أو االستعمار من التخلص إىل هتدؼ
 الثورة صفوؼ إىل نظماف رتَتيا،كأ السوداف غلاور وما السودانية الشعبية احلركات أعماؿ يف اطلراطو
 وألف وتسعمائة وستُت ثبلثة سنة آخر، مقاتبل عشر اثٍتمبعية  ..جنديا هبا كاف اليت األرتَتية

 إفريقيا، الديكتاتورية األنظمة بُت احلاصل التواطؤ وبداعي الظلم، على مبدئيا الثورة بدافع ،(4091)
''     :زتد حاج يقوؿ وىنا بلسى،سي ىيبل أثيوبيا ملك وبُت عبود، اجلنراؿ السوداف حاكم بُت خاصة

 وبُت اخلارج يف القيادات بُت وصل حلقة نفسي فوجدت قياداهتم، وطردت األريًتيوف أعتقل...
 من األدوية واختبلس األسلحة هتريب يف فتخصصت الواقع حبكم الداخل، يف ادلقاتلُت العسكريُت

 .(1)''...أرتَتيا إىل وأىرهبا للجيش التابعة الذخَتة وسلازف الطيب، السبلح

 يساوي ادلستضعفة، الشعوب مبظلومية فاإلؽلاف واحلركة، الفكر بُت ادلزاوجة أوردناه، شلا يعنينا
 حاج أعطى ام الشعوب، تلك حق يف ادلسجل واحليف الظلم رفع على تعمل حركات حتت االنضواء

 النظر بو وأعٍت تكوينيو، ثنايا يف احلاصل باجلدؿ ألطروحاتو، النضج حتقيق على منهجيا ادلقدرة زتد
 تفكَته، يف العملية منحو ما ىو ادلقاتلُت، صفوؼ يف واالطلراط بالثورة، العملي فاالحتكاؾ. وادلمارسة

 .عملية ضوابط غَت من ادلنطلق الفكر مساء يف وإغراؽ جتريد من منو يشاع قد ما عكس

 الشعب حزب مع تعاوف أرتَتيا، يف اإلنسانية ريالتحر  جتربة على ادلنفتح الثوري نضالو جانب إىل
 فأخذ البزوغ، يف صلمو بدأ وىنا عبود، نظاـ أسقطت اليت الشعبية والثورة ادلظاىرات إىل واجتو السوداين،

 الشهادات على حصولو لعدـ إليها، نظامي انتماء دوف اجلامعات، يف ادلثقفة األوساط على يًتدد
 طبلهبا، بعض مع متينة عبلقات وأقاـ ومكتباهتا، اجلامعة على الًتدد كثَت كاف حيث ادلتدرجة، التعليمية

 بعنواف دراسة أوؿ بإصدار ـ4091...'' عاـ بدأت الفكرية سَتيت أف يقوؿ منهم، أنو ظن حىت

                                                           

 .01، ص السابق رجع( ادل1)
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 فكانت. والتعدد والتنوع أفريقيتناو  عروبتنا بُت مشكلة نعيش بالذات السوداف يف ألننا( القومي الوجود)
 بُت التبلـز حيث (1)''القومي الشاغل عن دراسايت أوؿ كانت لذا. يل بالنسبة أساسي شاغل اذلوية

 ىوية بُت احمًتاو  زتد حاج جعل وىذا واإلفريقي، القومي باالنتماء وادلكمل ادلمتد القطري، االنتماء
 القومي الوعي لديو تكوف الوقت ومع وحضاريا، ولغويا ثقافيا وعامة مفتوحة وأخرى سياسيا، خاصة
 اجلانب ووالئو بانتمائو مغلبا ،اليساري يفاألشل اإلفريقي، البعد إىل إضافة شخصيتو، يف مهم كرافد

 التعاطي يف الرباغماتية عةيالطب تغالبهم مل الذين الكبار، اإلنسانيُت ادلفكرين شأف وىذا ،يالثور  النضايل
 .ؽقو احل واستبلب للسيطرة، الرافض الثوري النضاؿ عندىم غلب بل اإلنساف، علـو مع

 اندفع حيث ادلختلفة، والسياسية الفكرية األطياؼ صراعات حياتو دخلت ما سرعاف لكن
 القومي الفكر مشروع فطرح فعلها، تفعل والدكتاتوريات الصراع جدوى عن مرة، من أكثر للتساؤؿ

 القومي احلزب رأم دلناقشة مهما اجتماعا عقد الشيوعي احلزب أف''...  تفاجأ أنو غَت السوداين،
 ويتحدثوف مشاليوف بو كاف ولكن جنويب، أو نويب عنصري حزب أنو يعتقدوف كانوا البداية يف السوداين،

 طرحو حبكم البعثيُت، ُتيالناصر  فصائلهم بكافة العرب القوميوف منو انزعج... السودانية القومية عن
 الظروؼ تعمل كيف نبلحظ وىنا (2)...''جدا أنضجتٍت وىذه فكرية معارؾ يف وبدأ السودانية للقومية

 إنضاجو، اجتاه يف وتوظيفها منها، اإلفادة إىل أمامها، االهنزاـ من ادلفكر حتويل على ادلتناقضة، ادلتصارعة
 اإلجرائية وادلشاريع وضدىا، الرؤية على ادلتأسسة جالية،سال لطبيعتها منها، الفكرية ادلعارؾ خاصة

 من بدائل إغلاد ال ومل أفضلها، إىل اإلفضاء بغية اآلراء، من كثَت بُت وادلوازنة الفرز يتيح شلا ومقاببلهتا،
 ثقافية ومقًتحات ومشاريع رؤى من طرحو مبا ذلك، فعل أف زتد حاج من كاف وقد ادلبدأ، حيث

 .التحليل من يأيت فيما سنفصل كما ،ةوسياسي

 البعض أف ...'' حيث وحسب، الفكري التوجيو قبيل من ليس الثوري، زتد حاج حضور
 أسند يل وتكرؽلا اذليئات، جبهة وتكوين وادلنشورات والتحركات الثورة، يف شليزا دورا لعبت أين اكتشف

                                                           

 .34، ص 2003، بَتوت 12العدد  ،وفاضل عناف: التجديد ادلنهجي يف التفكَت الديٍت، رللة الوعي ادلعاصر الديري علي( 1)

 .02( الندوة الدولية، مصدر سابق، ص 2)
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 دوائرىا أقرب يف للسلطة وشلارسا القرار، إنتاج مصادر بذلك،سلالطا .(1)''احلكومة تشكيل بعد دور يل
واليمن  األفريقي والقرف كينيايف   االستبدادية احلكم  أنظمة قلب إىل الساعية الثورية احلركات لكل ومعينا

 نظريت أصبحت ...'' :قاؿ أنو حىت يف الفعل فحدث االنفتاح على جتارب اآلخرين وأساليبهم وغَتىا.
 ظللت. البوصلتُت أفقد مل ولكن. الضيقة السودانية احلدود من العرب وعلى أفريقيا على انفتاحا أكثر

 وما ومكاف، زماف كهوية جدليا توحيدعلا على القدرة يل تكن مل ولكن وأفريقي، عريب بوجو سودانيا
 الفكري تطوري .منهجية مصاحلة أو تلفيقية مصاحلة إما منهجا، أجد حبيث الفكري النضج من كنت

 ىذا أفقد مل ولكن تلفيقية، مصاحلة فكانت منهجية مصاحلة من ؽلكنٍت ال الوقت ذلك يف وادلنهجي
 .(2)''...ادلستمر اإلغلايب التفاعل

 ادلبكرة، سنيو منذ انتبو الذي الواعي، اليقظ زتد حاج إىل فأشَت بادلقابل، حتليبل أمارس أف وأود
 يعجزه أف دوف لكن وضعو، إىل انتباىو وأعلن وعيو، عليها أقاـ اليت البلمنهجية، الرتوؽ و  ادلفارقات إىل
 يف واألشلية واإلفريقية والعروبة السودانية بُت اجلمع معٌت فما مستواه، وتنمية فكره لتصحيح العمل عن
 وأين وحدوده، االنتماء جوىر حوؿ بينهم فيما الصراع السالفة الدوائر دعاة يعيش متناقض، فكر اؽسي

 ادلشاريع على مبينة ةيقيم بإحاالت أـ لساين؟ اثٍت طبيعي بشرط ىل تكوهنا؟ عمق يف اذلوية تبدأ
 ىذه نفسو يف اكتملت فيلسوفنا أظن تلغيها؟ أف دوف اخلصوصيات لكل وادلستوعبة إنسانيا، ادلفتوحة

 حتقق الذي ادلتجاوز االستيعاب ادلوضوع، متاح حدود يف ويفيدنا عنها، إجابة حياتو وكل التساؤالت،
 انتهت تكوين، وبذور تشكيل، إرىاصات السالفة ادلعطيات فتكوف ،وتعميقاتو ادلشروع تطورات مع لو،
 رفضو، أو إلغائو غَت من الرجل، لتاريخ ومستوعبة ذاهتا، مع منسجمة مصاحلة إىل ادلطاؼ ةهناي يف

 .التبدد إىل ضيادلف التجدد مبنطق

 :الوعي ويقظة الروحية والصدمة التحول   -2

                                                           

 .02، ص السابق رجع( ادل1)

 .03-02، ص نفسو رجع( ادل2)
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 اخلاصة احلياتية ظروفو تولدىا أوىل عناصر من ينبثق فكري، مسار على وادلفكروف، الفبلسفة ػليا
 نطاؽ يف واستمراره دقيقة، ختصصية وعلمية  عامة، ثقافية معطيات توليفها يف وتتدخل وادلفتوحة،

 تكوف أف ؽلكن اليت االنتباه، وحلظة الدىشة حالة فيو َتتث اليت واحلوافز ادلنبهات بانعداـ مرىوف تكونو،
 حاسة الفيلسوؼ غَت ذلا يعَت وال احلياة، زوايا من زاوية يف قيلت صغَتة، فكرة أو مقولة أو حادثة

 غطتها وقدرات، وطاقات ملكات ومثوياتو، ثناياه يف وتبعث هتزه يصادفها اليت عائالوق ورمبا احلضور،
 ما ىنا ونتذكر الغية، وليست مكملة أخرى سياقات ىلإ ويتحوؿ ينتبو، عندما ايحيف عديدة، عوامل
 ىيـو ديفيد دور أعلية إىل أدلح عندما( 4201-4281)كانط  إؽلانويل األدلاين للفيلسوؼ حدث

 سباتو من أيقظو ىيـو أف بعد فيما كنط قاؿ وقد...'' إيقاظو يف( 4244-4229)
 ال اليت النفسية وثوقيةال ادلعرفة سلطة حتت واقعا الفكرية، حياتو من فًتة ظل فقد .(1)''...اإلعتقادي

 سوى ليس أفكار من عنها العقل ؽللك وما عنها، ادلنقوؿ غَت الوقائع أف لو ظهر لكن الشك، إليها يرقى
 الواقع مبعطيات الصحيحة ةيف ادلعرف تفيد وال رأسا مشوىة فهي التطابق، من بكثَت أقل تكن مل إف صورا
 .شيئا

 حينما( ىػ505 -ىػ150) الغزايل حامد أبو ادلسلم والعريب الفيلسوؼ عاشها هاعين والتجربة
 من ادلتلقاة ادلوروثات إىل الو وص احلواس معطيات من بدءا. بو ػليط ما كل يف الشك حاؿ دخل

 يف وانفتحت خلواطراىذه  يل خطرت فلما...: ''قاؿ حيث وأساليبو، التعليم بنظم مرورا ادلاضي،
 تركيب من إال دليل نصب يكن ومل بدليل إال دفعو يكن مل إذ رتيسي فلم عبلجا لذلك حاولت النفس،

 أنا شهرين من قريبا وداـ... الداء فأعضل...الدليل ترتيب ؽلكن مل مسلمة تكن مل فإذا األولية العلـو
 ادلرض، ذلك من تعاىل اهلل ىشف حىت وادلقاؿ، النطق حبكم ال احلاؿ، حبكم السفسطة مذىب على فيها

 .(2)''االعتداؿ...و  الصحة إىل النفس وعادت

                                                           

: تاريخ الفلسفة احلديثة، دار ادلعارؼ، القاىرة، 1)  .210، د ت، ص 05ط( يوسف كـر

 (.34. ص )2003، 01( أبو حامد الغزايل: ادلنقذ من الضبلؿ، ادلكنية العصرية، بَتوت، ط2)
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 معرفيا، الفبلسفة رقي بُت احلاصل التدافع مبلغ ،آنفا عرضناه الذي التارؼلي السياؽ من يهمنا و
 العديدة، ادلذاىب أسلمتو فالغزايل اآلخرين، نفوس يف عينو األثر تًتؾ ال قد اليت الظروؼ، تأثَتات وبُت

 .الوجود إزاء التاـ للتوقف ادلسبب الوجودي، الشك إىل أفضى الًتاوح من حاؿ إىل ادلتصارعة وادلدارس
 التأمل، بإعماؿ لكن شيء، لكل الرفض إىل العامل وعي فينتهي وقضاياىا، سائلهاو و  ادلعرفة أماـ وكذا

 أنوارا إما والثقة، اليقُت تعيد حبلوؿ اخلروج إىل ينتهيأين  األزمة، الوضع مسببات يف النظر، من واإلكثار
 ،عدة شرائط من استجمعت مقدمات من مركبة باستدالالت تستجلب حلوال أو الوعي، يف ًتىت

 للفيلسوؼ حصل كما تعليمية، وتدقيقا ثقافية، أو طبيعية، أو يةعااجتم وادلبلبسات الظروؼ تتيحها
 دلراجعة الدافع الفهم، على احلاث شكال بو أمل دلاحا( 4950-4509) ديكارت رونيو الفرنسي
 وتلقيها ادلعرفة إيصاؿ يف وأساليبهم السابقُت مدارس من إليو انتهى الذي والفكري العلمي ادلوروث

 يف الطالب يرفع أف العادة جرت اليت ادلرحلة وىي الدراسة، من ادلرحلة ىذه أهني أكد مل..:'' يقوؿ
 بدا. األخطاءو  الشكوؾ ارتباؾ يف نفسي وجدت ألين. دتاما رأيي تغَت  حىت العلماء، مرتبة إىل هنايتها

 وعي يف جتمعت واليت (1)''...جهاليت عن شيئا فشيئا الكشف إال التعلم زلاولة من أفد مل أنٍت معها يل
 الفكري، أو النفسي االىتزاز بلحظات تصدـ ومل يوما، الشك إليها يرؽ مل معارؼ، ركاـ من ديكارت

 والتلبس اهب ثبالتش مقدار عويصن والتفوؽ ادلكرور، والقوؿ واإلقرار والتكرار، الرتابة وضع إىل فاستحالت
 إىل انتهى حىت الركاـ، عوالق مزيبل اليقُت، مكامن عن باحثا نفسو إىل عاد ديكارت لكن بتفاصيلها.

 ما وإال البلد، قوانُتل وطاعتو بالدين التزامو ويهديو العقل، يهيئو الذي الكشف مرتبة وبلوغ الشك  رفع
 .شيء؟ أي بناء ديعي وال وجودادل وهبدـ األفضل، إىل الوصوؿ الفيلسوؼ يبغي أف معٌت

 للفبلسفة، الفكري للتطور بالنسبة االنتباه حلظات أعلية إىل اإلدلاح اآلنف، االستطراد من القصد لعل
 كانت ادلكاين، وحىت الزماين بعدىا رغم حادثة، أف اإلقرار جهة من زتد، حاج إىل مشدودين دمنا وما
 اللبنانية احلرب كانت الواقعة تلك رؤيتو، تعميق إىل ومدعاة حياتو، كامل يف والتحوؿ االنقبلب علة

 عن فبحثوا السياسي، ؾًت ادلش االنتماء يسعهم مل نالذي الواحد، الوطن أبناء األشقاء بُت األىلية،
                                                           

 (.06 -05. ص ص )1991، 1للنشر، اجلزائر، ط فممقالة الطريقة، ت رتيل صليبا، مو ( ديكارت رونيو: 1)
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 يف زتد حاج أنوجاد وصادؼ لذلك، طريقا والسبلح، العنف فظنوا بغيتهم، ذلم تتيح أخرى، أساليب
 يف كنت مدخبل، كانت ولكنها للغاية زلرجة تكوف تكاد واليت 4025 عاـ يف...'' احلرب تلك بَتوت
 اهلل رزتو عن أتساءؿ كنت وقتها األطفاؿ، راؽحوإ يُتفلسطينال دلخيمات الطائرات قصف أرى بَتوت

 والظلم والسيوؿ الفيضانات للنكبات ادلعرضة الوجود يف البشرية التجربة أساسيات وعن ،وتعاىل سبحانو
 .(1)''...االجتماعي

 إعداد يف يشارؾ مل ذتنا الصغَت الطفل عفيد دلاذا اإلنساف؟ ألخيو األمل اإلنساف يسبب دلاذا
 فيها لو وليس مغزاىا،  يستوعب وال معناىا، يعي ال أحداث ضحية ىو دلاذا دتاما، يدري وال ظروفو،
 وجهات سببتها مبآسي ادلؤلى ادلضطربة التارؼلية األوضاع قبالة وجودية كقيمة اإلنسانية أين. قدـ موضع

 وتقييمهم العامل إىل البشر منظار وأضحى... تستوعبو، وال اآلخر ترفض ة،ممترب  ونفسيات ضيقة نظر
 ولرؤيتها للذات ادلشكلة العناصر رلمل يف ادلتمثلةو  للوالء األساسية رةالبؤ  من ينبثق وجتارهبم لآلخرين

 ةمسيج مغلقة دوائر إىل احلاؿ وانتهى... متصلب وبشكل إليها ترجع كميةاحل   مقايسيها وكل للعامل،
 أبو ىرأ وىنا. دتاما أثره وزلو إلغائو إىل دوتعم ادلختلف قبوؿ عن دتتنع مسورة، و  هبا وزليطة للذات
 للقيمة مهددا تارؼليا وصفا الفلسطينيُت سليمات على والتعدي اللبنانية، األىلية احلرب جتربة يف القاسم
 وجدانية أزمة إىل الوقت مع حتوؿ الذي التساؤؿ، نفسو يف تملفاع ىو، ما حيث من لئلنساف، النوعية
 إليو انتهت اليت الصورة على والرفض، بالشك الديٍت ادلوروث على كرت عميقة، روحية صدمة لو سببت

 .التاريخ ركاـ من

 اللبنانية، الساحة على حكرا ليس الظلم أف صور، زتد حاج وعي يف تعمم عندما تعقيدا، راألم وزاد
 يف إلقائها على التقليدية ادلدارس تعودت سطحية، فقهية بإجابات يقنع ومل شيء، كل إىل شلتد ىو وإظلا

                                                           

 .36( علي الديري: ادلرجع السابق، ص 1)



 حمد المنحنى الروحي والمعرفي لحياة حاج                                         الفصل األول                  

14                                                                                                             

          

 واإلنساف اإلنساف، ضد ثائرة هناأك ةيعالطب مع التوافق عدـ خاصة ،زتد حاج بطريقة ادلتسائلُت وجو
 .(1)...''ادلواصفات هبذه للكوف إدارتو يف هلل احلقيقي الوجود فأين نفسو، ضد ثائر

 األمراض الشرور والفوضى، واألزمات باالضطرابات مليئا كونا يدير الرحيم، العادؿ الكامل اهلل
 بُت الوصل ؽلكن كيف والظلم، للفساد ادلبطلة اخلَتة، الشاملة اإلرادة وجود تبطل أحواؿ كلها ...اآلالـ

 للشر ادلظهرة البشرية ادلمارساتتسافل  وبُت احملضة، خَتتو البلىوتيوف يزعم الذي اإلذلي اميتسال
 دلقوالتو وضاربة اإلؽلاف، لعمق ةمنافي قاىرة ظروؼ وبُت والطاعة، اإلؽلاف بُت نوفق كيف. التاـ؟

 يقصده مل معريف قلق وأماـ زلرج، نفسي وضعيف  زتد حاج. والرفض؟ واإلنكار الشك عرض وعناصره،
 وجداين أمل مع شيء، كل يف الشك رده، أو مقاومتو على ريقد ال ثناياه يف نفسو وجد وإظلا ويتكلفو،

 مد عن عجزه وأخرى ،دشريتوال والتعدي واحلرؽ والقتل للظلم قبيحة صور من يراه ما مرة تولده ر،ئاغ
 وىنا يريد، اليت بالطريقة السماء جتيبو فلن داعيا، السماء إىل يديو رفع ولو حىت األوضاع، لرفع العوف يد

 .والتأمل والبحث والدرس للتساؤؿ وأندفع احلَتة، فانبثقت الصدمة، وقعت

 ينظروف حديثة، وأبنية عمارات حوذلم ومن التفحم درجة إىل ػلرقوف أطفاؿ النساء، اتخر ...ص''
 وأقوذلا أفكر فبدأت أرتَتيا من جلوء موجات إىل باإلضافة نفسي يف تعتلي الظروؼ وتلك بادلنظار، إليهم

حتة فا كانت فلقد ديٍت الستفزاز مصدرا احلديث ىذا يكوف أف دوف هبا، أفكر كنت اليت بالطريقة
 أنو إما ولكن شيء، كل على قادر وأنو شيء كل يبده اهلل أف... نقرأ نشأنا أف منذ ؿو أق كنت ىدي،

 ىناؾ وأف موجودا يكوف أف وإما دائما، البشرية ذلا تتعرض اليت ادلآسي أماـ ادلواصفات، هبذه موجود غَت
 .(2)...''هنائيا الواقع هبذا ذلا عبلقة ال ألنو الدينية الكتب يف ما خطأ

 تعرضها أوالىا: ناحيتُت من سهلة ليست زتد، حاج ذلا تعرض اليت التساؤالت أف نبلحظ
 من إشارتو ؛يهماناوث التعاطي، سكونية رفض على ادللح باالحتجاج ككل، اإلذلي الديٍت للموروث

                                                           

 .36السابق، ص ( علي الديري: ادلرجع 1)

 .06السابق، ص  رجع( الندوة الدولية، ادل2)
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 النظرية لئلشكاليات ةرافع وال ةمقنع ليست ظواىر من ػلدث دلا ادلعهودة التفسَتات أف إىل يخف طرؼ
 .أعبله التساؤالت من ادلتولدة العقدية وحىت وادلنهجية

 أف مبعٌت والنفسي، ادلعريف التوتر إىل زتد، حاج أدخل ما ىو اجلهة، ىذه من الوجودي فادلوقف
 مريرة، مبكابدة بل متعجل، بتكلف ينتهي ال الذي الشامل الوجداين التجاوب من شكبل نتجأ الوضع
 اهلل بسم عبلقة ىي ما...'' إذ يقنع، شيء فبل للبشرية، التارؼلي الوضع على والتحسر األسى ؽللؤىا
 إىل أرتَتيا من البلجئُت بآالؼ العامل يف الفقر وهبذا لؤلطفاؿ، ادلتفحمة اجلثة هبذه الرحيم، الرزتن

 تلك يف كنت سياسي، أو أيديولوجي أو     ديٍت نفاؽ أي مع أعيش ال يتبطبيع أنا السوداف، صحاري
 وإىل ييوع منذ يبلزمٍت وظل يفارقٍت، مل اإلؽلاف وىذا اهلل بوجود عميقا إؽلانا نفسي يف أكتشف اللحظة

 وأومن رحيم أنو أومن إذ اإلشكالية، تلك يف أثار الذي وىو ،بو أؤمن آخر شيء الكىن كاف لكن اليـو
 . (1)''...التدخل من ؽلنعو وما فيها رزتة ال أراه وما... القدرات مطلق أنو

 واإلغاثة اإلسعاؼ منظمات باؿ ما حدا؟ ذلا يضع ال ودلاذا حدود، ببل ادلأساة كل يرى أليس
 زلل االستقرار وػلل األمن، للخائفُت ويعيد احملنة، أوزار يضع ما يفعل ال غائب وىو بدورىا، تقـو

 .حسبانو يف الكوف يشهدىا اليت العارمة الفوضى

 جتره ما بأعباء مضطلع وأنو، خاصة تساؤالتو، طرح يف منخفض سقف عند يقف ال القاسم أبو
 يعرض ما بسهولة تقبل ال واجتماعية، وثقافية ودينية سياسية سلط وجو يف هبا ىرم اليت إشكاالتو عليو

 وال مؤمنا زلت وما ولدت ما أوؿ من مؤمن فأنا أكفر أف أريد ال ...'' :ويقوؿ درؾتسي لكن عليها،
 كاف البداية منذ ادلدخل عليو، اإلجابة وأريد أطرحو ما لدي ولكن هلل، واحلمد اهلل وجود يف أشك

 إجابات'' قدسية'' لدى أتوقف نكأ ومل لآليديولوجيا، الرافض ستمولوجياإلب بادلعٌت معرفيا مدخبل

                                                           

 .06، ص نفسو رجعادل(1)
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 أف قبل أسلويب ىذا للمقدس، والتارؼلي النفسي العرؼ فيو أجتاوز نقدية برؤية إليو فأنظر... الًتاث
 .(1)''...سنوات مسَتة ىذه... أطرحها اليت للنتائج أتوصل

 الكبلـ لقاءإب فَتاوغ ادلختلفة، السلطات من اخلائف رد يفيد ال أوردناه، فيما الظاىر االستدراؾ
 العلمية الروح إىل ادلشدود ادلنهجي، التعقل بطريق تعُتسادل العارؼ، يقُت وإظلا ،عبلتو على

 مبلغ يظهر األعمق التحليل كاف وإف يديولوجيا،اآل أعتاب عند الوقوؼ تبغي ال اليت ستمولوجية،باإل
 ال اإلؽلاف وركػل زتد حاج أف إال ستمولوجي،بإ ىو وما يديولوجي،آ ىو ما بُت التمييز يف اجلمة الصعوبة
 .اجلواب يريد الذي العامل بطموح بل العجائز، بطريقة

 مزيف، أو حقيقي كوعي التوظيف باعتبار يديولوجيا،واآل اإلبستومولوجيا بُت ادلقاسية تكان وإف
 الستدعاء بينهما التامة ادليكانيكية ادلباعدة إىل الوصوؿ ادلمكن غَت من أنو إال القاسم أبو فيو مسح قد

 األوؿ التكوين أف القوؿ ويكفينا واآللية، ادلادة جهة من لؤلخرى الواحدة وحاجة األخرى، إحداعلا
 تكوف وتاليا وأداة، إطارا ادلاركسية من حمت -الثاين الفصل يف سيأيت كما- زتد حلاج فلسفيا

 عامل إىل ولوجها من ؽلنع قوي، ستمولوجيبإ بسياج وزلفوفة مرفوضة، موقفو مضمار  يف يديولوجيااآل
 زتد حاج كوف االستنتاج السالف؛ إىل يدعوين وما. وظواىرعلا والكوف للتاريخ وادلنهجي العلمي التحليل

 ،مفارقة ذلك ويف والنضاؿ، التعبئة ال والتحليل، الفهم يبغي ستمولوجيبإ معريف هبم تساؤالتو ربط
 كاف حيث( 4022-4019) شريعيت علي اإليراين للمفكر فكري مشروع إىل أحملنا إذا بارزة وتظهر

 روحها األيديولوجيا من دستمادل األعمق الوعي مبنظار وحتللو العامل تفسر رؤيوية، آيديولوجيا بناء طموحو
 .وأساليبها وغايتها

 :مراحل ثبلث( للتغيَت) وإصبلحي( للتفسَت) معريف ارمكمض لؤليديولوجيا، شريعيت يؤسس...''

 وعن احلياة وعن العامل عن حتملو الذي والفهم التصور هبا ويقصد... الكونية الرؤية ىي: منها األول
 .اإلنساف

                                                           

 (.37-36(  علي الديري، ادلرجع السابق، ص ص )1)
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 ...لؤلمور نظرتنا تتحدد( التقييم) لو وفقا الذي... والقضايا للمحيط اإلنتقادي التقييم من نوع: الثانية

 ادلواقع نغَت أف أجل من ادلثالية النماذج عرض أي... ظلوذجية بصورة احلل وطرؽ االقًتاحات :الثالثة
 .(1)''وادلثل النماذج لتلك طبقا فيو، ظلوذجي ىو ما وكل

 والفهم والتفسَت للتعقل طموحة ذاهتا فهي ستمولوجيا،باإل عن بعيدة دتاما ليست يديولوجيافاآل
 استجماع عن البعيدة العجلى، القراءات تلك ىو زتد، حاج إليو يشَت الذي لكن واحلكم، والتصديق

 الظواىر عمق عند الوقوؼ إىل ويطمح كثَتة، أدوات تصحبسي الذي الواسع، ادلفتوح الفهم شرط
 وال الظاىر من يبدأ تعقلي تغلغل عرب ىو، يستنتج كما ليس و. يقولوف كما سطحها، عند وليس
 مل إذا وأقوؿ بالواقع، االرتباط دوف التنظَت منهج أرفض أنا .... ''خلفها الكامنة باحلقائق إال يرضى
 واقع خارج فضاء يف يبقى فالتنظَت ومعايشتو، ومشاكلو أزماتو وحل للتفكَت يدفعك واقع ىناؾ يكن

 .(2)...''اإلنساف

 النفسية، وزتولتها احلرب، يف وادلتمثلة ادلنعرج، احلادثة إىل بإحالتها فيلسوفنا، حياة إذف نتلمس
 اإلذلي البعد أغوار يف ينادلتأ العميق بالتأمل إال يندمل ال وجدانيا، جرحا خلفت اليت التارؼلية، وآثارىا
 من اآليت ثنايا يف يسرد كما بينها، واالتصاؿ االرتباط كشف على والعمل واإلنساين، والكوين

 . الصفحات

 تشرح مربرات عن البحث إىل بو ودفعت حفزتو، بل والفهم، التعقل ظهر مصتق مل فالصدمة
 .ومنفصلة معزولة جزئية وقائع عند وليس كلية، ارتباطات شبكة إىل وحتيلو وتفسره، احلاصل

 حبسب متنوعة، وجدانية خربات يعاين قد فكل رة،ئالغا ادلشاعر مستوى على ارتبطت األزمة ليت
 كنت...'' وحالو، وضعو على دالة شلارسات إىل جاوز زتد حاج لكن إليو، تدفع وما الوقائع، ظروؼ

                                                           

 .238، ص 2002، 1وجتديد التفكَت الديٍت. دار األمَت، بَتوت، ط شريعيت( عبد الرزاؽ اجلرباف: علي 1)

 .35( علي الديري: ادلرجع السابق، ص 2)
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 البحث (1)...''األزمة يف طرفا تكن مل اآلخرة قضية دلن؟ أصلي اإلشكالية، ىذه حتل حىت الصبلة أرفض
 احلاد، التوتر عقبة اقتحاـ إىل يسعى أف على توحث اليت اذلامة الدواعي من ػلدث ما ومعقولية ادلعٌت، عن

... لبناف يف اجلبل إىل وصعدت الكل، اعتزلت إف فكاف...'' للمشكل وادلعريف الوجودي ادلنفذ وإغلاد
 شيء، كل وعلى األكل وعلى َتالتفك على القدرة أفقد حىت متواصلُت، يومُت التفكَت يف أستمر وكنت
  كذلك أكن ومل األكل، على وال احلماـ على حريصا أكن مل. أقرأه كتاب إىل جالس وأنا النـو ويأيت

 حىت منو، واقية مبلبس أرتدي أكن مل ولكنٍت قارسا، الربد وكاف شعري، وال حلييت هتذيب على حريصا
 .(2)...''بو مؤمن أنا إلو أي خيار أماـ كنت ألنٍت... بو رعأش أعد مل جسدي

 الذي الرىبنة، ونظاـ اليومية، دالزىا والتزامات الصوفية، بأحواؿ السابقة، األوصاؼ تذكرنا
 آثر منعزؿ شخص على النفسية والبواعث الطبيعية، األوضاع فتدافعت باخللوص، اخلبلص يستهدؼ
 منذ ليق ما تكرر اليت إلجاباهتم واالستماع الناس سلالطة على. الفكر الةوإج التأمل، وطوؿ االبتعاد،

 الوضع مولوجيُتبستاإل بلغة أو اإلشكالية، احلالة جتاوز على يعُت ما طياهتا يف حتمل وال قروف،
 ركس يف دخلوأ ادلقاؿ، من أبلغ فاحلاؿ ادلفارقة، احلالة أو Problimatic Situation اإلشكايل

 مفارقات عنك ترفع إجابة عن ذاىل وأنت وتستحم، وتناـ تأكل أف معٌت فما الدارج. احلياة روتُت
 من ذلا ليس. ووقائع أحداث من فيو، تمليع ما لفرط ناظريك، أماـ اهنياراتو، تًتى الذي الوجود،

 .بالتغيَت بالك فما. والفهم التفسَت عن يعجز أف الفيلسوؼ نفس على يثقل ما أكرب و. ؟تفسَت

 غادر الثبلثُت سن زرادشت بلغ دلا...'' إذ فلسفيا، داللتو لو الوحدة، وانفراد اجلبل، عزلة يف والتماثل
 تغَت قلبو لكن... وبوحدتو بعقلو ينعم أف استطاع ىناؾ. اجلبل إىل ومضى موطنو وحبَتة موطنو
 حضيض ورفض السكوف، حيث اجلبل، علياء يف التأمل سنحات من تواردب حصل تغَت ،(3)''...فجأة

                                                           

 .07الندوة الدولية، ص  (1)

 .07، ص نفسو رجعادل(2)

، 01: ىكذا تكلم زرادشت، كتاب للجميع ولغَت واحد، ت علي مصباح، منشورات اجلميل، كولونيا، ط نتشو( فريدريش 3)
 .35، ص 2007
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 أشرقت وجدانية ةكرياض عزلتو، يف زتد، حاج كاف وكذا الرأي يف االجتهاد أفق إىل واالرتفاع التقليد،
:'' الكلمات هبذه وخاطبها الشمس قبالة وقف مث الشروؽ، ساعة هنض.... ''بعد فيما يقُت نور قلبو يف
 حاج عند فاهلل (1)''تنَتىم... الذين ىؤالء لديك يكن مل لو العظيم الكوكب أيها لك ستكوف سعادة يةأ

 يتم ػلدث ما بل علومهم، يف ينخرط وال الناس شؤوف عن يرتفع متعاؿ، تساميم كائن رلرد ليس زتد
 االقتناع، دتاـ بو مقتنع أنا الذي. اهلل ووجود الدينية ادلثل أف أرى...'' مهبدرو  ينَتو  الناس، يقود ،بتقديره

 فأريد ػلدث، مبا مقتنع غَت ولكٍت نفسو، اليقُت عُت يقيٍت، إؽلاف وضوح بكل أقوؿ أف أستطيع حىت
 . (2)...''سنة أربعُت كأهنا سنوات، أربع استمرت إشكالية اإلشكالية، ذلذه حبل

 وليس احلَتة، نفسو يف أثار ما ىو عدة، تارؼلية مستويات بُت وثقافيا وسياسيا وجوديا التفاوت
 الرزتة بُت التباعد لفوؼل الذي الفراغ لكن. واسًتاح هبا لسلم وإال موروثة، معطاة عقدية مقوالت رلرد

 إىل دفعو ،تووفاق وفقره اإلنساف وعجز شيء، كل يف اإلذلي العقل حضور وبُت الناس، وعذابات اإلذلية
 اختاره ياتفاق رقم أىي أربعُت؟، دلاذا لكن سنة، أربعُت كأهنا سنوات، أربع حالتو يف االستمرار
 نشأ األربعُت، ضلو سنو تدنو أخذت ودلا...( ''ص) زلمد النيب سَتة مع داللية شلاثلة فيو أـ وحسب؟

 فيو ويتعبد فيو، ؼللو فكاف... حراء غار يف االختبلء إليو اهلل بوحب واألخرى الفًتة بُت للعزلةحب  لديو
  أف إىل وىكذا... شهر يف ذلك من أكثر وتارة عشرة فتارة. العدد ذوات الليايل

 غَت فلسفي أبد والعزلة االختبلء أف عرفنا وإذا ،(3)''...تلك خلواتو إحدى يف وىو الوحي جاءه
 إشارة فهي سنة، أربعُت إىل سنُت أربع من للحالة بادلماثلة واعتٌت زتد، حاج إليو ىرع دلاذا لعرفنا جديد،

 ؟ منها     التخلص سيتم كيف وأيضا الوجدانية، بادلعاناة اخلربة وطريقة التجربة، مصدرية إىل

 

 
                                                           

 .35نفسو، ص  رجع( ادل1)

 .07( الندوة الدولية، مرجع سابق، ص 2)

 .60، ص 1991، 11فقو السَتة، دار الفكر، دمشق، ط  البوطي:( زلمد سعيد رمضاف 3)
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 :المأساة زاوية من الدين أهمية إدراك -3

 زماتأ إىل اهبشر تب تتحوؿ نظرية، مشكبلت تتولد ًتكبها،ب مسائل وقضاياه، الدين عناصر يف
 يف احلياتية النظم على األمر فينعكس والتصرؼ، احلراؾ يف نسداداتا إىل بتخمرىا تستحيل وجدانية،

 وتتحوؿ معرفيا، الباؿ تريح حلوؿ إتاحة إىل تفضي وإجابات ادلخرج الدين يف وأيضا. ادلتنوعة شعباهتات
 أو اإلسبلمي الكبلـ بعلم يسمى ما نظم يف ذلك وظهر. ومكوناهتا احلياة نظم مستوى على حلوؿ إىل

 عقدية، مسائل انبثقت أوؿ، اجتماعي تارؼلي كمعطى الدين مبجيء إذ ،وادلسيحي اليهودي البلىوت
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 تزاؿ ال وفرؽ مذاىب إىل األدياف وتشعبت بأكملو، تاريخ عنها ترتب ووقائع، أحداث معها جرت
 .ىذا الناس يـو إىل بينها فيما تتنافر

 وجتلياهتا، عطاءاهتا أقصى إىل احلياة دفع يف أيضا للدين دور من كاف ما حسباننا عن يغيب وال
''...     إظهار اإلحالة تفيد حيث ،ويقويو ذلك أعلية يظهر اإلسبلمية ارةاحلض تاريخ إىل بسيطة وإحالة
 من بو ػليط فيما وتأثَتاتو ولقاءه ويف اصلازات النوع اإلنساين بكل مظاىرىا وتعٍت اتصال اإلسبلـ إسهاـ
 اإلصلازات ضمن اإلسبلـ إسهامات حساب يتضمنها أف غلب اليت ادلواضع عدد إف... ادلسلم غَت العامل

 .(1)...''تقريبا ػلد ال عدد نظريا ىو اإلنسانية

 روح على بو، للداللة ادلسلمُت علماء يستعملو الذي األوؿ ادلعٌت ىو إليو ذىبنا ما يدعم وما
 فإف باالعتبار، وسلتلفاف بالذات، متحدافوادللة  الدين'' أنو فيو، جاء حيث ىو، ما حيث من الدين

 إليها، يرجع أهنا ومن ملة، تسمى جتمع، إهنا حيث ومن دينا، تسمى تطاع أهنا حيث من الشريعة
 ؽلثل الدين بأف االعتقاد، إىل يدفعنا العديدة، احلياة دلستويات السالف، ادلعٌت مشوؿ .(2)''مذىب تسمى
 إليو الرجوع مث بقاء، والعناية بالرعاية توليها مث ابتداء، اإلنسانية احلياة تنشئتو  نطاؽ يف مركزيا ناظما

 من أمامو ػلدث ما تفسَت ػلاوؿ نراه زتد، حاج حياة على السالف ادلعٌت تطبيق شئنا وإذا باستمرار،
 ملة، بينها تؤلف كجماعة الناس وىل بو؟، يرضى ىل مث بذلك؟ سبحانو اهلل رأم ىل خبلؿ من أزمات

 .ويقبلو؟ ذلك يربر ومن كاف؟، أيمسمى  حتت إساءة والربيئُت لؤلطفاؿ ػلصل أف تقبل

 كل ؽلثل مل فكره، من ادلرحلة ىذه يف الدين أف ددػل فإنو زتد، حاج تراث إىل بالعودة لكن
 ادلأساة جهة من الدين أعلية أدرؾ بل وأحكامو، الدين تفاصيل إىل وعيو وإسبلـ التعبد جهة من شيء،

 ادلأساة جانب من الدين أفهم فأنا مأساة، وابن اآلالؼ، فيها ؽلوت ثورة ابن أنا...:'' يقوؿ والًتاجيديا
مل يكن يهمٍت احلصوؿ على شيخ . اآلخرة يف اخلبلص عن البحث زاوية من وليس الوجود، يف القائمة

                                                           

، 01، ت حسُت مؤنس، سلسلة عامل ادلعرفة، العدد الثامن، الكويت، ط01( جوزيف شاخت وآخروف: تراث اإلسبلـ، ج1)
 (.18/ 17، ص ص )1985

 .141، ص 1996، 03التعريفات، دار الكتاب العريب، بَتوت، ط اجلرجاين:( 2)
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 وضع من ،(1)...''نعيشها اليت ادلأساة ىذه من الدنيا يف اخلبلص كيفية يهمٍت كافيدلٍت على اخلبلص،  
 لبناف إىل الوطن، كينونة حتقيق لقاء الشباب آالؼ فيها ؽلوت اليت أرتَتيا إىل بالفقراء، يءادلل السوداف
 ال إذ الفردية، صلاهتا عن تبحث أف من وؽلنعها، أوصاذلا ويقطع الذات يشتت ادلمزؽ، الكياف وفاجعة

 ادلعاناة من اآليت اخلبلص سبل إغلاد على وحاثا التأمل إىل مدعاة يكوف وىنا يعاين، والكل لذلك معٌت
 السعي عن يذىل مل زتد حاج   أف إىل أشَت وىنا. بالضرورة تابع األخروي فاخلبلص وإال ومسبباهتا،

 دين ضوء يف اإلنسانية مشكبلت حل ؽلكن كيف ىو توا، يشغلو ما لكن اآلخرة، خبلص ػلقق لكي
 يف ةقائم فادلأساة ُت،يادلذىب لتعصب قربانا، اإلنساف سحقي دينا وليس اإلنساف، صف إىل يقف

 وأف بالضرورة، تراجيدي وضعنا بأف يوحي إظلا احلياة،ب الًتاجيدي  اإلحساس...'' وأف خاصة الوجود،
 ،(2)...''يدركوف لكوهنم يتأدلوف ذلك، يدركوف إذ وأهنم الشر، يتهدده سيئا وضعا يعيشوف رتيعا الناس

 ملكة تستعملها اليت اآللية جهة من إنساين مشًتؾ أهنا رغم كاف، ألي تتاح ال ىذه، اإلدراؾ فخاصية
 والفهم. التعقل يف العقل

 

 

 مكنة يف ليس فذلك الظاىر خلف يقف ما الوعي هبا يستغور معاناة إىل تتحوؿ أف لكن
 نفسو على اإلنساف يشكلو الذي البنيوي التهديد على يتعرؼ أف لو أتيح فيلسوفنا أف غَت الكثَتين،

 اخلطر ناقوس قرع إىل عاةو ال دفعي ؽلثلو، الذي انطولوجيا اجلذري التهديد بل الناس، من غَته وعلى
 يبغي تشذيبا  ال البشري، للوجود طبيعية زمةال السلم تعمم اليت ادلتوازنة الثقافة من ظلط إغلاد بقصد
 من هبا والشعور تراجيدية الوضعية غلعل ما وىذا.  بقاء أو فناء عنو يًتتب األمر ألف ما، نقص تكملة

 بُت  ادلواءمة... مشكلة بالفعل تربز وىنا. وضلس ونفكر نفعل كي العامل ىذا يف ولدنا إننا...'' روحها،
                                                           

 .37ادلرجع السابق، ص ( علي الديري: 1)

، 01، الكويت، ط18ة، العدد فت علي أزتد زلمود، سلسلة عامل ادلعر  اجيديا،والًت ( مولوين مَتشنت وكلفورد ليتش: الكوميديا 2)
 .129، ص 1979
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 البشر ؽللك فأف ،(1)''...لو تدبَتىا مت قد ما كارثة بأف والشعور وحيويتو، اإلنساف بقدرة الشعور
 أف أما وادلعتاد، األصل فهذا وطبيعيا، ورتاليا معنويا احلياة، على لبلنفتاح وكثَتة متنوعة استعدادات

 زتد وحاج .وادلوجود اإلمكاف بُت ادلواءمة بعدـ والشعور اخلوؼ يولد ما فهذا وجوديا، يهدده مبا يواجو
 معطيات لكن مواءمة، احلياة أصل أف على تصر متينة، وأعراؼ متوارثة، ثقافة خضم يف نفسو وجد دتاما

 كل من واخلوؼ والقلق احلَتة عامل فوجل قُتبالسا من توارد ما خبلؼ شيء، لكل ادلهلكة وظروفو الواقع
 الًتاجيديا. برودة من وؼلرجها حرارهتا الدين إليها يعيد متوازنة، حياة يف إال أماف وال شيء،

 تقديرات ضوء على ومربرلة، موجهة فيها متحكم عملية ليست ىنا، ادلقصودة والًتاجيديا وادلأساة
 العامل جهات من تواردت ووقائع أحداث عناصرىا تفأل معقدة، تارؼلي تركب حالة ىي بل سالفة، فنية

 إف...'' وحتقيقو الطموح بلوغ عن العجز وأيضا ثقلو، بكل السابق، التارؼلي الًتاكم باستصحاب األربع،
 ودوافع الشفقة دوافع الدوافع، من رلموعتُت بُت العبلقة ىو ادلميزة صفتها للًتاجيديا يعطي ما

 على عز يف وادلشفق يشفق، عز  فالف   ودتكنها، األخرى تغذي إحداعلا إذ جدلية، صلة وبينها ،(2)...''الفزع
 . شفقة وفزع فزعا، فأشفق تباد بشرية أماـ زتد وحاج عليو، يشفق ما

وسرب  تفهمو، على وعملو الناس، واقع يف باطلراطو ىو، ما حيث من الفيلسوؼ طموح يتدعم
 من ما فيلسوؼ مشروع يف اإلنساين الطابع فيتأكد بعد، فيما أو اآلف ػلدث شلا كثَت لتعقل عناصره،

نسعى  بذلك ألسنا... ...مبباىج الًتاجيديا'' اإلشادة عبلماتو من ادلؤمل وجهها يف بالبشرية والعناية عدمو
 وحزف أمل ذتة بينما ادلاضي آالـ وراء نسع أمل البشرية؟ يف إخوتنا معاناة ألواف تأمل خبلؿ من البهجة ىلإ

 نزعة جراء ماتت، وأهنا حتفها، لقيت قد الًتاجيديا إف قيل لنا... معاجلتو بقدرتنا ما يتجاوزاف اآلف

                                                           

 .148( مولوين مَتشنت: ادلرجع السابق، ص 1)

 .169، ص نفسو( ادلرجع 2)
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: الدقة وجو على ىو عنها يبعدنا ما ولكن دتت، مل الًتاجيديا إف. بالتقدـ والثقة بالعقل واإلؽلاف التفاؤؿ
  (1)''اليأس

 ورمبا وختطيها، ادلآسي جتاوز على ادلسعفة وأدواهتا، ادلقدرة لفقداف وجدانية، حالة يتشكل اليأس
 دتنح اليت الكربى ادلولدات من الدين بأف يرى زتد حاج أف ذلك .ومولداتو العجز أسباب أوكد من ىذا

 ادلأساة ىنا ومن لو، روجوم لليأس منتج أو أفيوف أنو لقي ما خبلؼ على بالتجاوز، الشعور لئلنسانية
 .ذلك لو يريد ال العامل خالق بأف األصل ألف بالدين، االلتزاـ داخل

 والشرور، واحلروب اآلالـ اختيار إىل دفعو ما العامل، ألصل الوجودية وشلاثلتو اإلنساف حرية ولكن
 عامة ولوائح حياتية نظم إغلاد إىل البشر طاقات دفع يف قصوى أعلية لو ادلأساة زاوية من الدين إدراؾ لذا

 إلصلاز النساءو  للرجاؿ الدافعة الطاقة مصدر ىي الدينية الدوافع...'' إذ سبلـ،وال والتوازف االستقرار تتيح
 تغيَت حدث إذا إال جديد، رلتمع إىل الوصوؿ يستحيل أنو ىذا على ويًتتب جذري، اجتماعي تغيَت

 ىو ما زلل وػلل أجلو، من حياهتم الناس يكرس جديد شيء ظهر إذا إال اإلنساين، الضمَت يف عميق
 عميقة، وجدانية بواعث إىل قلبها ويستطيع الطاقات، متلك ؽللك الدين غَت وليس ،(2)''حاليا موجود
 األمل أفق إىل الضيق، األمل حاؿ من واجملاوزة االنتقاؿ على تقدر عارمة، وطاقات بذؿ، قدرة إىل تتحوؿ

 للمأساة ادلنتجة التاريخ، وأوضاع ظروؼ نطاؽ يف الباعث عن ادلرء يبحث أف غلدي وليس الواسع،
 تعزي وتأخَتات اتتسويف ببل حاال، اآليت البشر خبلص جهة من لكن الدين، من بد ال لذا أساسا،

 .حتل وال

 خبللو، من أو الدين، عن تصورا ؽللك ال اإلنسانية، تاريخ عرب بشري حضاري نطاؽ يوجد وال
 بتحليبلت وإف عامة، شكلية طقوسية والتزامات سطحية، بتغيَتات إف وختطيها احملن جتاوز على ساعد

                                                           

، 1993، 01كامل يوسف حسُت، ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر، بَتوت، ط والفلسفة، ت   الًتاجيدياكوفماف:  ( والًت1)
 .20ص 

: اإلنساف بُت اجلوىر وادلظهر، ت سعد زىراف، سلسلة عامل ادلعرضة، العدد 2) ، ص 1989، 01، الكويت، ط140( إريك فرـو
125. 
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. تعود وإليو تنطلق الدين من شاملة، وجودية رؤية بواسطة شيء، كل تستكنو عميقة، وقراءات
 لتطور دافع دين ىو ىل. الدين من نوع أي ىي وإظلا ال، أـ دين ذتة ىل ليست ادلشكلة أف واحلق...''

 ويصيبو اإلنساين التطور يعرقل الذي النوع ذلك أـ وقدراتو؟ طاقاتو وتنمية وارتقائو اإلنساف
 .(1)''بالشلل؟

 يرب ج سالب ىوت ال إىل حتوؿ وكيف ربية،الغ البيئة يف الدين عةيطب عن تساءؿ زتد حباج وكأين
 إىل سبحانو باهلل اإلنسانية العبودية عبلقة حتولت.... ''ملهم جتاوز ومصدر بعث قوة إىل وليس معيق
 إىل اهلل من والتحليل التحرمي سلطة وحتولت... الوعي قدرات اإلنساف اهلل ملك وقد ،(اسًتقاؽ) عبلقة

 دلطلق( يجرب  غييب استبلب) إىل الدين فلسفة ولتوحت..." تشاء، كيفما دتارسها البشرية ادلرجعيات
 يالوضع كالبلىوت دتاما، العقل على وأغلق احلرية حجر الىوتا فصنعنا وحريتو، اإلنساف
 حتليبلهتا من ،إليو أفضت قد يةسادلارك األدبيات كانت ما ىنا، الدين على ويصدؽ ،(2)...''األرضي
 حتوؿ كأداء، عقبة إىل تتحوؿ أف ؽلكن وكيف -الثاين الفصل يف سنرى كما- وتارؼلها لؤلدياف العميقة

 شحن من زاد واالنغبلؽ التخلف الـز إذا ادلقدس ألف وتًتكب، ادلأساة فتتعقد وإرادهتا، البشرية دوف
 .وغلقها األوضاع

 

 :التوحد ومرحلة اليقين  -4

 تارؼلها، عرب اإلنسانية معاناة جواضلو بُت ضمو  معاناتو، يف أخلص. اإلخبلص من اخلبلص ويأيت
 لواـز ترؾ إذ وأخلص ل،باجل يف متوحدا عزلتو يف وأخلص احملًتقة، بَتوت مشهد يف أمامو تلخصت وإف

 وتقليب والتمعن، للقراءة اختلى البشر، مع لقاء وال حلق وال نـو وال طعاـ فبل الدارجة، اليومية احلياة
 حبمولتها الغريب الفلسفي النقد كتب وكذا والفقهية، والفلسفية العقدية الًتاثية ادلسلمُت كتب يف النظر

                                                           

 (.127/128ص ص ) السابق،( ادلرجع 1)

، ( أبو القاسم حاج زتد: اإلسبلـ 2)  .02، ص 2004ومنعطف التجديد، مؤدتر الشريعة واالجتهاد، اخلرطـو
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 الغربية الفلسفة يف ادلتعمقة الثقافة تلك عن النقدورث  ناقد قراءة القرآف أقرأ بدأت...'' وكذا الثقافية،
 النقدية الفلسفة من اذلائل الكم ىذا و... خروجي فًتة طواؿ لكم قلت كما فيها غصت اليت والعربية،

 الذي كامل، بالتهاـ الفرصة أظلاط أو احملاضرات يف كاف سواء الفبلسفة سلتلف يف والقراءة والتحليلية
 ألحسن للمعرفة آت ومل الشهادة جلأ من للمعرفة آت مل... جدا أساسية قضية لذلك ػلفزين كاف

 جديد من أبدأ كتاب كل مع كنت... الوجود أساس على لبلستزادة للمعرفة آت ومل العلمية، درجايت
 مرحلة ادلخزوف هبذا دخلت تدرغليا، نفسي يبٍت نوعيا، تراكما تكونت اليت الًتاكم فنوعية

 .(1)...''اإلشكالية

 التساؤالت تًتاكم وىكذا القراءة، إعادة مث والتجاوز، لبلستيعاب القراءة إىل الروحي، التأـز من
 لكن حد، إىل توقف غَت من طارئة، إشكاالت من يعن ما أماـ تنهار ما سرعاف إجابات إىل فتفضي

 جواب، وال وجتيب وتتساءؿ تقوؿ اليت  دريةأ البل  السوفسطائية من نوع إىل تدخلو قد ىذه احلالة
 الواقع عن سلتلف الفكر أف...:''يقوؿ الذي( ـ.ؽ 182 ت) اللونتيٍت جورجياس سراعا ىنا ونتذكر

 ليس ألنو بالوجود، معرفة لنا تتم أف ؽلكن فبل وبالتايل وجود يقابلها ال تصورات نتصور أف نستطيع وضلن
 إىل نوصلها أف نستطيع ال فنحن األشياء وأدركنافرض  إذا كذلك والوجود، الفكر بُت مطابقة ىناؾ
 حاج فإف التحليل تقدير ويف ،(2)...''موجودا شيئا وليس كبلـ رلرد ىو الغَت إىل نوصلو ما ألف الغَت،
 ما ثنايا بُت ليجد ويدرس ليجيب ويتساءؿ شكاؿ،اإل لرفع شكلي   إذ دتاما، أوردناه ام إىل يقصد مل زتد
 سبيل على هاحطر  تساؤالت حبيس كاف األمر تولي حالو، ختطي على ويعين أف عساه ما يقرأه

 وأنو خاصة بو،اانت الذي الذىوؿ مبلغ الروحية، الصدمة حاؿ يف رأينا وقد االفًتاض، لو ٌتستلي ادلواضعة،
 ادلاركسية. موجتو يف خاصة والغريب، اإلسبلمي الًتاث أساليب بُت ادلتدامج  النقدي اإلرث ب،حاستص

 نظر أدوات طنبيست جديد تساؤيل استفزاز أماـ تنهار، ما سرعاف التوفيقية أو التلفيقية األجوبة
 اليت الدوامة إذ  ،ؼلَت مل ىو حاؿ كل وعلى التعجل، عدـ ضرورة إىل زتد حاج دعا ما مسبوقة، غَت

                                                           

 .07رجع السابق، ص م( الندوة الدولية، 1)

 .125، ص 1998: الفلسفة اليونانية، تارؼلها ومشكبلهتا، دار قباء، القاىرة، مطر( أمَتة حلمي 2)
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 يقيٍت إؽلاين''...  اليقُت متاحات أبسط استجماع من حىت حرمتو ،وسطها ،تساؤالتو نتيجة نفسو، وجد
 مستوى على ليس دينيا، طروحادل كل حوؿ ضخمة بإشكاليات تساؤالت عرب ادلطلقة بقدرتو برزتتو باهلل

 .(1)''األخرى الديانات مستوى على لكن اإلسبلـ،

 اليقُت وأدبيات الديٍت ادلوروث كل على تكر مزلزلة، مفصلية تساؤالت مضمار يف ارقاغ كاف فقد
 أذكر وىنا ،تاليا سيقولو مبا االعتقاد يسبق أف أو يتكلف أف دتاما ادلستبعد من لذا. والنقض باإلبطاؿ فيو

 الفكري الًتاث على اإلنكباب وكذا التكلف، عدـ جهة من زتد، حاج وجتربة الغزالية  التجربتُت بتوافق
 .والتحليل بالقراءة ادلتاح

 بعض عليو ما دتاما يشبو ما عليها، كاف اليت العاـر الشك دلرحلة جتاوزه يف يرويو ما أعجب ومن
 كتابو نعت حادلا( ىػ912 ت) عريب  الدين حملي ةادلقايس سبيل على دتثيل التحليل إىل ويتوارد الصوفية،

 يف ادلكية، الفتوحات رسالة ومسيتها:''...يقوؿ عليو واحلاث ذلك إىل والداعي مسو،وو  ادلكية الفتوحات
 طوايف عند علي بو اهلل فتح ما الرسالة ىذه أودعت فيما األغلب كاف إذ وادللكية، ادلالكية األسرار معرفة

، بيتو ... اللطيفة ادلعاين وأودعتها شريفة، أبوابا وجعلتها ادلعظم، الشريف حبرمو لو مراقبا قعودي أو ادلكـر
 ذلك عند الباب ويعطيو والدرر الآليلء فاستخرج فنظر احلكيم، بصَتة عُت عليو تردد الباب حصر فإذا
 نفسو واتساع ووعلو، عزمو وقوة وقوة، وفهمو، نفوذه قدر على ربانية، ونكت روحانية، حكم من فيو ما

 .(2)''...علمو حبار أعماؽ يف عظمو أجل من

 التعقل يف دروب فتح إىل والسعي ادلتعجل، غَت التأمل خبلؿ من الفهم وتعميق النظر، إطالة
 ادلدرسة معقولية على القائمة البداىية التقييم بأدوات ومقامات، وأحواؿ أوضاع من ؽلكن جديدة،
 بشرط معقوال يكوف ومسالكها التوحيدية ادلدارس بأساليب لكن. مردودا يكوف وأدبياهتا، ادلشائية

 جاء...'' اإلنعتاؽ، حلظة يروي زتد حاج إىل نعود وىنا فيها، واإلخبلص مبستوياهتا، اىدةاجمل فاءياست
 وتوضأت اغتسلت فجأة سكتت، القضايا تلك وكل الصبلة، يف برغبة فيو أحسست األياـ من يـو

                                                           

 .09( الندوة الدولية، ص 1)

 .25ص ، 01ج، 2006، 02بن عريب: الفتوحات ادلكية، ، دار الكتب العلمية، بَتوت، ط ا( 2)
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 ادلصحف على أقبلت... الصبلة يف قوية رغبة يف كنت ساعة،( 19) وثبلثُت ست دلدة وظلت تيوصل
 قصة عند الكهف سورة يف انقبضت... أشرحها كيف أعرؼ وال األوىل، بالنفسية ليس سلتلفة، بنفسية

 بالواقع ذلا عبلقة ال غييب بعد يف وفلسفية عكسية مؤثرات حدثت تدرغليا الصاحل، العبد
 .(1)...''ادلوضوعي

 حلدود متجاوزة أحواؿ دائرة يف دخل أنو  عدة، نفسية أوضاع بُت وتراوحو تناقلو على ادلبلحظ
 ثائرة تسكن كيف وإال... العلـو من غَتىا أو الًتبية علم يف أو النفس علم يف ادلعتادة ادلقاييس

 وتبله، القرآف وقرأ وناـ، فيو تطهر حاؿ إىل ويسكن شيء، كل رفض من ويتعدى التساؤالت،
 فأخذ انبثق نور وكأنو الفهم، يف مألوفة غَت عينة من إليو وترمز عنو تفصح ما لكن ينها،ع الكلمات

 وركوب غماره، خوض من ال مندوحة لكن لو، ساحل ال حبر زاخر أماـ وأجثاىا رتيعا، الوعي بأزمة
 نفسو يف الكلمات وقع وكيف القرآف، أماـ زتد حاج شعور مبلغ يظهر كبلما للغزايل نورد وىنا ابو،صع

 وبًتكيب مفاىيمية ادةمب رويدا، رويدا يتأثث أخذ جديد، عامل إىل بو ينظر وعي إىل واستحالتها ،؟
 لسماع ثبت دلا احلروؼ بكسوة كبلمو جبللة نوك رستتاا لوال...'' إذ... القرآف من مأخوذ تصوري
 ادلضاءة احلكمة معاين... نوره وسبحات سلطانو عظمة من بينهما ما ولتبلشى ثرى، وال عرش الكبلـ

 للحكمة الصوت فكاف لتعظيمها، وعظم لشرفها األصوات أي الكبلـ شرؼ أف من الصفات تلك يف
 .(2)...''وروحا نفسا للصوت واحلكمة ومسكنا جسدا

 رلرد عن يًتتب ودلاذا درجة، كل وخصائص بدرجاهتا الثبلث، الًتقي بمرات يعدد آخر موضع ويف
 تفصح وجودية بتشكيبلت ادلعلـو ويتجلى العلم، فيتجدد ادلسبوقة، غَت ادلعاين من بالقراءة، االتصاؿ

 التنوع وعدـ األداء أساليب تبديل على احلاث  ادلتنوع الفعل وكذا هبا، األشياء وتعلق القدرة، طبيعة عن
 نفسو إىل ينظر فبل الصفات الكلمات ويف ادلتكلم، الكبلـ يف يرى أف: الثالثة...:'' يقوؿ األشياء بظاىر

                                                           

 .09( الندوة الدولية، ص 1)

ص             ،01ج ،2003، 01( الغزايل أبو حامد: إحياء علـو الدين، مركز حتقيق النصوص، ادلكتب الثقايف، القاىرة ط2)
 (.393-392ص )
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 ادلتكلم على اذلم مقصور يكوف بل عليو، منعم إنو حيث من بو اإلنعاـ تعلق إىل وال قراءتو إىل وال
 يرضى وال (1)...''ادلقربُت درجة وىذه غَته، من ادلتكلم مبشاىدة مستغرؽ كأنو عليو، الفكر موقوؼ

 تصورات من يلفو وما العلم، مكامن عن الوعي فيو يفصح حيث ادلرتبة، ىذه عن بديبل زتد حاج
 تعقل ومسالك تفكَت، مناىج وتأسيس كما مبدعة، ومناىج نظريات بناء من بالغها دتكن جديدة
 ينطبق عاـ وسلوؾ وذوؽ وجداف إىل ءىترا ما بتحويل تعٌت واجتماعية ثقافية ؤسساتم   وطبعا متنوعة،

 .واحدا واجلمع رتيعا، الواحد فيضحى مكوناتو، بكافة اجملتمع على

 النقد بآليات تدعم وقد اجلواب، فيو أف معتقدا والزمو الفًتة، تلك يف زتد حاج القرآف يفارؽ مل
 إىل وحتولت ادلس من بنوع بتصأ أنٍت تنظن حىت رؤى غيبوبة يف دخلت...:''يقوؿ وأساليبو، احلديث

 ت) تيمية ابن فكر مع إشكالية أعاين كنت نفدت، الطاقة وأف نفسي يف أشك وبدأت رلنوف، عامل
 فسألٍت ؟ الساطعة الرباىُت يسمى كتاب حوؿ ،ةيممنا رؤية يف أحدىم حاورت... الفقو يف( ىػ282

 . (2)...''الصاحلُت اهلل أولياء من وكاف... يعرفونو الناس من فقليل الكتاب، ىذا عرفت أين من

 إدلاحو وكذا زتد، حاج شخصية يف العرفاين للطابع ادلربزة اإلحاالتمن  بنوع ادلرحلة ىذه شحنت
 مل حيث وادلفكرين، والفبلسفة النظار طرؽ من رجاوالد للمتاح ادلتجاوزة وأدواتو اإلدراؾ مستويات إىل
 العقبلين األسلوب عليو غلب زمن يف والتصوؼ العرفاف معُت من حؽلت فكرا تربز أف ويفيد يغٍت يعد
 إخضاعو ؽلكن ال ما الكبلـ من يويلق ،يتخرص زتد حاج أف احلكم وأقل... الوضعاينو  يسواحل

 يعرضوا مل أهنم''...  العرفاء على يعاب حُت يف عليها، ادلتعارؼ الفلسفي حىت أو العلمي البحث دلناىج
 إىل  عائد ىو ما بُت مكاشفاهتم يف -غالبا– يفرقوا ومل والتمحيص، النقد إىل الكشفية احلاالت
 شيء وتفسَتىا شيء، الكشفية فاحلاالت نظرية، صياغة من عليو يقاـ ما وبُت ذاتية كتجربة الكشف

 .(3)...''والتمحيص النقد ىو ينقصهم ما لكن ادلبدئية، الناحية من التمايز ىذا غلهلوف ال والعرفاء آخر،

                                                           

 .400، ص ادلرجع نفسو( 1)

 .09الندوة الدولية، ص ( 2)

 .587، ص 2005، 01( ػلي زلمد: الفلسفة والعرفاف، دار اذلادي، بَتوت، ط3)
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 وأساليبو ومراتبو ودوائره بالعرفاف أعمالو انطبعت زتد حاج أف يؤكد ما القادمة، الفصوؿ يف
 توليف ككل ادلعريف مشروعو وأف خاصة وجتاوزه، نقده على عمل بل خاضعا عنده يبق مل لكن وأحوالو،

 عليو تغلب من العرفاء من أف حُت يف الطبيعة، مع اإلنساف مع الغيب فيها رضػل مستويات بُت ورتع
 القوالب من يوجد ال وحدوس انطباعات فيطلق ة،د  الفر   الفردية التجربة حوؿ فيتمحور مكاشفاتو،

 العلمية، واعيتو عجز ناحية من ادلتلقي يف وإظلا غالبا، ادللقي يف ليس والعيب ػلملها، ما عليها ادلتعارؼ
 شيخ إىل أخرى تارةونعود  ومتجاوزة، متعالية إدراكية مستويات حتمل عن احلاملة، أوعيتها وقصور
 الطرؽ، تلك بُت اجلوىرية النوعية الفارقية و ادلعرفة، إىل السالكُت لطرؽ يعرض إذ عريب ابن الصوفية
 ما وغالبا مستوعبا، يكوف ال قد علما، يلقي فيمن ال ػلكم، فيمن القصور أف خبللو، من مؤكدين

 ما العلـو من... اهلل مع اخللوة يف اذلمة لصاحب ػلصل.... ''ليالتوص عن ةعاجز  مرىقة، العبارة تكوف
 كل وىو: العقل علم: مراتب ثبلث على العلـو كانت إذ... طةيالبس على متكلم كل عندىا يغيب

 عاقل يقدر فبل بالذوؽ، إال إليو سبيل وال األحواؿ علم... دليل يف نظر عقب أو للضرورة ػلصل علم
 طور فوؽ الذي العلم وىو األسرار علـو: الثالث والعلم... دليبل معرفتها على يقيم وال ػلدىا، أف على

 يدرؾ منو نوع: نوعاف وىو: الويل و النيب بو وؼلتص الروع يف القدس روح نفث علم وىو العقل
 .(1)''...بالذوؽ ونوع... بالعقل

 ينظر أف يطق مل ألنو فقط والثالث الثاين على ينكر أف العلم من األوىل ادلرتبة لصاحب ؽلكن وال
 على ويتوارد ينكر، ال وإال يفهم أف ػلاوؿ لذا. دتاما طورىم يفوؽ الفهم من طور يف وىم نظرىم،
 وترتيبها، األدلة تقسيم يف اإلسبلمية يةادلشائ ادلدرسة يف القدمي التقليد استدعاء يف الرغبة البحث

 صاحب يعد أف غلب وكيف ،النظار اؼصنأ عن الناجتة وادلعارؼ العلـو وكذا حبسبها، الناس وتصنيف
 ت)    رشد ابن الوليد أيب عند جليا ويظهر الثبلثة ادلستويات تتيحو ما نطاؽ يف سلالف، رأي

 طرؽ أصناؼ رتيع تفضي اليت األشياء يف يكوف الذي اخلطأ ىو اخلطأ وىذا...:'' يقوؿ(. ىػ505
 األصوؿ ىذه أف وذلك... للجميع شلكنة اجلهة هبذه الشيء ذلك معرفة فتكوف معرفتها، إىل الدالئل

                                                           

 .54، مصدر سابق، ص 01( ابن عريب: الفتوحات ادلكية، ج1)
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 قبلها من لو التصديق وقوع عن الناس من أحد يعرؼ ال اليت الثبلثة الدالئل أصناؼ إليها تؤدي الثبلثة
 .(1)...''والربىانية واجلدلية اخلطابية الدالئل أي معرفتو كلف بالذي

 زتد، حاج تراث يف ادلوجود ادلنهجي الفارؽ يظهر عريب، ابنوكبلـ  رشد ابن كبلـ بُت سةيادلقا
وحىت  والتقييم، احلكم يف منها ينطلق اليت ادلعرفية القيم وكذا النظر، يف طرقو ربري  أف من ؽلكنو ما وىذا

 مبلكات تأملو حاؿ يقينا وسطوعو احلق انببلجو  والتفرد التوحد حلظة إىل نرجع التحليل، ال يشرد بنا
... اليقُت برد إىل إفضاؤه ادلهم... وحسا، وحدسا، وكشفا، ورمزا، نا،اوبي وعرفانا، برىانا، كلها، الوعي

 اإلشكالية واضللت''...     ...(2)...''وحدتك شراب ادلشتاقُتاسق أرواح ... ادلليك ادللك أيها''
 واإلنساف اهلل ليس الكتاب اسم... والطبيعة واإلنساف الغيب جدلية لكتابة القلم وأمسكت بأكملها
 اهلل حكمة يف ادلشادة وبدؿ اإلشكالية، وتفككت وغصت...  والطبيعة واإلنساف الغيب بل والكوف
 حلد اإلذلية للعناية... لنقل... ذاتية لعبقرية ذلك يرجع وال... احلكمة لفهم التقرب بدأت األوىل
 .(3)...''كبَت

 العقلي والتأمل الروحية، والرياضة اجملاىدة من نوع إىل يشَت ما نصوص، من أحضرنا وفيما
 متعاؿ مصدر إىل وػليلها ذاتية، عبقرية إىل نسبتها زتد حاج يرفض معرفية جتليات إىل ادلفضي الطويل،

 مرتبة إىل تفضي ألهنا سبحانو، ىو يقررىا سبل فهي... ''... وسبيلو ومنطقة بالقرآف حاضرا لكن
 سلوكية قواعد يف ضبطها مث( العقلي النظر) مبجرد السبل ىذه إىل التعرؼ يكوف فبل( اإلحساف)

 زلدد نفسو السلوؾ مبتدأ أف غَت اإلحساف مرتبة إىل بالضرورة وصوال السالك، يلتزمها ومنهجية
 الديٍت، االلتزاـ كلية وفيها(... الدائمة) الصبلة وأقلو( كليتو) يف اإلؽلاين الشرع عليو نص ما يف بالضرورة

                                                           

للنشر  وجلوؿ البدوي، ادلؤسسة الوطنية ( ابن رشد: فصل ادلقاؿ وتعزيز ما بُت احلكمة والشريعة من اتصاؿ، ت أبو عمراف الشيخ 1)
 (.47-46، ص ص )1982، 01والتوزيع، اجلزائر، ط

 .16، ص 2004، 1ي، اجملالس السبعة، ت عيسى علي العاكوب، دار الفكر، دمشق طم( جبلؿ الدين الرو 2)

 .09( الندوة الدولية، ص 3)
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 كماؿ يتحقق حيث... العبودية ضلو السالك بداية مبتدأ لدى الضرورية اجملاىدة مدخل ىي
 .(1)...''العبودية

 واإلنساف، والطبيعة الغيب جدؿ الثانية اإلسبلمية العادلية من تًتى زتد حاج ليفآت توبدأ
 صفحاهتا جتاوزت أين رللدين، يف الثانية الطبعة عليو ما ثلث عديتت ال ادلسَتة، لدار األوىل الطبعة
 الراىن، العريب الواقع يف واحلضارية الفكرية فاألزمة ادلعرفية، القرآف منهجية العادلية توأـ إىل صفحة، األلف

 القراءة: منها صطل كثَتة، دراسات إىل وادلنهج، ادلعرفة إسبلمية الكونية، ادلعرفة مولوجيةتسبإ إىل
 اإلسبلمي ؼو التص القرآين، للنص ةيوادلعرف ادلنهجية ادلداخل التجديد، ومنعطف اإلسبلـ التحليلية،

 السياسية كتبو إىل إضافة... اإلماراتية اخلليج جريدة يف أغلبها نشر كثَتة ومقاالت األمر، عامل ومرتبة
 عاـ أرتَتيا ةدلعرك الكونية األبعاد مث ـ،4020 عاـ السوداف يف ادلضادة والثورة الثورة، السوداف حوؿ

 كتاب مث (2)4ص ـ4125 من ادلكوف ادلستقبل وآفاؽ التارؼلي ادلأزؽ... السوداف كتاب ـ،4021
 والدويل. اإلقليمي ودورىا السعودية

؛ جدلية الغيب الثانية اإلسبلمية العادلية: األضبلع يذ مولوجيتسباإل وجانب ىو تراثو من يهمنا ما لكن
 مولوجيةإبست ؛ إسبلمية فلسفة العلـو الطبيعية واإلنسانية، ادلعرفية القرآف منهجية واإلنساف والطبيعة،

 اليت وىي ،يف الواقع العريب الراىن واحلضارية الفكرية واألزمة ،وادلنهج؛ إسبلميية ادلعرفة الكونية ادلعرفية
 اليت ادلعرفية ومصادره الفكرية، أصولو لدراسة الثاين، الفصل إىل اوزصل يلي وفيما أطروحتنا، عمدة نعدىا

 .اإلسبلمي النظري بنائو ويف الذايت تكوينو يف اعتمدىا

 

                                                           

 .02، ص 2004( أبو القاسم حاج زتد: التصوؼ ومرتبة عامل األمر، زلاضرة مسجلة، الرباط، سبتمرب 1)

 (.34/36( علي الديري: ادلرجع السابق، ص ص )2)
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 استنتجنا فيلسوفنا، خاصة وأننا  بينهامن الفصل األول، املراتب واملقامات اليت تراوح  ذبمع لدينا
واحد من أول وىلة، فمن بساطة التفكَت وعنفوانو يف بداياتو األوىل، إىل  سمطأن حياتو مل تتشكل على 
 ، إىل ثورية تستدعياملشدودة إىل قوالب النظر املتاحة من املعُت املاركسي اهلمة األدمية، والروح القومية

موروث مل على  وانقبلبالعامل وما فيو،  وتوقف عن جماراة  ارمباساملطلق بكافة موجباتو، إىل  االزمراط
املنهجي والعلمي والتكنولوجي، فرفض وشك، مث جماوزة إىل يقُت دبقاييس  االستفزازيعد ضمتمل موجات 

فجر اليقُت بُت ركام  بزغمل يعهدىا املألوف األكادظمي العريب، على األقل يف فًتة السبعينات، حىت 
ا  ثقايف أتي  احاج جرا، من صبُ املعارف واملفاىيم واألنساق الفكرية واملنهجية، ىرما تشكل حجرا ح

ضبد، وعلى رأسو القرآن، نسخة جديدة تشكلت حبموالت غَت مألوفة، ومثَتة لكل املؤسسات الثقافية 
املية اإلسبلمية الثانية، بو فاربة الع ط تقرير مظهر لذلك، اإلىداء الذي دبجخاصة التقليدية منها، وأبس

... إليو... يف ااهلل بو غيب ير س... فأالقراءتُتد بُت حالذي قرأ... وو  فيو: إىل النيب األمي حيث جاء
، أمل يكن (1)ن إسرائو... زمان القرن اخلامس عشر... ومكان العاملية اإلسبلمية الثانية''مالنصف الثاين 

عادة، اإلسراء مرة واحدة، إبان القرن األول، فما بال ىذه اإلىداء يلم  إىل واقعة يف التاريخ مكررة م
 .رغم أهنا خبلف ذلك؟

 

 

 

 

 

 
 

                                                           

                 (حاج ضبد: العاملية اإلسبلمية الثانية، جدلية الغيب واإلنسان والطبيعة، املكتب الدويل للبحوث والدراسات، لندن، 1)
 .25،  ص 26، ج6774، 20ط                
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 يل النظري لمرجعية حاج حمد الفكرية:صررات التأبم .1

–يتعدى املطروح يف نطاق الثقافة العربية وكذا الغربية، ألنو  ،مشرو  حاج ضبد، خاصة يف نتائجو
املنهجية اليت كنة نسقا فلسفيا، تداجمت يف ثناياه قيم الًتاث، مع امل بٌت-كما سنقرأ يف تايل الفصول

فلسفتو، ولعلو من  مصادرنا إىل الوقوف على ، وىذا من أقوى املربرات اليت حثتوفرهتا املدارس الغربية
التذكَت، اإلشارة إىل أهنا مرت دبراحل ثبلث، أوالىا املرحلة السودانية املباشرة، والعناية بشؤون  نافل

ربليل  بأدواتدى حدود الوطن إىل أفريقيا فإىل العامل، املرحلة األدمية املاركسية، حيث تع وثانيهاالداخل، 
حضر يف بناء املراحل  التوحيدية، وقد اخلرباتيةوتفسَت ونضال ماركسية، مث آخرىا التجربة املعرفية و 

 . دىا إىل هناياهتاوتراكمها وم

الزمان، أنا ال أحدث قطيعة مع الًتاث وأقول للناس أتركوا العلماء وأنا خبلص عبقري آخر ...''
ضمن منهجيتنا املعرفية بنفس الطريقة اليت  توأنا أقول يا صباعة ىذا الًتاث حباجة إىل أن نعيد استجاب

ضُت مع أن عبلقة ابن قانربدثت فيها عن ابن رشد وابن خلدون وابن عريب، فيما يبدو للناس أهنم مت
أن فيلسوفنا يريد القول أن وراء ما  جتيستنوضمق للتحليل ىنا أن  (1)رشد بابن عريب عبلقة ضبيمية...''

ة تصورية ومفهومية واحدة، وقفت على نيبلت يظهر من اختبلفات وتناقضات، ارتباطات شديدة، مث
ل ابن رشد بستمولوجي متُت، وإال عادة ما يقاب إلبة، ضمتاج النظر إلبرازىا إىل سربأرض منهجية ص

رقة يف غامل الغنوصيةف ذي القناعات العرفانية و ملتصعقبلين يف نطاق التقاليد األرسطية، بابن عريب اال
 خصوصيات العقل الشرقي. 

قد  اللقياالدارسون من طرق املعرفة يف تراث املسلمُت إال أن فرص  يفًتضورغم العناد الذي 
يف أكثر من فرصة، وعند غَت قليل من العلماء فا ''...ابن عريب حريص يف أكثر من سياق على  أتيحت

 وىبيةتأكيد أن الفيلسوف ]ابن رشد[ مل يستبعد إمكانية الوصول بالفيض واإلهلام والكشف إىل معارف 

                                                           

 .22( علي الديري: املرجع السابق، ص 1)
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يبدو مدافعا عن  نادر، حُت يذكر اسم أفبلطون لدنية تأيت مباشرة من اهلل... ويبدو ابن عريب يف سياق 
 .(1)الفلسفة ضد من يكرىون أفبلطون... بسبب عبلقتو بالفلسفة''

ى املباينة فيو املصرين عل يستهجنفالصلة بُت دوائر املعرفة يف تراث حاج ضبد قوية، إىل مدى 
ة يف الدارس وليس يف املدروس، ويف عجز الفقهاء واستعجاهلم ااحكم، لكن حىت الفكر واملفارقة، والعل

لعريب املعاصر، مل يسلم من القراءات ااحدية، املفًتضة للتباين بُت سياقات التفكَت وتاليا جماالت الفكر، ا
 مدونتوويعتربىا جزرا ال وصل يربطها، فهذا املفكر املغريب حممد عابد اجلابري، يقول يف آخر فقرة من 

إذن بالتذكَت، بأننا قد  "...لنختمول: األوىل يف مشرو  نقد العقل العريب، وأعٍت تكوين العقل العريب يق
انتهينا من دراستنا ملكونات العقل العريب داخل الثقافة، إىل التمييز بُت ثبلث نظم معرفية، يؤسس كل 

 (2)''...منها آلية خاصة يف إنتاج املعرفة مع ما يرتبط هبا من مفاىيم ونتج عنها من رؤى خاصة كذلك
نطاق بنية ذاتية ذات مرجعية مستقلة، كما وهلا أدوات يف النظر،  نظم ثبلثة يتكلس كل واحد منها يف

فرد، من غَت لقيا وال اندماج يف حُت أن صديق، وطبعا شكل لتوليد املعٌت متوأسلوهبا يف ااحكم والت
مي ومنهجي، ال يشعر فيو القارئ بأدىن يفاىمشخصيتو حاج ضبد، صبعت النظم يف نطاق ربليلي و 

 تناظر أو تضاد.

ثانية، تشكل الرجل األخرى اليت يقف عند حدودىا  مةم مشرو  حاج ضبد الفلسفي دبضمو يتدع
الدنيا، بغَت اضطرار إىل جٍت شبارىا بتعسف منهجي حمتم، فالرجل ظميز سباما بُت املنهج واملعلومة 

 ، يتبلىفلة الفلسفية املفهومية، فإن تعاطى بأدوات املنهج، واستعملها يف التفسَتواملعطى، وبُت اإلحا
حُت نأخذ هبذه احملددات ، كسقف عال للوعي، يقول:''...ستمولوجية املعرفيةباإل تبعاهتااالذمرار خلف 

 .(3)النظرية واملنهجية، فإننا نعيد توظيفها خارج املناىج الوضعية ويف إطار املنظور )الكوين(...'

تشكيل ها و يال يعٍت لزوما تبنالتحليل ظميل إىل أن الوقوف عند اهليكل املفضي إىل مضامُت ما، 
باهليكل إىل تأطَت نظري خمتلف ال يهدر إمكانياتو وال يزىق مقدرتو  الوعي على منواهلا، فاملضي

                                                           

 .676، ص 0222، 20( نصر حامد أبو زيد: ىكذا تكلم ابن عريب، املركز الثقايف العريب، املغرب، ط 1)
 .136( حممد عابد اجلابري: تكوين العقل العريب، مركز دراسات الوحدة العربية، بَتوت، ص 2)
 .52، 26ضبد: العاملية اإلسبلمية، ج(حاج 3)
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ك نظري ااإلنتاجية للمعٌت، خاصة يف إطار منظومة قائمة على جدل االستيعاب والتجاوز، يف حر 
 حمضنوسباما ملا كان عليو يف  مباينةعقل، نظر، ويوثقو إىل آفاق تُمسبقات يستوعب املنهج ويشده إىل 

 األول.

هما يف )مقابل( بوضعق من سبجيد العقل والفلسفة لذاهتما سواء لأما موقفنا الفلسفي فبل ينط...''
الدين والوحي، أو يف حماولة )مقاربتهما( من الدين والوحي، وكذلك ال ينطلق من تبٍت املناىج الفلسفية 

قفنا الفلسفي من استخدام )حمددات معرفية ومنهجية( مث اكتشافها علميا يف الغربية، وإسما ينطلق مو 
سياق التطور الفكري للغرب... نعم نأخذ هبذه )احملددات املعرفية واملنهجية( واليت قلنا أن اكتشافها، قد 

 .(1)مت علميا يف سياق التطور الفكري للغرب... مستفيدين يف كل ذلك من النظريات العلمية...''

التربير يف بعض االستخدامات، يفسد املقصد ويدفع إىل االنعطاف غَت املرغوب، لذا األمر يف 
ف بُت دارسيها على ترابطات إىل كثَت من اإلشارة، للتواضع املألو  ضمتاجإطار البحث الفلسفي، ال 

للفبلسفة، وااحاجة ها، وعلى اعتماد ىذه املدرسة اجلزئي أو الكلي على سابقاهتا، وكذا بالنسبة تارطم
ىذه الضوابط ...ستقائي، من غَت مطابقة سطحية، ألن ''من التقليد اإلصمايب، واألخذ اال املعرفية هتون

 لكن ألن األدوات املعرفية اليت بُتم ضعفاء وأنا عبقري، أبدا، و هنيف املعرفة ال توجد يف الًتاث، ال أل
ب أنا حينما أقرأ حفريات املعرفة أستفيد من ىذه أيدينا مل تكن متوافرة يف ذلك الوقت. هلذا السب

ستمولوجي، أيضا بالقراءات، مع أهنا ليست مطروحة للتفسَت وال لفهم القرآن ولكن للمنهج املعريف اإل
برماز )ىكذا( أو أقرأ دوغماتية املادية... أو أقرأ هلاحينما أقرأ ملدرسة فرانكفورت وأجد بعض قضايا ال

يف املنطقية الوضعية املعاصرة، لذلك كثَتا ما أنص  بعض األصدقاء باالستكثار ينيا" فدراسات "حلقة 
 (2)أدوات..."من قراءة آثار مدرسة فرانكفورت، وليس فيها كلمة واحدة عن القرآن أو النيب ولكن فيها 

، ألنو ليس واقعا ربت تأثَت البلىوتيُت فيحتاج إىل أن يربر هلم ، وال وقوت ضبد سروضوح حاج 
مهم، يتمثل يف  م إزاءه، الرجل أسس لتقليد مدرسيجذبا إىل العلمانيُت فيضع أمامهم ما يرضمهمن

باتو لبلستفادة خاصة من أدواتو مث الرجو  دبثابة املنهج كشبكة ربرك االغوص يف تراث اآلخر الغريب وكت
                                                           

 .51، ص السابق( املصدر 1)
 .(22/23( علي الديري: املرجع السابق، ص ص ) 2)
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هة أو تلك "..أنا أستفيد سلوبية، هلذه اجلوال م ارهتان، يف غَت دبصادرهوإسًتاتيجية حبث لدراسة الًتاث 
يف غَت  (1)من ىؤالء لكنٍت لست يف النهاية من ىؤالء، وذلك نتيجة إضافيت البعد الغييب كبعد أساسي"

كٍت تلفيق وال تدبيج، يضيف الصور واملبلم  الربانية على اجلوىر وااحقيقة اجلوانية، فأنا ىؤالء صبيعا، ل
فاألمر واض  عنده ىو ال  (2) ذلك نفي التغريب.."وأضيف إىل ..." لست أحدا منهم بالتخصيص 

 .وإيضاحوذلك  ينسخ وال صمًت، لكن يتأثر وثنايا الفصل الثاين، منتدبة كلها لبيان

فمنهجنا يقوم على رفض ىذه )النهايات( الفلسفية للمحددات النظرية واملنهجية، مث العمل ..."
 ىفض  وال يُ  (3)إلنسان والطبيعة( دبنظور كوين..."على توظيفها ضمن اإلطار الفلسفي جلدلية )الغيب وا

ر ، باعتبار أنو كيف توظف أدوات ، مث ىا أنت تنكر مآالهتا، ىل ىذا دمكن؟ و إىل االستنتاج املتس
كن ما قيل اجلواب إىل تفاصيل التحليل،  ل نرجئبدورنا لكي ال نضطر البحث أن يفص  عن نتائجو 

.. فالفارق بيننا وبينهم )األئمة األفاضل( ليس يف قدرات الذكاء، الًتاث". الغرب، قيل أيضا على عن
ة الضابطة لئلنتاج الفكري وقياساتو... فلم يعد حل اإلشكاليات يولكن يف اختبلف الشروط املعرف

املعرفية وقفا على ذكاء العقل املوضوعي أو التأمل العقبلين املبهر أو اخلطرات العبقرية... فنحن أمام تغَت 
  (4)..." نوعي

يف اآلخر حلوال  ليؤلفاملتاح النظري أمامو، بكافة موارده املنهجية،  يستدمجيدفع باملفكر إىل أن 
 بتجنب اإلنسان عن مشكبلتو ألنو يف زمن ال ضميا دبعزل عن اآلخرين.

منو  ستقىإذن اإلطار الفكري الذي يشكل مرجعية حاج ضبد التكوينية وكذا املصدر الذي ا
التنظَتية، مفتوح على نطاق خاص يف إطار عام، وعام يف تشكيل خصوصي، باعتبار اجلدل  مادتو

املألوف الذي ضمكم اخلصوصية يف إطار الكونية والعكس، وألن العامل أضحى مفتوح ااحدود، مل يعد 
صر فيها نفسو، مث ىو يزعم قباال أنو يكتب لئلنسان يف أي مكان بقراءات ضيقة، ضم  الواحد يقنع

                                                           

 .23ص  نفسو،( املرجع  1)
 .50، ص 26(  حاج ضبد: العاملية اإلسبلمية، ج 2)
 .54( املصدر نفسو، ص  3)
 .53، ص السابق( املصدر  4)
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انية املشكلة هلذا وزمان، ألنو''... مل تعد أزمات أي نسق حضاري حمكومة بالعوامل الداخلية أو الث
 ما أحدثتو التكنولوجيا املتقدمة من ثورة يف وسائل االتصاالت واملواصبلت لملت النسق أو ذاك فعرب

سي وثقايف، اقًتب العامل ستتبعو من تداخل سيايالعامل كلو، وعرب التداخل االقتصادي واإلسًتاتيجي وما 
 .(1) يف ربقيقها فعليا لتأسيس الكيان البشري الواحد...ويكاد يشارف من وحدتو العضوية 

نسحب على الشأن ية الشاملة، كما يالتقرير السالف يصدق على نطاق املمارسات ااحضار 
االستيعاب مث لية الفردي اخلاص، من نقطة ارتكاز التشكيل الذايت والتثقيف اخلاص املشدود إىل جد

رج كآليات مكينة للقراءة م والف  ضمظلة التمكن مث اكتشاف القصور من ناحية ال التجاوز، والنقد ربت
ينها يستمولوجية املتوازنة، وىنا يكون حاج ضبد نتاج مدارس وقراءات ومرجعيات مفتوحة، ال نزعم ربباإل

 سة تتوجب على الدارس األخذ منها.مفتوح ومدر يف دمارسة نظرية واحدة، فكل العامل وكل ااحياة كتاب 
والذي سأعمد إليو يف ثنايا ىذه الصفحات املقتضبات، سرد للمعقول من التأثَتات اليت أسهمت 

انكفورت، حلقة فيينا، املدارس املاركسية، مدرسة فر  يف تكوين حاج ضبد الفلسفي، وأقتصر على كل من:
 ، حممد حممود طو.نية والتفكيكية، حمي الدين بن عريبلساأل

 

 المدارس الفكرية وتشكيل آليات التحليل والمنهج: .2

 المدرسة الماركسية: -أ 

فضلت نعت املصدر األول باملدرسة املاركسية، ومل أحصر التحليل يف حمور كارل ماركس 
(، ألن املاركسية كما انتهت يف سياق تطوراهتا، ردبا مل ترد على خاطر ماركس يوما، 6666-6661)

 Newنيو ماركسية  ( إىل6673)ت  ززميلو فريدريك اذمل دبعيةبدءا من التشكل األول 

marxisme  املختلفة خاصة تقاليد مدرسة فرانكفورت.  لياهتا ذبيف 

األوىل،  إىل ذباوز بأدوات املرحلة  انتهىالتام واملطابقة الفكرية، مث  االستقاءتأثر مزدوج، بدأ من 
زيادة إىل أنو يعترب املاركسية قمة الوعي األورويب وخبلصتو، وال يفي أن تتعرف على مكوناتو  وتعديها، 

عند أعتاب إذمازاهتا اهلائلة، على مستوى الوعي التحليلي  املدرسة املاركسية، وتقفإذا مل تعرج على 
                                                           

 .04، ص 0222، 26وااحضارية يف الواقع العريب الراىن، دار اهلادي، بَتوت، طحاج ضبد: األزمة الفكرية (  1)
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يف إطارىا  االجتماعيةىي دراسة ااحركة  -يف عمومها-فالصياغة املاركسية ...، ''واالجتماعيالتارطمي 
 . (1)''...ةخببلصات تطورية ومبادئ شبو حمدد اىتداءاجلديل املادي والواقعي، ضمن أبعادىا التارطمية، 

 فاالشًتاكية، إىل االقتصاد اإلذمليزي صارمةصارمة، من الفلسفة األملانية  فقد ورثت تقاليد فكرية
الفرنسية، وربولت إىل نسق مضغوط، مستوعب إلمكانات التحليل املنهجي، بتوظيف الرؤية التارطمية، 

عوملة، مرورا املواخلاصية الشمولية، اليت تبدأ من صلة الوعي باملادة منتهية إىل تفسَت الظاىرة اإلنسانية 
تتشكل[ ]مل  ا نسميو باملاركسيةأن ''... م نقروىنا  وىكذا...، واالقتصاداقات اجملتمع والسياسة بنط

 النضالية سبت وربددت عرب خربة طويلة من املعرفة الفلسفية والعلمية واملمارسة دفعة واحدة، بل 
طابع ذا  عصره، ويف تغيَته تغيَتا جذريا من مستوى القراءة الوصفية للواقع يف  وارتفاعهاوالعملية... 

 .(2)إنساين مستقبلي شامل''

ستخلص أن املاركسية ليست مدرسة تشكلت نمبلحظة حاج ضبد إىل النص السالف، فوىنا نقرن 
موارده من جهات متعددة، كان املألوف يف  استقىبآلية تركب تعسفية، بل ىي ميزان معريف ومنهجي 

عكس ذلك. تقسيميها أهنا متضادة متناقضة، يستحيل التوليف بينها، لكن ما فعلو ماركس وأتباعو، 
 بة لفيلسوفنا.وكذا بالنس

فجوىر املفهوم املاركسي يف التطبيق العملي، ىو التطور اجلذري، عرب مراحل نوعية، من ...''
... فاملاركسية وإن أخذت عن غَتىا، مفهوم اجلدلية ستباقيةالنفي الثوري، وبواسطة رؤى اخبلل 

اصرىا إىل ما سبقها، ولكن تندمج ٍت( واملادية )الوضعية( إال أهنا ال تنحل عني)اهليغلي( والتطورية )الدارو 
ي جديد عن اإلذماز األورويب فيها تلك العناصر بأكثر ما ىو اقتباس وتركيب، لتستوي كتعبَت مفهوم

 .(3)''بأسره ...

ويظهر تأثر حاج ضبد باملاركسية، من جهة صبعها للًتاث األورويب ودفعو إىل هناياتو السياسية 
شروط وعي جديد، من إرث نظري  استنباتااحضارية، مث مقدرهتا اهلائلة على  باختصار واالجتماعية

                                                           

 .672، ص 26حاج ضبد: العاملية اإلسبلمية، ج(  1)

 .624/ 623، 6766، 20حممود أمُت العامل: الفكر العريب بُت اخلصوصية والكونية، دار املستقبل العريب، القاىرة، ط (  2)

 .672، ص 26بلمية الثانية، ج حاج ضبد: العاملية اإلس(  3)
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يف سياق  مورس''... أن نشاطو  التباعد لغَت وىلة، مث الطابع األدمي يف ربركو وتنظَته، ذلك بدا عليو 
يو نب، مث تمن إكمال دراساتو يف رأس املال إىل حد ما مكنوطاقتو  استهلكتعاملي وأعمالو النظرية اليت 

   .(1)لطبلب متأثرين بو من لغات شىت ومناطق عدة...''

ستمولوجية تنظَتية، إىل كتابات بإ ضبد، حُت تراوح بُت كتابات فلسفيةوعُت األمر فعلو حاج 
 وتعمد إىل نشره... حيث حظي باىتمام: ههد لفكر ، مث عمل على تكوين أرضية بشرية سبسياسية نضالية

للفكر اإلسبلمي بواشنطن... وحظي بنفس االىتمام يف جامعة ماليزيا العاملية ملي االعاملعهد  ...''
ويف اليمن  اإلسبلمية، ولدى صبعيات من الشباب املثقفُت يف اجلزائر )صبعية الًتقي االجتماعي. بسكرة(

 .(2)وحظي باىتمام يف جامعة تونس... وأيضا مت تبينو يف فلسطُت...'' )شباب الصحوة(

األقوى اليت حضرت فيها املاركسية يف نظام حاج ضبد املعريف وعملت على التغلغل يف الواجهة 
أو اجلدل أو اجلدلية ''... ىذا املفهوم املادي اجلديل ىو  شبكتو وطريقة نضده وترتيبو، ىي املنهج اجلديل

يكتشف لالكونية كلها  البنائيةيستكمل   من جوانبو، ولكنو قاصر، ألنو ملصحي  يف كثَت مفهوم
من جوانبو(، واجلوانب ىي  وصحة )كثَت بل، رغم استدراكو عليو، إال أنو أمل  إىل قوتو (3)الغاية...''

أدوات املنهج وخصائصو، وقواعده، ومراحلو، قد يكون اخلطأ انبثق من سوء التوظيف، أو عجز 
وفر ظروف مؤىلو االستعمال، إذ غالبا ما يهدر السياق إمكانية األساليب وقوهتا، من جهة عدم ت

 طاقتو يف اإلنشاء أو الكشف، باعتبارشما أوىل مكنونيف األداء، ليفص  عن  وضغطوإلذماحو،  ومساعدة
الذين يأتون النظرية املاركسية ويتمركسون غالبا ما ...سفار عن املنهج والداللة عليو. ''عمليتُت يف اإل

مؤكدة إىل أنو متعرف عليو، بل وقراءات ، إشارة (4)ملاركس دون التعرف على ماركس...'' يقرؤون
 اآلخرين قاصرة مل تستوعبو فما بالك أن تفيد منو.

                                                           

)1(Vladimir Lénine : Karl Marx , Brève notée biographique dictionnaire 

encyclopédique curanat, Russe, 7 é, Toure 28.p 12. 
 .13علي الديري: املرجع السابق، ص (  2)

 .633حاج ضبد: األزمة الفكرية، ص (  3)

 .640، ص املصدر نفسو(  4)
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عن من عرب األزمة  أفكعام أ صرة يف بعض جوانبها، إال أهنا كخطنعم قد تكون املاركسية قا
إعادة اكتشاف مقومات املعرفة  ها... ليس دبنطق التضمُت واإلضافة ولكن دبنطقصاألوروبية وخل

مراحل النقد  ىلسفية... التوصل إىل ىذه النتيجة املعرفية ال يتم ما مل تصل املناىج املاركسية إىل أقصالف
 .(1)''...اء الواقع على ربليبلهتااستعصلذاهتا عرب ما يعكسو 

، ويصدق ااحال وصَتورهتافهم حركتها شكل األشياء، ىو قبال ذلك آلية تفاجلدل كطريق يف ت
مرىا ثتلنقد البناء من داخل تقاليدىا أوال، مث من روافد أخرى تسعليها ا مورسذاهتا، إذا  على املاركسية

ة ن من توظيفهما بالشكل الصحي  بالصيغتعداىا، فيتولد تفتق يف الوعي واألداء املنهجي ظمكناتو 
قانون وعي( قد تستطيع املاركسية أن تطرح نفسها يف النهاية كا)إمكانية وعي( وليس كـ)...السليمة، ''

ب اجلدل سالطبيعة( يف إطار )جدل كوين( أي حُت يكت جدلدما يسهل استصحاهبا كوجو من وجوه )
املادي )قيمة نسبية( وليس مطلقة... ىذه احملاورات... سبكن املاركسيُت أنفسهم من رؤية الواقع بأفق 

 .(2)''...متسع ودمتد

فهم التاريخ  ملكنة، املمكنة من إنتاج املعٌت واملولدة اإلبداعيةفد طاقتها نإذن املاركسية مل تست
 وتغيَته، إذ ال يكفي أن نفسره بل أن نغَته.

 استخدامت أن قلحاج ضبد املاركسية، وإال ل انتقاداتال أريد أن أمتد بالبحث إىل هنايتو، فأبرز 
غَت أنو  علمي الوحيد،ماركس... يف اجلدلية املنهج ال ...لقد رأى''، إذ سيانىناك ليس و اجلدل ىنا 

د اجلدلية إىل مكاهنا... أدرك أن قوانُت اجلدلية ىي قوانُت العامل املادي، عرف أيضا، كمادي، أن يعي
، فاجلدل إطار (3)وأنو إذا كان الفكر جدليا، فؤلن الناس ليسوا غرباء يف ىذا العامل بل ىم جزء منهم''

زعة مذىبية تفكَتيا فصار جدلية، وىي نمفاىيمي مؤطر لعمليات التحليل والتفسَت، وتاليا استحال إىل 
قبلو يف نطاق املادة، ويف تقديري على مستوى الوعي و األخَت خاصية الكائنات انطولوجيا،  يف التحليل

                                                           

 .165املصدر نفسو، ص (  1)

 .167، ص السابقاملصدر (  2)

         بَتوت، د ت،  شورات املكتبة العصرية، زر وآخرون: أصول الفلسفة املاركسية، ت شعبان بركات، منتجورج بولي(  3)
 .07، ص 26ج                                 
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اختاره حاج ضبد ملشروعو الضخم، العاملية العنوان الفرعي الذي  ؛إشارة إىل التأثر غَت التطابقي ييكف
  لكن مرة ثانية ال بد من اإلقرار بعدم الغيب واإلنسان والطبيعة.واملتمثل يف جدلية  ،اإلسبلمية الثانية
 جًتاري.االستنساخ اال

ومنتهية بنهايات يف  ببداياتمبتدئة  زبليقيةات الصَتورة والتطور، ذات غاي''... اجلدلية يف سياق 
عن دظمومة أزلية ال متناىية... ببل هناية، ببل  تعبَت ليةدن واملكان الكوين؟ أما أهنا أي اللحظة اجلالزما

فهذا غَت متوافق مع املبدئية التوحيدية  (1)غاية، تستمر يف إحداث ربوالت بعد ربوالت ال هنائية...''
بدايات وهنايات وغايات زبليق... بحُت نستخدمو  ...املفهوم اإلسبلمي للجدلية يرتبطحيث أن ''

ة، دبيات املاركسية يظهر رفض الغائي، وأبسط إحالة إىل األ(2)''...غائي باذباهالتجاوز(  : االستيعاب)
 سابق أو صورة مثلى مستقبلية مبتغاة. كتقرير،  امليتافزيقي التصاهلا دبفهوم التعايل

يعد عاطفيا كما كان قبل مراحل من تشكل التقييم التوحيدي، للتجربة النظرية املاركسية، مل  و
الذي ىو –عامل املاركسية ...'' أناملدارس املعاصرة، وعلى رأسها مدرسة العاملية اإلسبلمية الثانية، ذلك 

على حد قول ماركس: عامل ''قاس وببل روح'' و اإلنسان فيو ''يفتقد مصَته  -العامل املادي
يف بعض مراحلو، دون حىت ولو تبٌت حاج ضبد املاركسية، فقد أخذ منها شكل الوعي  (3)''...ااحقيقي

 باعتباركل مآالت املنهج وهناياتو، إىل  خذ اهليكل معدال، دون أن يضطر إىل الذىاب مضامينو، أي أ
 تنو  مصادره الفكرية.

ايا التكوين والًتكيب، َت إىل مفارقات يف ثن، إذا أشال تتهاوى املاركسية من جهة القيمة العلمية
بدأت كمحاولة للتعرف على )أزمة اإلنسان( فاكتشفت االستبلب الطبقي مث حاولت ...ألهنا ''
أن عاش اإلنسان )أزمة  قوانُت ااحركة االجتماعية، فإن اهلدف األويل ال زال قائما من بعد استنباط

سان من استبلبو الرأمسايل أصب  اإلن ينعتقخطر عليو من االستبلب الرأمسايل... فلكي أخرى( ىي أ

                                                           

 .011حاج ضبد: منهجية القرآن املعرفية، ص (  1)

 .011، ص السابقاملصدر (  2)

 .626، ص 0226، 26علي شريعيت: اإلسبلم ومدارس الغرب، ت حممد حسُت بزي، دار األمَت، بَتوت، ط (  3)
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وىو أنو  بقوانُت الطبقة أكثر استبلبا، وما ذلك إال ألن املاركسية قد جردت اإلنسان من إدراك أساس 
 .(1)صوره...'' أيا كانتكرب من خضوعو الطبيعي كإنسان إسما وجد لغايات أ

، أبرر بالقول أن ظمثلبيشيد، ومرة  مرةفيلسوفنا يف زاوية التناقض إذ  املبلحظة العجلى ربشر
لكن الكشف حرره من سجون اك التارطمي ومادتو اجملتمع، طموح االكتشاف وقوتو، يكمن يف سَت ااحر 

 وأدخلو أخرى، وىنا قوة حاج ضبد يستوعب مث يتجاوز، يف سياق فكري تدرصمي غَت متحامل.

ديل، فإهنا مكنت الوعي من وملا توفقت املاركسية يف تقييم التجربة اإلنسانية على ضوء املنهج اجل
مسوغات عدة ''... إن الناس ها، ربت استشراف الظروف اإلنسانية املقبلة لتبليف تكرار املآسي وتسويغ

ون ألنفسهم عاملا جديدا ليس من خَتات األرض، كما تزعم األسطورة البدائية، بل من املكتسبات يبن
تطورىم صمب عليهم أن يوفروا بأنفسهم الظروف املادية م العابر ويف جمرى هوىا يف عاملقالتارطمية اليت حق

 .(2)''...لبناء اجملتمع اجلديد ولن يستطيع أي إجهاد فكري أو إرادي أن طملصهم من ىذا املصَت

فحسب تقييم الواقع، بل ذباوز إىل منها ا اق املعروض، أن املاركسية ال يهمهرمن نرى من سي
  حياة مادية مثلى للناس صبيعا، طبعا جبدلية ياملستقبل وهتيكل الظروف، ليت تبٍتالتأسيس لرؤية تارطمية 
أما الضمانات اليت تكفل لئلنسانية صواهبا وصحة إدراكها وذماحها يف تصورىا ...التاريخ دبراحلو... ''

اركسية للنظام األصل ... فهي تتمثل يف حركة التاريخ السائرة إىل األمام، فما دام التاريخ يف رأي امل
ا، فبل بد أن يكون اإلدراك االجتماعي اجلديد للنظام األصل  لق اهلرم ويزحف بصورة تصاعدية دائميتس

دة الفكر االجتماعي... ىي الكفيلة بصحتو ج ىو اإلدراك الصحي ... وىكذا تؤكد املاركسية، على أن
 .(3)ذبدد ارتقائي...''يف ما دام التاريخ 

، وقوانُت ااحركة الكونية ، االزمراط العملي، اجلدل وصَتورتوالنضايلاملفهوم الشمويل، الطابع 
ىا حاج ضبد من املاركسية حىت ولو عمل على تعديلها، فبل ينبت عن أصلها. اقتس، مفاىيم اوالتارطمية

                                                           

 .172حاج ضبد: األزمة الفكرية، ص (  1)

 .623، ص 0225، 21فريدريك  اذملز: مبادئ الشيوعية، ت دار الفارايب، دار الفارايب، بَتوت، ط (  2)

 .61، ص 6765، 26جممع الشهيد الصدر، قم، ط   باقر املصدر: اإلنسان املعاصر واملشكلة االجتماعية،حممد (  3)
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تعميق النقد هلا، إىل ثنايا  ء، نرجىيالبحث مسارهوحىت ال ينحرف العنصر الذي رمن بصدده، عن 
 ال يفي بدقة بالغة. ، وإن كان ما أوردناه طروحة ككلاأل

 مدرسة فرانكفورت:  -ب 

القوة اليت سبتلكها املعرفة الفلسفية، خبلف نطاقات العلم األخرى، أهنا ال تقطع مطلقا، بل     
عها لتتحول فص  عن جوانب مفيدة، مل تكن بؤرة اىتمام قببل، ويتم دفتتعيد تشكيل تراثها بكيفيات 

مر، وما يف املعرفة والفهم، وكذا أهنا قادرة على النقد اإلصمايب والسلب املث أو خطإىل مذىب بأكملو 
 جديد نشأ يف أملانيا، وأعٍت بو مدرسة فرانكفورت واجتماعيفكري فلسفي  أقررناه يشَت سباما إىل خط

زعمائها أىم  التواصلية، املاركسية اجلديدة، ومنالنقدية العديدة، املدرسة النقدية، النظرية دبسمياهتا 
(، إريك 6756)ت   ماركوز ىربرتو  (،6747أدورنو)ت  وتيودور (،6751)ت  رركهاظمماكس ىو 
(، والذي يعد من أىم زعمائها، وردبا من أعطى 6707 (، يورغن ىابرماس )و6762فروم )ت 

يد تها على مستوى التنظَت السياسي واالقتصادي املفتوح، وأبقاىا ضمن سياق التقاليللمدرسة حيو 
الفلسفية إىل اليوم، بتطويرىا وإدخاهلا معًتك االنطولوجيا وفلسفة اللغة والفن واجلمال والسياسة والًتبية، 

 ربت مظلة التواصلية النقدية، أو النقدية التواصلية.

 وقد مرت دبراحل أربع:

( حيث كانت البحوث املنوطة 6711-6701وتقع ما بُت ما ىي ): ''... املرحلة األوىل
 املاركسي( متنوعة للغاية... االجتماعيباملعهد )معهد البحوث 

عاد املعهد إىل  حُت( و 6732-6711املرحلة الثانية: ىي مرحلة املنفى يف أمريكا الشمالية )
.. وأضحت... سبارس تأثَتا جليا ، بدأت تتض  األفكار الرئيسية لنظرية نقدية.6732فرانكفورت عام 

رحلة الرابعة، ارمسر تأثَت على الفكر االجتماعي األملاين، ومع بداية السبعينيات، واليت ظمكن اعتبارىا امل
( كما أهنا حادت ... 6751ر )كهاظم(، وىور 6747.. دبوت أدورنو )عام مدرسة فرانكفورت ببطء.

 .(1)..''ها ااحياة يف األصل.عن املاركسية اليت وىبت
                                                           

 .26، ص 0222، 20توم بوتومور: مدرسة فرانكفورت، ت سعد ىجرس، دار أويا، ليبيا، ط ( 1)
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 تطور فكري للمدرسة، حىت وإن تفرعت إىل وجهات نظر، لكن ٌتاملراحل املشار إليها، سبثل منح
 ،يف سياق مذىيب واحد، يدين يف األصل للمدرسة املاركسية يف طموح املشرو ، وتوزيعاتو املختلفة

عهد(، ومشرو  مدرسة فرانكفورت إذن ىي الشعار الذي يستعمل للداللة على حدث )إنشاء امل...''
( وعلى تيار أو تبعية نظرية النظرية النقديةعمد بعلمي )عنوانو: الفلسفة االجتماعية( وعلى مسار )

متصلة ومتنوعة يف آن معا )متكونة من أفراد مفكرين(، وبكوهنا كل ىذا، فهي أكثر منو، ظاىرة 
توالدىا: وىذا ىو على األقل الرىان َتورة صأيديولوجية تنتج بشكل غريب معايَت سباثلها اخلاصة من 

 . (1)النقدي...''

فالكيان الواحد مل ظمنع عن التنو  يف توز  األدوار، من غَت إىدار املرجعية األصلية للمدرسة، 
والكانطية، ومل تغفل عن إسًتاذبيتها النقدية ذات  والفرويدية  واملاركسية  اهليجليةحيث استقت من 

لها صبيعا ، وقبق التاريخ واجملتمع والسياسية واالقتصاد والًتبية واإلعبلميف سيا السباعيةاألضبل  
إرثا نظريا ومنهجيا ىائبل، حىت أهنا دفعت باملاركسية إىل أقصى حدود العطاء مارمة ، االنطولوجيا

، أتاحت قوة ةاملمكن، وفعبل يصدق عليها منطق الصَتورة املستوعب ملا سبق، واملفرز جلوانب كامن
-ة غَت عادية احاج ضبد ''...من ذلك إذمازات )مدرسة فرانكفورت( اليت أعادت توجيو املاركسية منهجي

 .(2)''...لتوظيفها كمنهج نقدي وليس كعقائدية أيديولوجية -يف الغالب األىم

ويقدر التحليل أن التشابو املوجود يف ثنايا كتابات حاج ضبد ومدرسة فرانكفورت، ظمكن إبرازىا، 
املاركسية،  واستلهامكونيا، ونقد الرأمسالية،   ونقد الوضعية، والتواصل املتدامج والسلب، واجلدل، يف النقد

البحث أكثر،  يستوعبهاقد ال  تفريعاتبوية... إىل سنغَت يف التارطمية  واستحضاروالتأويل املركب، 
ل املشار إليو، يف غَت تفصيل خمقاء َت املدونات الفرانكفورتية وما كتب حوهلا، لبيان االلتثستنوفيما يلي: 

 وال إصماز غَت موصل للمقصود. 

                                                           

      ، 20التوزيع، بَتوت، ط ( بول لوران آسون: مدرسة فرانكفورت، ت سعاد حرب، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر و 1)
 (.04/05، ص ص )0223                         

 .632، ص 26( حاج ضبد، العاملية اإلسبلمية، ج 2)
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خاصة، لكن ليس بااحدة  والنقديبٍت املاركسية مرجعية مؤطرة، لبلستعمال املنهجي تيلتقيان يف 
وااحضور نفسو، إذ يف اخلطاب االفتتاحي لتدشُت معهد البحوث االجتماعية، قالوا كلمتهم يف انتماء 

الفكري للماركسية، وللمنهج العلمي، وبأن املاركسية  أكد فيو أيضا على انتمائو هو ''...املعهد وتوج
سوف تكون املبدأ املوجو لنشاط املعهد الفكري، وأن االذباه املاركسي ظمكن أن يكون نقديا، فاملاركسية 

حمتواىا يا... ويقينا أن النظرية النقدية كلما تطورت بعد ذلك مل تكن مناقضة يف نليست مبدءا عقدا
 .(1)''...للتأكيدات اليت جاءت يف اخلطاب االفتتاحي

األساسي الذي تقدمت بو املدرسة النقدية، على املاركسية الكبلسيكية، أهنا عملت  االستدراك و
العلوم التجريبية، وخالفت أيضا على ''... تفسَت الظواىر بناء على مفاىيم عامة ال زبضع لفحص 

بالفلسفة االجتماعية وتوخت بناء نسق نظري  أنيط ناقض مع الدور الذي الدراسات... اليت كانت تت
ن ااحيوية يف الوعي األورويب يف مكوم (2)عتمد الوقائع كما ىي...''موحد انطبلقا من أحباث ذبريبية ي

ىذا اجملال اإلصمايب، الذي يؤسس على مرجعية، مث يتجاوز تقاليدىا من ذاهتا، لنقدىا، وىكذا حىت 
 لفكر ويتأسس على أسس معقولة.قدم ايت

ال تدخل املاركسية يف اإلشكالية الفرانكفورتية كعقيدة خارجية: فهي أكرب مرجع نظري مشر  ...''
املادية اجلدلية لينج  يف عبوره إىل التاريخ... وأن بللنظرية النقدية، وىذا يعٍت أن النقد يلتقي بالضرورة 

''سيستاما'' طمتصر النقد ولكنها فقط أداة إرشاد نقدي... من موقعها املاركسية يف اآلن عينو ال تتشكل 
وكذا بالنسبة احاج ضبد، كما  (3)الذات، كانت ااحركة اليت ولدت منها مدرسة فرانكفورت...''التارطمي ب

ستيمولوجيا الكونية بأشرنا قببل، إىل أن املاركسية شكلت مرشدا نقديا، لكن بتعديبلت تتوافق مع اإل
إىل رحابة  املباشرالفرانكفورتيُت الذين استعانوا باملاركسية لتخطي أفقها  دتوحة، واألمر عينو نلقفو عناملف

 النقد الكوين الكلي اجلذري.

                                                           

 .27، د ت، ص 26اىر: مدرسة فرانكفورت، من ىوركهاظمر إىل ىابرماز، مركز اإلسماء القومي، بَتوت، ط عبلء ض (1)
         ، 26( حسن مصدق: يورغن ىابرماس ومدرسة فرانكفورت، النظرية النقدية التواصلية، املركز الثقايف العريب، املغرب، ط 2)

 .27، ص 0223                     
 .55( بول لوران آسون: املرجع السابق، ص 3)
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يقول أحد رواد املدرسة ''... إن الطابع التارطمي املاركسي يشمل السلبية السائدة فضبل عن نفي 
نفس العملية التارطمية... وااحالة ''اجلديدة'' ىي حقيقة ىذه السلبية...]وشما[ مرحلتان خمتلفتان يف 

فإن ااحقيقة ليست عاملا قائما بذاتو، منفصبل عن الواقع التارطمي، وليست جماال  وباالختصارالقدظمة... 
لؤلفكار ذات الصحة األزلية، صحي  أهنا تعلو على الواقع التارطمي القائم، ولكن ال يكون ذلك إال 

أبرز ما تركو النص يف سياق التحليل،   (1)رحلة تارطمية معينة لكي تنتقل إىل أخرى...''بقدر ما تعرب م
وردبا ىذا من تعديبلت النظرية النقدية على املاركسية،  االندماجهتا التعايل يف سياق ميز كون ااحقيقة 

ا دم، نسبويايس وذمدىا عند حاج ضبد بقوة، ألنو يؤكد على ااحقيقة املطلقة لكن يف سياق تلبس نسيب ول
 السابق على ظروف الواقع. دما يسهل ويتي  زبطيو. ضمرر قليبل الوعي من التاريخ، فيسهل عليو اخلطو

يقة أعلى قد تقضي على الكلية حقيف سبيل  ،''... لقد كان اجلدل قد زبلى عن الثابت املستقر
 ، ألن اجلدل لو أخذ تفهما (2) '' العمليات اجلاىزةو الطابع السليب، اليت تتصف هبا املوضوعات  ذات
أداة للتحليل التارطمي، املظهر  ناجزة بإطبلق، ىذا يصعب يف توظيفوأنو حالة قارة، وماىية  على

للصَتورة ذات التشكل الطابع احيثيات الظروف اليت يقتحمها عنصر فريد، ضمرف ااحركة وظمنيها بطفرة 
تقلب ااحسابات، وكأين حاج ضبد، إذ يصر على اجلدل صَتورة مفضية إىل وقائع  وأوضا  غَت حمسوبة، 

، ال يولد إال أوضاعا ليا، يف شكل ميكانيكي صدئالثابت آقد قرأ النص السالف وآمن باجلدل غَت 
 أدىن.ر عبورىا إىل ما ىو أعلى أو ردبا سمتكلسة يع

ىي األوضا  واألنظمة السائدة، ما  اطرادوالنظرية النقدية قابلة كذلك ألن تبُت عن طريق ..."  
األعلى" يشَت إىل  اإلصبلحات األساسية يف األنظمة اليت تتي  العبور إىل مستوى أعلى من التناىي:"

التصرف وربديد للنزاعات املخرجة، وتوسيع افا للموارد املوضوعية  قيد استخدام أكثر عقبلنية وإنص

                                                           

 ، اهليئة املصرية العامة للتأليف والنشر، فؤاد زكريا النظرية العاملية، ت ( ىربرت، ماركيوز: العقل والثورة، ىيجل ونشأة1)
 .122، ص 6752القاىرة،                          

 .52،  ص املرجع نفسو (2)
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زبسر ون شك، من أن ر فيما وراء ىذه ااحدود، متخوفة دجملال ااحركة، غَت أن النظرية النقدية مل تغام
 . (1)"...ىناك علميتها

تخوف على علمية التحليل إذا مت زبطي اآلفاق املادية إىل اللست أدري ما يدفع ماركيوز إىل و 
عن ااحضور األنطولوجي املتعايل السامي، الذي ظمن  للوعي التعبَت نطاق وجودي أرحب وأغور يف 

والسلوك اإلنساين معا سباسكهما، قبال األوضا  املربكة، اليت ربول دون ربقيق توازن اجتماعي، لكن ردبا 
لكن حاج ضبد بتبنيو ملرجعية أعلى مؤطرة  .جعلها تتخوف ،اعية تعرب عن ظروف ماألهنا نظرية اجتم

 أفس  يف ربليلو واقتحم بو نطاقات ظاىرىا غَت علمي.

ليس فيها  قدظمةقيم  الصَتورة إذا بقي عُت اإلنسان بوأجد تشاهبا آخر يف رفض إمكانية التغيَت يف
ة تستبدل مكان أخرى مل يفعل شيئا باجياعتبار أن دبَت بنيوي ظمكن من ربقيق اإلصبلح املرجو، يتغ

ىذا الوضع، أن يهاجم أسس القبول  والرفض  ءوبالتايل"...ال بد ملراس سياسي كي يتمكن من إهنا
نفسها، أن يكتس  بنيان اإلنسان التحيت...وأن يقصد إىل ربويل جذري للقيم ومثل ىذه املمارسة  

 (2) ."األشياء املتبعة الرتيبة،     قطيعة..ع واإلحساس وفهم تتضمن بالنسبة لكيفيات النظر، والسم
باإلنسان إىل أفق تارطمي آخر، ضمقق شرط املمارسة الوجودية  االنتقالبشرط أن تنخرط يف سياق 

 اإلنسانية الصحيحة وليس ىدما لذاتو، وإال دخلت البشرية دوامة العدمية الرؤيوية، والعبثية ااحضارية.

فما عليو اإلنسانية اليوم، من زخم حضاري، دل على عمق ااحضور الوجودي للشرط اإلنساين    
واألشياء"...ضمتمل أن يكون عبلمة منعطف يف تطور اجملتمعات املعاصرة، يفرض على الطبيعة قبال 

موناتو )ااحساسية اجلديدة(، وأن يدرس مض ىذا البعد اجلديد يف نظامو املفهومي جالفكر النقدي أن يدم
إلنشاء جمتمع حر،... وأنو ملن املستحيل أن تتصور والدة مثل ىذا اجملتمع، خارج منجزات اجملتمعات 

إىل رؤية ثورية،  التية، تعُت على تشكيل عقل جديد يستندفااحمولة املفهومية وأدواهتا املقو  (3)"...القائمة
الفكر  مور إىل نصاهبا الصحي  وىنا يلتقي رد األيتي  ربقيق اجلدل اإلصمايب يف تصويب مسار األشياء، و 

                                                           

 .65، ص 6756( ىربرت ماركيوز: رمو ثورة جديدة، ت عبد اللطيف شرارة، دار العودة، بَتوت، 1)
 .06( ىربرت ماركيوز: رمو ثورة جديدة، ص 2)
 .25نفسو، ص  رجع( امل3)
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ربيا أو قل يف أقل تقدير متوازنة  ،النقدي مع الرؤية الكونية التوحيدية احاج ضبد لبناء بشرية سعيدة
 السلم املمكن.

التطور موجات املعربة عن  عة التفسَت للدورات التارطمية يزيادة إىل أن املشروعُت يلتقيان يف طب
اإلنساين وخصائصو، وأن كل تفسَت قوتو ال تًتكز يف تعاليو عن الذاتية وازمراطو يف العلمية، خاصة إذا 
ربولت العلمية إىل نزعة مذىبية، تفسر كل الظواىر انطبلقا من الطابع العلوي الذي يزعم جمانبتو 

وليس علوم الطبيعة،  Scientisteية "...إن الفلسفة ذات النزعة العلم طها التحليليةئللميتافيزيقا وشرا
يعارض وذلك  -ىي اليت تصطدم بالصعوبة نفسها اليت تصطدم هبا امليتافيزيقا عامة، عليها أن تؤكد

 حقيقة فوق لقة على نفسها وإال فعليها التخلي عن اإلدعاء بكوهنابأهنا معرفة ذاتية منغ -مبدأىا اخلاص
 .(1) زمنية..."

قد يصل إليو من حقائق شيء، أما أن يعرج حبقائقو لتتحول إىل تفسَت بُت العلم وما التفريق 
ذات األنظمة املدارس امليتافيزيقية  وبإاحاحفهذا عينو ما تقدم عليو  ،رؤيوي يدعي ال علمية ما طمالفو

...إهنا مواجهة جذرية تنقل الفكر اإلسبلمي إىل عمق أسلمة املعرفةأما ..." لقة:الفكرية الكربى املغ
أزق ااحضاري العاملي، ألهنا تعٍت طرح الوجو الفلسفي املقابل)للناظم املعريف املنهجي( الذي تستمد منو امل

ااحضارة العاملية املعاصرة، تركيبتها االقتصادية واالجتماعية والفكرية  واليت تتجسد بأشكال خمتلفة يف 
واإلشكالية ليس يف ربقيق تلك العلمية ، (2) الية أو انتقالية..."ثتوجهاهتا الوضعية دبناحي مادية أو م

ي  احملايدة املزعومة، بل يف بلوغ التفسَت املتوازن الذي يستوعب اإلنسانية املشًتكة كقيمة كونية عليا، تت
صة و لنظم الثقافية وااحضارية األخبلقية واملعنوية ااحافظة  للخصفرص التعايش، وتبذل إمكانيات ل

 وجوديا سباما. اإلنسانية الفريدة غَت املكررة

وليس ذبديد ...والءاتو وانتمائو..."يستبطن عاملها الثقايف اخلاص الذي  إنسانيةلكل معرفة 
للميتافيزيقا وحده ىو الذي يعًتض اليوم مهاصبة التأويل الشامل للعامل، بل ىناك أيضا التأكيد  االعتبار

                                                           

           ،0224( ماكس ىوركهاظمر: بدايات فلسفة التاريخ البورجوازية، ت حممد علي اليوسفي، دار التنوير، بَتوت، ط 1)
 .621ص                           

 .11( حاج ضبد: منهجية القرآن املعرفية، ص 2)
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ه األخَتة غَت مصوغة لكنها حاضرة يف ميتافيزيقا مدخرة" وىذ...بأنو قد تكون يف حوزة املهاجم نفسو"
 .  (1) واملتناقض..."   وطابعها املتذبذب بسطحيتها أفكاره ولن تتميز عن أية ميتافيزيقا أخرى إال 

فالكفاءة ليست يف نكران اخللفيات امليتافيزيقية، بل يف مقدرهتا على ربقيق املعٌت التفسَتي 
وتناقضاهتم فالعامل كما قيل، أضحى اليوم منهكا ميتافيزيقا، لذا األقوى، قياسا إىل تذبذبات اآلخرين 

يعمد إىل فكرة املوضوعية ليحطم هبا الطابع املتجاوز لتصورات اإلنسان املتحدية لؤلوضا  املكررة 
 واملزعومة واقعيا.

ليل النزيو للعلم، فإن رب األدايت  االستخداموإذا كان األمر ال يتعلق إال بعقبات ناذبة عن ..."
على ارتباط النزعات املسائل االجتماعية قد يرتبط مع النزعات املتعارضة مع العلم الرمسي، إال أن ىذه 

وثيق مع سَتورة اإلنتاج الكلية فهي مل تتغَت، وال تغَتت األيديولوجية اليت تستند إليها، إذ إن ما يصيبها 
خرجت بإرادهتا من عنصرىا النقدي لتتحول  ال طمتلف عما أصاب األفكار املنتصرة على الدوام، فإذا ما

سليب ، أمر إىل أداة تكون يف خدمة الوضع القائم، فهي تنز  لتحويل العنصر اإلصمايب الذي اختارتو إىل 
 . (2)بل مدمر"

يتوجو هبا إىل خدمة لتسلم أزمة الوعي العام يفالعلم فيو الرمسي واملنافس، ويتعاجلان أيهما 
خاصة إذا غاب ااحس النقدي، وغلب عليو الطابع  ،ليت أملتها األيديولوجية الذاتيةاخلاصة، ا تواسًتاتيج

شكل لمون خمالفتها، أما إذا علموا فاملالًتبوي، مواالة لدوائر ما، وليس للحقيقة على األقل وىم ال يع
 نزاىتو. عكس على الضمَت العلمي ككل، ويهددليس عاديا، بل ين

ال ظمكن فصل ...، أنتجتو ظروف استغناء وتعايل، إذ"استعبلءوقد يتحول العلم، إىل وسيلة 
اليت زبلق من جهة أول  االقتصاديةاستقبلل اإلنسان ااحديث مع الطبيعة عن التقدم، إذ إن سمو اإلنتاجية 

شروط عامل أفضل، فإهنا من جهة ثانية تقدم إىل اجلماعات االجتماعية اليت تستخدمها ترفعا واضحا 

                                                           

 .621البورجوازية، ص : بدايات فلسفة التاريخ ر( ماكس ىوركهاظم1)
 و ثيودور أدورنو: جدل التنوير، شذرات فلسفية، ت جورج  كتورة، دار الكتاب اجلديد املتحدة، ليبيا،  ر( ماكس ىوركهاظم2)

 .62، ص 0224، 26ط                                              
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، وىنا أشَت أن ىناك تطابقا مفاىيميا، (1) ال عدالة فيو..." ...يف زمن يسود فيو موقفية السكانعن بق
 االستغناءوأدورنو، وحاج ضبد، عندما استعمل مقوليت  رما قالو ىوركاظم توظيفو يف التحليل، بُتوأيضا يف 

يف ثنايا  نعرضسكما   ،ة اإلنسانية وفلسفتها يف التاريخبوالتعايل الطغياين كجزء من تقوظمو للتجر 
 األطروحة، دما يؤكد زعمنا أن الرجل استقى من ىذه املدرسة خاصة أداهتا املتمثلة يف العقل النقدي.

"...فالقضية ليست كامنة فقط يف نقض النهايات الوضعية لفلسفة العلوم الطبيعية ولكن أيضا 
ت على أساس النمط التطوري يف نقض املنظومة القيمية واملعيارية واألخبلقية املرتبطة هبا واليت ركب

تستشعر ااحضارة الغربية، وىي ااحضارة املركزية اآلن يف العامل باملخاطر  ااحضارة الغربية، إذ ال يكفي أن
الوضعية احياهتا، فتعمد إىل طلب البديل بالصياغة وأخبلقيا نتيجة أخذىا اجتماعيا اليت انتهت إليها 

ضممل معو نقضا لكافة قيم ومعايَت  -كان  اأي-األخبلقي أو الديٍتالديٍت أو األخبلقي، فهذا البديل 
 .(2)السلوك االقتصادي واالجتماعي القائم على اهليمنة واستبلب اآلخرين"

الوضعية بنزعتها أربكتو املتوازن، الذي ااحيايت فالرىان ااحقيقي يكمن يف اسًتجا  الشكل 
للحرث استحالت بدورىا إىل أوضا  معيشية مهلكة العلموية، فأنتجت أحواال نفسية وأخبلقية، حيث 

عليو،  السيطرة  أطلق مث عجزوا عن ماردوالنسل، وتنعكس أول ما تنعكس على من أنتجها، فهي 
تدافع النظرية النقدية ضد ىذا املصَت الواقعي واآليل  إذن يف  .إىل العجب فليس ىناك ما يدعو"...

عينو، يرفض "ااحملة  االذباهإىل جمرد آلة" ويف ىذا  "تقليص العقل للعقل، ويفكك خسوف العقل
تسكن األمل  (3)"...األخَتة على امليتافيزيقا"... ليست الربغماتية والوضعية...إذن إال ترياقات متناقضة

وسرعان ما يعاود جسد اجملتمع وال يزال بو حىت يقضي عليو إن استطا ، وما  زبففووال تقضي عليو، بل 
 د املتفق ليس يف املنطلقات وحسبإىل مآهلا، وىنا أشَت إىل حاج ضب باالستطاعةمنطق التاريخ إال الدفع 

 يف تقدير املآالت ااحضارية وتقريرىا.بل مع النقدية 

 د"...ثبلثة أوجو سأتناوهلا تباعا:وألن نقد مدرسة فرانكفورت مهم للوضعية.أور 
                                                           

 .65، ص املرجع نفسو( 1)
 .26ص ( حاج ضبد: منهجية القرآن املعرفية، 2)
 .20( بول لوران آسون: املرجع السابق، ص 3)
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أن ضمقق، مفهوما أو  ظمكنو أول ىذه األوجو ، أن الوضعية هنج غَت مبلئم، ومضلل، ال ضمقق، وال
 فهما حقيقيا للحياة االجتماعية.

الغاية ملا ىو موجود فقط، فإهنا تقر النظام االجتماعي القائم،  إيبلئهاوثانيها، أن الوضعية يف 
 ي تغَت راديكايل لو، دبا يعٍت أهنا تؤدي إىل التصوف السياسي.وتعًتض سبيل أ

ثالثها، أن الوضعية ترتبط بشكل ضبيمي مع إبقاء أو إنتاج شكل جديد من اهليمنة ىي اهليمنة  و
 قنية، بل أهنا يف الواقع عامل ىام من عوامل إبقاء أو إنتاج ىذا الشكل اجلديد من أشكال اهليمنة..."تال

(1) 

 للوضعية أخطاء ثبلثة: -ولو عمدنا إىل العرض السريع-د حاج ضبد دويع    

يز بُت ما نزل على إبراىيم وموسى يفهي وضعت الوحي إطبلقا يف املرحلة البلىوتية، بغَت سب
الديٍت اإلنساين  ىو ضماكم املوروثمث مرحلة تارطمية واحدة. وعيسى وحممد عليهم السبلم وكأهنم يف 

ىي مل تشر إىل عظمة  مث نا املفارقة التارطمية التعميمية.اليهودية اإلسرائيلية، وىإىل التجربة  املفتوح
املرحلة البلىوتية، كااحضارة البابلية،  منانتقلت ىائلة،  تقنيةسبيزت بعلمية نادرة، وطاقة  حضارات كربى

إطار الزمكان وىذا ما صمعل الوضعية متهافتة، ال تصمد أمام منطق التاريخ، القائم على التنو  يف 
 .(2)...الواحد

الذايت العلموي التفهم ألن  ،"...من املؤكد أن الوضعية تعرب عن موقع الفلسفة بالنسبة إىل العلم
هنا بذاهتا إىل اظمللعلوم الذي تبنيو الوضعية ال يتطابق مع ىذه العلوم، يف الوقت الذي ترفع فيو الوضعية إ

ية، تعود لتحتل الوظيفة املعرقلة، بأن ربجب البحث حول التأمل الذايت اخلاص...ما يوجد الدوغمائ
 و  تسقط ىي ذاهتا يف حكم املبالغة و تعاىل على إطار املنهجية تفلسفيا يف الوضعية...نظرية املعرفة اليت 

 .(3) البلمعٌت ذلك الذي كانت قد وصمت بو امليتافيزيقا من قبل..."
                                                           

 (.40/41( توم بوتومور: املرجع السابق، ص ص )1)
 .21، ص لوجيا املعرفة الكونية( حاج ضبد: ابستمو 2)
              ،0226،، 26( يورغن ىابرماس: املعرفة واملصلحة، ت حسن صقر، منشورات اجلمل، كولونيا، أملانيا، ط 3)

 (.66/60ص ص )                        
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الثابتة بإطبلق إىل نطاق التفسَت غَت تنتقل بنتائج العلم  استعجاليةت إال رؤية فالوضعية ليس
الكلي، الذي يهدر أبعادا تكوينية للوجود اإلنساين، فقط ألنو ليس مقبوال تبعا للطابع العلمي 

 املستقل "...املوقفحة دمكنة للنظر لقة، تعرقل أي فسة الوضعية ما يدخلها يف وثوقية مغواخلصوصي
يصب  ال عقبلنيا باسم املعرفة الصارمة ، من  الية تكون العامل، ومعٌت املعرفة ذاتووضعي يغطي إشكال

الوضعية بصورة بالغة األثر التقاليد واحتكرت  لقد كبتت ل ذلك يصل التصور الساذج للسيطرة...خبل
العلم  األشياء بناء فهم شكلي، العامل ىو املتاح وفق منطق تسطي  (1) فعالية التفهم الذايت للعلوم..."
، املقصود أخبلقياطمضع للمعرفة، وليس توصيفا  وااحكمولو كانت ساذجة  املادي دبقاييس الوضعية حىت

الوضعية من  التواصلية؛ أنارة، بل التأكيد مع حاج ضبد ومدرسة فرانكفورت و منو التنقيص أو اإلث
لنفسو ااحكم يسيغ وخمالف و  وتاليا يتربم من كل خمتلفلوعي الغريب لنفسو وللعامل، املولدات الرئيسية ل

والنقد الذي يقدمو يورغن  ،وز رفض ما لآلخرين من أساليب مغايرة، وصمال موضوعيتهمعلميتهم و ببل 
 از" "هلربم ىابرماس وحاج ضبد للوضعية، خاصة يف إطار األحوال الثبلثة يكاد يكون واحدا،"...أو أقرأ

من قراءة آثار  باالستكثارأجد فيهم قدرات تفكيكية...لذلك أنص  بعض األصدقاء ملاخ  أو أقرأ 
 ...(2) مدرسة فرانكفورت."

فهي أيضا حمط سخرية من املدرستُت لتناقضها  ،من جهة النقد االشًتاككانت ميزة   إذن ؛الوضعية
الصارخ"..من املؤكد أن الوضعية ال تستطيع أن ذبعل نفسها مفهومة إال عرب مفاىيم ميتافيزيقية يف 

 (3)"...جانبا هبذه املفاىيم دوسما تبصر، ربتفظ بقوهتا اجلوىرية أيضا عرب اخلصمتلقي الوقت الذي 
 مثَت م بأن الوعي البشري قد ذباوز إىل مرحلة جديدةها بأدواهتا، والزعتافيزيقا لرفضعرب املي فااللتفاف

 حقا نظريا وتارطميا.

من خبلل التقنية  إذن دعما لتعويض السلوك املعروف "...الفهم الذايت الوضعي للعلوم...ينجز   
املعلومات املتعلقة بالعلوم التجريبية ضمن وجهة النظر الوشمية،...بطبيعة ااحال ستبقى  وىو يقود استثمار

                                                           

 .61، ص السابق املرجع( 1)
 .23( علي الديري: املرجع السابق، ص 2)
 .73، ص ماس: املعرفة واملصلحة( يورغن ىابر 3)
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ىذه الفلسفة طويبل إىل جانب العلوم وخارج الوعي العام...عندما يتواصل إرث التقليد الذي زبلت عنو 
 .(1)نقديا يف الفهم الذايت الوضعي للعلوم"

نزعتها النقدية، ومقدرهتا على ومن درسة فرانكفورت ىنا زملص إىل أن حاج ضبد أفاد كثَتا من م
دية...وإفادتو املركزية كانت يف ية والتعايل، وبُت األداتية والنقالتوفيق بُت الفردية واجلماعية، وبُت التارطم

قدمت النظرية النقدية ربليبل نقديا للفلسفة الوضعية واعتربهتا فلسفة علم قاصرة ...نقد الوضعية، حيث "
 اة، وعاجزة عن فهم ااحياة االجتماعية وإهنا فلسفة متواطئة مع السلطات اليت سبارس قهر ومضلل

أشكال جديدة من التسلط ظمكن تسميتو لئلنسان...وأخَتا اعتربوا الوضعية عنصرا مساعدا يف خلق 
  فيكمكم، وليس أوىل األمر يسميو حاج ضبد صباعة أويل األمر من والذي (2)"...بالتسلط التكنولوجي
 ما يلي من العناصر.أوعليكم ، كما نبنيو في

 االرتباط، خاصة إذا كان استقاءثبت واالعًتاف بو كذلك، ليس عيبا أن نإصباال التأثر موجود، 
لكن من  ،ٍت املذىب التوحيدي اجلامع بُت القراءتُتقد وآليات التحليل، ففي ذلك ما يغألدوات الن

واحدة، رغم تقارهبا الظاىر، مث الطموح وأفقو النظري فيو ليست عرفية املهم اإلشارة إىل أن اخللفية امل
 تحكمة.األصل املعريف املولد والقيم املعيارية امل باعتبارتباعدا 

 

 

 

 

 
 

                                                           

                           ، 0221، 26( يورغن ىابرماس: العلم والتقنية كـ"أيديولوجيا"، ت حسن صقر، منشورات اجلمل، كولونيا، أملانيا، ط1)
 .634/636ص ص                           

                          ،26( عبد اهلل إبراىيم: املركزية الغربية، إشكالية التكون والتمركز حول الذات،  املركز الثقايف العريب، الرباط، املغرب، ط 2)
 .117، ص 6775                        
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 حلقة فيينا  والتأسيس للغة الموضوعية: -ج 

املكُت، استقر القرن التاسع عشر، على أنساق فلسفية كربى، غالبها متصل بالتأسيس امليتافيزيقي 
فالوضعية بشكلها الكبلسيكي بلوغا  ،ن املاركسيةم الكن بدأت معاول النقد واخللخلة تفعل فيها بدء
زيادة إىل سمو املنطق الرياضي الرمزي، واستفحلت  .كذاإىل الوضعية العلمية الذرية، وقبلها الداروينية، وى

فلسفات ذات الطابع التقليدي، ومع مرور خاصة قياسا إىل ال ابستومولوجيا أنتجتالعلوم الطبيعية اليت 
ستعُت ببضاعة العلم وضبولتو النظرية، ويريد أن يجديد يأيت إىل الفلسفة  اذباهالوقت تشكل يف الفلسفة 

للتمكُت ألسلوب اإلنتاج العلمي  ربليل العلم وخطابو اهليكل الصوري الذي يتي  لو بالفلسفة ليمنحو
 الفيزياء والرياضيات والطبيعة واملنطق. خاصة يف نطاق ،ءاملوضوعي املتلبس بأساليب العلما

ها باذباه حلقة فيينا، أو دائرة فيينا، سعرف يف أوساط املؤرخُت لؤلفكار ومدار  االذباهىذا 
كانت ىذه اجلماعة من املشتغلُت بالعلم الطبيعي وبالرياضة من جانبها الفلسفي، ذبتمع آنا بعد آن ..."

لتدير بينها النقاش يف ربليل ىذه اللفظة أو ىذه العبارة دما يرد يف علوم الطبيعة والرياضة وتكون لو أشمية 
أقدارىم يف  تتساوىصبيعا أن  خاصة يف تلك العلوم وكان النقاش بينهم إسما يدور بُت زمبلء أوشكوا

نشاطهم  لك كان األدىن إىل الصواب أن يسمىلذ املنزلة العلمية، ولذلك مل يكونوا مدرسة...و
تبلميذ إىل أستاذ، قدر ما كانت ذبمع علماء  ألهنا مل ذبمع (1) حركة" فلسفية ال مدرسة..."الفكري"

املؤطرة العناية دبسائل فلسفة العلوم تافيزيقا، وكذا وفبلسفة أرادوا اإلسهام يف إخراج الفلسفة من عقم املي
 والدراسة لتطوراتو وإخفاقاتو وذماحاتو. ملسارهلتوجو العلم واملتبعة 

 عت ىذه املدرسة أمساء كثَتة نذكر منها:وقد صب

حولو  التفورتس شليك" القطب الذي راشيناخ" و"وايزمان" و"نوارث" و"ماصمل"و"كارناب" و""ف
ر اجتماعاهتا، وغَتىم ضإليها، وإن مل ضم انتمى أول فلسفتووإن كان  فتجنشتُتبقية األساتذة و 

 أطلقلكنهم على اختبلفهم، كانت تربطهم رابطة التشابو يف "حركة" فلسفية واحدة، وىي اليت ..."
من اتفاق على أن ينهم بعليها اسم"الوضعية املنطقية" أحيانا، واسم التجريبية املنطقية أحيانا أخرى...

                                                           

 .46، ص 6736، 26ذميب حممود: رمو فلسفة علمية، مكتبة األذملو مصرية، القاىرة، ط ( زكي1)
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ا ما يطبق على العلم من دقة وا الفلسفة، أي أن صمعلوا الفلسفة علمية الطابع، فيطبقوا عليهنيعلم
ص الفلسفة من تقاليدىا املوروثة اليت كانت تورطها يف ضرب من الكبلم اخلايل من لخوصرامة،..حىت تت

قياس التفاىم بُت الناس يف أمور حياهتم املدلول إذا قيست الداللة دبقياس التحقيق العلمي أو دب
 (1) اجلارية..."

" إىل إصماد تقليد فلسفي جديد صممع إليو جهود العلماء االذباهولتحقيق غرضها سعت املدرسة "
العلم يعطي املعطيات حيث املتوارث، اجلفاف والفبلسفة واملناطقة والرياضيُت ليتسٌت التخلص من 

واملناطقة صمودون بالصورنة أو البناء الشكبلين الذي  ،املباشرة القائمة أمام الوعيالواقعية، أو الواقعات 
نتج توليفة تمع مادة العلماء، فيصاغ يف معادالت الرياضيُت ورموزىم وأرقامهم، أما الفلسفة ف يتماىى

قية وصادقة معرفة حقيو فنشأ وعي  ،السابقة، فتصف  عن أىم طاقاهتا واملتمثلة يف التحليل بُت الدوائر
 ويل عليها يف تفسَت حياتو أو بنائها.لتعوصارمة ظمكن إضافتها إىل نطاق ااحقائق اليت يستطيع اإلنسان ا

، ونعت الزمها يف تارطمها ية واملنطقية كأشهر عنوان عرفت بواملشار إليو صبع بُت الوضع االذباه
برتراند فبلسفة اإلذمليز خاصة  م، إىل غاية خروج أشهر من تأثر هبا من 6702منذ نشأهتا حوايل 

يف أول مؤسبر فلسفي نظمتو ربت  6716سنة  ، لكن تسميتها الرمسية اطلقت عليها(6756رسل)
املوجود بينها وبُت الوضعية الكبلسيكية، اليت أسس هلا  االرتباطسارمة ألمل  إىل أهنزىا إشرافها، وأريد أن 
املرحلة  ،يت ظمر عربىا الوعي البشري: املرحلة البلىوتيةبُت املراحل الثبلث ال حاملا ميز ،أوجست كونت

امليتافيزيقية، وأخَتا يف حال الوضعية، حيث صمب على العقل اإلنساين أن يعرف استحالة ربصيل 
إىل معرفة علل الظواىر  اىتمامواملفاىيم املطلقة، أو التعرف على األصول واملبادئ األوىل للكون، وضمول 

، تواردا من املبلحظة ومن قوانينها الناظمة.. االستعمالو على الكشف وحسن وحسب دبا يعين املرتبطة
 .(2) املتحكمة يف بعض الظواىر اجلزئية  وأخرى كلية، حيث يستطيع العلم أن يقول كلمتو..."

دون إىل سرد خصائص الوعي وال يقف الوضعيون عند حدود توصيف التاريخ يف تعاقباتو، بل يتع
 ،املعرب عن أشكال راقية من الفهم والتحليل، قبالة أسماطو الدنيا املتخلفة ،لوضعي املتقدم املتطورمي االعل

                                                           

 .41، ص مود: رمو فلسفة علمية( زكي ذميب حم1)
)2  ( Auguste comte : Cours de philosophie positive, leçons 1 et 2، cérès éditions,    

Tunis ,1994 ,pp(17,18).  
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هدة وضرورية، لبلوغ حال الرقي، ومن شبة عملت على مواجهة كل ما من شأنو مباينة وإن عدت أوائل دم
 وكل مالو صلة دبا سبق. زيقي تتهاون مع الديٍت وامليتافيالعلموية كنزعة شرسة، الأو خصائص العلمية 

وجد حمسوس، يوحي بأن الذكاء سافر شكل للوعي اإلنساين، البارزة اليوم ب ىذه الثورة العارمة..."
 .(1)"...بالتاريخ لبلنطبلقالفردي قد تعاىل واتقد، وأضحى نقطة انطبلق وضرورة لًتبيتو ونوعو...

اإلنسانية من   إن التحول النوعي الذي تتيحو الوضعية بطريقتها وأسلوهبا العلمي ىو  ما مكن 
اهلائلة، حيث أضحى العامل طو  بنان اإلنسان، خاصة ملا تصدت الوضعية ملهام تأسيسية  الثرةالقفزة 

 ،لى مبلزمتومنها بناء منطق تفكَت جديد، يدفع إىل تشكيل آليات ضبل الناس ع ،ونقدية غَت عادية
، ربتاج إىل أساليب عمل معيشية صباعانيةتربية وضعي جديد يقود إىل أسماط االنتقال بو بواسطة علم و 

ضمب إذن تدخل ..." توحدت رؤى الناس وتوحدت معارفهموقد وكان ذلك فعبل خاصة  ،متطورة
الوحيدة املوثوقة للمعارف  اإلنسانية ..وىذا يؤكد بأن السمةالذات يف كل امليادين وتوحيد املفاىيم 

اإلنسانية ىي فلسفية..ىذا التصرف ىو الشرط ليصب  جممو  ىذه األذىان متجانسا يف وقت الحق 
   (2)"...الوضعية فتوح بواسطة الفلسفة ومنظم يف منظومة حسب املنظور امل

قة، وذلك لكن الوضعية املنطقية أو الوضعية اجلديدة حباجة إىل ما يربر طموح الوضعية الساب
لذلك حقيقي يتخطى نطاق التناول األيديولوجي، وال يفس   بساطتها والتأسيس خلطاب علمي بتجاوز

قبلهم فريق آخر ..ولئن كان ىذا شحذىا وبدت أمامها أداة منطقية مرىفة ...إال أداة علمية صارمة.."
خاصة، فقد أرادت ىذه  الفريق قد أرىف تلك األداة املنطقية ليستعُت هبا يف ربليل الرياضة بصفة

إذن فهي صباعة ذبعل  و خدمها يف ربليل العلوم بصفة عامة.اجلماعة اجلديدة، صباعة فيينا، أن تست
ذبعل قضايا ىذه العلوم كلها موضع  ،قضايا العلوم املختلفة من رياضة وطبيعة وعلم النفس واجتما 

 (3) املنطق الرمزي اجلديد.."على أن تكون أداة التحليل ىي ذلك  ،ربليلها ربليبل منطقيا

                                                           

  Auguste comte :op cite , p 20.(1 ) 
 ، 6772، 26( بيار ماثَتي: كونت الفلسفة والعلوم، ت سامي أدىم، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر، بَتوت، ط 2)

 (.53/55ص ص )                   
 .42، ص مود: رمو فلسفة علمية( زكي ذميب حم3)
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حيث يلتقي معو حاج ضبد يف طموح ربليل  ،اجلديد االذباهتزاوج الوضعية مع املنطق تكون ىذا بو 
يؤسس فشتان بُت من  ،و ال الغاية ليس بنفس العنايةالعلم، أو بناء فلسفة علوم جديدة، لكن 

كونية تستحضر مستويات الوجود الثبلثة )الغيب، اإلنسان، الطبيعة( بآلية اجلمع بُت   البستومولوجيا
شمها ربليل خطاب العلم ليتوافق مع منطق  ابستومولوجياالقراءتُت بقصد ربقيق املعرفة العارفة، وبُت 

 وىنا القوة واملفارقة معا. ،العلم
 ما يأيت: ومن السمات األساسية للوضعية املنطقية

  ر وقضايا ال إقامة نظريات فلسفية.أن الفلسفة توضي  أفكا واالعتقادإنكار امليتافيزيقا  -"أ
ال الوحيد املشرو  للفلسفة ىو منطق العلوم أو فلسفة العلوم، وعنوانو أن األفكار اجمل -ب

وإسما  لم الطبيعي، ال من حيث حمتواىا فذلك شأن علماء الطبيعة،قضايا اليت ضمللوهنا ىي قضايا العوال
 من حيث صورهتا وىي دراسة تركيب النظرية العلمية وصلتها بالواقع ودراسة املناىج العلمية وتوضي 

 .واالحتمالتصورات املعٌت والصدق 
يقرر معٌت القضية ىو ربقيقها ربقيقا ما نظرية يف املعٌت وتشرح ما مسوه "مبدأ التحقيق" و  -ج 

 .(1)ذبريبيا مباشرا أو غَت مباشر"
ملها ولذلك البحث يف لغتو والعبارات اليت يستعالعلم يتمحور حول ربليل خطابو، أي  ربليل

قال هبا العلم، مث يكتب هبا و تفريعات ال يتسع املقام لسردىا، سعيا إىل تأسيس لغة واحدة أو متقاربة ي
تلك  .والعبارات تفاديا للخلط واألخطاء اليت تنبثق من عناصر غَت علمية مبثوثة يف ثنايا القضايا يؤخذ،

غَت ذات الداللة، وىنا عملوا على بناء لغة كونية عاملية مثالية موحدة و ىي امليتافيزيقا الفارغة املعٌت 
ال توجد لغة مثالية واحدة وإسما عدة لغات توجد لغة خاصة بالعلوم حيث ...ذبمع العلم والعلماء "

ناطقة إقامتها، وكان وجو ااحاجة إليها يف نظر الداعُت امل و تتطور...وىنالك لغات مثالية ضماول الفبلسفة
مسمى معُت أو يكون لكل كلمة إليها ىو الوعي دبا يف اللغة العادية..حبيث يكون كل اسم داال على 

                                                           

 .62، ص 6752، بَتوت، 26ط( حممود فهمي زيدان: مناىج البحث الفلسفي، جامعة الدول العربية، 1)
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تاليا يتوحد العقل وتبعا السلوك والعامل،  وطموح اللغة املثالية، أن يتوحد العلم و (1) .".ومدلول. معٌت
 .نوعي وعال والوصول باملصطلحات إىل مستوى واالختبلفوض و...وإلغاء الغم

ي للمفردة، وىو هلاإل االستخدامضوابط نا أن معاجلة النص القرآين عرب من ىنا يتض  ل و..."
استخدام دميز يرقى باملفردة إىل مستوى املصطل ...فبما أن القرآن مركب على اللغة كأداة تعبَتية، ودبا 

معرفية ضابطة لكل املوضوعات اليت يعاجلها يف كل واحد، فإن استخدام ىذه أنو مركب على منهجية 
صمب وأن يكون دبستوى االنضباط املنهجي نفسو، حبيث تتحول املفردات  -أي اللغة -األداة التعبَتية

من جمرد كبلم، إىل )مصطلحات( دقيقة وحبيث ال تعطي املفردة أكثر من معٌت واحد حمدد حيثما 
 .  (2)"...لكتاب وكيفما اختلفت سياق توظيفهااستخدمت يف ا
أن ىناك توافقا بُت أطروحة اللغة املثالية العاملية وبُت طبيعة اللغة   -بغَت حشر مسبق-وىنا أقر 

بالعلوم  االىتماممن جهة  ء،قالالتايل يف التقارب وال االستنتاجما يدفعٍت إىل  ،كما يتصورىا حاج
مث العمل على بناء لغة على املنضبطة، مث الوظيفة التحليلية للفلسفة للوصول إىل املعرفة  ،فلسفتهاو 

)العلمية( سباما، فهي ترقى على  "..لغة القرآن ولسانو )مثالية رياضية( منضبطة الدالالت كاللغة مستوى
هلي للمفردة اإل االستخدامولكن من حيث  ن حيث اإلعجاز الببلغي يف القرآن)كبلم( العرب ليس م

 . (3) دبستوى منضبطا ال طمضع لببلغة الشعر.."
من  اأن نشَت إىل حماوالت فلسفية سابقة لبلوغ اللغة العلمية املثالية الدقيقة بدءنافل التحليل ومن 

( إىل برتراند  6732)ت   wittgensteinفتجنشتُت( إىل 6564)Leibniz الفيلسوف لينتز
 ضبد.حاج (، إىل 6752) russel رسل 

 
 

 المدارس األلسنة والتفكيكية: -د 

                                                           

 (12-07، ص ص )6763( حممود فهمي زيدان، يف فلسفة اللغة، دار النهضة العربية، بَتوت، 1)
 .34، ص 26( حاج ضبد: العاملية اإلسبلمية، ج2)
             جَتيا، ( ، واشنطن، نيCSID( حاج ضبد: املداخل املنهجية واملعرفية للنص القرآين، مركز دراسة اإلسبلم والدظمقراطية )3)

 .21، ص 0222يوليو  25حماضرة                  
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وأكادظميا متتابعا إال أنو أمعن يف القراءة وتوسع فيها جامعيا لق تعليما ترغم أن حاج ضبد، مل ي
دف القلب تأسيسية من تساؤالت فلسفية عميقة، تسته تبعا لطموح املشرو  وأيضا لدوا  ونوعها

دما دعاه إىل استجما  الشرط املعريف شيء،  كلاملعقولية الشاملة على   األنطولوجي لؤلشياء لفرض
ًتاوح بُت مدارس عدة ، فيالفلسفة ومدارس النقد األديب بغيتو تكان، ليتمكن من ذلك، فواملنهجي

منهجية كآخر صيحة تستحوذ على كل الدراسات اللغوية ومضامينها الفلسفية بلوغا إىل التفكيكية  
ة يتراثية كانت أم حداثأنساق الفكر اليت وقعت ربت ناظره، والتفكيك لكافة  .أتاحت لو التحليل والنقد

لب على . لكن حاج ضبد ما يفتأ ينقكليف غَت خضو  كما تبُت األطروحة ك لكن ،املهم توظيفها جيدا
 لك أرسخ.سطاىا إىل أفق أمكن ومخأساليب املدارس املذكورة ويت

ف املمتاز للسانيات املعاصرة بأنواعها كافة وأن املبادئ إن البحث يف البنية اللفظية ىو اهلد..."
الرئيسية ملثل ىذا املقًتب البنيوي ...للغة تلك املبادئ املشًتكة لكل أشكال ىذا البحث، ظمكن أن ربدد  

ويستدعي تفحص النظام اللفظي تبصرا عميقا يف سباسكو  عن الثبات والبنية )...( كأفكار موحدة
وىكذا فإن استنباط الشبكة اللسانية ة العبلئقية والًتاتبية الصارمة جلمع مكوناتو..الداخلي، ويف الطبيع

املهيمنة على ااحركة اليت  Thème، كان املوضوعة التفسَتيةوتأويلها أو بتعبَت آخر "العناية بالكفاية 
 .  (1)"...6702-6706ازبذت شكلها ..برباغ يف العامُت 

القرآن والبحث عن بنيتو  التعاطي معوإفادة حاج ضبد من الدراسات اللسانية ملدرسة براغ، يف 
املركزية اليت تساعده على الكشف عن الوحدة العضوية اليت يتحلى هبا تفردا عن النصوص األخرى اجملزأة 

 يلخبلف النص األص يها وإنتاجها علىاملعربة عن تطورات يف النظر والتقييم تبعا لسياقات توليد معان
أهنا  أقطارىا إال كة كبَتة، رغم تباعداملولد ، ااحامل لداللة مركزية وأخرى فرعية سبس  منها وتعود كشب

 أول ربط عناصرىا إىل بعضها. ترجع إىل خيط
بل يتي  زيادة إىل أن اللسانيات كنشاط مفتوح ال يقف عند حدود اللغة وتفسَتاهتا املقدمة حوهلا،

ة وجودية، أو قل تستبطن الفهم العام يف ثنايا تطبيقاهتا املنهجية يف دراسة اللغة ومضامينها إنشاء نظرس

                                                           

 اكبسون: االذباىات األساسية يف علم اللغة، ت علي حاكم صاٌف وحسن ناظم، املركز الثقايف العريب، املغرب،رومان ي (1)
 (.65-64ص ص ) ،0220، 26ط                         
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، وأن القرآن كون صغَت، وأن الكون  الكونية واللفظية حاج ضبد يف املماثلة بُت البنية الفكرية، وىذا أفاد
ية تنظيمها تنظيما متسلسبل "ويف ااحقيقة يقتضي املنطق الداخلي الكامن يف العلوم اإلنسانكتاب كبَت. 

دبوازاة ترابط العلوم الطبيعية وتسلسلها فاللغة بوصفها إحدى أنظمة العبلمات وعلم اللسانيات بوصفها 
 (1) اء.."يعلم العبلمات اللفظية ىي جمرد جزء من السم

ليتعرف على ظماىيها وليست اللغة كيانا قارا، وبنية ميكانيكية جامدة، على العقل فقط أن 
ام حيوي فعال مثمر مولد باستمرار وىذا ما نظ ؛سبيزىا دبا سبق بل ىي على العكس ، رغم ،مضامينها

 de       ة لفرديناند دوسوسَت يأكدتو أعمال حلقة براغ اللغوية، حيث اعتمدوا التحليبلت األلسن

sosseurاللغة نظام من العبلمات صمب أن تبحث...( وجعلوىا املنطلق حيث أن "6762)ت 
سَت بعض مكمبلت سَتت سو دو ام الصارم لدى ى مفهوم النظعلُت قد أضافوا ىنا رباغيبنيتو، غَت أن ال

 لقد وظفوا بوجو خاص النظام بشكل دينامي... و .وييحبوثهم غاية يف اإلشبار داخل علم اللغة البن
 .(2)صمب على املرء ىنا أن يفرق بُت جانب ثابت وجانب متحرك"

تفص  عن الزخم احملتوى داخل أي نظام لغوي فينفت  على إمكانيات مفاىيمية إذ حيوية البنية 
وىكذا قبال التوغل يف مضامُت  ،نوعية ربمل الوعي إىل الًتقي عن مستوى أدىن إىل أعلى فأعلى

حدود معقولة ذات أشكال عمل َت ينم عن خ، فاملتحرك يقبع خلف الثابت، واألالنصوص أعمق فأعمق
واملتون  ذا... فينشأ الفهم وتكون النصوص حيث ربيل بدورىا إىل ما خلفها وىك ،من عناصر الفهم

 معطاءة باستمرار فبل تنقطع وال تنقضي.
يف  االصطبلح عليوظاىرة اجتماعية ىي الوضع الذي مت  االعتبارأن "..اللسان هبذا إضافة إىل 

ة للسان وخاضع لعوامل عدة اجتماعية جمتمع من اجملتمعات ويقابلو الكبلم التأدية الفردية أو اجلماعي
 سربواللسانيات من األدوات املمكنة من  (3) ونفسية وتارطمية إىل غَت ذلك من العوامل املؤثرة.."

املولدات املنشئة للغة واملكونة آلفاق مفاىيمها، وقد ساعد حاج ضبد يف التأسيس لتحليل لساين للغة 
                                                           

 .24، ص رجع السابق(امل1)
    ( برصميت بارشت: مناىج علم اللغة، من ىرمان باول حىت ناعوم شومسكي، ت سعيد حسن خَتي، مؤسسة املختار، 2)

 .602، ص 0222، 26القاىرة، ط                        
 .60، ص 0222، 26( خولة طالب اإلبراىيمي: مبادئ يف اللسانيات، دار القصبة للنشر، اجلزائر، ط 3)
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 ضاءاتفعلى ال تنفت  ثقافية للمجتمع العريب و  ويكسبسوسيو الو  واالعتباراتالقرآن تتجاوز التلبسات 
 الكونية احمليطة بالتجربة اإلنسانية ككل.

..إن اإلنسان ىو اللغة اليت يتكلمها ذلك أن الثقافة ليست شيئا آخر سوى نسق  األنساق ."
فمعرفة ىذه  ،ستعملةبالقواعد اليت ربكم العبلمات املحمكوم  فحىت عندما يعتقد اإلنسان أنو يتكلم، فإنو

القواعد تعٍت معرفة اجملتمع . ولكنها تعٍت أيضا معرفة التحديدات السيميائية ملا كان يسمى قدظما البنيات 
 .(1)"...ا فكراهات اليت ذبعل مندالذىنية أي التحدي

لكن التساؤل الذي يركز عليو حاج ضبد قبال اللسانيات املعاصرة دبدارسها ، ىل ىناك لغة    
 ؟ دبعٌت متجاوزة احدود العرف اللغوي وحوافو االجتماعية والنفسية والثقافية واستعماالت؟  فوق اللغة

اللغات العادية، ومن أدخلها يف نظام السميائيات  اق ومقامآخر ىل ىناك لغة فوق منطق ورمو وسي
جاوز اليت جاء حاج يف تقديري أن األطروحة وضعت لبيان مستويات الت املعاصرة وطاقاهتا التحليلية.

 مبعض. ضبد لتحقيقها دبنطق توحيدي، جامع للقراءات غَت مفرق وال مشتت وال 
نو حاج كطموح منهجي كبَت، يقول عنها وع( والتفكيكية  0222)ت Derrida جاك دريدا

قد تأملت لرحيل دريدا. الذي يدرك اآلن ...ضبد يف آخر حماضرة لو قبل وفاتو )حاج ضبد( بشهر واحد "
( اإلظمان يف ة جدا )الختبارقطعا أنو يف مرحلة العبور إىل الدار اآلخرة. موىبتو الفلسفية التفكيكية اهلام

الكلي ملضامُت الفكر  التأكيد على التفكيك كأداة لبلختبارمن جهة  (2) عصر العلم والعاملية..."
العقل املؤيد بالتفكيك ليوظفو نقدا تعُت سالتارطمية، لكن يف أفق الًتكيب"..وي وانعكاساهتاوالثقافة 
 .(3) الًتكيب.." اخلرايف يف إطار  لبلىوت

 

يل  حاج ضبد على ضرورة الًتكيب، بعد التفكيك، ألن"..دريدا فكك..دون أن يصل إىل 
، خاصة (4)"...موضعيتها و األرض )رؤية كونية( ربلق فوق فضاءات ال يتم خارج ، فالًتكيبالًتكيب

                                                           

              ،0225، 26إيكو: العبلمة، ربليل املفهوم وتارطمو، ت سعيد بنكراد، املركز الثقايف العريب، املطرب، ط ( أمبَتتو 1)
 (.052-051ص ص)                    

 .(20-26، ص ص)0222ضرة، وجدة، املغرب، ( حاج ضبد: األثر الغييب يف حركة الواقع، حما2)
 .23( املصدر نفسو، ص 3)
 .26ضبد: األثر الغييب يف حركة الواقع،  ص حاج  (4)
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على تكوين عصية إذا علمنا أن التفكيكية تعٍت الكثَت من املعاين، وال معٌت، ألن طبيعتها الفلسفية 
طريقة لكتابة الفلسفة..طريقة لكتابة النصوص النظرية..طريقة ..." مبلم  مفاىيمية تقريرية حوهلا: فهي

وسيلة اليت استخدمها األدب الية..األدب طمطر على بالك..أحدث النظرياتماال  فعالة إلثارة املتاعب.
 رد فعل صارخ ضد املبادئ الراسخة للفلسفة..خطأ قدًن ناتج عن الشك و.من الفلسفة.. لبلنتقام

البلمنطقية..مذىب رافض لؤلسئلة الرامية إىل معرفة ماىية األشياء..رد فعل أخبلقي للرضا النفسي 
 .(1) وم مستمر على املناىج الفلسفية يف الغرب.."النظري..نو  من أنوا  السحر اليت ال ضرورة هلا، ىج

ظميل التحليل إىل أن حاج ضبد، استعان بالتفكيك كآلية ربليل ونقد، لكن يف إطار مفاىيمي 
املفكك يلم  ااحضور املتبلعب  ال  يث أن املتمعن يف الدراسة ملشروعووناظم منهجي آخر سباما، ح

دفع ضريبة  لتفكيكية، وتفادىالوجو اإلصمايب لى أنو استعان بللمفاىيم وال الستعماالهتا، دما يدل عل
وأخَتا التفكيكية ما سهل  ؛مآالهتا النظرية، خاصة وأنو قرأىا يف مراحل نضج، ىيمنت فيها أدوات عدة

 حول هناياهتا ودفع أساسها يف سياق تركيب. االلتفافعليو 
مث من بعد التفكيك تكون إعادة القراءة الًتكيبية وبنفس املنهج اإلبستمولوجي املفتوح من بعد ..."

 (2) "..ومسلماهتا الفكرية والتارطمية ونسق إنتاجها. األيديولوجيةالتحرر من الضوابط 

االستعانة ومع التحفظ املبلحظ على التفكيك، إال أنو ليس رفضا تاما لو، خاصة يف سياق 
بُت العناصر البسيطة املتشابكة اليت ظمكن اعتبارىا  تمييزللالتحليل يسعى ..."يل والنقد التفكيكيُتبالتحل

رمو العناصر واجلذور  االذباهأصيلة وضرورة للمعٌت، وتقاوم التفكيكية فيما يتعلق بامليتافيزيقا الغربية 
التفكيكية على ااحركة عرب وبُت وقفا خارجا عن اهلدف، تصر مالبسيطة، النقد: يف معناه العام ظمثل 

  (3) الثنائيات امليتافيزيقية، الداخل /اخلارج.."

الًتاوحي يف ربليبلت حاج ضبد يف إطار العبور من الداخل إىل اخلارج غيبا يف وىنا ضمضر املعٌت 
نا ل يفيد التطابق امليكانيكي، ألن حاج ضبد كما أحملبغَت تعجطبيعة، يعرب عنهما إنسان والعكس. لكن 

                                                           

  ، 472، عدد 0222، 26( جيف كولينز ويل مايبلُت: أقدم لك ريدا، ت ضبدي اجلابري، اجمللس األعلى للثقافة، القاىرة، ط1)
 (.60/61ص ص )                                  

 .030، ص لوجية املعرفة الكونية( حاج ضبد: إبستمو 2)
 .621كوليز: املرجع السابق، ص   ( جيف3)
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فكيكية كنزعة ى عمق القراءة وتنوعها. وىذا خبلف التأول الفصل الثاين، أنو توليفة عبقرية، دلت عل
ال كآلية، ألن"...التفكيك كممارسة فلسفية، فهو يندرج يف إطار سَتورة ال تنتهي ال ربد  ية،ومذىب

و والبلمفكر بو، أو بُت حبد، مفتوحة ال متوقعة، تستنهض العبلقات اليت سبدىا جسورا بُت املفكر ب
واملهمش ..وال تكف عن  ملتمركزة على ذاهتا واآلخر املقصيالفكر والواقع أو بُت الذات الفاعلة أو ا

 .(1) تفكيك أدواهتا ىي وذبديدىا.."
، أما للممايزةوكخبلصة نقول أن املدارس اللسانية أفادتو يف ربليل اخلطاب القرآين وما ألف حولو 

، ولؤلسف وعي الغريب، والكشف عن تناقضاتو البنيويةاملرجعية املؤسسة للسفر على التفكيك فأعانو 
 .االستعمالفإن منت العنصر ال يتحمل التفريغ أكثر، وإال أىدر سياق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محي الدين ابن عربي: -ه 
( من أساطُت 416)ت  واحد من أقطاب املرجعية الفكرية احاج ضبد ، حيث يعترب ابن عريب

العقبلنية املشائية اعترب عادة كمقابل معريف ومنهجي للمدرسة  ،الصوفية واملسلك العرفايناملدرسة 
أنا أقول يا صباعة ىذا ..." إىل التأويلية الرمزية. الظاىرية س األصولية بتوجهاهتا املًتاوحة بُتر اوللمد

                                                           

 (.662/666، ص ص)0220، 26( عمر كوش: أقلمة  املفاىيم، ربوالت املفهوم يف  ارربالو، املركز العريب، الغرب، ط 1)
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ابن        اليت ربدثت فيها عنالًتاث حباجة إىل أن نعيد استيعابو ضمن منهجيتنا املعرفية بنفس الطريقة 
انفرزت يف أصول العمق التوحيدي وأفقو   (1) رشد وابن خلدون بابن عريب عبلقة عقبلنية ضبيمية.."

ليل على ، إن مل أزعم تطابقها، خاصة إذا عمل التح، متقاربةالرؤيوي ، الذي يولد أشكاال من املعقولية
املعرفية شبة  ومن العقائدية، فالقيم االختبلفلظاىرة اليت تثَت ، بعيدا عن القشرة اإبراز أبعادىا املتقاربة

 .تباينامسبيل بلوغها  عدترجع إىل أصول تنظَتية واحدة ، ومصادر تشريعية واحدة وإن  ،املسلكية تالياو 
..وقلت صمب أن نستوعب حىت الشيخ ابن عريب الذي يعتقد البعض أنو حلويل ويقول بوحدة ". 

رضوان اهلل - اهلل، إن ىذا الكبلم الفارغ ينم عن اجلهل وعدم اإلطبل ، ابن عريب يعتربالوجود ويقول أنو 
 (2) ستبعد بذلك املنهج، كلو، أنا استوعب..."إذا كنت استبعده أ فأنامن املتصوفة العرفانية..  -عليو

أشكال  استنباطال يهدر إمكانية وىذا وز  بُت ثنايا مدارس كثَتة وتنوعها الظاىر، املالوعي التوحيدي 
حاج ضبد ابن عريب إرثا فكريا مهما،  لة لتفاصيل غَت حمصاة، لذا رأىالنظر املتوافقة، والروح العامة امللم

فيو ااحق يف اخللق  تباعد، يف سياق توحيدية وجدل يربزاملألوف فيها ال صهر طبقات داللية كاناستطا  
وىذا من اآلفات الظاىرة اليت  (3) دس عليو الكثَت.."..رو  "وال استبلب. وىو مشاسمحاء من غَت 

على القطا  املقابل  ينكرصفا، أم وجوديا عبثيا، كلو إلنساين، الىوتيا كان أم وضعيا مو يعانيها العقل ا
 ات نظرية وأسلوبية يقينية على املضيء إىل األمام.م  د  ق  الفضل والسبق وإمكانية منحو للوعي املقابل تـ  

النوعية منو، إن من جهة مقوالت اجلهاز  استفادتوعن ابن عريب، وأكد املنافحة أمعن فيلسوفنا يف 
املفاىيمي احاج ضبد، وإن من ناحية التوليفة التوحيدية يف الدمج بُت مستويات وجودية عدة، قال 

( من قصاصات قيل الكثَت من )وحدة الوجود( وعن )اإلرباد باهلل..." وحدة،و الكثَتون أهنا ارباد 
مآالهتا ليست وحدة بُت ااحق واخللق كما فهم ابن عريب خطأ أو  ااحقيقة أنوقراءات نسبت للمتصوفة و 

اإلرباد باهلل وإسما ىو الًتقي العبادي إىل عامل األمر اإلهلي حُت يعرب السالك مرحلة )التوحيد( بُت 

                                                           

 .22( علي الديري: املرجع السابق، ص 1)
 .25( املرجع نفسو، ص 2)
 .26، ص املرجع نفسو( 3)
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واملبلحظ أنو ليس دفاعا تعصبيا لعلم لو  (1)"...بغَت اهللالقراءتُت أي )الدمج( بُت القراءتُت فَتى الوجود 
 حضوره يف الوعي التوحيدي، بل ىو استلهام منهجي استجلب من خبللو عدة مفاىيمية ومنهجية.

"...ذبربة تشبو  من التماثبلت األوىل املبلحظة يف التأثر، أن خربة حاج ضبد املؤملة وخروجو منها،
يف عمقها ذبربة قرآنية فأول رؤيا ظمكن اعتبارىا بداية، التحول يف حياتو..لو يف ] وىي [الشيخ الروحية

 وأاحظ ، كما (2) مرضية يف صورة رجل..صبيل الطلعة طيب الرائحة يدفع منو خملوقات قبيحة.."إغماءة 
قوية على ااحضور البن عريب يف تأسيس موضوعات حاج ضبد ودوائر بصفة قائبل يكاد يكون داال 

تو، فهو يقسم الوجود يف نطاق املمكن وعيو بالنسبة للبشر إىل مستويات ثبلث عامل األمر، عامل عناي
بعامل تنعت اد، ويضيف البعض مرتبة  رابعة أعلى  من األوىل لق عامل الشهادة، أو الكون والفساخل

 اخليال املطلق.
إىل جمموعات أربع حسب مراتبها الوسائط اليت ضماول هبا ابن عريب أن يسد ثغرة الثنائية ...وىي "
اليت أعيت االثنينية  راتب الوجودية ىو حل املعضلة ، وأدعى دافع إىل تقرير ىذه امل(3) الوجودية.."

بُت الذات اإلهلية والعامل، فتحدث ابن عريب عنها من جهة اهلوة  املتكلمُت املسلمُت باعتبار صعوبة ردم
ىا، ور لًتتيب املوجودات من أرقا... ىذا التص" ااحق وإليو، الذي ضميل فيو وضع إىل آخر منالتدامج 

ال يقوم على تدرج زماين أو مكاين)...( بل  -عامل الكون والفساد-عامل اخليال املطلق إىل أدناىا
، ولكنها واالعتبارينات متعددة احقيقة وجودية واحدة تنقسم بالنظر ياألحرى أهنا كلها مراتب خمتلفة وتع

 (4)"..منظمة أو متعددة يف ذاهتا غَت
ألن عامل اخليال املطلق مدخل ثبلث وىي تقدير التحليل أن املستويات من األربع جوىرىا مراتب 

حاج ضبد، عامل األمر، عامل اإلرادة، عامل املشيئة، يف تنزالت  إىل عامل األمر، وىنا ستحضر ثبلثية

                                                           

 (.62-61، ص ص )0222سبتمرب  27مل األمر اإلهلي، حماضرة الرباط، التصوف اإلسبلمي ومرتبة عا :(حاج ضبد1)
 .621( نصر حامد أبو زيد: ىكذا تكلم ابن عريب، مرجع سابق، ص 2)
    ،23( نصر حامد أبو زيد: فلسفة التأويل دراسة يف تأويل القرآن عند حمي الدين ابن عريب، املركز الثقايف العريب، املغرب، ط 3)

 .25، ص 0221                           
 .26، ص نصر حامد أبو زيد: فلسفة التأويل دراسة يف تأويل القرآن عند حمي الدين ابن عريب (4)
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إدراك كل مستوى وجودي ومًتتباتو  وتتي تكوين، ويف تصاعدات وعي هبا، ربدد طبيعة املوجود، 
 .ة، وىنا ال يقع اخللط وال الدساملعرفي

يف القرآن الكوين،   "...فهناك قضايا عديدة ال ينفذ إليها اإلنسان إال من خبلل القراءة األوىل
)عامل األمر( املنزه،  كعبلقة الفعل اإلهلي بالوجود ومستوياتو املختلفة، فهناك فعل إهلي على مستوى

(، وىناك فعل إهلي على مستوى )عامل املشيئة املقدساك فعل إهلي على مستوى)عامل اإلرادة وىن
يف نوعية وعية... وجعل لكل عامل مقتضياتو املبارك(، فاألمر مطلق، واإلرادة نسبية واملشيئة موض

 .(1) الفعل.."
فالعقل اإلهلي يًتاءى يف ذبليات ثبلثة، من البلزم املمايزة بينها واملفاضلة يف تقدير املنهج واألداة 

وبفهم  ..."مع سابقتها وما يليها املتبعة يف الكشف عن سمط العمل داخلها، وسفر طريقة تواصلها على 
بو اإلنسان حرا خمتارا يف عامل املشيئة، ىذه العوامل الثبلثة للفعل اإلهلي الكوين، نفهم الفوارق بُت ما يأيت 

وما يأيت بو اهلل مطلقا يف عامل اإلرادة ضمن عبلقة بنسبة مع فعل اإلنسان، وما يأيت بو اهلل مطلقا يف 
وىنا نلحظ أن التفاوت الوجودي بُت العوامل السالفة، ضمل كثَتا من مشكبلت الوعي  (2) عامل األمر.."

عامل ، أو يف عبلقتو باإلنسان، وكيف يتم التجاوب معو؟ وأين اجلرب وأين الب العقدي، سواء يف صلة اهلل 
؟ وكيف يتحقق التفاعل العطاء للروح البشرية مع مكنونات يف الوجود ، وكيف يتم االختيارااحرية 

لك ذ ، ويف ترجي  التحليل، فإن حاج ضبد وجدواالسمحاقتسخَته وما ىي مداخل ذلك؟ دون الذىول 
 لكن اإلمعان يظهر خبلف ذلك.واملاىية، عت بوحدة الوجود ، الذي مل يستوعب فنيف ابن عريب

املعروف ومادتو، وىذا ما طبيعة متوافقة مع  وتعرف العوامل املشار إليها بطرائق متداجمة.
اإلهلية إال من لفظها، وىي أحدية املكانة ال تطلب إال  جعلها"...نعت إهلي ال عُت هلا يف األمساء

واملعرفة عند القوم حمجة، فكل علم ال ضمصل إال عن عمل وتقوى وسلوك، فهو معرفة ألنو عن   حد،االو 
ال يسلم من دخول الشبو عليو...  كشف حمقق ال تدخلو الشبو، خببلف العلم ااحاصل عن النظر الفكر

عرف اهلل هلل ويع قواه، فيعرف األمور كلها بايبكثرة الطاعات حىت يكون ااحق مسعو وبصره وصب وليسع
                                                           

     (حاج ضبد: إسبلمية املعرفة، وملاذا القرآن دون الكتب األخرى، حماضرات لطلبة املاجيستَت ، جامعة اجلزيرة، معهد إسبلمية 1)
 .25ص  املعرفة،                 

 .017، ص لوجية املعرفة الكونية(حاج ضبد: ابستمو 2)
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مل يدخل عليك يف ذلك جهل وال شبهة وال شك وال  ، ت اهلل باهلل واألمور كلها باهللباهلل... وإذا عرف
 .(1)ريب"

بو، وىنا نكتشف اآللية األساسية يف الكشف عن  املعرفة ولوج العوامل دبستوياهتا دبعية اهلل و
للظواىر. وىنا اجلمع بُت القراءتُت إدراك اهلل  ااحقيقة يف تدرجاهتا، وعن ااحق يف ااحقيقة، وكيفية إنشائو

 ل اإلهلي.العامل، وتصور العامل من خبلل الفعوفعلو يف 
واملعرفة ...ضبيمتو اإلهلية "الوعي يف اخللق، معربة عن ضبيمة اخللق ذاتو وعن  وىنا تتولد ضبيمية

عبودية اإلنسان لئلنسان، فبل ىي فهم اإلنسان هلل والتفاعل معو، فتحقق عبودية اإلنسان هلل على غَت 
كالية  تبالكلمة اخلرساء والكلية االيعود املتحقق باملعرفة العابدة يضرب اهلل األمثال، فيماثل العبودية هلل 

 .(2) ."تلبكما ىو شأن العبد اململوك املس
متدرجة تداجما، بعيدا عن الفعل اإلهلي املتنزل عن مستويات أغرق يف التجريد   أدوات املعرفة

 هادبا في اإلرادةملو عامل ضمنسيب  شيءمن غيب مطلق إىل ماربة واإلطبلق من عامل األمر، إىل توسطات 
 ة املوضوعية، وكذا املعرفة سباما.شكبلهتا الكونية يف عامل املشيئتإىل  قوانُت الوجود وحركتو.

كما  علم أنو سبحانو خلق اخللق أطوارا، فعدد الطرق املوصلة إىل العلم بو. إذ كل طور ال ..."
يتعدى منزلتو دبا ركب اهلل فيو، فالرسول عليو السبلم ما أحالك إال على نفسك، ملا علم أنو سيكون 

وإال ىو..فقد سد ذا علمتو وظفرت بو يكون ما علمو وال ظفر بو هااحق قواك، فتعلمو بو ال بغَته...ف
وطيها  ،فاملعرفة أطوار ومسالك وأشياء العامل طرق ودرجات ومراحل (3) باب العلم إال منو وال بد.."

وصبعها ورتقها ال يتسٌت إال ملن استعار من اهلل ىدايتو، واستعان بتوفيقو، وال يتاح إال ملن كان بو وفيو 
 ومعو، فيتطابق 

ُ
عرب ىذا الوحي املطلق نفهم كافة أشكال ".... بو عرف والعارف مع املعروف مع امل

( فلو ربقق والطبيعةلية أو)جدل الغيب واإلنسان ومضامُت التدخل اإلهلي يف الكون ومن ىنا قولنا جبد
ااحي أدىن درجات املوت ىو مفارقة العقل  لنا املوت يف حياتنا لرأينا مظاىر هلذا اجلدل الثبلثي.. و

باسم  اقرأ منهج )اجلمع بُت القراءتُت(..ىنا نقرأ )كلية اخللق( برؤية اخلالق )رب)اجملرد( باذباه )املسدد( ع
                                                           

 (.226-225، ص ص )21، ج عريب: الفتوحات املكية( حمي الدين ابن 1)
 .23، ص الغييب يف حركة الواقع(حاج ضبد: األثر 2)
 (.232-227، ص ص)21( حمي ابن عريب: الفتوحات ، مصدر سابق، ج 3)
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، وتلك ىي )القراءة األوىل( ونقرأ )اخلالق( بوجوده ربك الذي خلق( فنكشف تدخل اخلالق يف اخللق
 .(1) "..وربك األكرم الذي علم بالقلم( اقرأوحركتو يف اخللق)

 يلغي معقوليتها. فاجلهاز املفاىيمي وكذا مرجعيتو يف املعرفة ال تاجا نقول أن الطابع العرفايناستن
بالقول بكفاءة ىذا  ابستومولوجيا ما مس توظيفاتو التحليلية ومقدرتو التفسَتية، ىو  وأدواتو املنهجية، و

وىنا أقر أن ملجأ حاج ضبد املنهجي وجده عند ابن عريب، باعتبار املرجعية واألصل  .كاملنهج أو ذا
ال يفص  الوجود  كيف وظفاىا؟وطرقها  يف القرآن وكيف فهماه؟ وأين املعرفة  املتمثلاملعريف املولد الواحد 

اء، ولكن وجد لكل شيء، ال من جهة اخللق ابتدعن مكنونو، بغَت اإلنسان، فلو وجد كل شيء وىو امل
ربز متماسكا ال ي، فيمنحو التماسك، وينز  عليو وشائج الوصل فانطولوجياىو من ظمنحو ااحضور والربوز 

يتفكك وال ينهار، وبذلك يكون اإلنسان وسيطا ظملك سلطانا من اهلل، حيث إن " ..ىذه ااحقيقة سبثل 
على الصورة وكونو على الصورة  -ااحقيقة اإلنسانية–أو  -فاإلنسان-الصورة اإلهلية يف أكمل جماليها

جامع احقائق الكون كلو من أعبله إىل أدناه، ومن مث فهو يعد  -من جانب آخر-اإلنسان  يقربنا...و
 .(2) القوة اإلهلية ذاهتا.."ظمتلك برزخا جامعا للطرفُت...كوسيط بُت ااحق واخللق...وىو 

احقائق الغيب من بُت الغيب والشهادة، ألنو جامع  اإلنسان وجوديا أنو إبرة توازن كوين تقعوقيمة 
جهة الباطن وسر ااحق فيو، وىو ذبلية لو من جهة الطبيعة وما يعلوه من مبلحمها وخصائصها، تكوينيا 
وسلوكيا، فيكون ىو املظهر لفاعلية اهلل وأمسائو وصفاتو يف العامل."..لكن العامل ظمثل مرآة غَت جملوة، أو 

ومن مث كان ال بد من وجود اإلنسان جلبلء تلك الصورة وليكون روح ذلك  حسبا ال روح فيو،
 .(3)اجلسد"
فالعامل  يكاد ينوب فيها أحدىا اآلخر، تويات وجودية ثبلثة، بينها سباثلمس ؛العامل ،اإلنسان ،اهلل

 نافذ جملى اهلل وصقلو العظيم، واإلنسان ىو عامل صغَت، ومتخلق بأوصاف اهللىو اإلنسان كبَتا، وىو 
 اإلرادة يف األشياء، واهلل مصدرشما ومنبعها وحافظها.

                                                           

 .24، ص الغييبحاج ضبد: األثر  (1)
 .65ص  بو زيد: فلسفة التأويل،( نصر حامد أ2)
 .66، ص نصر حامد أبو زيد: فلسفة التأويل (3)
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وإذا شئنا ..." فالصلة بُت الثبلثة صلة بُت دائرة ومركز وحميط يتوسط رسم الدائرة مع نقطة املركز
 .(1)"تكون على الصورة التالية: اهلل //اإلنسان//العامل أن أن نضع املوازاة يف شكل معادلة رياضية فبل بد

للقرآن كمعادل للوجود، وترصبان  تأثر صاحبنا بابن عريب، ىو توصيفوأىم سباثل يربز مبلغ  و 
 .وجودوالقرآن ة، فالوجود قرآن مة، والقرآن كلم. فالوجود كلاندفاعوحملتواه وأفق ربركو، وباعث 

وترمز إىل حقائقو، القرآن ىو كلمات اهلل املرقومة اليت توازي الوجود وترمز إليو، كما توازي اإلنسان ...''
وإذا كان اإلنسان، ىو الربزخ اجلامع بُت ااحق واخللق أو بُت ااحق واإلنسان... القرآن يف مثل ىذا 

 التصور مواز للوجود ومواز لئلنسان يف نفس الوقت، وىو مثل الوجود واإلنسان. لو جانبان:
زال ينزل متجددا على جانب باطن كلي ىو صبعيتو من حيث ىو قرآن نزل على قلب النيب وما 

 .(2)قلوب العارفُت، وجانب ظاىر من حيث تبلوتو...''
يف  نثرتيف مست قيم تكوينية وتشريعية، ىادية،  استجمعتااحق توز  يف ثنايا حقائق عدة، 
املتطابق يف عمق التشكل  التماىي تأكيد على األصل الواحد، والطبيعة والنفس، ودل عليها بالقرآن لل

ملتلقي وليس لذات األشياء ابالنسبة للوعي   والتكوين، وإن تباينت يف اعتبار التجلي والربوز، ردبا 
''... وصف اهلل الكون الطبيعي وما فيو من كائنات بالكتاب، ألن فيو يقرأ اإلنسان آيات  وماىيتها

قد خلق  فاخللقهج ااحق، من اهلل... إذ ضمتوي الكون كلو...، مث يضاىي ما بُت خلقو هلذا الوجود... و
والقرآن ىو املعادل بالوعي هلذا اخللق الكوين أي أنو ااحق الذي يعادل  يف اخللق... ثثو ببااحق، فااحق م

القرآن ىو  ل أعمال ابن عريب طمرج بانطبا  أنالدارس لك و .(3)اخللق، فهو احملتوي للمنهج الكامل''
 دشما.على علم موجللكون الصغَت، وداال املعادل للكون الكبَت و 

خلف تفاصيل مذىب حمي الدين ابن عريب نكتفي باإلملاح إىل أىم تأثرات حاج  لبلنسياق وذبنبا
ضبد بو، خاصة يف توصيفو األنطولوجي للوجود ومراتبو، مث كيف يتدامج الوجود وضميل بعضو إىل البعض 

 وجودية، فالتدقيق يربز أصلها و هر تباينات بُت كل طبقةيف سياق تدرجي، وإن كان التجلي يظاآلخر، 
ىو ما عة يسنخيتها الواحدة، مث اجلمع بُت القراءات والوصل الدائري بُت اهلل )الغيب( واإلنسان والطب

                                                           

 .642ص املرجع نفسو (1)
 .042ص  ،املرجع نفسو (2)
 (.64، 63ص ص ) ج ضبد: منهجية القرآن املعرفية،(حا 3)
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لئلنسان والية تكوينية وتشريعية، حىت  عادل للوجود، املان دي بالقرآن املتهصممعها، بتدخل اإلنسان امل
رثا لعلم النبوة، ويعمل من خبللو ن خبللو، فيتمكن من أن يكون وا مأنو يفعل فعل اهلل، أو يفعل  اهلل

 ستحق أن يكون صورة اهلل، وعُت ااحق الذي أنبٌت عليو اخللق.ييف الوجود فيحقق ويتحقق و 
ولو كان يف مقدور منت البحث أن يتحمل أكثر، ألضفنا إليو، سباثبلت التأثر، وقراءة فصوص 

لوما املخافة  –  إن مل أعمد تظهر عميم التأثر واالستقاء، ،الفتوحاتكم ومواقع النجوم والرسائل و ااح
من ابن  -يف غَت استنساخ–إىل القول أن البناء الشكلي لنسق حاج ضبد، مأخوذ  -من تعجل ااحكم

وبروز ااحق يف اخللق، ىي املفاىيم  ٌت القرآن وسلطان الكلمات،عمعريب، خاصة وأن اجلدلية، واجلمع و 
 املركزية اليت اعتمدىا حاج ضبد، وألف على منواهلا مشروعو النظرية النقدي.

 
 
 
 
 
 
 

 محمد محمود طه: -و 

( من كبار رجال الفكر والسياسة يف السودان، خاصة وأنو 6763يعد حممود حممد طو )ت     
ماعيا، واللربالية يف وجهها الدظمقراطي، صاحب الفكرة تزعم خطا فكريا صممع بُت العرفانية واملاركسية اجت

'' البشرية يف اليوم  محي فيو الفوارق...ناجلمهورية اليت تدعو إىل إقامة اجملتمع اإلنساين الواحد، الذي ت
ليس للبشرية  ااحاضر، يف الكوكب كلو، متوحدة، لكنها ما استطاعت أن توحد فكرىا، وشعورىا... و

 .(1)وال منهاجا، بو يتم توحيد فكرهتا وشعورىا غَت املنهاج اإلسبلمي...''ملجأ، وال فكرا 

، والباعثة لئلسبلم على واالشًتاكيةَت أدق الرسالة اإلسبلمية الثانية، اجلامعة بُت الدظمقراطية أو بتعب
واخلمول، حقيقتو، إسبلم األصول والفكرة والعلم واملعرفة، ال إسبلم القشور والسطحية والضعف والتقليد 

فَتفع على كاىلها ما تعانيو، ال أن يتحول إىل ثقل ترزخ  ،البشرية املعاصرة أدواءإسبلم ظمكنو أن يعاًف 
ربتو وال سبتلك لنفسها فكاكا، إال بأساليب بشرية وصفية، زبرج من تسلط إىل آخر، إسبلم ينطلق من 

                                                           

 .21، ص 6752، 26مهورية، اخلرطوم، ط ( حممود حممد طو: الدعوة اإلسبلمية اجلديدة، مكتبة الفكرة اجل1)
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يت خاطبت اإلنسانية، بعيدا عن مبادئ وأصول القرآن املكي ومنطق العمل يف املرحلة املكية، ال
دعة لتشريعات حمكومة لة املدنية وتفاصيلها اليومية املبتيف املرحأحكامو خصوصيات اجملتمع وفرو  

أكثر فأكثر يف تفاصيل اإلجابات عن تساؤالت  االزمراطقيادة اجملتمع اجلديد  لى بشروط زمانية، ع
 .(1) خبلف ذلك األمر يف مكة الناس وشمومهم، يف حُت 

املفصل، فصلت   كتابات بشريةلف بو من   امإذن لكي يعيد اإلسبلم قوتو، يتجاوز ركام القرون، و 
 معارج يفندرست حكمتو وإنسانيتو وقيمة ااحاثة على اآلدمية وعلى الظهور ودققت املدقق، إىل درجة ا
سالة الثانية بأدواهتا اليت وال يسم  ذلك، إال الر الفرد أكثر قوة وحضورا واتقاء  الذل والعطاء، دما صمعل

ذكرنا، إضافة إىل عمقها وىو الصبلة املعراج الروحي واألخبلقي ذي األعمال السبع املفروضة فوق 
اإلسبلم األوالين، فاإلظمان، فاإلحسان، فعلم ...'' مساوات سبع، حيث العمل للتدرج يف املراحل السبع:

املمكن ألمة املسلمُت من دخول الوجود، لتتذوقو  (2).."اليقُت، فعلم حق اليقُت، فاإلسبلم الثاين
ما وال توصيفات فيو، ألن الوجود ذبربة وليس كبل إىل البشرية لتشاركها تالياوتتعرف على عمقو لتنقلو 

 .(3)إسما يأخذ حمتواه من التجربة'' إناءُت ''الكلمة يقمعدة من حق ال

املعنوي يف ااحياة، بدافع التعرف على عمقها اإلنساين،  االزمراطالتجربة املشار إليها نو  من  و
، ترفا فكريا وهلوا نظرياة، وليس مكين الصبلة، وأصول القرآن املكي، لكن بعمليات ذىنية وجدانية ودبعونة

ىذا ال ظمكن أن يتم لنا يف مستوى تفسَت غٍت عن البيان أن  ... و''على الوعي.  التنطعي فيو ميع
القرآن يف القاعدة، وإسما صمب أن زموض يف املعاين الدقيقة اليت ذباوزت الظاىر احملسوس وىذا يعٍت 

ااحكمة من التأويل... هبذا الفهم التأويل ليس ترفا ذىنيا، وإسما ىو ضرورة... إذ دبعرفتو تعرف 
تطوير التشريع اإلسبلمي، الذي عليو يتوقف تنظيم اجملتمع ، وىذا ىو النصوص... ونستطيع أن سميز

                                                           

 (.27-26، ص ص )نفسو املرجع( 1)
 .61، ص حممود حممد طو: الدعوة اإلسبلمية اجلديدة  (2)
 .63نفسو، ص  رجع( امل3)
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االشًتاكية... نفت  الباب ملعرفة النفس البشرية... ]اليت[ تأدبت  ااحديث على أساس الدظمقراطية و
 .(1)بأدب الشريعة وبأدب ااحقيقة، فأورثها اهلل من لدنو علما...''

للبشرية أن تفس  أمام نفسها طرقا من  يتي يًتى تكشفو من خبلل التأويل، الذي  العلم اللدين
التارطمي والسلوك االنطولوجي املتميز عن التجربة اإلنسانية السابقة، فيتحول األداء عن إعمال  السَت

ة، بغَتىا ال ظمكن نيواالنتقال إىل العلم كضرورة مكالعضبلت والقوة والعنف، إىل التوقف عن ااحرب 
ظمكن أن يقال أن السبلم ال  قرن العشرين، حمتاج للسبلم، وال ريب... وال جمتمع''... االستقرارربقيق 

ضمصل يف األرض إال إذا حصل يف النفس البشرية، ألن النفس البشرية ىي ذاهتا يف قتال... الثرثرة 
الداخلية، حالة االنقباض، حالة القلق، حالة اخلوف، حالة التوتر، حالة الطمع... إن اإلنسان ال يبلغ  

وإذا انتصر عليو ذاتيا، تغلب عليو وجوديا، فيصل مرحلة  (2)إال إذا انتصر على اخلوف...'' كمالو
 ربيا البشرية يف سبلم وتتعدى حدود ااحرب والقوة والعنف والتسلط. التعايش الكوين و

، يدفع البشر إىل الدخول يف مناطق انفتاحالتمايزات واخلضو  للخصوصية العصبوية، يف غَت 
، يرفعو إىل مستوى كوين، والصراعات دما يدعو إىل ضرورة تولد معٌت يد، فتتولد ااحروب شد احتكاك

إن ...معو وتاليا مع الوجود '' يتسامل وفيو اإلنسان  فيحس بأفضليتو، النرجسيةيتعاىل على الذاتية 
يمة، اإلنسان ىو شبرة الكون، وصفوتو، وىو فيو ملك يف دملكتو، مكانو منها مكان السياسة ااحك

خليفتو عليو، فهو يعده هلذه صمعل اإلنسان  أنواإلدارة القديرة والعدل املوزون. وقد تأذن رب الكون 
فة بالًتبية والتعليم واإلرشاد ااحكيم، وقد خيل لئلنسان أنو مقصود بالعداوة، يف غَت رضبة وال اخلبل

اك أسلوب ضمرره من اخلوف ىوادة...وال يصل  اإلنسان للخبلفة على األرض وىو خائف... وليس ىن
يف الدائرتُت التكوينية مث التشريعية، وإذا مل تلتق الكوين الوجودي  دبدلولولكن اإلسبلم   .(3)غَت اإلسبلم

 اإلنسانية يف نطاق التشريع، فإهنا ال حمالة جمتمعة يف أصل التكوين وغايتو.

                                                           

 .21، ص 6754، 20ية، اخلرطوم، ط ر هو م( حممود حممد طو، اهلل نور السماوات واألرض، مكتبة الفكرة اجل1)
ص                       ،6751، 26اإلسبلم وإنسانية القرن العشرين، مكتبة الفكرة اجلمهورية، اخلرطوم، ط( حممود حممد طو: 2)

 (.66-62ص )
 .616، ص 0220، 26( حممود حممد طو: الرسالة الثانية لئلسبلم، املركز الثقايف العريب، بَتوت، ط3)
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على التباعد  مصراألخَت د حممد طو وحاج ضبد، رغم أن و د تشاهبا بُت حممالتمعن فيما سبق يع
بعض أفكار حممود طو، وجدنا مدونة  لعجالة اليت أتينا فيها على إيرادبُت املشروعُت واالفًتاق بينهما يف ا

ة  مية غنية، تبدأ من فكرة الرسالة الثانية من اإلسبلم، اإلنسان سبيل الكون ومقصده، الصبليمفاى
املتاح بالتأويل املتصل  اللدينعموما، مث مصدرا للعلم  القيمي روحي واألخبلقي وكطريق للمعراج ال

  وأدواهتم...ُتبفهم يتجاوز ثقل أساليب الًتاثي بالقرآن، مدونة املعرفة األوىل

ىناك دائما تشاهبات ال تضع األمور يف ميزاهنا  احملكم... أتى بعضهم برد حمكم العاملية ....''
) حممود حممد طو(... فالذين ظنوا أن  الثانية وجدليتها إىل تشابو )الرسالة الثانية( لصاحبهااإلسبلمية 

ية ولو كانت ولسنا من أنصار االذباىات اإلشراقضمن منهجنا،  ا)رسالة ثانية( تتنزل عليهم ليسو 
ريقة انتقائية معاصرة، أو اىتمت بتحديث املفاىيم اإلسبلمية وعرضتها لتتكيف مع العقل اللربايل، وبط

زه بُت أصل وفر  يف القرآن يف حُت حاج ضبد يراه ذا يإضافة إىل سبي (1)تعتمد على )التأويل الباطٍت(...''
فيما  شكلية،بإضافات وحدة عضوية ومنهجية كلية تقف عند حدوده ما جاء بو حممد )ص( وليس 

م إىل رسالتُت، وحاج ضبد قال إلسبلال، مث أنو جزأ اا إدعاء اجلديد يف النبوة وىذا حميقال عنها أهن
العديدة اليت  والفارق منهجيا ومعرفيا واض  سباما، ورغم االنتقادات ، أي ذبربتُت وليس رسالتُتُتتيملبعا

، ، إن مل يكن يف شكل املسمىاقى واردإال أن التشابو يب ،اإلسبلمية هبا إليو يف ثنايا مشرو  العاملية توجو
تفاصيل املشرو ، فحاج ضبد يقول بعاملية ثانية، وإن و بعض امُت الفكر يف مض فعلى أقصى تقدير

صبلة كمعراج معريف روحي، مث ىو يقول صائص عن الرسالة الثانية، مث يقر بتباعدت من حيث اخل
ويقر دبراحل  ، ويعطي للتجربة الروحية مكانتها، ويدعو إىل عامل متسامل يسوده الوفاق،اللدينبالعلم 

ت فيها إىل النضج والكمال العقليُت والروحيُت، إىل غَتىا من الطروحات اليت ذمد نية، أفضتطور لئلنسا
  هلا مثيبل عند حممود حممد طو.

بناء عدة وأساليب خمتلفة أعطتو القدرة على مدارس  وكخبلصة نقول أن فيلسوفنا قد استلهم 
والتوليف بُت إذمازات املاركسية ومدرسة رية نوعية، استطا  فيها اجلمع مشرو  فكري، ضموز على عدة نظ

                                                           

 (.664، 663، ص ص )26( حاج ضبد: العاملية اإلسبلمية، ج 1)
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إضافة وحممود طو، التفكيكية، وابن عريب،  فرانكفورت وحلقة فينا، ومدارس التحليل اللساين املعاصر، و
طيلة قرون، وألشمية  ملا ساداملفاىيمي  إىل القرآن بقراءة معاصرة. فيها كثَتا من التجاوز املنهجي و

يف منابع أفكاره وآفاقها  ا إىل الفصول التالية، لتوز  ااحضور القرآينىاملرجعية القرآنية آثرنا تأخَت 
شروعو، فنكون موتفاصيلها املضمونية، وفيما يأيت ننتقل إىل توصيف منهج حاج ضبد مث نتوغل رويدا يف 

 لمنا مشروعو، وأبرزنا طاقاتو النقدية وتطبيقاهتا.ملبذلك قد 
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تأكد لنا من الفصل السابق، أف حاج ضبد، يعترب توليفة نسقية، استطاعت أف ذبمع بُت مثوياهتا 
ربيل إمكانية اجلمع حيث أوؿ وىلة، دا من التعارض، ت وطرقا عديدة، بلغت فيما بينها حرؤى واذباىا

، تأسس سق معريفنفيلسوفنا دللمتها يف  استطاعأو الربط بينها يف سياؽ واحد، ومع صعوبة األمر، فقد 
 والتارؼلية و االجتماعيةالوقائع  على منظومات فكرية ومنهجية وعقدية، أعطتو قدرة غَت عادية على سبثل

أو اآلخر يف صبيع ذبلياهتا، وكذا يوظف ما سبثلو يف ربليل ادلعطيات  مية للذات العربية اإلسبلمية،يادلفاى
نوعية، زعم أخذىا من القرآف أوال، مث من  منهجية سلكيةدبادلتينة  باالستعانةوقراءهتا على ضوء رؤيتو، 

ك بأطروحات، فخرج نتاج ذل ،ذبارب ادلدارس الفكرية الغربية واإلسبلمية الًتاثية واحلالية على حد سواء
إثارة للدارج ادلألوؼ، خاصة فيما يتصل بالقرآف والسنة وربليلهما ال تفسَتعلا، و  فيها جدة غَت مسبوقة،

مع التاريخ الكوين واإلسبلمي منو بوجو خاص، بأسلوب ؼلرجو سباما عن طرؽ ادلؤرخُت  مث التعاطي
 ؛وفبلسفة التاريخ، وىذا ما أقدره يف هناية مشواره الفكري من بناء رؤية معرفية وجودية ببلزماهتا الكثَتة

  سلكية، أو سياسية نضالية.ممية أو منهجية يفكرية مفاى

ا هب ة يف مشروعو، ليس تطبيقاتو اليت عمد إىل إخراجها، سلالفاوالبلفت للنظر أف مربط القو 
 ومنهجيتو و لى أساليب السابقُت، بل يف منهجوية عقللطرؽ األصولية ادلتكلسة ادلب مستفزا دلألوؼ، ا

لنظر وروحو السارية، بُت ا أف يقوؿ، فالقوة، يف ادلنهج ىيكل كما غلب حاج ضبد عادة   تواجيهمن
  إف من ناحية اإلبراز للعناصر واإلخراجو ، والتأسيسية، ومستوياتو، إف من جهة البناء ميطبقاتو  ادلفاى

ضاري الرؤيوي، قباؿ ما نستطيع ، لذا نرى لزاما بياف منهج حاج ضبد ادلعريف احللكوامن احلق يف اخللق
ل، وغاية ومرجعية، وبنية وتشكي يف ادلشروع وتكوينو، عناصر أوىل يف إظهار حضوره أف نوظفو تاليا

لدراسة الزعم أنو ػلتوي مادة فلسفية ليف مشروع متوازف، ػلق صبيعا مقاصد نظرية، عمد إىل درلها و 
ومنطقية ىامة، تعطي الوعي العريب اإلسبلمي ادلعاصر القدرة على ربقيق التجاوز احلضاري  العاـ، من 

 تتعدى إىل ما ينبغي أف يكوف.خبلؿ بناء وعي وثقافة منهجية وعلمية تربط وتصل شلا كاف، وتتجاوز و 

 في أهمية المنهج وتجاوز االنطباعية:  -1
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اد فلسفيا، استدعاء تاريخ الفكر من جهة اإلدلاح إىل أعلية فكرة ما، أو بياف ضعفها وقلة ادلعت
)ت              descartesعطائها وإمكانية استمرارىا، لذا أرجع القهقرى، إىل ما كتبو ديكارت 

ولكنٍت كمثل رجل يسَت وحده يف الظلمات، عزمت على أف أسَت ...يث قاؿ:'' ( قدؽلا، ح0561
صنت ، لقد ولئن كنت مل أتقدـ إال قليبل جدا ببطء شديد، أف ازبذ كثَتا من احليطة يف صبيع األمور،

يف  تربسبدأ بنبذ أي رأي من اآلراء اليت تأنفسي على األقل من السقوط، حىت أنٍت مل أشأ البتة أف 
ما إىل نفسي من غَت طريق العقل، إال إذا أنفقت وقتا كافيا يف إعداد خطة العمل الذي توليتو، وقت 

 . (1)ويف البحث عن الطريقة الصحيحة ادلوصلة إىل صبيع األشياء...''
ادلختلفة، لذا ػلتاج مستخدمها دبنافذىا ادلعطى الوجودي دبستويات ربدي نوعي بالنسبة للواعية 

يدفعانو إىل مراجعة أموره بُت الفينة  ،ىل إصدار موقف، إال بعد توقف وتأفف يعمد إقبل أ التأينإىل 
ة بالظاىرة ادلراد تعقلها، للحكم خرب رانا و يقة تتوزع إىل مراحل ومدد، تكسب مواألخرى، بإعداد طر 

يل شكل صحيح، ويف تقديرنا، أنو ال يتيح ادلراد، سوى ادلنهج. أداة للنظر والفهم والتحلبعليها، 
دليل، وال يقـو  يسندىا لقاءات مزاجية، وربكمات  اعتباطية، ال تفسَت واحلكم، وإال كاف ما يطرح إوال

 عليها برىاف.
علمتٍت اخلربة أال أتعجل احلكم على األشياء، أو توجيو ...'' Spinoza( 0511بينوزا )سيقوؿ 

أو شر تاـ، حىت أحبث حقا، ىل يوجد  زلض ادلوقف إزاء مكوناهتا وعلل الظواىر فيها، بالقوؿ أهنا خَت
ونبذؿ قُت باليقُت، )...( ففي أحياف كثَتة نضيع البليما يوجب اخلَت احلقيقي، ادلورث للسعادة األبدية 

على ة التقرير السالف التعجل الذي ، وعل(2)يد...''، دبا ىو غَت مفنفعا لئلنساف األعظم أعلية واألدىن
فيتسبق احلكم، وينخرط يف العمل دبوجب نتائجو العجلى، فيقع يف إزاء موضوعو،  تصاحبو عدـ التثب

التناقض، أو يف عكس ما عليو حقائق األشياء، إف يف توصيف األشياء، أو يف ربليل األفكار، أو احلكم 
على األشخاص... كذا ألجل حياة جديدة من البلـز التضحية بأخرى قدؽلة، حىت ولو ضبلت خَتا 

                                                           

 .01( رونيو ديكارت: مقالة الطريفة، مصدر سابق، ص 1)
(2) Spinoza : Traité  de la reforme de l’entendement et la meilleure voie A Suivre    

                    pour parvenir a  La  connaissance vraie  des  chose. T. Charles    

                    appuhn , G Flammarion  . Paris. 1964. P181.  
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اه... واستحضرنا ضي األياـ خببلفو... خاصة إذا أمعنا التأمل وأطلنسرعاف ما تق كذلك، لكننظنو يقينا  
 .(1) ذلك وتفاديو...''صبيع قوانا لتبليف

يستلـز ادلنهج ادلعُت على ذلك،  إذف السَت الصحيح، والنظر ادلتوازف، واحلكم العادؿ على الظواىر
واىر أو تفسَتىا دبا ؽلكن يف هناية ادلطاؼ من وبغَته ال يقاؿ أف ادلعرفة ربمل مقدرة على مطابقة الظ

التحكم فيها واستغبلذلا لصاحل البشرية، درءا لكل ما من شأنو اإلفضاء إىل أوضاع التنازع  واإلىتبلؾ 
 الوجودي الشامل.

در إىل التحليل أف ضرورة  ادلنهج تؤخذ دبنطق عقبلين صاـر منطقي ويف للتقاليد ابال يت
مستلزماتو يف التعقل.. ألنو يف بعض األحياف"..الفكرة األساسية منها يف الواقع الكبلسيكية للمنهج  و 

زبطى فهم الظاىرة نفسها  يف فرادهتا ويف تعيينها التارؼلي ومهما يكن كم الكليات ادلتضمنة، فإف الغاية 
وف من ذلك ليس تثبيت وتوسيع ىذه التجارب اليت صارت قضايا كلية من أجل اكتساب معرفة عن قان

–ما..بل الغاية فهم كيف آؿ ىذا اإلنساف وىذا الشعب وىذه الدولة إىل ما ىم عليو، أو بشكل عاـ 
 .(2)كيف حدث ما حدث؟"

يف قوالب جاىزة تعقلها  ادلقصود شلا أوردتو، أف ادلنهج ليس وقوفا زلنطا عند الظواىر، واستباؽ
اوح من حدي الصرامة التامة واإلنفتاح على مغلقة، ليس فيها أدىن حدود ادلرونة بل استعماؿ ادلنهج يًت 

أبعاد أخرى، قد تًتاءى ببل منطقية وال معقولية، يف حدود الدارج ادلنهجي ادلستعمل، لكن يف األخَت ال 
 بد من مسلك يتيح فهم حدوث ما حدث، وىنا نتذكر حاج ضبد، حينما قاؿ أنو يريد أف يفهم.

بناين الرىيب،  واإلنسانية هتاف وتتأمل، دلاذا؟ ادلنهج ودلاذا حدث ما حدث؟ وىو أماـ الواقع الل
قراءة تتجاوز  مة الوثوقية العمياء، الرافضة لكلا يف دوات ادلطلقة وإال دخلنسلكن لي ،ؽلكن من اإلجابة

 ما يوفره ذلا منهجها وأسلوهبا.
تقوؿ عن أف ادلعرفة البشرية كابدت طويبل، حىت تبلغ درجة من الدقة تسمح ذلا أف  ؼلفىليس 

الظواىر أشياء، سبثل رصيدا من ادلفاىيم واألطروحات، ؽلكن من الفهم، ويوفر حدودا معقولة من 
                                                           

 Spinoza : op cit, p 182.(1) 
  ة لتأويلية فلسفية، ت حسن ناظم وعلي حاكم صاحل، دار أويا، ليبيا، احلقيقة وادلنهج، اخلطوط األساسي :ورج غادامَتي( ىانز ج2)

 .60، ص 0111، 10ط                              
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يتيح مع الوقت القوؿ بأف فهم الظواىر والتحكم فيها شلكن، وال يعُت على ذلك غَت ادلنهج،   ،اإلدراؾ
ى إذ أسلوب ادلعرفة ذات أعلية قصو  -خصوصا تاريخ العلم–وىذا ما غلعلو مسألة"...يف التاريخ 

الصحيحة لكشف احلقيقة لو أعلية أعظم من الفلسفة والعلم وادلوىبة... ولذلك فإف تغيَت ادلنهج 
واألسلوب كاف ىو السبب الرئيسي ذلذه النهضة احلديثة...إذف فادلنهج لو تأثَت كبَت يف إغلاد التقدـ أو 

 يفجر احلركة والتقدـ، وليس النبوغالتخلف، أو اإلضلطاط وادلنهج العلمي ادلتبع ىو الذي يسبب الركود و 
العلمي...فالتفكَت الصحيح مثل السَت يف الطريق سباما، إذ رجل أعرج يسَت ببطء على طريق مبلط 
ومستقيم، وعداء ؼلتار طريقا وعرا، منحرفا ومليئا بالصخور، فمهما ركض سريعا، فسيصل ذلك األعرج 

 .(1) اس فإف أوؿ مهمة للباحث ىو إنتخاب أفضل منهج..."إىل اذلدؼ أسرع منو...وعلى ىذا األس
من البلـز اإلدلاح إىل أف أعلية اإلختيار، نابعة سباما من موقف منهجي إزاء العامل، وإال لو مت  

ًتجم توتر وجداف، أكثر على إنطباعية، ت راألمغَت روية لدؿ اإلندفاع يف تفاصيل الظروؼ وبواعثها من 
، استعماؿ أدوات سبنح القدرة ادلنظمة، وىنا وعلى أقل تقدير وأبسطو منطقي شلنهج.منها ترمز إىل وعي 

األعرج رغم عرجتو عرؼ أسلم مسلك وآمنو ( إذ 0711)ت  نقر بأعلية مثاؿ الدكتور علي شريعيت
وسباما  ،ن مغالبة األعرجأعيتو عرغم طولو، والعداء اغًت بقوة عضبلتو، لكنو أمعن اخلطو يف درب وعرة 

 ن يستعمل ادلنهج شلن يتخطاه، ولكل شيء ضريبتو.م
 قد أكدنا على أف أىم شروط البديل أف يكوف منهجيا مستوعبا ومتجاوزا..."...يقوؿ حاج ضبد"

وادلبلحظة اليت نديل هبا ىنا، أف ادلعروض ليحل زلل ادلرفوض ال يكرر أخطاءه وال يقع يف تناقضاتو  (2)
ىل التصادـ واإلضلباس. وليس أكفأ من ادلنهج ليحقق الغرض، لكن أىو وال ينتهي  باألوضاع التارؼلية ا

عتبار ادلواصلة يف بياف أعلية ادلنهج. ومع ذلك من بامنهج تاؿ للمشروع أـ قبلو؟ ال نستعجل  اإلجابة 
يف رلرى  مث أعليتو ،ادلهم اإلشارة إىل أسبقية ادلنهج يف تشكل األنساؽ ونسق حاج ضبد خصوصا

ع، واإلنتقاؿ هبا إىل مستوى اإلستقرار الشامل ادلتوازف، وإال فالتماـ وكمالو، فصعب تصويب األوضا 
 حصوذلما وإف مل يكن مستحيبل.

                                                           

 .(17-11، ص ص )0115، 10دار األمَت، بَتوت، طت عادؿ كاظم، : منهج التعرؼ على اإلسبلـ، ( علي شريعيت1)
 .56 ، ص10( حاج ضبد: العادلية اإلسبلمية الثانية، ج2)
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ورلهودات الفيلسوؼ ادلعرفية إذا مل تستند "..إىل منهج إىل ضابط قانوين للفكر تتحوؿ فعبل إىل 
هجو الضابط وادلنظم.. وإال )إذا( فارؽ خطرات تأملية انتقائية فلكل فكر يف حاضرنا العادلي ادلعاصر من

يف أداء مهمتو معرفيا وأورث خلطا  فشل  (1) نظم لؤلفكار وأصبح انتقائيا وتوفيقيا.."ادلنهج احملدد ادل
مفاىيميا، وأدى إىل ضبابية يف الفكر وبالضرورة إىل إختبلؿ يف قياس احلكم، فينهار العامل يف بنية 

ق أدىن ظروؼ احلياة فيو، بإعتبار إفتقاده إىل شرطية ادلنهج وأداءاتو مضطربة غَت متماسكة فيصعب ربقي
 على كافة مستويات احلياة ونطاقاهتا.

بلت أكثرىا فادلعيبة منهجيا ليس يف أف الفكر يتأمل لكن أف يتحوؿ سباما لئلعتماد على تأم
ة على حد سواء لذا من عيتقائية متعسفة رلزئة لظواىر الفكر والطبنكحها يف اخواطر تًتى، توقع مستن

 كوف إىل عدة منهجية معقولة زبرج صاحبها من أسر اخلواطر إىل أفق التعقل ادلتُت.ر البلـز ال
يف اإلستناد للمنهج يورث معرفة ضعيفة بالظواىر ال تكاد تصف أدىن األشياء. وال  فالتػنكب

ف عليو الظواىر وتًتاءى تستطيع  أف توصف العبلقات األعمق، فما بالك بالًتكيب األغور الذي تق
متماسكة، على األقل يف ذاهتا، أما أماـ الوعي فالتحليل يظهر خبلؼ ذلك.."..ادلعرفة دوف منهج ىي 

ذبميع ادلعارؼ وزبزينها متاح، لكن  (2) ركاـ من ادلعلومات ادلفككة، الفاقدة ألي رابط وألية وظيفة.."
بالرجوع إىل افتقاد منطق يلملم عناصرىا فهذا صعب  ،أف تتولد منها مستويات من الوعي أعمق

ويرصفها يف أبنية نظرية، ووحدات مفاىيمية، رلتمعة، فتحقق بينها سباسكا حىت ولو تعدد شكل 
ذات وظيفية تيسر الفهم أوال مث التطبيق  سب ادلذاىب وادلدارس، وتاليا تضحىالتماسك وتنوع، حب

 يف جدؿ مثمر ينضج الوعي ويبٍت واقعا متوازنا. ،لعكسوبذلك يًتؾ الفكر من أدىن إىل أعلى أو ا ،ثانيا
 

إىل اإللتزاـ ينفذ ضلن ال نستند إىل منطق خطايب ووعظي، وإظلا...)إىل( وعي معاصر ..."
فالفارؽ اجلوىري بُت آين متعجل  (3) )معريف(.." نهجيادلاإللتزاـ إىل اإليديولوجي الديٍت، ليتحوؿ بو 

ىو إلتزاـ ادلعرفية  ؛يتحرؾ على مستوى تارؼلي حضاري متُتمركزي..  مع ظرفو، وبُت أساسي و يلو  يػ  

                                                           

 .53فية، ص عر ( حاج ضبد: منهجية القرآف ادل1)
 .17، ص 0115، 10يف الفكر اإلسبلمي، دار اذلادي، بَتوت، ط  واالستدالؿ( زلمد علاـ: ادلنهج 2)
 .005( حاج ضبد: األزمة الفكرية واحلضارية، ص 3)
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فادلنهج بذلك قاعدة كل ذباوز شلكن، ألنو يف مدى مطاؼ  أزِم تها منهجيا.رؤيويا، واألخذ بقلب 
روحو وعصارتو  .بنموذج معريف متُت ،التحليل أزمة فوضى وإعتباط وخلط، يقابلو تغيَت ببناء الوعي

فليس عدة تستعمل قبل البناء، مث تًتؾ أثناءه  .يف ادلنهج يقع قبل احلل وأثناءه وبعده ادلنهج، ولؤلعلية
 وبعده.

وضوح  بغَتلن يتأتى  ،اإلنسانية ادلتأزمةقباؿ وىنا نتأكد أف البديل احلضاري على مستوى األمة، 
طبلع السليم مسلكية، تتيح التعقل الصحيح للمرجعية ادلعرفية، كما وتقدر على اإل ومتانة منهجي، 

لو الرؤية النقدية ادلنهجية مىت توفرت -ادلثقف ادلسلم...على التجارب التارؼلية ادلختلفة وىنا يأيت احلل."
 (1)"...على اكتشاؼ البديل الذي يشكل مستقبل اإلذباه بالنسبة لقوة التغيَت الشمويل قادر

قيقو، فهو ػلتاج إىل بشر وإىل على ربكن تعوزه الطاقة القوية القادرة ادلشروع احلضاري شلكن ل
مذخورات الطبيعة ومصادرىا الطاقوية. لكن ال يكفي ذلك. إف مل يكن مسبوقا بادلكنة ادلنهجية، على 

تصديق، مستوى الرؤية، وىنا نقوؿ أف ادلنهج ليس رلرد طريق وأداة وآلية تستعمل يف الفهم والتحليل وال
ظيم واإلنسجاـ اضحة خالية من الضبابية اعتمادىا النسبية والتنية، وما غلعلها و بل ىو يف ادلقاـ األوؿ رؤ 

 غم التحليل أف بلوغ تلك الرتبة ادلتقدمة من الوعي واألداء، ال يتحققاف بغَت منهج.والتناغم الكلي، ويز 
"...ادلواصفات ادلطلوبة الكتشاؼ البديل احلضاري وفق الشروط اليت ذكرناىا.. أي العقل النقدي 

نقر أف اإلنتظاـ  (2) حليلي )وىو ما يردـ( اإلنفصاـ بُت منهج الرؤية وادلعلومة التطبيقية..."ادلنهجي الت
األساسي ادلتيح لتحقيق التجاوز على ادلستوى الكوين التارؼلي اإلنساين، يتمحور حوؿ عقل غَت 

لتعقل، إال ل بتناقضات مهدرة للمعٌت، ومهلكة مستسلم ، عقل يقظ منتبو، ال سبر عليو ادلفاىيم مغطاة
ضات الواردة من الظواىر بعد غربلتها ومراجعتها باستمرار، ومت التوسل هبا يف فض اإلختبلفات والتناق

من الفهـو الواقفة إزاءىا وكل ذلك يستدعي ادلنهج بروحو على مستوى الرؤية ادلوصولة  ابتداء أو
 بتفاصيلها، إىل حد ادلعلومة التطبيقية اجلزئية.

                                                           

 .010، ص نفسو ادلصدر  (1)
 (010-010( ادلصدر نفسو، ص ص )2)
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سباف أف أعلية ادلنهج واضحة عند اجلميع، إذ أداءات البشرية يف احملافل العادلية، ال يردف إىل احل
لفة، مث تشريع ما يورط تختظهر مبلغ التفاوت  والظلم واإلعتداء على مقدرات اآلخرين ادلعرفية ونعتها بادل

تضر وقد سبٌت جراءىا  اإلنسانية اسًتاتيجيا ويهددىا، واإلصرار على ادلضي يف أعماؿ نتاج ادلعرفة العلمية
البشرية بالفناء ، وما غياب احلكمة العامة إال مظهرا ملفتا دلا قصدنا إىل نعتو، وىي معاناة دامت لقروف 
، ومنذ فجر اإلدراؾ البشري واإلنساف يسعى باذباه ادلعرفة ادلطلقة اليت ربيط بتشكيل الظواىر  وقد تدـو

 النفسيدراكية اليت ربقق اإلتصاؿ هبذا الوجود والتفاعل ..متداخبل مع الوجود عرب صبلة من قواه اإل
، مظهرا والعقلي معو، وعرب قروف من تراكمات ادلعرفة انتهى اإلنساف ليدرؾ ادلظهر الكوين للوجود وحركتو

ربكم عبلقاهتا الكثرة  التدرغلي بوجود ضوابط كلية، ذلذه فتنامى اإلحساس يتسع للكثرة ويستوعبها.
وخبلفية ىذا اإلحساس بادلظهر الكوين للوجود وتفاعل  ،عي واإلنساينيصعيدين الطبوخصائصها على ال

خصائصو بدأت زلاوالت اإلنساف للربط بُت ادلشاىدة األولية البسيطة إىل زلاوالت التفسَت... 
واكتشاؼ الدالالت والتطور باذباه "القياس" و"االستنتاج" و " االستدالؿ"و"واالستقراء" منظما بذلك 

 .(1)"..لياتو اإلدراكية ومعمقا وموسعا دلداىا إحساسا "دبنطقة كامنة" يف صياغة الوجودعم
التاريخ إذف حافل بتجارب البشرية يف معاناهتا لتحقيق غرضها من تفاعلها األنطولوجي مع 

احتيج لذلك، ىت تتيح التمكن منها م جربية الظواىر وصوال إىل التحكم فيها، وصياغتها بطرؽ نظرية 
العامل ومكوناتو، دلا استطاعت مع  ءايبها دبا يتوافق وغرضها النظري إز وترت لقواىا اإلدراكيةلو ما ذبريبها و 

ق األشياء، وكيف انتظم وأف تكشف من خبللو عن منط ،الفكريالوقت أف ربقق الًتاكم العلمي و 
نتظاما ومنطقية يف الفهم شلا يستدعي قبالو ا تفصح عن دقة نوعية يف بنائيتو  الكوف يف سبلسل نسقية،

 فكاف ادلنهج.
 في ماهية المنهج وشرطياته النظرية:  -2

قد يظهر للبعض أف اإلصرار على التعريف والتحديد ادلاىوي للمقوالت ادلعرفية وللكائنات 
عليو الزمن، ومل يعد ذا جدوى نظريا، لكن أبسط عفى مضامُت الفكر وكذا لظواىر األشياء، و العقلية، 

أف ربرير زلل النزاع  العلماء ادلسلموف يف تارؼلهم يبُت هتافت الرأي السابق باعتبار ما درج عليوإحالة إىل 
                                                           

 .51مولوجية ادلعرفة الكونية، ص ( حاج ضبد: ابست1)
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ويف  .سباما على حل ادلعضبلت الفكرية والفقهية واألصولية وضع اليد على قلبو ولبو، يعُت وربديد عينو
لى د بالدراسة والوقوؼ عتقديري من أوجب ما يعيننا للوصوؿ إىل الطموح السالف ىو تعيُت ىوية ادلرا

من اإلستعماؿ اللغوي وحفرا  اوتتمة صلاوز إىل ربديد ماىيتو بدءبراز أعليتو وجدواه، ماىيتو، وقد بادرنا بإ
وإال من نافل اإلشارة  .أصولو اللفظية، تدرجا مع استعماالتو وصوال إىل ادلعٌت ادلقصود يف دراستنا على

وادلعرفية يف كل جهد، ما اف من ضبابية تكاد تقضي على العلمية عانيل العريب وادلسلم ادلعاصرين يأف العق
 العلمية واإلحلاح على أعليتها.ى العودة ادلستمرة إىل التقاليد لعػلثنا 

 اإلستخدامات اللغوية لكلمة المنهج:  . أ
لكل لفظ ألف رؤيويا إىل ادلدرسة اليت تزعم أف اللغة العربية ال ربمل مًتادفات، وىذا  أميل

ال أزعم بأف الكلمة  .بلهتا الوجوديةبوالعهدة على الدارسُت الستجبلء كوامنها ومقا ،خداماتواست
ككلمة بدورىا دبستويات استخداـ تبعا لطبقاهتا حظي  عنها بواحدة وواحدة وىكذا، وادلنهج  يستعاض

 الداللية اليت تشَت بدورىا إىل نطاقات استقاء وتصديق كثَتة.
 ىػ( عن ادلنهج ما يلي:100البن منظور )ت وجاء يف لساف العرب    

هنج: طريق هنج: بُت واضح، وىو النهج..واجلمع هنجات وهنج وهنوج: طرؽ هنجة، وسبيل  "
منهج : كنهج ومنهج الطريق: وضحو وادلنهاج كادلنهج )...( وأهنج الطريق، وضح واستباف وصار هنجا 

ق : صار هنجا...وهنجت الطريق: أبنتو  وأوضحتو واضحا بينا..ادلنهاج: الطريق الواضح واستنهج الطري
 .(1) ، إذا وضح.."دلستقيم ، هنج األمر وأهنج: لغتافيقاؿ : اعمل على ما هنجتو لك، وهنجت الطريق ا

ما ؽلكن اخللوص إليو من اإلستعماالت اليت أوردىا صاحب لساف العرب ، يلحظ مستويات   
ا يف ثبلث: النهج، ادلنهج ، ادلنهاج، أما النهج فهو الطريق عدة يف توظيف الكلمة ادلشار إليها، ربمله

والسبيل، الطريق يف ذاتو والسبيل إذا اتبع وسلك، والسلوؾ غَت اإلتباع، فلو أخذتو ابتداء إذا كاف طريقا  
 كاف سلوكا، وإذا خرجت منو أكوف قد اتبعتو وسرت يف إثر من كاف فيو مث زبطاه إىل غَته.

إال أوضحو، وال يسار فيو  ؛، فليس كل الطريق يسهل سلوكو، وأيسر ما فيو: وضح الطريقالمنهج
                                                                                     وأيها أقصر؟  نها وغَت ذلك،  وىل فيها  سلاطر؟إذا الح وضوحو بالنسبة للمسواة م

                                                           

 .331، ص 10، ج 0115، 10ابن منظور: لساف العرب، ت عامر أضبد حيدر، دار الكتب العلمية، بَتوت، ط  (1)



         هج المعرفي التوحيدي الجدليالمن                                                           الثالثالفصل   

88                                                                                                                

ا أي طلبها ظهورا ، مث أوضحت إذا اهنانة ، استبهناؾ الوضوح واالستب؟ ف وجب لووأدىن إىل الغرض  وأ
 عقوال من اإلستيضاح.مبانت وأخذ منها وعيو مأخذا 

ب اوأنزلنا إليك الكتاب باحلق مصدقا دلا بُت يديو من الكت)أما ادلنهاج فقد ورد يف التنزيل مرة، 
ءىم عما جاءؾ من احلق لكل جعلنا منكم شرعة ومهيمنا عليو، فاحكم بينهم دبا أنزؿ اهلل وال تتبع أىوا

ومنهاجا ولو شاء اهلل جلعلكم أمة واحدة، ولكن ليبلوكم يف ما آتاكم فاستبقوا اخلَتات إىل اهلل مرجعكم 
 .(1)يعا فينبئكم دبا كنت فيو زبتلفوف( صب

، التصديقم الثبلث وكتبها وشرائعها وتبكيتها بعدـ بُت األم اءت يف معرض تفصيل الصلةاآلية ج
( 513ذعاف، وشلا جاء يف تفسَتىا ما أورده الفخر الدين الرازي )ت رسالة اآلخرين، لعدـ اإلتباع واإلب

يف تفسَته الكبَت أو مفاتح الغيب ''... لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعٍت شرائع سلتلفة للتوراة 
دلنهاج عبارتاف عن معٌت واحد، شريعة، ولئلصليل شريعة، وللقرآف شريعة... قاؿ بعضهم الشرعة وا

والتكرير للتأكيد وادلراد هبما الدين، وقاؿ آخروف بينهما فرؽ، فالشرعة عبارة عن مطلق الشريعة، والطريقة 
عبارة عن مكاـر الشريعة، وىي ادلراد بادلنهاج، فالشريعة أوؿ، والطريقة آخر، وقاؿ ادلربد الشريعة ابتداء 

 .(2)ستمر، وىذا تقرير ما قلناه، واهلل أعلم بأسرار كبلمو"الطريقة والطريقة ادلنهاج ادل

تتناوؿ تفاصيل اإللتزاـ والتكليف ادلتعلقة حبياة ادلكلف، إال أهنا أوؿ  رغم أف الشريعة أحكاـ كثَتة،
األمر وليس هنايتو، دبعٌت أهنا وضعت لتحقق ما يليها يف استمرار وثبات دائم حىت ولو ذىل عن شكل 

اة من وضعها أوؿ فرضها على لقارة من الشريعة، واحلكمة ادلبتغزائو، وىو ادلنهاج ، احلالة االتكليف  وأج
 اخلبلئق.

وينتهي بو...أما ادلنهاج فهو الطريق الواضح ادلاء الطريق الذي يؤدي إىل  -يف األصل-"..الشريعة 
ج فطريق يؤخذ منها، يتبع ، إذف الشريعة مصدر أما ادلنها (3) الذي يوصل اإلنساف إىل اذلدؼ الكبَت.."

 لبلوغ مقاصدىا.

                                                           

 .005، 0116، 00، القرآف الكرًن برواية ورش عن نافع، دار الفجر اإلسبلمي، دمشق، ط 31( سورة ادلائدة، آية رقم 1)
 .00، ص 00، ج 0113، 10: التفسَت الكبَت أو مفاتح الغيب، دار الكتب العلمية، بَتوت، ط فخر الدين الرازيال( 2)
 (.077-071، ص ص)11، ج 0771، 10( زلمد حسُت فضل اهلل: من وحي القرآف، دار ادلبلؾ، بَتوت، ط 3)
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ادلنهج أو ادلنهاج ىو الطريق الواضح، وصبيع الكتب العربية اليت مسيت هبذا االسم تشَت إىل أف  "
، تقريرا (1) معٌت ادلنهج أو ادلنهاج عند  مؤلفيها ىو الطريق الواضح، والسلوؾ البُت،  والسبيل ادلستقيم.."

الدارسوف يف سَتىم وعملهم بقصد الوصوؿ إىل  يتبعونهج ىو األسلوب الذي أف ادل :عما أوردناه نقوؿ
يسهل العمل فيو ومن خبللو، ما  ،شرط وضوحو ،أغراضهم، اليت كانت نصب اىتمامهم، أوؿ مبادرهتم

وقد  قلنا قببل أف الطريق يدرؾ بداية من جهة الوضوح، مث يعمد إليو للتفاعل بو ومعو، مث يتقصى إذا  
أي سننهم -لهم بوسبينة فتجعل سلوكياهتم  ،ا ليستحيل إىل نواظم عامة، تؤطر أفعاؿ الناسكاف صواب

ذا الناس وبغيتهم، لغرض مستقيمة ال إعوجاج فيها، فكم من طريق سلك لكنو حاؿ دوف  -وأعرافهم
 -األقلعلى  -صواهبا لبلوغ واستقامتو، وقيامتو على أسس متينة،  وسبيزهشرط ادلنهاج أو ادلنهج وضوحو 

 لصاحبها.
 
 
 
 
 
 

 ب. الداللة المفهومية لمصطلح المنهج:
تفاديا لبلنسياؽ خلف االستعماالت اللغوية وعائدىا ادلفهومي، نرى لزاما أف نعرج إىل استعماؿ 

 احملتويات ادلفاىيمية اليت يستعملها الوعي يف نظم عليها، وأعٍت العمل على سرب متولد من اللغة ومتطور
ود يف آخر ادلطاؼ بالنفع تعطاقاتو اليت وتفتيق وربليلو وتفكيكو، واإلفادة منو  ، ويف  وعيو ووتأثيثالعامل 

بناء ادلفاىيم..ضرورة منهاجية بادلعٌت ...عينا: أف" عات اإلنسانية كلها، خاصة إذا راادلفتوح على التجم
التنظَت، واحلق أف  الواسع لكلمة "ادلنهج" وما تتيحو من معارؼ ودالالت، حيث تشمل احلركة على

                                                           

 .356، ص 10، ج 0710( صبيل صليبا: ادلعجم الفلسفي، الشركة العادلية للكتاب، بَتوت، 1)
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فادلنهج ىو أساس ادلفاىيم  .قضية ادلنهج ستظل ما مل تطرح أوال وقبل كل شيء على أهنا مسألة مفاىيم
 .(1)اليت يوظفها الباحث يف معاجلة موضوعو...''

سرعة االستنتاج من النقل الذي أوردناه يوقع يف التناقض، إذ كيف تكوف قضية ادلنهج مسألة 
؟. احلقيقة الذي استخلصو، أف مية ذات اعتبار منهجي، أو أصل مناىجييزمة ادلفاىمية، مث األيمفاى

دود ادلعربة ادلفاىيم بادئ األمر، ػلتاج إىل أسلوب منظم يهيكل بو ادلادة التصورية ويضع ذلا احل واضع
ة تكاد و على عملية النظم ذاهتا، فالعبلقنمية أوىل بسيطة تعييوز معطيات مفاىعنها، مث قبل ذلك ػل

 تكوف دورية بُت وضع ادلنهج للمفاىيم، وحضور األخَتة يف صياغة ادلنهج وتشكيلو.
رلموعة منظمة من العمليات تسعى لبلوغ ىدؼ... وادلنهجية رلموعة ادلناىج ...إذف ادلنهج ىو ''

ميداف والتقنيات اليت توجو إعداد البحث وترشيد الطريقة العلمية... كما ؽلكن إرجاع كلمة منهج إىل 
ادلفكروف الباحثوف يعمدوف  .(2)خاص يتضمن رلموعة من اإلجراءات اخلاصة دبجاؿ دراسة معُت...''

ـز أف رباط ينهم على إصابة أغراضهم، ومن البلذات السمات ادلتقاربة، لتعإىل رلموعة من األداءات 
وقت وأضعف  ا يف أقصرفظة لؤلعماؿ والدافعة ذلملة من الضوابط والقواعد احلاادلمارسات السالفة جب

ختطلت ادلراحل وما يتعلق هبا من ل رلاؿ أعمالو ومتطلباتو، وإال اللتحقيق اذلدؼ، وطبعا لك دجه
"...أي أننا  وردبا حىت كمنطلق.،  هنايتها ادلعدة سلفا كأفقأدوات وأفعاؿ حبثية تدفع أشواط ادلمارسة إىل

وننظمها عن وعي، ونبذؿ جهدا مقصودا يقة زلددة، ال نًتؾ أفكارنا تسَت حرة طليقة، وإظلا نرتبها بطر 
ود على إخضاع تفكَتنا ريقة اليت نفكر هبا... وغلب أف نتعمن أجل ربقيق أفضل زبطيط شلكن للط

شاقة ربتاج إىل مراف خاص،  وكلها أمور ،وركيز عقولنا يف ادلوضوع الذي نبحثإلرادتنا الواعية، وت
 .(3)'' ها ادلمارسة ادلستمرةلقوتص

ادة ما يقع اإلنساف يف ورطة ىدر الوقت واجلهد، ويرمي تعبلتو على الظروؼ غَت الساضلة، ع
إىل أقصى شلكن من نتائجو، لكن وادلعطيات غَت ادلكتملة، اليت مل تساعده على إكماؿ عملو والوصوؿ 

                                                           

    ( سيف الدين عبد الفتاح وآخروف: بناء ادلفاىيم، دراسة معرفية وظلاذج تطبيقية، ادلعهد العادلي للفكر اإلسبلمي ودار السبلـ، 1)
 .63، ص 10، ج0111، 10القاىرة، ط                                        

 (.77-71، ص ص )0113ار القصبة، اجلزائر، ( موريس أصلرس: منهجية البحث العلمي، ت بوزيد صحراوي وآخروف، د2)
 .05، ص 0711، 10، الكويت، ط15( فؤاد زكريا: التفكَت العلمي، سلسلة عامل ادلعرفة، العدد 3)
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طاقات  شكل فيها إبتداء ''... فكم مناضى عن مراجعة أسلوب التفكَت وطريقة اآلداء، فردبا ادليتغ
 حُتوقوى مل تستخدـ ألننا ال نعرؼ كيف نكتلها وكم من طاقات وقوى ضاعت فلم ربقق ىدفها 

تأكيد على ضرورة  وىذا (1)زضبتها قوى أخرى صادرة عن ادلصدر نفسو، متجهة إىل اذلدؼ نفسو...''
م ػلقق القوة يف ىو تنظيم وتوجيو الطاقات يف أسلوب منسج...''وادلركزي يف ادلنهج  الوقوؼ على ادلعٌت

 .(2)األساس والتوافق يف السَت والوحدة يف اذلدؼ''
سم بشاملية مستوعبة، يتأما القوة اليت يف األساس، فهي ادلرجعية واألصل ادلعريف ادلولد الذي 

تعُت الوعي على التماسك األوؿ، لينخرط يف احلياة ويندمج يف خضم  ،وإجابات مفتوحة حاثة
أما التوافق يف السَت، فهو التواضع على حدود معقولة من الفعل ادلنضبط  مشكبلهتا لرفعها وحلها.

ادلشًتؾ الذي غلمع اجلهود ويضغطها يف اذباه واحد مرتب سلفا، قبل االطلراط يف األداء األوؿ. أما 
يف صبلة من القيم ادلستهدفة، اليت تضع األفق ذي اجملاؿ ادلعُت،  وحدة يف اذلدؼ، فادلقصود ما صيغال
 ال لضاعت األوقات، وتبددت اجلهود.  وإ

إال أف ما نسميو الواقع ادلوضوعي ما ىو يف هناية التحليل سوى ما ىو مشًتؾ بُت اجلميع، "...
إذف ىذا  .وىذا اجلزء بُت اجلميع ال ؽلكن أف يكوف... سوى النظاـ ادلعرب عنو بوساطة القوانُت الرياضية

قيقة الوحيدة اليت ؽلكن أف ندركها، وإذا أضفت إىل ىذا أف احل ،النظاـ ىو الواقع ادلوضوعي الوحيد
ك اخلطوات تلالعامل ىو منبع كل صباؿ ستدرؾ حينئذ األعلية اليت غلب أف نوليها النظاـ الشامل يف 

 . (3)البطيئة الشاقة اليت تكشفو لنا تدرغليا بطريقة أفضل''
ذي ؽلكن أف يًتاءى متماسكا مقبوال أماـ الذي أقصد إليو من إيراد النقل السابق، أف الواقع ال   

ومراحل، ؽلكن أف  اتالواعية وأدواهتا، ىو ما يعطيو االنتظاـ يف ادلسعى، الذي بدوره خبلصة نقية لًتتيب
ليحيل  لموضوع، ة ليس أقصى ما ؽلكن، بل ىو أدىن لتصاغ حىت جربيا، لكن اجلرب والصياغة الرمزي

وىنا أخلص إىل أف ادلنهج بتبعاتو  ،ن انتظاـ كليع قًتاب يعربالوعي إىل ما ىو أعمق وأفسح، فهي ا
 ادلتولدة من بنائو وتوظيفو، وإف شق ذلك، باعتبار طوؿ األمد، وصعوبة الطريق.

                                                           

 .51، ص 0713، 13شاىُت، دار الفكر، اجلزائر، ط الصبور( مالك بن نيب: مشكلة الثقافة، ت عبد 1)
 .51نفسو،  رجع ( ادل2)
 .01، ص 0115، دار التنوير، بَتوت، شغمـوقيمة العلم، ت ادليلودي ( ىنري بوانكاري: 3)



         هج المعرفي التوحيدي الجدليالمن                                                           الثالثالفصل   

92                                                                                                                

''... فلفكرنا ىاىنا أف يثبت، ألنو فكر مشرع، لكن علينا أف نتفق أف تلك التشريعات إظلا تفرض 
ال ؽلكن  (1)اال ولكنها ال تفرض نفسها على الطبيعة...''نفسها على علمنا ضلن إذ بدوهنا يكوف زل

للفكر أف يتحرؾ كيفما اتفق بل غلب أف ؼلضع بكيفية ما، جلملة من التقنيات ادلعقولة، اليت يضعها 
الوعي ليخضع ذلا، يف غَت تصلب وال تكلس، إذ بغَتىا ال يقدر العلم سباما أف يستنتج أو يبلغ مقدارا 

وىنا أذكر بادلعٌت اللغوي للمنهج فقد يكوف شرعة سبثل  واىر وادلظاىر والعبلقات.لفهم للظأدىن من ا
 ادلورد للتنظيمات األوىل ادلعينة على ادلعرفة والتعقل.

تًتى اآلف ؽلكن للتحليل أف يفضي إىل معٌت آخر للمنهج، ال من اجلهة الفنية ادلستخدمة كتطبيق 
ما، بل كػ:''... رلموعة القواعد اليت يقف عليها اإلنساف بع حلقاتو لتنزيل مشروع نظري امراحلو وتت

للدخوؿ إىل ارتباط حقائق أو عقائد معينة، أي الكشف عن طبيعة القواعد اليت نعتمد عليها لفهم 
الوقائع، فقد نعتمد القواعد العقلية الكتشاؼ الواقع، أو نعتمد النص طريقا إليو، أو مكاشفة العارؼ 

اقع، فمرادنا رلموعة القواعد اليت يتم االنطبلؽ منها لفهم حقيقة من سبيبل إىل اكتشاؼ الو 
 . (2)احلقائق...''

تفكيكا، فهو مستويات ذات داللة متمايزة،  وال تشكيبل وال ربليبل ويظهر أف ادلنهج ليس بسيطا 
قييم ذلا، ننظر إليو كجملة مراحل تتبع، وأخرى قواعد ناظمة للمراحل، وثالثة كمراجعة ادلراحل وت فمرة

 وىنا نقر أنو عملية مركبة متدارلة، يصعب فك مراحلها عن بعضها، رغم أف أداءه ػلتاج إىل ذلك.
''... ادلنهاجية ؽلكن أف نعتربىا علم بياف الطريق والوقوؼ على اخلطوات...أو الوسائط والوسائل 

وبياف التوصل، وبقدر صحة اليت يتحقق هبا الوصوؿ إىل الغاية... وبقدر ما ربيط بو من علم الطريق، 
. الطريق مسلك احلركة، أما ما يضبط احلركة (3)منطلقاتو وسبلمة وجهتها، يكوف قيامها مقاـ الرشد...''

يف الطريق أو يعُت مسارىا وقواعدىا فهو علم الطريق، أو علم ادلنهج أو ادلنهاجية وىي مصطلحات 

                                                           

 .10، ص 0110، 10(ىنري بوانكاري: العلم والفرضية، ت ضبادي بن جاء اهلل، ادلنظمة العربية للًتصبة، بَتوت، ط1)
         ، د ت، 15ة، طهراف، ط ( كماؿ احليدري: مدخل إىل مناىج ادلعرفة عند اإلسبلميُت، مؤسسة اإلماـ اجلواد للفكر والثقاف2)

 (.500 - 500ص ص )                      
                عبد ادلنعم أبو الفضل: ضلو منهاجية للتعامل مع مصادر التنظَت اإلسبلمي، ادلعهد العادلي للفكر اإلسبلمي، القاىرة،  مٌت ( 3)

 .11، ص 0775، 10ط                                   
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ستدعي األخرى وتبٍت عليها، وكوف العلم وادلعرفة تمقًتبة من بعضها، من التضايف والتقاطع، فالواحدة 
، ال ؽلنع من االنفتاح على استعماالت متعددة لو، فادلفكر  خاضعُت لعلم الطريق وللمنهج الصاـر
والفيلسوؼ قد يًتاوحاف بُت استعماالت عدة، يف غَت تلفيق، إذ ما دامت الظواىر تتصف بالًتكيب،  

لفبلسفة أحرار يف أف يستعملوا، من أجل البحث عن احلقيقة، أي إف ا...كذا تقابل بأدوات مركبة، ''
طريق يرونو نافذا، وال يستطيع اإلنساف، وىو ينظر إىل العامل، أف ؽلتنع عن سلوؾ أي هنج ؽلكن أف 
يوصلو إىل معرفة ىذا الكوف... يوجد من ادلناىج اليت ؽلكن أف يستخدمها الفيلسوؼ بقدر ما يريد، 

، تعدد احلقيقة (1)تكوف لديو مشكلة تستحق النظر، وأف ػلاوؿ صادقا حلها...''فادلهم ىنا ىو أف 
فقد أكدنا أف  عبثية وال تبلعب. ضرورة تعدد مسالك النظر والتقييم إزاءىا، لكن يف غَت وتوزعها، يعٍت

كتو بغي الكشف عن العامل وبنيتو وتفهم حر يف مضمارات الفكر الرصُت، الذي ياالنطباعية ال سبيل ذلا 
  ادلشكبلت ورفعها.عو ادلمكنة يف قابل األياـ، لتبليفومساره، للقدرة على تصور ما تكوف عليو أوضا

''... فمنهجية األفكار أو تقنيتها بادلنهج سباثل حالة توليد القوانُت من الطبيعة... إف ادلنهجية ال 
قوؿ باألسلمة ادلنهجية للمعرفة تقبل التوفيق وال التوسط، فهي قانوف زلدد إلنتاج األفكار... وحُت ن

، و  سد أمامنا، منذ البداية وأماـ الباحثُت أيضا ذلك النمط من )الراحة نفإننا ال نغفل ىذا القانوف الصاـر
العقلية( اليت تأخذ من األمور أوسطها وتوفق بُت ما يبدو متعارضا بانتقائية واضحة... إف ادلنهجية ال 

 أف قانوف األفكار ال يستوعب ما يبدو متناقضا متعارضا، كمثاؿ اجلرب تعٍت األحادية يف التفكَت، دبعٌت
واالختيار، أو ادلادية والوضعية االنتقائية، ولكن شبة فارؽ كبَت بُت معاجلة ما يبدو متناقضا ومتعارضا يف 

 .(2)إطار الضابط ادلنهجي نفسو لقانوف األفكار ودوف توفيقية...''
وانُت، بُت االنتظاـ الوجودي من حيث ما ىو وطريقتها يف توليد الق يفًتض حاج ضبد سباثبل بنيويا

ة اليت تؤطر فيها اشتغالو من ناحية بنيتو اخلاصة، ومن جهة عبلقتو بالظواىر وبُت الوعي بأدواتو والصيغ
يرفض التوسطات ادلدروسة، وىذا يف احلقيقة من منابع الروح الوحدوية اجلدلية يف منهج حاج ضبد، لذا 

ظر يف تركيبة النا يلمسهاجهة ادلنهج والتلفيق يف إعمالو وتوظيفو، بعيدا عن أية أحادية ؽلكن أف ن م
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وإدخالو مضمار ادلمارسة النظرية بقصد التعقل والفهم والتحليل والتفسَت واحلكم  ادلنهج أو يف توظيفو
 والتصديق، واالستيعاب والتجاوز.

لة الطرؽ واألساليب اليت يتوصل هبا إىل نتائج معينة... إذف ''ادلقصود بػ"ادلنهج" كما ىو واضح صب
 (1)وسبثل ادلنهجية ادلنطقية يف الًتاث كل ادلقوالت واألدوات اليت تدخل يف بناء االستدالالت...''

بأنواعها من جهة االستعماؿ الفردي كتوظيف للمعطيات الذىنية األوىل، أو من الكتاب كمرجعية 
ىنية األوىل كمفاىيم مركزية، تستحيل إىل تسلسبلت فريدة، يف إطار البنية أو معرفية تشكل ادلقوالت الذ

 يف سياؽ االشتغاؿ، وىذا ما غلعل ادلنهج كذلك.
''... ىذا ىو معٌت ادلنهجية كناظم مقنن إلنتاج األفكار ذات النسق   

الواحد، فكل فكر تتعدد مقوالتو وتتضارب إظلا ىو فكر غَت منهجي ولو 
ػلمل  -مثبل –تاجو الذىٍت بإطار مرجعي أرقى منو، فالقرآف الكرًن التـز يف إن

ضمن وحدتو الكتابية العضوية منهجية كاملة، غَت أف اجلهد البشري ادلبذوؿ 
يف التغيَت انطبلقا من النصوص اجملزأة وتبعا للمقاصد ادلوقوفة على أحكاـ 

عماؿ على إادلنهجية، وينطبق نفس القوؿ بعينها ال ؽلنح ادلفسرين صفة 
مبادئ عقلية قياسا أو استدالال منطقيا يف موضوعات سلتلفة لتوليد مفاىيم 

ىي خروج  نعنيها ال تشكل يف اختبار كليتها نسقا واحدا، فادلنهجية اليت 
العقل من حالة التوليد الذايت للمفاىيم إىل اكتشاؼ النسق ادلرجعي الذي 

يث ػلكم التطبيقات يف سلتلف ػلاكم ىذه ادلفاىيم نفسها ويؤطر إلنتاجها حب
احلقوؿ األخرى، فادلنهج ىو خبلصة قوانُت ربولت بدورىا إىل إطار مرجعي 

 .(2)وليس رلرد صياغة موضوعية للتفكَت...''
، ولصعوبة إسقاط أية جزئية نقلت فقرة كاملة، رغم ذباوز حدىا، إلعتقادي بتماسكها ادلضموين

إىل د أطرافو احليوية يا للنسق، ؽلمركزي، ؽلثل ذبوزا ىيكبل بنائمنها، فالنسق الواحد تشكيلة من ناظم 
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مية منضدة بكيفية خاصة، يإىل أجزائو األخرى، اليت ىي يف التحليل األخَت، مقوالت مفاىو قلب النسق 
أت ادلقولة إىل أقصى مكاف يف النسق، فهي ذات روح واحدة، سبتح من الناظم وتعرب عنو، حىت ولو ن

تية اليت اهدر لئلمكاف ادلعريف للمرجعيات، ليس خللها الذايت، بل العقلية التفرعية ادلفارقوالغالب أف ادل
عل أوؿ النص غَت أوسطو غَت آخره، مث ىي تعزلو عن متشظية، ذبتقف قبالة النصوص، فتتعاطى معها 

 ؟. بلأص وإال دلاذا وجد  ،سياقو العاـ الذي يتجاوز بو حدود ادلعروض، متواجدا فهما وقراءة
عة تصور حاج ضبد للمنهج على أنو صياغات قاعدية يطب ؛وما يثَت حقيقة يف النقل السالف

تجمع بمبدئية، توظف بدورىا يف ربقيق تفسَتات عامة كلية ذبيب عن األسئلة الكلية النهائية، و 
بُت  يف إطار منطقي موحد ويف شبكة تصورية ملتئمة، تصَت مرجعية يهرع إليها وتراصفاهتااإلجابات 

احلُت واآلخر، الستنطاقها توافقا مع النوازؿ وادلستجدات، وىنا احلقيقة أقر بتوحيدية الرؤية الضابطة 
عماؿ العقل يف توظيفو واستعمالو، فليس الفكر خطرات تتولد من إللمنهج يف ماىيتو وبنيتو، مث يف 

ود إىل قيم صدؽ، انطباعات خاصة، تعرب عن مزاج صاحبها أكثر شلا تدؿ على علم منضبط مشد
وقواعد معٌت، وما يوصل إىل ادلرحلة ىذه ىو ادلنهجية كقواعد منظمة للمنهج، يف توليفة شديدة 

لفكر ليس رلموعة من األفكار، بل ىو "...اإذف  ء، متيقظة يف ادلراجعة وادلراقبة.اإلرتباط، غزيرة العطا
اليت يقـو هبا حاملوا ىذا الفكر، وىي بنية متكاملة توجد يف سياؽ أفكار أخرى ويف سياؽ ادلمارسات 

 .(1)جتماعية وإقتصادية وأخبلقية سائدة يف اجملتمع''ا لبٌتبنية شلاثلة 
 ج. المنهج بوصفه نموذجا معرفيا وبنية تصورية: 

عٌت أنو فهمو حاج ضبد ويستعملو ىو بنية، دبالتحليل السابق يدفعنا إىل اإلعتقاد، بأف ادلنهج كما ي
لواقع ومكوناتو"...بإعتبارىا رلموعة من العناصر ادلنفصلة، وإظلا بإعتبارىا رلموعة من ال يتعاطى مع ا

من األعمدة.." والبنية نوعاف:"  والظاىرة تشبو مبٌت بٍت ىيكلو العناصر اليت تربطها شبكة من العبلقات.
ة فإدراكها صعب العميقطحية"،" وعميقة" البنية السطحية ظاىرة وتدرؾ باحلواس اخلمس؟، أما البنية س
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،ومن الضروري اإلدلاح إىل أف البنية (1)عماؿ العقل وإخضاع بعض اإلفًتاضات لئلختبار"ػلتاج إىل إ
أي أهنا من صدؽ األشياء بغض الطرؼ عن  ،حقيقية عيانية موجودة يف الظواىر آخذة بعمقها الًتكييب

خر عميق ػلتاج إىل استنفار أدوات إدراكها، وىي مستويات واحد ظاىر يشًتؾ اجلميع يف رؤيتو، أما اآل
 إدراكية كثَتة للتمكن من بلوغو، باإلستعانة بأدوات وآالت، منطقية وذبريبية. 

أما ..." وتفيد العملية ادلشار إليها يف بناء الذىن توافقا مع بنية الظواىر وىذا ما ينعت بالنموذج.
وذج والبنية، أف البنية شبكة العبلقات بُت ة زلددة، والفارؽ بُت النمية فهي تركيب الشيء يف حلظالبن

، يبدو (2)عناصر الظاىرة فهي واقع، أما النموذج فهو صورة شبكة العبلقات يف العقل، فهو افًتاضي"
مهما التذكَت بإشارة مهمة بعدـ تبعية العقل للواقع رصدا تاما ينقل ما ىو موجود حبيادية تامة وتوقف 

علها على اآلخر، بطريقة تبادلية، فالفكر ليس تصويرا حدديل، يؤثر أمطلق، فاألمر قائم على تواصل ج
للواقع وعكس لو، بل فاعلية شاملة، فيكوف بذلك ظلوذجا، أي "..بنية تصورية غلردىا العقل البشري من  
كم ىائل من العبلقات والتفاصيل والوقائع واألحداث فيستبعد بعضها لعدـ داللتها )من وجهة نظر 

)من  ( وينفي البعض اآلخر، مث يرتبها ترتيبا خاصا وينسقها تنسيقا خاصا، حبيث تصبحصاحب النموذج
وجهة نظره( مًتابطة بشكل ؽلاثل العبلقات ادلوجودة بالفعل بُت عناصر الواقع، وعملية التجريد ىذه 

يف ؽلكن أف تتم بشكل غَت واع إىل أف تأخذ شكل خريطة إدراكية يستنبطها اإلنساف سباما وػلملها 
عقلو ووجدانو فتحدد طريقة ورلاؿ إدراكو للواقع اخلاـ احمليط بو، فيقـو بتهميش بعض التفاصيل وتأكيد 

 . (3) البعض اآلخر حيث يراىا ىامة ومركزية.."
يتبادر إلينا سؤاؿ مفاده، ىل النموذج بنية للمنهج، أـ بنية للمشروع نتاج ادلنهج؟ ويف تقديري   

وىي مسألة مؤجلة إىل  ،هة إشارتو إىل أسبقية ادلنهج على ادلذىب والعكسىو سؤاؿ مهم للغاية من ج
أف ادلنهج رؤية وطريق، رؤية كإطار نظري عاـ مؤطر للطريق ومتولد  :باإلجابة فأقوؿأبادئ حُت، لكن 

يم ثناءه وحىت بعده، ويف مضمار التقيوىذا ما غلعلو كامنا يف ادلنهج قبل توليد ادلذىب وأ ،منو
، لذا أرى أنو ليس من ادلفارقة اعتماد معٌت النموذج لضبط ماىية ادلنهج تشكبل ودورا وأيضا والتصويب
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يف ربليل ادلشروع وبياف تفاصيلو، ويف عمق التحليل أقدر ادلشروع بنية ظاىرية وادلنهج بنية كامنة، ويف 
 تقديري ىذا من ذاؾ.

ىيم والنظريات ومكيفة للقوانُت، إف ادلنهجية هبذا التحديد العلمي الصاـر كناظمة للمفا.."
ادلًتجم  (1) ومتدخلة حىت يف صياغة الفرضيات، إظلا يتطلب تطورا يف حقل ومضموف النشاط الذىٍت.."

، ومصادرة لكل مفردة وعنصر إىل ادلرتب ايل األنساؽ ومكوناهتصكمة لتفاللبنية القوية ادلتينة واحمل
وىذا يف حدود معينة ؽلنع حىت من اخللط  والتفاوت  .يلالتنظيمي الكلي الشامل، ادلهيمن على كل تفص

 تفسَتيا وربليليا.
العلم من حيث ما ىو كمعرفة مطلعة على العامل ومنشئ لو، وفق أدوات كثَتة منها التنظيم 

ادلنهج ىو العنصر الثابت يف كل "...أف معرفة منهجية.. ونستطيع أف نقوؿ والناظم يف صميمو 
 .(2)"...معرفة

 ادلنهجية وادلعرفية توأماف.. ليست...ميزة أخرى للمنهج عند حاج ضبد، وىي أف " وتنضاؼ
)ادلعرفية( شكبل من أشكاؿ التفكَت ادلادي، وليست نتاج مذىب وضعي معُت، أهنا تستهدؼ األخذ 

ع باآلفاؽ الواسعة لقدرات الثقافة العلمية ادلعاصرة وتوظيفها يف إعادة اكتشاؼ وربليل إشكاليات اجملتم
النقدي العلمي ىي خصم دلقوالت )األيديولوجيا( أو الفكر التارؼلي دبيلها والثقافة اإلنسانية، فادلعرفية 

 إىل ر يف اجلذور حبيث ترد كل اصلاز ثقايفالساكن فادلعرفية ليست رلرد نقد لظواىر الثقافة، أهنا حف
. فادلعرفية إظلا تصاؿ بُت الذىن والعاملتارؼلية ورباوؿ تفكيك النظم وادلفاىيم ودالالت اللغة ووسائط اإل

من وإما أف تعيد توظيفها على ضلو معاصر  ،ربقق يف النهاية قطيعة عدمية مع اخللفيات ادلوروثةأف 
دوف نزعة يف إطار ثقايف عادلي و ع حضاري و منطلق نقدي ربليلي، فادلعرفية ترتبط دوما ببناء مشر 

 .(3)للشمولية ادلاركسية"خصما هتا الوضعية تعترب يف أقصى حاالادلعرفية بل إف  .أيديولوجية
يصل ادلنهج كإجرائية مباشرة تشكل من عدة أدوات وآليات، بالرؤية  -رغم طولو- ما سقناه

العامة الكلية الكونية، تراوحا يف التفسَت بُت الشكل اآليل للًتكيب، واحملتوى ادلفهومي العاـ، ادلتضمن 
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عة، فالعلم ادلعاصر واحلديث قد ولد مقدرة نوعية يلغيب( اإلنساف والطبلئلجابات الشاملة حوؿ اهلل )ا
 الوعي أيضا صناعطبيعية، ومنحعلى فهم الظواىر والتحكم فيها وبل وإعادة خلقها يف ظل شروط 

بعينو، خبلفا للسكونية التقديسية، ما غلعلها معطى القدرة النقدية اليت ال تقف عند موروث، وال عند 
حاج ضبد أنشأ مشروعا التقرير بأف وىذا يعطينا احلق يف  تبجيلية.بستمولوجية ال إيديولوجية ذات داللة ا

رتبة ادلراجعة و إعادة التشكيل والبناء، إىل م تتعدى بادلنهج من مرتبة اإلنشاء ذي تطبيقات نقدية،
تاح لو اإلنتقاؿ إىل ادلوجود بالقوة لي استكناها غلعلها قادرة باستمرار على وافًتاض الصور ادلمكنة، م

 .الفعليالوجود 
" صحيح أف الكثَت من ادلفكرين  قد ازبذ من ىذا  التحرر ادلعريف االبستمولوجي يف ظل التحليلية 

عليها قواعد  نتبة مع األصولية التقليدية اليت انيمعرفية ادلفتوحة ذريعة إلحداث قطيعة النقدية العلم
إلحداث قطيعة  اكتشاؼ ادلعرفة تلف )لدي(، فليس من احملتـو ىو ادلفاىيم التقليدية..غَت أف األمر ؼل

معرفية...وإظلا ادلطلوب ىو )إعادة اكتشافها( وفق توجهات ادلنهج ادلعريف اإلبستمولوجي ادلعاصر وأدواتو 
 (1)التحليلية ادلفتوحة...القضية ىنا إعادة إكتشاؼ دبنطق ربليلي نقدي علمي مفتوح"

ألطروحة، بُت كوهنا بعدا ستعمايل للمعرفية يف امستويي اأوضح الفارؽ بُت أرى لزاما ربليليا أف 
وبُت كوهنا خاصية مفاىيمية للمنهج ذاتو، من جهة  للمنهج يشده إىل أفق اإلجابات الكلية النهائية،

إذف ضلن أماـ استعمالُت، ولئلمعاف يف  بلىوتية البحتة والوضعية ادلغلقة.توظيفو يف التحليل كمقابل ل
 الفهم أورد ادلقصود األوؿ من كوف ادلنهج ذا طابع معريف وىو ما جعلنا ننعتو بادلنهج ادلعريف.

الصيغة الكلية  ىل"...النموذج الذي ػلاوؿ أف يصل إادلنهج ادلعريف بوصفو داال بالصيغتُت، ىو
، "اية الشيء "هنتعٍت)وكلمة كلي( يف استخدامنا تفيد الشموؿ والعمـو بينما  والنهائية للوجود اإلنساين

ة عناصر: اإللو، الطبيعة وتدور النماذج ادلعرفية حوؿ ثبلث ه وأقصى ما ؽلكن أف يبلغو الشيء،وآخر غايتو 
، والزعم الذي قد يتبادر من بعض الدراسات أف ادلنهج يتعاطى مع الظواىر دوف (2) ، اإلنساف.."
وما  ربتو، وينخرط يف ثنايا لوازمو وىي من غَت أف يفًتض لنفسو سقفا معرفيا يعمل ،مسبقات نظر
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صبلة رؤية وإستحالتها إىل تنزؿ  مع ادلنهج بوصفونتعاطى ، ليس من دراستنا يف شيء فنحن يسعى إليها
، دبعٌت بسيطاوىذا يفيد كوف ادلنهج مركبا وليس  تبغي اإلجابة، واال دلاذا البحث؟عمليات معقدة 

عطي الدارس صورة مركبة عن الواقع، وال ؼلتزؿ أيا من أنو"...ػلوي عناصر متداخلة مركبة...حبيث ي
فيو، وىو تعتمل عناصره أو مستوياتو ادلتعددة أو تناقضاتو أو ثنائياتو أو العوامل ادلادية والروحية اليت 

( يرفض الواحدية السببية، وال يطمح للوصوؿ متلقياظلوذج تفسَتي اجتهادي )وليس ظلوذجا موضوعيا 
 . (1)والتفسَت النهائي" إىل اليقُت الكامل

 التطبيقات التلفيقية للمنهج مقارنة أو مقاربة: -33

يقدر حاج ضبد، أف الثقافة العربية اإلسبلمية ادلعاصرة، أخطأت ادلنهج وروحو ابتداء، بإعتبار 
اء مت اعتمادىا لطرائق متفاوتة منهجيا، تعتمد أساليب ادلقاربة أو ادلقارنة، وكبلعلا يفضي إىل التلفيق، سو 

 النسبية ادلوازية.التعاطي هبا مع القرآف والسنة مرجعية ادلسلمُت وتراثهم العليا، وكذا مع نتاجات البشر 
 
 
ة، ف  رِ ع  وأيضا تناوؿ الفكر الغريب دبدارسو بواسطة ىذه الروح، أفضى إىل توليد حالة من ادلعرفة غَت ادل

مًتواح، يدور يف مكانو إلفتقاده  مهتلكريخ بتاينبئ والعلم غَت ادلعلم، والسلوؾ غَت السوي، الذي 
 مفردات الغيب.لبوصلة الوعي الصحيح يف إطار اجلمع واجلدؿ بُت مستويات الوعي والظواىر و 

تو مو منظجو ادلعرفية و ىنامي الغريب و وعرب )ادلقاربات( مع النسق احلضار ربت ضغط التحديث ..."
بلمية، هبدؼ اتساقها مع العقل ادلوضوعي وكذلك االجتماعية، ظهرت زلاوالت لعصرنة ادلفاىيم اإلس

)طَت أبابيل( و)أىل الكهف(.. كما  )النفاثات يف العقد( و العلمي ، فتأولوا ما يرد عن )السحر( و
تأوؿ بعضهم النبوة بأهنا ملكة إنسانية والوحي كمرحلة عليا من مراحل اإلدراؾ، وادلعجزة ليست أمرا 

 رؤيا منامية، مع تفسَت خلق آدـ على ضوء نظرية داروين التطورية.." خارقا للطبيعة، وؽلكن أف تكوف

(2). 
ادلبلحظ أف ادلقاربات غالبا ما تنطلق من إقرار ضمٍت حىت ولو مل يعلن طرحو أف الثقافة الغربية 

وتعريفها لؤلشياء ىو ادلنطقي والصحيح، وذج األقصى للحقيقة وادلعرب عنها، وهنايتها العلمية، ىي النم
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مثل، ومن البلـز احتذاؤه، مها للمعٌت، من نظم حياتية ىو األعن رؤيتها ادلعرفية وتقيي اليا كل ما يلـزوت
نتج الذات من خبللو، وتعاد صياغتها وفق  تقاس الذات إىل اآلخر، ال على أنو ىامش بل مركز وىنا ت

يس ل ادلضاعف لتتوافق ومقايقوالبو وأدواتو وقيمو، فتهدر ادلقاربة خصوصية الذات وتضطرىا إىل التأوي
كل إمكانية لتحقيق تنكسف  خر، و ، فتنحجب فرادة الذات وكذا اآلوالتصديقيةالتقييمية  ،اآلخر

 التحوؿ.
 إطارين:تم ضمن يويف تقدير حاج ضبد، أف مولدات ىذا النوع من التعاطي البلمنهجي  

فية، وىو نسق يتجو يف هناياتو جو ادلعر ىاقاربة  النسق احلضاري الغريب ومن"...أهنا تنطلق من م
لبلىوت  وادليتافيزيقا،  ةست كونت متجاوز لسفية إىل )الوضعية( اليت تعترب نفسها ومنذ فلسفة أوجالف

والوضعية الفردية ىي إرتداد جلدؿ  اإلنساف بادلعٌت ادلثايل وجلدؿ الطبيعة بادلعٌت ادلادي، فهي زبتصر 
 ة وتطرحها ضمن دائرتُت موضعتُت جزئيتُت.ومات الكونية جلدؿ اإلنساف والطبيعادلق

و العلمية أو يغقد اعتمدت على اجلهد العقلي ضمن صالت العصرانية ىذه ثانيا: أف زلاو 
ادلوضوعية، أي أهنا قد أسقطت حاالهتا الذىنية على النص القرآين يف حُت أف ادلطلوب ىو اكتشاؼ 

 (1) منهجية القرآف وقراءاتو من دخلو.."
مشروعو ومنهجو، بإعتبار  مرة أخرى مع تطبيق نقدي وجهو حاج ضبد بوحي منصلد أنفسنا 

 دوف إىلم، ويعلغريب وتشكبلتو ضمن جدليتو اخلاصةُت، يذىلوف عن التاريخ اخلاص للوعي اادلقارب
التفسَتية، وحىت ادلقدرة التحليلية فتضيع ف تقارب يف بعض جوانبو، سحبها على إطار تارؼلي سلتلف، وإ

ما وجدت لو، زيادة إىل أف ادلقاربة تغفل أىم عنصر يف التأسيس،  ضدللمناىج، وتنقلب إىل  يةالتغيَت 
مستوعبة ألدواهتا فتعمل على سبثل ما لآلخر يف غَت إهنزامية وال تراجع   الذاتوأعٍت بو اإلنطبلؽ من 

البحث عن  -ب حاج ضبدسح–فالبلـز منهجيا ورؤيويا  احلاؿ بالنسبة للتعاطي مع القرآف. كما ىو 
 وحدتو ومنهجيتو من داخلو لفهمو، وإال فهو التلفيق.

يعتقد حاج ضبد أف ادلقاربة تكسر ادلرجعيات وزبلطها ىنا وىناؾ، وتؤدي إىل ضمور اإلستقبلؿ 
ية، بإعتبار عدـ مراعاة موردىا ومشرعها الفريد، سواء بالنسبة للغرب ادلرجعي، فتبهت الرؤية وتصَت ضباب
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تاريخ، وقد حاوؿ الكثَت فعل ذلك من ذبربة زلمد علي سبلـ وذبلياتو على مستوى الوحضارتو، أو اإل
إىل طو حسُت، فسبلمة موسى، مث مراد وىبو ، فسيد  ،يسنخَت الدين باشا التو  تنظَتاتإىل  احلضارية

ي مع احلداثإلسبلـ وفلسفتها توافقا إىل تربير عقائد ا تاحملاوالت غَت اللربالية اليت سع...، وكذا القمٍت
 واجلديد...

قد فرضت علينا أوروبا أف نزرع ما تريده، وأف نكيف ...'' وبالنظر إىل عدـ التكافؤ حضاريا:
مصَت حاصبلتنا الطبيعية والزراعية على ضوء أغراضها الصناعية وأف نكيف حياتنا على إستهبلؾ 

صاحلها، فالعامل كلو غلب أف يتحوؿ إىل منتجاهتا وأف نبٍت نظمنا الدستورية والسياسية واإلقتصادية وفقا دل
منظمة يضمن هبا ادلركز ادلهيمن عادليا سيطرتو على  إراديةصور أخرى للمركز ادلهيمن، وبطريقة 

أدوات العامل  ارهتافالتشكبلت النظمية والقانونية، بل األخطر منو  وليت األمر حبيس (1)اذلوامش''
، وخذ برامج بيافويف تقديري أف ذلك ال ػلتاج إىل كثَت ، ومناىجويب الغرب الثالث ادلعرفية ألسال

 اجلامعات ومناىجها التعليمية خَت دليل. 
ة التكنولوجية وظلطها اإلتباعي ادليل ادلتعاظم من قبل اذلامش باذباه ادلركز يف عصر الثور  ىذا...''

طورة جعلها تابعة اخل وأبسط  (2)رض نتائج خطَتة على مستوى الفكر وادلناىج والسلوكيات...''سيف
د إىل ادلقاربة الدائمة، فتقع يف دوامة اإلستنساخ واإلجًتار واحملاكاة األبدية، حىت تذىل مبإستمرار، تع

 ؟ عن الذات وأي ذات
شىت، وأف القانوف يعطي فهم الرؤية ادلستقبلية اليت ...وما حصل يف الغرب تولد عرب تراكمات ''

طب، وأنت تدرس يف كلية ال داروينيا اجملتمع، فبل ؽلكن أف تكوف  ذباىاتاألفكار وا تساعد على معرفة
. يف (3)''...يف الفلسفة وعلم اإلجتماع والتاريخ غزاليا لوجية وتطورىا، مث تكوف سيو و سلتلف الظواىر الس

الداروينية حسباين ليس من مثاؿ داؿ على ادلفارقة يف منطق ادلقاربة، من أف يكوف العامل مشدودا إىل 
اتو وحبوثو العلمية، ويعتمدىا ناظما كليا مؤطرا للرؤية وزلركا للمنهج، مث ىو يصَت زما بأدبياهتا يف سلترب ملت
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ئية، شاغزاليا ينظر إىل العامل بتقييمات مستدعية لئللتزاـ العقدي بطريقة الغزايل الفلسفية ضد ادل
 اإلحيائية.ية والصوفية والكبلمية األشعر 

أوروبا الفكرية والفلسفية... فصلنا تلك النهايات عن السياؽ اجلديل  ''... حُت ترصبنا هنايات
ع أف نركب لها مدى أربعة قروف، كما مل نستطاألورويب الذي بقي ػلاورىا ويصارحها ويرفضها ويتقب

النهايات األوروبية ''ادلًتصبة'' على سياقنا اجلديل الذايت، فأحدثنا إنفصاما مزدوجا، حُت فصمنا هنايات 
 .(1)''...تقدـ واقعناعد تركيب هنايات موروثنا ليدفع بضارة الغربية عن ذبربتها، ومل ن  احل

إذف ادلقاربة أفضت حسب حاج ضبد إىل ادلفارقة، إذ كيف ذلا أف تندفع إىل قطف شبرة تولدت عرب 
ال  مكابدات جدلية، نتاج تراكمات قروف، وأرادت اإلستثمار منها بذورا، تتحوؿ إىل جذور، يف تربة

الوضع إىل تناقضات بنيوية عميقة من الصعب ذباوزىا  ضىفأف وز أدىن شروط الًتكيب وال التكوف؟رب
قبل  ادلقاربات إنتبهوا دلا يفعلوف، عساىم يستدركوف بعضا من الشروخوليت القائمُت على أسلوب 

 مندـ.حصوذلا، لكن والت حُت 
وعات اليت يتصدى ذلا ىي ''...اليت يعاجلها فكر التوأـ ادللفق اآلخر للمقاربة ىو ادلقارنة، وادلوض

-         )ادلقاربات( ولكن من منظور سلتلف، فإذ تتجو ادلقاربة إىل ذبديد وتفاعل مع ادلنظومة الغربية
فإف ادلقارنة تتجو إىل )ادلفاضلة( بُت الطروحات اإلسبلمية دبنطق  -ودبنطق احلداثة بدرجات متفاوتو

 برفض، فإف فكر ادلفاضلة يتظاىر ادلتينةومن الوجهة ادلنهجية  (2)لغربية...'')األصالة( والطروحات ا
األسلوب الغريب، لكنو يف التحليل العميق، يدرؾ الذات أيضا بأساليب اآلخر، فقد عمد إىل تنظيم 

ؿ تفكَته، وإثارة قضاياه وإعتماد مناىجو، تبعا دلا عند اآلخر، مث يهرع للبحث كما ىو موجود عنده ليقو 
أنو ؽللكو وبطريقة أفضل وأمثل، ويف ظن التحليل أنو ليس من ظلوذج اإلعجاز العلمي ومدرستو، أفضل 

بت ادلقدرة ادلنهج، وإعبلء اآلخر معرفيا، وكالتلفيق وعكس إذباه  رب عن ىذا التوجو، ومآالتو واحدة.مع
 ود، يف غَت عزلة وال إستعبلء.ضم اإلرث الثقايف اذلائل ادلوجية البديلة اليت ؽلكن وجودىا يف خادلنهج
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بُت ادلسلمُت واحلضارة الغربية، وكذلك فشل  يردـ اذلوة ففشل فكر )ادلقاربات( الذي أراد أف "...
، وعلى تزايد تأثَت الغرب يف الواقع اإلسبلمي، كل ذلك أوجد فكر )ادلقارنات( الذي أراد توسيع اذلوة

قائمة على منطق العجز احلضاري من ناحية، وحالة حالة من القلق الفكري... ضمن حالة )دفاعية( 
. وىذا سيتوجب أسلوبا آخر، ونوعا جديدا من (1)اإلحتواء من ناحية ثانية'' خوؼ)سلبية( مصدرىا 

 ادلنهج يتجاوز التلفيق وػلقق التجاوز بعد اإلستيعاب.
 الجمع بين القراءات، توحيدا ودمجا وتأليفا: -34

مهمة للغاية، لكن قبل اإلفضاء إليها أرى ضرورة إثارة مسألة ادلنهج بلغنا بالتحليل نقطة حرجة و 
وادلذىب من حيث السبق و الطبيعة، أي: ىل يسبق ادلنهج ادلذىب عند حاج ضبد؟ وىل يتبٌت 

 وي ادلضمر؟ أـ الطريقة ادلعلنة ادلسماة؟.ينباألسلوب ال

أو يف العلـو الرياضية أو الطبيعية أو  للمنهج دائما سبق منطقي على النظرية، سواء يف الفلسفة..."   
اإلنسانية، ألف صدؽ أي نظرية أو قبوذلا يرجع إىل صدؽ مقدماهتا أو قبولنا ذلا، كما يرجع إىل سبلمة 
اإلنتقاؿ من مقدماهتا إىل نتائجها لكن ادلنهج قد يسبق النظرية أيضا سبقا زمنيا وقد يتأخر عن إقامة 

جها نظرياهتا يف الزمن، وقد يتأخر اإلدراؾ الواضح للمنهج يف بعضها النظرية، فبعض العلـو يسبق منه
 اإمعان (2) اآلخر على إقامة النظرية، لكن ادلنهج يف الفلسفة متأخر زمنا دائما عن النظرية أو ادلذىب.."

داف مث يعم ،بتداءلهما إمن مراحل حبثهما وتأمدنيا اف حدودا بنيت: أف العامل والفيلسوؼ ييف الفهم نقوؿ
من الكل إىل اجلزء أو اجلزء إىل الكل، أو الكل إىل  ابدء ،سياؽ استداليل كلي بأنواعها توظيفهما يفإىل 

 .ونظرهتما لؤلشياءرؤيتهما ف يف إنضاج آلياهتما كلما تعمقت الكل، أو اجلزء إىل اجلزء، مث ينخرطا
منطقيا وإف قويتو، إف مث منهج يتطور بتعميق ادلذىب وت ،ادلذىبقبل فأوؿ العمل منهج يقع 

مث عمد إىل  ،ومث طور بو مذىب ،و فقد افًتض منهجا. ويف تقديري حاج ضبد عمل الشيء نفسزمنيا
منهجو يقويو وينضجو، وىكذا يظهر األمر يف الصلة بُت العادلية اإلسبلمية الثانية، جدلية الغيب 

 حبوايل عقدين من الزمن.اليت تلت ظهوره  ،القرآف ادلعرفية يةومنهج ،والطبيعة واإلنساف
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ادلنهج  وتثبيت بعدىا بدأت التأسيس على )أصوؿ( العادلية لتفكيك ىذه اإلشكاليات ..."
والكتب  واإلبستمولوجية،العادلية وادلنهجية واألزمة، ثل يفػػػػالتايل ادلتم (1) كمقدمة للعمل ادلوسوعي.."

ذا استقر أف الفبلسفة إ .."، رؼلو وأرتَتيا وثورهتاالتطبيقية السياسية األخرى فيما يتصل بواقع السوداف وتا
بوضع منهجهم مث شرعوا  واصلد أهنم  مل يبدأ -من أعلن منهم عن منهجو بوضوح وصراحةحىت -العظاـ 

يف إقامة مذاىبهم، وإظلا كاف العكس ىو الصحيح، يبدأ الفيلسوؼ بازباذ موقف معُت أو يدخل إىل 
رة معينة تبدأ غامضة يف أغلب األحياف فينظر يف مشكلتو وػلاوؿ تناوؿ إحدى مشكبلتو ويف ذىنو فك

حلها يف ضوء ذلك ادلوقف أو تلك الفكرة، فيشرع يف توضيحها وتفصيلها يف نفس الوقت الذي يقيم 
فيو مذىبو الفلسفي ويف أثناء ذلك أو بعد أف يقطع الفيلسوؼ شوطا يف إقامة نظرياتو، قد يعلن عن 

 (2)"...ننوع منهجو وقد ال يعل
باعتبار أف الفلسفة قد  ،بإطبلؽ ال ؽليل العرض إىل قبوؿ ادلعروض وقوفا عند التحليل ادلتوازف

واضح، زلدد ادلراحل واضح ادلعامل،  ٌتادلناىج، أو ذلما صريح معلن متب عرفت يف تارؼلها مستويُت من
 كامن غَت ظاىر، وإف كاف ا ضمٍتمقواعده ظاىرة، وكذا آليات تنفيذه وإسقاطو على موضوعاتو، وثانيه

فإهنما  .يف طبيعتها اإف مل ؼلتلفو "..ينبغي التمييز بُت نوعُت من ادلناىج،  التفكيك ربليليا يظهره وىنا
 يتميزاف من حيث كيفية حضورعلا فيما كتبو الفيلسوؼ.

ا مناىج مستخدمة عمليا عندالفبلسفة، ونستخلصها من كتاباهتم بعد أف تفلسفوا أي أنن - أوال
بعد أف تتم ىذه ادلعرفة، فهي مناىج مل ؼلصها صاحبها حبديث عنها أو خبطاب ادلعرفة نستخرج طرائق 

 يف ادلنهج..
مناىج قاـ أصحاهبا بتقنينها وتربيرىا، وىي إذف حسب الظاىر على األقل وليدة حبث يف  -ثانيا

 (3) ادلعرفة قبل ادلعرفة وقد تكوف عند الفيلسوؼ موضوع خطاب.."

                                                           

 .35، ص 10( حاج ضبد: العادلية اإلسبلمية الثانية، ج1)
 .051ص  مناىج البحث الفلسفي،  ( زلمود فهمي زيداف:2)
 .(53-55( الطاىر وعزيز: ادلرجع السابق، ص ص )3)
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الدراسة إىل توقف عند موضوع ادلعرفة، فالسياؽ ال يعٍت نظرية ادلعرفة كما درجت   ربتاج
ب عنها كبلسيكيات الفلسفة على تناوذلا، بل ادلعرفة كخاصية شليزة لئلنساف، من جهة الواعية اليت يًتت

ت حاج لدراساوبتتبعي ادلتنوعة حسب احلضارات وكذا تشكبلتو النوعية،  تاريخ فكر بأكملو، بصَتورتو
ضبد، أستطيع أف أقر تراوح الرجل بُت النمطُت، فهو قد أعلن منهجو ومساه، مث ىو يوظفو بكيفيات 

خضاعو لشرطيات نوعية ثقافية، تبعا لعينة الفكر وؼ النص واعتبارات تأليفو، وكذا إوآليات تقتضيها ظر 
ما يناىز  ي عمد إىل صياغتوو اخلاص، وبالنظر إىل مذىبو الذضبد يف ثناياه عرب تارؼل الذي ترقى حاج

 األربعُت سنة.
صيانة النموذج التفسَتي التحليلي عملية مركبة وإبداعية تتضمن عمليات عقلية كثَتة ومتنوعة ..."

ومتناقضة، فالنموذج )ادلنهج( ال يوجد من العدـ أو من أعماؽ الذات وثناياىا وحدىا..وإظلا شبرة فًتة 
والتفاعل معو ودراستو والتأمل فيو وذبريده. وبعد ومعاينتو بة لو طويلة من مبلحظة الواقع واإلستجا

 .(1) التوصل إىل ظلوذج يتم إختياره وإثراؤه وإعادة إختباره.."
ضع إذف نبلحظ أف ادلنهج ليس عملية عفوية، كما ال يكوف متبٌت سباما من أوؿ حُت، بل ؼل

. ويكوف فيتزاوجاف ؛تباىاتونحضور الوعي واو  ،ارات الواقع وإشكالياتودلكابدات جدلية تًتاوح بُت إث
فهي حاضرة يف ثنايا النسق، أو مت  .بنية ومنهجية متينة، سواء مت تبنيها ابتداء شبرهتا نسق معريف ذو

ليتسٌت كما وربضر صبيع العدة الثقافية للمجتمع وللشخص معا   فرىا أثناء تأسيسو وتشكيل عناصره.س
، "..إف عملية صياغة النموذج ذبمع بُت ادلبلحظة اإلمربيقية اع عناصره من معطيات ال حصر ذلذبمي

واللحظة احلدسية وبُت الًتاكم ادلعريف والقفزة ادلعرفية بُت ادلبلحظة الصارمة والتخيل الرحب وبُت احلياد 
 . (2)والعاطفة، بُت اإلتصاؿ واإلنفصاؿ"

 
 

 الجمع بين القراءتين لب التوليفة المنهجية: -أ
 لقراءتُت مكانة بارزة يف سياؽ فلسفة حاج ضبد ككل، وذلك من جهتُت:للجمع بُت ا

                                                           

 .515( عبد الوىاب ادلسَتي: دفاع عن اإلنساف، ص 1)
 .515نفسو، ص  رجع( ادل2)
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والتصديق واحلكم،  اإلنشاء والكشف والتحليل والتفسَت ما تعرب عن آلية يفجهة من  -أوال   
 عرفت بو فلسفتو.ب منهجي وواجهة مسلكية ل  أي ك  

وأعٍت الغيب اإلنساف  -ادلفتوحبادلعٌت  -كوهنا روح فلسفتو القارنة بُت معطيات ادلعرفة  - ثانيا  
اندماج وال توحد بينها من غَت آلية اجلمع، فما اجلمع؟ ودلاذا بُت القراءتُت؟ وما ال الطبيعة، إذ ال جدؿ و 

ىو األصل ادلولد واإلعتبار النظري العقدي لو؟ وىل لو مستويات؟ وكيف يتم توظيفو؟ وما ىي شرطياتو 
 ؟ وضوابطو ادلنهاجية

 بين القراءتين:الجمع  .31أ.  
يعمد إىل التأكيد على مصدرية منهجو، ويضيفو إىل القرآف، إذ "..ادلنهج القرآين فإنو يعمد إىل 
طرح ادلوضوع بكل متعلقاتو، فبل يطرحو على أساس ىذه ادلتقاببلت وإظلا يعطي ادلفهـو الشامل الذي 

 مشيألق بكوف يساعد على ضبط وعينا  بكل األمور وبشكل موزوف، فالعقل البشري يف القرآف فعل متع
ل اإلذلي وقدرات اإلنساف، وذلك خبلفا للفع ومسخر يظهر بشروط احلركة وقوانينها يف الطور ادلتكافئ

بشكل موضعي وبشكل غَت تتبدى الذي ؽلارس التصرؼ داخل نفس ىذا الكوف وبكيفية مطلقة 
و ادلوضعي مع تعلق موضعي..فكيف طرح القرآف الكيفية اليت ؽلكن أف ربدد هبا رؤية اإلنساف إىل فعل

ل )اخللق اإلذلي والفع ُت ادلتداخلُترآف بُت اإلذباىق؟ كيف يوحد ال ل بالقدرة اإلذلية اخلالقةىذا الفع
 (1)البشري( ضمن سلوؾ حضاري واحد؟"

الضدية، إما أف يكوف أ ىو اجلمع وعي عكس الفرؽ، الذي يقـو على منطق  ادلتقاببلت، وعقلية    
عناصر اللقيا تؤلف بُت ادلتقاببلت لتضمها إىل ىو آلية رتق نهما، بينما اجلمع بي السبب أو ب، وال صلة

والوعي الشاملي يظهر اإلرتباط  ،دراؾ، فبل يعٍت أهنا غَت ذات صلةبينهما، فإذا عجز الفهم عن اإل
مع فالذات  ،أي ادلوضوع  العبلقة، مث يف عبلقة العبلقة،بينهما، أوال: على مستوى الظاىرة، مث يف

ات يف تشيئتتنزؿ كذا القدرة اإلذلية رغم إطبلقها فهي   بسننو وأسبابو،عل متصل فالف ادلوضوع، وأل
وما يؤكد على ادلعٌت السابق ويكشف  ،كذلك  بل ىو ،ن ضمنهاوتشكبلت قد يكوف فعل اإلنساف م

                                                           

 365، ص 10، ج ة الثانية( حاج ضبد: العادلية اإلسبلمي1)
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ه العلق، ففيها ىو اجلمع بُت القراءتُت، فيقوؿ فيلسوفنا أف القرآف يف أولو حوى خبلصتو، ومبتدأعنو 
 التعلق ومنها ادلنهج وفيها الرؤية.

 :يقول اهلل تعالى
الذي علم  إقرأ وربك األكرم  خلق اإلنسان من علق "إقرأ باسم ربك، الذي خلق

ىنا طلبت من الرسوؿ قراءتاف: قراءة تأيت عرب التعلق ..." "(1)علم اإلنسان ما لم يعلم بالقلم 
ركة الكونية ودوف كيفية زلددة تتجلى يف اإلذباه بالعلقة إىل مرحلة اإلنساف، كما بقدرة اهلل ادلطلقة يف احل

تتجلى يف اإلذباه باحلياة إىل ادلوت. وبادلوت إىل احلياة وىي قراءة كونية شاملة آلثار القدرة االذلية 
ب كوين وصفاهتا وخلقها للظواىر ذات ادلعٌت وربديد ىدؼ للخلق، قراءة خالصة لقدرة اهلل يف كتا

 (2)مفتوح، ىنا تأيت القراءة بامسو ادلقدس أي قراءة باهلل بوصفو خالقا واخللق صفة يتفرد هبا اهلل"
ادلمعن يف ربليلو للبعد األوؿ يف القراءة، يتيح كونو ينطلق من معطيات الوجود يف سبظهراهتا 

لعلقة إىل إنساف كامل متميز ادلختلفة أنطولوجيا، شلا يدؿ على وجودىا بًتتيب سابق، وإال كيف تنتقل ا
ؼلصوصيات وجودية متفردة، ربمل تنوعا يف التحرؾ جيئة ورواحا بُت مستويات عدة: موت، حياة، قوة، 

د إىل قطعة من العامل مث تعم تبعيضية ذبتزئا تتم على مستوى الكوف كلو وليست وميزهتا أهن .ضعف
ا يوحي بادلعٌت الفلسفي للقراءة األوىل لم، مالع كما ىو الدارج يف أدبيات  تفسَتىا وتعميمها على الكل.

زيادة إىل تعمد الربط والبحث عن اإلرتفاقات العامة ادلمكنة من الكشف  تسمة بالشاملية واإلحاطة.ادل
 عن الغاية الوجودية الكلية من تنوع اخللق، ربت سقف القدرة الواحدة ادلًتصبة لئلرادة الواحدة.

ادلنهجي معرفيا من القراءة األوىل، التعرؼ على اخللق من جهة  وؽلكنٍت أف أضيف أف ادلقصد
كيف مت الوجو العلٍت للطاقة الكلية، طبعا   ؛تشكلو وتدرجو من البلشيء إىل التجليات العديدة للمادة

إىل نعت التساؤالت رف ال يباد  مع العلل ادلتحكمة فيو، وما ىي علة العلل؟ لكن ؟ بناء العامل وإغلاده 
 سنرى.عليها الزمن، بل ىي من صميم اإلبستمولوجيا الكونية كما عفى بكوهنا ميتافيزيقية الواردة 

                                                           

 .16-10( سورة العلق، آية 1)
 (.361- 365، ص )10( حاج ضبد: العادلية اإلسبلمية الثانية، ج 2)
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ادلنهجية، تطرح التساؤالت نفسها ومكنتو والغريب أف اإلبستمولوجيات الوضعية ادلختلفة الدارسة للعلم 
 يف حُت أف الصميمية واحدة مضمونا. يف ثوب آخر،لكن 

و ولكن )دبعيتو( لذلك مل تأت وقراءة ثانية ليست ىي بامس..."  
 ) اآلية يف الشطر الثاين على ضلو ادلقدمة فلم يقل )إقرأ باسم ربك األكـر

( ولكن  فجعل العطف على الربوبية وأعطى األمر الثاين )إقرأ وربك األكـر
)إقرأ( اذباىا مستقبل واألمر واضح بالنظر إىل حركة الواو.. وىي قراءة 

ا فيما خلق أي كـر التسخَت وتشكيل الظواىر متعلقة بصفة كوف اهلل كرؽل
ذات ادلعٌت بالنسبة لئلنساف أي أهنا قراءة يف عامل الصفات اليت تتجلى يف 
اخللق وعامل الصفات موضوعي ولذلك جاءت القراءة ىنا عرب علم متعلق 
بالتعلم والتعلم بالنسبة لئلنساف)وسيط خارجي( دلعرفة موضوعية وليست 

 ذاتية .
)القلم( لتجليات  الثانية ىي قراءة بالتفهم العلمي احلضاري فالقراءة

القدرة يف نشاط الظواىر ووجودىا وحركتها وتفاعبلهتا،..وىو ما درج 
 (1) العلم ادلوضعي..."أمسيو ي و الناس على تسميتو بالعلم الوضع

ظهر، أما الثانية إذا شئنا توصيفا دقيقا للتعريفُت، أقوؿ أف القراءة األوىل نزوؿ من األصل إىل ادل
تعقل ومعرفة ليس أف اإلنساف مزود ابتداء بأدوات  ؛، وادلعية ادلقصود هباإىل منبثقو فهي صعود من ادلظهر

، للوقوؼ عند لو فيها دخل إال من جهة تطويرىا وتفتيق مذخوراهتا، وأعٍت هبا السمع والبصر والفؤاد
وللتعرؼ على  ،تعرؼ على بنيتها وتركيبتها النسبيةىيتها ذاتا ، وصلتها عبلقة ، للالظواىر يف سياؽ ما

وتسخَتىا، وأداة ذلك كلو القلم، وطبعا الداللة حضاريا وليس اإلشارة مساوقتها أسباهبا لفهمها و 
 احلسية ادلباشرة، أي أدوات العلم ادلخًتعة تبعا لطرائقو خلقا.

 مفتوح على السجل الكوين، يف ىذه اآلية بالذات مت الربط واجلمع بُت علمُت: علم رباين..."
متعلق بقدرة اهلل اليت تتجاوز يف فعلها كل شروط الواقع ادلوضوعي، وتكيفو من داخلو كما تكيفو من 

                                                           

 .361، ص 10 ( حاج ضبد: العادلية اإلسبلمية الثانية، ج1)
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موضعي قائم على أطر موضوعية زلددة  ة ربددىا )اإلرادة اإلذلية(. وعلمخارجو ليستوي إىل نتائج معين
 احلالُت ىو ادلتجلي، يتجلى يف القراءة األوىل بالقدرة يف نشاط الظواىر وكيفياهتا وعبلقاهتا، و)ربك( يف

ادلطلقة، ويتجلى يف القراءة الثانية بالكوف ادلنظم وشروط احلركة وقوانينها وأشكاؿ الظواىر وخصائصها 
 (1) الطبيعية فهنا قراءتُت )ربانية، وإنسانية(.."

ف جبهد إنساين وتسديد إذلي، ضلن أماـ توليفة منهجية من مرحلتُت، لكنها عملية واحدة، يتما
، يف يب للتسخَتجهد يبحث عن الًتكيب للفهم والتسخَت، وتسديد يظهر قدرة ويعُت على فهم الًتك

نظرية وأطر منهاجية جديدة تصب  وكلما إزداد الكشف صيغت بٌت خصاـ. وال صاـغَت ندية وال ف
 م ىو اهلل والنظاـ معرب إىل اهلل.فادلنظ لتعرؼ على القدرة،لالقدرة يف الكوف لتفهمها، وتستعُت بالكوف 

وىنا اجلمع والوصل وليس  ،أطر العلم أدوات ابتدعتها الناس للوقوؼ عما وراء الظواىر وما ربملو
 .الفتق الفرؽ والفصل، والرتق وليس

فلسفي بوحدة منهجية ..فكل قراءة أشبو بنصف دائرة تؤدي يف  ابط بُت العلمُت رابطوالر ..."
ضارية تأيت معطوفة على اخللق ا إىل دائرة منهجية، فطموحات اإلنساف العلمية ومنجزاتو احلحاؿ تطابقه

ل البشري يف اخللق اإلذلي، وال يتم التسخَت فهناؾ اندماج كامل بالفع التكويٍت ادلستوي على قاعدة
 ادلنهج الوعي بذلك وعيا حقيقيا إال جبمع القراءتُت يف قراءة واحدة، وجبمعهما معا تتضح معامل

الفلسفي ادلستمد من القرآف، إذ يدرؾ اإلنساف وقتها أنو يفعل بعلمو ادلوضعي يف كوف مسخر بآيات 
  (2)الرضبة، فيسوده الشعور بالسبلـ مع ربو ومع ذاتو ومع الكوف ومع رلتمعو"

لية اجلمعية، ليست ذات داللة علمية حبتة، تستهدؼ ادلعرفة وحسب، بل مزبدة ادلنقوؿ، أف الع
يبغي ربقيق اإلستقرار ذي األبعاد ادلتعددة، توافق شعوري  ،ىي زلالة على نطاؽ حضاري وجودي شامل

وسلوكي واجتماعي ونفسي عاـ، نتاج توافق معريف مكُت، حقيقتو التوافقات الفكرية جراء القراءة 
نحة عدة، لى أجالواحدة، فاجلمع قراءة واحدة، وإف اعتمدت عمليات مركبة ذات مستويات، وتعمل ع
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 الرؤية الوجودية التوحيدية ، متوازنة جامعة غَت الغية، تستحضر أبعاد ومعطيات  شلا غلعل القراءة يف
 كثَتة، بغرض تعميق الفهم وذبديده باستمرار.

إف اجلمع بُت القراءتُت كبحث يف العبلقة بُت عادلي الغيب والشهادة والقرآف والكوف، ىو ..."
وليس يف )متقاببلت زلدودة(..فاجلمع ديل( وليس)ثنائي(، وقراءة يف إطبلؽ صبع بُت قراءتُت دبنطق )ج

بُت القراءتُت ىو قراءة جدلية يف إطبلؽ فمن مل يكتشف ىذه اإلطبلقية ومن مل ينب مفهـو التفاعل 
و يف سياقو النصي والثقايف .ال نفهم النص إف مل نضع اجلديل ال يستطيع أف غلمع بُت القراءتُت.."

ي، فما يعرؼ بالعقل ادلسلم ادلعاصر، إباف هنضتو حاوؿ جاىدا أف يثبت صبلحية القرآف ، لتويل التارؼل
وىو  –دبنطق تقابلي، يبدأ من القرآف  مقارنا ومقاربا وناقبل وانتهى إىل نظرية اجلمع لكن. فاندفع الزماف

تؤكد بعض مث يبحث لو يف الكوف عن مسوغات تثبت صدقيتو و  -عزيز جدا ويكاد يكوف نادرا
ى إليو العلم البشارات الواردة فيو، من جهة النبوءات التارؼلية أو الكونية، أو يبدأ من الكوف، وما انته

العلمي العاـ أو يف ادلوجة الغربية احلديثة، ويذىب زلمبل بنظريات ونتائج ليصدؽ  الطبيعي يف التاريخ
فضي إىل ربقيق اتزاف القناعة ورسوخها، ويف عليها قرآنيا، ليحمدىا قبوال، أو ليثبت سبقا تارؼليا، ي

تحضر اإلطبلؽ التفاعلي ساحلالُت اجلمع تلفيق  تقابلي ال إندماج بُت أبعاده، أما منهج اجلمع فهو ي
ن جهة تلقاء األخرى، باعتبار ادلصدر الواحد فيكتشف ىذا يف ىذا، ميعلي بادلعٌت اجلديل الذي ال 

ؽ وداللتها على ادلعٌت الغييب األعمق، مث التجاوز بالصَتورة يف النطاويتعرؼ على طرائق احلركة الكونية 
 القدرة ادلطلقة. طبيعيا ليثبتالكوين لتلك الطرؽ الدارجة 

أما عن مصاديق ادلنهج فتؤجل إىل حُت استكماؿ عناصره، وبياف شرطياتو وأساليبو لتكتمل 
ادلًتصبة لفاعلية منهج اجلمع كثَتة، وىي يف  الصورة، فيتأكد ادلثاؿ داال وافيا، واإلعتبارات احلضارية

فادلنهج اإلذلي يف دعوتو اإلنساف ليعيد ..الوضع، لكن إنسانية الكسب واألخذ والتفعيل،"إذلية أصلها 
ل، وربقيق احليوية هنوض اإلنساف بالفعإندماجو بالوعي يف الكوف والتفاعل مع كل عناصره، يقتضي 

يف احلديد وفعل "سليماف" يف ملكو، إذ دوف وعي حضاري ودوف فعل احلضارية سباما كما فعل"داوود" 
 (1)يستطيع اإلنساف معاودة اإلندماج يف الكوف دبنهجية اجلمع بُت القراءتُت" كيفحضاري  
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دبعٌت..لتحديد ظلط ..."ط الوعي احلضاري، ىو منهج اجلمع ذاتو.ويقدر التحليل أف أوىل شرو 
 تربط بُت منهجية اخللق ومنهجية التشيؤ الوظيفي ضمن الغايات القراءة وكيفيتها، أي القراءة اليت

ق اليت خلق اهلل هبا اخللق، واليت د الكوين وحركتو، وىي قوانُت احلالوجودية الكامنة دببادئها يف الوجو 
..إف اجلمع بُت القراءتُت يعتمد على الربط بُت القرآف بوصفو زلتوى الوعي  سبنهج الرؤية لكل العلـو

-     ؿ للوجود الكوين وحركتو وما يتمظهر بو ىذا الوجود من تشيؤ وتكوين ودالالت فكبلعلاادلعاد
دبقوالتو والطبيعة  ،يكمل اآلخر يف الكشف عن دالالت الوجود وقوانينو القرآف -تشيءالقرآف والوجود ادل

 (1) حبركتها.."
: إحداعلا منهجية ينقل عمليتُت وجوديتُت ،بوصل منهجي ،اإلتصاؿ الوجودي، ينعت ويسفر

اخللق، واألخرى منهجية التشيؤ، وعلا مرحلتاف يف اإلغلاد ويف إدراكو والتعرؼ على آلياتو وسننو 
خلقا، مث  ،من مستوى مل تكن فيو حاضرة عيانا،فاهلل غيبا يوجد الظواىر ويعطيها بروزا  .ونواميسو

عند حاج ضبد، آلية الوصل  عريفوادلنهج ادل ،للخلق ميكانيزمات تشيؤ يتجسد من خبلذلا ويتمظهر
 وغالب ادلناىج تلغي األوؿ حلساب الثاين والعكس. ،أوال على اخللق مث على التشيؤ للتعرؼ.

 شف الظواىر يف مرحليتها عن الغرض األنطولوجي العاـتك ، إذويتضح العمل أكثر ويتعمق
ىا وال تقف عند مظهرىا ربيل على غَت سببية توثق يف شبكة إلغلاده  يف تسلسل عللي يًتابط وي

ربت ظل الواعية البشرية دبراحلها، وىنا يدرؾ الفهم البشري منهجية احلق اليت انبٌت عليها  ،القانوين
طاقتو ادلعينة لو، والكوف ادلعرب عن القرآف يف احلامل للعلم اإلذلي ف . وما يكشف عن ذلك ىو القرآاخللق
القرآف دبفاىيمو وتصوراتو ومقوالتو ادلعرفية غَت  حو. دببادئو وشرو  ،ة حركية وصَتورة ومثاؿغيصيف 

ستويات من الطاقات ادلذخورة، اليت مل ػلن أجلها أو من ع ر،ادلفصحة بإستمرا ادلسبوقة، والكوف حبركتو
 .  وهمن القرآف وتوجي بإرشاد ،نفجراليت تنتظر األداة البشرية لت

واألصل ادلعريف ادلولد، بكثَت  ادلرجعيتجلى التحليل بشكل أعمق عندما نتحدث عن اإلطار وي
إذ  .من التفصيل والتدقيق، أعٍت بو القرآف، مساويا بالوعي للكوف وحركتو. وىنا فعالية ادلنهج وقوتو
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ادلركبة، اليت ال تقوى  توزعاتومصادر ادلعرفة ومسالكها صبيعا دوف إلغاء، للوقوؼ على احلق يف  ػلتوي 
 على إختزاؿ أو تبسيط.

من خصائص  ولدتيعود إىل منهجية اخللق ادلطلقة اليت ا قراءة بإسم الذي خلق، وىذا ما فهن...''
البحراف، العذب  ( حيث ينتج00/فاطر)طبيعية سلتلفة العناصر ناذبا طبيعيا متماثبل، كما يف سورة 

عكس ىذا ويعود أيضا إىل منهجية اخللق ادلطلقة اليت ت ،والفرات كبلعلا، ناذبا واحدا ىو اللحم الطري
( فعنصر ادلاء 03القانوف حيث تولد من خاصيتُت زلددتُت ومتحدتُت ناذبا سلتلفا كما يف سورة )الرعد /

 . (1)ادلتفاعل مع الًتاب ينتجاف معا ما ىو متنوع ومتعدد شبرات النخيل واألعناب وغَتىا''
سد يف منهجية اخللق ادلنهجية للجمع يف جناحها األوؿ ذبلي الفعل اإلذلي ادلطلق ادلتجادلقدرة 
الواحدة، وأخرى خبلفو من تعطي ناذبا كونيا من ادلادة  طائها ادلفتوح وغَت اجملذوذ، فهيادلتجاوزة يف ع

لقة، حيث ؽلتنع عليو سبحانو. ذلي، غَت مقيد إىل حتمية مطلقة مغينها، شلا يفيد أف الفعل اإلادلادة ع
 الذي أعطى نيوتنأرسطو احملرؾ الذي ال يتحرؾ، أو إلو إلو  فعل ما يتجاوز الصورة األوىل، وليتنا نذكر

الطاقة اإلذلية  غَت إلتفات إليو وال حاجة، يف حُتمث خبله يسَت يف دربو، من  دفعة الوجود األوىل
عكس احلاؿ عند  لفعل وقوتو، وعلى غائيتو وداللتو.ادلعطاءة تًتاءى بصور عديدة تدؿ على عمق ا

  غاية.َتيعتقدوف اهلل فاعبل بغ نذيوالضرورة ال احلتميةفبلسفة 
وىنا قراءة بالقلم والقلم إشارة إىل قوانُت العلـو الوظيفية اليت يتناوذلا العقل دبوضوعية حيث ...''

. أدوات (2)ونظرياتو'' التشيؤيكتشف قوانُت الصَتورة والتحوالت ومبادئ التكوين وادلعرفة أي قوانُت 
لقلم، وىو كما أسلفنا قببل، إشارة إىل كل متاحات العلم آداء، تضمنها مقولة االعلم وأجهزتو... ت

مستوعبا تطورات األساليب إىل آخر الدىر، من جهة عودة التطورات صبيعا إىل أصل قلمي حامل للعلم 
ما من نات اخللق وذبسداتو. تقاببل وتناغتعُت العقل بتلكم األدوات ليشق عن مكو تسيمعرؼ بو، وىنا 

ورلاالتو  التشيؤاء وتسلسلها، ومن جهة مبادئ العقل وتسلسلها، زليطا بكل قوانُت مبادئ األشي جهة 
 الرياضية والفيزيائية والكيميائية والفلكية وما شابو.
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القراءتاف تستمداف من مصدريهما، القرآف والكوف، فالقرآف يعطي ...'' يلة على غَتىافهذه دالة زل
القرآف كتاب ىداية جديل،   . (1)و موجود يف القرآف...''ما ىو موجود يف الكوف، والكوف يعطي ما ى

كل أشكاؿ ليتضمن صور الًتكيب الوجودي، واإلنتظاـ اخللقي من أوؿ الرتق إىل آخر الفتق، مستوعبا 
تظهر كل العمل اإلذلي يف الكوف، سلتصرا يف  ،يف نطاؽ قيم معرفية ومنهجية ،وصَتورهتااحلركة الكونية 

  دلا جاءستحيل باإلنتباه إليها، إطارا ناظما للعلم دبيادينو ادلتنوعة، وكذا الكوف مؤكدا أمثلة قرآنية، قد ت
 حتماؿ ذلك على صفحة التاريخ كلو.يف القرآف، وا

رؼ عن تفاصيل مناىجها بغض الط ،يربز لنا، شلا سبق، أف اجلمع آلية ناظمة إلطار العلم عموما
إف ...من حيث ما ىي، فبل بد أف يكوف الوصل أسلوهبا '' تبعا دلوضوعاهتا، لكن ادلعرفة وخصوصياهتا

ها. فهي يالتعامل القرآين مع العلـو الطبيعية وإسقاطاهتا على العلـو اإلنسانية ال يقـو على أساس نف
طبيعي تتضمن خلق اإلنساف نفسو بوصفو )كائنا طبيعيا( إال فيما يتصل بالروح فقط  تشيؤقوانُت 

 . (2)تضمن وجوه القيم واألخبلؽ، ألف اهلل قد خلق ىذا الكوف باحلق...''ومبادئ الكوف الطبيعي ت
يفصح حاج ضبد عن تواصل منهجي مركزي بُت نطاقات العلم ودوائر ادلعرفة، من أكثرىا زبصصا 
ودقة، إىل أعمها يف تناوؿ الظاىرة اإلنسانية، من ناحية اإلستفادة من ىذه يف تطوير تلك ودفعها إىل 

اليت  التشيؤ. وثقافية مفتوحة، توظيفا دلعلوماهتا يف قراءة اإلنساف بإعتبار أف قوانُت آفاؽ حضارية
عن الظواىر، سباثل قوانُت اخللق اليت قامت على احلق، وكل  ستمدىا العلم، يف قوة تلخيصها وتعبَتىا،ا

ل قيم إجتماعية الوجود تعبَت عن ىذا احلق، إف يف صورة مبادئ كونية قائمة على علل أزلية، أو يف شك
 وأخبلؽ تعرب عن ىيئات راسخة، تًتجم الشرط الوجودي اإلنساين.

ف، والقراءة الثانية موضوعية، حيث تستمد من الوحي الغييب عرب القرآ األوىل كونية ''...فالقراءة
لقراءتاف يهيمن القرآف بالرؤية الكونية للقراءة األوىل على شروط الوعي اإلنساين يف الواقع ادلوضوعي... فا

ليستا متقابلتُت، قراءة يف القرآف تقابلها قراءة يف الكوف، وإظلا ىي قراءة بالقرآف هتيمن على قراءة الكوف 
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. التقدير األعمق، دلعاين الكلمات اليت سقناىا تأكيدا للجمع، أف (1)ادلتحرؾ بشروط ادلوضوعية...''
نقل الكلمات إىل  - التمثيل وادلماثلة ادلعاصرةبأدوات  - تسٌتالقرآف كوف يف حاؿ فاعلية وصَتورة، ولو 

بُت ثناياىا كوف تاـ كامل، يتكامل يف صَتورة وجدؿ دائميُت، قباؿ الكوف قرآف لنما صور وأشكاؿ، 
وقلمو على أدوات العلم وعيا انفصامية عازلة ، ألف القرآف مهيمن   مشهود، لكن يف غَت مقابلة

 يمي البشري.ة وادلوجهة للعقل ادلعريف التعلوأحكامو ادلعرفية وادلنهجية، ادلؤطر 
إف القراءة األوىل بالوحي القرآين تستوعب احلالتُت اإلستدالؿ العقلي أو اإلستقراء العلمي، ..."

ألف طبيعة ما ىو إستداليل أو إستقرائي يرتبطاف بالظاىرة وحركتها  ،ولكنها تتجاوزعلا معا بإطارىا الكوين
ومتاحاهتا اإلخبارية، يف حُت تعاجل القراءة األوىل ما ؽلتد يف الزماف وادلكاف  يف مضمنات ادلكاف والزماف
نساف تبدأ معو ما قبل ميبلده وتستمر معو وضوعي، فالقراءة األوىل بالنسبة لئلبأكرب  من شروط الواقع ادل

تبار ادلوضعي وما ، كما أف عبلقتها مع الظاىرة الطبيعية ال تنتهي يف حدود اإلخيف حياتو مث ما بعد شلاتو
فيو من ترابط نسيب وإظلا تستقل بالظاىرة إىل آفاؽ اخللق الكوين، اليت تتجاوز القوانُت اإلختبارية الوضعية 

طلًتعو د على مفهـو )اخللق( اإلذلي األعقد تركيبا..فهذا ادلنهج الذي نقوؿ عنو إننا )نبتعثو( وال يللتأك
 (2)حبكم أف أصولو موجودة يف القرآف"

وكيف بإمكانو أف  ،نبلغ مدى من التحليل متوافقا، نعرج على القرآف وداللتو اإلبستمولوجية دلا
، وتستحث مكامنها، إىل اإلندفاع إىل واعيتوؽلنح للوعي اإلنفصامي طرقا وأساليب جامعة تلم شتات 

فيكوف ىذا ، ليقوؿ عنها كذلك يف منهجية مكينة بعيدة عن إلغاء بعد لصاحل آخر، ؟الظواىر ادلتصلة 
اإلستداللية اإلستنتاجية أو بتنزالتو أما قرآنيا فادلنهج  .فقط ألنو مل يقع ربت طائلتوخبلفو، علمي وآخر 

"...ميزاف ىذا ادلنهج منطقو إليو. ، أو من منطقو من اخللق إىل اضمنو، بدء هااإلستقرائية ىو مستوعب
 .وإال فبل طريق خاص (3) طريقو.."تلقي تساعده على شق ىو مدى ما يولد من )قناعة( لدى ادل

فاإلنساف بالقراءة الثانية يتعرؼ على الظواىر الطبيعة ويقرأ قوانينها ويتعرؼ على التاريخ ..."
والتوزيعات اجلغرافية والبشرية وكافة أنواع العلـو مثبل يف ذلك مثل أي إنساف يف كل مكاف يف أي مدرسة 

                                                           

 .076ستمولوجية ادلعرفة الكونية، ص ب( حاج صبد، إ1)
 .075، ص ادلصدر نفسو( 2)
 .071، ص السابق( ادلصدر 3)
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عن دالة أو دالالت  قرآفهنا ليست معنية بذلك، وال تبحث يف الأو يف أي جامعة، أما القراءة األوىل فإ
تبحث القراءة األوىل يف أمر آخر ىو وإظلا .." ذلذه الظواىر فيما يسمونو التفسَت العلمي يف القرآف

ادلؤشرات الدالة على ما يتجاوز قدرات من كل ذلك كل ذلك و )اإلرادة اإلذلية ادلرتبطة باحلكمة( يف  
 .(1) كمؤشرات وليس كمعرفة.."  العلم البشري،

عمل أدواتو اإلستداللية بأشكاذلا وكذا استعانتو القسم الثاين من القراءة، متاح لكل إنساف ي  
فيأيت اإلنكار عليها لتوظيفها نتائجها يف تفسَتات   ،فيصل إىل ما يصل إليو غَته ،بأدوات وأجهزة علمية

ر من ، شلا يعوزىا إىل درجة أعلى وأغو طاقة قراءهتا الثانيةتثبت أو تنكر حقائق فوؽ  ،كلية هنائية فلسفية
أخذ بأزمة الوعي بعد تىنا تأيت جدوى القراءة األوىل منهجيا ل دبساقات القراءة الثانية.الفهم ال يتاح ذلا 

توسط جديل، كن باستيعاب القراءة الثانية. إىل متاحات فسيحة هتيمن وربضر فيها اإلرادة اإلذلية، ل
نزالت طبيعية وإنسانية كثَتة، يفصلها القسم الرابع من الدراسة، فادلنهج خلفو احلكمة  يف اإلغلاد توفره ت

 انتباىوأو عدـ لؤلوؿ، للجزء الثاين ورفضو لتبنيو والتدبَت واإلفناء، والعلم أحيانا يقف مذىوال مشدوىا 
يستعُت فيها بقوة. عرفية احلضارية م القراءة ادلحلعادة ىنا تظهر احلاجة ملحة، منهجيا إلو  ،للجزء األوؿ

الناس دبرجعياهتم وأدواهتم صبيعا. وىنا تتجمع لديهم من جهات الكوف كلو، حقائق تدؿ على احلق 
 للخلق والتشريع واحلياة.نظاما 

ع بُت القراءتُت يبدأ بإكتشاؼ العبلقة ادلنهجية بُت الناظم ادلنهجي ...إف ادلدخل األساسي للجم"
لقرآف"وحدتو البنائية" وإعجاز "نظمو" وبُت السنن والقوانُت ادلبثوثة يف الوجود الذي ليات القرآف آل

واذليمنة على حركتو للكشف عن الناظم ادلنهجي الذي يربط بينهما..وبقدر ما تتسع معرفتنا لئلثنُت معا 
 منهجي الوعي جي بُتبقدر ما تتكوف لدينا القدرة على "اجلمع بُت القراءتُت" واكتشاؼ التداخل ادلنه

 . (2) موازية دلنهجية الوجود.."القرآف  والكوف فمنهجية
للنظامُت معا، وقيامهما على منهج يف اإلغلاد اإلدلاح إىل األصل الواحد نافل التحليل لعلو من 

لقي بطرائق علا إىل التجلي اخلِ ا من دائرة وجودية ألخرى، يف أسفار تكوينية وتشريعية قادمهب واإلنتقاؿ

                                                           

 .011بستمولوجية ادلعرفة الكونية، ص :ا( حاج ضبد1)
 .63، ص 0115، 10بُت القراءتُت، مكتبة الشروؽ الدولية، القاىرة، ططو جابر العلواين: اجلمع ( 2)



         هج المعرفي التوحيدي الجدليالمن                                                           الثالثالفصل   

116                                                                                                                

ن للوعي البشري اإلطبلع عليها، دبنهج مقابل سباما لًتكيبها وىو اجلمع، وحظ اإلنساف من عمق ؽلك
لتحليل ىناؾ جدلية يف الصلة بُت ازدياد اجلمع، حظو من التعرؼ على الكوف والقرآف معا. ويف عمق ا

عرفة بادليدانُت لتقوى ية اجلمع، والعكس يف ادلقابل، وإال ما معٌت أف تزداد ادلادلعرفة هبما وإمتبلؾ ناص
 بعَته ؟القراءة كيف يتم ذلك أدبنهج أـ 

للوجود ال يقتصر على القراءة الثانية  هي إىل ''فهم كوين''ت"..فغاية ''اجلمع بُت القراءتُت'' أف تن
وإظلا ػلمل الوعي على اجلمع لتحقيق تلك الكونية الناظمة للتعقل ربت شرط الوصل  (1) دبفردىا.."

والعمراف ادلتوازف ادلفضي  ،وادلساعدة على السلوؾ الصحيح ،لمة كل العناصر ادلتيحة للفهموالتوحيد ودل
 صبيع مناحي احلياة.يعم إىل السبلـ النظري وتاليا السبلـ ادلطلق الذي 

 :وكتب حاج ضبد يف آخر زلاضراتو قبل وفاتو بشهر واحد    
ا يف مقدمة سورة العلق ىنا نقرأ )كلية اخللق( "..وذلك عرب منهج اجلمع بُت القراءتُت، الوارد تأليف

برؤية اخلالق )إقرأ باسم ربك الذي خلق( فنكتشف تدخل اخلالق يف اخللق. وتلك ىي )القراءة األوىل( 
يف اخللق )اقرأ وربك األكـر الذي علم بالقلم( قراءة يف الظواىر وحركتها ونقرأ)اخلالق( بوجوده وحركتو 

صاـر يف استدالالتو العقلية ومناىجو العلمية اإلستقرائية فينفعل اخللق باخلالق  وغاياهتا، والقلم موضوعي
 .(2)اخلالق باخللق )أدعوين أستجب لكم( فيؤسس دلنهج احلق يف اخللق صراطا مستقيما" ويتفاعل 

ظاما تكوينيا، يتجلى تشريعيا خبلصة اخلبلصة، الصراط ادلستقيم، ادلظهر للخلق القائم على احلق ن
س حلملو ىاديا لتلمس الطريق يف خضم التباينات ادلنهجية وتضارب الرؤى، بقصد ربقيق اجلمع نالل

 ،أو ما ينعت بادلوضوعية ،من كماؿ النظر افيبلغ الوعي اتضاحا وإصابة للصواب، واقًتاب ،والتحقق بو
يو وفق اذلدايتُت ليفعل ف ،للوعي اخلالق فيفصح اخللق عن مكنوناتو، ويسلم قياده ناظرا بعُتفيستحيل 

 التكوينية والتشريعية بآلية اجلمع بُت القراءتُت.
 ب. مستويات الجمع بين القراءتين توافقا مع تركيب الخلق:

                                                           

 .10ادلرجع نفسو، ص ( 1)
 .15األثر الغييب يف حركة الواقع، ص  ( حاج ضبد:2)
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والتحليل يؤكد على صرامة ادلنهجية اليت يتميز هبا أداء حاج ضبد، لذا أطلنا  ،من أوؿ البحث
منهجية أخرى، لكنها يف هناية عمليات  الوقوؼ عند اجلمع كآلية منهجية أساسية تصاحبها وتليها

صيف تنتهي إىل اجلمع، ىذا األخَت ليس على مستوى واحد بإعتبار الظواىر كذلك، وأيضا مرتباهتا التو 
وباللغة ادلفتوحة من الظواىر ، من اخللق إىل اخلالق، أو صعودا سواء تنزال من اخلالق إىل اخللق ،الوجودية

 راتب الوجود ومستوياتو وتدارلاتوظواىر، وألف الفصل الرابع سيفصل يف مإىل ال إىل عللها أو من العلل
 وجدلياتو، نكتفي بالوقوؼ عند ادلستويات وادلراحل ادلنهجية ادلتدرجة يف ربقيق اجلمع الكلي

 للجمع بُت القراءتُت مستويات ثبلثة متعددة وىي:...:"
 : التأليف بُت القراءتُت بطريقة توفيقية ثنائية.أوال

 .التوحيد بُت القراءتُت بطريقة منهجية عضوية انيا:ث
 .الدمج بُت القراءتُت برؤية أحادية ثالثا:
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ومًتاكبة لفهم عبلقة الغيب بالواقع، فالتأليف بُت القراءتُت صعود  ةوىذه كلها مستويات متعدد
ُت القراءتُت توسط بُت من الواقع إىل الغيب، والدمج بُت القراءتُت تنزؿ من الغيب إىل الواقع والتوحيد ب

 (1)"..الغيب والواقع
وكذا انبثاؽ احلقائق أماـ أساليبهم ؼلتلف حبسب  ،ن ادلعرفة متفاوتعدة الباحثُت ورصيدىم م

طاقة األسلوب وقوتو وتبعا حلسن توظيفو واستثمار مردوده، وىنا ػلق لنا أف نقر مع حاج ضبد، أف 
بل ىي عملية من مستويات نعرج عليها  ،خللق وتراتبهاليس فيها حيوية اميكانكية اجلمع ليس آلية 

 باإليضاح ولو باإلغلاز غَت ادلخل.
 التأليف بين القراءتين والتشكل الخلقي في عالم المشيئة: -1ب.

ل اإلذلي بُت ادلطلق فعالتوسطات اجلدلية يف ال...تدرج اخللق صعودا وتنزال يف عوامل ثبلثة، ىي "
والنسيب توازيو  ،جوديا األمرو  حيث ادلطلق مقابلو(2)" واإلرادة وادلشيئة( والنسيب وادلوضوعي )األمر

اإلرادة، أما ادلوضوعي فيعرب عن ادلشيئة، ومنهجها يفضي إىل ادلشيئة بالتأليف وإىل اإلرادة بالتوحيد، أما 
 فالدمج ادلذيب احملقق ألحادية الرؤية وتوحدىا.األمر 

ليف بُت مظاىر )اخللق( وظواىر احلركة اليت غلعلها اهلل يف ىذه فالتأليف بُت القراءتُت، ىو تأ..."
بيتا )التسخَت( حبيث يصبح الكوف كلو ) )إنسانيا( على قاعدة مفهـو ادلظاىر لتعطي للوجود معٌت

نساف باإلنتماء للكوف ووفق حيث ينتمي الكوف لئلنساف ويشعر اإل ،( وكل ما فيو لئلنسافلئلنساف
)ىو الذي خلق لكم ما يف األرض صبيعا مث استوى إىل السماء فسواىن سبع  احلق يف اخللق منهجية

ما يف األرض صبيعا" فالكوف مقصده  -لكم-. "خلق 070مسوات وىو بكل شيء عليم( البقرة 
موجوداهتا وفق بيتو و لو، وقوانُت التشيؤ الوظيفي ىي لسيطرة اإلنساف على زلتويات بيتا اإلنساف ليكوف 

 .(3)غائية احلق"
يبحث اإلنساف يف الظواىر ليكتشف أسباهبا  ،يف ىذا ادلستوى األوؿ من الوعي اجلمعي منهجيا

، ، فيستفيد منها وىي معدة لوروط وجودية تظافرت لصاحل اإلنسافادلتحكمة فيها، واليت ىيئت وفق ش
                                                           

 .017( حاج ضبد، منهجية القرآف، ص 1)
 .336، ص 10( حاج ضبد، العادلية اإلسبلمية الثانية، ج 2)
 .011ية، ص ( حاج ضبد، منهجية القرآف ادلعرف3)
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بيتو وفق وتسخَتا فيستحيل الكوف إىل وضع من الًتتيب، حبيث يتوافق مع مطالب اإلنساف وكأنو يف 
مع  جتماعية معرفية صبالية فنية، فبها اإلنساف يتعاطى أساليبو وأجهزتو ويًتتب عن ذلك، قيم حياتية ا

عند ىذه  إىل احلق الذي ذبلىادلفضية  الكوف يف غَت استعبلء شرط ربط ادلوضوعية بقوانُت اخللق،
 ىذا كل شيء. للبشر توظيفها واستعماذلا لصاحلهم لكن ليس احلدود وفق قوانُت متاح

وىو عامل استثنائي ألنو ليس أصل الوجود، تأيت  -حيث ضلن اليـو-يف عامل ادلشيئة ىذا..."
متاحات القراءة )الطبيعة( بالقلم وكثَتا ما يرى فيو الناس مفهـو األلوىية، ويتمثلونو على صفاهتم وىو 

وىو تصور قاصر ألنو قائم على  (1) يف ثنائية كونية مقابلة للوجود الكوين.." -سبحانو-تصور يضع اهلل
أف التجلي ادلوضوعي لعامل ادلشيئة ىو ذبسيد للفعل اإلذلي يف الكوف إحتواء دبنطق  الثنائية باعتبار

ليتمكن من التعرؼ األعمق على قوانُت  ،اجلدؿ، وما على العلم ادلوضوعي سوى أف يؤلف بُت القراءتُت
حاج ضبد ، القراءة التأليفية، ادلتمحورة حوؿ عامل  ـ حسبحتوت قصة إبراىيم عليو السبلالوجود، وقد ا

إىل رد الظواىر الثبلث )الشمس، القمر، الكواكب( إىل موجدىا، من جهة عملها أفضى ادلشيئة وتدرجا 
وىذا دليل قاطع إىل نظاـ  ،وما يتجاوزىا يف نطاؽ كوين مفتوح إذ األفوؿ شأف كوين، فيو ما يعلوه

 تراث اجلمع يف مرحلة التأليف.وجودي أعلى، وىذا من 
إلتصالو بالقراءة األوىل تأليفا بو"..يتم ربرير العقل اإلستقرائي العلمي من "داخل  ادلستوى األوؿ

العلـو الطبيعية" نفسها، حُت ترشدنا القراءة األوىل دبنهجها الكوين على أف قانوف الظاىرات الطبيعية 
ادلطلق للقوانُت التطبيقية احلتمية التجريبية..فقط وال لقوانُت وزبليقها ..وجعلها وصَتورهتا..ال ؼلضع ب

النسبية واإلحتمالية..فقط وإما لتفاعبلت كونية وليست أرضية..ىي اليت أوجدت حاالت التنوع والتعدد 
  (2)  يف كوف متناه يف الصغر وال متناه يف الكرب.."ُتالبلمتناىي

موضوعية تستهدؼ الوقوؼ على علل مسلكية  فائدة التأليف ربطو بُت القراءتُت، يفإذف 
الظواىر، كما ذبلت كونيا، لكن بإحالتها إىل وضعيات وجودية متعالية، وتعبَت ذلك ظهورىا يف سياؽ 

ا استقل ، واحتمايل نسيب أخرى، شلا غلعل العقل الطبيعي الوضعي يف حَتة من أمره، إذمرةجربي حتمي 

                                                           

 .505( حاج ضبد: األزمة الفكرية واحلضارية، ص 1)
 .513( حاج ضبد: ابستمولوجية ادلعرفة الكونية، ص 2)
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ل اإلذلي، غَت العابث يف و حقيقة الفعع تأليفا بانت لفعل اجلم دا عن التأليف، أما إذابالقراءة، بعي
لق اجلدؿ الطبيعي يؤدي بأوىل فاجلمع بُت مطلق اجلدؿ اإلنساين ومط...صَتورة اخللق وحراكو، "

باب إىل اجلمع بُت القراءتُت يف عامل ادلشيئة ادلباركة، فيستهدي اإلنساف العقبلين بعقلو السبب إىل األل
فاجلمع بُت القراءتُت بالعقل يف عامل ادلشيئة ىو " تأليف" بُت القراءتُت، .تلك عبودية العقل..اإلؽلاف، و 

ادلدخل إىل ادلشيئة ىو العقل القادر على إبراز مكنونات اخللق فيسخر طاقات الكوف   (1)باهلل والقلم"
ال تبخل يف نطاؽ ادلسموح  شلا غلعل ادلشيئة مباركة معطاءة ،كلو لصاحلو، يف حدود متاح القلم وسلًتعاتو

أف يبلغ مرتبة القناعة بأف عطاء  ،اللب ليفا، يستطيع اإلنساف العقبلين ذوذلا بالعطاء، شرط الربط تأ
 الوجود يتجاوز طاقاتو وأساليبو، لكن يتيقن أهنا مدخلو إىل ذلك رغم عدـ كفايتها.

اإلذلية، )ادلشيئة(  عامل ىو عاملوة العقل يف أليف( بُت القراءتُت وىو مبتدأ نب)الت ذلك ىو..."
فبل نرى التدخل اإلذلي بالعُت اجملردة ولكن ننظره بالعقل ادلسدد  ،حيث يتشيأ كل شيء بظواىره وقوانينو

ال تتوقف  ،فالرؤية حسية والنظر تدبر عقبلين يف عامل ادلشيئة وبالتأليف بُت القراءتُت .والرؤية غَت النظر
حق العقل اجملرد يكتشف الكيف، فهناؾ مراكز الدراسات اإلسًتاتيجية لدى سؤاؿ الكيف يف احلدوث ف

ومعاىد العلـو االجتماعية واإلنسانية وادلختربات العلمية كلها ذبيب عن سؤاؿ أو أسئلة الكيف تبعا 
 ذالقدراهتا، ولكن يبقى سؤاؿ دلاذا؟ دلاذا خلق اهلل ذلك؟ دلاذا فعلو؟ دلاذا تدخل؟ دلاذا مل يتدخل؟ دلا

 (2)سرائليوف يف األرض ادلقدسة بعد أربعة عشر قرنا من البعثة احملمدية؟.."اإل

للعقل نبوتو، أي قدرتو على توقع حدوث أشياء قبل حدوثها، دبنطق األسباب وادلسببات، حيث 
أـ  يف نطاؽ كيف؟ وىل اإلنساف  بكيف؟ للظواىر ذبسمها وذبليها أماـ أدوات الفهم البشري، لكن

أعلى ال بد من ولوجو لتعقل الكوف والتاريخ وما ػلصل  اا؟ وىنا يكتشف أف ىناؾ عادليتعدى إىل دلاذ
 وظلوذج ذلك إسرائيل وعودة اليهود مث توقع اخلروج دبنطق قرآين يتعدى التأليف. .فيهما

 
 
 
 

                                                           

 .01( حاج ضبد: التصوؼ اإلسبلمي ومرتبة عامل األمر اإلذلي، ص 1)
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 التوحيد بين القراءتين والتوسط النسبي الرابط:-32ب.
 ،عن أداءاتو يف سياؽ منظومة وجودية أمشل شف الكوف عن طاقاتو ادلذخورة أكثر، وليفصحليك

من البلـز معرفيا التمكن منهجيا من ذباوز ادلستوى األوؿ، ال بإلغائو ولكن باستيعابو واحتوائو، والتعدي 
ادلنهج، وىو دلثلث وىنا ينتقل منهج اجلمع بُت القراءتُت إىل الضلع الثاين  ،بو إىل اللماذوية الشاملة

يعنينا  فبل -والتوحيد من جهة الوعي، ىو عبلقة بُت اهلل والعامل دبا فيو اإلنساف ،التوحيد بُت القراءتُت
عبلقة توجب  -الذات أو صفاهتا ، وما يًتتب من مشكبلت عقدية رلاذلا غَت اإلبستمولوجياالسرب يف 

كامل سبغ  تالنظر إىل الكوف على أنو نتاج، وفيو مبدئية تغنيو بادلعٌت والقيمة، كما وتشده إىل غائية 
اج وإىل، وتاليا كل ظواىره ومظاىره والصبلت بينها نت / الوجود دبعٌت متجذر، مفاده وأف الكوف من

بتحكمات قدرية، وتغلغلو من األعمق إىل األظهر، وىنا يكوف عملية واعية ىادفة مقصودة سبؤل أرجاءه 
، حركة تارؼلية مبصرة فسل قيمة وىادؼ، ونتاج ما ، وكل فعل البشر ذاالوجود عموما ذا معٌت وقدر

جعبل، وعلى البشر اإلفادة من الوجود   . بل منبثقها ومصبها رلعوؿوليست عمياء تسَت كيفما اتفق
 عليها.حاث كوقود لتلك احلركة و 

التوحيد بُت القراءتُت صبع لقرائن الزماف وادلكاف فليس شبة )صدفة( يف إقًتاف األحداث ..."؛ إذف 
فليس  .أو مصادفة يف جرياف الصَتورة وإنسياهبا عرب متغَتات الزماف وادلكاف ببعضها، وليس شبة صدفة

كاف زلددين، وليس صدفة أف يقذؼ بو يف تابوت ال يغرقو ادلاء، مصدفة أف يولد موسى يف زماف و 
موسى" نافيا كل صدفة يف قدر يا على جئت وقد أراد وكزه فقط.." مث مصريا وليس صدفة أف يقتل 

يف الزماف وادلكاف  والوجود..وترابط الظواىر ببعضها يف النسق الكوين فكل واقعة تستوي حركة اإلنساف
 .(1)مع واقعة أخرى، مث مع صبلة الوقائع إظلا تًتابط بينها صبيعا تنفي )الصدفة(.."

يعمد الوعي ادلفتوح يف ادلرتبة الثانية من اجلمع إىل صبع العبلمات الدالة على صَتورة ادلخلوقات، 
سلك تسبح يف فلكو، من نطاقاهتا التكوينية بقصد التعرؼ على الًتتيب ادلسبق، ادلوضوع كمسار و ضم

عوجاج، وكلما أمعن يف البحث، تراءت مستويات أعمق من األفعاؿ الدالة على امن غَت حياد وال 
وف كلو، بل ق التاـ للكؿ. داللة على الًتكيب ادلطلآلعفوية يف الًتتيب وادلسار وادلادلطلق للعبثية وااالنتفاء 
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فالكوف كلو  التفسَت.إىل قوانُت مباشرة، تعجز بعد حُت عن إلقاء غَت ارهتاف من  اما.للوجود سب
خرى فوقها تفعل فيو ويف التاريخ، دوف إدراؾ بعضها يف نطاؽ مستوى ادلشيئة، وأ ارتباطات كلية، يتجلى

العامل فقط بروح موضوعية، تقف عند أعتاب  النظر إىلآثروا خاصة إذا  ،مباشر وتعقل واضح من البشر
 إىل ادلنطق العاـ الذي يقف خلفها.الظواىر يف جزيئتها من غَت أف ربيلها 

وقصة النيب موسى عليو السبلـ، حافلة حبضور مستوى اإلرادة، احملتاج إىل التوحيد ربليبل وقراءة 
عجز كم يف التاريخ من وقائع شلاثلة، يو  ،حبياة موسى عليو السبلـشبيهة  وكم يف العامل من قصة .ليتجلى

يف اإلطار الكلي الكوين ادلفتوح، فيستلبها إىل تفسَتات عن استكناىها ادلنطق ادلادي الوضعي ادلباشر 
 ال تفيد أدىن تفسَت مقنع.مبعضة جزئية 

اؾ وما أعيد سبثل وقائع حياة موسى إال لنفي الصدفة يف ارتباط ظاىرات الوجود وحركتها فهن..."
ربوالت الظواىر وحركتها، نعم  تسوؽ )صَتورة( ناوىتعم، ) قوانُت( ناظمة حلركة الوجود ادلتشيء هبا. 

نوع من الضرورات؟ ىل ىي  ي: أ...ولكن وىناؾ )ضرورة( رابطة بُت الظواىر وحركتها. ولكن ..ولكن
فادلقًتنات يف احلدوث الزماين  ضرورات نابعة من ذات القوانُت ادلشيئة ومن الصَتورة ادلتحركة هبا؟ ىنا ال.

من مقًتنات القراءة التأليفية اليت تكتفي بالنظر إىل  -يف القراءة التوحيدية -وادلكاين ىي أكرب منها
 (1) الكوف وظاىراتو يف تعلقها باإلنساف فقط والتسخَت اإلذلي.."

، كل حلظة وآف  إذف قصة موسى عليو السبلـ ىي صورة ألحواؿ كونية متكررة، ال تفتأ تتجلى يف
عرب ادلكاف ادلمتد إىل نطاؽ ادلطلق، أحواؿ تعرب من ذباوز احلدود ادلباشرة لئلنتظاـ الكوين، لًتسبي يف 

، باعتبار انتمائها إىل فضاء من تراتب سياؽ ترتيبات أعلى، تنفي عنها الصدفة، لكن ال تعمل يف  صاـر
كما –لبشري اإلنتباه لو سباما ولؤلسف اإلكتفاء جلمع بُت القراءتُت يستحيل على الوعي ابغَت ا .الفعل

مهدر للمكنة ادلنهجية يف الولوج إىل عامل اإلرادة  ،من القراءةواحد بوجو  -نرى يف الفصل البلحق
 اإلذلية.

 "..إف ادلقًتنات ىنا تتصل مباشرة بإرادة إذلية يف صياغة الوجود وحركتو..ىنا يظهر فعل الغيب
شاقا للبحر  )صفاتو( )متكلما( مع موسى يف الوجود..ىنا يتجلى اهلل بكل )ادلطلق( )ادلباشر( وليس
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)ملكا( ػلكم حكما مباشرا عرب األنبياء، فيتم )تفضيل( الشعب احملكـو لتعلق  ،مفجرا للماء من الصخر
خصائص الشعب، )شللكة اهلل(، فالتفضيل ليس لذات  حكمة اهلل بو، و)تقدس( األرض اليت تنشأ عليها

س لذات خصائص األرض، فالتفضيل والتقديس ال يرجعاف إىل خصائص العناصر..وإظلا والتقدي
 (1) التقديس والتفضيل لتعلق األرض والشعب حباكمية اهلل ادلباشرة.."

ػلكي التاريخ يف مدوناتو، ادلقدس منها وادلكتوب بشريا، عن ذبارب إنسانية تتعدى ادلمارسة 
وحىت  ىل من الظواىر الطبيعية والكونيةة ومنطقها، بإعتبار التمكن ادلذادلباشرة للتجربة اإلنسانية العادي

اد، ويقودىا لتتغلب على بعأف غلمع شتات شعوب ربت اإلست ، فيستطيع شخص واحداإلنسانية
وخذ دليبل على  رقة، تأيت على اخلصم ككل أو تكاد.مستعبدىا يف ظرؼ قياسي، ودبمارسات خا

كما ػلب حاج ضبد أف يثبت( زوليخة  ود وجالوت، وسليماف وبلقيس )التقرير، موسى واخلروخ، وداو 
أف  من بناء شللكة ىي أدخل يف باب اخلياالت واألوىاـ، منها يف عامل احلقيقة، معاألخَت مكن تحيث ي

شلا يدفعنا إىل  ،استحواذىا على العامل القدًن يف نطاؽ الشرؽ األوسطالتاريخ أثبتها وأكد قوهتا و 
وإف تبدلت الشخوص وتغَتت عينو،  التاريخ إىل اليـو يعمل بالطريقة نفسها وبادلنطق اإلستنتاج أف

 الصور.
يسميو الناس  ،وجوده بفعل مرئي ومباشر يف الكوف قيما -يف توحيد القراءتُت -"..فاهلل يطرح ىنا

ملك، شر، فهو ( مداىا يف التطبيق ادلبااحلسٌت أمساؤه -وادلعجزات، فتأخذ )صفاهتاخبرؽ ناموس الطبيعة 
)مقدسة( بفعل )مقدس(...فاهلل...يتجلى  بيد (مقدس) ن وىو جبار منتقم..فهو ملكموىو مهي

باألفعاؿ اإلرادية اليت تكيف كل الظواىر على اإلقًتاف بأعلى ما تعطيو قوانُت التشيؤ والصَتورة من 
قرائن والًتابط بُت الظواىر يف ضرورة ذاهتا، ولكن ال يستطيع من ال يوحد بُت القراءتُت أف يدرؾ مغزى ال

دالالهتا ادلكانية والزمانية..دلاذا ينفجر النفط بببليُت الرباميل ربت أقداـ العرب ادلسلمُت، بذات التوقيت 
كل ظواىر التاريخ تفصح عن أحداث غَت عادية، ردىا إىل   (2) الذي يعود فيو بنو إسرائيل رلددا.."

 ذلك.سبيل ج إىل تربير علوي أعمق فكاف التوحيد بُت القراءتُت فتحتا  ،العوامل ادلباشرة ال يفسرىا
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الغالب على مرحلة التوحيد بُت القراءتُت، ارتباطها تكوينيا  بادلرحلة اإلسرائلية يف التاريخ 
حيث مت اإلنتقاؿ من العطاء اخلارؽ لئلنساف يف ...جاءت بعد  اإلبراىيمية وعامل ادلشيئة " نساين، إذاإل

اخلارؽ كشف البحر وحيث استبدلت اإلبادة بالعقوبات الغليظة وىي شرائع  لعطاء اإلذليذاتو وإىل ا
 (1) ادليثاؽ.."   ـهو واألغبلؿ والنكاؿ...وتنزؿ الوحي اجلزئي ادلقيد بلوائح العهد وألواحو ومفاإلصر 

وذباوز  ومت ادليثاؽ لقاء العطاء اخلارؽ شرط الوفاء بو، فكاف الغذاء العلوي، وتسخَت الكائنات
مسو، ادللوؾ يعينوف من اهلل وػلكموف باحيث الظواىر ادلباشرة، إىل إمكانياهتا ادلطلقة، بتدخل إذلي 

وزبضع ادلمالك لسلطاهنم وتتعاوف الطبيعة وادلبلئكة معهم، وىنا نقر مع حاج ضبد، رغم ذباوز التاريخ 
ائع اليت ؽلكن أف يتعاطى بالكيفية بعض الوق التاريخ ، إال أف يفالفهم والوعي للمرحلة ادلطروحة من

التبصر ، لكن مستويات ادلنهج وقدرتو على ةنفسها، وغالب عدـ إدراكها ال يرجع إىل كوهنا غَت موجود
الوجودي  توظيف ادلركب للمنهج، تبعا للمعطىىو ما يعجز عن التواصل معها، لذا من البلـز فلسفيا ال

 ذلا مسلك واحد زلدد فقط.التارؼلي ادلعقد والقائم على عطاءات ليس 
يتعدى بو إىل أف التوحيد غلمع إليو التأليف ويستوعبو سباما، ل ؛ن التوسط النسيب الرابطقصدنا م

يئة ادلوضوعي، بربكة تيحها عامل ادلشمة اليت ي، من جهة توظيف ادلعلو وأمشل أفق يف التوظيف أرحب
حدود السبب  توظيفات كونية تتعدى مشدود إىلتدؿ الوقائع على أنو شف عن مكنوف الًتكيب ليك

 بينهما.نسبيا لتوسطو لذا صبع اإلطبلؽ إىل ادلوضوعية فكاف  ،ادلباشر
 
 

 
 

 الخلق:في الحق  عينالدمج بين القراءتين و  -33ب.
وإلستيعاب ادلفارقة نقوؿ دوف تفصيل أف حاج ضبد،  اىا،راتب وتارؼليا أدنادلا أعلى الدمج وجودي

الذي  هراتو العديدة، بدءا من عامل األمر ادلنزه،قاين يف نطاؽ اخللق ادلطلق دبتظحليرتب تنزالت الفعل ا
 ،، باعتبار التايلاجلامع للحقيقتُت السابقتُتالنسيب توسطها رادة ادلقدسة بتليو وظيفيا وأنطولوجيا اال
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ناموس الكوف  العللي يفالنسيب مث عامل ادلشيئة ادلباركة بتجليها  .والبلحقة باعتبار األصل ادلنشئ
فثنائية دبراحل إحيائية  -كما نرى يف الفصوؿ البلحقة-وانتظامو، أما يف سياؽ التاريخ فقد مر الوعي

لذا ارتبطت ادلرحلة األخرى من ادلنهج، باألمة الوسط أمريا، شيئيا،مث إراديا، مث ، أي بدأ الوعي فتوحيدية
.."..ىنا قرآف ادلعادؿ للوجود الكوين وحركتويف الادلتمثلة وكذا دبرجعيتها  ،وأساليبهاقيميا دبناىجها 

يتجلى اهلل بفعلو ادلطلق فوؽ عامل ادلشيئة ادلؤلفة بُت القراءتُت وفوؽ عامل اإلرادة ادلوحدة بُت القراءتُت 
من مظاىر ادلشيئة، و فهنا أمر يتنزؿ من الذات اإلذلية ادلنزىة ليحتوي الوجود وما فيو، من مظاىر اإلرادة 

)قل ىو  امل الدمج بُت القراءتُت، صعودا بالنفس إىل مرحلة التوحيد ادلطلق ىنا تتجلى معاين..ىنا ع
( فتلك أنشودة 0/3اإلخبلص)الصمد، مل يلد، ومل يولد، ومل يكن لو كفؤا أحدا(اهلل اهلل أحد اهلل 

)آتيك بو  راألم الكونية، من مطلقت اهلل ادلنزىة أنشودة القرآف وموسيقاه األرض احملرمة، ادلختصة بذا
عامل األمر، خليفة اهلل نيب سوى واحد من مدرسة أضبد، إذ كاف قبل أف يرتد إليك طرفك( وما كاف 

 (1)"ادلخففةالقارئ للقرآف العظيم، ليفسح للعامل عصر العادلية والشرعة السبع ادلثاين الكوين على 

آلياهتما يف نطاؽ التجربة النبوية  الدمج، يلج عامل األمر وتكشفاتو يف ادلستويُت اآلخرين، وينسخ
احملمدية، حيث يتوىل النفوذ كونيا من خبلؿ القرآف ومنهجتو ادلعرفية العضوية، حيث أنو إذا قاؿ، 

واألغبلؿ وشرعة  إلصرالكوف عطاء مبهرا يف ذبربة عادلية قائمة على التخفيف وذباوز ا كنوزاندلقت  
أمة وسط بكتاب وسط، لَتفع عن اإلنسانية معاناهتا ، ليخاطب العامل كلو، دبنطق وسط يف النكاؿ

ادلعرب عن الكوف يف سياؽ  ادلعرفية منهجيا، ويعيد للعقل واحلس والوحي والغيب والتاريخ، ادلعٌت احلقيقي
تعرؼ لوحدىا لكن دبعية البقية، تعزؼ حلنا ال خلقة فريدة  ؛شبو سنفونية، حيث كل ظاىرةتراتب ي

يف أحضاف مطلق الكوف وترسبي ا إىل ادللكوت الفسيح، لتتجاوز اللحظة واحدا ينقل النفس وملكاهت
إذف فالقراءة )الدرلية( ليست عرفانية وال من ...دبطلق اإلنساف دبطلق القرآف، ربت عناية اإللو األزيل،"

اـ واإلستنارة"البوذية" مثبل، ولكنها قراءة "مقيدة" إىل النص القرآين وفق اإلستخدالصويف قبيل الكشف 
 . (2)قائم بذاتو.." مساؽ ادلميز دلفردات اللغة العربية دبنطق ألسٍت إصطبلحي دقيق، وىذا 

                                                           

 (015-013منهجية القرآف ادلعرفية، ص ص )( حاج ضبد: 1)
 .510ة ادلعرفة الكونية، ص ابستمولوجي( حاج ضبد: 2)
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منهجيا ادلتقاببلت وتذوب يف نطاؽ كتاب  القراءتُت يف مرحلة الدمج تتبلشى واجلمع بُت
مرت أف أعبد( مع خصائص ىنا غلتمع األمر اإلذلي بالعبودية الكاملة )أ  .." وشخص وأرض وأمة،

واألرض احلراـ أعلى مرتبة من األرض ادلقدسة، فالبيت احلراـ يرتبط  -البلدة اليت حرمها -رض )احلراـ(األ
بعامل األمر اإلذلي حيث التعلق بالذات اإلذلية فيما ترتبط األرض ادلقدسة بعامل اإلرادة اإلذلية حيث 

 كتاب األرض احلراـ  ا يأيتفيم ،واهتانسبية، وكذلك نباإلذلية، وذلذا كتب األرض ادلقدسة الصفات 
)القرآف( مطلقا كونيا زليطا بالوجود، وللوجود الكوين كلو )السبع مساوات وأرضُت( وحلركتو أيضا على 

 .(1) إمتداد الزماف ومتغَتات ادلكاف..ومع إمتداد اإلنساف إىل ما قبل ادليبلد وإىل ما بعد ادلوت.."
بتدخل ادلنهجية والوحدة  -من مصاحبة الظاىرة من الدمج، التمكن  -صبعا -اإلفادة ادلنهجية 

قبل تكوهنا، فتكوهنا وصَتورهتا وتبلشيها أو استحالتها إىل ظاىرة من مستوى وجودي  -العضوية القرآنية
للظواىر باعتبار عنايتو ادلصرة باجلزء، وىذا ؽلكن العلم  من ربقيق اإلستيعاب األمثل واألمشل  ،آخر

سياؽ تفسَت وجودي عاـ ال يلغي يا يف ربليليا مث تفسَت ي وتوظيف ادلعطى ن موقعو األنطولوجذاىبل ع
د للعلم ضبيميتو، ليندمج وعيا  يف الوجود، فيكوف واحدا متدارلا، يعرب عن عُت يبل يصل وغلمع ، فيع

أ وتتطور يش، ىو من ينظر إليها اآلف، وىي تتاحلق يف اخللق، أي وكأف موجد األشياء على نظاـ معُت
 وتكوف احلقيقة عُت احلق عُت اخللق. ،وتؤوؿ

من عيسى عليو وللمثاؿ عن عامل األمر وفائدة القرآف توظيفا يف اخللوص إليو، تسميتو لكل 
مساف زلموالف أف ادلسيح وأضبد ا ؟ يقر حاج ضبد فما الفرؽ بينهما .أضبدمد )ص( السبلـ ادلسيح، وزل

وعيسى من عامل ادلشيئة خبصوصياهتما وتفاصيل ؽلثبلف وصفُت من عامل األمر وجوديا، وليس زلمد 
يف إطالة، معروؼ سلطاف ادلسيح وسلطاف أضبد، على عامل اخللق، حيث نغرؽ نشأهتما، وحىت ال 

أذلوا ولؤلسف ألف وعي الناس مربوط بادلشيئة ومقتضايتها  ،فيستجيبويأمرانو  يندرلاف فيو تكوينا ،
يف حُت أف اجلمع بُت القراءتُت درلا يفصح عن حقيقتها  طبيعتو البشرية.ادلسيح وأخرجوا أضبد عن 

فعلم الروح ربديدا من عامل األمر خارج دائرة النفس والعقل ...الروحانية ادلتعالية ادلتولدة من عامل األمر"
واجملاؿ الكوين الذي زبلق فيو اإلنساف فبل ؼلرج علم اإلنساف إىل عامل األمر وخصائص الروح إال من 

                                                           

 .15التصوؼ ومرتبة عامل األمر اإلذلي، ص ( حاج ضبد: 1)
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)الظامل لنفسو، السابق باخلَتات، ادلقتصد( )  00 لذلك من الورثة ادلذكورين يف سورة فاطر اصطفاه اهلل
 (1) وما يستوي األحياء وال األموات إف اهلل يسمع من يشاء وما أنت دبسمع من يف القبور..(

إذف من البلـز التعريج على ادلفهـو األنطولوجي للمستويات وضرورة الوقوؼ عند مًتتباهتا 
األمر، التبس وعدـ اخللط بينهما واستصحاب التمييز يف القراءة ادلنهجية السلمية، وإال  ،إلبستمولوجيةا

وقيل ىذا من العلم وذاؾ خارج دائرتو، فيحـر اإلنساف من تفسَتات متوازنة وافية تعيد اللحمة الطبيعية 
لساعي إىل إضفاء ادلعقولية على بها يف قالب من الوعي ادلندمج اوعي البشري، وصالفطرية إىل مسالك ال

 اء وال استعبلء..إلغغَت الوجود ككل من 

 دبرتباتو: وادلخطط التايل يوضح اجلمع بُت القراءتُت  ومراحلو   

 بعُت اهلل؟. لمع   أضبد      الدمج بُت القراءتُت     عامل األمر ادلنزه       الذات 

 .علم اخللق   موسى  توحيد بُت القراءتُتال   عامل اإلرادة ادلقدس    الصفات   

 .ادلوضوعيالقلم لم ع  إبراىيم تُتالتأليف بُت القراء   امل ادلشيئة ادلبارؾ  ع  العقل 

، دلراتب الوجود، وقياسا تبعا  ، وىم العلماء"الوارثوف"يف ىذه ادلراحل أناس، مساىم القرآف  ثوير  
 .إىل مستويات ادلنهج واستعماالتو

 .عامل األمر الدمج           السابق باخلَتات                                

 .عامل اإلرادة  التوحيد         ادلقتصد                     الوارثوف                 

 .عامل ادلشيئة التأليف                     الظامل لنفسو                         

تنزؿ زلمد من عامل األمر اإلذلي، ليفتح .." تباهتاًت ومتنزالت الوجودية لارؼلي لالتخبلصة التجلي 
اإلذلية دبواصفاتو اإلنسانية متحوال إىل )الناس كافة( عوضا عن اخلطاب  الدين رلددا يف عامل ادلشيئة

ىل اإلستخبلفية و إ احلصري ألقواـ زلددين وإىل )حاكمية الكتاب( عوضا عن احلاكمتُت اإلذلية و
واألغبلؿ والنكاؿ، فحقق عادلية اخلطاب وحاكمية  اإلصروالرضبة( عوضا عن شرائع التخفيف )شرعة 

                                                           

 .11التصوؼ اإلسبلمي ومرتبة عامل األمر اإلذلي، ص  ( حاج ضبد:1)
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ـر عوضا عن الكتب ادلقدسة ذات مودعا الكتاب الكوين ادلطلق احملوالرضبة، التخفيف الكتاب وشرعة 
لؤلقواـ السابقة  )احلسي( الذي كاف )غييب( عوضا عن التدخل الطابع احملدود..ومتكئا على تدخل إذلي

يف مرحلة عامل األمر وعامل اإلرادة، ويف ادلقابل  خوارؽ ادلعجزات فبل ينابيع تتفجر وال خنادؽ أو حبار 
 .(1)تشق"

َت عادي، ا قاؿ يلحظ تناقضا غم  كآخر ما كتب حاج ضبد، فهو يعرب عن رؤيتو، لكن الدارس لِ 
حاج ضبد  أف ييف تقدير  ينسبو إىل عامل ادلشيئة. ، مثمرةص( إليو  زلمد)يف توصيفو لعامل األمر ونسبتو 

نتماء األمري ألضبد )ع(، إال أف ذبربتو احلضارية تقـو على منطق عامل ادلشيئة، يريد القوؿ، أنو رغم اال
لكن بإحاالت ربليلية وتكوينية تفضي إىل العوامل األخرى، وال تلغيها، وإال ما احلاجة إذف إىل التوحيد 

ي الوعي بالتأليف ليتغلغل إىل ادلشيئة ادلوضوعية ويتعرؼ على تركيب التسخَت ويوظفو والدمج، فليكتف
ىذه ىي القيمة العلمية  وادلنهجية  للجمع بُت القراءتُت، لتوليد ..."  لصاحل اإلنسانية وينتهي األمر.

ة" ويف وإعادة صياغة كافة العلـو على ضلو كوين وىذا جهد تأسيسي يتطلب "ادلؤسسية" و"اجلماعي
سلتلف اجملاالت اليت يتكامل فيها من "علـو الطبيعة" و إىل "العلـو اإلنسانية" وتفرعاهتا...وباختصار 

 (2) إعادة الصياغة باذباه كوين." [اجلمع ومراتبو  ]وأبدع يتوىل فحيث فكر اإلنساف 

اإلستيعاب مث  وأخَتا ال ننسى أف فيلسوفنا يلح على مرحلتُت أساسيتُت يف تطبيق ادلنهج من جهة
واإلنسا التجاوز ويتجلى توظيفو ادلكُت يف نطاؽ الكشف عن اجلدلية الثبلثية، أي جدلية الغيب 

ورغم ما أوردناه، يظل تشعب الطرح وصعوبتو يف  .لو الفصل الرابع فيما يأيتزلضنا عة، وىذا يوالطب
قدير التحليل ؽليل إىل أف فيما لكن ت بادلنهج.يف اإلتياف بكل ما يتصل رغبتنا د من عديدة، ػل أحياف

من  ما تبقى عن بعضها فياإلبانة  وتوظيفو وشروطو، وإف كنا قد أجلنا،لبو، أوردناه ما يعرب عن ادلنهج و 
 .الكتاب

 

  
                                                           

 .17األثر الغييب يف حركة الواقع، ص ( حاج ضبد: 1)
 .515( حاج ضبد: ابستمولوجية ادلعرفة الكونية، ص 2)
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البعد  اعتماد حاج ضبد، دلنهج معريف ػلضر فيو بعداف؛ذبمع لدينا من القسم السابق  للدراسة، 
ا، عتقاديا كسلوكيا جوديا كسبظهراتو كعللو كأحكامو ك  كمساربو اإلذلي بالتسديد كالتوجيو دلصادر اخللق ك 

اليت تراكح فيها الوعي عرب كتطوراتو، عرب عصور من ادلكابدة  ادلنهجية   كالبعد البشرم باستخداـ القلم
 استنتاجيوبكافة أجزائها  استدالليةأدكات عديدة، أمعن هبا يف تفهم الظواىر كالسيطرة عليها، إف كانت 

كصوال إىل النظريات ادلعاصرة األكثر  كاستخداماتوبرىانية، أك استقرائية، أك سبثيلية، أك شلعنة يف طرائق العلم 
كأدرؾ جدكل اجلمع  من استخدـ ادلنهج، فقد فهم تركيبونها، لكن ليس كل دقة، شرط استيعاهبا كالتمكن م

كالتأليف بُت كسائل عدة ليتمكن يف هناية ادلطاؼ من الفهم احلقيقي ادلطابق، أك ادلوافق إىل أبعد حد 
 دلوضوع الدراسة كالبحث.

إطبلقية  لكوف كإف من شركط اجلمع بُت القراءتُت أف يستوعب القارئ إطبلقية ا...كأقر ابتداء"
كليس سول اإلنساف الذم يستجيب فحركؼ، القرآف، فالكوف طبيعة ال تعطي إال ظواىر احلركة، أما القرآف 

ىو لكوامن اإلطبلؽ يف القرآف كيف الكوف كيف نفسو، فالقارئ الذم ال يستجيب لكوامن اإلطبلؽ  مطلقو
دلية، كقدرااها النقدية كالتحليلية كمنهجيتها مع شركط القراءة اجل يتكافأيف نفسو ىو أكال، ال يستطيع أف 

 ،االستيعابيف  ي أك الفردم، بلوغ مرتبة اإلطبلؽفإذا مل يستطع الوعي سواء اجلماع ( 1) ادلعرفية ادلفتوحة.."
القرآف استيفاء  اإلطبلؽ ادلقصود، ىو  ية ادلتأسسة على اجلمع دبستوياتو.على ربقيق التوليفة ادلنهج ال يقدر

حالتها إىل بعضها كسباسكها إيف نطاؽ التجليات الطبيعية يف توالد الظواىر ك  كربليبل، كالكوف كحركتوتعرفا 
دراؾ كوامن الطاقة الفهمية عند اإلنساف ذاتو، من جهة تركبو كجوديا إنتظامات بنائية كونية، إضافة إىل يف ا

الغييب الطبيعي دؿ اجل عنصر د يفما سَت ه عن احلقائق القرآنية كمن صياغات طبيعية خاصة، زيادة إىل تعبَت 
 .اإلنساٍل

                                                           

 (.515-515، ص ص )10( حاج ضبد: العادلية اإلسبلمية، ج1)
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انتهت الدراسة إىل خبلصة مركزة شلا استجمعتو يف الفصل اخلاص بادلنهج، كىو أف"..اجلمع بُت 
فردم( يستدؿ بو على )عبقرية القارئ( فلو كانت العبقرية الفردية مصدر  اجتهاد)القراءتُت ليس زلض 

اف بقدراتو الذاتية كادلطلقة إىل الوعي ادلعادؿ موضوعيا للوجود الكوٍل اجلمع بُت القراءتُت لتوصل اإلنس
قد قطع أشواطا كبَتة يف  و، غَت أف اإلنساف مل يستطع بعد..أف يصل إىل مطلق ىذا الوعي، علما أنوكحركت
)الوحي     . كبالرغم من أنو ينجز حضاريا على قاعدة كوف مسخر لو، كذلذا كانت ضركرةاالذباهىذا 

م، اإللو األزيل الذم صدر عنو مطلق الكوف كمطلق لطلق( الذم صدر عن الذم خلق كالذم علم بالقادل
 .(1)اإلنساف، كتلك منة من اهلل"

؛ الديٍت منو كالعلماٍل،  لئلقرار شكاؿ الذم يقف متحديالكن اإل السالف، أين الوعي البشرم اليـو
دلنهجي من ناحية أخرل؟ بتعبَت آخر ىل يتحمل الفكر أماـ حقيقة الًتكيب الوجودم من ناحية، كالًتاكب ا

اإلنساٍل كفلسفاتو، الوصل كاجلمع آلية لتحليل الظواىر؟ كاستخراج أحكامها األنطولوجية كالقيمية؟ ضببل 
 على التعقيد البنيوم ادلتواجد يف الكوف كيف ثنايا التجارب الثقافية كاحلضارية لئلنساف؟

النقدم من الوعيُت الديٍت  ، أرل من البلـز إيراد موقف حاج ضبدحك لئلجابة على االشكاؿ ادلطر 
اإلفضاء للتعرؼ على التطبيقات النقدية، دلنهج اجلمع، قبل  ،كالبلىويت، كالعلماٍل ادلوضعي ادلادم الوجودم

ىو ينشئ كأخرل يكشف، كأخرل فمرة  استعماالتو، تتنوع  أف ادلنهج اإىل مرحلة اإلنشاء، فقد قررنا سابق
كلئلفصاح عن ىذه اإلمكانيات  .ذاككتالية يركب كغلمع، مث ىو يستوعب كيتجاكز كى ،هدـ كيفككي

وم يف الفكر يالقوية للمنهج، أعمد إىل إظهار استعمالو أكال يف نطاؽ الكشف النقدم، لبياف الضعف البن
ادلشركع يف إطار اجلدلية ، مث أجاكز إىل إظهار ادلنهج كىو يبٍت كيؤسس مضامُت اجملتزئُتالبلىويت كالوضعي 

الثبلثية )جدؿ الغيب، جدؿ اإلنساف، جدؿ الطبيعة(، كيف تقديرم بذلك تكوف الدراسة قد استوفت بناء 
 النقدية البنائية.ذبسيداتو ادلشركع، كتاليا تستطيع إبراز 

                                                           

 .515، ص 10،ج اإلسبلمية الثانية ( حاج ضبد: العادلية1)
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 مترتباتها المعرفية: . القراءة الواحدة التجزيئية و10

األزمة ادلعرفية  الستيعاب، استعملهما حاج ضبد، تفسَتيتاف يتافمقولتاف ربليل كاالستغناءالطغياف 
اء على بعد من أبعاد إصرار قطاعات علمية كثقافية كتعليمية كثَتة، على اإلبق باعتباركادلنهجية ادلعاصرة، 

ياد احل كالتزاـجهة التوقف من كإف  االبتدائي، إف من جهة اإلنكار ااىتمامااهلغيا من دا م  الظواىر مستبع  
 َترلاكزتو حلدكد كنطاؽ الشركط اإلبستمولوجية اخلاصة ادلوضوعة، كتأط باعتبارأك عدـ العناية بو سباما،  هإزاء

 ؛االذباهحادية التبعيضي القائم على أمنهاجي دلراحل البحث كنتائجو، كيسمي حاج ضبد الوعي التجزيئي 
كيف  حد كتصباف يف الغاية نفسها.كاحاف من معُت سبتوضعية البلىوتية كاجلربية، إذ علا من ركح كاحدة، بادل

األمر تستعمبلف ادلقوالت نفسها، من جهة احملتول خاصة، كأيضا دبآذلما يف هناية األمر، أم ظاىر 
 مًتتبااهما احلضارية على مستول التاريخ العاـ.

 علم القلم الموضعي والمآل الطغياني: ابستومولوجياأ. 

ادلدل اذلائل للتطورات اليت حصلت على  ج، يستنتعامل، كللغرب خاصةادلبلحظ للتاريخ احلديث لل
ذلك على  كانعكاسخاصة يف إطار النظريات  العلمية كمكتشفااها التكنولوجية،  ،مستويات حضارية عدة

بلوغا إىل الرؤية الكونية  ،احلياة بأسرىا، من ادلمارسات الفردية الدارجة يف سياؽ خصوصية الذات كالبيت
أدىش ..." ة، ادلتمحورة حوؿ الثقة يف العلم كالعناية بشؤكف احلياة بوحي من القيم ادلتولدة عنو، حيثالكلي

إمكانية إغلاد حلوؿ حاؿ يف  النجاح الذم حققو  العلم اجلميع، ككفر دكافع للتساؤؿ حوؿ احلاجة إىل الدين
إعادة تقييم األفكار يف ضوء  دلختلف ادلشاكل اإلنسانية بواسطة العلم كالتجربة، كىكذا ظهرت دعوة

العلـو االجتماعية نظَت ادلعرفة  حقوؿادلعطيات العلمية اجلديدة كتعميم ادلنهج العلمي إىل سائر 
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أكلئك أف اإلنساف يتمكن بالعلم لقد زبيل  كاإلنسانية...، أصبح العلم ىو الطريق الوحيد لتحصيل السعادة
 .(1)الشركر من العامل"شأفتو  تأصلكحده أف يشيد الفرد كمن على األرض، كأف يس

ما تفرضو شركطو إعتماد العلم خطا يف احلياة، كاإلطلراط يف إعادة تقييمها كبنائها على منواؿ 
مضطرا إىل رفض كإنكار كل ما يتجاكز حدكد ادلثبت دبقاييس  -ككذا نظم احلياة -كأحكامو، غلعل الوعي

الكبلسيكية، كما يتولد منها من ادلعرفة مية كمقوالت يادلفاىالعلم اخلاصة، كاإلندفاع إىل مغالبة القوالب 
ياة اآلمنة السعيدة يف األرض، د قياـ احلتبار مباينتها  للحقيقة، كأهنا ضتشكبلت اجتماعية كسياسية، بإع

 .ال سبيل إال بالعلم كإذف

نظاره كرؤيتو، اليت ية عامة، تبٌت هبا احلياة، كينظر إليها دبعة كمذىبكلو أصبح العلم نز   لتحقيق ذلك
''...تسعى، إىل تكوين مفهـو للعامل يستند بشكل كامل إىل ادلعطيات العلمية، كيفرض العلم دبفهومو 
التجرييب... على بعض جوانب الكوف... اليت تطاذلا التجربة فقط، كتتغَت مبلمح الكوف كالعامل يف إطار 

ختيارم الذم يتحرؾ العلم يف إطاره كيتمتعاف بقية التصور العلي يوما بعد آخر ألف الفرضية ك السياؽ اإل
التحرؾ  ومنهجية، لكن قيمة دائم ،ت العلم يستقر حىت تثبت معو رؤية كاحدة للعامل. كلي(2)دائمة''

يف حل  فهايوظ كالسيبلف، بإعتبار التغَتات اليت يلقيها أماـ مشكبلت العامل، كأيضا تبعا لؤلساليب اليت
من ربوؿ آلخر، ف احلياة تتجدد، كال يصبح ذلا إطار ثابت،  كإذفتتجدد، كرىا كاليت بدتلك ادلشكبلت 

ل اليـو م احلاؿ، إىل مظهر كجودم آخر قد يصمنتظ رل، كمن عامل آلخر، ككذا من إنسافكمن رؤية ألخ
 .الذم يشبو فيو كل شيء، إال أنو ال يشبو ذاتو اإلنسانية

كربل انفتحت لتنطلق منها ظاىرة  مل يكن رلرد بوابة ''... فبل بد من اإلعًتاؼ بأف العلم احلديث
ن قبل بل كاف العلم احلديث أيضا، من قدمها دبعدالت ال عهد للبشر هبا مالعلم إنطبلقة عظمى كيتسارع ت
                                                           

                                       ، 3112، 10م العلماٍل إىل العلم الديٍت، ت سرمد الطائي، دار اذلادم، بَتكت، ط من العل مهدم كلشٍت:( 1)
 (.21-32ص ص )

 .01، ص نفسوادلرجع  (2)
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زاكية العقل كمن زاكية الواقع على السواء، مستول جديدا كمغايرا  من مستويات كجود اإلنساف يف ىذا 
 .(1)الكوف"

د إىل تفهمو، كيقنع بدكره يف خضم شبكة ياة ليأخذ منها نصيبا جزئيا، كيعملعلم إىل احلمل يرد ا
أدكات  يستعُت هبا اإلنساف ليسهل أمور حياتو، لكن اعتمد العلم كالوعي، ادلبلـز لو، ليصَت داال على موقع 

كيعيد إنتاجو من  ،أنطولوجي لئلنساف يف الكوف، كاستحاؿ يف يده إىل جهاز كمقوالت يفسر هبا كل شيء
ادلعريف، بقدر ماكاف  الكسبفكما أشرنا، مل يكن العلم احلديث رلرد تغَت أك تطور يف آليات ...خبللو، " 

 بكافة تبعااها. (2) نقلة حضارية شاملة."

ل  مل إال  ،التجريبية ا، كيعيد تشكيلها كفق ركحو كقيموالثقافة اإلنسانية رلاذلا للعلم، أف يأخذ بأزمتهزبخ
 بع

خ
رجاؿ دين سكنوا الكنائس كحرموا اإلنسانية أف تفكر  ؛غالب فيهاد رحلة شاقة كمضنية، كلؤلسف كاف ادل

داخل أسوارىا ففكركا خارجها، فتوفر"..اإلنساف على رؤية سلتلفة للحقيقة دبعٌت أف يستطيع اإلنساف على 
  كاالقتدارم معطوفا على القوة كسيدا عليها، كيعترب العلحد تعبَت ديكارت أف يرل نفسو صاحب الكائنات 

قعت ربوالت مذىلة )التليسكوب( ؼلًتؽ صدر السماكات ك كما أراده بايكوف. منذ بواكَت العصر احلديث 
متوجا مركزية الشمس بدؿ مركزية األرض...أكىل نتائج ىذه الرضة..على قوؿ فركيد ىي ضرب من الزالزؿ 

اآلف كعي معلق يف العامل كزلكـو عليو باغًتاب مضاعف: ..اإلنساف اضا.األرضية، تركت بيوت اإلنساف أنق
عن إلو تبدؿ إىل مفهـو أخبلقي كعن طبيعة ماتت كفارقتها الركح..الزمن..انقلب إىل زمن كمي  االغًتاب

 .(3) فارغ  من أم مضموف رمزم.."

 -تقديره يف -منطق استغناء اإلنساف، كسبلكو للعامل، ألنو إخًتؽ رلاىيلو حقيقة جديدة مؤلفة من
كال يقنع بتدخل فوقاٍل، إال ماكاف  ،كمتناكؿ أجهزتو، كيسود بذلك مكنتوكأضحى كل معطى كجودم يف 
                                                           

 .14، ص 3111الكويت،  ،351ة ، العدد سلسلة عامل ادلعرف ،ويل: فلسفة العلم يف القرف العشريناخل( ؽلٍت طريف 1)
 .51، ص ادلرجع نفسو( 2)
 (.52-54، ص ص )3112، 10ش شايغاف: األصناـ الذىنية كالذاكرة األزلية، ت حيدر صلف، دار اذلادم، بَتكت، ط داريو ( 3)
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ذا صلة باجلوانب األخبلقية البحتة، يف سويداء الضمَت كنداء كجداٍل يسمح بكبلمو يف صمت ظلمة 
  د العامل  وىريا للفهم، فلم يعا كاف معطا جكم  عىأك يقتحم رلاؿ التفسَت كيرا ، لكن أف يدخل ادلخربالنفس

كما كاف، ككلو قد خضع إلىتزاز تكويٍت، قلبو رأسا على عقب، كجعلو مفهوما دبقوالت العلم كتفسَتاتو، 
لكن  .ربة، يف بداية ادلًتتبات احلضارية جراء ادلوجة اجلديدة يف الوعي ادلتلبس بالعلمغشلا أفضى إىل نوع من ال

رمة، زبضع للعلم كليس لغَته."..ليشعر اإلنساف باندماجو الكامل بالطبيعة  ما أفضى إىل مقبولية عاسرعاف 
ككائن طبيعي، كىنا يبدأ الشعور بالغٌت أك اإلستغناء عند خالقو جل شأنو، ألنو مل يعد يرل غَت الطبيعة 
 أمامو، فهي كل شيء كىي كراء كل شيء ال يراىا كىي مسخرة مقهورة بسنن اهلل تعاىل، بل يراىا كونا

مستقبل عن أم إمتداد..بل يرل نفسو الفاعل ادلبدع ادلتعدد القدرات، ادلسيطر على الطبيعة، ادلفجر لكوامن 
 . (1) ما فيها.."

،  يا نفسية مستغنية كسلوكا طغيانيا؛ادلصدر الرؤيوم الذم ينتج كعيا موضعيا، كتال اإلعتقاد اجلاـز
ال  ىب الطبيعة اليت ال يقف خلفها قولًتؽ غياعة، أف ؼلة كأدكاتو ادلخًت تو اإلدراكيز دبقدرة اإلنساف بأجه

غيبية، كال علوية متسلطة، كال سفلية متحكمة، بل فيها ما يكفيها كيفي دبوجبات الكينونة كاحلركة خفية كال 
غواره من غَت يسرب أفيها، كىذا يقود إىل اإلندماج التاـ، بإعتباره  جزءا يف كل، ؽللك أف يعرؼ الكل ك 

نعو من اإلستمرار يف فعلو  إزالة للموانع اليت سب ن توظيفات ذلا، كلكيات كمسإىل ما ػلوزه من م حاجة إال
ادلتألو ، كيتخذ اإلنساف الغافل شكل تنابذةادلاتو."..فيتخذ الوجود آنذاؾ شكل القول ادلتصارعة كآداء

نا بالذات تكمن اخلطورة، كى (2) ادلسيطر بالعلم على كل شيء، فيمجد ذاتو كيستمد قيمو من الطبيعة.."
عندما تتحوؿ الطبيعة إىل قيمة يف ذااها، مث تصبح مرجعية اإلنساف القيمية، كيتعاطى مع أقرانو دبنطقها 

بعيدا عن أية إعتبارات كجودية أعلى متجاكزة للحدكد ادلادية ادلعطاة، كسرعاف ما ينقلب ادلصدر  ،كتوجيهها

                                                           

 .24، ص 3112، 10( طو جابر العلواٍل: التوحيد كالتزكية كالعمراف، دار اذلادم، بَتكت، ط 1)
 .24، ص ادلرجع نفسو (2)
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نساف ذاتو كتعديبلتو، كمع الوقت يتحوؿ إىل مسيطر عليها أماـ تصويبات اإل ،إىل رلاؿ فعل مشركع
 ( إال خَت سبثيل للتحليل السابق.humanismeكمتحكم، كما احلركة اإلنسانية )

الكلي يف القراءة الثانية )علم القلم ادلوضعي( إىل نوع من  كاالستغراؽ"..أدل تعطيل القراءة األكىل 
بناءااها الفلسفية  بيااها ادلختلفة يف ادلفاىيم العلمية الوضعية كركحية اإلرباد بالطبيعة اليت ذبلت دبذى

 ،ادلعركة اليت حسمت مع البلىوت كأركانو كمؤسساتو، بدءا من القرف اخلامس عشر ادليبلدم (1) ادلختلفة.."
كعوائدىا قاد إىل العناية التامة بالزماٍل كاحلاضر كادلباشر، كاإلطلراط الشامل يف سياؽ ادلناىج التجريبية، 

ن التماىي مع م -تشبة ما كاف عليو البلىوتيوف يف صلتهم دبعبودىم -حالة لفلسفية كأعرافها الرؤيوية فتولدا
عور كالسلوؾ كالعبلقة كاحلكم، كىذا هبيمنة ادلعٌت شكل أفقا يف التصور كالشالطبيعة. حيث أضحت ت

نشداد الصاـر ا دلسمى ادلوضعية، كاليت تفيد اإلالتجرييب ادلباشر كحىت الساذج، كىذا ما قصدناه عند استعمالن
 ،ات القانوف العلمي كسبظهراتو الرؤيوية كإستبعاد ما عداه، إنكارا أك توقفا أك عدـ إكًتاث إبتداءبإىل موج

ىذا اإلذباه يف الفهم كالفلسفة، ادلدرسة الوضعية بنسخها، بغض الطرؼ عن التعديبلت عن عرب كخَت من 
 المات ادلختلفة جلهازىا ادلفهومي كأدكااها النقدية.ماادلهم الركح القابعة خلف اإلستعاليت كردت عليها، 

ير فعالية و هبدؼ تطإىل نتائج العلم ادلوضعي، ال  ()بركميثيوس""انطلقت الفلسفة الوضعية بركح "
 كالتحوؿ هبا سر القدرة من اهلل انتزاععلى التفاعل كالوحدة كلكن هبدؼ  مسخر قائماحلركة البشرية يف كوف 

بدأ العلم باذباه اإلنساف للتوحد بالطبيعة كمحاكلة لتحجيم القدرة اإلذلية، كمن  إىل األرض أم إىل اإلنساف.
بتطور منجزات العامل نفسو، كتطلع احلضارة ادلوضعية إىل زلاكلة نفي هنائي كقاطع لفعل  االذباهمث تطور ىذا 

لتو الثقافية، كتعبَته يف الوعي الغريب، لو دال ىاوس كحضور كميثي، رمزية أسطورة بر (2) اهلل يف احلركة.."
تها، لكن يف توكيدىا يال يف شكبلنية العبلقة كمباشر صلة ادلتوازنة بُت السماء كاألرض، عن نوع ال احلضارم،

                                                           

 .151، ص 10( حاج ضبد: العادلية اإلسبلمية الثانية، ج 1)
( من اآلذلة م ).اؿ إىل البشر كسرؽ منهم النار، سر اآلذلة، كأىداىا للبشر، كعوقب من اآلذلة 
 (.150-151( حاج ضبد: ادلصدر نفسو، ص ص )2)
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حىت  كرلرد أف استحكم البشر عليو، ،ديعةكخ دبخاتلةالقيمي، حيث أستأثرت اآلذلة بسر، مت احلصوؿ عليو 
دكر اإللو كانقبض، خاصة بعد الصراعات اضلسر ، كمع الوقت عمليات التوغل يف الظبلـ الكوٍل باشركا

كدكائر تعميم ادلعلومة كنشرىا،  كادلذاىب الفكرية الكنيسة، كاندفع يؤسس للمؤسسات العلميةالدامية مع 
كجوديا مع الطبيعة، كقد حد نو من التو ك، كسبتفردهاستغناء اإلنساف كعدـ  ،حوؿ مقولة كاحدةسبحورا 
م نتائجو، كتعدل هبا إىل نطاؽ التفسَت الكلي منتائج العلم ىذا الزعم يف تقديره، خاصة عندما عأكدت 
 يف مضامُت فلسفة العلـو كتطبيقااها التارؼلية كالنفسية كاالجتماعية كاحلضارية عموما. ،اجلذرم

مل، من الطبيعي كادلنطقي أف تتخذ أصالة كذلذا ففي نظرة اليوناف القدؽلة األسطورية للعا..."
كعباداها، كيقـو التضاد بُت،" أصالة -اإلنساف..ذلا شكبل يف مقابل سيادة اآلذلة..أرباب األنواع الطبيعية

( اليونانية تسعى للوصوؿ إىل أصالة أكمانيسماإلنساف"، كأصالة اآلذلة".كعلى ىذا األساس، كانت الػ)
السماء..اهتم يف احلياة بتلك العناصر -كار سياداها، كقطع حبل عبودية اإلنسافاإلنساف جبحودىا لآلذلة كإن

ذا النوع من "التمسك بأصالة اإلنساف" دلا ازبذ لو شكبل أماـ ىاليت تبدع لئلنساف السلطة أك اللذة..إف 
اليوناف القدؽلة  منذ-" يف النظرة الغربيةأكمانيسمالسماء أصبح "أرضيا" كاضلرؼ ضلو "ادلادية"..ذلذا فإف الػ"

 .(1) حىت أكركبا احلاضرة، أدت إىل ادلادية.."

ظلا صادـ كل زلاكالت التماسك يف الرؤية، كتتابعها يف التأثَت التارؼلي، مل يقف عند ظرؼ بعينو كإ
ية على اإلنبثاؽ من جديد خاصة إذا راعينا أف األصل الرؤ  ، ما أعافادلتانة  لو من خلخلتو ، حىت قيض 

، يعود إىل أصوؿ يونانية إىل يـو الناس ا، كرؤيتواألنطولوجي للغرب  التكويٍت حتاج إىل تراكم تارؼلي عاـر
ىذه ادلوضوعية ثل بداية الثقافة الغربية أيضا، ىي بداية الفلسفة اإلغريقية اليت سب ...إف ادلوضوعية" ىذا،

قافتنا اخلاصة..كىذا ىو السبب ليست رلرد إىتماـ تارؼلي. إهنا موضوعة تقارب ادلشكبلت الراىنة يف ث

                                                           

 .(50-51، ص ص )3114، 10ف، دار األمَت، بَتكت، ط : اإلسبلـ كمدارس الغرب، ت عباس الًتصبايت( علي شريع1)
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لذا من  (1) ف..فهي تعمق فهمنا لقدرنا اخلاص.."ذاألكؿ إلىتمامنا بادلراحل األكىل لتطور الفكر اإلغريقي.إ
ة يف التاريخ، بل ىي نتاج مكابدات طويلة، لكنها يف بات احلالية كليدة حلظتادلًت  عد البلتوازف منهجيا،

ؿ ادلعريف ادلنهجي، مث العقدم مث النفسي الوجداٍل مث احلضارم العاـ، األخَت أفضت إىل ربقيق اإلستقبل
 ن اإلستغناء مث الطغياف.أحواؿ ككضعيات مكنت محيث تولدت 

كز تصور التقدـ تصورا كضعيا إال على التطور العلمي كالتقٍت، الذم يقيس قدرة اإلنساف كال يرت..."
كوف عصور البشرية قد أخذت امسها من التقنيات على الطبيعة كعلى أخيو اإلنساف كمن ادلهم أف ت

ادلستعملة: عصر احلجر ادلنحوت، احلجر ادلصقوؿ..عصر احلديد..إىل عصر اآللة البخارية كعصر الطاقة 
، كاقتصاره قييم الوضعاٍل اإلستغنائي للحياةاإلرتباط الوثيق بُت الت ؛ادلعٌت ادلباشر الذم نستخلصو (2)"النوكية

اليت توسع من سطوة اإلنساف التطور العلمي كتطبيقاتو التقنية، انية العلمية، ادلعتمدة على على القراءة الث
ادلرحلة كالفًتة كاحلضارة بنسبة  ،كربقيبوعلى الكوف كعلى الضعفاء من جنسو، كؽلتد ظل العبلقة إىل التاريخ 

من فيو، إمعانا يف دـ ادلعبد على ليها ىا، حىت كلو كانت حجرا، كقبلها النار، كتإىل نوع األدكات ادلستعملة
يسمح فيو دلا ال يقبلو ، كإعبلف احلضور فبل مكاف يف األرض كال يف السماء، أم يف الطبيعة، تأكيد السيطرة

 (3)ماذا بقي من اإلنساف على أثر التقدـ..الذم ؼلضع لو"..." ده العلم كيسمح بوالعقل كيعم

و البشر، لكن سرعاف ما ينقلب كػلتويهم يف دكامة غَت عوف ركح االستغناء، بادئ األمر، يصنقلب تك
كقد عرفنا استعانة حاج ضبد بادلاركسية كمقوالاها التحليلية، كمنها  ،منتهية، من جدلية اآللة كاإلنساف

القيمة التوحيدية ادلفتوحة، مشدكدة إىل ادلعٌت الكوٍل ك  ا يف سياؽ ابستومولوجياكظفه مةاالغًتاب، كل
ها ''...ادلادية اجلدلية... تتجو عرب تطورىا كما تفيده من حقائق العلم ادلوضعي. إىل ربط ستعملها لنقضفا

                                                           

ص          ،3113، 10ورج غادامَت: بداية الفلسفة، ت علي حاكم صاحل كحسن ناظم، دار الكتاب اجلديد، ليبيا، ط يج ( ىانز1)
 (.15-15ص )

، 0222، 10ت، بَتكت، باريس، طإىل األحياء، ت رانيا اذلاشم، منشورات عويدانداء جديد ( ركجيو غاركدم: حفارك القبور، 2)
 .12ص

 .22ص  ،  نفسو ادلرجع( 3)
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على القلم ككحدتو مع  بارتكازهاإلنساف هنائيا بالطبيعة كدرلو هبا ككائن طبيعي. كىكذا )يستغٍت( اإلنساف 
  (1)''ستغٌتاأنو  ي على القدرة ادلطلقة كقد أحسة... كػلاكؿ أف يعلو بالعلم الوضعالطبيع

جزء ال يتجزأ منها، كال يقدر  نة على كل شيء، كأف اإلنسافيمأكؿ التحليل، القوؿ بأف الطبيعة مه
يندمج يف ثناياىا، كؼلضع العتبارااها التكوينية،  على رلاكزاها ال كعيا كال حضارة، لذا من البلـز عليو أف

أف مربط االستغناء يتناسب طرديا  يفرز؛ليل الذم يسَت على تسديداتو، كعمق التح ناموسوستلهم منها يك 
وضعي، فيظهر على الكائنات كلها كيستقوم بطاقاتو، فيشعر أنو مع زيادة القدرة العلمية كسبكن القلم ادل

 قادر.

 .طغيانالدار + االستغناء = ـاالقت

، كىي انتقائية أكدبنهجية معرفية كضعية، مادية  العلمي الوظيفيالتشيؤ فإذا أخلد اإلنساف لقوانُت ..''
كيتخذىا أرضية لعلوه  الغائيةقوانُت كاملة كليست )نسبية(... فإنو يوظف القوانُت خارج منطق مبادئها 

نفسها، فيحل الصراع كالتضاد  الطبيعيةاحلضارم كطغيانو يف األرض، كدبا يعاكس أخبلقية ىذه القوانُت 
ناقض الكامن يف داخلو، يف أصل التكوين، ما بُت كالطغياف مث التدمَت الذايت للعلو احلضارم. حبكم الت

ي كنسقو احلضارم. ىكذا يطغى اإلنساف حُت ينصرؼ للقراءة العلمية منهجية اخللق كمنهجية الفكر الوضع
منو، ما غلعلو كليد مرجعية  ، لكل فكر عناصره اليت يتشكل منها، ككذا اطلراطو بدكره يف سياؽ أىم(2)فقط''

على القراءة مظاىر حضارية مركبة، كاحلاؿ ينطبق على الوعي ادلوضعي، حادلا يقتصر  ما، ككذا تًتتب منو،
ة ال تطيقها طبيعة الظواىر هبا يف تفسَتات عام من انتظامها اخلِلقي، كيرميالظواىر  زئتالعلمية، ألنو غل

ىر، زيادة إىل عدـ الصلة دبا غلاكرىا من الظوا منبتة ، كال تتحرؾ فراغ، من جهة أهنا مل تتشكل يف ذااها
إمعاف اإلنساف يف  ازدادة كونية، ككلما آذلا، داللة على طاقة فوقانية تفعل فيها، كتدفعها غائيربكمو يف م

 ى الصعيد احلضارم اإلنساٍل العاـ.ىذا النمط من السَت، إال كسبادل يف طغيانو كما يًتتب عنو عل
                                                           

 .150، ص 10حاج ضبد: العادلية اإلسبلمية الثانية، ج (1)
 .024( حاج ضبد: منهجية القرآف ادلعرفية، ص 2)
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ة فإهنا تعكس الطغياف منقلبا، بتدمَت عيأحكاـ الشر ية األخبلؽ ك عة قوانينها ادلماثلة لبنائيكألف للطب
ق الكامنة يف قوانُت الوجود كاحلركة ناقض سلوكيات اخللق مع مبادئ احلذايت مهلك كذلك"..حُت تت

اإلنساف  الكونية، فتحمل احلضارات بذكر فنائها يف داخلها يف اإلطار الدنيوم. كذلك حُت )يستغٍت(
 .(1)لق كغاياتو"بقوانُت التشيؤ عن منهجية اخل

أف ب كاالعتقادمل يتوقف األمر، عند حدكد الطغياف الذم تولده الثقة الزائدة يف العلم كأدكاتو،  ك
يف يـو من األياـ التحكم التاـ يف كل شيء كىو"..اذلدؼ من كجود اإلنساف  ادلسَتة التكاملية للبشر، تنتج

بيعة البشرية كاذليمنة عليها من خبلؿ التقدـ ادلستمر )كىو أيضا( زيادة معرفة قوانُت احلركة كالط يف األرض
الذم ال ينتهي، كمن خبلؿ تراكم ادلعرفة كسد كل الثغرات كقمع اآلخر إىل أف ؼلضع كل شيء اإلنساف 
الطبيعة، حلكم العقل كقانوف األرقاـ، كىو قانوف يستمد مشركعيتو من ادلعارؼ العلمية ادلادية، حبيث ربوؿ 

 شبكة ادلصاحل االقتصادية كالعبلقات ادلادية.." كبشرا إىل جزء متكامل عضوم تنتظموبيعة الواقع بأسره، ط

(2)  

ًتض طريقو كيعيقو، فيعمد إىل إىل اإلنكار التاـ دلا ؽلكن أف يعمو لِ س  فإؽلاف اإلنساف بقدرتو التامة، يخ 
التحكم يف الطبيعة، كمن مث ظنو مع مركر الوقت،  تو كالتقنُت لذلك بأساليب ثقافية كتربوية، توفر لوز رلاك 

السيطرة على كل شيء، فيستبعد العناصر اليت ال تقع ربت مشرط التجربة، كتنقلب القيم ادلتحكمة العلوية 
منقلبا على الصانع  ادلتجاكزة إىل أحكاـ مصاغة زلددة نسبية متغَتة، كأكؿ الوضع كذلك، لكنو ما يلبث إال

ما  ،بأية أساليب ؽلنح ادلشركعية التامة ليعمل فيواسة فيها كال خصوصية، ادة استعمالية ال قدذاتو، فيصَت م
دامت ادلعارؼ ادلادية قد أعطتو ادلشركعية الشاملة."..إف اإلنساف يكوف متحكما سباما يف كاقعو متمركزا سباما 

تاريخ كقمة يتجاكز اخلَت كالشر كالبكاء كالضحك، كمن مث يصل إىل نقطة هناية الكاإللو حوؿ ذاتو، فهو  
التقدـ كالفردكس األرضي، كلكن ىذه اللحظة برغم صبلبتها ىي أيضا حلظة رضبية يفقد فيها اإلنساف 

                                                           

 .022، ص السابقادلصدر ( 1)
 .015، ص 3112، 13 ( عبد الوىاب ادلسَتم: الفلسفة ادلادية كتفكيك اإلنساف، دار الفكر، سوريا، ط2)
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مركزيتو كحدكده كىويتو كاستقبللو عن الطبيعة كيصبح جزءا ال يتجزأ من الكل..فيصبح الكوف كاحديا ماديا 
)مثل حلظة البداية(..كىي حلظة  كاملةسيولة  سباما، متساكية أجزاؤه، كذلذا السبب تكوف حلظة النهاية حلظة 

توثن..إذ تسرم على اإلنساف القوانُت نفسها، اليت تسرم على األشياء كتصبح الطبيعة  كتسلع  تشيؤ ك
 .(1)فيصبح كائنا طبيعيا كشيئا يشبو اآللة" ،رجعية النهائية ادلاديةادل/ادلادة ىي 

، بل قصد لفكرية، ال ثبات اذباه تفسَتم ماواقف امل يسع التحليل سباما إىل التعسف يف مطابقة ادل
إىل إظهار ادلنطق الواحد للمآؿ ادلادم، حادلا يكتفي ببعد كاحد يف الدراسة كالتفهم، كالنظر بعُت 
ابستمولوجية أحادية اجلانب تقـو على استبعاد ادلاكرائيات، كإلغاء كل القيم الغيبية العلوية، ادلتضمنة يف 

دبا غللبو العلم كنتائجو كنظرياتو حىت كلو مل تعمد أماـ النقد، الذم  كاالكتفاء ،للشعوب ادلدكنات ادلقدسة
 ،يضطرىا باستمرار إىل أف تتعدؿ كتتغَت توافقا مع سعيها ادلزعـو إىل نقطة التحكم النهائية يف كل شيء

فالطغياف كل  الستغناء.كا االستقبلؿ يف تأكيده، كالدفع بو إىل هناياتو، كىو صميم ال تتواٌل لكن برىاف
بنية شيء بكل شيء حىت اإلنساف، ثقافة بركح انفصالية كهذه "..قد اعتمدت قاعدة الفهم كادلفاىيم ادل

تفكيكية تعاجل مادة مرئية كمتوافرة  على تطور العقل الطبيعي الوضعي باذباه علمي مفتوح كبآليات ربليلية ك
مشكلتها مع ادلؤثرات فوؽ الطبيعة متفاقمة كمعقدة بطبيعتها ادللموسة فإف  االختباراتكقابلة شىت أنواع 

مل ػلل ادلشكلة حبل  االستبعادغَت أف  االستبعادكذلك ببساطة ألهنا فوؽ متناكذلا. كلذلك جاء موقف 
العلمي اآلف، كسقفو إضافة إىل أف قدرات التطور العلمي  ،ادلفتوح نفسو اإلبستومولوجياعلميا كدبنطق 

ثورة العلمية الفضائية الفيزيائية مل تعط سول )مؤشرات( ؽلكن للشركط العلمية التعامل معها ادلتمثل يف ال
 (2)بالكوف(" االنبهارمن خبلؿ) باستحياء، كىذا ما أمسيو التعامل العلمي استحياءعلى 

لوجيااها و بستمكباالستناد إىل ارغم زلاكلتو لفلسفات ادلادية كالعقبلنية كالتجريبية، عرب تارؼلها الطويل 
يقصد  ية مفتوحة، مشدكدة إىل ىم إنساٍلتوظيفااها، إال أف مآذلا غَت أكذلا، فهي تنطلق من بغ ك اخلاصة

                                                           

 .004، ص السابق رجعادل( 1)
 .313( حاج ضبد: ابستمولوجيا ادلعرفة الكونية، ص 2)
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كتتنكر لكل ما  لتجزيئياادلعرفة، لكنها سرعاف ما تنقلب إىل عكس مطلبها كتذكب يف مًتتبات منهجها 
يًتاءل ذلا، أماـ منظارىا اخلاص، كدبقاييس رؤيتها  كدباغلاكز ظلوذجها ادلعريف كشركطو الفهمية، فتلوذ بادلباشر 

للحياة، فتضغط تلقاء استنتاجات ال تستطيع رفضها، فتلجأ إىل زلاكلة التوفيق لكن منهجها يتأيب، فتميل 
إىل الرفض كاإلنكار، كالعجيب أف إنكارىا متولد من استنتاجات عجلى، أخذت معطى العلم  ادلتواضع، 

لى الوجود كلو، رغم أف ادلتوافر من مساحة الوجود غَت ادلكتشف تدفع إىل صدمة مطلقا، فعممتو عكظنتو 
 ادللموس.زبـو ، كمع ذلك يتجرأ التوظيف الفلسفي لنتائج العلم على الرفض التاـ لكل ما يتجاكز االنبهار

...توحدا )اإلنساف( إىل القلم ادلوضعي دبعزؿ عن القدرة ادلطلقة، يف ىذه احلالة يتوحد حُت يستند..."
..فتكوف عبلقة اإلنساف بالطبيعة..عبلقة امتدادقطعيا بالطبيعة يف ظواىرىا كحركتها ككوف  مستقل عن أم 

معناىا اإلنساٍل ادلسخرة لو..كيصبح موقف اإلنساف ىو موقف  الطبيعيةقهر كصراع..إذ تفقد الظاىرة 
لكنو إلو  ادلتنامية..ىنا يتحوؿ..إىل إلو..كالسيطرة عليها بالعلم، كسبجيد ذاتو من خبلؿ إصلازاتو احلضارية 

من عامل الطبيعة الذم اندمج فيو كتوحد بو...يصبح قانوف الطبيعة ىو قانونو كفلسفتها ىي يستمد قيمو 
طغياف اإلنساف ادلتولد عن  بادلوضعي إىل ادلطلق، كبالقلم إىل القدرة...ىاتاف حقيقتاف: فلسفتو فيتحوؿ

 .(1)ارتباطو بالعلو احلضارم"

جملة أف رآه استغٌت يف مقاـ التعليل أم "...ف (2)(أف رآه استغٌت )كبل إف اإلنساف ليطغى
ليطغى، ألنو يعتقد نفسو مستغنيا عن ربو ادلنعم عليو فيكفر بو، كذلك أنو يشتغل بنفسو كاألسباب الظاىرية 

و إليو تبعثو إىل ذكره كشكره من غَت أف يرل حاجة منإىل مقاصده فيغفل عن رب العادلُت اليت يتوصل هبا 
 (3)"ىعلى نعمو فينساه كيطغ

                                                           

 (153-150، ص ص)10( حاج ضبد: العادلية اإلسبلمية الثانية، ج1)
 . 12-15( سورة العلق، اآليتاف 2)
 .222، ص 31، ج 0222، 10ات، بَتكت، ط زلمد حسُت الطباطباٍل: ادليزاف يف تفسَت القرآف، مؤسسة األعلمي للمطبوع( 3)
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للدارج من أساليب العلم كفلسفاتو ادلًتتبة عنو، كالساعية بالنسبة ما أكردناه كتطبيق نقدم للمنهج، 
إىل تطبيق اجلزء على الكل، أظهر لنا معادلة دائمة، مفضية إىل نتائجها بالتبع، كىي أنو كلما زاد سبكن 

سلطانو على الظواىر، كاستحكم على األشياء، إال كظهر  تنامى ورت أساليبو، كتنوع أداؤه كطاإلنساف كت
ما  ،ة مفتوحة كمتجاكزةيتأييدات قيم كعدـ احلاجة إىل تسديدات علوية ك باالستقبلؿفيو كعي كتصور 

يعنوف دراسة  البعض إىل أف يوقعو يف حاؿ من الطغياف احلضارم اليت تأيت حىت على منجزاتو كىذا ما دفع
 .(1)اآللة قوة كسلطة""قولو: مهمة ب

 اإلتكالي وتوالد العجز: االستمدادب. 

مًتتبااها، ىو القراءة ادلنهجية الثانية، حيث تعتمد على اجلزء األكؿ من احلقيقة  توأـ القراءة السالفة ك
عامة، أك يفضي إىل الوجودية، كالزمها ادلنهجي، فتأدت إىل رفض العلم كما يفرزه من أكضاع حضارية 

كاخلوؼ  ،من العلم فعل السابق التوجسربجيمو كدفع دكره إىل زكايا خاصة جدا من احلياة العامة، كمبعث ال
العلم أماـ الدين  انزكاءعلى الدين كطقوسو كمظاىره منو، ألف يف العامل ذبارب حضارية عدة، أثبتت 

سعة من البشرية حكرا على الغرب، بل امتد نتيجة ، كمل يعد الوضع الذم انتهت إليو سياقات كاكاضلساره
لنا من اإلشارة إىل أف ذلك ىو بصفة عامة  بدا".. إىل أركاف العامل األربعة .االستعماريةادلوجات العسكرية 

تفسَت سطحي جدا للصراع بُت الدين كالعلم، فالتطاحن كالعداء احلقيقي كاف أكثر عمقا كأبعد غورا، فهو 
 االفًتاضاتف بعض ين على اإلطبلؽ بل كاف باألحرل أفات معينة للعلم كمعتقدات للدمل يكن بُت مكتش

 (2)الشائعة جدا اليت كانت متضمنة يف النظرة العلمية عن العامل اصطدمت بافًتاضات النظرة الدينية للعامل"

 تاريخ العامل أعلية النص ادلساؽ، يف تقريره حلقيقة جوىرية، ماثلة أماـ الوعي التارؼلي احلضارم، يف
 كاالنتظاـالًتاتبات ادلؤسساتية،  احلديث، كىو أف الرؤية الدينية ، قامت على صبلة من ادلقررات النظرية، ك

جعلها تتصلب يف تفسَتىا للعامل كتكوف رؤية خاصة متينة، قباؿ الرؤل األخرل فلسفية كانت أك  ،الركحي
                                                           

 .3111، الكويت، 352 ادلعرفة، ج ( آر.إيو.بوكاناف: اآللة قوة كسلطة، ت شوقي جبلؿ، اجمللس األعلى للثقافة، سلسلة عامل1)
 .52، ص 0224، 10: الدين كالعقل احلديث، ت إماـ عبد الفتاح إماـ، مكتبة مدبويل، القاىرة، ط ( كالًت ستيس2)
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ت ادلؤسسة الدينية ترل فيما يرد من نتائج لتعدد لكن ما فتئىا القبوؿ هبذا اعلمية أك فنية أك..ككاف أكؿ أمر 
العلم كالفلسفة خطرا زلدقا على التفسَت الصحيح الذم توارثتو الدكائر ادلدرسية، مشَتا إىل الكفر دبا جاء يف 

ليها عليها بالرفض التاـ، كتضيق ع فتنعكسكتب احلقيقة الدينية، كتاليا ترفعها إىل مضادة اهلل سبحانو ذاتو، 
فأكؿ األمر رفض  ية.ادلقبولية يف الفضاءات االجتماعية كالثقاف اؽ، فتحرمها الشرعية كتكسر اعتداداخلن

دبا يأيت يف ادلدكنات الدينية ككثافة التفاسَت  االستغناءللمضايقة كأخذ ادلواقع، مث رفض للعلم ذاتو، كأخرل 
، نا ،اليت كضعت حوذلا شئ من رفض القراءة الثانية، فينشأ العجز فتحـر نفسها من متاح تنظَتم عاـر

 كالقصور كقلة األدكات ادلنهاجية كادلفاىيم الفكرية، اليت يعطيها العلم كفلسفاتو.

منبتا على قراءة الوحي كحده منقطعا  كاالقتصارأما إعلاؿ القراءة الثانية، أم قراءة الوجود كالكوف ..."
كاحلضارية  ذلا كدلا فيها، يشل طاقات اإلنسانية العمرانية ستقذاركاعن الوجود فإنو يؤدم إىل نفور من الدنيا 

فبل يرل  كينتقص من قيمة فعلو. بل قد يلغى اخلبلفة كاألمانة كالعمراف..كيعطل فكره كيعطلو عن أداء مهاـ
مع  اإلنساف نفسو فاعبل يف شيء، كال يرل لوجوده يف احلياة معٌت...إف ذباكز القراءة الثانية أك عدـ صبعها

 (1)األكىل يؤدم إىل ظهور العجز اإلنساٍل احلضارم كتعطل طاقاتو"

من يقرر  ؛ىناؾ فئة من ادلتدينُت ادلتمسكُت بظاىر األحكاـ الشرعية، كحىت بعض الصوفية السلبيُت
-  االعتبار أساس عقدم كبلميأف إثبات فاعل إىل جانب اهلل تعاىل، ىو شر ال ينبغي تفاديو كمبعث ىذا 

مع مركر الوقت حالة من الشعور بالرىبة يف ادلبادأة بالفعل كادلبادرة إىل جر  -وض فيوالبحث اخل ال يطيق
نشأ معادلة عجيبة يف تالشامل، تنفيذا ألكامر اهلل كإرادتو، كىنا  االستسبلـسكونيا، يقود إىل  احلركة، كفعبل

بَتا عن اإلذعاف اإلؽلاٍل كالقرب، ستسلمت كنت أكثر تعاك  كنت  ت  س  مضموهنا، خطَتة يف آثارىا، كلما اِ 
ت مظاىر ادلعاندة كمعارضة اإلرادة ادكز  االبتعادما كقعت يف لكلما بادرت كسعيت بوسائل احلياة،  كك

 أكثر ىذا احلاؿ يف أزمنة الًتاجع احلضارم، كردبا ىو من أسبابو.ا العلوية، كم

                                                           

 .22طو جابر العلواٍل: التوحيد كالتزكية كالعمراف، مرجع سابق، ص ( 1)
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كىو جامد على ألفاظ  لباس أىل الدينمن يلبس يسمعو )ادلشتغل بالعلـو الدينية كالكونية(  "..كقد 
كيرميو بادلركؽ من يوخبو فيأخذ يلـو ادلتعلم ك  ،الفا للعقيدة الصحيحةمسعها، فلو مسع غَتىا أنكره كظنو سل

دينو نفرتو أف ما يقولو خصمو منو، فينفر من  دقتك يف قوة دليلو كجلهلو بالدين يعين، ىذا كادلتعلم ال يشالد
، بل قد يعأف ال أكثر ىؤالء د قتعيمن اجلهل.. ذلذا  اجلمود كالتوقف  (1) ده خرافة.."قتدين شيء غَت مفهـو

كما جاء من السابقُت من قراءات متنوعة ذلا، ما يدفع بعض القائمُت على الدين،  عند ظواىر النصوص،
اجلمع  إىل إنكار ما عداه، حىت كلو كاف من العلـو الكونية الصحيحة النتائج، كىذا غلعل الراغب يف
طيو من كالتوفيق السجايل اإلغلايب يف تردد من أمره، فيؤثر صلاعة العلـو الطبيعة كالعلم، على الدين كما ػل

باعتبار مقبولية األكىل كصحتها أماـ منطق احلياة كتقلبات الظركؼ، خاصة كأف من يتمسح بلبوس تفاسَت 
، فيضطره كاستدالالحفظا كتقريرا، كليس ربليبل الدين، ال يقول على ادلنافحة، لوراثتو دلقوالت السابقُت 

عن عجز لكنو لؤلسف أفصح  ،الوضع إىل إشهار كرقة التكفَت كإعبلف ادلركؽ، ظانا أنو قد حل ادلشكلة
بنصف احلقيقة غالبا ما يورث  االكتفاء، يعرب عن قلة عدتو ادلعرفية كادلنهجية، كيف تقدير التحليل أف مكُت

 . الطغيافالعجز، كما أكرث قببل 

إعادة اللحمة الصميمة بُت جوانب احلقيقة  اذباهصب يف كمنهج اجلمع علتو ادلنهاجية كادلعرفية، ت
ح باسم الدين كال تتحرؾ نفسو دلعرفة حكم من يمنهج من يص كمظاىرىا ادلنهجية كالفكرية كالسياسية.."ك

للدين،  استئثارايت العجز قد توقف ل ، ك(2) أحكامو أك درس عقيدة من عقائده، فشأهنم كبلـ يف كبلـ.."
بل غلاكز إىل مرتبة اجلهل بالدين ذاتو كأحكامو كعقائده، فالعاجز غالبا ما يلوذ بتكرير ادلقوؿ من السابقُت، 

 .كاالنزكاءفإف أعياه الذ بالصخب كاستعماؿ العنف، أك اذلركب 

اجلانب ادلوضوعي من يسقطوف كىل ك فالذين يتعلقوف فقط باجلانب الغييب يف القراءة، أم القراءة األ.."
اإلنساف كالكوف كينفي األسباب كقوانُت احلركة  يستلبحساهبم، فيتحولوف بالدين إىل الىوت 

                                                           

 .005، ص 0221، 13للنشر، اجلزائر، ط موفم ( زلمد عبده: اإلسبلـ كالنصرانية بُت العلم كادلدنية، 1)
 .005، ص لسابقرجع اادلزلمد عبده: ( 2)
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السلب الوارد، ليس السلب اإلغلايب، دبعٌت سبثل احلقائق  (1) كصَتكراها..ينتهي..إىل فكر سكوٍل جامد.."
 لوب نافية ابتداء لكل سلالف،كاحدة من كثَت، كإظلا ىي سخ  بأضدادىا، كاإلمعاف يف نقد اآلراء، كاعتبارىا

أنو يثبت هلل كللوحي كللدين حضوره، لكن  ؛قدركسنفصل يف العنصر البلحق ماىيتو، كيف بادئ ظنو يخ 
بلؽ صاـر البديل، فيدخل يف رتابة تامة كانغسرعاف ما ينتهي إىل تكلس شديد كرفض مطلق للتجديد ك 

 كسكوف مستمر.

من قيمة الفعل البشرم، كبالتايل القيمة  االنتقاصد أف تعطيل القراءة الثانية يؤدم إىل كىكذا صل "
الوجودية لئلنساف يف احلياة، كىو أمر ؼلتلف عن ادلنهج القرآٍل شلا غلعلنا ظليز بوضوح بُت الفكر القرآٍل 

ل ية أماـ اإلرادة البشرية كالفعذلللقدرة اإل االنتصار، إذف ادلصدر الرؤيوم للعجز ىو (2) كالفكر اإلسبلمي.."
 ، حىت أماـ اهلل سبحانو، إف"انطولوجيااإلنساٍل، كىنا تضيع القيمة األساسية للحضور البشرم كتفرده 

فكرية( دكف كضعها يف دائرة ادلنظور القرآٍل الشاملة قد أضعف كثَتا  اذباىات)ادلواقف( إىل ) التحوالت هبذه
بالقدرة اإلذلية يف كقت ػلس  االنفعاؿكشده إىل منطق العجز كالبقاء قيد  اإلنساف...احلضارية انطبلقةمن 

؟ كال   فيو ىذا اإلنساف نفسو باحتجاب اذباىات اإلرادة اإلذلية يف اخللق عن كعيو فبل يعرؼ من أين يبدأ
ال أصعب ما ؽلكن أف يطرأ على ذبربة إنسانية ما، أهنا  (3)" كيف يضع فعلو يف إطار التسخَت الكوٍل؟

تعرؼ نقطة البدء، كتغيب عنها النهاية يف أفق سلتلط متضارب، فيدخل يف عجز تاـ، كضعف ال يقول 
 على مواجهة أبسط التحديات احلضارية.

من البلـز منهجيا، عدـ الغفلة عن الركح الواحدة، للطغياف كالعجز فهما حالتاف كنفسيتاف كسلوكيتاف 
العجز كالضعف يعوداف  مساكئىل أف لبعد الواحد، لكن ؽليل التحليل إايف تربة األحادية ك تنغرزاف كثقافتاف، 

للدين، يف حُت أف الطغياف ال يقف تأثَته يف اجملتمع الذم أنتجو بل بتغيَتات معينة  ادللتـزعلى اجملتمع 

                                                           

 .010( طو جابر العلواٍل: التوحيد كالتزكية كالعمراف، مرجع سابق، ص 1)
 .151، ص 10حاج ضبد : العادلية اإلسبلمية الثانية، ج ( 2)
 .151، ص السابق ( ادلصدر3)
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ة يف التجربة اإلنساني يتعدل إىل العامل كلو، كؽلتد حضاريا إىل نطاقات الكوف الواسعة، كأفقيا يستوعب كل
يعسر ذباكزىا، باعتبار تركبها كتعقد تشكلها  إلخضاع، كعموديا لقركف ؼللف مآسيكقوة ا براثن قيمو
  سسات كثَتة يف إنتاجها كضبايتها.كتداخل مؤ 

الوضعية الدينية  التزاـمع  اكال تكمن ادلشكلة ىنا يف سبتع الوضعية العلمية حبرية النقد العلمي دلعطيااه"
كلكن تكمن ادلشكلة يف عدـ قدرة الوضعية الدينية على طرح ادلأثور كادلنقوؿ نفسو ضمن  بادلأثور ادلنقوؿ،

أم أف الغائب األكرب يف الفكر الديٍت يرجع إىل عجز الفكر الديٍت عن الوصوؿ إىل  ،ف نفسوآمنهجية القر 
إلبداع احلق كربنط ادلنهج الكوٍل..من ىنا يتحوؿ الدين إىل كعظيات خطابية كإىل قضباف سلفية تزىق ركح ا

 (1) "عبلقة اإلنساف باحلياة كتقوده إىل خارج العصر..

يف منطق احلركة كمآذلا، يتماثبلف ادلبلحظ أف حاج ضبد يسمي الرؤية األكىل كالثانية كضعيتُت، أم 
يف كثَت من  ة الدينية تراث مًتاكم كثيف، يرقىحيث معُت الوضعي ،امرغم تباين ادلرجعيات ادلؤسسة ذل

عُت كاحدة يقيم العامل كػلكم على تفاصيلو، كينخرط يف نافسة القرآف كالوحي ذاتو..كىنا باالت إىل ماحل
مظهرة حضاريا علـو الظركؼ اليومية ادلباشرة، شلا يوقعو يف مفارقة النكراف لنتائج العلم كالفاعلية اإلنسانية، ادلت

رير اكالتق اتالتهميش يف سكونية الشركح ك ينحبس ككبة، تزداد تعقيدا مع التطور، فيعظ يف أشكاؿ مًتا 
 السابقُت.دلتوف 

أبادر إىل احلكم أف الوعي السابق مل يتولد فحسب، جراء الثورة العلمية ادلتعاظمة كإحساس الفكر 
كغَتىا من الفضاءات إىل القركف األكىل لتشكل احلضارة اإلسبلمية، منبتو الديٍت بتضاؤلو أمامو، بل يعود 

ة من معُت كتايب، "..كىذه ىي أزمة الفكر االنتقائي يف كل أشكالو..ككذلك ىي أزمة كثَت من ربالشاملة ادلا
مدارس ادلتكلمُت اإلسبلميُت الذين قالوا باجلربية كاضطربوا يف ربديد مسؤكلية اإلنساف عن أعمالو أك الذين 

                                                           

 (.140-141، ص ص )13( حاج ضبد: العادلية اإلسبلمية الثانية، ج 1)



 المضامين النقدية لمشروع حاج حمد الفكري                                                الفصل الرابع                     

150                                                                                                                    

اليهودية  البلىوتيةادلدارس  (1) ثنُت.."قالوا باالختيار كاضطربوا يف مطلق اذليمنة اإلذلية، أك الذين قالوا باال
للحضور  -الغفلة عن اجلمع منهجيا باعتبار–زىا أف ذبد احلل سيحية ككذا الكبلمية اإلسبلمية أعجكادل

ل اإلنساٍل ا ادلطلقة على كل شيء، مقابل الفع)كليس دلسو( خلصوصيات احلياة كىيمنتهكمسو  اإلذلي كونيا
، ادللخصة دلفارقة كاالختياراجلرب  د إلو، كىي ادلتعارؼ عليها دبشكلةبوجو  كشأنو يف خضم كجودم يقر

أم العلم  ،أعمق، كىي كيفية اجلمع بُت اهلل كقيمة معرفية كجودية، كاإلنساف كفاعلية تارؼلية مبدعة كمنجزة
لقيم الدينية  الثاٍل لكالوحي ىل يتوافقاف؟ كدلن اذليمنة يف التوافق؟ كىل غلتمع أف زبضع لؤلكؿ مع استفزازات 

 ؟  الدارجة

أك إذف ضلن منهجيا أماـ طريقة يف التفكَت يسميها حاج ضبد بالوضعية البلىوتية 
لذم يستبعد البعد الطبيعي، باعتبار أف البعد الطبيعي مركب على سنن اهلل "..النموذج..البلىويت الديٍت كا

اها أم مودع فيها قوة احلركة، كإما مستقلة بذافهي: إما أهنا سنن يف الكوف، مفهـو سنن اهلل يف الكوف، ذلما 
 -الشبكة التصورية الناظمة لفهم البلىوتيُت تدكر حوؿ ناظم صاـر (2) الغييب.." االستبلب أهنا سنن دبنطق 

مفاده أف إثبات حقائق كقوانُت من خبلؿ العلم كنظرياتو، ىو ضد العلم اإلذلي  -يف تقديرىم صحيح
 ادلبثوث يف ثنايا الوحي.

 ذا ليس من مفر إال العودة إىلذليف الثقافة العامة،  امتدادها ؽلنع دبلذا من البلـز مواجهتو، كالقياـ   
فالقراءة األكىل إذ تستصحب القراءة الثانية فإهنا تتسامى هبا إىل ما فوؽ النزكعات الغريزية من  اجلمع، "حلخمة 

  (3)"تعزز بو رؤاىا الربانيةجهة، مث تستصحب ما يستجد من مناىج القراءة الثانية ل

من الشركط ادلنهجية ادلكينة، الدافعة إىل تعاضد القراءتُت لًتتفع القراءة العلمية فوؽ  االستصحاب
بعد، فتخبو الغريزة ضآلة احملصل قياسا إىل اجملهوؿ الذم مل يقتحم  باعتبارسلطانو إىل تواضع احلاؿ كاألداء، 

                                                           

 .21( حاج ضبد، منهجية القرآف ادلعرفية، ص 1)
 .351، ص ادلصدر نفسو( 2)
 .312ص ( حاج ضبد،ابستومولوجيا ادلعرفة الكونية، 3)
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كتربز زللها طاقة من العمل زلكومة إىل أفق قيمي، بشرط األداء اإلنساٍل ستغنائية كمظاىرىا، بتجليااها اال
أماـ الوعي ادلتدين من أساليب نوعية،   زبل بأكضاع اإلنسانية ادلختلفة.كيشده إىل ادلمارسة ادلتوازنة اليت ال

رؼلية كتشكيبلىا تنزيبلاها التا تعُت على القراءات ادلنهجية الصائبة كاحلاثة على التفهم السديد للنصوص ك
 ال ؽلكن بلوغها إال بتدخل العلم.حيث  ، للواقع، بوساطة القنوات التعليمية كالًتبوية كادلؤسساتية

عرب عن أزمة حضارية ال بديل ذلا خارج يد على أف ىذا ادلد الديٍت إظلا ي"..كليس شبة حاجة للتأك
ذا البديل دكف السقف الفكرم حلضارة العامل النظاـ العادلي بوحدتو احلضارية العضوية كال ؽلكن أف يكوف ى

الراىنة فأف تكوف البدائل الدينية متخلفة عن الوعي العادلي أك أف تكوف دكف كحدة العامل العضوية، فمعٌت 
   (1)مل يعد شلكنا البتة" رذلك أف تكوف ضمن جغرافية إقليمية كتراثية منغلقة، كىذا أم

دلثقفُت ادلتدينُت، مفاده أف الرجوع ادلطابق ألساليب ىناؾ زعم غالب من قطاعات كبَتة من ا
إىل  الغريب، كعمدة الوافد إذا أمعن يف رلانبالسابقُت الفكرية كادلنهجية ىو اخلبلص ادلضموف، خاصة 

إال أف  .التأسيس لنفسو من خارج جزئية قيم احلضارة ادلنقولة من خبلؿ الوافد كضبولتو الفلسفية كالعلمية
التقرير النظرم السالف خطَتا جدا، ألنو ال ؽلثل عمق ادلعًتؾ احلضارم، بإقتضاءاتو ادلوجبة  حاج ضبد يعترب

قطرية كحىت ادلعًتؾ من الدائرة البسيطة ال النتقاؿباستعماؿ قلب قوة احلضارة ادلعنية باألخذ أك بادلواجهة، 
لعامل صبيعا يف أقصى أطرافو، شلا فيو جزء تداعى لو ا اىتزعضوم عادلي، إذا دكم ح  اإلقليمية، إىل نطاؽ كخ 

 انتقاذلا، مث ابتداءمسلكيتها ادلنهجية، لتقوية ذااها  ناصية ادلعرفة العلمية ك امتبلؾيفرض على الفكر الديٍت 
، من القيم العليا ادلتضمنة يف مرجعيتو الفكرية كالثقافيةهبدم إىل مرحلة تقييم اآلخرين، كاحلكم على ذبارهبم 

االختبلفات ال يقدر على إغلاد موضع قدـ حضارم يف خضم من  ؛لشاملة ادلتوازنة ىذه الرؤية اَتك بغ
 بستمولوجية كالثقافية.كالتباينات اال

                                                           

 .310األزمة الفكرية كاحلضارية، ص ( حاج ضبد، 1)
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من العوامل ادلهمة اليت يسوقها حاج ضبد إلظهار ادلفارقة غَت ادلقبولة يف ادلدارس الدينية كجامعااها، 
بادلد الديٍت من حالة السلب اليت  االندفاعحاال..دكف  كمصادرىا التعليمية، كمضامينها الًتبوية، "عامبلف

 ىو قائم إىل حالة اإلغلاب )البديل( اليت تظهر ما ىو مطلوب. تؤكد على رفض ما

 يف التعليم بُت منهج الرؤية كادلعلومة التطبيقية سواء يف ادلعاىد العليا أك اجلامعات. االنفصاـ: العامل األول

            دينية كاليت قامت على عقيدة التكفَت اليهودية خبلفا دلبدأ "التطهَت" يف: الًتبية الالعامل الثاني
 (1) اإلسبلـ.."

استيعاب مث ذباكز، فإف الفكر الديٍت، خاصة عند ثبات الصحوة  -ا أسلفناكم-كدبا أف ادلنهج 
ة على ربقيق التجاكز كبلوغ النضج يفتقركف إىل اذلمة اإلغلابية، ادلعين ،اإلسبلمية يف البلداف العربية كاإلسبلمية

احلضارم، ادلستوعب لتجارب اآلخرين، كادلازج ذلا مع الزخم القيمي الذم سبتلكو، كدفع ذلك كلو إىل 
صَتكرة تارؼلية زلققة للغائية احلقانية من اخللق كلو، كل اخللق، لكن الفصاـ الشديد بُت ما تتناكلو ىذه 

تحوؿ هبا إىل نسق تصورم عن ال واجهة أزمات احلياة اليومية، أعجزىاالفئات من معطيات علمية مباشرة، دل
إضافة إىل  ،ئي، يعود بالفائدة على اجلميعارؤيوم، يتيح ذلا ىضم احلياة كاملة يف سياؽ نقدم ربليل بن

التوجس النفسي، ك  كأحكاـ تعليمية شلكنة من التشرنق اإلبستمولوجي، يف صياغات تربويةالفصاـ  تكريس
بوحي من ركح  ،امل أصبعو، كنعت اآلخرين بتوصيفات أخبلقية سلبية، مهدرة لئلغلابيات اليت عندىامن الع

، مع أف الدين  من حيث ما ىو ص الذايت كمفهـو الفرقة الناجيةتكفَتية ذات منزع أحادم ناشئ عن اخلبل
  .ال ػلمل ادلعٌت ادلشار إليو من أم كجو

القراءة األكىل صبع منهجي قوم، يستحضر القيم من  كىكذا تضيع الفرصة ادلمكنة من ربقيق
الوسائلية من القراءة  ككذا الفضاءات اليت تفتحها، كيستجمع الشركط كاألدكات ادلنهجية ك كتسديدااها.

                                                           

 .313، ص السابقادلصدر ( 1)
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إىل مفضيتُت بعينُت منهجيتُت الثانية، فيتشكل الوعي ادلتكامل ادلتوازف الذم ينظر إىل احلياة كيقيمها، 
 .(1)التشرذـ كالعنف يف مرحلة التحوؿ كالفراغ األيديولوجي"..هو "إال ف ك احلقيقة.

ست اإلسبلمية فقط تعاطت مع من اإلنصاؼ ربليليا، اإلشارة إىل أف الظاىرة الدينية عموما، كلي
كالتوقف، يف أحياف كثَتة ادلواجهة الشاملة بقتل العلماء، كحبرؽ  مؤلفااهم،  العلم بنوع من التوجس

كيظهر جليا أف الكنيسة الكاثوليكية أكفأ معرب عن  .إىل إعبلف العدكؿ عن موقفهم رارىمكاضطكزلاكمتهم 
قصور مفاىيمها اليت عرضتها يف ىذا الشكل من ادلمارسات، حيث" تعترب الكنيسة..سواء من زاكية 

تعترب من  إنساٍل مع عامة الناس كحضور صانع الطبقة ادلتحررة فكريا.. اإلذليات أك من زاكية سلوكها البل
العلل الرئيسية لتمايل العامل ادلسيحي بشكل مباشر كالعامل غَت ادلسيحي بشكل غَت مباشر ضلو 

الكنيسة من ادلؤسسات التارؼلية، اليت دفعت الفكر اإلنساٍل إىل إنكار  عٌت ادلستفاد أفادل (2)ادلادية...''
قدؽلة موركثة من عصر اآلباء األكائل، كإذا مل عجزىا ككقوفها عند تفاسَت  باعتباراجلانب اآلخر من القراءة، 

تندفع إىل سلوؾ قمعي ضد اإلنساف، ترصبة لرؤيتها الفقَتة نظريا، فبل  ،صلد حبل للمشكبلت ادلعركضة عليها
لة ادلتحررة فكريا، فتسعى إىل إخضاعهم بشىت الوسائل اليت أتينا ادلثقفة ادلستقتقدر على التواصل مع الفئات 

  -الفكر  انتقمفعلى ذكرىا، 
 
لنفسو، كرفض قيم الدين الكنسي السليب  -ا كجد فسحة عارمة للتحررحادل

 لو أف يقوؿ ما يؤمن بو، من غَت خوؼ كال تراجع. ،العاجز، كحبث لنفسو عن دركب أخرل سالكة تتبع

اريخ،  ادلفكركف يكمن يف أهنم كانوا ينسبوف إىل الدين كل شيء يركنو يف الت ارتكبواخلطأ الذم ...''
ئلسبلـ رأيا آنفا أف لكاحلركب ادلقدسة كاحلركب الصليبية كاجلهاد اإلسبلمي.. ذكرت كادلعابد ك اجلهاد 

ثوريا.. ؽلنح اإلنساف ادلفكر احلر شعورا بادلسؤكلية ىو استمرار للمسؤكلية اليت كاف يشعر هبا األنبياء 
من  (3) عاتق العلماء )أم ادلفكرين(... أنفسهم... ]حيث[ اليت كانت تقع على عاتق األنبياء ستقع على

                                                           

 .314( حاج ضبد، األزمة الفكرية كاحلضارية، ص 1)
 .32، ص 0221، 10، دار التعارؼ للمطبوعات، طالتسخَتم الدكافع ضلو ادلادية، ت زلمد علي مرتضى مطهرم: ( 2)
 .22، ص 3112، 10حيدر رليد، دار األمَت، بَتكت، ط : دين ضد الدين، تعلي شريعيت( 3)
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الدكاعي اليت أظهرت القراءة األكىل كالثانية معا، بعض ادلمارسات اليت تواردت من التاريخ، يف صورة 
مؤسسات دينية كمظاىر حضارية احتكاكية عامة، دفعت البعض إىل االستغناء، كالبعض اآلخر إىل العجز 

طاقة دفع، اللتزاـ الشعور  تربزهة رلتمعة مفتوحة، يف حقيقة الدين ذاتو كالتخلي، يف حُت أف قراء كاالنزكاء
 بأعلية الذات كحضورىا الفاعل يف الكوف كالتاريخ معا.

السبب اآلخر للعجز كالطغياف أنو''... مل يكن أغلب الناس ؽلتلكوف قدرة كافية من النقد ليعوا أنو 
ي اخلاطئة، نصيبا من الواقع كصورة معقولة، كإف الكنيسة ى عةادلسائل ادلتعلقة دبا كراء الطبي ؽلكن أف سبتلك

على ثاركا  (1)ة ال تتبلءـ كادلقاييس العلمية أنكركا األمر من أساسو''يسف ادلفاىيم الكنكلذا فإهنم دلا رأكا أ
فيو،  ألنفسهم طريق ادلعرفة التجريبية احلسية، ما دفع رجاؿ الدين كادلشتغلُت يشقوف، كأخذكا الدين كرفضوه
 االنزكاء ثركا طة الزمانية، لكن عند فقد الصلة آحاؿ القوة كالتحالف السلطوم مع السل الداميةإىل ادلواجهة 

آحاد ركاح للدين يف ادلناسبات ك احلياة كلها للعلم، كالضمائر كاأل كقبوؿ الوضع كذلك. ئسكراء جدراف الكنا
 األسبوع.

عرب تارؼلها، كإف تعاظم ذلك يف عصور الًتاجع  احلاؿ عينو ينطبق على التجربة اإلسبلمية ك
احلضارم، كالدخوؿ يف حاؿ من الركوف التارؼلي، جعل ادلسلمُت يكرركف أقواؿ السابقُت، ما غلعل دكر 
التصويب كالتصحيح صعبا ''...إذ أف معظم )ادلنتج بشريا( من اإلسبلميات ادلطركحة يف سلتلف احلقوؿ عن 

لتارؼلانية  حاكمة ثقافيا كاجتماعيا زكف التفاسَت كالتأكيل مل تتأثر فقط دببلبسات األصوؿ كإىل ادلقاصد... كسل
، بل ربولت بالدين من معرفة إىل أيديولوجية تناقض يف كثَت منها ادلعرفة الدينية نفسها، حىت أصبح اإلنتاج

التصحيح فهو  ايب، أمجهد التصحيح أكرب من جهد التنزيل نفسو، فالتنزيل صياغة جديدة للواقع األمي العر 
 .(2))عملية مزدكجة( تتضمن اذلدـ التفكيكي دلا أنتجو الواقع من بعد مرحلة التنزيل، مث إعادة البناء...''

                                                           

 .34السابق، ص رجع مطهرم: ادل مرتضى( 1)
 .03( حاج ضبد: األثر العييب يف حركة الواقع، ص 2)
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ستمولوجية، شكبلف من ادلمارسة احلضارية كاالب عند أعتاب ىذه اخلبلصة، نقرر أف العجز كالطغياف،
ة ادلركبة يف سياؽ اإلنسانية على العمليات الثقافية كالًتبوييتولد حتما عن األخذ ببعد كاحد من القراءة، لذا 

القيمية لمية، كاإلذلية قستيمولوجيا، كإدخاؿ األبعاد العلمية التعمد إىل إرجاع االرتباط اب، أف صبعاء
فتعجز. ''... كادلطلوب ليس  غىكتط تستغٍت فتطغى،ال  ؛بناء حضارة إنسانية متوازنةالتسديدية، يف سياؽ 

لك نظريا كلكن اكتشاؼ ذلك تطبيقيا، فالقوؿ النظرم ال يتجاكز حالة تبشَت بفرضية تكوف غَت قوؿ ذ
صحيحة كؽلكن الطعن فيها، كذلذا يكوف التحدم األكؿ كاألىم يف اكتشاؼ مدل التداخل ادلنهجي من 

سنن اهلل يف الكوف عية كاإلنسانية القائمة على يخبلؿ اجلمع بُت القراءتُت، بُت الوحي اإلذلي كالعلـو الطب
 .(1)كاحلياة كاإلنساف...''

 

 
 

 

 الثالثة:لالستالبات والتأسيس  التبعيضي . النمط 10
نقدية، كقػد أظهػر مػا أكردنػاه، دلػا عمػدنا إىل لن يف تطبيقاتو امكد، يالقوة اليت يتمتع هبا منهج حاج ضب

يف ال تسػتطيع أف تسػتوعب الكائنػػات للظػواىر، ككيػف دؿ علػػى رؤيػة أحاديػة الغيػػة  االجتزائػػيربليػل التنػاكؿ 
ينتهػي ضػركرة االسػتبليب أف الػوعي  ؽلتػد بػو، إال اجلانب التنزيلي منػو، عنػدما غللو الشامل، ك  كامتدادىانوعها 

متمحػػػورة حػػػوؿ عنصػػػر بعينػػػو، مػػػع إضػػػعاؼ العناصػػػر األخػػػرل أك فيػػػو إىل اسػػػتبلبات، ذبعػػػل العنايػػػة ادلعرفيػػػة 
ك اإلنسػػػػاف مركػػػػز العنايػػػػة ، أاالىتمػػػػاـادلػػػػادة ىػػػػي بػػػػؤرة يعػػػػة ك أك الطب ،حملػػػػورإلغائهػػػػا، فيكػػػػوف اهلل كالغيػػػػب ىػػػػو ا

اسػػػػتدراكا ألم اسػػػػتنتاج ؽلكػػػػن أف يتعجػػػػل شبػػػػرة التحليػػػػل، أقػػػػوؿ أنػػػػو مػػػػن الػػػػبلـز شػػػػغل ادلػػػػنهج  ك كالتوصػػػػيف.

                                                           

 .012، ص حيد كالتزكية كالعمراف( طو جابر العلواٍل: التو 1)
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نطػق تبعيضػي ذبزيئػي؟ أـ بشػكل تكػاملي تناسػيب، يػوازم بػُت معطيػات القضايا الثبلث السالفة، لكن ىػل دبب
 ؟ ود ادلتدرجة، كادلعرفة كتصورااها ادلتشابكة ادلًتصبة لًتكب ادلعطى أصبلالوج

العػػرض بػػاجلزء األكؿ منهػػا، مػػربزا األفػػق أبػػادئ ، ادلسػػألةيف تقػػديرم قبػػل اإلجابػػة حػػوؿ الشػػق الثػػاٍل مػػن 
ليػػا فإهنمػػا تا االجتػػزاءالطغيػػاف كالعجػػز ناشػػئُت عػػن  أبعػػد مػػن التحليػػل، فػػإذا كػػاف النقػػدم للمػػنهج يف مسػػتول

يولداف حالة كشكبل من الفهم مبعثرا متنػاثرا، ال غلمػع كإظلػا يفػرؽ، فيتحػوؿ الوجػود إىل مػزؽ مشػتتة ال جػامع 
كألف يف الرؤيػػػػػة التحليليػػػػػة حلػػػػػاج ضبػػػػػد، الوجػػػػػود يولػػػػػد ادلعرفػػػػػة، فهػػػػػذا يعػػػػػٍت أف نظريػػػػػة ادلعرفػػػػػة،  ،بػػػػػُت جوانبػػػػػو

 ستبلبية.اال كاالنتقائية كجتزائية اال كستكوناف منطبعتُت باألحادية نها كاإلبستومولوجيا ادلنبثقة ع

ا  كقػػررت معادلهػػا ثوابػػت اهكىكػػذا ؽلكػػن القػػوؿ: إف"ادلعرفػػة" يف طريقػػة التفكػػَت اإلسػػبلمي قػػد حػػدد.."
صبػاع   تلك النظرية ادلعرفية تعد قاعػدة للوحػدة الػيت  ك .الوجود، كالوجود القائم على فكرة األلوىية كمركز ذلا

يف مبػدأ التسػامي الوجػودم  سبلمية، بل إف ادلدارس الفقهية كالفلسفية ادلتباينة تقػفالدراسات عن النظرية اإل
كىنػػا تقػػـو إمكانيػػة ملحػػة نظريػػا، علػػى إدراج .(1)يم ادلعرفػػة اإلسػػبلمية انطبلقػػا مػػن ىػػذا ادلبػػدأ األصػػويل"كيف تقيػػ

كادلنهجػي علػى قػيم  ادلعريف اىتماموأعماؿ فيلسوفنا ضمن اإلطار الوجودم للتصور التوحيدم حينما يتأسس 
بنػػاء احلقيقػػة ادلنسػػجمة  كجوديػػة يقػػع يف أعبلىػػا اهلل سػػبحانو ، كضػػمانة مركزيػػة يف تبلحػػم الظػػواىر كإمكانيػػة

عيػػة الفكػػرة العلػػة، دب، حيػػث انطولوجيػػا ادلتوازنػػة، دكف أف يلغػػي التسػػامي ادلشػػار إليػػو حضػػور األشػػياء كبركزىػػا
تاليػػا، ككػػل شػػاردة ككاردة إنشػػاء لػػة للحقيقػػة كشػػفا بدايػػة، مث دفػػات الوجػػود ادلسػػتحيل إىل معرفػػة ناق تشػػكبلف

ػلتويها ادلنهج، إىل تركيبتو، كيوظفها يف تفسَت الظواىر كالتعمػق فيهػا معرفيػا، كلؤلسػف غالػب الػوعي البشػرم 
 .اختيارايف أحياف ذىوال كيف أخرل  ؛كاإللغاء كاإلسقاط التبعيضيف أحضاف يرسبي يفتقر ىذه اخلصيصة، ك 

 الهوت الغيبي وتشكيل المصادرة الجبرية:أ. ال

                                                           

 .02، ص 3115، 10بة الشركؽ الدكلية، القاىرة، ط ( أضبد داككد أغلو: الفلسفة السياسية، ت إبراىيم البيومي غاًل، مكت1)
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التارؼلي كعلى شىت صنوؼ مذاىبها كمدارسها، ال من  امتدادىايركز عملنا على التجربة اإلسبلمية يف 
جهة قيامها السليب التاـ أماـ منهج لوحدىا، كلكن ألف تناكذلا بالًتكيز فيو إحالة إىل اخلربة الدينية كطريقة 

بالبعد الواحد للتجربة كتفويت الطابع ادلركب  اكتفائهاطبيعية كاإلنسانية يف حاؿ تعاطيها، مع الظواىر ال
النطاقُت اإلنساٍل كالطبيعي، ضمن مشولية صارمة تقرأ   احتواء، إضافة إىل سعيها الدائب إىل ابستومولوجيا

 كل مضامينها، خبصوصيات شركطها النظرية كادلنهجية، كإال فالرفض كالتضييق مصَتىا.

 اجلربم  االذباهعليها  ادر اليت بناادلص
خ
كآخر  ،أحدعلا عن رفض ر منزعو، تتوزع إىل مصدرين؛ادِ ص  ادل

ادلركزم بالذات العلية كصفااها  االىتماـبٍت على ادلالسائد  فاالعتقادفأما الذم عن رفض  .عن ىزؽلة
، يًتلشلا جر اخلبلؼ  ،أمور كنفي أخرلحوؿ إثبات كأفعاذلا، يف شكل دراسات سجالية شلحاكاتية، تدكر 

كأخرل بالسيف كىكذا، كسأعمد يف حُت فيما بينها، مرة بالرأم  تتنابذفتكونت ادلدارس كادلذاىب كجعلت 
ين أف يتنازؿ عن موقع من زؽلة "..يلجأ إليها كلما اضطر الدأما الذم عن ى إىل إبراز ىذا الرأم كأصولو.

كبعد نزاع قد يستمر سنُت . ركز ككاف يشغلو يف السابق..مواقعو التقليدية أك كلما اضطر ألف ينسحب من م
مل  أصحاب النظرة الدينية أنوبُت كبار ادلثقفُت..عندئذ يقوؿ  تنتصر النظرة العلمية اجلديدة كتسود طويلة،

ه سلسلة طويلة من التفكَت ؼلبئ كراء..كلكن احلق يقاؿ أف ىذا النمط من يكن من موجب ذلذا النزاع أصبل
 .(1) عندما كقف كجها لوجو أماـ العلم.."امة كاحلامسة اضطر إليها الدين اذل الًتاجعات

 نقصد ميدانو، كرغم النزعة التجميعية الغالبة على النص، إال أننا نفيد التفاتتوإذ نقوؿ العلم، فنحن 
نظرية تضطر  انتصاراتكؽلتلك حادلا يستويف العلم  ،يف أحياف كانزكاءهادلهمة، بإقرار تراجع الفكر الديٍت 
زال من غراؽ يف خصوصيااهم البلىوتية كتنااجلديد من العلم، كاإلكرفض ادلشتغلُت بالفكر الديٍت إىل الًتاجع 

زلفولة. فيظهر العجز، كتنمو الرغبة يف رفض اجلوانب  دكائر ادلعرفة كمؤسسااهم اليت كانت مشغولة منهم ك

                                                           

 .02، ص 3112، 12صادؽ جبلؿ العظم: نقد الفكر الديٍت، دار الطليعة، بَتكت، ط ( 1)
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ي التوفيق، مرة بغرض إثبات األسبقية كأخرل بداع ؛تائجاليت اكتسحها العلم، كيقول السعي إىل مصادرة الن
 كقلة العدة ادلعرفية كضحالة األساليب ادلنهجية.التقادـ ، جراء اإلىتبلؾ ككأخَتة ربت كقع الضعف 

الديٍت كىيمنة  االستبلبكىنا بالذات يركؽ للتحليل أف يقر أف حاج ضبد، قد حدد بدقة مظاىر 
 ي قطاعات ال يستهاف هبا، يف القدَل كاحلديث نوجزىا فيما يأيت:على كعاجلربية الركح الغيبية 

الغييب ادلبالغ فيو، إىل اإلقرار دبقهورية كل شيء هلل سبحانو،  االىتماـؽليل الوعي ادلتمحور حوؿ  -0
كال التعرؼ عليها ألف كأف إرادتو نافذة ؼلضع ذلا كل شيء، فبل كجدكل من دراسة الظواىر 

اإلرادة ربيل  إىل ما جعلت ذبليا لو، كأعٍت ىي إال قرائن آنية  ماك السنن ـ كتعطل ك القوانُت زبر 
كخضوعو  كصَتكرتو،عارمة كلئلرادة البشرية، كلفاعلية الوجود  مسلوبيةشكل تاإلذلية، كىنا ت

كال أحد يقدر كأٌل شاء. فكل زلاؿ إىل كائن علوم يفعل يف ملكو ما يشاء تنظمو. لنواميس 
 مع األشاعرة، مث ذم كقع بُت ادلعتزلة ككما قضى، كيظهر اجملاؿ الكبلمي العلى رلاكزة ما أراد 
 كمعركؼ سباما نكراف األشاعرة لفاعلية األسباب كجدكاىا .ىذا التوجو ،احملدثُت كمدرستهم
 كجوديا يف الكوف.

ال ؽللك حرية تامة، تقدره على الفعل لية اإلنساف غَت رلدية، فهو يف أقصى حاؿ عاألف ف ك -3
د سلفا"..إف لئلنساف كسبا كإف ب ما حدسى ما ؽلكنو أف يكته ابتداء، كإظلا أقصكضد

 ادل
خ
كادلكتسب  االكتسابب سللوقاف هلل تعاىل، كىذا ال معٌت لو، فإنو إذا كاف س  ك  كتسب بو كادل

، كادلبلحظ أف الغالب يف ربليبلت (1) .."اكتسابوسللوقاف هلل سبحانو، فالعبد  كال بد رلبور على 
يف  ببل جدكل الفاعلية، كأف اإلنساف رأيها إىل القوؿ يذاىب اإلسبلمية كالدينية عموما يفضادل

فلتة القدرة، ال ؽللك أماـ العامل كال أماـ موجده شيئا، إال ما كاف  مستلبهناية ادلطاؼ عبد 
من حاالت  ىا،"..مفهـو العبودية ادلركب على ما كاف يف الثقافة التارؼلية السابقةَت نظقل  اعتزالية

                                                           

          ، 3113، 10( ابن رشد: الكشف عن مناىج األدلة يف عقائد ادللة، ت أضبد مشس الدين، دار ادلكتبة العلمية، بَتكت، ط 1)
 .012ص                 
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، أم اجملاؿ ادلعريف الذم كانت تستخدـ ضمن منظومتو مفردة عبودية، مث ؽلتد ربليل االسًتقاؽ
تارة ػليل العامة، كىذا ما  (1) ىذه ادلفردة )العبودية( ضمن عبلقات ارتباط مع أكضاع التعبد.."

كينعكس ذلك   عس كشيوع فلسفة اخلنوع، كأف البشر مسلوب اإلرادةأخرل إىل تغليب ركح التقا
كلو على احلياة، فتنحبس كيتوقف استمرارىا، كإذا كلف اإلنساف ما ال يطيقو مل يكن فرؽ بُت 
تكليفو كتكليف اجلماد، ألف اجلماد ليس لو استطاعة ككذلك اإلنساف ليس لو فيما  ال يطيق 

ا باجلربية ، ككذلك ىي أزمة  كثَت من مدارس ادلتكلمُت اإلسبلميُت الذين قالو (2) استطاعة.."
كاضطربوا يف مطلق  باالختياريد مسؤكلية اإلنساف من أعمالو أك الذين قالوا دكاضطربوا يف رب

 .(3)اذليمنة اإلذلية.."

يوظف اخلطاب البلىويت، عادة بعض ادلقوالت ادلستقاة من القرآف الكرَل ككذا الكتب ادلقدسة  -2
د النافع ادلستقل مل يستطيعوا ، ألف مهما بذؿ الناس جهدا لتحصيل ادلردك فللديانات األخرل، 

القوة العليا قد ىيمنت سباما على كل شيء، كأف مستغلقات الوجود كرموزه، كإف انفتح بعضها 
، دلا يفصح عن مكنونو، كىو يف هناية تقديرا، فبعضها اآلخر ال يزاؿ يف غياىب الكوف سلفيا

)كيسألونك عن الركح قل الركح  لكللخالق، من ذ ليل من ادلفصحات عن القدرة البلهنائيةالتح
السؤاؿ رغبة يف ادلعرفة كاندفاع ضلو تعقل الظواىر  (4) من أمر ريب كما أكتيتم من العلم إال قليبل(

تعقيب إال أف األمر اإلذلي حجبها كجعلها من سلصوصات الذات العلية، كالدليل ال ،اخلفية
  يرقى إىل أف يتعرؼ على كنوالذم ال القائل، ما صبعت من ادلعارؼ ال يبلغ إىل حد القليل،

                                                           

 .24، ص 10( حاج ضبد: العادلية اإلسبلمية الثانية، ج 1)
 .012السابق، ص  رجع( ابن رشد، ادل2)
 .21( حاج ضبد: منهجية القرآف ادلعرفية، ص 3)
 .45( سورة اإلسراء، آية 4)
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األشياء رغم تأثَتىا الفاعل كالركح،" كيركب على ما يبدك من انتقاص يف العلم، استبلب آخر 
 .(1) القدرة اإلنسانية دكف الكشف العلمي الكوٍل.." انتقاصىو 

اؿ أنو يهرع غالبا إىل شهر سبلح اآليات، كلما برز الفعل العلمي الساعي إىل الكشف، كيق ك
يستحيل على البشر أف يفعلوا شيئا، كمهما اكتشفوا يظل ذلك ضئيبل إذا قيس بأقطار السماكات 

 .(2) "ال تنفذكف إال بسلطاف" كال ؽللك السلطاف إال صاحب السلطاف.." ؟ ؟ كأين كاألرض.. ككيف

م حيااهم يف نظ االستقبلؿاإلرادم، كتاليا  االستقبلؿال ؽللك البشر يف الرؤية البلىوتية،  -1
كشؤكهنم، فبل يستطيعوف إقامة النظم النابعة من ذبربتهم اخلاصة، ادلتطورة، عرب التاريخ، "..فيظن 

عبلقة بُت اإلنساف كالتشريعات، كال قيمة للمؤسسات الدستورية اليت ؽلكن أف ينظر إليها ال بأف 
نص من مع  اجتهادالبعض كمجالس شورل غَت ملزمة، كللرأم حدكد يقف عندىا، فبل 

، كالوعي ةادلؤسسات الدينيتفًتض إذف  (3) الكتاب أك السنة أك ما أصبع عليو السلف.."
يد التعدم التاـ البلىويت القائم خلفها، أف إعطاء احلضور للرأم البشرم يف قضايا احلياة يف

قرار، تنويو أخبلقي، ألف ما يليو إذعاف كإكمنجزااها، كما الشورل الواردة إال  لئلرادة اإلذلية
كتسليم ألمر اهلل كإرادتو النافذة يف األخَت،" إف عبارة ''أطيعوا اهلل كأطيعوا الرسوؿ'' ؽلتلك سلطة 

 باختصارأك          كالقرار بشرط إطاعتو لؤلمر)أمر اهلل( أم اإللزاـ كتنظيم العوامل، التقوَل 
ركح ىل ما ػلكم ىذا النص، لكن السؤاؿ ادلط . (4) السيادة العليا كالقول اذلائلة رلتمعتُت.."

ىدفو  أف ادلشركع الفكرم التوحيدم، باعتبارىو عينو ما يوجو رؤية حاج ضبد؟ أبادر إىل النفي 
ما القراءة كالدمج التوليفي منهجيا كمعرفيا، يف حُت  الكشف عن مواطن القصور، إلعادة

                                                           

 .24، ص 10( حاج ضبد: العادلية اإلسبلمية الثانية، ج 1)
 .2155، ص 15، ج 3111، 21ركؽ، القاىرة، ط ( سيد قطب : يف ظبلؿ القرآف، دار الش2)
 .22ادلصدر السابق، ص ( حاج ضبد: 3)
     ، 0224، 12ية الفكر اإلسبلمي، ت ىاشم صاحل، مركز اإلظلاء القومي كادلركز الثقايف العريب، بَتكت، ط ؼل( زلمد أركوف: تار 4)
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لى الفعالية ادلستقلة قياـ مفهـو للسيادة بتأسيس ع استحالةرب توصيفا من منطلق ت، يعسقناه
 للناس قباؿ الذات العلية كالنيب كالكتاب.

"..إف ربليلنا ؼلتزؿ...خيوط القوة ادلشكلة للحمة الوجودية ادلستمرة للوعي اإلسبلمي األكىل، إىل نوع 
من ادلفاىيم كاألحداث كالتحديدات، حيث صلد أف ما ىو خارؽ للطبيعة يتدخل يف التاريخ كأنو الواقعي، 

ف( الذم يستنبطو ادلؤمنوف مشوليا عن طريق العبارات األسطورية كالتسجيبلت آ)احلق بلغة القر  قياحلقي
 السياؽ ادلتعلق بالعنصر يظهر التباين تفكيكيا يف ،(1) ادلعيارية كالتصرفات الشعائرية كاألعماؿ الثقافية.."

، مراجعة بنائيتو طموحو كآلياتو، دبعٌتبُت العمل على خلخلة منطق الوعي البلىويت لتجاكزه دبادتو ك  احلايل،
أك نقد ذايت للتصحيح كإعادة اللحمة كالتوازف كبُت النقد بغرض إثبات اخلطأ مبدئيا، كالقصور تكوينيا يف 

أك يف أطره  ،بنية الوعي البلىويت ذاتو، بقصد ذباكزه سباما، سواء يف مادتو ادلفاىيمية ادلكونة لبنائو النظرم
كسيعيد التحليل فيما يأيت من  ية، كإحبلؿ رؤية أخرل تقـو مقامو.كيف مسالكو ادلنهجادلرجعية اخلاصة، 

ادلستند  كاالستبلبب العادلية، من جهة تفعيل الوعي الديٍت لتجاكز البلىوتية لصفحات، إبراز منطق صاحا
 إىل اجلربية الغيبية.

لة معرفية يف عمقها، كسياسية تولد من ادلعٌت السابق، كاقع تارؼلي كنظرم على السواء، أنتج مقو  -5
ىم أكؿ ضحاياىا حلرماهنم  اكمية كللمفارقة أف ادلنظرين ذلاكأعٍت هبا احل ،يف تداكذلا كاستخدامها

ادلمارسايت، الذم يساعدىم على إقامة األشكاؿ القانونية  من شلارسة احلضور التنظَتم ك
مع التطور احليايت اآلٍل أك كالدستورية لتضمن ىذا ادلفهـو يف صياغات  مستجدة، تتوافق 

التارؼلي للناس، كىنا نقر"..أف حاكمية ادلسلم نفسها تبدك منفية أك مستلبة دبنطق الفهم السائد 
فإف حاكمية غَت ادلسلم كحقوقو الدستورية يف إطار اجملتمع ادلسلم تبدك منفية  ،للحاكمية اإلذلية

إلذلية كلو ميزتو بتطبيق بعض أحكاـ بشكل مزدكج، فهو إذ يعترب خاضعا )ضمنا( للحاكمية ا

                                                           

 .054، ص ادلرجع نفسو( 1)



 المضامين النقدية لمشروع حاج حمد الفكري                                                الفصل الرابع                     

162                                                                                                                    

دينو غَت ادلتعارضة مع اإلسبلـ عليو، فإف موقعو السياسي كاالجتماعي ىو موقع ادلواطن من 
أك  )ذمي( كتطبق أحكاـ )اجلزية( كبديل عن أسلمتو الدرجة الثانية حىت يعرؼ فقهيا بأنو

االستبلب  (1) ك )عهد(.."بلـ ىي )دار السبلـ( كما دكهنا )دار حرب( أسقتالو..فدار اإل
ػلتاج إىل تثبت  -ستبلبات العميقة عقديا كمعرفيا يف بعض التأكيبلتالسياسي، كًتصبة لبل

نقدم معاكس، حيث أف النظم ادلؤطرة للدكؿ، كلها خاضعة دلنطق ػلدد موقع ادلنتمُت ذلا، 
ذلا، كأيضا يًتتب ركح القوانُت كالشرائع الناظمة  كاحلاكمة ك ربت تعريفات كتسميات متوافقة 

مسؤكلية قانونية كأخبلقية كحىت مادية، لذا أقدر أف ادلثاؿ الذم ساقو حاج ضبد  االنتماءعن 
كالتطبيق كليس  اخلطأ يف التنفيذمراجع فكريا كمعرفيا ضمن ادلدرسة التوحيدية، كمت اخللوص إىل 
اإلسبلمي، قبل  االمتداداد فيو يف ادلبدأ ذاتو، كللمقايسة ماذا لو قارنا اجملتمع العريب أك الذم س

أف يهيكل كفق منطق احلاكمية على ما صور، كيف كاف؟ كربت طائلة أية ترتيبات قانونية 
عة، يكسياسية انتظم كخضع؟ كللداللة لو قارنا بُت شرين، أحدعلا متأصل متجذر من حيث الطب

ىوف الشرين، كىنا كآخر طارئ كلدتو ظركؼ القصور كاستعجاؿ التجربة، يف تقديرم ألختَت أ
ر ادلثاؿ كالنموذج ضال ي أىوهنما، كالنقص بارتكابنذكر بالقاعدة األصولية، يدرأ أعظم الشرين 

كضلن ندرؾ أف التطبيق لن يبلغ الكماؿ قط، ألنو سيكوف من فعل البشر، ...يف شيء، "
سنظل كخاضعا لظركؼ الزماف كادلكاف، أم خاضعا للتاريخ، كالنقص ىنا قاـ كسيقـو كضلن 

 كاقًتابايف ذلك سبثل جهادا   كاختياراتنانتحرؾ ضلو الكماؿ كنصبو إىل ادلثاؿ، كستظل حركتنا 
إف زلاكمة الشريعة اإلسبلمية، بذكر  غَت هنائي ضلو التحقيق األمثل حلكم الشريعة ادلنزلة..ك

ضعية األمثلة من سوءات التطبيق يف عصر أك آخر، أمر ؽلكن الرد عليو دبحاكمة النظم الو 
 .(2) بتطبيقااها ادلختلفة.."

                                                           

 .22، ص 10د: العادلية اإلسبلمية الثانية، ج ( حاج ضب1)
      ،0225، 10طارؽ البشرم: الوضع القانوٍل ادلعاصر بُت الشريعة اإلسبلمي كالقانوف الوضعي، دار الشركؽ، القاىرة، ط ( 2)
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نشَت إىل ربليل جديد  ؛كحىت ال هندر ادلقصد التحليلي دلا ساقو حاج ضبد، كتطبيق نقدم دلنهجو   
شباب يف بعض التفسَتات ادلغالية عند  دلفهـو احلاكمية، يتجاكز ما درج عليو الًتاث كأيضا ما ىو سائد

أخصص الفصل األخَت للرسالة، ألستبُت القصور يف مفهـو بعض احلركات األصولية لذا أرل لزاما أف 
ة، كما يًتتب عليو من أكضاع تارؼلية غَت صحيحة ككذا بناء ادلفهـو من اكمية، كأصولو التنظَتية ادلفارقاحل

 جديد، من منطلق  اجلمع بُت القراءتُت.

أف يفعل يف يعمد التحليل ادلرتبط بالفهم السابق إىل تصوير اإلنساف عاجزا غَت قادر  -5
الكوف..بكافة قدراتو، كإف أتيح لو ففي مقدار ضئيل من ادلكاف كاجلهد، ألف هناية األمور كلها 

ناحية الغريزية للحياة إىل ال جدكل البذؿ، خاصة مالو صلة باليفضى إىل مصدرىا، كتاليا 
طاقتها، فتهاف الغريزة كتكبت  هها احلسي، كردبا حىت يف امتدادىا األخبلقي،جك  البشرية ك

َ   ،كالتوقف االحتباسإىل ينتهي أغلبها  س يف مضماراتكربب نفسية، تنعكس لوثات  مشكلة 
 .صارخعلى صورة احلياة ككجهها لكن يف تناقض 

فاخلطاب البلىويت ؽلقت الغريزة ظاىرا، كيعوضها من طرؼ غَت منظور يف شكل اهوؽلات الوعد 
ككثَت من الفضائل ...ية، احلبلى بادلعٌت الغريزم،"، كما ػلملو من الذات كصنوؼ ادلتع احلساألخركم

األخبلقية كبالذات ما يتعلق باجلوانب الغريزية ال يرل البعض أهنا طرح لذااها كإظلا من خبلؿ الزكاجر 
ريزيا فيما يتضمنو كالنواىي كسيطرة على األحاسيس، مث يطلق العناف لنفس ىذه الغرائز لتمارس إشباعا غ

...فالتصوير مشبع للحواس كالغرائز حيث يطلق عناهنا ببل حدكد كال تكليف كتعويض للجنةادلنظور احلسي 
ىذا احلرماف معٌت الفضيلة األخبلقية يف ذااها ما داـ أف سب عن احلرماف من ذات الشيء يف الدنيا، فبل يكت

   (1) يقـو على اإلباحة، كىذه مظنة سائدة لدل كثَتين.." األخركمأصلها 

                                                                                                                                                                                                  

 .25ص                      
 .10، ص 10( حاج ضبد: العادلية اإلسبلمية الثانية، ج 1)
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أخبلقية شارطة للممارسة الغريزية، ىي آليات   اعتباراتإليو النص السالف أف ما يزعم من  الذم أكمأ
ة ذلا سلفا، كخاصة كأهنا مباحة يف احلياة األخرل، شلا يفيد هبا ادلوضوعكبت مانعة للطبيعة أف تسلك مسار 

بإطبلؽ، كلكن احللوؿ ادلفضية أف ادلطلوب يف الرؤية ادلتوازنة طلب الفضائل يف ذااها ال من جهة الزجر ادلانع 
إذف حاج ضبد ال ينكر على الفهم السابق إؽلانو  .إىل ادلمارسة ادلتوازنة غَت اجلازلة ادلطغية، كال ادلعطلة ادلانعة

، قرر التدخل مستلبيب عليو مبالغتو، إىل حُت ربولو إىل الىوت حلقائق اإلؽلاف، لكنو يع بالغيب كإقراره
دكف أف ينتقص ىنا احلضور اإلذلي ، من ...ضابط، كىو عُت ما يذىب إليو، لكن" اإلذلي، بغَت معيار كال

..يعود بالنقص إىل اإللو اخلالق نفسو الذم ال انتقاصمطلق اإلنساف كإرادتو ادلستقلة ككمالو التخليقي..فأم 
قو ناقصا؟ ػلسن اخللق إىل مستول الكماؿ، بل كيف يكوف اإلنساف مسؤكال عن أعمالو أماـ اإللو كقد خل

 (1)كالنقص يفًتض الوصاية ال ادلسؤكلية؟"

تنتهي إىل التوصيف التنقيصي لطريف معادلة اخللق كالوجود، اخلالق كلها   ادلظاىر اليت ساقها التحليل
، ال عن كاستقذارىاطاقاتو  كاحتقاراإللو كادلخلوؽ، كمصدر التنقيص التقليل من الشأف الوجودم لئلنساف، 

َِ ك فهم نتج ع نقاش ؼ ادلًتاكمة من سنوات الًتاجع رامتوارث الغالب فيو األع ن تأسيس، لكن عن تلِق
 احلضارم.

تدرجت عرب مراحل عم  كاالجتماعية،ادلمارسة التارؼلية للمسلمُت، عرب ذبارهبم السياسية خاصة  -2
كحظ  متكافئة  مع الرجل،  غَت  يظهركهنا "..ادلرأة  طورا، فمثبل كاالختبلؿفيها التوازف تارة، 

كحقها يف تقرير الطبلؽ أضعف من الرجل، كالنظرة إليها  األنثيُتالرجل يف ادلَتاث مثل حظ 
فادلرأة كالذمي ة( فلـز إسداؿ احلجاب عليها، )عورة( ككلها )فتن ىيم الدنس، فهيزلاطة دبفا

 .(2) أكضاعا متشاهبة.." يعيشاف 

                                                           

 .11ر الغييب يف حركة الواقع، ص ( حاج ضبد: األث1)
 (.11-22، ص ص )10( حاج ضبد: العادلية، ج 2)
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بليب الذم يقف عليو الوعي البلىويت، االست شارتو إىل ادلنطقعمدنا إىل إيراد ادلوقف من ادلرأة إل
اجتماعيا كربميلها أكثر من  القسم الثاٍل من اخلليقة، كالرمي هبا يف دكنية األصل، كالدرجة الثانية إلسقاطو

طاقتها إنسانيا، فهي تعطي كما الرجل كأكثر، لكن يف ادلقابل تتلقى أقل منو بكثَت، كأكد أف أعلق بأف 
َتات مشدكدة إىل كقائع خاصة مث قطتو على ادلصادر الوحيانية من تفسعرفية، كما أسالدلقصود ىو الفهـو ا

يف الوحي دبنطق اجلمع بُت القراءتُت يقود إىل موقف التمعن ارتفعت هبا إىل التنظَت رؤيويا، يف حُت أف 
.متقدـ جدا كمتطور، قياسا إىل ما ساقو فقهاء األعراؼ تارؼليا، كأيضا دلا تعرب عليو بع  ض الرؤل إىل اليـو

"..إف أكلئك ادلتمسكُت بإبعاد ادلرأة عن اجملتمع، كادلؤمنُت بضركرة إبقائها يف سجنها التقليدم قد 
بعض الغرابة، بيد أف ىذه الغرابة ال تلبث أف تزكؿ حينما  و جنسييبدك يف تعليل الدافع النفسي دلوقفهم بأن

ه ءيتعللوف بو من احلفاظ على األخبلؽ، الذم ؼلتفي كرانعلم أف ليس لتفكَتىم من مسوغ منطقي، إال ما 
ما الوجو ادلعريف الذم يصل بُت يرمي إليو  (1) بلساف آخر.." تمسك باألنثى، فالغريزة ىنا تكلمتمغزل ال

على دكافع  كاالتكاءحاج ضبد كما جاء يف النقل السالف؟ الداعي معرفيا لذلك فقداف ادلسوغ ادلنطقي 
فتدفعو إىل العمل كالتفكَت بكيفية ظاىرىا منطقي  ،العقلث يف الوجداف خطرات تغشى  غائرة تبعة يطبيع

ادلرأة  لبلىوتيوف يتعاطوف بدكنية مع فكرةكجوىرىا تلفيقي ليس لو من مستند نظرم يربىن لو كيؤكد عليو، فا
وغ خفي شلا ، للمسوغات احلافل هبا التحليل،".. قد يكوف يف منعها من اخلركج مسككائن كجودم غائب

ي من اخلوؼ على أنثاه أف يشاركو فيها غَته، كإذف فهو يدافع عن يستقر يف نفس الرجل، من دافع جنس
 كىكذا يكوف قد تدعم ادلعٌت السابق سباما. (2)ي يف تفكَته"االعتبار اجلنسأنثاه، كىنا يظهر جليا ذلك 

الغييب يف سكونية  االستمدادعلى ستبلبات السابقة، ككيف تولدت من ادلنطق البلىويت، ادلعوؿ اال
كسلبية، كتقنُت للضعف كالعجز باسم اإلؽلاف كالزىد زاد خطوراها كمآذلا ادلدمر على كافة البشرية، كادلتدينة 

                                                           

         ، 0242، 11( مالك بن نيب: شركط النهضة، ت عبد الصبور شاىُت كعمر كامل مسقاكم، دار الفكر، اجلزائر، دمشق، ط 1)
 .031ص                     

 .031نفسو، ص  رجعادل( 2)
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اتسع يف رلراه عرب عشرة من ك منها خصوصا، "..الفهم البشرم لنصوص القرآف..ىو فهم تشعب 
كلكنو يشكل  ،ئب اإلنساف، فهو ليس رلرد فهم رلز سلالقركف..يؤكد على كل اجلوانب اليت ؽلكن أف ت

منظومة عقلية كسلوكية، بداية من استبلب اإلنساف بالعبودية كمعٌت الطاعة، كتفريغ شحنات كعيو كنزكعو 
العلمي، مث ذبريده عن شلارسة أم شكل من أشكاؿ تقرير سيادتو دبنطق احلاكمية اإلذلية، مع دكنية اآلخر 

أة، كاستبلب الفعل احلضارم كقوة العمل، كإعطاء معٌت ربقَتم للحياة، كدمغها بأزلية الذمي، كتدنيس ادلر 
العرقي كالًتكيز على العقوبات احلسية..مث بعد  االصطفاءالديٍت، إضافة إىل  كاالنقساـالتفاكت االجتماعي 

كبت ىذه الغرائز   ذلك كلو ال تؤدم ىذه التضحيات كأشكاؿ القهر كاحلرماف إال إىل جنة غرائزية تعوض عن
 (1) يف الدنيا كتسود الصورة.."

، لكسر أطواؽ الذؿ كالعبودية، إىل االنطبلؽلقوة  دين من مفتق لطاقة اإلبداع، كمعطكتتحوؿ قيم ال
 كاالنتحارأغبلؿ توضع على رقاب اخللق، كتستسلم نفوسهم كتتعطل عقوذلم، كيدخلوف يف دائرة اخلموؿ 

يأخذ  األحيافم فقد مسوغ عيشو يف اجملتمع، يًتؾ اجملتمع...ففي بعض االجتماعي،"..إف اإلنساف الذ
ُت الذين أهنوا دكرىم )يفعلوف سحب: كأف يلقي بنفسو من جبل..كلكن بعض ادلناالنتحارصورة  االنسحاب

)كىو الشعور بأنو مل يعد لو مسوغ،  ىكذا، كال يتصرفوف التصرؼ نفسو ، كإف كاف الدافع كاحدا يف احلالُت
مهمة لوجوده يف ذا اجملتمع(، كىذا النوع الثاٍل ال ينهي حياتو االجتماعية انتحارا بالسكُت، كلكن يعتزؿ  كال

لو مسوغ كىذا الذم قيل فيو، فهناؾ من ينتحر بالسيف، كىنا اجملتمع، كيفر من أداء الواجب ألنو مل يبق 
 (2)"بالسبحة..من ينتحر 

غَت اآلبو ستبليب الثاٍل كادلتمثل يف الوعي العلمي،  العنصر االلننتقل إىلما أكردناه فيكىنا نرل كفاية 
 بالغيب كال باإلنساف يف سياؽ خارج طبيعي.

 :ب. المرجعية الطبيعية والتمركز المادي الحتمي
                                                           

 .11ية اإلسبلمية الثانية، ص ( حاج ضبد: العادل1)
 .31، ص 0221، 13( جودت سعيد: فقداف التوازف االجتماعي، دار الفكر ادلعاصر، بَتكت، ط 2)
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غلب على التحليل التارؼلي للفكر كتطوره، تصويره يف شكل مراحل كدكرات تعقب الواحدة منها 
ء يف الوعي البشرم، كردبا ارتكاسا كتراجعا كتدافعا مياال بُت أطوار بشرية متنوعة، األخرل، مسجلة ظلوا كارتقا

ينسحب التوصيف السابق على تاريخ الغرب خاصة، يز الواحدة عن األخريات، كىكذا كحاملة خلصائص سب
دة، بوصفو مشولية تكوف كصَتكرة كمآؿ، إذا قورف دبا لدل اجملتمعات األخرل من عموميات ذبعلها متفر 

يتوقف ..." لو، كدفعا بو إىل هناياتو اليت يراد ذلا أف تكوف طبيعية، كاحتواءكاألمر ليس ذا صلة بادلاضي 
مستقبل الغرب إىل حد كبَت على كحدة الغرب كيرل علماء احلضارات أهنا تتطور)أم احلضارات( عن طريق 

ة كلية شاملة تكوف بالنسبة للحضارة كفًتة تتطاحن فيها الدكؿ تؤدم يف النهاية إىل حال االضطرابعصور 
 .(1) .."كاالضلبلؿإما مصدرا للتجديد كإما سبهيدا للتدىور 

حضورىا الفاعل، ككذا ديث، قوة حضارية كتارؼلية، ذلا كالذم جعل الغرب يتكوف يف العصر احل
لها أصوؿ تشك ت عنو صبلة مًتتبات عادلية، على مستول اإلنسانية كلها، عوامل عديدة، كإف تنوعت يفر اصل

أهنا تلتقي يف مسار كاحد كأعٍت بو احلداثة كحالة كمرحلة مر عليها اجملتمع األكركيب  كظركؼ ذلك..إال
 كأسهم يف تكوينها نعدد منها:

 حركة النهضة اليت قامت يف إيطاليا يف القرف اخلامس عشر كانتشرت إىل صبيع إرباد أكركبا.  .0

نيكوس عن النظاـ الشمسي كالذم كصل إىل ر كتاب كوبر ي الذم بدأ رمسيا بنشالعلم االنقبلب  .3
 ."ادلبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية" ذركتو بصدكر كتاب نيوتن:

 الثورة الصناعية اليت بدأت يف القرف السابع عشر كال تزاؿ مستمرة حىت اآلف. .2

ككتاب "رأس ادلاؿ" لكارؿ ماركس عاـ  0452صدكر كتاب "أصل األنواع" لداركين عاـ  .1
0454. 

                                                           

       ت، .، د10كليس عادليا، مركز الدراسات اإلسًتاتيجية كالبحوث كالتوثيق، القاىرة، ط الغرب متفرد  ىنتغنتوف:( صمويل 1)
 .02ص                         
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 (1)امتداد حصيلة ىذه احلركات األربع بعد تفاعلها الشديد إىل خارج القارة األكركبية"  .5

بتجمع العوامل السابقة، كتدعمها بالتطورات النوعية اليت جراها، استطاع الوعي الغريب أف ؽلتد إىل 
طبيعة، فنتجت نقبلت أكسع مدل شلكن يف اكتشاؼ النظريات العلمية كبنائها، كتوظيفها يف التعاطي مع ال

ىائلة يف التمكن منها كالتحكم فيها، إىل درجة أهنا صيغت يف مبادئ بسيطة كما أكرداها العلـو الرياضية 
ذلك أف عبلقات اإلنساف ..." كالفيزيائية كالكيميائية كادليكانيكية، مًتصبة الصلة ادلعرفية بُت اإلنساف كالعامل

من الغرب، ففي  االنقبلبلبشرية رأسا على عقب، كقد جاءنا ىذا بالطبيعة تنقلب ألكؿ مرة يف تاريخ ا
الغرب انطلق، يف القرنيُت السادس عشر كالسابع عشر، عصر العلم كالتقنية، كفيو ربددت ادلعرفة باعتبارىا 

تنعم بو...ؽلكن القوؿ أف صبيع القيم اليت تراكمت عرب آالؼ السنُت، قدرة..كأصبح اإلنساف سيد العامل كادل
كل اجلهود اليت بذلت يف سبيل تثقيف الركح كالنظرة إىل العامل، قد غدت رلرد أكىاـ، كإف احلقيقة ليست ك 

  (2) سول إرادة القول ىذه ادلرتسمة على كجو اإلنساف التكنولوجي.."

كحالة من  اندماجباشرت اإلنسانية ادلعرفة كالتفهم يف العبلقة مع الكوف، لكن دبنطق أف ادلعرفة 
ال تأبت الظواىر عن اإلدراؾ، لكن مع الغرب، أضحت ادلعرفة قوة، كسر التوصيف إكالتناغم ك  اـاالنسج
إىل أف تتحرؾ، كفق طريقة كتضطرىا ربوؿ ادلعرفة إىل علم مث إىل تكنولوجيا زبضع الظواىر بل  ؛السالف

يقة يف بناء العامل كتأكيلو، طيتها، كأضحت طر شر  مع ادلعرفة العلمية التجريبية ك صناعية زلددة بكيفية متوافقة
تتعاطى معها يف سياؽ  سلرجا ظلطا من القيم جديد يعم كل شيء كيتحوؿ إىل ذىنية ربكم على األشياء ك

حضارم شامل، ال يقنع بقطاعات احلياة اجلزئية، موظفا للعلم يف سياؽ تفسَتم فلسفي رؤيوم يعم التاريخ 
..منذ القرف السادس عشر)ربوؿ العلم( ةية ادلتنامية لعلـو الطبيعكاإلنساف كالعامل كحىت اهلل.".. بفضل األعل

ميكانيكي عن الطبيعة كذلك بتدمَت كامل ألشكاؿ ادلادة، كىناؾ أيضا عبلقة كثيقة بُت -إىل مفهـو رياضي

                                                           

 .01صادؽ جبلؿ العظم:ادلرجع السابق، ص ( 1)
 (.01-14، ص ص )0222، 10دار الساقي، بَتكت، ط ت زلمد علي مقلد، داريوش شايغاف: أكىاـ اذلوية، ( 2)
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 تعظيم ادلادة كبُت األعلية ادلتنامية اليت حظي هبا احملسوس كاجلسد كالغرائز الطبيعية لئلنساف..كانتهت مع
 .(1) ادلذاىب الطبيعانية كالوضعية إىل نظرية عن اإلنساف ال تلحظ اختبلفا جوىريا بُت اإلنساف كاحليواف.."

دؼ سول إىل جعل العامل معقوال من خبلؿ بعض لـو الطبيعية يف نشأاها، مل تكن اهإذف الع
 االستعماالتالقابعة خلف  ادلعادالت الفلكية كالرياضية كالفيزيائية، لكن سرعاف ما سرت الركح التجريبية

الرمزية للعلم كأدكاتو، إىل الطابع ادلعريف للفكر الغريب عموما، كأضحت فلسفة قائمة بذااها، تصور الكوف 
ادلاكرائيات، كتقيم معها قطيعة ال ىوادة فيها، مث  مادة، كربلل كل شيء دبنظارىا احلسي، كتنكر ادلفارقات ك

لمية، جعلتو ال ؼلتلف عن اقعا تارؼليا كتدفع باإلنساف إىل رلاالت عتنزؿ إىل األرض كتعيد تشكيلها، ك 
"..تكمن اذلرطقة ادلادية يف أف الفلسفة ادلادية ال تكتفي بتفسَت بعض  احليواف، كال يتفرد بأية خصوصية،

جوانب الواقع كإظلا تصر على تفسَت كل الواقع، دبا يف ذلك اإلنساف يف كل جوانب كجوده من خبلؿ 
ة من ادلقوالت التفسَتية مستمدة من كجودنا ادلادم اليومي مث ترد الواقع الطبيعي كاإلنساٍل كإىل مبدأ رلموع

 (2)"..هنائي كاحد، دكف حاجة إىل إدخاؿ رلموعة..غَت ادلادية

إذا كاف األصل ادلولد يف العقل البلىويت مفارقا متجاكزا، يضطر ادلسلم بو إىل مبارحة الواقع كذباكز 
، فإنو يف النسق ادلادم حاؿ مكتف مغلق ليس فيو قفزات كال ثغرات، كل أزمة فيو رباؿ على ادلبادئ التاريخ

"...هنايااهم الفلسفية..انتهت هبم إىل الوضعية  الكامنة يف تفاصيلو، حىت كلو كانت بسيطة جزئية، كذا
دٌل ضوابط اجتماعية أك أخبلقية، العبثية ببل أ إىل اللربالية ادلفارقة للكونية..كنسقهم احلضارم انتهى هبم

توف( رلددا نهبم إىل )صداـ احلضارات( كما يطرح )صمويل ىنتغ انتهىفوكوياما، أك كذلك مثاؿ ما طرحو 
من  ،النزعة العرقية األكركبية كسبركزىا على الذات، كضمن نسقهم ىذا ال ذبد)حقوؽ اإلنساف( لديهم معينا

 .(3) لذات( خوفا من الغَت.."تربية كإظلا كتندرج يف إطار )ضباية ا

                                                           

 .03، ص ادلرجع نفسو( 1)
 .31عبد الوىاب ادلسَتم: الفلسفة ادلادية كتفكيك اإلنساف، ص ( 2)
 .003، ص 10الثانية، ج  ( حاج ضبد: العادلية اإلسبلمية3)
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السابقة، يف كوهنا تربط بكفاءة منهجية عالية، بُت األصوؿ النظرية الغائرة يف  االستنتاجاتأعلية  
العقلي للنسق احلضارم الغريب، كبُت اآلثار ادلباشرة ادلًتتبة عنها اجتماعيا كثقافيا كسياسيا  مقدمات النظر

تتحوؿ الوضعية إىل نظرية صراع احلضارات، كيولد التمركز التمادم الذايت  يف العبلقات الدكلية إذ ما معٌت أف
كىنا من ادلتمحور على الذات الفردية ادلتوجسة من كل شيء، إىل مفهـو هناية التاريخ كاإلنساف األخَت، 

 ادلهم التأكيد، على التبلـز بُت ادلعرفة كالتاريخ، كاألصوؿ النظرية كالنظم احلياتية.

لشديد حوؿ الطبيعة كقيمها كما ينبثق عنها من مبادئ أكىل لتصريف شؤكف احلياة كتفاصيلها، التمركز ا
بتطور  نشأ من توغل العلم ركيدا ركيدا يف مضمارات احلضارة كميادينها الثقافية كالتكنولوجية، حيث "

كسيطرتو التدرغلية  دبنعكساتو على الفلسفة بدأ اإلنساف يستشعر حرية أكرب يف تعاملو مع الكوف العلم، ك
إىل القول ما فوؽ رلهوالتو، كبدأت تتقلص تدرجيا يف كعي اإلنساف تلك التطلعات  على موضوعاتو ك

الطبيعة اليت تتحكم بالقدر كالتصريف يف كل شيء مل تعد مسؤكلة عن الكوارث كالزالزؿ كاألعاصَت 
مصَته كمالك قدره، كأصبحت  سيد و ، أصبح اإلنساف يشعر تدرغليا أنالضرعكاجلفاؼ كاحلركب كالزرع ك 

مراكز البحث كالتخطيط ك سلتربات العلم ىي دكر العبادة اجلديدة أما الكهنة فقد أفسحوا اجملاؿ للعلماء 
 (1) ادلتخصصُت."

دائرة كبَتة مظلمة، يف مركزىا نور ضئيل خللناىا لو افًتضنا جدلية الصلة بُت اإلنساف كمعارفو كالعامل، 
تناسب طرديا السعة مع ادلكنة كادلقدرة اليت يصنعها العلم، كبالتدرج تبدأ اعتقادات تالوقت، ك  لكنو يزداد مع

تتهدـ كأخرل تبٌت، فتتبخر القول اخلفية ادلتعالية، كربل مكاهنا أخرل من طينة طبيعية كالظواىر احلاصلة ذلا 
ىا علماء، كمديركىا  ، فتظهر إىل الوجود مؤسسات غَت مسبوقة، ركادسنخيتهاموجبات كحدكث من 

الذم  التألو، كذلك، كأضحى العلم قبلة سبارس ذباىو طقوس من شكل آخر، لكن مل ينتبو الوعي الغريب إىل
شرعت الطبيعة يف شلارستو كفرضو، بشكل ال شعورم يف بداية العصور احلديثة، لكن مع هنايتها مت التنظَت 

                                                           

 .022ص  ،10( حاج ضبد: العادلية اإلسبلمية الثانية، ج 1)
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 لو كل الطاقات ادلعرفية لتحقيقو كالوصوؿ كإليو. ، تشحذلطبيعي بشكل منطقي متبٌتكالتعقيد للحضور ا
ىذا ما يسمى بػ)ثورة العصر العلمية( اليت تكونت أكركبا ضمنها بداية القرف التاسع عشر إهنا تتضمن ..."

يف دركب التطور مستكمبل باقي احللقات يف فركع  مضىا بدأت صياغتو منذ نيوتن مث تصورا كونيا جديد
لدل  -سية، كصوال إىل الصياغة ادلاركسية اليت ىي النتاج ادلعاصر كاخلبلصة األكثر تركيزاادلعرفة العلمية األسا

إحالة التطور العلمي األكركيب إىل فلسفة متكاملة، دبعٌت آخر: إف الصياغة ادلاركسية ىي النتاج الطبيعي 
كبينو كبُت   (1)إلنساف كالكوف"للتطور العلمي األكركيب الذم ازبذ سياقا عنيفا يف ربقيق اإلرباد ادلادم بُت ا

ادلعٌت الفلسفي لئلحالة الشاملة، يف إطار إخضاع  الحتواءكل شلكن يف ادلاضي كاحلاضر كادلستقبل ، 
الظواىر صبيعها للوعي ادلادم، كمضامينو التجريبية احلسية، يف غَت اختزاؿ ساذج كالدليل أف ادلاركسية  

 علمية ادلوظفة، كأرضية ينطلق منها الفهم الشمويل، فهي:.."سة على ادلعلومة الكخبلصة للمعرفة ادلتأس
عبارة عن فلسفة خاصة للحياة كفهم مادم ذلا على طريقة ديالكتيكية كقد طبق ادلاديوف الديالكتيوف ىذه 

كاالجتماع كاالقتصاد، فصارت عقيدة فلسفية يف شأف العامل، كطريقة دلدرس التاريخ  يخادلادية..على التار 
ع، كمذىبا يف االقتصاد كخطة يف السياسة كبعبارة أخرل أهنا تصوغ اإلنساف كلو يف قالب خاص، كاالجتما 

 (2) من حيث تفكَته ككجهة نظره إىل احلياة كطريقتو العملية فيها."

ستبلبية اليت نعنيها فيما سقناه من تأسيسات موضحة دلوجبااها أهنا سبحورت حوؿ ادلوضوع اال
ىل رفضها لكل ادلاكرائيات كالغيبيات، فبل ردة فيها غَت ذات خصوصية، زيادة إمف الطبيعي، كجعلت اإلنساف

دين من فهي كائن ببل بع ،تتأىل العلمية كنزعة، أف تكوف أداة تفكَت جامعة، ربوم مكونات اخللق كلو
ادلاركسية أف يكوف ذا مسة يعرؼ هبا، سول األزمات اليت تلي تناقضاتو، لذا كانت مشكبلتو الثبلثة فأٌل لو 

خع لمنلداللة على مكمن األسلوب ادلعريف ادلادم لأكفأ ظلوذج مثايل ؽلكن إيراده 
 للتعاطي مع العامل. ادل

                                                           

 .022، ص ، 10حاج ضبد : العادلية اإلسبلمية الثانية، ج ( 1)
 .31، ص 0242، 05زلمد باقر الصدر: فلسفتنا، دار التعاكف للمطبوعات، بَتكت، ط ( 2)
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حُت نذكر العلم كالتقنية كالتكنولوجيا، كنعتربىا دبثابة الفتوحات البطولية للبشرية، أال ندين، عن ..."
ستول ادلعرفة العلمية، جملرد كونو عدَل اجلدكل منا، كل ما يتعارض معها، كل ماال يرقى إىل معلم غَت 

كبعيدا عن احلقيقة ادللموسة؟ حُت نقوؿ عن شيء ما أنو مثبت علميا، فإننا ندخل فيو مرتبة رفيعة القيمة ال 
صاحلا  التقنية يبقى–تناقض داخلي..أال ؽلكننا أف نضيف أيضا أف عامل احلقائق العلمية تشكو من أم 

 (1)اإلنساف غلى مستول نظرة أخرل؟"نسبيا إذا ما ارتقى 

س من خلف ادلرجعية الطبيعية كىنا تنزع ضلو ادلادية، كبذلك ًت تمالنزعة العلموية، ليست ذلا غَت ال
ذبعل العلم شعارىا، كتدخل بو معًتؾ التصفية الفكرية كألم مستول تنظَتم كتعبَتم كسلوكي آخر، يتعدل 

ل من الطبيعة كإليها متسازلة مع أية اعتبارات ال تتغذ خالصة، غَت حوزاها اليت صبعت أفرادىا بطريقة تنقية
تعود، كليتها تقنع على أقل تقدير، أف البشر بإمكانو أف ؽلارس احلياة بنمط مفتوح غلمع ادلادم كغَته، لكن 

فالنزعة العلمية منكرة ضركرة دلا عداىا، ككفية دلنهجها، حيث"..لكل فكر يف حاضرنا العادلي  ؛ىيهات
ادلعاصر منهجو الضابط كادلنظم فإذا كاف ادلنهج ماديا يف تصوره للكوف، ينتج أفكارا ال تكوف كإال مادية 
تغلق الوجود كحركتو على قانوف الًتكيب عرب كحدة ادلتضادات بشكل جديل مادم، كيف كل االذباىات 

  (2)العلمية من الطبيعة كإىل اإلنساف"

إىل الطبيعة كمنها تنبع، كتاليا يتشكل ىيكل النظر كناظمو من أف كل مقولة مشدكدة  ؛نبلحظ بتمعن
َت عة بتلك الصبغة، كمسوقة يف معركض يثمنطب إلنساف كالتاريخ ك ..فينتج معارؼ  مفاىيم مادية من العامل كا

 ها اإلنساف.لبالغرائزم يف الكائنات كلها كق ي كعياجلانب الطب

ية للوىلة األكىل، بل احتاجت إىل انتقاؿ من اسًتداد القدرة للنظرة ادلاد -تارؼليا-مل يستقر الوضع    
الديٍت، مث البدء يف بناء نظريات فلسفية حوؿ العامل، سرعاف ما تبدلت إىل  االستبلباليت استلبها دكائر 

إباف القرف التاسع عشر -ت للطابع التجرييب مع العصور احلديثة، حىت خبل احلاؿضعناية علمية سبح
                                                           

 .34( داريوش شايغاف: أكىاـ اذلوية، ص 1)
 .21ج ضبد : منهجية القرآف ادلعرفية، ص ( حا 2)
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ادلادم للكوف يبدأ كذلك بالنظر إىل  ظرات ذات الطابع الكلي، كىذا يدؿ أف "..التصورللن -كهنايتو
الظواىر الطبيعية يف استقبلليتها مث يتطور ليؤلف بينها منتهيا إىل )كحدة الوجود ادلادم( الثاٍل منذ البداية 

 ، (1)لوجود قول يف الطبيعة كظواىرىا من خارجها"

التاـ للطبيعة كحركتها عن  باالستقبلؿادلادم حوؿ الكوف كلو، إؽلانو  لبلنطباعإذف السمة ادلبلزمة 
تها، تدخل أية موجهات مفارقة، منتسبة إىل مراتب كجودية أخرل ال تبلمسها احلواس كال تقع ربت طائل

عة مغلقة، بدايتها ىي هنايتها، ال تعرؼ أية خصوصيات كال تكًتث يأف الطبفينتج آليا عن الوضع األكؿ 
مادية مشوبة  كحركتها من قوانينها اليت تعٍت يف عمق التحليل كهنايتو علبل يغنيهاسبيزات، فيها ما  بأية

بالبساطة كالثبات كالقدرة على التمكن من كل الظواىر، كال يند عنها شيء، ككل تعليل يعدكىا يقع ضمن 
الوجودية إىل ناظمها الصاـر حيث دكائر معرفية ال صلة ذلا بالعلم، كىنا تتولد جربية كضعية تشد ادلعطيات 

 ال يفلت مثقاؿ ذرة منها أك أقل.

( 3112مثبل عبد الوىاب ادلسَتم) ت يسمو يقصد حاج ضبد من كحدة الوجود ادلادم، ما 
بالواحدية ادلادية كىي:"..توحد اإلنساف بالطبيعة حبيث يرد كلو إىل مبدأ كاحد كامن يف الكوف كمن مث فإف 

شَت إىل أم شيء خارجو فهو عامل ال ثغرات فيو كال مساحات كانقطاع كال غائيات مت عادلنا ادلادم ال ي
إلغاء كل الثنائيات داخلو.. كمت تطهَته من ادلطلقات كالقيم كمت اختزالو ككلو إىل مستول كاحد يتساكل فيو 

ا العامل الواحدم  اإلنساف بالطبيعة ىو مستول القانوف الطبيعي /ادلادم أك الطبيعة/ ادلادة. كيف مثل ىذ
األملس ال يوجد رلاؿ للوىم القائل بأف اإلنساف ػلوم من األسرار ماال ؽلكن الوصوؿ إليو كأف شبة جوانب 

خاضع لقوانُت العامة  فيو غَت خاضعة لقوانُت احلركة ادلادية..كيتحوؿ العامل إىل كاقع حسي مادم نسيب

                                                           

 .042، ص السابقادلصدر ( 1)
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 ؽلكن توظيفها ك استعمالية( كإىل مادة نميطالتللحركة)كمن مث قابل للقياس كالتحكم اذلندسي ك 
 .(1)لتها"سحو 

الطبيعية كالتمركز حوؿ  تتقاطع التحليبلت السالفة يف تركيزىا على الطابع الفلسفي اجلذرم، للمرجعية
ها كلوازمها حتما، ألف الفكرة إذا قررت من الضركرم ربمل أعبائها على مستول احلضارة كالتاريخ ميادلادة كق

رجها من مفردات الفهم األكىل، كادلتمثلة يف احلدكد كالتصورات اليت يقاـ عليها التعقل كلية، مركرا خاصة لتد
يذيا، كما برامج البحوث كادلختربات العلمية إال قها مع العامل تصورا كاندماجا تنفتشابكااها الذىنية كتعالب

كادلسَتم( أف مبدأ العامل فيو، ال من خَت إحالة معربة عما قررنا، كىنا نسجل مع الفيلسوفُت )حاج ضبد 
جهة البدء الزماٍل كاحلصويل، لكن البدء ادلنطقي، كإال فادلادة كما يقرركف أزلية، كغلذب إليو كل مكونات 

، معرفة ككجودا. فيمتلئ العامل دبعناه من مبدئو، فبل يعوزه أف اعتبارهن لكوف إىل مركزيتو، فيخلي التميز ما
أنو ال فراغ فيو كال خبلء، كرغم تعدد  ،بو سبنح لو من خارجو، كىذا الذم عٌت ةباحثا عن دالل ؛يقفز

لداللة على الناموس الصاـر ادلتسلط على الظواىر، لتشدىا الظواىر إىل جربية عللية، تصاغ قانونيا مظاىره 
إىل أبعد احلدكد  ، تصَت ادلادة مستعملةآداءااها، كمع تطور ادلكتشفات العلمية كتقوم وادلستبد بكل معطيات

شاحة كقد ال تكوف 
خ
يف ادلادة كما يلـز عنها من نتائج للعلم، لكن ما تؤدم إليو من تفسَت كلي، يتحوؿ ادل

 مع الًتاكم إىل رؤية كونية متصلبة.

مل يستطع الغرب أف يفتح ثغرة يف عبلقة الفكر بالكائن اليت يعتربىا"إصللز" القضية الفلسفية .."
شلكنة فقط باللجوء إىل الفهم الغييب حلركة الواقع، غَت أف كحدة الكائن بالطبيعة كضمن األساسية، الثغرة 

ىذه لثغرة الغيبية، إف الغرب  موركث الغرب العلمي، كبتوظيف رأمسايل كامل ذلذا ادلفهـو ؽلنع من إغلاد
ى يف الوقت نفسو )الىوت األرض(..لكنو..ال يستطيع أف يتخل األكركيب قد ساىم تارؼليا يف صياغة نظرية

النظرم للجربية الطبيعية كنشأة الىوت األرض، ىو تلك   ادلنبثق ابستومولوجيا (2) عن ادلوركث العلمي.."
                                                           

 22( عبد الوىاب ادلسَتم، الفلسفة ادلادية كتفكيك اإلنساف، ص 1)
 (.022-025، ص ص )10( حاج ضبد: العادلية اإلسبلمية الثانية، ج 2)



 المضامين النقدية لمشروع حاج حمد الفكري                                                الفصل الرابع                     

175                                                                                                                    

العبلقة األكىل ادلصورة للرابطة بُت الكائن اإلنساٍل كالواقع، كنوعية الفراغ ادلوجود بينهما، كذا شكل ادلؤل 
لتفسَتية من الناحية احلضارية، متولد من التربيرات توظيفااها ا الذم يوضع لردـ اذلوة، كالفلسفات كلها ك

 تو ادلاركسية، ينكر الثغرة، ألفخبلصاما، حيث الوعي الغريب خاصة يف ادلقدمة لفهم الثغرات أك إنكارىا سب
من طينتها كال  تإىل كجود مستويات كجودية متغلغلة بُت ثنايا الطبيعة ليس يومئاإلقرار هبا، 

ذلك قادت ادلاركسية التطور  األكركيب إىل بناء نظرم متكامل لبلىوت األرض، نافية حبدة عينتها"..ب
الىوت السماء، كمقاتلة كمستقتلة ضد كل آثار الغييب يف احلركة كيف الوجود، كيف ىذا اإلطار مل تعد 

. بل عقل اإلحيائي ادلاركسية..صراعا يعزز العقل العلمي يف مواجهة العقل الطبيعي كقوة نافية دلوركثات ال
 ادلفكرين األحرار صارت تأطَتا جديدا للعقل العلمي نفسو ضمن كفاح متصل مع الصراع الذم دار بُت

ة ، كاندفعا يقرراف لنفسيهما رلاالت معرفية كمنهجية بعيدا عن احلضور الديٍت، لكن بوطأة يسكالسلطة الكن
إضافات العلم الطبيعي إىل األنوار كمدارسها، مث  امتدتخفيفة بدأت مع الفلسفة التجريبية اإلصلليزية، ك 

لكن ما إف بزغ فجر ادلاركسية حىت تقول ادلنهج العلمي الصاـر بإضافة فلسفية، حيث انتظم نسق فكرم 
غَت تردد كل ادلقوالت متكامل، عمد إىل تناكؿ مضامُت الثقافة كالتاريخ من خبلؿ منطق مادم، أقصى من 

هنا منطقا رؤيويا يستند إىل ت صلة بالدين بشكل ما ، كأحلت مكاأك عرفية ذا يةطبلقية سواء كانت ديناال
مركبات جدلية، تستوعب الظواىر صبيعا كتوظفها لتحقيق التجاكز ادلفضي إىل التفسَت، ذلك أف الفلسفة 

ك نسبيا، أعليتها تكمن ال يف تفسَتىا، كإظلا يف تغيَتىا. لكن للسجاؿ ىل ىناؾ تغيَت ؽلكن ربقيقو جذريا أ
 من غَت التمكن من أدكات منهجية تفسَتية، تفهم أكال مث تغَت؟.

لػ"بركميثوس"   االعتبار، كيرد كاالشًتاكيىكذا يكتمل تدرغليا الىوت األرض بشقيو الرأمسايل ..."
طادلا صارع الغيب كاآلذلة من قبل، ككم فضل أف يسمر على صخرة ؿ شهيد يف التقوَل الفلسفي، إنو كأك 

إىل جانبو فاكست، الرمز الذم اختاره "غوتو" للحضارة  كاستوليكوف خادما مطيعا للرب.. على أف



 المضامين النقدية لمشروع حاج حمد الفكري                                                الفصل الرابع                     

176                                                                                                                    

لتعبَت عن إرادة التغيَت ادلتجددة، كالسيطرة النازية احملمومة على قول الطبيعة.كامتطاء لاألكركبية اجلديدة، 
  (1)يطاف"إذا باع نفسو للشغضاضة ادلعرفة كال  امتبلؾ أسرارصهواها يف كجو األعاصَت، 

التعبَتات الرمزية ادلهمة اليت ساقها حاج ضبد من باب ادلصداؽ الواقعي كادلتطور، تصور عمق احلضارة 
الغربية يف صلتها مع القيم العليا، كللغرابة يف عمق عبلقتها باإلنساف ذاتو، فهو ضحيتها األكىل، كقد أحملنا 

ادلعٌت ادلبلصق ذلا إىل كجداف ىؤالء كأخبلقهم،  كانتقاؿإىل شخصية بركميثوس كادلخاتلة ادلتأصلة يف أخبلقو، 
ب أخرل صخ كىدموا أسوار كنائسو، كاستبدلوىا دبباٍل العلم، كبنخ  بضعفوالبلىوت مث حاربوه إذ شعركا كخاتلوا 

فظهر يف التاريخ نظم مشولية    ،سبجد شخصيات من أمثاؿ فاكست، عوض الصليب كالكتاب ادلقدس
 علم يف ميداف البيولوجيا كالفيزياء كالكيمياء كتوظيفاتو الفلسفية يف بناء نظرياتكاسحة، أتت بنتائج ال

 القول أكؿ األمر، عنصرية متمركزة حوؿ قوميات بعينها فاستحاؿ التاريخ إىل ساح للصراع بُت تلكشوفينية 
اب السلب؟ ككيف حىت مشل العامل، بكل إغلابياتو كسلبياتو كللمفارقة كيف يتضمن اإلغل كما لبث أف امتد 

ػلملو يف مثوياتو، حيث ينتج العلم التنوير كيف قلبو سائر ما يقضي عليو...'' مل تعد العبلقة هبذه احلضارة 
( نأخذ عنها ادلبتكرات العادلية كاالكتشافات كادلنجزات، ففي داخلنا أكجدت برانيةاألكركبية العادلية عبلقة )

القول االجتماعية احلديثة اليت تشكل اليـو دبقومااها ادلتعددة تفاصيل مصغرة لعامل على صوراها يف شكل 
القيادات الفعلية لتطورنا يف شىت رلاالت احلياة... إف التحوؿ يعٍت بنا من النقل السلعي الكامن يف قوة 

)دبعٌت العمل(.. فالغسالة األكتوماتيكية كادلصعد الكهربائي ىي )مفاىيم(  العمل، إىل االرتباط ادلفهومي
ٍت ادلبذكؿ يف التصنيع كإظلا قيمتها أيضا يف .. ليست قيمتها يف رلرد اجلهد الفكتصورات جديدة للكوف.

الثقافية...الوعي ادلفهومي الذم صارعت أكركبا يف سبيل استخبلصو مدل ثبلثة قركف يتحوؿ اآلف  زمتهاال
 . (2)للغيبيات على ضلو عنيد''إىل العامل اجلديد ناقضا للكثَت من ادلفاىيم كالقيم السابقة كمصارعا 

                                                           

 .310، ص 10( حاج ضبد: العادلية اإلسبلمية الثانية، ج 1)
 (.313-310ص ) ص، 10، ج ادلصدر نفسو (2)
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خرل ذلا ية اليت ربدثها احلضارة الغربية بعمقها الثقايف، مع فضاءات حضارية أناجلذرية اجلوا الصلة
ثقافية كعلمية كحىت عسكرية، شلا يستوجب  ؛مستها كخصوصيتها بشىت الوسائلإرثها، تنتهي على طبعها ك 

يف العمق ملخصة جبوانب عديدة من حقيقتو التارؼلية، كىي  علينا أف نقوؿ بفكرة قد تظهر متناقضة، لكنها
امربيالية ادلعرفة، كعدـ قنوعها بالتميز يف نطاؽ بعينو، كإظلا تتعدل إىل كافة أرجاء ادلعمورة لتعمها بطريقتها 

دية، يع دبظاىره، يعم كل العامل، كػلمل معو رسالة ثقافية كجو صنذا الت ش فهويف التفكَت، كبأسلوهبا يف العي
ا تعيد بناء رؤية الناس لؤلشياء، يف ضوء أسس جديدة، سبكن ذلا مرجعية علمية ظاىرىا زلايد، لكن عمقه

  بإرث صراع داـ لقركف.   موبوء

كاآلف ماذا بعد قركف من اجلهد احلضارم كاالكتشافات العلمية؟ قد ربوؿ العامل ...للخبلصة نقوؿ:''
حىت ضمن -مل تعد األخبلؽ اإلنسانية الطبيعية بادلفهـو الوضعي إىل ساحة صراع كبَتة، ك  -ضمن التطور –

تضبط اإلنساف... ىذا الكائن الذم ربوؿ إىل كحش قاتل بأنياب فتاكة... كىو ال ؽللك  -حدكدىا ادلثالية
إال أف يكوف كذلك، ألف ىذا قدره ضمن ال ىوت األرض رغم صيحات ادلصلحُت، ىذه ىي النتيجة 

كيفية الفلسفية اليت أنطلق هبا كمنها اإلنساف منذ البداية. كالنقد ىنا ال نوجهو إىل ادلنطقية الوحيدة لل
 . (1)االختيارات الفلسفية كلكن إىل أصل البناء البلىويت األرضي نفسو''

ىوت السماء، يفضي إىل النتيجة عينها، كإف اختلفت أشكاذلا الظاىرية، ال ىوت األرض ببل استبداؿ
األبعاد الًتكيبية األخرل،  بناء كاحد، باعتبار أحادية االنطبلؽ كالسَت كالتوجو، كإىدارلكن عمق الًتكب كال

ىوت األرض عرؼ العلم كيف يسيطر على ة كاإلنسانية على حد متقارب، فبلادلبلزمة للظاىرة الطبيعي
حضور يف شد  مشتت الشعور، أخبلقو مل يعد ذلااألشياء أكؿ أمره، لكنو أنتج إنسانا مفككا مبعثر القول 

كجدانو كسلوكياتو إىل ادلعاٍل ادلتجاكزة ادلفتوحة، فدخل إىل صراع رىيب يقضي على كل شيء، بل قد 
كتنزيبلاها، زلل  بكيفيااها ،ةبيقضي على احلياة ذااها، كإف كاف ذلك قد مت فعبل، بإحبلؿ الرؤية ادلادية الصل

                                                           

 .222ص  ، 10العلمية اإلسبلمية الثانية، ج حاج ضبد:  (1)
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عد احلداثة كحركة احتجاجية، تدخل ضمن التصحيح الرؤية ادلتوازنة ادلفتوحة. كيف تقدير البعض أف ما ب
 ؿ سباما. ادلتعبَت قد يبدك سلتزال، إال أنو الذم فات أكانو، كإف كاف ا

على حركة  يسحبو ىكذا ''... يتحوؿ اإلنساف هبذه ادلنظورات العلمية إىل تصور ذىٍت )أيديولوجي(. 
أك إنسانية لَتبطها دبقومااها  ادية تشيئات مراحل اجملتمع كالتاريخ كالتطور ادلادم كاإلنساٍل، فسَت إىل م

ربيط بكل حياتو كزبنقها يف اذباه ادلعٌت ادلادم فحسب، كىنا ربدث  (1)اجتماعية('' -ادلادية )اقتصادية
إىل التجزئة كإىل سلب  إفضاؤعلاالسابقتُت، ُت كالوضعيتُت تادلفارقة كإىدار اإلنساف ذاتو.غلب على البلىوتي

بو ادلتأصل فيو، كتصوير األشياء على أهنا ذات معٌت كاحد فحسب، كيعم ذلك ادلعٌت حقيقتو الوجود تركي
عة معا، أك إلغاء حتمي علمي ييب الغ لئلنساف كللطبيجربم غما، أم زبتزؿ ادلاىية يف جانب الىويت سبا

و لك الوقوؼ يف كجالكوف، كأيضا مصور لئلنساف كجزئية ضعيفة ال سبانتظاـ طبيعي، منكر للبعد اإلذلي يف 
امتدادا شامبل مستبدا بالفهم كلو يف ميداف العلـو أك  القوانُت اجلربية الطبيعية، ماضلة للوعي الوضع،

خطورة الفلسفة الوضعية أهنا تلجأ إىل تعميم استنتاجااها عن ادلعلومة العلمية على ..الفلسفة، كىنا تظهر ''
 ادلشيئةَت أف اخللق الكوٍل دبا رأيناه من مظاىر الكثرة غ ،أم تسحب اجلزء على الكل ،ادلستول الكوٍل

ا معٌت إنساٍل ذبعل ىذا التعميم ضربكيف حدكد تركيب الظاىرة الطبيعية كظاىرة ذات  ،ادلتعددة اخلصائص
ىا اجلزئي لتشكل منطقا عاما للتجربة الوجودية، كىكذا أصبح ية من حيز سحبوا ادلعلومة العلممن الوىم... 
على الكل ألف اإلنساف ال يستطيع أف ػلقق مطلقو الذايت إال يف حدكد ىذا اجلزء  اجلزء حكما
 .(2)ادلوضعي...''

مية قد تكوف تطابقا معرفيا للظاىرة ادلعطاة يف الطبيعة، كتتعاضد أساليب كطاقات عدة يف لادلعلومة الع
يف ذلك ادلكاف، لكن ربل  ربصيلها، كجعلها خبلصة، كضعت للداللة على اجلزء التكويٍت لتلك الظاىرة

جوىرىا ربديد تلك احلقيقة اآلنية، لتصَت منطقا كخطا يف التعقل، كمرجعية توضع  ،ستمولوجيةبمشكلة ا
                                                           

 .35( حاج ضبد: القراءة التحليلية، زلاضرة غَت منشورة، ص 1)
 (.122-123، ص ص )10حاج ضبد: العادلية اإلسبلمية الثانية، ج (2)
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كادلظاىر الثقافية ادلتعددة، كأخطر ما يف األمر ليس عملية التمديد فحسب، بل رفض  ادلعارؼللحكم على 
كاإلنكار غَت ادلؤسسُت  ادلنهج العلمي يف دكامة الرفض ما غلانب األسلوب ادلتولد من تلك احلقيقة فيسقط

، لكن منطق ادلوضعية يقف رافضا كجودياعلى حقائق متنوعة كمسالك للتعقل كثَتة، داللة على التعقيد 
 التفكَتم.متخطية خلطها سباما ألية عملية علمية 

ادلوضعية ألهنا تتناقض تناقضا من ىنا ال يسعنا إال أف نرفض التأكيل الفلسفي للمعلومة العلمية ...''
فادحا مع الًتكيب الطبيعي نفسو للخلق الكوٍل، كلكننا نقبل هبا كنتعامل معها كنفتح عليها قواعد حياتنا 

نبلحظ أف  (1)الصيغة ادلطلقة'' صيغة من صيغ الًتكيب الكوٍل كليست باعتبارىافهي حدكدىا ادلوضوعية 
ة  ية إطبلقها، كيستوعبها ضمن تشكيلبُت القراءتُت، ينكر على ادلوضعادلنهج ادلعريف التوحيدم بصيغة اجلمع 

على فهم أجزاء من احلقيقة كال يعطينها سباما، لذا ترفض التأكيل يعيننا كونية باعتبارىا جزءا يف كل، 
 -الطبيعة -الكونية القائمة على جدؿ الثبلثية )الغيب زللو االبستومولوجيا الفلسفي ادلوضعي، كربل

 اف(.اإلنس

 الحل الوجودي والمآل العبثي: -ج

الثقايف، كالعجز البلىويت، صراعا مريرا ذبلى يف صور تارؼلية عدة،  كاالستغناءجر الطغياف العلمي، 
غَت متفق حوذلا، شلا أكقع  كالعتبارات، أبرزىا احلركب العادلية اليت مت خوضها ربت نعوت كأكصاؼ متفاكتة

مؤمل يتجلى حىت على مستول احلضارة يف مشوليتها، كىذا ما دفع بعامل كقلق  شديدة اضطرابنساف يف إلا
ف يؤلف مدكنة ىامة عنواهنا أاشبنجلر أف يؤلف كتابا عنوانو )قلق يف احلضارة( ككذا  فركيد سيغموند النفس 

م )تدىور احلضارة الغربية(... داللة على أف ''... السياؽ التارؼلي لتطور الفكر األكركيب ىو سياؽ يت
بالتطرؼ القائم على ردكد الفعل السلبية حيث يضيع ادلدخل الصحيح كتضيع احلقيقة الكونية يف كحداها 
ادلنهجية كغلد اإلنساف نفسو تائها عن اخلط السليم.. فاخلطأ ال يؤدم إال إىل سلسلة من األخطاء اليت 

                                                           

 .122، صالسابقادلصدر  (1)



 المضامين النقدية لمشروع حاج حمد الفكري                                                الفصل الرابع                     

180                                                                                                                    

ائرة التطور الكمي اليت تتسع تنعكس هنايتها على مصَت الفعل اإلنساٍل... فيجد... نفسو مشدكدا إىل د
 .(1)زعة...''فكلكنها تظل متحركة يف حلقة م

 كتاليايف تقرير ادلدخل،  يف الًتكيب الكوٍل، قاد إىل اخلطأ الشاملإذف غياب ادلنطق الكلي، كالطابع 
يمة كجودية ، فأىدر اإلنساف كقكاالجتماعيةادلفارقة كالتناقض كالسلبية يف كل ادلًتتبات التارؼلية كالثقافية 

عة، فإف مآلو القيمي يالطب يف فريدة كمتميزة ككجزء يتجزأ من الطبيعة، فرغم أصلو التكويٍت ادلندمج خلقا
غلعلو متجاكزا مليئا خبصوصيات فريدة، يستحيل تكريرىا يف الطبيعة أك تواجدىا يف أم نطاؽ آخر. كىذا ما 

اها، فظهرت ادلدرسة الوجودية دراف اإلنسانية كاخلصوصية  يبيغتلحث الفكر الغريب على أف ػلتج رافضا 
ال عة ك يبالطبمعنية عيد اإلنساف قيمة مركزية يف عمق الثقافة اإلنسانية، غَت تبكافة مدارسها ادلؤمنة كادللحدة، ل

كانت   ال تزاؿ ماثلة، إذ إعادة اإلنسافادلفارقة عينها  ؛تسبيقا بالغيب إال من جهة الصلة بالذات الفردية، ك
دلا درجت عليو  -جدا غريبة - بكيفية ما امتداداحساب الغيب كالطبيعة معا، شلا جعل الوجودية  على

مح الوجودية، ربقيقا للتعالق لزاما، أف نضبط بعض مبلاألنساؽ البلىوتية كالوضعية، كقبل التفصيل أرل 
 النظرم، بادلوضوع العاـ للفصل احلايل. 

 :ومآله فلسفياألسلوب الوجودي في التعاطي ال -10-ج

 بوتقة اـ أف توضع يف ة الوجودية يف التفلسف، رفضها التالسمة األساسية اليت تغلب على الطريق
أف ذلك يورطها يف أساليب  العتقادىامتينة،  استدالليةنظرية صارمة، كال أف زبضع آلليات منطقية 

 استجابةجداف، اليت ما ظهرت إال ندفاعة الو ا كاحلرية ك االنفتاحالفلسفات النسقية الكربل كػلرمها من 
قبالة أنصار ادلدارس األخرل اليت طمست على ادللكات اإلنسانية األصلية ''... أكىل ىذه  ،لدكاعيها

السمات، كأكثرىا كضوحا، ىي أف ىذا األسلوب يف التفلسف يبدأ من اإلنساف ال من الطبيعة فهو فلسفة 
ات اليت تأخذ ادلبادرة يف الفعل كتكوف مركزا للشعور عن الذات أكثر منو فلسفة عن ادلوضوع... الذ

                                                           

 .122، ص 10انية، ج حاج ضبد: العادلية اإلسبلمية الث  (1)
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إال يف ذبربة ذاتية، تعرب عن خربة خاصة خالصة،  ، ألف احلقيقة الوجودية ال ؽلكنها أف تتجلى(1)كالوجداف''
بستمولوجي كال االىتماـ االال تكرر اآلخرين كتتجاكزىم، لذا ال مكاف للطبيعة يف عنايتهم، من ناحية 

ئيات، "..فالفيلسوؼ الوجودم يفكر اادلاكر  يف ادلعرفة حوذلا، ككذا احلاؿ بالنسبة للمطلقات كتشكيل نظرية 
يف الوقائع الفعلية للوجود.. فبل يزاؿ الصواب أف نقوؿ أهنم صبيعا يريدكف كلو بانفعاؿ عاطفي كمن اندمج  

 .(2)"أية عقبلنية مذىب عقبلٍل..ضيقيتجنبوف تأسيس فلسفتهم على أساس كجودم كاسع ك 

الوجود ذات تفور باحلياة، سبارس كجودىا حضورا كجدانيا، يغرس كيانو يف جوىر الوجود، الذم ال 
يفيد يف التحليل األخَت، سول الذات يف كينونتها الفعلية، لذا أساليب العقبلنيُت كمقوالاهم ادليتافيزيقية 

تضمن احلياة يف حراراها تقدر بأية حاؿ أف ت، ال االستدالليةاجملردة، كجهازىم ادلفاىيمي كتراكيبو ادلنهجية 
."..فكلما والذاتية، على العقل كأحكام االنفعاليةثر الوجوديوف التجربة العاطفية كالوجدانية كاخلربة كمن ىنا آ

الضيقة من العقبلنية..اعتربت العواطف ادلتقلبة كاألمزجة كادلشاعر، اليت تظهر  األظلاطسيطرت على الفلسفة 
غَت أف الوجوديُت يذىبوف  ،بل حىت بدت عقبة يف طريق ادلثل األعلى للموضوعية ...لبشرم يف الذىن ا

يف العامل كتتيح لنا أف نتعلم عنو أشياء بكياننا كلو نندمج كإىل أف ىذه ىي بعينها ادلوضوعات اليت ذبعلنا 
..بتحليبلت مشرقة يتعذر علينا تعلمها عن طريق ادلبلحظة ادلوضوعية كحدىا..كلقد زكدنا الوجوديوف

حلاالت كجدانية كالقلق، كادللل، كالغثياف، كحاكلوا أف يبينوا أف مثل ىذه احلاالت ليس غَت مغزل 
 .  (3)فلسفي"

فلسفي دأب التمحور حوؿ الذات كالعناية بأغوارىا كالسعي إىل إبراز التفرد كجدانيا أماـ العامل، 
يانا، ظهرات متنوعة، قلقا كغثمنا الفردية، كمعانااها بتانطباعات األبأصرت عليو الوجودية، دكظلا زبل، 

                                                           

 .05، ص 0243، 10، الكويت، ط54جوف ماكورم: الوجودية، ت إماـ عبد الفتاح إماـ، سلسلة علم ادلعرفة، العدد  (1)
 .(04-02، ص ص )ادلرجع نفسو ( 2)
 .31ص  ،ادلرجع نفسو (3)
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عدىا ر األشياء، كىذه الفردية ذلا ما بمن التعاطي مع جوى اقًتابان الوجود العميق، كملبل، إمعانا يف التعبَت ع
 أية أطر منظمة للحياة. ارتفاعالوجودم، ادلفضي إىل  االستبلبعلى صعيد 

كالطبيعة كالغيب   ؛الزائد باألنا على حساب أبعاد أخرل اـاالىتميزعم بعض الوجوديُت أف    
ؤؿ كالتاريخ، ىو ادلصور ادلعرب بدقة عن حاؿ الوجود ككل:".. إف اإلنساف يف كصفو لنفسو موضع التسا

يضع الكوف كلو الذم يرتبط بو موضع التساؤؿ أيضا، ككل مشكلة فلسفية تتضمن العامل ككل يف الوقت 
الفرد نفسو كأعلى رىاف، كىكذا نرل دائما أف كبل من الفكرة الفردية كالكلية  الذم ؼلاطر فيو بوجود

ترتبطاف بل نستطيع أف نضيف إىل ذلك أف كبل من الفردية كالعمومية ترتبطاف أيضا..كال جداؿ يف أف القلق 
ًتكيبات لق نصل إىل الشركط العامة للوجود، كىي ما يسميها ىيدجر بالذبربة خاصة، كلكننا عن طريق الق

للكوف يف صورة الذات، حيث أقيمت  االختزاؿ ن للتحليل أف يستنبطو من ادلنقوؿ.الذم ؽلك (1)الوجودية"
بُت الفردية ادلماىاة من بنوع يكوف العامل ككل قد خضع للتساؤالت نفسها،  انطولوجيا االستشكاؿيف كجو 

وجودم فلسفيا، غلعل ذلك موضع ك الكلية، كاخلصوصية كالعمومية، لكن أبسط إحالة على الشرط ال
، باعتبار أف الفردية ذبربة خاصة، ال ؽلكن إدراؾ الكلية من خبلذلا، إال إذا أخذنا يف احلسباف أف انتقاد

الكوف كلو ذات كاحدة كما تًتاءل يف مرآاها ادلستقلة، أما التعاكس فغَت شلكن، كإال عدنا إىل التقاليد 
أماـ اإلصرار على القلق فيفيد رؤيويا أف  .رد عامل أصغر، كالعامل فرد أكربادليتافيزيقية الكبلسيكية، أف الف

التجربة الوجودية تلت أىواال تارؼلية كادت تقضي على النوع اإلنساٍل من حيث ما ىو، لكن ال ؽلكن أف 
 مرتبطة بأكضاع بعينها لتكوف دالة على شركط الوجود العامة. فع ذبربة تارؼلية،نر 

تجربة الوجودية كفلسفات الوجود أنو غلب علينا أف ضلطم أغلب األفكار ادلألوفة يف من نتائج ال..."
كقلب األساس الفلسفي  (2) الفلسفة، كما كانوا يسمونو بالفلسفة األبدية، كخاصة أفكار ادلاىية كاجلوىر.."

د، كإذا هبا تصَت ت عليو كل ادلذاىب الفلسفية منذ القدَل، حيث كانت ادلاىية سابقة على الوجو نالذم انب
                                                           

 .05، ص 0242لكتاب، القاىرة، اؿ كآخركف: نصوص سلتارة من الًتاث الوجودم، ت فؤاد كامل، اذليئة العامة لجوف ف( 1)
 .33، ص نفسو( ادلرجع 2)
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بكيفية سلتارة، أفصحت عن  إال الوجود شلارسا سيت ادلاىية يف هناية التحليلتالية لو، حاملة دلعانيو، بل ل
  احلرية كجوىر عميق، مبلـز للوجود كمؤدم إليو.

ىو أنو بو على عاتقنا مسؤكلية مصَتنا.. النتائج األخبلقية..أف العـز القاطع الذم نأخذ لذا كانت"
اإلرادة اخلالقة،  -ادلسؤكلية-احلرية-االستقبلؿ-الفردية  (1) ل خالص من أعماؿ اإلرادة اخلالقة للقيم.."عم

ـ فلسفي معقوؿ، يرفض النطاقات العامة، كيتجاكزىا إىل ادلمارسات اربقيق نظ اذباهمقوالت تصب يف كلها 
سيد نفسو كعادلو، كال يقبل أف يتدخل يف الفردية اخلالصة، إحلاحا على التجربة الوجودية الفردية حيث الفرد 

الدينية يف شكلها اجلمعاٍل"..ال ؽلكن  االنطباعاتهما كاف مركزه كشأنو، حىت كلو كانت م تسيَت أموره أحد
لشعور ما أنت يغدك ينبوع طاقتو، إال إذا كاف ىو نفسو تعبَتا عن حاجة ماسة، أما احلاجات الدينية فإف 

القدر اليت ال راد غلبة    ادلرء إزاءيعتور ادلطلقة..يغذيو كيرعاه القلق الذم التبعية حبالة طفلية من  ارتباطها
 . (2) ذلا.."

التدخل كالرسم دمها، بتهديد من جهات قد تسلب احلياة كاهالقلق حالة كجودية تنم عن الشعور بال
ء اوع احلضور كالربكز يف سويدمبلءاتو، كالبحث عن ينبا لذا من البلـز النفور من القدر كذباىها، السالف ال

)يف( البحث..عن الوجود  ىدؼ األىداؼ من الفلسفة الوجودية..." الذات تفردا كاستقبلال، كىنا يًتاءل
ما يشكل الفرد نفسو، كزائف بقدر ما  األصيل )الشرعي( كاحليلولة دكف الوجود الزائف، الوجود أصيل بقدر 

كاف صوف الوجوديُت للحرية كنقدىم للمجتمع كأعرافو،   تشكلو مؤثرات خارجية فيفقد ذاتو، من ىنا
كىنا ػلق للتحليل  (3) كدعواهم الفرد للخركج على كتلة اجلماىَت، كرفض القيم اجلاىزة كسائر العموميات.."

كالنظرم للوجودم، حادلا يتجاكز الفرد  أف يقف على ادلعٌت األخَت، الذم يًتجم بأمانة كافية، العمق ادلعريف
الصاىرة للخصوصيات يف  ؼ العامة، ادلقيدة لتميزه كاء شخصيتو كربقيق كينونتو للجماىَت كاألعر يف بنا

                                                           

 .04، ص السابقادلرجع ( 1)
 .02، ص 0225، 11ورج طرابيشي، دار الطليعة، بَتكت، ط غموند فركيد: قلق يف احلضارة، ت جسي( 2)
 .15، ص 0224، 10طريف اخلويل: الوجودية الدينية، دار قباء للنشر، القاىرة، ط  ( ؽلٌت3)



 المضامين النقدية لمشروع حاج حمد الفكري                                                الفصل الرابع                     

184                                                                                                                    

كالنازية   ؛بوتقات حياتية صباعية، ذلذا كانت الوجودية حقا ضد كل الفلسفات ذات الطابع الشمويل
ادلتجو إىل الغاية كالفاشية كالشيوعية كالدينية، لطلب األخَتة من الفرد أف ؽلحي، ليتجلى السيل العاـ 

 من اإلحلاح يف توكيد ىذا ادلعٌت حىت نفهم مدلوؿظلل  الواحدة، كيف البغية ما ػلقق الوجود،.." كذلذا ال
)النزعة الوجودم( على كجهها األعمق، فهي ليست رلرد ربليبلت نفسية شخصية ألحواؿ فردية تؤخذ على 

لوجود الذايت بوصفو الوجود على ىذا األساس بل ىي يف جوىرىا ربليل ل ىذا األساس النفسي الفردم،
  (1) النفسي الفردم، بل ىي يف جوىرىا ربليل للوجود الذايت بوصفو الوجود احلقيقي.."

، قصدنا بو أف الوجودية، تلح باستمرار على أف ادلقابلة بُت الفردية كالكلية ال سقناهالذم  االستدراؾ
الفرد ادلتميز إذ على خبلؼ غالب الفلسفات ذات الطابع تعٍت أف الوجودية ال ؽلكن التعرؼ عليو، ب

يف قلب الذات، نقل دلا يعتلج على أف الفرد كل الوجود، كأف التعبَت عن الذم  يةياٍل، تصر الوجودلالك
، فتمتنع التقاءيف غَت ادلستقلُت يكمن يف الوجود، إذا مل يكن ىو الوجود عينو، كخط يؤسس حلياة األفراد 

  ،الرفاه كالتقدـ للجميع ماف كسبل ربقيق األ
خ
ات ادلركزية اليت جعلت الوجودية منبعا أصيبل س  سِ ؤ  كىذا من ادل

"..تطور احلضارة إظلا يقـو بو عامة أفراد من الناس. يفكركف يف ادلثل اليت اهدؼ إىل تقدـ   للعبث، لذا
ادلثل    (2) األقول يف ظركؼ العصر.."اجملموع، كيكيفوهنا مع كقائع احلياة على ضلو غلعلها قادرة على التأثَت 

ادلقصود يف اذباه صباعة أك  االعتباراذلمم تارؼليا للمعٌت إىل الفعل ذم تشحذ كمطالب عليا، ال غٌت عنها 
ألف غالب القوة يتأتى من التعاكف  االستمرارأمة أك دكلة..كإال يًتاجع األفراد غالبا، لضعف اجلهد على 

ىل تقدـ اإلنسانية كتعبَت ا إىل بغية كاحدة، علها الوصوؿ إاقات كثَتة كيدفعاهنكالتكامل، اللذين يصهراف ط
عن جوىر كجودم كاحد، ال يلغي اخلصوصيات، كما كال يضخمها إىل درجة اهدر أية فرصة للتعاطي 

 ا.قت الذاتية كالتعايل عليهترفض اجلماعية، أك كلية سبستبلبات فردية كانت ا تنشأ غالب االادلتوازف، كىن

                                                           

 .21، ص 0243الرضبن بدكم: الوجودية كاإلنسانية يف الفكر العريب، ككالة ادلطبوعات، الكويت، ( عبد 1)
 .31، ص 0222ر: فلسفة احلضارة، ت عبد الرضبن بدكم، دار األندلس، بَتكت، س( ألربت اشفيت2)
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( أف"..اجملتمع ليس رلرد كمية من 0215)ت  نفسو يقرر ادلفكر اجلزائرم مالك بن نيب االذباهيف 
األفراد، كإظلا ىو اشًتاؾ ىؤالء األفراد يف اذباه كاحد، من أجل القياـ بوظيفة معينة ذات غاية، كنضيف اآلف 

شياء، بل ىو تركيب ىذه العوامل )عمل( اجملتمع ليس رلرد اتفاؽ)عفوم( بُت األفكار كاألشخاص كاأل أف
على )تغيَت( كجوه احلياة، أك  االجتماعية الثبلثة، الًتكيب الذم ػلقق معو ناتج ىذا الًتكيب يف اذباىو كمداه

   (1) صح: تطور ىذا اجملتمع."األ

كعكسيا بتخليو عن  ،يندمج الفرد اجتماعيا فتنشأ احلضارة كتتطور احلياة كتفصح عن مذخورااها
ها زلددة سلفا، فتضعف الرغبة يف التقدـ نيعاالجتماعي، يعطل تكتل الطاقات كاذباىها إىل غاية ب داداالمت

خاصية كجودية  فاالشًتاؾاحلضارة كال يستمر النوع اإلنساٍل،  ، كبالتايل ال تبٌتؿ فرص ربقيق التغيَتءفتتضا
مقصود كليس فيو  ككل عمل يؤدل غناء كإذف ال طغياف،أصيلة ضد التشرنق حوؿ األنا ادلتضخم، فبل است

  عفوية ادلزاج، بل تركيب التخطيط
خ
على ىذا نستطيع أف نقرر أف شبكة  ك...سبق، "كالوضع الثقايف ادل

كليس مقصود التحليل أف  (2) العبلقات ىي العمل التارؼلي األكؿ الذم يقـو بو اجملتمع ساعة ميبلده.."
ثي الذم يتولد من التجربة الوجدانية معرفيا بعبل ىو تفاد للمآؿ ال الرأمسالية،ينتصر للرؤية االشًتاكية قباؿ 

ج كحده يف العامل. كجود ينسغريب سباما، تعرؼ اإلنساف، بأنو إف الوجودية كيف تربير للخلق ..." كتارؼليا،
ع اختيار فهو يصنعة، كلكنو دلا كاف لو القوة على يأك الطب ليس لو خصلة أك خاصية معينة من قبل اهلل 

 . (3) نفسو بنفسو كيبدعها"

ركاـ التغييب تارؼليا، كوف الوجودية تبعث اإلنساف من جهة التحليلية العامة،  و ال سبثل ادلشكلة من ال
ينية كصوال إىل السياسية تناكلتو النظم الشمولية باحملو بدءا من الدإذ قركف طويلة،  حيث عاٌل إباف 

                                                           

          ، 0245، 12، ط دمشق،  ر، اجلزائرشبكة العبلقات االجتماعية، ت عبد الصبور شاىُت، دار الفكرلتمع، ( مالك بن نيب: ميبلد 1)
 .32ص                      

 .34ص  ادلرجع نفسو:( 2)
 .21، ص 3114، 10: اإلسبلـ كمدارس الغرب، ت عباس الًتصباف، دار األمَت، بَتكت، ط يتعلي شريع( 3)
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حيدا متفردا ؽلثل نسيجو الذايت اخلاص، ىنا نسأؿ كم من البشر العسكرية، لكن أف يدفع بو إىل ادلركز ك ف
تواردت إىل احلياة، كمآال ىل ؽلكن للحياة  انطولوجيا االختبلفاتؽللك ذاتا مستقلة ال تكرر، كتاليا كم من 

اعتبار ادلدينة من خصائصو احلكماء على كقد درج أف تقف على أبسط أشكاؿ التعاكف كالتكامل كقد 
 ة؟.نطولوجياال

"..نلخص األمر يف كلمات زلدكدة كدكف أف نستغٍت عما كتبوا مل تستطع احلضارة الغربية أف تضع 
قوة العمل البشرم ضمن معناىا اإلنساٍل، كال أف تطرح ضوابط أخبلقية للعبلقات بُت البشر بل بلورت كل 

نار األكؿ.. فأعادكا بناء كل شيء الغريزم فأشعلت نارا احًتقوا هبا صبيعا، مث هنضوا بعد ال االذباهذلك ضمن 
اإلنساف من  استعادة -فلسفيا  -الوجودم رغم زلاكلتو  االستبلب (1)كزادكا عليو لتفًتسو حرب قادمة"

 للشرط القيمي ادلتجاكز أكقعت ضمن الفتقادىاإحداعلا الىوتية كالثانية علمية طبيعية، إال أهنا  جربيتُت؛
ي، ينم عن اندفاع غريزم شرس إذ اعتقد اإلنساف أنو كحيد، ؽلكنو ترتيبات كأكضاع تأصلت يف عمق هبيم

أف يفعل يف ذاتو حبرية تامة، كأيضا دبسؤكلية، لكن ادلفارقة، كيف تتأتى ادلسؤكلية كالذات قد ضخمت كمل 
شعل نَتاف الصراع تخبصوصية، كغدا تتعدل على حدكد اآلخرين، ف عد شيء يوقف امتدادىا، فاليـو تنتفخي

 سبلك تأقيت االختبلؼمد أكراىا ميثاؽ، ألهنم يضعونو بأنفسهم، كليست ىناؾ جهة ذات قداسة كال ؼل
 ه.ءالصراعي بينهم أك إلغا

استثنائية أك ظاىرة  خاص بو، كىو سللوؽ لو جوىرموجود ذك أصالة يف عامل الطبيعة، ..كألف اإلنساف"
كلو يد يف تكوين  االختيارمستقلة، كلو قوة  علة باعتباره، كىو دخيل يف الطبيعة كشريفة، ألنو ذك إرادة

كادلسؤكلية، كمثل ىذا ال معٌت لو إال أف يطرح  االلتزاـمصَته، يف مقابل ادلصَت الطبيعي كىذه القوة توجب لو 
احلقيقة، أك ما ىو كائن ضلو ما غلب أف يكوف، يف  باذباهيف مقابل نظاـ من القيم..يسعى لتغيَت الواقع 

فقة معو ها متصيف السالف على الوجودية، ال نلقفبإحالة التو  (2) تمع كيف نفسو أيضا.."الطبيعة كيف اجمل
                                                           

 .225، ص 10( حاج ضبد: العادلية اإلسبلمية الثانية، ج 1)
 .22ص سبلـ كمدارس الغرب، : اإليت( علي شريع2)
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 ألهنا ترفض أف اإلنساف معطىالعاـ مرفوض صبلة،  االذباهجزء من معانيو، لكن  سباما، ردبا قد تتقاطع مع
ة نظاما عاما يؤطر الفعل كال تؤمن بالقيم ادلستقر  ،مث تتجاكز بو ذلك ،عة ادلادية احملسوسةيخارج سياؽ الطب

ادلاينبغي أف يكوف، ىو الكائن فعبل، لذا"..ربوؿ اإلنساف إىل كائن طبيعي..بدءا  الفردم دالئل التاريخ ك
من التمرد على الوجود الكوٍل لئلنساف يف سبيل الوجود ادلوضعي، ففي الوجود الكوٍل يكمن اإللو الذم 

عد عن ىذا ادللكوت اإلنساف الب اختارليستخلصو دللكوتو أما كقد ادلوضعية الطبيعية أسر يرتفع باإلنساف من 
يف ملكوت األرض ، كاألرض قاسية،..كالطبيعة  فكاف لزاما عليو أف يواجو قدره بشجاعة اإلذلي الكوٍل،

       (1) الطبيعي.." االختياراإلنسانية قاسية حُت تندمج يف أصلها حبرية 

ُت كمآذلا تارؼليا، ككذا على نتائج الشمولية يف األنظمة السياسية كرد فعل على احلرب عملت الوجودية 
أساتو، نا منها أهنا سبلك احلل اجلذرم دلت باإلنساف يف غايتها الفلسفية، ظكالتعليمية كاالجتماعية، فاستقل

خصيصة قداسة، كأنكرت  لكنها سرعاف ما أسلمتو إىل حالة من الصراع قاسية جدا، بعد أف أخلتو من أية
إىل ادلتجاكز، فأدخلتو يف خضم الوعي الطبيعي كالنفس ادلتمحورة موضعيا حولو، فدخل  عليو انتماءه

مؤسساتو االجتماعية  ت  ت  ك  ك  أ   تنظَته كاجًتحو ملكوت األرض، حيث غلب أف ؼلوض احلرب ادلريرة، مع ما 
، كإحبللو زلل انطولوجياإىل إقامة اإلنساف مركزا  -على تباعدىا-كالسياسية، سعت ادلدارس الوجودية

اىتمت ..ه، حيث "ءنتماللوجود سباسكو كبركز ق كحضوره كا ادلقوالت الكبلسيكية، بل كزعمت أنو ادلانح
نساف كالعامل، دلا أبطلت البلهنائي، كعمقت التباعد بُت اإلاالنطولوجيات التقليدية بالبحث يف ادلطلق ك 

سيع أفق السؤاؿ ادليتافيزيقي كموضعة معٌت الوجود إىل تو انشد ىايدجر  شركط كحداها األنطولوجية،
التحليلية، قصد التوجو إىل التجارب األصلية  لبلنطولوجيالتقويض األساس ادليتافيزيقي  كاالستعدادكربريره..

اليت تصدر عنها التحديدات األكلية للوجود..كجب على الفلسفة الغربية أف تعيد بناء ذااها بناء يستويف 
   (2) جود منفرد فرادة كجوده كسؤالو الذم يتعُت يف كثَت من األشياء، كدبعاف سلتلفة.."الوجود..فالو 

                                                           

 (.321-352، ص ص)10( حاج ضبد: العادلية اإلسبلمية الثانية، ج 1)
 (.53-50، ص ص )3114، 10ريوم، مارتن ىايدغر: نقد العقل ادليتافيزيقي، دار الفارايب، بَتكت، ط فعلي احلبيب ال( 2)
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التحليل على التساؤؿ التايل : كيف للفرادة أف تؤسس الوجود مستوعبا للجميع، كمادا للجسر يصر 
م ال يشبو د يوجد كجوده اخلاص، الذتاليا كل موجِ  الواصل بينو كبُت العامل؟ أليس كل فرادة متفردة؟ ك

ة لالعامل األنطولوجي الذم يسمح للموجد من شلارسة رلموعة إمكانياتو، كربقيق صب يشكلكجود اآلخرين؟ 
ادلمارسة األنطولوجية إذا كانت تعبَتا عن ذات عادلية متكررة  (1) شلارستو، كمن فهم ذاتو كالوجود كذلك.."

األنا ادلتعايل  ة كالتارؼلية، فهي عودة إىل مفهـوتشكبلاها البيولوجية كاالجتماعي كإف توزعت سبظهرااها ك
ادلتضمن للذات ادليتافيزيقية الواحدة، كىنا مل تفعل الوجودية شيئا، سول أهنا عربت بعبارات غامضة 

 ريدة، ال ؽلكن لئلمكانيات سيكية، كإذا كانت تقصر الذات الف، عما كاف قارا يف ادليتافيزيقا الكبلالتفافية
نطولوجي، يصور اإلنساف كائنا كاحدا قباؿ عناصر الوجود اقًتاب اشرط  أف تضحى  كال ادلمارسات

األخرل، كتاليا ال ؽلكن للوجودية سول أف تورث العبث الذم ينتهي حتما إىل التفكيك ادلطلق كالغثياف 
 العاـ.

ياؿ من قبيل اخل رجو الشاشة بالصورة اإلنسانية للحضارة الغربية، ليس األمك ىكذا يغطي  ك..."
كحده، كلكنها النفس األكركبية يف شعورىا باخلوؼ الذايت ربيلو إىل صورة متحركة..شعور القلق الدائم، 

كلكن التمزؽ الداخلي إلنساف فقد ذاتو كمعناه..ىي لوحة العبقرم، الذم مل يعد يعكس أالـ ادلخاض 
، غيبا كطبيعة ستبلبيةها مع الثبلثية االيف تعاجل (2) تعبَتية عن النتائج النفسية دلسَتة احلضارة األكركبية.."

تستطيع أف تفعل يف العامل ما تشاء، أٌل تشاء، حىت  أنكما قالت للوعي الغريب سول  كفردية، كالوجودية
عليو معٌت  للوعي الوجودم، تبٍت اعتقادم كل ما بعده جائز، أم ال مستند قيل إذا مل يكن اهلل موجودا ف

ر حاؿ رية كغَتىا من ادلقوالت من خبلؿ زلتواه القيمي األصلي، كبالتبغ ال يستقاحل ادلسؤكلية، ككذا تعريف
يكن كاجب مل شلكن كليس كل مسموح أك كمربر"..إذا على كضع متأصل أساسي، فينجر عنو فعل كل 

 ارتكابشيء مباح كليس ىناؾ ما ؽلنع من الوجود موجودا يف ىذا الكوف فإف كل شيء جائز..دبعٌت أف كل 

                                                           

 .52ص  :نفسوادلرجع  ( 1)
 .224، ص 10ة، ج ( حاج ضبد: العادلية اإلسبلمية الثاني2)
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لوجودية طبعا مع ا  (1) حل كل شيء امسو، غلب أكال غلب، فهل األمر كذلك.."مل، كعندىا سيضأم عم
االتصاؿ ألهنا تفتقد دلعٌت  ،لؤلفراد امتدادأف تؤسس أخبلقا اجتماعية، كال ىو كذلك، كليس دبقدكرىا 

، متسادلةازف كحضارة الذم تبٍت عليو كل التصرفات العامة كاخلاصة، ادلفضية إىل بناء رلتمع متو  كالعبلقة
كلكن ىيهات دلن افتقد معٌت الوجوب يف الوجود، أٌل لو ذلك، " فالوجودية الذاتية الوضعية إذا تطورت كإذا 

موضوعي ذلا، تنتهي إىل ادلادية اجلدلية بالضركرة ت إىل الطبيعة، كاتساع حاكلت أف تكوف موضوعية، اذبه
اجلدلية تكوف انتقائية أك لسفات الوضعية إذا مل تنتو إىل ادلادية كأف اعترب أف احلالة اخلتامية النهائية للف

  (2) متناقضة مع ذااها.."

الوجود، فتعمد إىل أدٌل تفسَت فيو كدبا ىذا ما  جباعتبار أف الوجودية اهوؽلات ذاتية ال ؽلكنها أف تل
لنسق فلسفي معقوؿ،  يؤسسلدمج بُت الوجودية كبينها حوؿ إىل ادلاركسية آخر أيامو، كيجعل بعضهم يت

 التاريخ..إىل بناء غلمع الفردية إىل اجلماعية، كيتجاكز هبا 

كاحدة يف العامل كلو، كلكن بأشكاؿ  ،أزمة اإلنسافيف الفصل الرابع تقوؿ:" إهنا سقناه خبلصة دلا 
أصبح  كيف كل رلتمعات العامل، كالعامل قد األزماتسلتلفة، كلن يكف اإلنساف عن األنُت ربت كطأة ىذه 

قرية كبَتة كاحدة.. ككل خبلص ال يتم يف إطار اجملموع العادلي كيتحرؾ من خبللو سيكوف خبلصا جزئيا 
ل، إال أف يكوف خبلصا ظلوذجيا قادرا على استقطاب العامل، صواعلى الت فيفقد القدرة لبلمتداد،غَت قابل 

ؾ حاملوه منهجيتو الكونية كمعرفيتو الدقيقة كال ندرؾ مثل ىذا اخلبلص إال يف القرآف كبالقرآف، فيما إذا أدر 
كالفصل اخلامس زلضناه ليتصدل   (3) اليت تعادؿ الوجود الكوٍل كحركتو كتتماىى مع صَتكرة كتغَتاتو.."

تجلي يف إبراز اجلدلية الثبلثية، ، كمرجعية تعمل من خبلؿ اجلمع ، ادلللقرآفلبياف القيمة ادلعرفية كادلنهجية 

                                                           

 .24، ص 3115، 11م: التكامل االجتماعي لئلنساف، دار اذلادم، بَتكت، ط ر مرتضي مطه( 1)
 .350منهجية القرآف ادلعرفية، ص  :( حاج ضبد2)
 .33حاج ضبد: األزمة الفكرية كاحلضارية يف الواقع العريب الراىن، ص ( 3)
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ز ستبلبية، كإذف ال ذباك كإبستومولوجيا كونية بديبل عن كل الوضعيات االؿ إسبلمية ادلعرفة  ادلكتشفة من خبل
 التوحيدية. اإلبستومولوجياستبلب البلىويت كالوضعي كالعبثي، بغَت لبل
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أفصح ادلنهج ادلعريف القائم على اجلمع بني القراءتني، على مقدرة  ققرةده ئائلده، اادت اع  أن تد   
مددطا ا التوددال  اليفددلا يف اددثاااا الملقافدداا ادلتنطعدده، اددطاء ااقدد   اا اددله بالتدداةة  العددادل  بت قةاتدد  
العرةددددددر ، أل التدددددداةة  اخلدددددداا بادليفددددددلمني، مددددددا يهدددددده الددددددطع  ال ئددددددط  العدددددداي  عددددددا ااددددددتث اء ال ددددددر  

متاحات  ال كرةه، لاذا العقلثه ادليفتغنثه لادلغراه يف مآل حضاةي  االبيفتمطلطي  ادليفتعني بأدلاا العلم ل
دلتعالثدده لالتوددال  ا غلددا  لتدداةؼل   غثدداك، الات ائهددا بددالقراء  ادلط ددعثه لمددا تطلددر منهددا مددا  قكدداة للقددثم ا

ال كدددر ا قيفددداك بتط عاتددد  أبعددداد أ دددرر للتوربددده ا قيفددداقثه. فدددأحر  بدددذل   ادلملمدددر، علدددى اتاددد  يف تأاثدددر
 لا ت ف م اةب  لتةاةا مريعثات ، اات باا ث ث:

ألذلدداا االاددت ال ال ئددط  لاالات دداء بددا يدداءا بدد  الكتددا ادلقرادده لادلطةلثدداا ال دد ائثه لاتاددطال 
احِلكمثده، مددع الدد عم أن ال اعلثدده الة درةه لثيفدد   اا يددرلر، لأن تدداةة  العدا  ميفدد ر، لا قيفددان مددرعط 

ةث ا قيفدان ل  اتد ، تن يف الغثدا ااتص اال لل ةثعه لاطاقثنهدا، ل    ىل االطلرا  فث  تيفلثما ما غري
 لما غلطد ب  متام الك اةه، فألةث عو ا على عو .

ال ةثعددد ، لأاصدددى ادددطةن لامدددال تنملرياتددد  رملددد  ادلرةاددده ادلاةايفدددثه، اجلددد ي  االادددت ال اثاقثهدددا
باعتةاةئددا   ادده الددطع  العلمدد  ادليفددتنر  ىل مقددطالا  ةثعثدده، تيفددترمج ادد  مملددائرن يف اطالددا رلثلثدده، 

يف الصددريلة  عدد  متتالثدده يرلثدده  ادلالةائثدداا، لتريددع الطيددطد  ىل مدداد ، أ ددذا تددرفك ادد  ادلتوددال اا ل
ه، لتقدددر بنق دده اليفدددث ر  التامدده علدددى ادد  ءددد ء، لتدددما بك ددداء  العلددم لمقرةتددد  علددى  غلددداد مادةدده لتاةؼلثدد

اليفددعاد  لسقيفددان لرقثددس فردلادد  اتة دد ، لكددا غالةددا يف مددآل أحددادي ةيفددقل الناحثدده ا ؽلاقثدده لالغثةثدده 
لي ةتهدا  لالقثم ادل تطحه على عطا  أ درر،  ةداد   ىل اقيفد اإل ا قيفدان رد  ل دأ  االغدلاال يف ال ةثعده

الصاةمه لالت طةاا التكنطلطيثه ادليفتعةر  ل ، ع  ت طةاا التورةةثه، فادلادةده، فالط دعثه، فادلادةده اجلرلثده 
 اقف ادلمكا يف اثاإل احلتمثه ال ةثعثه.

ةد ال ع  ادلن ق  على االات بني اليفال نيا الطيطدةه ةاغةه يف  برا  اخلصطاثه ا قيفاقثه،  الثالملها
جتددال  ادد  اقضددةا  شلكددا ةددطفرن   ىلبتضددمثم  ل الطيددطد اتاددث  اجلددطئري مددا   لدد ، لكددا  لالتعةددري عددا

، لا ه ال ع  لمعثاةن مدا اتقدا اثمه يف  ات  أمام  ات  لال   ر الغثا أل ال ةثعه معا، فأ  ى ا قيفان
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ت دددر  ، متةاةنددده مدددا ءدددم  ت كم يف مضدددماة ادل ا دددله لالتصدددرةسةنةعدددا لالثددد  ةعدددطد، لادلقددداةث  الددد  تددد
ىل    ا قيفداقثه ادل دلاه ل مدا العةدا الد  ةيفدت ث  فثهدا الطيدران الة دري لف در  أل دا التداةة   عدا  فو 

جتعد  ادابس ادلعدرلن مدا  أن، تدطي ، اثدف للعدا  لحضداةت  اخل اه ادلعقطله " الس لحر ، مترد، غملثان
، أقكددىتيفددرةر االضلددراف  ألددث ا ؟ علثهددا اضلددراف مدد أ ددر    اهددا احلثددا  لفقدد ، لاددذا تقطؽل تةددى أااادداالقددثم 

عدددا االاددددت ال  ألىفمدددا بعدددر احلراثددده تعةدددري  أن، لدددذا يف تقدددرةر اجتدددان الت لثددد  هناةتددد  اضلدددراف يف اضلدددراف
 .  با   ةتمثل  الطيطدةطن  اهتمالطيطدي العةمل  ب  لع ا عن

اا كثكدددد  الكدددداما يف ادلقددددرم ، لتط ددددثح العنصددددر التعددددا ق يفدددد  ا قيفددددان ألئددددام"...  لر مدددد 
، فد  ةيفددتمر أي   ادلملالثده عدا ق يفد حد  ػل مدطا ادطةت لسقيفدان ارباضدبتطيثد  ال فقدامطا ،معدا االادتناةةه

، لال لعلد  عدا مقرةتد  علدى التودال  أمد  بدأي، لال ةتعلس ا قيفاقثه ائف ما لئم ادلرا ةه لادلريعثه   غراء
أي هتددطة ةلماقيفدد  عددا  ةثعدده اخلدد   .. بددذل ئدددالء ال  ادد ه اصدداةر يهددرئم لثددذارلا  بأئددراالةتعلددس 
ادلتماادكه ادلتكاملده  ا قيفداقثها..للذا فةدرال مدا حلدم الدذاا بتل  احلقائس ال  تصطةلا ..تنااةه ا قيفان

مادةده يف عناادر   ىلمت ت كثكهدا، لةدئدا  أن، ظهدرا الدذاا بعدر ترةك الطااع لتصدطغ  لهتدثما علثد  ال 
لالة دددا عدددا  لاتقاقثدددهحثدددطان ال ةعدددرف غدددري الدددلب  لاالفدددلال لالصدددرا  لحدددا الةقددداء  فا قيفدددان، الطاادددع

 (1)ادلن عه لاللذ  .."

اثيفددداا ادددابقه، الطادددط  يف ال مراددد  أمدددا بعدددر احلراثددده اتعةدددري عدددا ت  لثددد  أفضددد ل الدددذي آ  ن ادلددد
قطعدا مدا التدطا ن النداتج  اتءدثاء، متنح الا مكملهبقط تيفتطثق  امقطله علثا   ا قيفانمريعثه لغثاال  لال 
ميفدددتطةاا مدددا احلثدددا    ىل لا فضددداء، التدددألثف ا قيفددداقثها مددد، ل ا الغثدددا تيفدددرةرا لمدددا ال ةثعددده مع دددىمددد

يف ثنائثددده الدددذاا  ااالملنائثددد  لغددداءادلراددد  ةعددد    لغددداء، ال ةيفدددطدئا ادددرا  لال اتدددال لال ترب ."...ميفدددتقر 

                                     

،     ا 2003، 1عةر الطئاال ادليفريي لفت   اللةك  : احلراثه لما بعر احلراثه، حطاةاا لقرن يرةر، داة ال كر، اطةةا   (1)
 . 25-24ا 
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 ،لال ةثعدده لا قيفدان، ادائ  لالغاةددااط ، لال، لاخلدري لال ددرضددمطنادلل ، لال دك  لدرال لادلددرلطلا، ل لادلط دط 
  (1)ثه ب ك  م لس..."يفةنلال م .... ما ةع  اثاد  ال لات يل ،رق لادلقرل لادل

  اامدده  ىل، دفددع جددا   ددر لددى تط ددث   لققددرن يف ال صدد  اليفددابسع أتثندداالددذي  ا ءددكايلالط ددع  
، شلكنه مدا اجلدرل الدرامج ادلطحدر ادلدلدف بدني يعثه ار قثه بطحر  منهوثه معرفثه، عمادن مر م رل  فكري

، لزلققدددا للتدددآلف الطيدددطدي بدددني عثاا لالط دددعثاا ادلمتل ددده ددد، متودددال ا للمط ةثعدددهلال  لا قيفدددانالغثدددا 
، ادليفددتطعا غددا بددذل  مددرر الددطع  الكددطك ادل لددس، بالتعا ددرا ال قرةدده لتنددافرا ،مرتةدداا الطيددطد ادلمتل دده

الكطقثددده اةدددال  االبيفدددتطمطلطيثا، فملهدددرا لحضددداة لتاةؼلدددا  هالطيدددطد عثاقدددا ل ئندددا لادددلطاا لحراددد ن ااددداال
، الطااددله بددني ادلع ددى ادلعرفدده  ادد مثه، يف ثددطال العةملثدده ألئثدده الط ددعثه ال ئطتثدده ةالتو   ااالبيفددتطمطلطيثا

مط ددع  يف  ىل ن اد  اددائا لرثد  ، فثتدطا  أ يللدد   الكدطك ادل لدس الددذي ةهدثما علثد   العلمد  اجل ئد  لادلعددى
  اد مثه، مث فودرل المل ثثده ،برءا ما ادلريعثده اادل رل  ااتكماالعرن  أباءرلذا  ،غري تضمم لال تعر

 االبيفتمطلطي  الكطك، لبعك قتائوها على ميفتطر التاةة  لاحلضاة  . لأالطهباادلعرفه 

  

                                     

 . 26( ادلريع اليفابس، ا1) 
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 وحركته :المرجعية المعرفية القرآنية والمعادل بالوعي للوجود -10
ن منهوثددا،  القددر  أعلثددهبثددان   ىلن ادلعرفثدده  تتودد  دةاادداا حددا   ددر العرةددر ،  اادده منهوثدده القددر 

لتوداةال   بدرا نتاحده ادابقا، ادلمكنده ميفدتقة  يف ق  مرلقه خلص  ل غ   اد  جتداةال الدطع  ادلألاثف 
لثعثددر  ا قيفددانيف دعطتدد   ا ذلدد " ادلددنهج  أنتتقددطر مددا يرةددر، حثددا  أنذلددا  يفددىلاثددف ةت ؟ال اءددلني 
بالعقد  لرقثدس احلثطةده احلضداةةه متامدا   ا قيفدانبالطع  يف الكطن لالت اع  مع ا  عناارن ت دطإل  اقرماي 
حضددداةي بدددرة    غلددادله أله ئدد  ميفدددأادليفددد  نملكددد ....يف ، لفعددد  اددلثمان فعددد  " داللد يف احلرةددرامددا 

تت دداب   .(1)الةددرة  ..."        لنددا علددى  رةددس  ا ذلدد ةت وددر بددالقط  احلراةةدده الكامندده فثنددا لبقددطر الددرفع 
 ،االقددرما  لعثددا يف الكددطن  ىلتقصددر   قيفدداقثهذلدد ، مث ئدد  فاعلثدده  دفددع لحددا  ألالااحلرادده، فهدد  عنااددر 

عةه لطا مدد ، بدد  ل ق دد إل ضلددط جتدداةال حضدداةةه ميفددتط  أعتدداالبعددر االق صددال عندد   لقددا، ال للطاددطف عنددر 
." اددر   ادد ط  ال ئددطا لال اددل ه ال ةثعددهردد ا قيفددان، فدد  ةنقهددر لفآتددلل ددر  الطيددطدي ادلتكامدد  ادل

لادد  مددا تع ثدد   ،مصددادة القددط  لالقددرة  لالعلددم ىل ، لكددا لريتقدد  بدد  ال لثقهددرن بددالعو  ا قيفددان لددس ا  
لثكم  ميفريت  يف الطيطد ع  معالد  االقرما  بالطع  يف احلراه الكطقثه  ما منهوثتها  ا برا ،حثطةه 

ال عدد    ع داء، للكددا يف يف مقابد  ال عدد  الة دري ا ذلثددهالقدرة   ل ددعلثيفد  يف  القر قثددهله أ، فادليفدذلثدها 
، أي هثلددى لحددر  ال ةثعدده الكطقثدده اليفددلمالقائمدده ع ا ذلثدده ا ةاد الة ددري اامدد  حثطةتدد  لل ددع  يف اجتددان 

قثددس ال عدد  رللددث  التعوثدد ي ... مددا بددني ا  لبثننددا ئددط فهددم حكمتدد  يف  احلضدداةيالعقدد  بعنددان احلثددطي 
  (2)التاةة .ل باليف م يف احلراه ال ةثعثه 

  
م
لددث  لدد   ، ددر الغثددا لحضددطةن يف فاعلثدده اخللددس ا قيفددان، لااددتعراد قددهةِ  ْ ئنثدده ادلقابلدده لالملنائثدده ادل

ع اءاهتدا  أاصدى  ىل، فا  ةدرفع ب ااداا الة در نةاايف ثنا ذل  ادلةملطث ن لادلنهج  ما مطاع يف مث ان القر 
معدى مكدني، ةةغد  رقثدس احلثطةده   ىل، تضةل التصدرف لت درن بتيفرةراا اثمثه، لبماةااا لاعتقاداا

تضدددع  فدددا ةاد لالعكددد ،  ا قيفدددانه مدددا  ددد ل ثعدددمدددع ال ة ا ذلثددده، الددد  تدددت م  فثهدددا القدددرة  الطيطدةددده

                                     

 .28، ا  02حا   ر : العادلثه ا ا مثه الملاقثه   (1)
 .30،ا02،  ادلصرة ق يف  (2)
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لتالثددا ال ةعودد ن ا  لػل ددم جتاةبدد   ةيفددتغا،    تقدد ، فدد  ة غددى راهتددامث يف اددثاإل القددرة  لئددط مددا ا قيفددان
ن اليفددد م لالطئدددام الطيدددطدي لالتنددداغم الكلددد  مدددا ػلقدددس لل ةثعددده ا، لكدددا تيفدددلغلعلددد  ةدددرفع بعدددك مدددا اات

، ن غاةتدد ا، لةةددذل يف اجتددةيفددتلم التيفددرةر، لةنددرفع ب اااتدد  أن ا قيفددان، علددى ةة  حراتهمددا ادلتطا قددهلللتددا
،  مادا ا تثاةا لأ، ةعم  ب  ا  راةا أمران بطا   مثملااا ح  لط قيف   جا   ر ةت رث عا القر  لاأك

، جتلدا الملقده ا ذلد ، ب ضد  أااادها مدايفده لمتعرةده لءدامله أ  اداقيفدان ا ةدطةث  م تطحده ." ادلثملداإل
م للايةداهتم، لب ضد  تيفطي بني حقطاه فإهنا، الةاا   ىل أفرادنيف ئذا العا ، لب ض  تعرةها ما بعك  

 . (1)لةعك ..." بعضهم  ظلم  أل تق يفهمر ملهم ما ظلمهم  فإهنا، اتفعالمشطذلا جلمثع 

، للدث  ت درةعثا تلامدرنباخلضدط   ،مدع الة در تكطةنثدا ا ذلد ك لةد يف اثاإل العهدر  ادلثملاإل معى ار 
ن ، تلميفداةال الملقده عادلثدا، فثنت د  المللدم لػلد  العدرل اخللدس،قدطامث    ىل  حالتهمن على  ارة ما القر أ

 ،، مددا غلعدد  النددال متددطافقني ةغددم ا ددت فهمللتثةدداا متقاةبدده يددرااخللقدده لاحددر لقملددم احلثددا  ؼلضددع  أادد 
 أقدا، قافد  التدذاري، لػلد  التطااد  لاالةتةدا  زلد  االق صدال لالت در م لمدا الدرىر فتنعرم اذلدط  يف ت اادث 
" فددالقر ن  بااددترعاء لتودداةال غصدد  بادلعاقددا   نملددريي ػلددالل جتددال  الددراة ، للددث  قعمدد  علددى ميفددتطر ت

ادلتاحده لتيفدتطي المده  ا بدرا ةطيد  ضلدط بنداء احلضداة  الةرةلده بكد  ادطر  اتمهاما ئط منهج تاةة  ئذن 
ضددداةةه لحددني تتوددد  ئددذن احلثطةددده احل التنابذةددده،مادةدددا يف مقابدد  احلضددداة  التاةؼلثدده  اتةنا  لتتويفددر يف 

قتائج ت طإل ارةاهتا   ىللثيفتطي فعلها   لثهاالكطك جتر ةر ا  شلرلد   ا ذل الرافعه للةناء  ما منهوها 
 . (2) ا " بأمر  لاتةن لث ه ا  تيفور اليفمطاا  ا قيفانالذاتثه، فلممل  ئذا 

مرتةدده   ىل أ دررةبددا تأئلد  اائنداا  ةثعثدده  ل ةثعد  معثداة اكاامدده لالت داام ا اتادد لدط ادان    
 لطظث دده  ضددرل  لدد  علددى فعدد  اددطك متعددايل زلةدد ،   اددلا ا قيفدداناددر ا تددري ل  أمددا ،لمكاقتدد  ا قيفددان

احلضدددداةاا    دددداةحثطةدددده متمثدددد   يف  من ددددئه ،القددددرة  يف حضددددطةئا بإمعددددانليطدةدددده  اادددده يددددرا،  اادددده 

                                     

،  2000،  01(   عةر الر ا : ادال ات  إل، ميفاعله يف النقر ات  ا  لل راثه الغربثه، ادلرا  الملقايف العر ، ادلغرال،  1)
 . 159ا

 .30، ا 02(حا   ر: العادلثه ا ا مثه الملاقثه،  2)
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، ردد  لات دد إلةة  لال ةثعدده لال ددا لاللبثدده اةتددرامج فثهددا التدد، اددطة  ممللددى  ىل، للاعددر  بددرفعها تعااةددهادل
 القر ن. اال  فعلها يف ادلرلقه التطحثرةهبعك  صائصها لميف  ىلح لمادل ا ذل  اتمرمملله 

 الذاتية وعجز حامليه: تهبين مكن آنأ.القر -0
ئر ن يف  ضدددم عوددد  ظدددا  ددد  للقدددر  اادلتصدددرة أن، إل تطادددثف ادل اةاددده، ةدددرر حدددا   دددريف ادددثا

رلمد   لأ، اع االاتصدادي لااليتمداع  لال كدريادلنهود  ادلعدريف، فدالطا ادلأ إل"..   ةعاقطا بعر ئذا :تهنم
 قيفددق ةعددثيف يف  ءددراا ال  ال لاذلدداديغربددا  ات ليفدد  اكث ددنيطاددل مددا العددا  بددني الالطااددع احلضدداةي يف 

، ا حثائثددهادلرحلدده الذئنثدده  بطةلثددااىل حددرلد اةددري   مرحلدده الذئنثدده التقابلثدده الملنائثدده ادلمتل دده  ال كددري ل 
الادتمرامها يف  االفتقداة لأادلعرفثده،  لأفكري قاتج عا االفتقداة للمنهوثده  أللذل  ال ةنتاب  الس ق يف  

 ،(1)"  كددري لل ضدداة  العادلثددهع اليفددقف الا اعدداا مددا ادلملق ددني ادلت دداعلني مددرا ، مددا عددمريعثاتدد  ال كرةدده
ت دددكل  مندددذ  أ مدددهالتةدداةا ادليفددداإل يف الدددن   ةدددطةث تنااضدددا بنثطةدددا ادددر ةدددرلم، فعدددا  ال دددمال منمدددر  يف 

، لكند  لبنثتد  الذئنثده يف ت اادث  تكطهندا، باعتةداةن مدا مملائرئداارلن، لئط منمدر  يف ت دكثل  الطيدراك 
الطااعثدده الدد  ئددط فثهدا، لددذا ال ةدد ال ةددرفع  لألل دا ادل اادد  الدد  تقددرةن علدى التعددايل التدداةؼل   اتدا ة تقدر 
، ؽلتدر ذدذلةن سلثدال  ةن  ئنثده لأمقاب  لع  يف حط ت  اثم التوال ، لكن  ال ةد ال مرادط ا يف  يف .الملما
ءددور تيفددكن  ةل   ال بددر مددا تر ددثتها، لال لادد   ألحثددا ادد  ءدد ء مددادي حوددر  ا حثائثددهعهددطد   ىل

، فمددا بالدد  اجلرلثدده الدد  ال تددرد علددى  ددا رن ائر حدد  بن ددس الت دداب  لالملنائثددهمنهودد  بددني الملددط  ألةىةددطي 
،   ة ددر مددا منودد اا العصددر لثقافتدد  تقدد ، ئثم  غددري ميفددتومع الةنثدده لاللاثددان يهددا ن ادل ددا، ت   اددا

ء ال كددري لالصدد به ع ددااددر هتددرة ادلقددرة  ادلعرفثدده لال أ مدده أمددامضلددا    نل  .بددأدلاالددذا عددر  القددر ن تددطًف 
، ؼلت  برةاااا ادلنهوثه لادلعرفثدهاحلضاةةه فثما   مهاتعلى ا دلايثه  أةرةنان " ئنا قضع  ادلنهوثه للقر 

يفدقها الت دطةي للقةدطل هبدا للدط  دما ق مهثدأ غدري  فإهندارتدا  ادلنهوثده ادلعرفثده الةرةلده    فاحلضاة  الغربثه 
 مدددأ إلبدددآ ر   ةعددداقطا بعدددر ا ، لادليفدددلمطن مدددا ياقدددلطاثه  لددد االيتماعثددده لاليفددد أ ماهتدددافر ددد  علثهدددا 

                                     

 .38حا   ر: منهوثه القر ن ادلعرفثه، ا   (1)
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حقثقددده حتمثددده   غ دددالاال تثددداة لبدددني  دلدددأ إل –ةائندددا  – ، للكدددا فدددرإل اةدددري بدددني عدددرم معاقددداهتم اال تثددداة
 ( 1)اال تثاة." مأ إلعلثهم معاقا   ات رن

 ات مدددااادلددد دل  اللاثدددا، يف ادددثاإل ت دددطة ؽلندددع مدددا تصدددطةن، باعتةددداة  ادلدددأ إلالةدددرة  لعددد  ةتودددال  
ةغددم فثدد ،  التددأ م، لدلددا ة صددح بعددر  عددا عمددس اددرلن  ىل احلضدداةةه ادلتطاةثدده مددا ت ددك  ةريددع لادل ددك ا

رمددد  علدددى عاتقهدددا  أن، ؽلكدددا أ دددررلالراغةددده يف الك دددف عدددا يطاقدددا  احلراددداا االحتوايثددده الناادددر  
  ةعددددان التوددددا ال   تقدددد تاةؼلثدددده شلكندددده، لميفددددلم  ددددايل الطفددددان   فدددداإل  ىلرفع هبددددا ، لتدددداحلضدددداة  الغربثدددده
، لئط قر ق  يف حلهابم ادليفلم هيفاثف ة  ل ال، لأبعادئا تاطذلا  دةااا ،ا  تقرةرأ مه على الضرلةي لأل
الر ) تعقثدرا حدال".. االقغد إل رد  دعد الط علة ةر   اة  التاةة  ؟ تق لاطعها ؟ ةبا  أا   ةرةك 

لاطقثدده  كالقددر ءددعاة )اخلصطاددثه( فددذاك اقغدد إل ةتندداىف مددع عادلثدده اخل دداال    دد إلةد الغدد ل الملقددايف( مث 
ن االقغد إل سلدر  أ، لالد عم بدةتطافس احل  مع  ةثعتها أنغلا  تأثريئا،عادلثه يف  ات مهحثا ل ، (2)ادلنهج
احلضدداةةه، ةددران حددا   ددر، دةةايدده عودد  تنملددر  اثاهنددا لةقثهددا التددريني لتةددرة  معددا  ئطةتهددا  لألمددهػل دد  

قد  أالتنملري للميفتقة ،  ااده ل   ىلالتاةؼلثه لاعث   ا قيفاقثه  القر ن، ليف  مطح  الطةاث  للتواةال ةلك
، لادل ددك ا ادلناا دده، لئددط ةتعددرر ادد  الادلضددامني ادليفددتمرمه يف  ثاهتدداللغدده يف  ةثعدده اخل دداال عددادل  
التصدددطةةاا الكلثددده لالقطاعدددر ادلعرفثددده    ددداةادلعرفددده يف  أادددالثاالقددداةك لكددد   مدددنهج ادلندددائج   ىل ادلندددائج 

 اجلرلثه(. ، الطحرلةهالتقابلثه ثهئنامل، الا حثائثه اتقثمثه)  ع  مراحل  المل ثه ا قيفاكادلناا ه للطع  

احلاملني للقر ن، لادلعد ةا عدا معاقثد  لاثمد  يف مطايهده العدا  لمدا ةندتج  بإاراة أاملر ات مهتلاا 
"..عا الطتري  العادلثه الد  ةت اعد  هبدا لالغ له ، ا قيفاقثهادلعرفه  أاالثاعن  ما م ك ا، على م ا له 

طادائ  ، ل ل  ع  ما قل مل  مدا ت دطة لاحلضاةةه لأقيفاا العا  ) عضطةا( على ميفتطر منائو  ادلعرفثه 
بكدد  مدثراهتددا الدد  تتةعهددا .... لت ددكث  اددثم معثندده علددى  اتفكدداةدةنامثدده اقت دداة  االتصددال لادلطاادد ا ل

                                     

 .42: منهوثه القران ادلعرفثه، احا   ر  (1)

  .79، ا 1حا   ر : العادلثه ا ا مثه الملاقثه،   (2)
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لمضدددامثن   أحكامددد لثيفددد  ادل اةاددده يف ادددطن حامددد  القدددر ن ال ةعدددرف    ، (1)لاجملتمدددع .." اتادددر ميفدددتطر 
يفددردا يف اجتددان ادلعددى مرا ل د مدد ، بدد  ئددط  ائدد  عددا اثمتدد  احلضدداةةه الدد  تصددلح للعصددر مطيهددا للءددرائع 
، تعوددد  عدددا ادددا       ةتعدددا ى مدددع الملدددائر  الطيطدةددده مِ  ، لاحلقثقددده أيددد اءادلتكامددد ، الدددذي ال ةلغددد   ا قيفددداك

ائثمثدده لادلعرفثدده  ددر العصددر ادل أ  ىل، لكددا ادل اةادده مةعملهددا افتقدداةن اللاثةثدده الدد  اامدد  علثهددا ا بعدداددةاك  
، ةتدد مث ةعثددر بناءئددا علددى  ددطء معاقثدد  لةى  ،ن ل  لثددت كم بقلةهددا القددر ت ااددث  ىلالن ددط   ىالدد  تيفدداعرن علدد

 أءدددددكالءدددددك  مدددددا  تييفدددددتقثم الة دددددرةه علدددددى ئدددددري مدددددا ادلعددددداك الكةدددددري  ادلتودددددال   الددددد     ضدددددع تف
 على ت صثلها فثما اةس. أتثنااالات باا ال  

قد  ادر اات دى بدربل ئدذن "اخلدطاةإل" الد  أعمطما لاللاثد  مند   صطادا  ا ا م " فم كله ال كر 
، للكدا دلن  لقدهفعد  القدرة  ادل لقده لفدطإل ادل، ل  بقرة  ا  ادل لقه أاا ري لاأهناتةرلا لل كر ادلعاار 

  (2)".. القر قثهةتةني ئذا ال كر الرالالا ادلنهوثه  أن

ر  يف العصددر مددا فددطةان لاللاثدد  عمطمددا يف اددثاإل ت همدد  دلددا بدد ا ادد م الددطع   تددأ ممددا مراةدداا 
ادذل ، لكدا مدا   أهندا، مدع ا ذلثدهالقدرة    ىلذلا لغري ادلعقطله قيفةت  ال كلثه  ،ا قيفانل اااا   عوا ي
 أن، دلن لل ضدددطة الغثدددا يف فاعلثددده الطيدددطد ، بن دددس القدددر ن ادلملةددد ا ذلددد عاال جملدددامثع ال عددد  ثغدددري اادددت
مدد  ةرت ددع عودد  العمدد ، ل ، القر قثددهالددرالالا   ىللددذا مددا الدد  م االقتةددان يف تعوثدد  يدد ي ملدد ،  ةيفددقل 

 ا قيفداقثه، لتالثا ةدتم اادتثعاال اد  شلكنداا ال اعلثده التصطة لال هم للكطن لحرات   فاإلفالطع  هبا ةتثح 
لكدا يف غدري ادلا لال  فالكد  مدذعا،، ح   للط ةفدك الت درةع  ااه اتكطةنث ا ذل ما يهه احلضطة 

 اال.اغل 

يف الطيطد ب ،  نن يف د طل العصر ب ، لاجلطال ل  القر ما ادلملائر الع ماا الراله على عو  حام
 :ةأ ، ما راا الكطن ال يفثحرل  ىلب   ألت

                                     

 .32حا   ر : ابيفتطمطلطيثا ادلعرفه الكطقثه، ا (1)
 . 46ادلصرة ق يف ، ا  (2)
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    ، دلا ةتوال ن-عةطدةا-ق  مملهر تابع أمقطله ئام ثه يف الطيطد، ل  ا قيفانن أعلى  ا اراة  -
 ،علثتد  غدري  اا يدرلرن فاأيف مصرين مدا ةقدرةن مناادةا لد ، ل  ع  ق  عةر شللطك ليفثر مال  ةأ ل   
 تذئا لالرقثا ظ   ائ . ئةاء  تهنا

  تيفرب   ىل، لاثف منها ا ارائثلثه،  ااه ادلرلقاا اليفابقه أملت العم  ادليفتمر لفس ما   -
 ، الملنائثه أل ا حثائثهللطع  الة ري  ألىلمراح    ىل، تنتم  تقرةراا  ىل، شلا ءرن الطع  بالقر ن

ةنيف  النيفس  ا ا م ن ".. النيفس أالطحرلي اجلريل لقثم القر ن،  ااه ل بعثرا عا ادلعى 
يف ادلقاب  على ءرعه )التم ثف لالر ه( لعلى  لطن ما ادلعو اا احليفثه ادلنملطة   الثهطدي، لةعتمر
  ىل، لااتنادا تماااالا ت ف  ات منهالكتاال ( ادلت اع  مع العق  ع  ت طةاا   لعلى )حاامثه

احلضاةةه لادلنائج ادلعرفثه ف  ةكطن  اتقيفاإلن ةت اع  مع اافه أق  أثه اخل اال( الذي ما ء) عادل
  (1)حصرا على الت ةثس العر  .

، ظل  يف ت دكث  التعدا   مدع القدر ن ن الطع  التطةا  ل أب  اراةنحا   ر  رلث اةغلا على    
، لفهددم لددةعك معدداك القددر ن لاثمدد  بددطح  مددا ادلن ددس احليفدد  ادل يفددرةا القددرامى أاددالثا اادده يف بعددك 

، لادددذا عدددرم احلضددداةةه لميفدددالكها ال كرةددده اتقيفددداإلباادددتثعاال   بعدددادنلدددذا مدددا الددد  م  ،التودددرةا لأادددلطب 
 .متوال ن متاما تق ، العربثه تلةيفات دل رل ثه التاةة  يف    ضاع 
 ، ال  ل ع  ذلا ابتراء براعا  ها عا يادهتا ادل ائثمثهما ػلرف رمث  ادلضامني القر قثه -

           على ااترعاء ادل احناا  ا اراة  ىل،  ةاد  ليف اا القرؽله لالثاهتا ادلن قثهال  أاالثا    
"        ن  لد  شلدا ةهدرة الع داء ادلمكدا أ  لاع  بني ال درإل، ليف تقدرةرن الك مثه لاخل فاا ال  

  أطالتدد  االقتقائثددده لم ائثمدد  اجملددد    ةعددر رلددرةا برئاقثددده لبثاقثدده العقددد  ال  ددري لمق ا ؽلدددانالددرفا  عددا 
حدددطل   دددراا العقددد   اآلن  قتطادددف    ...  ل دددما تاةؼلاقثددده سلتل دددهلاادددليا  حودددج الك مثدددني 

ادلعاادر، ن فثدت هم العدا   الطاةد    تعر تدف بعمدس القدر  ات ر  ( 2)ال عال لالن   العااله لال ثك.."

                                     

 . 53، ا02حا   ر : العادلثه ا ا مثه الملاقثه،      (1) 

 . 45احا   ر : منهوثه القر ن ادلعرفثه،    (2)
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، لادددذا ادددر ة دددطا ال راددده ادلعرفثددده لادلنهوثددده علدددى مطايهددده العصدددر ت  لمعضددد ت منةملقددداا م دددك  ل
 لظرلف .

 اتاالثاعلى  با بقاءيهه  ال ابع اليفكطك لاليفلةثه يف ااتمرا  مكاما القر ن، ما -
   ، لما يهه ثاقثه بعرم ااتثعاال رلثلثا لاآلداء، للط بلايع يف ا اء  ال هم لالت يفريةه اتاطلثه

تع ث  ادلردلد ادل ائثم  بدلرا   ادلنهوثه ادلتضمنه يف ثناةا القر ن  ات ، منعكيفا اال ل ة ادليفا
 اتقملمهادلعاارةا ".. فلط بق  من س..  ألالقرامى،  تاالثااجلثر  ا عمالادللتا عا عرم 
ه معرفثه تتيفس مع ثلة  لفس ةىةه منهوال ةيفتوثا لقطاقني الت طالا لالصري  ا ا مثه اكطقثا

اتصر   (اتقملمهن ئذن )إ، فالقر ن العملثم ق يف ، بطا   معادال بالطع  للطيطد الكطك لحرات 
الطااع قملر    ىلادليفلمني قطعا ما ال ط ى .. تنملر   ىل، فتضثف ق يفها للااعها بذاا الطا 

لقط   ل بقاء،  طفا على القثم ادلتطاةثه ، ةافضه لك  جترةرمةقثه اليفائر (1)لا ثه تقرةرةه .."
 الع اء لالتورد يف ظ  اكطقثه ل  ىلن ترعطا القر ن أالقر ن لدلام ، لكا اثف ةيفتقثم 

   .يفلطبثه اةهتاقثه متاما دلا دة  علث  اليفابقطنم
"... حقدائس      ، حثدا ة داةإلال هدم ؽلكدا تطادث   بدال ئط  يفالرىةه اليفابقه غلل ةنتج عا    
النملدر  الت لثلثده لل مدان عمس   ىلة تقر  تق ، مع مت طالا احلثا  لمتغرياهتا ةيفت ثع التمائ  [لال]الرةا 
، ر  مدددا ادلنهوثددده القر قثددده الكطقثدددهن ةيفدددتمر ئدددذن النملدددأةيفدددت ثع جكدددم قملرتددد  ) اليفدددكطقثه(  ، لاللادلكدددان

، لاددر تثدده اليفددكطقثه تمللددم دةنهددا للااعهددااا ال ئط ، فاالجتائددلة  الرائمدده التوددرد لادليفددتقةلثهلاددثطله الصددري 
  تعدددر ميفدددتوثةه حددد   لدددى القدددر ن ءدددك  مدددا التعقددد  ب رائدددسحادلدددا فر ددد  ع (2)ظلمددد  ق يفدددها براةددده "

ن تع   اجملتمع لمدايفاا ادلعرفه فث  العمس الكايف الذي ةيفمح أ، للث  يف مقرلةئا دل ك ا ادلا  
فلدث  مدا م در ادطر مةاةحده ال هدم  ،احلراده لقطاجتهدا التاةؼلثده لاحلضداةةهل  با حا ده منهوثدا بكد  تطابدع 

احلثطةه ال كرةه ادلتاحده ار قثدا..." التثداةاا اليفدكطقثه  مهمدا متملهدرا بد  بدرعالر دةنثده  ل ح لاليفكطك 
 مددا   تت ددطة يف بنثتهددا لتيفددت ثع رلثدد  الطااددع لااددتثعاال الكتدداال الكددطك ات مددهمددا    راينددالددا تيفددت ثع 

                                     

 ( .19-18حا   ر : ات مه ال كرةه لاحلضاةةه، ا)   (1)

 .20حا   ر : ات مه ال كرةه لاحلضاةةه، ا  (2)
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، طيددطد الكددطك لحراتدد   ددما االقيفددثاال. مددع اددريلة  ال مددان لادلكددانبرالالتدد  ادلنهوثدده لادلعرفثدده ادلقابلدده لل
يهده لادرة   امد ات مدهمعرفده مصدادة   ىلفالة ا يف عمس ات مه عادلثدا ئدط ال رةدس الطحثدر الدذي ةقطدقدا 

 .(1)أ ررالكتاال الكطك على جتال ئا ما يهه 

، بنملددر  من ت دده متماءددثه مددع العناةدده بدد   ىلاحلايدده بيفددث  للددطع  الةددرة  فددالقر ن امريعثدده مددد ر  
، لمدا اقةملدس عدا الت دطةاا ا قيفداقثهاجملتمعداا   لثد ادليفتطر ال كري لااليتماع  لالن يفد  الدذي لادل  

كامدد  بددني تلميفددتطر االقيفددوام لا  ىلتقددرم الة ددرةه  أمددامالددطاةد  علثهددا، مددا م ددك ا لعقةدداا، تقددف 
، لبدذل  ةدتم التطافدس العدام حضداةةا  مكاقا مدع الكتداال ادلضدائ  لةنثتد ن لاريلةت  ادلتولثه مع ثاا الكط 
 لليطدةا .

اك القر ن لماضله دلضامثنها ل ، عمتغلةه على م  ظهاةئا  ىل يهه اللغه ةن   االجتان اليفكطك ما   -
 أةةرما  ل  ااالاتعمايل،  لأالطهبا لأحكامهااطاعرئا   ىلم رلدا يف بنائ  لاثاغت   أ  ىحثا 

ال اليفددالف   ددطة  قطعثدده، حلدد، ليف اميفددتطةات الاددتو ء  لاتمملددال مال ددعر لاحلكدد  ىلت يفددرين ئددر  
 ن ةن ددتحأحد  متصد  بالةنثده الدد  تند ل علثهدا لفثهددا  للدث  يف متا أفددسن القدر ن ادثكطن  ا أباعتةداة 

علدى اضدثه مهمده  أقةد ن أ لألد ةدرد بعدر ." ، ميفتطعةا دلا اان لدلدا  على التواةال التاةؼلثه ادلتنطعه
عد   ، لادللغده ادلعرلفده يف عصدر قد لل القدر ن، لةد ذ هبا ئ  : ال لثهان اللغه ال  ةريع أيرا، لئ  

يف  لد  العصدر، ال بالدرالالا احلادثده بعدر  لد ، فكملدريا مدا تت دطة دالالا  اتل دا با تدرل علثد  
 ألصدددددطة، لت دددددطة ادلعددددداةف لالعلدددددطم ... لبتدددددر   العدددددرف لاجلمددددد  لاللااثدددددا بت دددددطة الع اتل دددددا 

  ، فددد لاجلمددد    تكدددا ذلدددا يف عصدددر النةدددط غريعلدددا بإع ددداء دالالا يرةدددر  لألل دددا   ألاالاددد    
  (2)ن ضلكم ئذن الرالالا اجلرةر  يف فهم القر ن "أغلط   

تعممددد   ، لعم  القدددر ن اللغددده ادلطيدددطد  حثنئدددذئدددط: ئددد  اادددت ااالات دددكال اليفدددالف اليفددداقح مدددا
مضدددامني يرةدددر  لغدددري ميفدددةطاه لتلددد   أع دددىن القدددر ن أ أمم ائثمددد  بيفددداااا الكددد م يف تلددد  ال دددل  ؟ 

                                     

 ( . 151،152(  ادلصرة ق يف ، ا ا)1)

 . 232ا  2000،  2ةطاف القر الي: اثف قتعام  مع القر ن العملثم ؟ داة ال رلإل ، القائر  ،   (2) 
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، لادلتودال  بدد  طظثدف االادد  ح  ادليفدتطعا دلدا اددانالت  ىل،  اهتدا، لتعددرر هبدا التندالل ال ةثعدد  اتل دا 
، اددط  يف ااددتعمال اللغدده  ىلتايدده ، لتالثددا زلمأمطلددهحثاتثدده  أءددكالقةلدده علددى حضدداةةه لتاةؼلثدده م  فدداإل  ىل

ه للقدددر ن، اةلددد  لمعددد ، فددد قهددداء لضدددرلة  التلدددة  باللغددده احلاللكدددا اثدددف ةت قدددس  لددد  يف ق ددداإل اءدددلا  ال
 لث  علث ؟دن يع  ال عر العر  اجلائل  أقكى لات

... قددد ل بليفدددان العدددرال علدددى  ن علدددى لفدددس  لددد  عه ادلةاةاددده عربثددده ... ليددداء القدددر "  ن ئدددذن ال دددرة
، لال ما يهه العرال ة همفت هم   أةادةكطن ما ئذا ال رةس  ااه ... فما   ظلا ، ف لا فهم  اجلمله
ال قدد  أقد  عدر  ل أن القدر ن قد ل بليفددان العدرال ل أن الندا إاجلهده .. فدد  ت لدا فهمد  عددا غدري ئدذن  ىلادةث  

فثمدا  لأهندا، معاقثهدا لأادالثا، اخلااده أل اظهدايف قد ل علدى ليفدان معهدطد العدرال أق  أ، فةمعى عومه فث 
، لالعددام ةددراد بدد  العددام يف ليدد  لاخلدداا يف ليدد  ... ا ددا بالعددام ةددراد بدد  ظددائرن ف ددرا علثدد  مددا ليفدداهنا 
 . (1)فثوا التنة  لذل  .."

 بعرلبدددده الةندددداء اللغددددطي لالت ددددك  التأاثددددرتددددراة  بااددددتماته علددددى  اتاددددطيل اتاددددلطالن أق حدددد  
اليفدددابع ادلدددث دي لمدددا اةلددد   القدددرن  بدددانميفدددتعمله بدددني العدددرال ن لغتددد  أادل دددائثم  التاادددع للقدددر ن الكدددر ، ل 

خلط ا العرال  ل ال، ، لكا اكتطر ق يف إلط ة، ل  ةعر القر ن اطر قملمها لترتثةها ب ك  غري ميفبقلث 
ن للعربثدده  رةقدده أ رنتأاثدد( دئدد 090ال ددا ا  )ا   ادد اإل أ ئددم مددا يدداء يف قدد  أ، ل بغددري مددا ة قهددطن

يف تقدددرةر حدددا   دددر ئندددا تكمدددا  ل .، لالقدددر ن يدددرر رلرائدددا لاادددتعماال اقملمددد لمألطفدددا، امعهدددطد لأادددلطبا
ادللتددا الملقددايف    ىل، لاددر ةتعددرر بيفددثاااهتا اتل ددا يفددائر مددا ال  ىلاخل ددطة  ادلمت لدده دلعددى القددر ن لتطثثقدد  

 يف العنصر التايل. اثأ اما 

 بعداك عربثده يف القدر ن لمقاةقده  لد  للكث ثه ال  اادتمرم  هبدا م درداا اللغده البت لث  علم  .."
مددا اتددا عددا ليفددان العددرال. صلددر فاةا ددا يطئرة ددا يف اث ثدده االاددتمرام..."يف ادل ددرداا ق يفددها 

ل ال دلددا ا  (2)

                                     

، 02م،   2003، 3يف أاطل ال رةعه، ا عةر ا  دةا ، داة الكتا العلمثه، بريلا،   طافقااأبط  ا اإل ال ا ا: ادل (1)
 .51 – 49ا 

 .05(  حا   ر: القراء  الت لثلثه، ، ا 2)
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ق اادداا يدداء القددر ن مددرعث ا التوددال  لاليفددةس حدد  قملددم الليفددان العددر  لاددطإل مضددامثن  االاددتعمالثه  ىل 
 تاةؼل ددا ريلدد  أن ة هددم لةصدد أنّ  ،لةةادةقددا تيفدداىل م ددادن   ا اددةس الددطع  اللغددطي العددر  ،لغطةدده غددري معهددطد 

 ؟ لمدايفاا مد ر  ب عل 

علددى  ريغدديف أبعددادن ادل لقدده، الدد عم بل ددطإل التةددرل لالتمددا ادلمكندداا ات ددرر لعودد  رمدد  القددر ن 
ادل يفدددرلن  ف  لِدددتيددد اء فثددد  الدددةعك اآل دددر، لئدددط مدددا أ  بنثتددد ، لأقددد  مرادددا علدددى مندددطال تدددطايل تلغددد  بعدددك ا

 لاتاطلثطن على قعت  بالنيف . فما النيف  لما   طةت ؟

ا القتهدداء ا تلددف اتاددطلثطن يف التعرةددف قملددر ا ال ددت فهم يف اددطن النيفدد  ةفع ددا لل كددم أل بثاقدد"..
ع احلكدم ال درع  بدرلث  ةفدك  بأقد : ةاليفد لا تاةن ابا احلايدا ل ،. عرف  القا   أبط بكر الةاا كأمرن

ي، لغريئم مررييف، لأبط  ا اإل ال ريا ي، لاآلالتعرةف الملاك لسمام الغ ايل، لا تاةن الص .ءرع  متأ ر
اخل داال الدرال علدى اةت دا  احلكدم الملابد  للم داال ادلتقدرم علدى ليد  لدطالن لكدان ثابت دا »أن النيف  ئط: 
بثدان اقتهداء حكدم ءدرع  ب رةدس ءدرع  مدلا  »ي بأقد : ، التعرةف الملالدا: عرفد  الةثضدال «مع ترا ث  عن 

متددراع  لال ةتعددا ى مددع  قه ؼلددر  ص ادده م ادئددا أن القددر ن معددان الت لثدد  يف التعرة دداا اليفدداب (1)"عندد 
ى احلثا  بكلثاا عامه ميفتطعةه ب أهنا بن س حكمه متطا قه تدرفك غدري ال ئدس يف اد  لاد ، ل ال مدا معد

 ال  ل .فهدط ادذل  ،ل ددلن الندال لظدرلفهم اتنملثمثد ا  ا اان القدر ن أادلطب ؟ ةرفض أن ةقة  أمر ا فل   مث 
أل اخل داال التدايل ادللغد  ليفدابق ، أل اقتهداء  ،ادطاء بدالرفع بعدر ا ثةداا ،ما أغرال أن ةيفمح بد  مث ةدرفك

 حكم ةغم ثةطت  يف القر ن.

ا علدددم النااددد  لادلنيفددددط  فهمددد   ةددده النيفددد  يف الدددلاث اطهندددا تنااددددم ا آلةددداا القدددر ن، فط دددعط "..
لآلةاا القر قثه ق يفها، لال قأ ذ هبذا ادل هطم التناا  القدر ك تقد   عدا يف الدذاا ا ذلثده ادلن ئده ق يفدها 
مدددا قاحثددده ل عدددا يف لحدددر  القدددر ن ادلنهوثددده لادلعرفثددده ل عدددا يف بنائثتددد  العضدددطةه ادلمتدددر  مدددا فارتددد  ل ىل 

                                     

 .15 – 12، ا 2007، 3عل  مجعه: النيف  عنر اتاطلثني، داة هنضه مصر، القائر ،   (  1)
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طفنا أن الذاا العلثه ااحةه العلم ادل لس اليفدرمري. لتالث دا مدا ةدرد أعلثه ما أءاة  لث  فثليف (1)..."معط تث 
  ال ةددأمر ب در مث ةقدطل ئددط مند  مدا أحكدام فهدد   درلة  ميفدتطعةه ل ددلن احلثددا  لت اادثلها، لئدط ادة اق

ا ال عدددا يف الدددذاا ا ذلثددده لعلمهدددا لمدددا مدددك، ليف برئددده ةيفدددت ث  حملدددر ا، لئندددا ما علدددى  دددريػلدددءدددر أل 
 لأحكام مد ر  للطيطد،  ةاد    ىل ت ع ع  لهتالي بنثت ، لاتمر   ف  ل .تكلم  ب  ما ار ن 

"لئنا صلر أق يفنا م الةني ب هدم  ةثعده اخل داال القدر ك  اتد ، لالبدر مدا  دةاك ال درلإل بكد         
لادددد  النصددددطا ات ددددرر ليف مقددددرمتها اليفددددنه النةطةدددده ادل هددددر ، «   دددداال الكتدددداال الكددددر »أقطاعهددددا بددددني 
قدددر ك ئددط اددد م ا  تعددداىل م لددس لمت دددرر بددد  مددع ثةدددطا العوددد  عددا باالادددتوابه للت دددري، فاخل دداال ال

لأاالثة  ا ثله بنع القطل باجلطا  العق  لالطاط  ال رع  يف   اال  ذل  ال ةأتث  الةا   ما بني ةرةد  لال 
 (2) مدددا  ل ددد  لعصدددمه الكتددداال، لاطقددد  معدددادال  للكدددطن لحراتددد  ميفدددتطعةان لكددد  تصددداةةف تلددد  احلراددده.

دا فصد  ، ال  ةه ل لالقطل بالنيف   لةضعف ما  اات  ادليفتطعةه للطيطد لاافه ت ك ت ، لةقطل فثها حكم 
قددد  ةتيفددم بالتعددايل لاالادددتثعاال فإقدد  زلدددثل نددع االيتهدداد لالقدددطل اآل ددر، لكددا تبتملةثتهددا عنددر حدددرئا، فثم
ر ةتعلدس بددالقر ن الكدر ، ال بددر مددا ل ال ميفددلطبثه " للكدا لاتمدد ان اةهتددمددا غدري  ،باحلثدا  لمملائرئددا مجثع دا

احليفم، لال بر مدا القدطل بأقد  القيفد  يف القدر ن علدى ا  د إل، لأن اد  مدا ادعد  قيفدم    ةكدا ػلتدا  
ت حدد  الطحددر  الةنائثددده يف القددر ن الكددر ، لبقثدده  صدددائ  يهددر ةيفددري، غلمددع بدددني القددراءتني، ل   ال  ىل

  (3)اخل اال القر ك لث هم لةتضح لت   معاقث "

بتونا االقيفثاإل  لف التأاثيفاا اتاطلثه للنيف ، ةملهر أن القدر ن جايده  ىل مدطا ةا فهدم مدا 
دا دد  بنائثدده تتم ددى املافدده احلوددا الملقافثدده ادلطةلثدده مددا أيثددال ادل يفددرةا ادللاامدده،  اادده لأقدد  ػلتمدد  

اعتمدددادن يف  تدددألة ا مدددا  ةثعتددد  رثددد   ىل تعقددد  دلدددا ةملهدددر أقددد  متعددداةن ، لأد ددد  أادددلطال مدددا الددد  م
التوالال لالقر ن، اللاث  علث   ات  لاثمد  ادلعتمدر  ارائد  أااادثه يف بنثتد ، لعدرم االق د إل مدا مضدمطن 

                                     

 .9للن  القر ك، ا  حا   ر: ادلرا   ادلنهوثه لادلعرفثه (1)
 (.61 60م،  ا ا  )2007، 1(     يابر العلطاك: ضلط مطاف ار ك ما النيف ، مكتةه ال رلإل الرللثه، القائر ،  2)
 .118ادلريع ق يف ، ا    (3)
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التعدداةن ، تن مددا اددرة ئددط مددا ا  ل  ابدد   ىل النددال لاحددر، للددث  مددا ادليفتيفددا  أن ةقددرة ءددثئا مث ال 
 ةلةا أن ةة ل  ق ثا أل ةفعا.

)النيف ( يف القر ن ار حرف  قتثوه الرالله العربثده الذئنثده يف مرحلده "...فالرالله ادل هطمثه لكلمه 
عصددر التددرلةا، لتكددطن قيفددما آلةدداا القددر ن بعضددها بعضددا يف حددني أن النيفدد  يف القددر ن...لث   ب دداال 

العدر   بدان  الذي لةد مغالةا للمن س القر ك لمطا ةن  ما  الد  الدطع   (1) لةعك اآلةاا أل  اقا  ذلا.."
غده العربثده حالئدذ، مدا غدري  حالده لل د   ىل ل، تصطةن للنيف  برالله م هطمثه م  مده لثف حطل القر نالتأل

 ت دكث  ادلعداك ار قثدا ل لقائهدا يف خل دأ ابتدراء، ل ال لدط أحثد  ادلقصدر يفبنثه القر ن لتراثة ، لئنا مكما ا
 ه.لة   املري ما اللة  الذي دةي  علث  الملقافه الت يفرية ،اثاإل التاةة 

ل اد أغلددا علمدداء القددر ن "...الكتدداال تةثاقددا لكدد  ءدد ء لئددرر لة دده، لفددرن فثدد  فددرائك أثةتهددا، 
لأ رر قيفمها ة ه خللق ، بالتم ثف عنهم لالتطاعه علثهم،  ةاد  فثما ابترأئم ب  ما قعم ...فعمتهم 

لاجلرل، اثدف قت قدس لئنا قيفو  مع داعثه اجلمع  (2) لقيف ، فل  احلمر على قعم .."ة ت  فثما أثة  
ة دده ا  بددأمر ل ددع  لئددط ةعلددم أقدد  بعددر حددني ةرفعدد  لةلغثدد ، مث ةضددع زللدد  أمددرا   ددر الغثددا دلددا اددان، أي 

( ةغدم ةفضد  402 اد ال دافع  )ا  بأحكدام تدلر لةن د  بعضدها بعضدا. ل   ثف ةلا  يف حثا  النال
فثتكددام ن يف ةفددع  ة ددري  ىل   ددر لالقددر ن .لنيفدد  اليفددنه للكتدداال، أن بعضددها ةددرل علددى يدد ء مددا النيفدد 

   (3) احلكم أل ءر   أل تقثثرن.

ادلدد ر  لتطالدرئا  ادلع   اآل ر ل اعلثه ادلريعثه القر قثده، لحرماهندا مدا شلاةادتها ادلطلدر  للمعرفده ل  -
 ة  بأاةاال تاةؼلثه، تعرف بأاةاال الن لل، أي أق  ما ما حكم ل ع لءر   ادلتتابع، ئط لا  القر ن ل

الة دددا لاليفدد  عدددا ادلطيةدداا التاةؼلثددده لتندد ل القدددر ن،  انااددةه دعدد  لدددذل ، لتالثددا ةيفدددتطيا فهمددا ال دل
 س مضامثن ، لاذا  اابه احلس يف مراد ا  ما فرن ما فرن.للتعرف على عم

                                     

 .99حا   ر: منهوثه القر ن ادلعرفثه، ا  (1)
 .82، ا 1999، 01 ال افع : الرااله، تعةر ال تا  اةاة ، داة الن ائ ، بريلا،   (2)
 لما بعرئا. 87، ا ادلريع ق يف  (3)
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دللددم الع مدده زلمددر ال ددائر بددا عاءددطة يف مقرمدده ت يفددرين الت رةددر لالتنددطةر، ليددطن احلايدده  ىل معرفدده 
فقال: " رلة  ات ذ بيفةا الن لل ل هم غطامك التن ة ، مدا  لد  أن معدى اآلةده ة لدا  أاةاال الن لل

حادثددده النددد لل أظلدددط   مدددا بدددني -ادددةا النددد لل ةدادددر احلكدددم ال دددرع  العدددام،  -مدددا يهددده ادددةا ق لذلدددا، 
ليدطد أحدراث ذلدا يف القدر ن مدا ةعد   مضدامثنها مدا  رةدس  -حطادث أ رر م اهبه، على احلكم النا ل، 

ادددةا النددد لل ةدددؤ اجملمددد  لةددددلل ادلت ددداب  مدددا  -اادددا بق دددع النملدددر عدددا تددداةة  قددد لل تلددد  اآلةددداا، التن
الدذي ت ضد   لثدد   (1) القدر ن، للعد  مدا أئدم فطائدر أادةاال الند لل عندر ادل يفدر تأاثدر  عودا  القدر ن ..."

الت ةراا اآلق ه، ءر ها للقر ن بالتاةة ، ليعل  اثما علث ، حثا ال ؽلكا أن قنملر لل ثا  بترةياهتا لما 
ةيفددتور يددراء  لدد ،  ال بااددترعاء أحددراث لاعدد  لةبددا ي ئدد   ىل حددر تضددثع اثطمثتدد  يف  ضددم لاددائع 

، "  ن معرفدده أاددةاال الندد لل لثيفدد  رلددرد متلةيفدده بملددرلف  اادده، لئددذا الددذي ةندد    لثدد  االجتددان التاةؼلدداك
للع برار احلقائس التاةؼلثه ال  أحا   بت ك  الن ، بد  تيفدتهرف ئدذن ادلعرفده فهدم الدن  لاادتمرا  

 أللالت رةعاا ادليفتوثةه ذلا، تأاثرا  التاةة  لاائع لأحراث ألية  دلاع  ظهطة اتحكام (2) داللت .."
لط   ىل عا  ادلعاك ادلملطةه بني دفتثد ، ليف احلدالني اق دراد ضلدط اكاةدا جتال ا، لاذا ال منرلحه عنها يف الط 

ال ماك، لتالثا ما ا ةن أ؟ بط ط  " ن مناا ه دالله النصطا ما   ل ثنائثده "عمدطم الل د "  لادلةاءر ل
 ل" صطا اليفةا" أمر ةتعاةن مع  ةثعه الع اه بني الن  اللغطي لبني الطااع الذي ةنتج ئذا الن ،

 (3) ل  أن  قتا  الن  ةتم ما   ل لاثل ل  اطاقني ذلا ارة ما االاتق ل ئط ال كر لالملقافه "

لت همد  ل درلةي الادتكنان مضدامثن    لاادع أق دأن ألل اتمدر لحدا علثد ، مث ئدط ال م الدن  قتدا 
)مطا ددع الندد لل( ادلعرفثدده، ليف اتحددطال مجثعددا القددر ن مرلقدده مددا الطااددع لال تتعددران." اددر ا ددذ الددةعك مددا 

للثدددرللطا بددد  علدددى النيفددد  أةضدددا مدددا مدددر   )التدددرة ( يف  بضددداعه فقهثددده لت يفدددريةه ئددد  أ  دددر مدددا النيفددد 

                                     

 (.25-24، ا ا )2005، 01بيفام اجلم : أاةاال الن لل، ادلرا  الملقايف العر ، الراة الةثضاء،    (1)
ا          ، 2000، 05قصر حامر أبط  ةر: م هطم الن ، دةااه يف علطم القر ن، ادلرا  الملقايف العر ، الراة الةثضاء،    (2)

102. 
 .106( قصر حامر أبط  ةر: ادلريع اليفابس، ا 3)
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الت رةع ل ل  بن لل  ةاا )الحقه( جتثا ب ك  أاملر ررةرا لداده علدى مدا ادان مدا  ةداا )ادابقه( مث 
 (1)قيفمها "

ة ددر  ا  دد إل يف أحكامدد   مددع القددر ن، ةدادد  تاددلطال فهددم -بددادلعى اليفددالف-  ن التعددا    
لاثم ، لػلطذلا  ىل مع ثاا قيفةثه لي ئثه لمتغري ، تةعا لألل دا  لاتحدطال، لبدذل  ةصدري عر ده تم يده 

متددذئةاهتم، لػلددرم ا قيفدداقثه مددا ادلرلقدده الطحثددر  الدد  اددمرا يف ليدد  اتاددالثا  مثددطالهتم ل ال قهدداء ل
يدطا ة ل  أعملهدا القدطم فثد . ققصدر بثدان رثند  ل قثتد ، امدا دالنقرةه لالت لث  التاةؼل  لغريئا ما ادلنائج ا

 ظلددا ئددط ظلدل جتددالال مددع ادلمددا ةني  اتحكدداملاد  ادلددرلقاا ادلقرادده، أمددا التدرة  يف  ا صلثدد  ل مدع التددطةا 
فهناك ءداةال اخلمدر ادلدلدد بدني ق عد  ل درين، فقثد  لد  فثد   در  ما يهه أانافهم، ال ما قاحثه احلكم. 

علدى ل  در ؼللدل بدني ادلعصدثه لال اعده فثنهدى عدا الصد   ادذاك، ل  در شلتندع ابتدراء فث دال  لق ع تقرةرا،
 فعل  لةقر علث .عرم 

ةد اجتددان مقابدد  بددالقطل " ةتوائدد  ادداحا ئددذن الددرعطر، أن علمدداء أاددةاال الندد لل أق يفددهم ئددم 
ةدداا لت ددرةع مددا الدذةا اددرةلا أن أاددةاال الند لل ئدد  "منااددةاا لندد لل اتحكدام" للثيفدد  علدده يف قد لل اآل

فثهددا مددا أحكددام، فهدد  يدد ء مددا الددطح  ا ذلدد  الددذي قدد ل منومددا قااددا قدد لل بعددك  ةاتدد  لادداةن ئددذن 
اتادةاال ةيفددالاها الدن  لثدادر علددى حضدطةن ت درةعثا لأل ددذ بأ مده اتحدراث  ىل اتحكددام  (2)اتادةاال"

علدده من ددئه  اؽلدداة  بددني اليفددةا ا ذلثدده ادلتعالثدده الدد  ال تملهددر عنددر اليفددةا ل ظلددا تنااددة ، لئنددا ةملهددر ةأي
لل كم داعثه  ىل برل ن ابتراء، لبني اطق  مملريا حاثا على  رلي ، لار لير اة ، لع مه االعتةداة الدذي 
اددقنان التددرة  لالندد لل منومددا. " ن داللدده النصددطا لثيفدد   ال زلصددله لعملثدده الت اعدد  يف عملثدده ت ددكث  

  (3) اجلاقةني ئام الات اف دالله النصطا"النصطا لانعها ما ياقا اللغه لالطااع، لا 

                                     

 .10(  حا   ر: ادلرا   ادلعرفثه لادلنهوثه للن  القر ك، ا 1)
 .106،  ا  1996، 01زلمر عماة : الن  ا ا م  بني االيتهاد لالتاةؼلثه، داة ال كر، دم س،    (2)
 .108قصر حامر أبط  ةر: م هطم الن ، ا   (3)
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صلمدد  الت لثدد  لكدد  ال ةنيفدد  بعضدد  بعضددا، فاللغدده فر دد  معاقثهددا لقيفددس تراتةهددا لتطااددلها  ددما 
لال ة هددددم  ال هبددددا، غددددطي اخلدددداا، علددددى القددددر ن فصدددداةا لغتدددد  عربثدددده، لأانثدددده ال كددددر لتلةيفدددد  بادلمثددددال ال

مددا النصدطا فهمددا ادد ث ا، فهد  اطاعددر ل هددم  تحكدداما"...القطاعدر اللغطةدده الد  ةيفددتهري هبددا يف فهدم 
.. لادر لمراةدهم درد   بأل اظهداالعةاةاا مل طظه مقتضى اتاالثا العربثه ل رإل الرالله فثها على ادلعاك 

ااتمرئا العلماء ما  ةثعه اللغه العربثه لااتعماالهتا يف ادلعداك حيفدةما ادرة أئمده اللغده لعلدى ضلدط مدا دل 
لمر  أ رر ق حد  عدرن اللغده العربثده ل ةثعتهدا لأادلطهبا علدى  (1)قراء النصطا العربثه "علث  التتةع لاات

القر ن لءك  ترتثة  دل ائثم  لءك  قملمها ل  رايها للقثم لرطةلها ما مرتةه اتمدر  ىل الط دع التداةؼل  
لةفعها ةت قس ةيطعا  ىل القدر ن الدذي  ،تقرةر م ادن أن ادل اةاه ار متكن  ااجمليفر، ليف  معان حا   ر

 . م م    أ ر  لغه عربثه غري معهطد  أل متوالِ 

لللتطا ن رلثلثا، لث  ادلطاف اللاثد  التقلثدري ف يفدا مدا ةع د  القدط  ادلعرفثده للقدر ن يف التطااد  
بدددرلةئا تقددد م  مدددع احلثدددا  ل لهدددا  ىل اتفدددس ادل تدددط  لفدددس اثمددد ، بددد  ادلذئةثددده التاةؼلثددده ادلعلمنددده يف ةىةتهدددا،

أادددد  مددددا ةطاددددف بدددد  أقدددد  ملدددد  ل اعلثتدددد   أداءاحلضددددطة القددددر ك لتلغدددد  لظث تدددد  احلضدددداةةه لر ددددرن يف ظلددددل 
االبيفتمطلطيثه، لةقصرن  ما االعتةاةاا ات  اثه الة ته فردةا، لدا   الضمري الغائر، ما غري مملائر 

ه مدددع الكتدددا ادلقراددده عامددده، لمدددع عامددده م تطحددده شلتدددر   ىل قملدددم اجملتمدددع لمدايفدددات  ل اك دأال العلماقثددد
 القر ن  ااه، جكم  اراةئم الرائم على  ع ن اثطمثت  ادل لقه على ا  ء ء.

 

 : ابستومولوجياالتشكل التاريخي للقرآن ومضامينه وجدوى التجاوز  -ب – 10   

فهددم لددث  مددا ءددأن الة ددا أن ةيفدد  اخلل ثدده الدد  تقددف لةاء ت ددك  القددطل بالتاةؼلاقثدده يف زلاللدده 
لهدا، تن ال دأن التداةؼل  ادر ابيفدتمطلطيثه يف غدري زل ق طء لتراا القر ن املائر   اا مرتةه أق طلطيثه ل

غمددل غالةددا مددا العقدد  ال ئددط  ادلرةادد ، لئددر   ىل تنددالل القددر ن بطادد   مع ددى متوددال ا حلددرلد ال مددان أ
 ثس علمثه فهم  لاات اف احلطاا  للادلكان لالتاةة ، لذا ما ال  م  ةياع   ىل مكاق  يف التاةة ، لت ق

                                     

 .163، ا 1995، 02ةه ال حثل : الطيث  يف أاطل ال ق ، داة ال كر، اطةةا،  لئ  (1)
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أقدد   -حيفددةهم-الةددى لادلنملطمدداا احلاملدده مددا يهدده اددلتها بمثددال تدداةؼل  متطلددر يف اليفددابس، ل  طةتدد  
ةأار الطع  ا اد م   ىل الثدطم، شلدا ػلدطل دلن تكدطةا  ئدا متقدر ممعمد  تادالثا النقدر لال هدم، لةلدط  

ل لالتوددال  للددث  مددا اددةث  لطاعندده ال مددط  ادلقصددطد،  ال الل ملدده احلريدده تاةؼلثددا، حلملدده ال صددال ل قتقددا
 اقثتدد  لتلةيفدد  بملددرلف ن، ل رةقهددا القددطل بتاة ادلددد ر  لددذل  الددطع  أال لئدد  القددر ب ح حدده ادلريعثدده العلثددا 

اطاددثطلطيثه لق يفدددثه لثقافثدده أدا لدعددد   ىل تكطقدد  لفر ددد  ئثمنتدد  حددد  اثدد  "..القدددر ن قدد  لغدددطي 
تداةة  الملقافده العربثده قصدا زلطةةدا للدث  مدا اةثد  التةيفدثل أن قصدف احلضداة   ؽلكا أن قص   بأق  ؽلمل  يف

العربثدده بأهنددا "حضدداة  الددن " بعددى أهنددا حضدداة  اقةندد  أايفددها لاامدد  علطمهددا لثقافتهددا علددى أاددال ال 
 (1)ؽلكا جتائ  مرا  "الن " فث "

ادلت دددرة الدددذي ة هدددم العقددد   لتودددال  غر ددد  الطادددطل  ىل قدددط  مدددا قدددطل بالادليفدددعى االبيفدددتمطلطي  ل
الددن  بددأدلاا ةتث هددا عصددرن لةثددان يددرلر التوددال  لةلددط  الت ددرةا لالل دداإل باجملتمعدداا احلراثثدده، الدد  
فصل   مع قصطاها، لئ  معنثه بتكراة التوربده مدع القدر ن مدا أيد   ح حتد  عدا مرا ةده الملقافده، لتالثدا 

طيل،    ء مدايفاا ادلعرفه لأ ر الملقافه من ، التمل  ما اذلثمنه ادلنةملقه عن ، لادلتولثه يف العق  اتا
ن العقد  الدرة  لالعقد  ادلثتداف ةق  الك ادثك  أعر دا عدا يرلثده ااه "..لأفثما بعر،   متهثرا لتيفلمها

لالتداةة ، لاعتمددرا علدى م هدطم يددطئري، ثابد ، ااتيفدا ادط   ل امثدده  ثثلثده لتقدرة  مددا   -لاللغده-ال كدر 
اجلرلثدده الدد   (2) ن غددري زلددرم، لرطةدد  مددا اددان دقثطةددا  ىل ءدد ء دةدد .."اادد اددان غددري مقددرل، لرددر  مددا

مت دددطة حطذلدددا معدددى الدددن ، اعتةددداة ابيفدددتمطلطي  أل ألمدددأ  دددمنثا  ىل التتدددابع ادللااددد  يف اقةملددداإل الملدددائر  
ال كرةه عمطما لمريعثاهتا باخلصطا، ما فضاء ااتعمايل دةي  ا قيفاقثه علدى تطظث د ، لأاصدر اللغده، 

اةؼل  اكثد   ىل الةعدر الة دري يف الن دطء، لادذا تدت ثر  امته اقرةايها يف بطتقه ااةمه مدا الت دك  ال ال 
اددددثاله  االةتقدددداء، شلددددا  ػلددددطل دلن يطئراقثتهددددا )الملددددائر  ال كرةدددده( أل ثةاهتددددا، فتصددددري حالدددده تةددددرل دائددددم ل

  ءدكالثه العلدطم االيتماعثده ل.. ن ما ةنةغ  على الةاحا ادل كر أن ةهتم ب  ما أي   غنداء بااتمراة. "

                                     

 .09قصر حامر أبط  ةر: م هطم الن ، ا   (1)
 .12، ا 1999، 01زلمر أةاطن: ال كر اتاطيل لاات اله التأاث ، ا ئاءم ااٌف، داة اليفاا ، بريلا،    (2)
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جتددددذةر ققددددرئا يف ادددد  االجتائدددداا..ئط التددددايل:  ع دددداء اتعلثدددده القصددددطر للملقدددد  التدددداةؼل  لاليفطاددددثطلطي  
 يف اجتان القر ن امدا  للممثال الرة  لمتمرا  يف الة . (1) لالن يف  دلا قرعطن بادلمثال الرة .."

لة دددا ئدددط عةددداة  عدددا رلمطعددده مدددا العةددداةاا ".. لدددثكم ادلعثددداة اتاااددد  لاحلاادددم، أن مط دددط  ا
ةك ددف عنهددا ال دد هثه يف الةراةدده، للكنهددا دلقدد  اتابدده  ددما ظددرلف تاةؼلثدده   تط ددح حدد  اآلن أل   

 ىل ميفدتطر الكتداال ادلقدرل بطااد ه العمد  اجلةداة لادلتطااد  تيثدال مدا  النقاال، مث ةفعد  ئدذن ادلرلقده
ملابدده احلدداف  للكدد م ادلتعددايل   لالددذي ة ددك  ادلريعثدده ادل لقدده ال دداعلني التدداةؼلثني، لاعتدد  ئددذا الكتدداال ب

  (2) لا يةاةةه ال  ةنةغ  أن تتقثر هبا ا  أعمال ادلدمنني لتصرفاهتم لأفكاةئم..."

لددط اددرة لقدداةك أن ةتيفدداءل عددا م دداد ال قددر  أعدد ن، لقددال: ئدد  التقرةددر عددا قدد  ب ددري عددادي،   
طادد   ىل قدداظم مرادد ي ميفددتةر بملقافدده رلتمددع مددا؟ أم ئددط تطاددثف حكدد  أمملطلدده أل أادد طة ، رطلدد  مددع ال
 ىل  مدا الدرافع  ال لترل  على تعالث  راةملا مع التاةة  لظرلفد  ؟  لكتاال مسالي، لاائع اري  اكث ني ب  

 ادلألطفددهمقدد  ادلصددادة  عػلمدد  يف   لثدد بعددر ؟ لالتددرة  ادل دداة    تط ددح أحددطالن التددرلةا مت يف أ اعدداد ا 
 أاددرارهتا الت ددك  ادلتدرة  للقددر ن لتلةيفدد  بملدرلف ايتماعثدده لاثاادثه لثقافثدده، عندر التاةؼلدداقثني ، لعمد
 إلادددائا م ددداة    ىلمرتةددده القرااددده لالتعدددايل قيفدددةه   ىلةددده ال ددد ائثه العاداف ادلقدددطالا علدددى ةفعددد  مدددا مصددد

 .ميفتطر الكتاال  ادلقرل   ىل، لالرلث  اطل  : مث ةفع  ئذن ادلرلقه متوال 

ااا الثهطدةه لادليفث ثه ا. ما اان ار اة  لعلم لفيفر لعثيف علث  بص ت  الطح  يف اليفث".
ما اة  العصةثاا مرعمه ةقاةال منهوثا بص ت  تراثةه ايتماعثه لغطةه  ألن ةرةل ةنةغ  أ لا ا مثه
ن قعلس لأأقنا اطف تاةة  النوا  ادل لك لرر اجلمثع ..لئذا ةع    ىلباالقتماء  لا حيفالالتاةؼلثه 

، نةعنثنا القر   (3)الثا .." ن اخل اال القر ك ةتوال  التاةة  ال ئطتثه ال  تقطل بأ اتحكامع   ا  ق

                                     

 .24ق يف ،  ادلريع (1)
 .41ا  ،ق يف  ادلريع(2)
  ،  2   ،ادلطةلث  ىل رلث  اخل اال الرة  ، ا ئاءم ااٌف ، داة ال لثعه بريل ازلمر أةاطن : القر ن ما الت يفري  (3)

  .22، ا 2005                      



                                               رجعية القرآنية وتشكيل الخلفية المعرفية للمشروعالم                                                     الخامسالفصل  

                                                                                                                                    213                                                                                                                                          

 

ادلتعاةف  حال   ىل   راي ت ك  مرمج ترا ل  مع ثاا املري  يف  -اليفالف الط عحيفا -لئط 
 ثاا معطي مهثما  تآل   ، جضطة عصةرا ةلافر سلتل ه يف قيفو  لتألث  ا ، لار تعاآلن  ىلعلث  

، يف ق  م اةإلبتعالثم  لأ ا اراة  ىل، حكاما الئطتثه، ترفع التاةة  مجثع ايتماعثه لليفاقثه على يعل  أ
علث   ع ى لق  متوال  أ ألذلما  :حني ادلتا  للرةل النقري ة ئا على تلةيف  بال مكان مقرا   اتني

ما  ابيفتطمطلطيثا ح حت   ام، لثاقثه لث  ك هتا لدلاعثها ما طةه لل  باثاااا   ىلةنتم   تق ال ما 
،  ااه لئ  ار ت طةا بالغه االق واة الكل  ات ري ن ، تع اله ثقافثه  ىل ل حالت مطاع  ادلدا ، 

 .ا ا  قق ه اان  ار  احتلها اابقامادلثتطل   اصاء  ىل ااعثه ،حةلى بادلعى العلم  للعا 

قثقه ر   غل التاةة  ..ال احلااله بني الطح  لاحل أل"..اجلرلثه التاةؼلثه ال مرئثه ادل تغله 
 (1)ما دام ا  اة اجلطئراك لادلملايل ...ل  ةقاة "اة  ال اعلني االيتماعثني،  ةرر ما ألن ةل   ؽلكا أ

لا علا متطلر ما التاةة  لاحلقثقه، غلا حليفاال م رل ثه التاةة  لئثمنت  على الصله بني الطح  ةل 
، تةعا دليفريت  لحرات  لما ، برةةاياا متةرله لمتكاملهعنها لا فصا يف قملم تراثةتها   لزلكطم بآلثات

 ، ر  تأثري  مطيةات .ل  ظهراة ر   من ق  على الت كث ا ادلمتل ه ا

 ل  ا".. الن  القر ك ةيفتمر مريعثت  ما" اللغه" لكن " ا م" يف اللغه ، اادة على تغثريئا  
  ا قتا " لكن  منتج اادة على منتج ثقافي، النا   ن ئذا الن  " " مرلطل اللغه"الملقافه   ىلاقتقلنا 
، ةيفائم يف اللهلرا  قتا ، ما   ل ااتملماة اطاقني ل  فهط منتج ةت ك  يف الطا  ق يف ، لذاذل 

ن م احه فث ، تلت لث  اليفابس ال ظائر ا (2)" أةضاالتغثري ل عاد  الت كث  يف رلال الملقافه لاللغه 
ن تصري اللغه ، لكا ألث  لاحلس الذي ياء عن لرالله ع، ئط لغه عربثه رلعطله لام ما مقامات القر ن يف مق

اللغه ن ، فذاك رلعله للملا أتاةؼل  زلرد أفس  ىلن  عه دلضامث، الراف  ل ل ثت مريعثت لأاالثةهالالةثان 
  بانغطةا ، ليعل  ادل ائثم لادلعاةف القر قثه مصاغه بكث ثه تتيفالر مع ادلتا  لفر   ظل ها يف التعق 
يف لالعملثاا ال  تتم يف با  ن اللغه مملهر دال لعمس ما الت ك  الملقا لأاملر،، القرن اليفابع ادلث دي

                                     

  .45، اادلريع ق يف   (1)

 .87، ا2000، 4الراة الةثضاء ،   ، ةر: الن  لاليفل ه لاحلقثقه ، ادلرا  الملقايف العر  أبطقصر  (2)
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 ،ن القر ن ةيفتمر ما اللغهبالتعري ت ل . ىل فل   اهتا   اه لتوربه ثقافثه عربثه م رلد ، فه  ثناةان
، لن  يف حقثقت  ليطئرن منتج ثقايفا  ن"..فدلئذن ما الطااع بقطان لظرلف   ،لات ري  ما الملقافه
قثقه ا ااق  احل، ل    ل فل  ت ةر على الع رةا عاماق  ت ك  يف الطااع  لالملقافه لادلقصطد بذل  أ

ن ا ؽلان بطيطد مثتافث ةق  اابس للن  ةعطد لك  ة م  ئذن احلقثقه ، فإتةرلا برةهثه لمت قا علثها
 .( 1)لةعكر ما مث  مكاقثه ال هم العمل  لملائر الن  .."

 مجثع أمامالعامه ادلع ا   مرتةه الةرةهثه  ىل ، االت اإل ادلرتق أع نادة ال  اق لس منها النق  ادلص
، ليف مذئا الت لث  لاجتائ  تعايل أيل   ، للث ن  مطيطد تاةؼل ، ظهر يف ثناةانن ال، لئط أالعق 

قر ن ن للأ ام ادن تأاث ىل االق  إل ما القر قثه ترفك التقرةر لتتعران   ن الغالا ما الرةااااأ
 على ح  تتولى يف اثاإل اجلع .تةرأ ما ليطد أ ،لمرتةاا مت الته ليطداا

، مث غلعل  اتابا  اة تاةؼل  زلكطم ب رل  الطااعيف  لثن ل القر ن  -العلثم احلكثم-" ما اان ا  
عثني التاةؼل    إل لحرلد التالعصطة، ةغما عا متغرياا الطااع، ل  ػلم  الن  القر ك اط  ا لك  

القر ك يف الةنائثه الكلثه  دا   الن   ىلن اجملتهرةا لمعاة ثهم   ػلاللطا الن ا  ، غري أبذاا الطا 
 رر ، لاجملثر الذي ال ةةلث  ال ما ما لادلكنطن معى ما يهه أ ،اء ما يههالكر  ع  ،للقر ن العملثم
له دبثاا الت لثلثه الغربثه، القائلن  لتلةيف  بالطااع، ما معني اتتطاةد القطل بتاةؼلثه ا (2)يهه أ ري ."

ثقافه القرن   ىلاثااا  ميفتطر الن  القر ك  ىل، ل  تلت    أتق ظرلف يف التاةة  أ ء ءن لك  بأ
لبني الرىةه القر قثه ادلةنثه على   ،ا حثائ   ةؼلثا ادلطيطد بني ادلن س التو ةئ، لال اةإل النطع  تااليفابع

 ااتثعاال التاةة  لما اةل  لما بعرن.  ىلمس  اجلرلثه لالطحرلةه الرافعه 

، ادلن س اجملرد  ىللاجلماعثه، ال ، ال ردةه الطااع، لااع التوربه الة رةه  ىلن التاةؼلاك ةت اام ".. ت
 اق  املري تن ةدا  فليف ت   أ، علث  مطا  ن ةنملر ذر يف يذلة  ال أن ئذا الرد ة رن على التاةؼلاك أ

وايه ا  فن يف ءك  أ، ل لتاةؼلاقثه اققلة   ىل تقلثر. الت  ذ الطااع حوه دامغه على ا ه مقاما أ
                                     

   .24: م هطم الن  ، ا  ةر أبطقصر حامر   (1)

 . 323احلضاةةه ، ا : ات مه ال كرةه لحا   ر (2)
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ال   ىل مريعثه ن اات ،  لكنها ما لةمل  ألالملاب  ا الرافك للم لس اجلطئراكه  ع   ِ نْ ةنااك م   لئذا (1).."
ىل العرمثه ا  ." التاةؼلاقثه مرفطعه ةغما عنهثعامج لا قيفاقثهلث  الملطائر التاةؼلثه اام  ا  ثاب  رم لأ

  (2)التاةة  .." اثال عام لثاب  ع  رطالا  تن   ليطد تي تهنا ات  اثه

التاةؼلاقثه ، لئكذا ات  ا م ةد بني الرىةه الطيطدةه لااللت افالتطا د يف من س ال هم لا     
، ال..يرةا على انه الة طث العلمثهفع، لتالثا العرمثه يف اتيف الطع اقت اء الملاب    ىلثه ال زلاله م ض

 العناار التالثه اث  يفالتأن ، مع أؼلاقثها الطاطف عنر بعك النقر دلن س التاة فع  لةد فع ، قرر ل ام
ئط اقعكال للطااع العر  عرم ررةر الطع  القر ك  ألررةر   ىلل ل  لنص  ..."املرن ة   بادلقصر لأ

الت لث  العلم  لت ك ا  ، بن سأثةتنا فإ ا، تلهم  ما بنثه الطااع لقيفثو ن النا الكر  ار االأ
ا لاتها ما ادل كرةا ةتوال  حاله العرال الذئنثه فلا ق ل  دةاك،  ن ما يف القر ن  ما لع  ئط الذئنثه

ر ن املائر  غري ق لا منهم االعلاف بالق ل ظلاال كر بالطااع ن ةغريلا ما تصطةاهتم لع اه ادلاةايفثني أ
  (3)على فكرئم ادلرتةل بالطااع." ءلاءاةةقطا بعر  ل  ما  ب رةه ) غثةثه( لأن 

 ك عر  تام  ىللةعمرلن  ،ن القطم ةتةنطن مجله مقرةاا قملرةه ىل أةطمئ  ات رلحهبراة  لاأك
 مض ،علث  ما ظائرن لػلكمطن، القر ن  ىلزلملني هبا  لةأتطنمنهايثه، 

م
ني لمِ عْ ائا  للعرف اليفائر عنر ادل

 ةاد  ئ  قتا  ظرلف  .اذل  يف ا   مان لمكانلئ    ،لاحر  ن الملائر  الرةنثه، بأالنقر تاالثا
فما بال  با اةل  القرن اليفابع ،   بان متوال  دلا ااد ادلعى القر كن أ، يف حني لبتطلثها تتطىل، للرهتا

فرقا ادلاةايفثه تل  ادلرحله ذلذن النصطا، قكطن ار أ ةؼل  يفابال هم العر  الت أق يفنا ".. فإ ا اثرقا
، لذي ااق  علث   ئنثه تل  ادلرحلهقكطن ار اثرقا القر ن بال هم ا تقنالاافه التثاةاا الط عاقثه ل ل  

 أاري. لما ئنا تضثع  ااثه القر ن ادلتمث   لةصةح التاةؼل  اخلاا بالعرال ا ةرةطلطي ال هم  أي

                                     

  369، ا 2005،  4عةر العرلي : م هطم التاةة  ، ادلرا  الملقايف العر  ، الراة الةثضاء ،   (1)

 . 376ق يف ، ا  ريعادل (2) 

  .372حا   ر : ات مه ال كرةه لاحلضاةةه ، اأبط القاام  (3)
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 ااثه  (1)اخلااه" ا ةرةطلطيثه  داللت   ما لااع ايتماع  لتاةؼل  للعقطل بعثنها تكطق   ئنثتها 
اجمللثه ذلا."..  ن القطل  ئنثتها  القر ن التوال  لالتعايل لاالفلاإل ادل صل  عا اليفائر يف الملقافه العربثه ل

ن ئذن القضثه لمع  ل  فإ  ثةاا  ىلطن يف ئذن احلال اضثه برةهثه ال رتا  كن الن  منتج ثقايف ةبأ
لقر ن اان ا    ا ابادة التقرةر ادل اةاه بالتيفاىلأ (2)ن تقطم .."أ قأم متطاا   تأاثر  ىلرتا  يف ثقافتنا 

ا  ، ل عاد   اامت  على أ ، دلا ا عمر  ىل ئرم  ل ع عه بنثاقافثهقلااع  ي  صطاثاا ث امنتوا م
 غري ميفةطاه؟ 

ق  ت ك  يف  ضم أ -فما بال  اليفنه -لكا االجتان التاةؼلاك ادلاةايف  ؽلض  يف قع  القر ن 
، ال ةع ةيفري علث  ما ةيفطد علثهال  ،فثه ات رراةتةا اا يعلت   ا  ةثعه تاةؼلثه اغرين ما الملطائر الملقا

لثيف  ..."  لث  ذلا يف عصر يرةر مط ع ثةاا. ما ب رةه لتقادم لجتال  للغه عتثقه لمضامني 
لادلصرة  ةئا بأي حال ما اتحطال.النصطا الرةنثه قصطاا م اةاه لةنثه الملقافه ال  ت كل  يف   ا

حقثقه اطهنا قصطاا لغطةه بك  ما تعنث  اللغه ما اةتةا  ال مان     ااا ذل  لتل  النصطا ال ةلغ  
ال  -أي الك م ا ذل  يف ا  اثت - لادلكان التاةؼل  لااليتماع  ، ما ئط  اة  اللغه لاابس علثها 

ن غلذبنا ءئنا  ل   اة  اللغه ما ءأق  أ ا ذل عا الك م حرةا  لأيؽل  لنا ضلا الة ر بصله ... 
ن الذي لاف أ  ال ص اه ةاث   م ادئاامتعا عاي  ال ؼلر    (3)." لاتا طة دائر  اخلرافه   ىل أبثنا أم

لاللغه ئثمن  علث  ، ت ك  لبناء لمضامني لف طر لمقاار اب رةا ل ظلا،  ذلثايهه ا ما  أةهلث  ما 
اليفدال: ئ  اات اع  ل تعايل... ألم اةاثه  أيهتا لحرمت  لةثت  ح  ا  رت  للر طل ر  عةاءغايف 

الكطن   ىلن تت م  ما ةيفتطعا ال مان لادلكان لؽلتر بان القرن اليفابع أاللغه العربثه بيفق ها ادلعريف  
  أهنا اثغ أمن ؟ اآل اأق ،  لةت رث عما اة  اخللس لما بعرن ، لةغ   التاةة  الة ري اك ،الطااع
 .؟ ميفتطر   تعهرن  ىل لأ ذا

                                     

 .372، ا ادلصرة ق يف  (1)

  . 24قصر حامر أبط  ةر ، م هطم الن  ، ا  (2)
 92 ةر: الن  لاليفل ه لاحلقثقه ،ا أبطقصر حامر  (3) 
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  الل    اااا داللثه   ةعهرئا ػلم تق ا ن " ؼلر  الل   عا اطق  رلرد ل   ن " ليفان القر " 
، ما اان ل اعر ، فهط ة رغها لؽللدئا، لؽلن ها معاك لدالالااة  ق س القر ن هبا اتل ا حر يف تل  أ
  ىل ا حاله.  (1)"متن ها تل  الرالالا  أنالعربثه  أاا نياغري  ما  ألرلمطعه اةري   ألقاثر  أل

لطلط  ، للكا ػلتا  ما القر ن، لتعايل لغت  ا فاد ، لث  معنان عرم ادلتوال  بالتعوث  ا ذل ادلصرة 
هام لالةثان غري النملم لالط ع لسف ،اميفتطر مان ةعتمر ليفان القر ن  ات ، أعا  الرالله فثها لفث 

     تاةؼلاك ال ابع ةغم تاةؼلثت .اطقغلايف  ، لئذا معهطد عنر العرال

متتا  على ليفان العرال لتت رد دلق  صصائصها العالثه ال  هبا  -على عرلبتها -" للغه التن ة  
، ح  ااه لغه القر ن الكر على دة  ا اةال  ىل، لئذا ما دفع علماء اللغه ااتيفا القر ن ا ه ا عوا 

 فأا رالقر ن " ...  عوا ل" رلا  القر ن " ل"  القر ن "ل" غرةا القر ن " تألة  ك  مل طا يف " أ
لعرال لليفاهنم، للط ااق  لغه ا (2)يف ئذن ادلطا ثع ما تراث  مم يف علطم ال رةعه لاللغه.." التألثف

، جتال ا هن ما تراثاا  ممحطل القر ن لدلّ  أّلفما لف يف ءعرئم لحكمهم ما حثا ما ئ ، ت
 ري  ىل الت يفري لعلطم  ف يفا بيفل  حاله  أقراه، ل ّلف يف احلضاةاا اليفابقه عا اتةها ادلحر ما أ

 لااتنتايات .الت لث  م   الجتان 

على  ا حلا بالتةع  تاةؼلاقثه الت ك ، ل  ثةااادلقصر االالاتثو  للقراءاا العلماقثه للقر ن، 
ا أ رر ما ءأهنا أن جتثا الة رةه عمرلقاا ثقافثه   ىلجتال ن   ىلارم مضامثن ، لتالثا، الرعط  

لبذل  ".. ةصةح  ، لرادثها يف اثاإل ما عا ذلا ما ميفائ  لم ك ا فر ها الت طة علثها،معاقاهتا
 ألن ة هم  لثها لغت ، لال ؽلكا أالن  القر ك رلرد ق  مّت  قتاي  لفقا دلقتضثاا الملقافه ال  تنتم  

                                     

 . 27، ا 2006، 2قائر  ،  لالق ا ، مكتةه ال رلإل الرللثه ، ا اتمه   يابر العلطاك : ليفان القر ن لميفتقة    (1) 
ا   2،2006، ا ر ،   اتلااف، ل اة   222  : منهج اليفثاإل يف فهم الن  ، اتاال االمه ، العرد ة عةر الر ان بطد -(2) 

(34-35 ). 
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ةتةه التعلس   ىل، جثا ةن ل ما ةتةه التعلس بادل لس ئذا اجملال الملقايف اخلاا  ىلريط  بال  الة يفر 
 . (1)بالنا"

جلمله ما اآللثاا لالعملثاا لاخل ل  -ال ثليفطف ادلغر  ادلعاار -لار عرن    عةر الر ان
 ال ك  التايل:، صلملها يف لادلةاعر ( على تنالل القر ن هباال  دة  ال صامثطن )ما ال ص  

 

 

 

 

 
 

 تند ل  ىل ميفتطر ب ري. اآلةاا        اآللثه    ةفع القراثه اذلرف  قيفنه  ه ات-    

 العملثاا    ملثم حذف عةاة  التع اتةرال االا    الراة ا                      

اللاتةثه يف قع  الك م ا ذل       ادلماثله بني القر ن   التيفطةه بني الك م ا ذل  لالة ري
 عثيفى .ل 

 ت ةثس أدلاا العلم الغر  احلرةا       آللثهاه  ثةفع الغثة   اذلرف) التعقث (     ه العقلنه  -

             العملثاا   ققر علطم القر ن       ادلضائا  بني اتدةان دةااه                           

   ابل. غري   إل العق  لالتعق  ما   ا ام منائج العلطم ا قيفاقثه                  

                                     

 2006، 2   لةثضاءا العر  ، الراة قايف، ادلرا  المل ا ا مثهاحلراثه  تأاث   ىلثه ، ادلر   رااحل ةل  :   عةر الر ان - (1) 
 .280، ا 
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 (1)ه ادلعى القر كئتةث     آللثهاةفع احلكمثه لالص حثه       اذلرف )التاةؼلثه(  ات منه  ه   -

 العملثااتغمثك احلكم لتعقثرن        تطظثف ميفائ  علمثه تاةؼلثه  اة  اليفثاإل القر       

 . تاةؼلثتان.ال رةعه لالعقثر        ماقثتها ل اتحكامقيفةثه       اتحكامتقلث   ةاا     

 ل ادلقرة  بيفل مضامني اخل  ىل، لعمرقا ث  العنصر فطإل  اات  الت لثلثهملطما ادلمافه ما ر
   ئراة  ىلتنته  حتما  أهنال  لثاهتا لعملثاهتا، لاثف  بأئرافها

م
كنه ادلعرفثه لادلنهوثه لاحلضاةةه للقر ن ادل

هتا ىل مرحله ارؽله بكافه  طاللكن  ةنتم    ا،ا ت ال سل  غلعل  قصا أدبثا شلتا    ىل؟ لاثف تدلل ب  
، لاثف اثيفاا حا   ر للقر ن ار قثار تألاق ها ال كري. لئذا مرعا   ىل يرلر الطاطف عن

س اجلهطد الملقافثه اافه ر  ممللت  يف غري تعصا لال يفْ ىل  ل ثالا  ي  مط  لن  ةنقل   ن أاات ا  
 . ئراة ألءطفثنثه 

 
 

 

  القرآن على مستوى البديل: –ج -01

ن تتطفر م ك ا أ بر   ال ،حضاةي على ميفتطر العا ىل  ر  القر ن اةرة  حني ةعمر  ..."
اقل لعثا م هطمثا تاةؼلثا  ااا ( ار أئناك )  أنققطل  أل حفكرةه على غاةه ما التعقثر .. بعى 

القر ن  ما اثاإل قعاك م كله  ، لااتلةها لملرف  اا لاثرئا ب  ...ق يف  على قصطا الكتاال
ن أم أا يف القر ن ؟ يفط النفما ئط ادل لس لما ئ تاةؼل  لاحر، ما بني القرن اليفابع لالقرن الع رةاا

ئ  قملر  القر ن  القر ن ق يف  ةع   معى   ر ل اتمراةةه  اة  دائر  ادل لس لالنيفا؟ لبعى   ر ما
  التورةر يف ؽلضن أي حر ؽلكا ىل أ  ه يف عا  ال كر لاحلثا  ؟ للاث ثه تعامل  مع ادلتغرياا اجلذةة

)فليف ثا( م ائثم     ئ  قيفتمل   الة رةه الها ؟مام اةرة  حضاةي أ ، ر  القر ن  رحا يرةرا

                                     

 .( 286-- 278)ا   عةر الر ان : ةل  احلراثه ، ا   (1)
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امر    ءكايل،  ثرا     (1)ءكاال ت ةثقثه سلتل ه على حيفا ادلتغرياا.."أ ذ فثما بعر اتاااثه لتأ
ن ةأ ذن القر ن لن يف ، يف  ضم التوربه   أالةرء بتيفاىالا حا   ر، حطل ادلطاع ادلةرئ  الذي ةنةغ

اطاء   ،ت كث  لتطيثها ابى الملقافهن ةملة  حضطةن لفعالثت   ما كن  أ، لاثف ؽلالتاةؼلثه لسقيفاقثه
القر ن م لس  أن نااثان اةال ،  ااه   ا عرف الع رةا، فاتمر أله  ىل فضاء القرن اليفابع نتيفةااق  م

 .ةصلح منملما لل ثا  لميفتطعةا ذلا يف تراثةت  لبنثت ؟ لئنا

حيفةاق  بني م لس عام  يف يف ليه  ررةا، ةلال   الذي ةلق  ا ءكايلالقر ن حيفا التقرةر 
ا ةقف عنر حرلد لاائع ىل مآذلا، لػلثل بالكطن ادل لس، لقيف  ال  ةيفتطعا ا  احلثا  ما مةرئها

ن معاةف  ام ائثم ل ال فإفثكطن  ااا متص  بطا  بعثن ،  ،اتبرةهرم  ما اخلصائ  اجملثرةه بعثنها ر
ن غلثا العا  ادلعاار عا تا  ليطدةا لاثما أبر الرئر، لئنا ةيفت ثع أؽلكنها أن تتضما ادل م تطحه 

، اما فع  ت ا لائ  ئ ا القثم ادلد ر  ل دلق ، ادلاقعه ما ، لةنطل  احلقثقه  ىلتيفاىالت  لةرلي ع    
غ ا دلعاقثها اذلادةه يف ميفتطةات ، ال، مذارا با اةل  ما الكتا، ل اادلماةااا ق يفها ع  ارلن  ط 

 .التواةال احلضاةةه  أانافلدافعا ذلا باجتان حاله ما العادلثه اجلامعه لك  

لال ةةقى على  طيث  ل  دالالت  يف النيفثج الكطك لحكمت ،تب  القر ن ما ت رةع ل  أتى" ا  ما 
 ،لال ع  ا برا تصطةئا يف عا  ج بالطع  يف ئذا النيفثج اككم لث قس ما ة طإل ةنرمن أ  ال ا قيفان

ال على ادليفتطر ادلط ع  فقل، للكا على ادليفتطر الكطك لثصةح بال ع   لث ه عا ا  يف اتةن، 
 (2)فهذا ةت لا ميفري  اطقثه ع  مجع للقراءتني يف ا  لاحر، لبادلرر الذي ةع ث  ا  لطع  ا قيفان.."

ن القر ن ػلمل  ، يف حني أثقايف اة ايتماع  ل اق طلطيثا، زلرلد  يف  ا قيفان،  ااه ادلعرفه لالتعرف يف 
عةئ الكطن ال ، قملرةا باحتطائ  لت ااثل  لتةاءري قملرةاا   اليفع  غري ادلنق ع لث م  على اائل  ىل

عملثا، ل اث ض   لث  يف م افاا متطاعه، تاةؼلا  ما  ىلري  ع ماا ممل  ىل   افهر  الغا  علمثه املري ، 
لؽلن   بت رةعاا  ،ن ؼللف ادلطا  ليطدةا عا الكطن لاحلثا ىل أ     مخا اثمثا ةرتق  با قيفانػلم

                                     

 .376، ا 2الملاقثه،   ا ا مثه: العادلثه حا   ر (1)

 .484، ا2الملاقثه ،   ا ا مثهحا   ر : العادلثه  (2) 
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ىل االقرما  يف قيفثج دافعا   ،ر مجثعاا على الصعمطيهاا بررله ل  ثل تاناف احلثا  لشلكناهت
 الطيطد لثكتم  اخللس.

زلالله القثمثه لالت رةعثه "... الطيطدةه ل قصثا القر ن لمعاةف  لاثم  لمطيهات  لمقاارن   ن 
الط عثه   ني داحلضاةي العادل  ما   ل  ر  ) ةىةه اطقثه( تتوال  الرىةت ادلأ إليف ح   لساهام

الرىةه ما لح  الكتاال القر ك ادل لس الذي ةعادل مط طعثا  نن تيفتمر ئذلال ئطتثه( معا، على أ
فالقر ن ئط ادلعادل بالطع  للطيطد الكطك لحرات ، ل ل  با ةددي لت عث   ا قيفانم لس الكطن لم لس 

ن ةيفتلا  رفا   ر، لةتم فهم اجلرلثه لال ةثعه( دلن أ لا قيفان) الغثا  أ رافهايرلثه ث ثثه(  )
  (1)القراءتني(."المل ثثه بن س ) اجلمع بني 

متعنا يف اليفقف الذي ةةغ   التأم ،راء ااتو  ىلاملافه م ائثمثه ػلملها الن  اليفابس، لةرعطقا 
 ،مصريا(لميفريا ل  ق أ ةن ار قثه زلث ه بالكطن )  ىل أ  ةان احا   ر أن ةضع الطع  ادلعاار رت ، ماد

ا ف عا الطي  ادلادي ق   لاتدئى أ ،مد را  الث    ةك ف عنها العلم مق ما ل  يف ي ئثاا لت اا
 ادلعنطةه لالقثمثه فث ، لذا عمر، لدلا ةقلال بعر ما زلث اا ادلعى ل اكيفطل ادلةاءر يف غري ااتثعاال تام

لملائر ن ادلعى القر ك متوال  لقمه ال ئطتثه لاذا الط عثه، لةعادل ميفالا  لرلثلثا أ ا اراة  ىلفثليفطفنا 
لما لا    اةا الطيطد ما   ل   الرأاليرلر   ىللةرعطا مراةا طء، ادللمطل لؽلاث  اخل   ادلمة

تعاظم  أمام ،ل عثه ألمدةراا ادلن   الذي اجته ، العو  الةادي على ادلرلقاا ادلطةلثه مقراه ااق  
 ال   ىل ااتةعاد ما عادان أن ةتطىل ءدلن احلثا  .لتيفل   على ادلعرفه لالكطن معا، م ضثا  تغطل  العلم ل

ميفال  الثقني لبردن،   ىلب  ئادةا  ، اب أعتمن ةيفا عنر  ا قيفاكللطع    ةقافاتلر، ال   القر ن معاي ن
ل  ة عم لال ةثعه،  لا قيفانا م اطك، ةتطافس فث  الغثا  دلا تطةث  ما ل ظلاحثا ادلعرفه لثيف  لذاهتا 

الغثا  طرالطيطد ال يفثح اعه، لاىل الن   لترااةها ، لا  ىلق  مال  دل اتثح الطلط  أاطر القر ن 
  .لقه لمعادئااخل أا   ىلا مطمئ، يرال مدل ا ،  لأفعاذلا

                                     

 . 502ا  ، 02،   ادلصرة ق يف  (1)
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ققرةا ( ادلطةلث الرلح  فالقر ن ) اطك( يف مط طعات  ل) م لس( يف تراثةت ، ل) ةيفليع ..."   
معرفثه(    )بضطابل منهوثه( يف اثاغت  ل)بضطابل ااثه ) احل   اكرم( لذلذا ةتمثمع ها كنلللة رةه 

  ( 1)الت لثلثه للث  الت يفريةه الكلثه للث  التو ةئثه ." اراءت يف 

ا( يف ) النصط  ن ة ا ر بنصطا ، ب  لاطفهافث  أ له لثيف  تعاجلا فكرةا ةةغ  ا   رففادليفأ
ردئا هرهتا بن عم ل  ، ىل مراتا   تعهرئاعاةف الة رةه، لت رةرئا لققلها لي  اخلصم الذي ر   ب  ادل

  جلمثع الكطن ما قر ن م رئةا ب ةثعه ادلط ط  ال املائنا قلقف  ادل ابس ، ر،اليفرةمطا ةا ال هم   ىل
 ااعه القثامه، مرلةا بعطا  مهطله، تةرأ ما  ةّاا اخلردل  ال اعله، لتةل  اليفرة  ل  ىلحلمله ال تس 
حني   ىلا رن  طاةم تيفلة  ا   إل ةع  أن ةنطير بني أما  يفها، لار تراا على مس قطاظمها لقطامث

 " لمملل " لريت ع ما االق راد ادلةاءر ادلع ى لممل ""  :، فثكملر ما اطل أمملاالثن ، لذا ااق  اصص  عب
، لةرد  ىل فضاء اجلرل لالنقاشلال ةكف حملثملا ح  ةرد ادلطةلث اليفابس  ،القثمه لادلعى تعايل  ىل

 ، لئراةه لتطيث  أااا ح  يف ".. فالط  ادلكرمه ادليفتمل ه .  قيفاقثتهاقصاال   ىلالتواةال الطيطدةه 
، لةهثما على النملامن ةت قس ... لةت تح دا   عا  حثا ا  ةرةر هبات  الص ه ةعني ال م  على أ

ب  ةلوان ال ةص ان لنا م اا  زلري  لمقلقه ف يفا ،  ا قيفانن اري الكطن لمصري ، ل ل  أ أاراةن
ان ن ةغمر ادلدمنني با مئنةتولى دلة الطح  يف أئذا الط ع ،  لأمام العماء، نا عطا  الغمطن لب

  (2).." اتم ن ؽلن هم مثتافث ةق  ، لأ

عا اذلراةه التكطةنثه يف اخللس لبتكاملهما  الك ف  ىلاذلراةه الت رةعثه ال  ػلملها القر ن تقطد 
ااتكمال   ىل ا قيفانطاب   ادلتعالثه ةرفع ، لبعاةرين ل ذي القر ن فص  من ، الؽلن ان ئراةه الطح 
ا  فثيف ر عا قملم حثا  ةكطن   ،حلس باعتةاةن غائثه اخللسيف ارين لالطا  ضلط احلقاا ليطدةه 

اال مئنان الن يف  ادلعنطي لادلادي  فتةل   ىل،  ذ بنطاظمها، فريفع مطاقع ادلعث ه ادليفتقر اة اق  ار أ
 .هيف احلثا  ادلن ت  اتم  ل  ال    ىل  ، لػلمل  يفاحل

                                     

  502، ا02العادلثه ا ا مثه الملاقثه،   حا   ر :  (1)

 .68ا،ا ، د2،  ، داة ادلعاةف، القائر ا ا مثه: ال مصاقثه  زلمر ع ة  احلةا  (2)
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ق  الكتاال أبيفرمرةتها ، جثا  لالقر ن م لس تق  زلثل بال متنائثاا الكطقثه لا قيفاقثه ل..."
ل عثا م  فهم الكث ثه ادلنهوثه لادلعرفثه  أللؽلنع اات هبا الئطتثا   اثهداال الطحثر الذي ةع   ئذن 

تطحرن ما بني تراثاا غري معرلد ، احلام  ادلتقا لصثاغت  لمضامثن  لفهم  لرلثل ، أيطد ادلعى  (1).."
لتاةؼل  لالطاثات   لأفعال  ا قيفان م لقاا مملل  على ميفتطر الكطن لحرات  ل  ىلل  طر م لس م ري 

، فصاة احلس ل قيفاقا، ل لق  اطقا قاذلا اذل  مصرة لاحر اال احلس ار  ن الطا عما ة ثر أ، لحضاةت 
 لأاالثةها، لالعهر  على منائج الرةل م لس ل قيفانطن م لس منا على ار ن م لس لاثهم أ لثا  ذلا

 للتعرف على اخلصائ  اليفال ه ..

العلم يف قملر يهه اتاال دةا باعتةاةاا دقثطةه ةرعثها ألث  غرةةا يف ئذا العصر مطا"..   
، ب  ال هتتم غالةا بادليفائ  الرةنثه ،بعك االاتملناءاا بال ةع اثاا ما عرملن العالكملريةا ؟ الطااع أ

ب دقا  عنرما ةتكلم يف-   فإق  ةراد بالرةا ل  ىل لبا  افه، اتاا ريتعت ئا مرتك   على  تهنات دةةها 
ار  تق الثهطدةه لادليفث ثه ف يفا، دلن أن ةكطن لسا م فث  قصثا،  -العربثه عا العلم لالرةا

تكطةا فكر   أةامنام ائثم مضلله، ةصعا معها يف   ىللا  ادليفتنر  حكم علث  بكملري ما اتحكام  ادل 
  (2)ا ث ه عما ئط حقثقه "

م
لاحلكم  أا ادلعرفثه، ئط عرم االالاال من   ل ااه القر نهرة غالةا فادل

فثها متطلر عا ميفطغاا  اتحكام ثه املافه ما ادلمل اا التاةؼلثه، ي   علث  ما بعثر، لئط بذل  
اليفابقني، لئكذا  أاا ريما  أا طة  أق لث  ذلا اله بالناحثه ادلعرفثه، لؼلتصر يف  ق يفثه لاثااثه،

علم، لررم الة رةه ما مرلقه ملمصه  أهناتتعن  ادل ائثم ادلضلله لتيفطإل  ل ها العقطل ادلمتلئه هبا على 
 للتوربه االق طلطيثه للكطن ال  بتاةؼل  .

  ىلمتكام  ةت لا الن ا   ةعتمر ".. هنج فليف   ال ليف   للةرة  اجلمع  التطحثرييفعى ادل
، بنائثت  لادر  لثيفتمر يف الع اء يفبا ن  ...فهط امطااع النوطم  أل)مكنطن( القر ن للث  ظائرن 

النهاةه  م يفدةت لا اجلهر اجلهثر ، لا  ئط ادلعل ل ظلالمكنطن لثكت ف، فهط لث  بالكتاال ادلرةا  

                                     

 . 503،  2،  ا ا مثهحا   ر : العادلثه   (1)

 . 239ا  ، 2990،  3،  ، بريلاا ا م لالقر ن لالعلم، ا.حيفا  الر ، ادلكتا  لا صلث بطااي: التطةا   مطةة   (2)
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العر  ادلنهوثه ادلتملافر  يف تكطةا ئذا النهج الذي الك  حا    ىلاتلمح  اتأ ال قراا ال   (1)"
ق   القر ن لالة ، لث صح عا تراثةه متاث  بناء الكطن بورات  لاطااة  لصلطم ، لما   ىل ر، لثر   

رة اليتثا  اتاال مرةا ، ام   أي ةقرأعا ى مع  اما ميفتطان لال ةت  ىلةراى  أنرلثل  علث    ىلعمر 
ةيع ا  " أ    ،لثكطن ا  اة اق  ئادةاا تةاة، ب  اثت ر  الطاع لتةذل ال ااه ل اتم ا من ، 

مرتةه )   ىلت ض   تهنا.. فه  اة  ةقرةئا ئط اة اق  لتعاىل  لث اة اق  االئتراء ليفة  اجملائر  
 الطاثهيف ) اطاعر(   ة هابورد ) النملر العقل ( مث ئذن اليفة    ىلرف ا حيفان( ف  ةكطن التع

 تةرأ ،اء تعا ر ملكاا لع  مترةيهب  ئ  فثك ما احلقائس تلر ير  (2)لمنهوثه ةلت مها اليفال  ."
ت ئا علث  بالراة  ما  أن، القائله  للم قس، لكا ال متل    ىل احلرلل ا ءرااثهلتق    ا حيفالما 
 .اتدله

ا ا  بت ااثلها  ثح لالت لث  على  ةاط " فالقر ن ئط مصرة اام  ةعقا بالت لث  لالت  
معها  التأم يطدةه الكطقثه لمصرة احلكمه ال امله يف ط ذل  م تط  على التوربه اللالثاهتا لاو   

  ا قيفانقثه لثةصر الكط  ا ذلثهمعاة  احلكمه   ىل با قيفانن لرياى  ، ق ل ئذا القر لسقيفان ا ذلثهبالت اثه 
 ل القر ن ال  فثما .. مث تن القراءتنيج اجلمع بني هةةصرن لئط يف   ات  من أناما ةرةر ا    ء ءا  

 .(3)"ما اة  اتءثاءيف جتاةال  أبعادئابعر لث ص  ئذن احلقثقه لةع   

آلةات  على اات ام   نالعوثا لادلملري يف  ا اراة أماملعةاةاا القر ن، ةقف م رلئا،  ادلتأم  
معثنه اة   أل ا مآذلا يف  فضاءاا اق طلطيثه مط عه، تيفترع  جتاةال اخللس لاريلةهتا ب  لتصطة

  الحصطذلا لرص ، شلا ةرل على امت ا  حلكمه ةاث   ميفتطعةه للطيطد ال ، لكا ال ةت قس ادلقصطد، 
  ىلب  يف الكطن، فثعر  لةرت ع  يف القر ن لج بطعث   ذلثا، ادلكرم يف  ثنت  ادلنرمادل اى  ا قيفانبتر   
لةتصطة ءةكتها ادلت كمه فثها، فثمضعها اةت ااا  اتءثاء،ةةصر  مام  أنلعطا  تتثح ل  قملرةا  أاطان

                                     

 .506، 2الملاقثه،   ا ا مثه العادلثهحا   ر :  (1)

 .2ا ،ا ذل  اتمرالتصطف لمرتةه عا   حا   ر: (2)

 . 267، ا2العادلثه ا ا مثه الملاقثه ،    :حا   ر  (3)
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، فالقر ن لالنا   اه حرااما تنط  لةلدئا يف جتربه ا  قا على   اتمطةػلطا  حقائس  لمجعا، ل
 للتاةة .

ل ، متاث  مع  ا ذلثه ر الرلحثه بالعصمه لاتقةثاء متث ا  صائ  ألما بني اائر الرا  ..."
يف بنائثت ،  ميفتطر احلرف  ىلمطااع النوطم ال  ال تن   عا مطااعها لمراةاهتا متاما اعصمه القر ن 

)  ردد مس ( أ ر معصطمه، ليف  صائ  ) اعصمه القر ن .. فذاا أ  ر معلهبذا تتطا ن عصمه أ
ال ةن ذ  لثها  ال  ائر الن   لثميفها.. فمصائ  االام الرلح  متعالثه مكنطقاا( امكنطقاا القر ن 
ن التوربه القر قثه الت لث  ال تن   اثمت  فليف ثا، ت. عرفاقثه  (1)اجملرد " يف فهمها على )العق  ال ةثع (

  علطمها على اةغاةثه يف ءك  حضاة  ألملقافثه ادلتط ، لمثرت  اعرفثا ذلا مصرااها يف ءم  احلام م
ا قيفاقثه الطااعه ر   غل ال غثان لتوربه ثاقثه تص ح هبا ميفاة  ا قيفاقثه، ليف ةحم التاةة  مكنه

يفل  ت قه  ةطيا"  دةاك ال ةثعه العلطةه للم اال مليا أل قران عصمه ادلريعثه لادلصراإل، ل 
ةت لا جترةر الن   ما أئطائها لا قصاا  ىل معاقث   [حثا]القر ك لاات عاة احلس الكاما فث  

 . (2)بقلطال من ت ه ااداه يف جملها عا احلس، لةيفترع   عمال العق  ل هم النصطا"

القلا  لا قصاا، تلقاء القر ن بغري  ل ثاا اابقه التورةر معنان قصا الطع  بكافه قطافذن ،
ن ، فإالقراء أدلاا الت لث  ل  ةقاهتا الراللثه، لجتثثيف ةتتابع اردا، لالعم  على مراامه ادلعاك ل   لث 

  غلادن ةثعه اخللس لاث ثه  اله علىةقطل القر ن احلس يف ءك  احلقائس ادلتنطعه الر أن  ىل ل  ال  ةنته  
بالنيفةه  (3)م  ادل ك ا .."غثاال الرىةه القر قثه ئط أأن النا    ا"..للعلنا ال قةال  ل فضائ لعمل  

للعق  اليفلثم بعنان التنملثم  يف التعق  لالت ت  يف التصطة لالتمةل يف احلكم لالع طائثه يف التصرف، 
الملقافه   ىلالتطا ن   ةيا من  باخلصطا، فقران قيفس اثم  اادة على ا قيفاك لالغر  لبالنيفةه للطع  

                                     

 .( 7-6، ا)ا ذل  اتمرلمرتةه عا   ا ا م ادلتصطف   :حا   ر (1)

 ا                   2998، 2، دم س ،  التكاملثه، داة ال كر الرىةه  ىلالعق ، ما النملر  التو ةئثه   عماللدي اايف:  (2) 
 (.222-222)ا 

 .227، اق يف ادلريع  (3) 
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الطح  يف تاةة  ةلم  حضاة  لعلم مع بطيةاا التكاملثه لالتطافس، حثا ةتصاٌف ا ل عرادئاالة رةه 
 . !...لكا .ئط ما حثا ما ا قيفانعلمثه، ت ثر  أ  اثه

   مرتةل ب هم  ةثعه القر ن ق يف   أمرفهم القر ن يف الثت   أن"..  يف ئذا الصرد ةرر حا   ر 
لبني ما ما عةاداا لمعام ا تتض ليفطة م صله ق  اتاال حال  أن ئناك فراا يطئرةا بني ما ةرر أ

، لئنا ققر اات اله ت ك  الرىةه (1)م تطحا على التوربه الطيطدةه الكطقثه"  ذلثاةرر فث  بات   او  
جت ئه  اعملثهالتةعثضثه   ،   ثرةه ال  ةتضمنها القر ن، بغري مقتضى ادلن س الكلثاك تصطةةاالطيطدةه التطح

  ا لت تث  لل كمه القر قثه بالطاطف عنر الت ااث ، ررم ادلعرفه ما ءاملثه النملر لاتيفاع ،  ااه 
ما اث ا   ىل الت كث  لالتو ئه.العق  ال ليف   ادلعاار غلا علث  الن ل   أنيف االعتةاة  أ ذقا

ليف زلصله العم  لث   ،يف الت كري ا قيفاك ا عا ال ابع ةالعطد  ما يرةر لث  ىلالطع  الة ري 
 ةنملم بادلعى ادلعريف لادلنهو  ل اقاظم عقري  ىليفتنر  مثه ادللقر ن اادةا على منح ادلعرفه احلتاطر ا

 تاةؼلثا. ا قيفاقثهيف جتربه ملمصه حلال  ء ءحثا ةلااا ا   ،احلضاةي التاةؼل   ل

ه رلثلثه، اثقطد يف رلم  لبراه عملثااتثعاال ئذن ادلطا ثع لغريئا ع  القر ن،  أن ةأة " 
 أي  لاحلا ر لادليفتقة ، يف ادلا لاضاةائا، الكث ثه ال  قيفت   هبا القر ن يف حاالا احلثا    ىلال ر  

، أالطال ااتمراد الرىةه القر قثه منهو  اكرد للغاةه عر لاطاقني ا فتاء بالقر ن...ع اطا  ىلقص   أن
 . (2)ادلتنطعه لأءكاذلا ادلمتل ه"لك  ظطائر احلراه الكطقثه صصائصها 

الملائر  للملت م يف  ألادلةاءر آللثه ح  ادل ك ا الناءئه  ال قه ال تطر   ةقصر هبا ادلعى 
على القر ن  أ ماهتاعاة ه   بأاملهااحلثا ، ب  ةع  ادل هر احلضاةي ذلا، حثا تقف جتاةال تاةؼلثه 

ا على ت ك هت ، لاحلراه الكطقثه لأبعادنللطيطد بكافه  حلها بن ق  لةىةت ، حال شلاثلت   ىلفثعمر 

                                     

 ،2004، 2 ، ، بريلايا ثر   النث ر: الن  الرة ، لاللاث ا ا م  ، اليفله فليف ه الرةا لالك م اجلرةر، داة اذلاد (1)
 . 98ا

   .2حا   ر : القراء  الت لثلثه، ا (2) 
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عنرما ةقع   ال ما ءرل  ال تت قس ق  رطل حاام يف  ةثعه العم  الت يفريي ا  ه الصريلة  ."..  
  (1)مشطلثه لعلى ميفتطر اطك" أاملر أبعاديف  ات مهالتطي  لك ف 

تل  ال املثه يف  ال هم اليفرةر،  اابهيهر ت يفريي ةرةر  اخلااثه ادلرا ةه للقر ن لما ةقابل  ما
للل ضاةاا لتعااةها  ،ريلةت ميفاةن لمصرين، للت كث  التاةة  لاتراثةت  لااتثعاب  ال رةر لةنثه الكطن ل 

 .اكتطا   من هرة للقثم ادلعرفثه ممهل   فالتو يء ل ال لميفريت ،للسقيفان لمطهتا، 

ا  معثنه،  ل حتمتها أ النملر  ال  الطهبا عاأيف  لقر ن  ما مرحلتنا الرائنه  تلفللالنملر  "..
  ىلي ائ  الثت ، لما أ   ىللىل تراى ما مت راات  تأ  انملر  منهوثه بالرةيه ات  لث قملرتنا  أن    

 ر ةثعه لالتاةة   ما اتفهم منهوثه احلراه يف ال   ىلمكنطق ، بذل  قص    ىللحرت ، لما ا    
ق ر  فعلنا على ااعر  ال ع  ا ذل   أن  ال  للمنهج القر ك ئذا التممل لما علثنا لرر ال  ةرفع ا  هبا
  (2)ل ما اجتائ "

، لتيفطةه يف ظلل التعا   مع القر ن، حثا اتطاث اا حا   ر أمامما  عم  التاةؼلاقثطن ةتهالر 
الذي ال ةنيفاإل  ،العلم  الل ادلنهو نالت  ىلار  متلة  بملرلف ثقافثه، ل  ر يرةر ةراى  أالطالبني 

غلمع العلم القر ك  لأالطبا ةىةهالتطحثرةه   ىلر مةع  لف اجل ئثاا، ب  ةة ا عا الك  لحكمت ، ل
ااتكنان   ىلبعض ، ف  ةدما بةعك لةك ر بةعك معرفثا، لال ةقف عنر ادلع ى الملائر ب  ةيفعى   ىل

 لقطامثيف  ما لي    ر .س لادلماث ا ادلنملطمثه لل س يف القر ن ما لي ، ليف اخل

ق ع   أنمغثةاا رلهطله، فادلنهج ب مطلثت  مضما يف الكلثه القر قثه للث  لنا  اتمر" لث  يف 
ق  قط  ما التعام    التطلثر.. الربل لقا  االاتمرا  بالتربر لالت كري ل ئذا التضمني اطر معا   اء

 ألث  (3)ادك اثاغت  لأحكام ع اات .."العمثس مع او  اطك م تط  تنتق   ىل ق طانا ما   ل  مة
ن ااتهل  ما ل ع ما حطل  ما علطم،  لأل ةقال: القر ن اتاال اقرةا   ااات   أنتعو  لل كم 

                                     

 . 98 ثر  النث ر : ادلريع اليفابس ، اأ (1) 

 . 343، ا 2ا مثه الملاقثه،  حا   ر: العادلثه ا  (2)

 . 343، اادلصرة ق يف    (3)
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القر ن ةقتض  التربر لالعم  اجلاد   لث .   غ ا ، لألغ  معنان، ف  م ر حكم بأق  انرلإل أةطاف 
ادلتمعا للطا  بني مكطقات ، حثا احلس من طة لمعلا، لع اىن ةتنااا  ردةا لاجلهر ادلةذلل لالعر  

القرؽله منها لاحلرةمله  اتدبثهعادل ، لبغري ئذا التطي ، تصري الكتا   ىلادلنهايثه اجململه بقصر الطلط  
 ،لاثمثائثا أليفنثا،الكملري  ل همها  اتاالثاجتثيف    كطن متعو ، ، للث  احلكم ال ةلأةاىمن   أفض 

تكطن  أةااجمل ئه،  ال ئطتثهاالجتائاا   ىل تعمثم الت لث  عا ادلطاف ادلهرة ح ربطلطيثا ، بملاق ل
 أنر لتراام عردي دلن ثه ، لكا يف حاله تناثادلعاةف لادلرلطالا القر ق حصثلت ".. عرد اةري ما

ضلرد يف  أن، دلن اتفكاةقكت ف اللاثا العضطي ذلذن اجملامثع ما  أن، دلن االةتةا  ألي قكت ف 
لل رةقه  اتاةقثهمنح   ىلفاحلايه مااه  (1)قملرةه ار قثه لك  رلال ما رلاالا احلثا  "هناةه ادل اف 
جتثا  أن لمعاةف متل    ائثم، فتنرلس قملرةاا لمقر ن النملرةه، يف فتس حطاا  الن قهاالكلثاقثه ب

 .مكاقثاا متورد  لم تطحهايفها بإاحلثا ، ب  لتد 

ال ةثعه يف حراه الملطائر فكما ةعاك العا  ال اما غثا اطاقني    ن  ةغثا ا  ادلنهج يف القر ..."
يف ااقطن احلراه، اذل  ئ  الع اه يف مكنطن القر ن، ع اه بالطع   ةيفتمر  ادلكنطن ح ال ةثع  

لاما اات ا  العلم أن ة صح  الكطن، ىل  فلث   لغ ، ن بالقر  على أءك ما ف (2)عاقا  مع ادلكنطن"لادل
، ءر  أن نمع القر  اذا ةقرةلااغها معادالا لاطاقني،   ،ةا اهتاعا ع ااا الملطائر لمراةاهتا لاةت

 لةغةه . ااتعراد، ميفتعثنا با لرة  ما ةةذل ل غلتهر

ق  "ع  الكتاال تيفقل تلقائثا القر ن يف ادل رل  الةرة ،   ري   ىلللت لث ا ادل ادلردلد ال ليف   
مادةه بني اق صام  ا  الت رعاا ال ليف ثه ال  م ا  لحر  ا قيفان العقلثه ليعلت  هنةا لرل  

القر ن،  من س فهم ع  منهوثه بر  ادلنهج اجلمع  اث ثه ادل اليه بني الغثةثه لادلادةه يفأ فقر (3)"لغثةثه

                                     

 .22زلمر باار الصرة: ادلرةاه القر قثه ، داة التعاةف، بريلا، د ا، ا   (1)

 .344يفابس، اادلصرة ال حا   ر: (2)

 .345، ا 2ا مثه الملاقثه،  العادلثه ا  حا   ر: (3) 
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يفلا ئذن اجلهه تم  أن ةثعه لالتاةة  ما غري ليف ا ا ذل ادلملهر  ل عالثه اخللس الكطك، ادللمجه لل ضطة 
 لتل  لالعك  .

  خصائص القرآن ومميزاته المبنائية: -د-1

ةؼلثه لاآلفااثه، ما ةرل اذل   امت، فقر متمل  التواةال الطيطدةه لالكطقثه لالتن القر ن اتاال  ت
 قعرد منها: أ ررعلى ت ردن صصائ  لمث اا، ال ؽلكا اقطيادئا يف مرلقه 

، بتابعه ت ااث  ادلملطااا ما رفه معادله للطيطد الكطك لحرات القر ن مع نأ:  األولىالسمة 
ن ةرفع يف الكائناا لأالتأم    ىلمآذلا، لفث  غالةا دعطاا  أللت رةعاا حثاهتا مث هناةتها  الن أ يهه 

ثه ت ة  ق  منملم بكث لأام الصنع لدات  كحماء لثعاةا بطاائ  التعق  لرة ،  تلقاء اليف ةأا  ا قيفان
 اتاال مطحر ادلط ط  ".. تن فث  ةقرأ اأهناا ر لفقراا لا  اا  قملم احلرلف لالكلماا يف أ

الذي  أندلطتى ةةعملهم ا  ( يف حني ةعثيف حاله ادلطا ) لا اأظلا ا قيفان  ةاا ا ، لالذي ال ةقرأ
  ) دعر  احلطال فهط يف حكم ادلث  لح  جطااطا لةةعمل  ا ، للكن  ال اةإل بني ح  ؽل أةضاةيفمع 

ف  ػلطي الكتاال اطر  ةاا  (1) ةاا ا  .." ..لالكطن ال ةثع  اتاال، ف ث  تقرأةيفمع آلةاا ا ( 
، مرلةا بعطادل  ادلمتل ه، الكطن ال   ىلطدةه اافه، ما الذة  الملطائر الطي  ىللفثها ػلال  أتتلى لتقر 

 اآلنررث  لاأهنالةت رث عا الكائناا صصائصها  ،لالقر ن لااع ة م  الطيطد ادل هطد لادلغثا
 
م
  ىل اقةملااها منذ دئطة ا ثقه.ادلعى ةنته   الق  معا، لكلق  لادلت  أمام قاظري ادل

 ا ذل  ..  علثم، لحني تتم ادلقابله بني اخللس لالعلم على ادليفتطرفا  اما ئط  الس فهط ..."
، فتكطن ادلنه بقر ن عملثم  ةقاب  لسقيفان ا ذل بني اخللس لالعلم  على ميفتطر  الع اء تتم ادلقابله 

ء مملى  لي ، فاليفما ألثنث   ال  ءبالطع  اخللس اليفةاع  العملثم، فادلملاك ئ  ادلتقاب ا، لمملى 
يفمالاا اليفةع ليف مقابلها ، فاليفةع ادلملاك ئ  الاتقملى، لال م  مملى القمر، لالذار مملى اتةن

                                     

 .85حا   ر: منهوثه القر ن ادلعرفثه، ا (1)
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ق  احلس الذي ةعادل اخللس، فهط اكتطي أي أالكطك  ة ني، لالقر ن ئط ادلعادل ذلذا اخللساليفةع أ
 .(1)للمنهج الكام "

التملس  مةرأ  ىل لأءاةالقر ن ل غل الطيطد لظطائرن لحرات ، خل  ل الطيطد، حثا رْ القر ن عِ 
لمملهر ليفماهتا "..لمنذ  اتءثاءئثاا  ىل قامطل تكطة   لس ميفتطعا جل  الكل  الكطك، لاثف اام 

  ىلةيفتمر االق  إل يف ظطائر احلراه الكطقثه لمملائرئا لةنته   لاتةنفتس ا  ةتس اليفمالاا  أن
ةصطة داائس الكطن لاائنات  براه تصمر  أناتاال مقرل اة  القر ن   ل  غلرى  (2)اللاثا لالتكطةا .."

فثها ما اخل اال ادل تط ، الذي ةرل على تعايل تراثةت  لحضطةن  أنلقرلن، ب  ت هر ميفتوراا العلم 
بعثن ، دالله على  م صله على قيفس ثقافه عصر أيطبهةتطة  يف  أنالراثس يف ت صث  الكطن، ما غري 

 معادلثت  لميفالات  للطيطد.

) العملثم( للث  القر ن العلثم، زلثل هبذن الكطقثه لةعادذلا فأ لس علث  ...لالقر ن لح  م لس"
  (3)الكتاال .." ن العلم تكطة  لالعملمه تكما يف القرة  على الطع  هبذا التكطةا ما   ل لح ت
 أا احلس  أنم هطم للطح   اا، باعتةاة   ىل، ةريع تأاثل  ة ب  حا   رملس النملري الذي ارةادلن

ئ  عثنها قملم علثها تكطةنثا، كتاال لالكطن با فث ، مصرةن لاحر، لالقطاقني ال  ميفالا ، فال اخللس ل
لئنا ما ةيفعى  -أع  ب  ادلقاب  للتكطةا–اتحكام الت رةعثه ال  ياءا مضمنه يف الكتاال، لالت رةع 

، علث  بالقر ن لحثا حاف  لأعمرت  لألتاةنغثائا الكطن لظلمات ، لةيفري يف  را    ىل ا اصاء  ىل
 القر ن لا  داللت  لةتثقا ما ك، لما ةغا يف فهم معاه على  ل ثنباآلةاا ادلدايفه لقثم ادلعرفه ادلع

ا، لئنا ةكطن      ر   ْ ادل لي مم  ، فرير ادلقةطن مةيفط ا لالكطن  ىلما اخللس ةعطد  ا ذل عمس ادلراد 
لتطا ع ا  ةاا   ىلالطح  م لقا اةال اطقثه م لقه لةطلران معا لعثا عملثما لةئةه يف الن   ترفع 

 ق  عملثم للث  علثم.ه يف جر زلثل . لذا لاف القر ن أادلعرفه يف اثاإل قق 

                                     

 . 86ادلصرة ق يف  ، ا (1) 

 . 78اادلصرة ق يف  ،  (2)

 . 3، اا ذل  اتمرلمرتةه عا   ا ا م  ر : التصطف  حا  (3)
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ا  ".. الكتا اليفمالةه   أنالملقافثه لالتاةؼلثه،  أعلثتها  ىلدلح  ر لأحا    لثهاالنكته ال  تل   
ا أعلى دةيه ماحلرام  لاتةن ،احلرام اتةنادلقراه، يف حني تن ل القر ن لحرن يف  اتةنمن له يف  
 أماحصري مطاطا بال مان ل ادلكان ..   اةلءعطبا يف  أاطاما ا ا  ادلقراهادلقراه، لالكتا  اتةن

، ياء حام  الصريلة  الكطقثه الها لمعادال بالطع   لس ال مان لادلكانلةتيفع دلالقر ن فهط للنال اافه 
ملكاا  ا ااه، مص لح الطع ،  أع نما ةل   االقتةان يف ال قر   أاملر (1)حرات  .." للطيطد الكطك ل

ما رقثس ا  لاعها، للتمكا ا   إل يف تطظث ها لاات ر   ىللاطال  ،ميفتومعه لطاائ  ادلعرفه مجثعا
  يف ترامج ، بهنثنثثا، يف غري هللكطن ما يهه لللكتاال لاثم  ما يهه ثاقثل  ادليفتطعا امالنملر ال 
احلرام يعل  القر ن زل طظا ميفتطعةا، خلتم النةط  لحلايه  اتةن صثصه  ئذا يف  اك، ل أيريل ةقر 
اا  يف ءس متطائم ال ة  لا قيفاقثه اتلطئثه للادلعنطةه لالعلمثه  ات  اثه  اال عادل  ؽل     ىلالة رةه 

، اتاال ل  ما ةقطل  لك  الة ر يف ا   مان لمكان لحال اان نن القر انا مدمنني بأ    اة ا   "  أل
ادلعاار  ا قيفانالنملراا لط ع  أعمس أنن اراء  تلهمنا العق قثه لادلعنطةه،  ل  أققر  أنل اما علثنا 
 .(2)ادلعاار ئ  اجلمع بني العق قثه لادلعنطةه " ا قيفانئم حاياا أ  ر ل أ أنتك ف عا 

ما ااتطثق  لا، ل اق ةاعثه ل اااا العق  لفطةان ادلعنطةه بغري ااترما  بغري ادلما يه  ىللا ةطًف  
مجثعها يف معابر العلم لال ؽلنح ذلم  أعماةئمةقضطن  ادلمابرعلماء  ألث ص ،  الصله، اان الع اء بغري

   ة   ال صام ل أمر ال  ل الللقر ن بطع  معادل للكطن لحرات  القلث ، اذا بالنيفةه   الما قتائو  
ادلعاار ل ئن  اضاةا لم ك ا  اا  ابع  ا قيفانال ص  ادل لس:" تليفع  مري  ل أ الة رةه ر  

ذن تنقثا الطايف الاتنةا  الرىةه القر قثه ذللليطدي بادلعى الراثس لالكام  للكلمه، لما الضرلةي ا

                                     

 . 220الكطقثه، احا   ر : ابيفتطمطلطيثا ادلعرفه  (1)

مص  ى ملكثان : العق قثه لادلعنطةه، مقاةباا يف فليف ه الرةا، ا عةر اجلةاة الرفاع  لحثرة صلف، اليفله  الرةا لالك م  (2)
 .562ا  2005، 2اجلرةر، داة اذلادي، بريلا ،  
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مه االبيفتمطلطيثه الراله على االقيفوام لالتناغم ادلط ط  يف دائما برل  ادلطاء(  1)القضاةا لادل ك ا "
 امثم اخللقه لالطيطد .

ثات  ال متنائثه، ف  ةكطن لم رل ا بطاا اا الكمال لعملمه اخللس لجت ةأ الطح  ادل لس .."
م االيتماعثه لالعرفثه، فغاةه هادل يفرةا لثقافت  قتا ال رل  التاةؼلاقثه  تأارنلال  ،أا طةةا رافثا لال 

لتطحثر، ادلراا على ا  ىللالملنائثه ادلتقابله  ا حثائثهؼلريهم ...ما  أن أللئ   ىلادل لس  ا ذل الطح  
لةت رة  (2)على ئذا العق  فتت قس ادلعرفه ب  لئ  غاةه اخللس.." ا ل ق  ةض   اماالا قةط  العق  فإ

لةنمر  يف عةطدةه ا تثاةةه  طعثه  تثه ما ادلعرفه العمثقه، ادلطاتثه دلعاك  ا قيفانما ال ه  ا قيفان
، لبذل  ةت قس اطن القر ن معادال ." ذلذا ةأ  لأحكام ، لللطيطد ح  لاثم ، لادلطافقه للكطن لانن ط ال

ل الطيطد الكطك ل ادل لس ةعاد ا ذل ن الطح  أن لم لس ال ةثعه، لما ئنا النا ب) معادال( دل لس ا قيفا
يف الطااع ..فثن ع  اخللس باخلالس لةت اع   ا ذل ه با  ع  الطح  ادل لس ئط براةه التر   حرات  ..ادلعرف

    (3)اخلالس باخللس ) ادعطك ااتوا لكم (، فثدا  دلنهج احلس يف اخللس ارا ا ميفتقثما."

ة ثر ادل ابقه ال كرةه لادلنهوثه للرلائر المل ث تعادال  ا   إلعنصر  أنلتأقثا يف الت لث ، ققطل 
ةقع الطح  يف امت  مجثعا، لةددي دلة الرابل الذي ةرفع ا   رف  ا قيفان= ال ةثعه( حثا) الغثا =

القر ن  لطيطدي لادلعريف ادل لطال، لذا ع ي  بلط  االقرما  اأما التعرف على مراةاا اآل رةا   ىل
مراحلها،   ىل ،مادهتا  ىل، فصطةن تصطةرا، ما  ةثعه اخللقه    اا لا قيفان،    اهاعه يف ثا بال ةمتام
 الن ر لاحل ر... ل... لئنا تتملة  اذلثمنه االبيفتمطلطيثه احلقه، لال تكطن رلرد اات طا ف فنائها  ىل

 حيفا.الئط  ةةغ  ادلراا  لاليفل ه ل 

 ،لتراثا الكطن ا ب ادلماثله الطيطدةه بني   ىلالقر ن  أءاة، اتلىللتلمثصا للمااثه القر قثه 
يف الة رةه ت رةعثا، لالتطالر الملائر يف الكائناا ال ةثعثه على  ل اراةئالبني ال ليثه يف الملطائر تكطةنثا، 

                                     

 .562، اادلريع ق يف  (1)

 . 5الغثا يف حراه الطااع، ا اتثرحا   ر:  (2)

 . 6، ا اليفابسادلصرة حا   ر:  (3)
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 ا قيفانيف  النامطا يف الة ر، لاثف ػلضر الت ابس  أةضاانه باة    لاخللثه،ميفتطر الكطن 
العةطدةه االقعتاإل ب  ىل ا قيفانع  مث ةصادةن اخلالس يف دفع ثال ة اتا ، لاثف ةت ك  احلثطاقاال 

حلقاك ا اتا اذا ة ع  التاةة ، فث ص   ال ةثعه تعثر مطا ةنها، أن  فث غى، لبا ةيفتغ ألفثت رة، 
ئذا الكتاال الكطك،  لئنا قرر الكث ثه ال  اا  ا  هبا ،ا قيفاقثه لات  إلالطاحر للقطاقني ال ةثعثه 

 لأقيفاا تةعا لل طاةإل النطعثه يف ت طة العق  الة ري ما الطع  لادلعرفه  سلتل ه أءكاالجثا ةع   
ع  متغرياا  ثهللثددي ةاالت  العادل ات ررادلعرفثه ف  ةصةح متلةيفا ب ك  م لس دلرحله ت طةةه دلن 

   (1)، للث  يف عصرقا ئذا فقل."ادلعرفه همأالال مان لادلكان للفقا لك  منهج ةمل  ميفتمرا يف 

حر  ط ال  ت ك  مةى القر ن لررد اجتائ  بعر متمل  مضامثن  لاثم  ئ  ادلنهوثه لال السمة الثانية -
اليفابقه ثنا اخلااثه الملاقثه دائر  زلتطا   ما الرائر  ااتعنا بقاةث  اذلنراه، تل  ل  االعضطةه، 

حر  ط ال ،لثات  ادلتةاةنه مملهرا ذ ار  الطيطد ال  بتوأ ادلعادله  تع  أن، حال ل  ذ  ما اثنطقتها
ضةط ا م ،ىل   رنألل   فثلق   مطحرا ما الت لث  دةيه لثلج عا  القر ن  ، مث ةتن ل  لمآالاأ

عه ثلئ  ال ة..."ث  لال تنااك،غطي لم ائثم  داثس ال ةطير ت الا ف ري لبتأ بادلعاك عثنها، ل
ت ، تع   يف حال  ىل  امتل اثا القر ك فكلثت  ئذن  ال  تع  لحرت  ما فارت  الكلثه للل 

هنا تع   ) ،  ا  ما ادلط طعاا اكرد ئط أا  ما الت ااث  لما ئط أ ااتو ئها الكل  ما
فك  ادلط طعاا على ادلط طعاا الت صثلثه،  لاتاااثهةت  الكلثه ى ادلنهج ادلعريف( ادلهثما بر 

 أاال، غالةا ما صلر القر قثه يف مقا ع اليفطة ادل صلهداللتها ما النصطا  ال  تيفتص ىاكرد  
. للقر ن يف الثت  للحرت  لاالقيفثاال يف فا دةاك.   ن...أ رراحلكمه منها يف اطة ار قثه 
. ئذا ليف فهم ا  ت صث  ما   ل اجلمع ي ء ما   ل الك  أيمكنطق ، ئط اتاال يف فهم 

ه تيفتق ا الت ااث  لت رئا  لثها م) احلكمه( لئ  حك كل  للقر ن يف لحرت  ةيفمىا دةاك ال
  (2)لتيفة  علثها معنائا ) احلقثق ("

                                     

 . 93ن ادلعرفثه،ا حا   ر : منهوثه القر  (1)

 . 2القراء  الت لثلثه ، ا –حا   ر  (2) 
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 رلة  التعا   الكل  مع   ىل أءاةاليفابس، حادلا  التأاثيف االبيفتمطلطيثه للن   اتعلثهت   
 تهنا ،لالة ا عا احلكمه القاة   لف الت ااث ، هثنث  ضِ العِ  القر ن، لالعم  على ت ادي القراء  التو ةئثه

 ادلط طعااله منهوثا ج   ال هم لغاةت  ما الت الا لالتنااك لاال ت ف، لمع تعرد الطحثر  ادلتك 
على الطع  ما   رن، ل   ىللل  أ ةلحا معرفثه لمنهوثه لاحر  ااةةه ما أن  اللاملرهتا لتط عها ع  القر ن 

رلث   تطظث    ىلمث غلال   ،يف تعق  ف طان :ألال اعنها لتطظث ها ا ا اة ع  التطحثري، اطرثالتوم
ن القر ن الكر  ةذار لةت رث .. لئكذا فإ"، لت يفريا لحكما لتصرةقا على الملطائر ال ةثعثه لالتاةؼلثه

تها ثال بر ما التكراة مراا املري  ليف اطة سلتل ها للاثمها لتملة   عا ميفائ  عملثمه لحقائس داثقه 
  ، لفطائر مجه ق  يف احلقثقه، لك   ةه معاك غ ةر أ  الق  تكراة اطة  ، يف الطال اجلمثع ، لمع  ل  فإ

ؽلنح  ،، ئط ءك  عر   مترة قثقه الطاحر  ع  ت ااث  اآلةاالئكذا فتط   احل (1)ل ةقاا املري  .."
لك  لع  ارة  اات  لااتثعاب ، فإ ا جتمع  ال اااا يف لع  بعثن  أل مدايفه بذاهتا من ها القر ن ما 

( م لق  دلن تألة   ا  أل عصرقه م تعله اجملثر-ادلكنطن-للثع   القر ن ) الكر  ..." ع ائ  لال ػلوم
  (2)   ابل.."ةكطن القر ن مدايفا على قملام منهو ف  بر ما أن

ها الذي  ل  مال  أق ل  القر ن م لقا، لكطهنا زلث ه بالطيطد ادل لس، اقةى عل ات لثهاا الذ
لاث ثه ، طة،  ىل ال طالأاغر احلرلف ألائ  اليفملام داثس، حثا ا  مع ى يف مكاق ، ما القر ن، بن

ن   فما   ف ،اطن   ىلاري    ىل، لما تاةة  االقتقال ما ي ئثه  ت رر، لما معاجله ظائر  لملاقثه
احلقثقه اكتطا   ما الت ااث ، لذا "..احلكمه ادليفتمر  ما    ىلفميفتقة ، اقتقال مضةط  داثس ة ري 

ادلط طعاا اكرد  يف رردئا لتنطعها، تت لا منا لعثا  ألالثه القر ن للحرت  لادلهثمنه على الت ااث  
أمام قطعثه ما ا دةاك اتاعا، أي  ك يف الت ااث ..ئنا صلر أق يفنا ثيف مشطلثه القر ن لة ابيفث 

، ف   الثت  تكاد تغثا الذاا ال كري  ىل مرحله تقاةال الغثةطبه دةاك القر ن يف الثت  لالتطحر الن يف  ل 

                                     

 . 47، ا2008، 2اطلط ل  رلن، داة اليفناب  الذئةثه ، تراثا،     ةاائ  ، ا اادإل تام يبرةع ال مان النطةا : مخ (1)

 . 243ادلعرفه الكطقثه، ا  هحا   ر : ابيفتمطلطيث (2)
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 أن..      اء ا  مط ط  غلا  تيفت ثع ..أن تريع ما يرةر لت ص  لتصنف لتةطالادلرةاه ق يفها ف 
  (1)ر  "دا   ةه فث  ءرحا آلةه لاح ، تتثحةت طل القر ن ال  ليف الثت   لث 

   احر التمائ  لاالقرما  التام،  ااه   ىلتقطر  ا دةاكالصله بني الذاا ادلرةاه لمط ط  
عمس   ىلرةيها لتتعام  مع اث ثه فهم تغطا ب  ، فإق  ةيفتلفس مضامني الكتاال لةىةتها  الذاا غثا

ع  عا حس لت ه ما م كا  لاحر  تصرةمعرف اف الذاا لمعاةف القر نة القر ن لئنا تصةح معا
لمكطقات  لترة  ت كل ، لتض ى   بأي ائ    ةةرلا  ،ار تط   على القر ن ال لاحر، فادلط ط  الطاحر، 

  ال ،لتنط  ادلضامني ال  رملها اتلطانلطحه اةري  ةغم املر    ىللمعرفه ل ، فثت طل ا   ةه مع   عن  
 .لئذن احلكمه  اهتا ات رر،يف هناةه الت لث   اا مط ط  لاحر بالنيفةه للمط طعاا  أهنا

حراء( )  ترتثا  ةات  لا ا، فالةراةه ال  ااق  يف أعثر" للضةل القر ن لفس منهوثه زلرد  
اجل ء   ىلاخلتام بااتمال الرةا اقتقل    ةه، اما اجل ء المل ثني  ىلبقرمه اطة  العلس اقتقل  

، ابيفتطمطلطيثااثمت   القت   القر ن ترك على ما ق ل، أن –يرال  –فلط افلن الت لث   (2)مل ثني.."ال
ت مل  زلتطةات  على تن الا  راد ادلعريف لادلنهو  من ، لت ت  مضامثن  لماالات لدلا متكا الطع  ما
حالت  العلطةه   ىل ل ةياع أعثر ترتثة  لار  أما، ملرلف، للصرإل ظا التاةؼلاقثني فث ااتضتها بعك ال

"  معني ثقايف غري متطاف.  ىلةت طل  أنمنهوثا لاات ا   ل  لِ ط نم تدم ، فقر  لس لقه ادلطا ةه للطيطد ادلادل
النملرةاا ادلتكامله ما    اةيف ه العلطم ال ةثعثه ما التعام  مع القطاقني الكطقثه يف ل..فلط   تتمكا ف

فثما بعر على العلطم  أاق ت الضابل ادلنهو  الذي   ىللطاطل دلا اات اع  ا اتحثاء  ىلال ث ةاء 
لال ليف ثه معا،  ات  اثهالعقل  للمقطالا  ر ر يف جتالةف اللاثا لبرأا، لا قيفاقثهااليتماعثه 

اللاثا   ىلئذا ما فعل  ا  اة اق ، اطاء على ميفتطر بنائثه الكطن براةه ما االق  إل لاقتهاء 
فرااق  لثتن ل على لااع النال   ألاق  ا   ألةتق   ألفتق   بنائثه القر ن براةه ما ميفتطرادلنهو ، لعلى 

 . (3)اللاثا ادلنهو ، فثيفتطي ب  اتابا منهوثا معرفثا اة رر ميفتقةلثه لكافه النال.."  ىلمث ؽلض  ب  

                                     

 .( 3-2حا   ر: القراء  الت لثلثه ا) (1)

 .243حا   ر : ابيفتطمطلطيثا ادلعرفه الكطقثه ، ا (2)

 .94حا   ر: منهوثه القر ن ادلعرفثه ، ا  (3)
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اثطمثه العم  هه االبيفتطمطلطيثا ادلعاار ، لثيف  ما يادلماثله منهوثا بني عم  القر ن لعم  
للتقرةا الت لثل ، لثتيفى الترالل يف ق اإل ادلعرفه لالرةل   حالهئ   ل ظلا، ا ذل ال ع   الة ري على

تد ر بنملرةه النملرةاا، فثتيفى ال هم مث  لات ري  قملرةاا،  ىلبت طة  اخل اا اجل ئثه  ،لاالبيفتطمطلطيثا
بناىن  أعثر راا مع  بالقر ن، فرغم تن ل  منوما ل ت لث  لالت يفري لتالثا احلكم لالتصرةس، لاذا فم لا

 ادلنهوثه لة ا    ىل، ال  ا  لةرت ع ما حضثك التلةيفاا التاةؼلملقافثهلثتمكا ما الت ك  ا
 ادلد ر  للطع  لالتاةة  معا لار اان.  أداء لظث ت القطاعرةه، لثقرة على 

تل  ادلرحله  رل  بالقر ن ما التقثثر يف  الطاائعاللاثا ما بعر الن لل ادلتمط ع على   عاد " 
لعث  مع بضمطن  ةتمذ القر ن لحرت  العضطةه اما ةتمذ الكطن لحرت  الةنائثه، فثتكافأ ا   إل  ىل

 ا  ن. (1)دمنني "دطال ادلدا تنةع )ميفتقةلثه( القر ن.. ما بعر التملةث  ادلرحل  لقلنادلملاك لاليفةع لما ئ
اقةى بالص ه اال  اثه لثتوال  التعثني لالت رةر،    ا  الن تأدةه مهمت   ال ةيفت ثع القر  ابيفتطمطلطيثا

ء عضطي فالقر ن بنا  ، لاخل اه: ىل الص ه ادلنهوثه ادلراةه  لرطةل  ةث ال بإعاد  ترتلال ةتصف بذل  
 أحكام القر ن )م لس( غري مترة  يف   ن، مث مطا عها ألالن لل  بأاةاالمتكام  لم لس غري مقثر 

ادلادي  ا مثف دلعى ثتطا المل ث، فادلراح  لمملال اخلمر عاد  ما ة هم   أ،  (2)ل  اب  للنال .."
ةتم ق  " ال فليف ثا أ ، لئنا ققرلقةطل لالرفك، مث ةفك لرر ا، مث ترال  بني لادلعنطي فث ، للث  اةطال

تابثه( ل) منهوثت  لحرت  العضطةه الك)       دتنالل  الةاحا ع   ا  ال، ال هم الكطك ما   ل القر ن
ال  لات ريلعثا،  با   إلةقاب   أنبناء غلا  فا   إل (3)"الت لثل   اتالطال، لبن   ادلعرفثه( معا

الت لث  ادل لس، لالت لث  لة، حثا القر ن ادل لس ة هم ب  دم بالعرن فث لاأكةت قس ما غري القر ن  ات  
عاار ، ادلعرفه ادل أدلاايعل  مهثمنا على ن حا   ر ادل لس لاجلطاال بنعم، ت ىل القر ن ػلتا  ادل لس 

ادلادي." فن ا  لألفس، ال غلعلها  ا عه  ىل اثاإل معريف   ر، لكا  تيف ا ةغم دعطت  ل اتعاقه هبا

                                     

 , 96، االيفابسادلصرة  (1)

 . 22ا   ادلنهوثه لادلعرفثه ، ارحا   ر :ادل (2)

 .230، ا2الملاقثه،   ا ا مثهحا   ر العادلثه  (3)
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ادله ا  اثه معاقث  ادلكافئه لادلع ) لحرت  العضطةه( ل) اثاغت  الكطقثه( ل   اةقتعام  مع القر ن يف 
 . ( 1)( ئط فطإل ادل لس.."أ يلل  ةت اع  مع ) ..ل  ا قيفانا  اثه  ال  اثه الكطن ل

، تتعلس باللغه القر ن للظث ت  االبيفتمطلطيثه ةل   ىل  افهض، ادلاألخرىة يبنائمالخاصية ال -
القر ن م لس  أنم كله معرفثه   ري  م ادئا:  عم حا   ر  ، لئنا تعالاخل اال الذي ااتعمل 

 غلعل   ل  أاليفابع ادلث دي، ل، مرا   يف بثئه القرن المعهطد  مألطفهب  ةيفتعني بلغه عربثه  ل  ا
،  لغه القر ن م لقه ااث  العك  ل  ا، لاذل  يف زلتطان لم ائثم ؟ قيفةثا يف بنثت  الل ملثه ادلادةه

 اثف ةيفتطعةها العر  لار  ا ة  القر ن، فت ص  ادل اةاه؟.

لالرىةه الكطقثه  القراءتني، لار عطجل  يف اثاإل من س اجلمع بني كرةاتيفاىالا م رلعه ف
للغه لاالاتمرام العر  لئذن اضثه  ا ذل التطحثرةه، فواء احل  يف:" غلا التمثث  بني االاتمرام 

القر ن ت ك  مص ل اا لا  المه شلث   لاائمه بذاهتا لبعنائا ..فالقر ن ال   ري  يرا ..فكلماا 
 بضطابلتتم  ، دالالا مص ل ات  ب غت  غري ب غه العرال لال ملادف لال مت اب ،م لك فث  
له لالك ف عا ادلن لس اخلا ئ، ما يذة ادليفأالةرء  اال  م من قثا.  (2)يف اللغه" ا ذل ل اتمرام 

تاةؼل  لثقايف يف    اةم  يف أهنا  ةثعثه داةيه رم ترالل العلماء ل ةثعه اللغه العربثه على حني ةت
اجملهطله عربثا  اا ااتمرام اذل   اا، ال يف  ألاللغه القر قثه ادلصاغه عربثا  أنالة ر، يف حني  أقيفوه
العائر ) معم  االتع  ن، ل" اتعملال ترااثةها العامه لال يف اللاثا القر ك  اتل ا لال يف دالله  أل اظها
، فلغه  ملادف لال م لك فث  لال رلا لرالالا ادل رد  القر قثه ةرتةل بكطهنا ) اا  حا(  ال  (ادلعريف

 على ا م العرال،متاما. فه  تراى  ة ه الرالالا االلغه  )العلمثه(قر ن لليفاق  ) مملالثه ةةا ثه( منضال
للم رد  بيفتطر منضةل  ا ذل الة غ  يف القر ن للكا ما حثا االاتمرام  ا عوا لث  ما حثا 

"(ني  ةِ مم   ن  رْ ادم ل   ر  اْ  ِ  الَّ  ِ  ط  ئم  نْ  ِ   م   ل  غِ ة  نْ ا ةد  م  ل   ر  عْ ال ؼلضع لة غه ال عر ) ل م ا ع لَّْمن انم ال   
(*)"(3). 

                                     

 . 209ا ادلصرة ق يف ، (1)

 .37 ا ، 2005اليفنه، ، 03 ، رلله ال كرةه، اليفطدان، العردا ا م: اطقثه القر ن لعادلثه حا   ر (2)

 . 03حا   ر: ادلرا   ادلنهوثه لادلعرفثه للن  القر ك، ا (3)
 . 69* اطة  ة : ةه 
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لثها براه متطافقه مع ب  ع، لثرل اتءثاءق  مط ط  ما اة   الس أي أ،  لحالل   القر ك مص
كاد ةكطن ، فث ري بت ابس ةؼللعطن ءثئا فثيفمطق ، لداله علث ، االعلماء متاما عنرما س  ات لاط  اخل

 .لعر اذا الك م القر ك العر  غري الثالملا تطظث ا، ل  ،لثاقثا دالله ،لا ا ألال م لقا شلا غلعل  مملالثاا
لراه لالضةل ةكاد ةكطن ميفتطر ما ا  ىل، لغري العر  يف االةت ا  هبذن ادلاد  العر  يف مادت  اللغطةه

 )ا( اناا  ل  لمع  ب . ق   ال عر عن  لعا النا  ىل، ما دفع بالقر ن غري معرلف

ر قثه على ادل رداا القةدلف مرلقه اةري  قعتها بعوم الرةنطقه لضةل  أن ا  حالل حا   ر ة  
 ألاءلااثه  ألتطا ئثه ادل لس ادلملايل، النايف عنها ا  دالله   ا ذل لاالاتمرام    لح ميفتطر ادلص

يف ادل رل  ال كري، "  أ مرا ةغةت  ار أن  اللمع الط ع  لث ع   ل ، اتي ترادفثه، لكا   ؽلهل  
على  ااتمراماهتا، لثيف  اما لةدا لغطي ة ر  م رداا اللغه العربثه م لك  عراد رلة   ةأة ذلذا 

 طابل داثقه للغاةه.. جثا ال تددي  ليفان العرال ف يفا، للكا اما ااتمرم  يف القر ن ل ما
أ رر يف من ائا المه   أيمتاثلها لال ت ةهها فثها  لظث ه زلرد  ال تقاةهبا لال  الالكلمه يف القر ن 

معى  بتألة  أي، للتألة  معى لاحر غري ااب  ع كلمه يف القر ن لحثملما ااتمرم  تن اللمعنائا، لأ
القصطة  (1)اليفثاإل ذلا للث  العك ." ل  ضا ما   ل معرفه الكلمه  اليفثاإلالكلمه لت ئم حاله 
للغه العربثه لالت رد يف  ل ، ما يع  ادل يفرةا  ا ذل  صطاثه االاتمرام   ىلادلعريف لعرم االقتةان 

اخل طة   ، لغلعلطق  معو ا ذلذا االعتةاة، لةذئلطن عا  ىل العربثه العادةهةقثيفطن اللغه القر قثه  لالعلماء
  ىل، ركم عائر م ردات  ل طالهتا يفلطبثه عاةمهةطاعطن القر ن يف م تهنميف ئذا العم ،  ابيفتطمطلطيثا

، لتهنم   ةيفتمرمطا ئذن الضطابل"..اتطي  ئ  التاةؼلاقثه  الةيفق   يف حة أبرةت ةرئا  اثاإل تاةؼلملقايف
ةيعطئا لعام  الطا  فأ اضاةا عرةر ، أمام أق يفهمابل اللغه لق   ادللادف لادل لك لادلت اب  ليرلا  
  (2)لعام  النيف .." أل

                                     

 . 6الت لثلثه ا: القراء  حا   ر (1) 

 .34ا ،ا ا محا   ر: اطقثه القر ن لعادلثه  (2)
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القر ن   ىلمطن لالل   احلام  ل  اثااا ث  للث  ا ر لتعوث ، ياءا يف ادلضفادلعاي  ات     ن
ال عر لالنملر العربثني ادل اقان لطااع بعثن    ىلراثةت  ادل لقه لاثاغت  ال رةر ، ال لت ات  للحرت  العضطةه 

لبعرن "..   ل اخللس اةل  لأثناءن بأامل   ةيفتطعا التاةة  أن طة ، فما بال   تمرػلثا  أنةيفت ث  
اةإل لال ةتةرل ل تلف اراءت  تةعا لللاثا لال الن  لاحر ال ةتغري    معو اا القر ن   حرر أئملئذن 

الذئنثه اخلااه هبا على القر ن تةعا   اقا اهتاك  حاله عقلثه تاةؼلثه ل، فالنطع  يف ت طة العق  الة ري
الن  فهط ثاب  لث  على ميفتطر الكلمه فقل للكا على  أما، ئها العقلثه أءكال تصطةئا للطيطددلةاد

عا مطاع  ا ت  اق ل  صلم    ا، جثا ئثه الكطقثهبنائثت  احلرفثه ؽلاث  الةنا فالقر ن يفاحلرف. ميفتطر 
 . (1)ل) مطااع النوطم(    ، لذلذا ااب  ا  بني الةنائثه احلرفثه للقر نالنملام الكطك ال 

ع الراة  ما اللغه ، ال ت لك ماه ميفتطعةه للكطن ال  بلغه عربثهالقر ن اث  بر أنةضثف  ل
لئط زلكم ق ل  ،فمتوال   بكملري، ال تكرة لال ترادف ل فااها،ما  ل ثتها لمضامثنها أ ،اد اطر يف ادل

ما لغه سلتلف القةائ   أحرفةهه تن ل  على اةعه على ميفتطر حرف  "..لما ئنا قن   ءبراه 
ر ن الق أل ا ) أليفنثا معرفثا( ةيفتنر يف ررةر دالالا  ..ذلذا ةت لا العم  القر ك اامطاا العربثه

الطاثل ..   فا للتصطة التقلثري ل ق  اللغه   لادلريع   ل () العائر ادلعريف  قملرةه  ىلادلنهوثه لادلعرفثه 
دل (،  ≠ار قثه متث ا يف معنائا )م الماا لئنا ؽلث  حا   ر بني   (2)لادلعاك."
 الن  (، ≠)الرل    ع (،داجل≠اق لطا(،)اخللس≠()ائة طاغريالكتابثني≠فر (،)أم ≠مخاة(،)عطة ≠)حواال
ى ادلنطال ق يف ، للتقرةا ادلقصر طلتاة عثنه أن ا  مص ل اا القر ن علاجللر(، ليف تقرةرن  ≠ )الضرال

 . لث اليفال ه ، لنقف على حقثقه ما اصر  اتل ا ما 

".. القر ن ةع   ل ااه احلثا  يف  أن، حثا ادلطيطد بني مص ل   الرل  لالن  ال رإل  :أوال
الن   ئ  مراا ت اع    أنةا   ر ئط اط  الن   ادليفتمر  ما الةنائثه الكطقثه ..باعتةاة مصر ا قيفان
 ) الن  ( يف حال  الطفا  لاحلثا  .  القر ن   ةيفتمرم اطر المه أن لأثةتنااطك.. 

                                     

 . 96ا حا   ر: منهوثه القر ن ادلعرفثه، (1)

 . 98ا ،ادلصرة ق يف  (2)
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 معرفه الن   ل  ىل..لةصعا معرفه  صائصها اثااا اتعلى بادلأل اتصالالرل  ..ئ  انا   أما..
فع  فادلتتةع  ، ل(1)ادل لس، ادلتوال  يف  صائص ." ا ذل  اتمرما متعلقاا عا   أهنا أيعلطمها ، 
ما اط  ل عف  ا، غلر الن   يف معرن التلة  صصائ  التكطةا ال ةثع  لملطائر العا نجلمثع القر 

 لالد لادلال...لات باليفطء لئطر لحا اخلري لأمرل طف للطم 

 القر ن،على  لأ رر ،الرل  ة لس مر  على ي ائث  أنثا  لادلطا، يف حني احل ا صثصه لأل م
 لإل العلطم ادلعنثه بالرل  ما يهه أن ت..لئنا غلا اتمرعلى احلقثقه الطيطدةه ادلتعالثه يف عا   لأ رر

 لادلهتمه بالن  .

اتمطة حثا مجثع القر ن ةع  عا  ئط التمثث  بني مص ل   اللم  لادل ، المثال الثاني:
بعى  )م (" ف  ةطةد القر ن  اجلطاقا ادلادةه فثنعتها االابا باللم ، أما لح ادل ، العقلثه لالن يفثه بص

) دل (    اا، لذلذا حني اال ا  ) ال ؽليف   ال ادل هرلن( فقر اصر )الن  ( ال ائر  للث  )الةرن(، 
، ( 7جترلا ماء فتثممطا( )النيفاء/ الميفتم النيفاء فلم  ل)  (ة م ) فالةرن ةلم  لال ؽل ، الةرن

  ىل)ادل ( فثتو       أما  ،( 7ل فلميفطن بأةرةهم( )اتقعام /لاذل  )أل أق لنا علث  الكتاال يف ار ا
ميفهم  ائف ما ال ث ان تذارلا(    االذةا اتقطا   نلال عطة ) لا حيفال لا دةاكادلعرفه 

 ال للم هرةا للث   تأتىلئط م  ال ة ،..فم  القر ن  دةاا  لال عطة ب  ( 220/اتعراف)
، لاالطلرا  يف لت هري الن   التأم بعمس  تتأتىلال هاة  مرتةه معنطةه ل لقثه ةااثه  (2)للمت هرةا برقا"

للقر ن ( فالص ه )ادلريعثه   نثقافثه لفكرةه قطعثه جتلثاا   ىلدي أالت  داءاا ت ثر التمعا لاللاث  ل
لئنا ةتيفى   (3)تت لا الة ا فث  عا ئذن ) ادلملالثه اللغطةه( الضاب ه لةنائثت  لمنهوثت  ادلعرفثه."

التطظثف الكطك ادل تط  على معاك   ىلتمرام العادي ال ةثع  ةتقاء باللغه العربثه ما ئذا االااال
جتال  من س التلة    ىللتن لس ب   لتكطن لغه مملالثه لعلمثه تد ر الطع  فتتأئ لدالالا غري ميفةطاه، 

                                     

 (.99 -98) ، ا1حا   ر: العادلثه ا ا مثه الملاقثه،   (1)

 .37 حا   ر: منهوثه القر ن ادلعرفثه، ا (2)

 .169 ا ،2الملاقثه،   ا ا مثهحا   ر: العادلثه  (3)
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ار القر ن  أنققطل  أنلث  لنا    ا،" ند ت ث لتن ل ادل لس يف النيفا  أنك لاذا تيفت ثع بال مكاك لاآل
  (1)ادل لس فثها.." ثأءم لق ، فادلعو   أق  ار باللغه لتنااا مسا 

ق  النيف  لالقطل بطحرت ، لأمه للقر ن مريعثه للتاةة  لالطع ، لةفك ادل    األخرىمن السمات  -
مصثه ال ةثعثه لئط بعصمت  ادل لقه ةنعك  على ال مهثما على ادلماةااا النةطةه لمطيهه ذلا، 

مذيه لالقثال ما يهه للن فتتأئ  ،اامله يف حرلد الع اء الة ري  ملالثهفثوعلها م ،لالتاةؼلثه للنا
 ر ادلنتم  )ا( حام  الام اكمطل أ النا زلمرا لجتالهبا، ما غلع  لأ  اهااطلكها  اثمها ل

أن ؽلنع ما   ىل، ما دفع النا الكامله ت رةعثا لاةلها تكطةنثا ، شلا ةع ث  الطالةهاتمرعا    ىل
أما اليفنه فه  معى قيفا مطا ي ، تق  ادل لس، لاالات اء بالقر ن مريعثه ترلةا حرةمل  لاتابت 

القر ن  تل ا ه ادلعرفه بالك ف عا الرالالا ادل هطمثه مالةل يهر أل  ن ةرتر ن "    إل الق
ما معو    على ميفتطر الةنائثه احلرفثه اق  ااراثة  العضطي منهوثت  ادليفتمر  ما ت   اةيف 

، ةعاد فهم لاثاغه   اة ادلنهوثه القر قثهيف  اتل ا ةل الرالالا ادلعرفثه ذلذن  عاد  اللتثا، ل 
باعتةاة القر ن  ا قيفاقثه، ألاطاء يف رلال العلطم ال ةثعثه  ا قيفاقثه طعاا ادلعرفه الكملري ما مط 

معادال بالطع  للطيطد الكطك لحرات ، شلترا ع  ال مان لادلكان فهط ادلكنطن لثتك ف لاجملثر الذي 
 . (2)ال ةةلى لالكر  ادلتورد الع اء"

 االستيعاب ثم التجاوز:  وأسلوبالمرجعية القرآنية  -02

لتاةؼلثه لتتةعها ت صث ،  م القر ن صصائص  اليفابقه لغريئا، الملائر  الطيطدةه، اطقثه ل قيفاقثهال  
هها ، لةفع الةرة  يف لي ،ثا علثها لتيفرةرئا لتصطةةهاقالتع  ىلما يهه العرن لالنق ، مث عمر 

 لثه قعتها حا   ر بآلثه ، ما ةرل اق  ةعم  لفس  غلابا لالةاردلدئا على ا  ه التاةة  لتعثني م
، لئ  بادلنااةه ما ادلص ل اا ادلنهوثه القر قثه لئ  رم  دالالا م هطمثه املث ه اذلثمنه لالتصرةس

 الكطقثه التطحثرةه. االبيفتطمطلطيثا أدلااما  أهنا  ىللاطةه،  ةاد  

                                     

 . 6حا   ر: القراء  الت لثلثه، ا (1)

 .202ا حا   ر: منهوثه القر ن ادلعرفثه، (2)
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ق  مصرإل دلطةلث الة رةه أي أ، مالةهصرإل( دلا اةل  ما الكتا اليفبن  اآلةاا فالقر ن )م..."
الكتاال باحلس مصراا دلا   لث  لأق لناالتصرةس ةرتةل ) باذلثمنه( على  ل  ادلطةلث )  أنالرلح ، غري 
دلا ل م  اذلثمنه  ل اللث  ع طةا    ن، فالتصرةس (48كتاال لمهثمنا علث ( )ادلائر /بني ةرة  ما ال

 جا داثس.  ىليان ػلتا  ىل أمرةاةريع  ات رر..لمصرة اذلثمنه القر قثه على الكتا 

 قصطا تل  الكتا ما ررة اا. أااالما  :األول األمر   

لاللاث اخلرايف ادليفث ر على ثقافاا تل  احلقا  اتا طةيالنيفثج العقل   الثاني: األمر   
 أن  ب ادلقصطد، التصرةس  (1)ققثك معاقثها" اتحثانيف املري ما  أع  لتلة  معاك النصطا جثا 

ن برل ا ذل  لتضمنها لل س ل ، لةقطل بصرةئا أحكاما لقصطاا ما الكتا اليفابقهالقر ن ةتضما 
 أناذلثمنه فثقصر هبا  أمابعك اكتطةاا، يف تى لالصثاغه ل أال  ةباك ادلأ أن  ال ،يف بعض  لغرين
، أ رر، لةعثر بعملها يف ظ  ظرلف منهوثه ةعمر زلتطةاهتا ب هاد  القر ن  ات ، لاراها مرئطن 

ط ع لادليفتطر يف ادلراح  اطةق  با اان علث  ال   ا، مت طة   قيفاقثهجتعلها اابله للقةطل يف اثاإل ثقافه 
أقثمثه، فملنائثه تقابلثه،   حثائثهالة رةه مرا يف تكاملها براح  ث ث:  أن علما   ا،  ااه اليفابقه
 .التطحثرةه  ىللاطال 

للثن   عا معاقثها  فواء القر ن ) مهثمنا( لثعثر  ةل تل  النصطا  ما  ةات  ما يهه،" 
اذلثمنه  ثهل، فعم(2)لاثااها ا اقا اا اخلرافثه لاتا طةةه ال  حال  بني املريةا لتقة  حقائس الرةا."

 :تلال  بني أداءةا

، لث قس التطافس االبترائ  ا  ما ياء يف الكتا اليفابقه لثقافاهتا ةعرن على القر ن  :أولهما
فرن من ق  علثها،    اةادلناا ه لاكالة  لالتقثثم يف   ىل، مث ؽلتر هبا أال لث  ما ا   ل ال اتلل،

 لأةضا، نه ال عا االتصالعا ادلةاة ق أا، لريفع منها ما علس هبا ما ت يفرياا برائثه تصطةةا لتص ث ا

                                     

 . 80-79، ا  2الملاقثه،   ا ا مثهحا   ر : العادلثه   (1)
 . 80ا  ،ادلصرة ق يف  (2)
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، ليع  ، شلا اقعك  على تراثها الرلح اجملتمعاا الكتابثه بغريئا ما اجملتمعاا الطثنثه تأثريف ظ  
ةن ل اتاال مذارا باحلس  أن م  ئنا ما ال ل  .ال هطم ل التألة ايف ةاام املثف ما ا فثها ؼلةط  اتاث 
لثطلر  -القر ك ما بعر االاليا  -"..فن ا ق ر  النمط    لمدارا حلقائس الرةا لحاثا علثها ،فثها

أ رر املري  ) زلرد قملري( ةتكام  مع غرين ما اكرداا يف ظلا     ىل( تت طل ما   ل  ) ااعر  فهم
بقط  يف لحرت  الةنائثه  ،على ئذا العم  ادلنهو  دلن القر ن ا ارامق  ةيفت ث  ، غري ألتأ ري ادلنهج

   (1)ما   ل الك  القر ك." ظلا ةقرأ ، ل ث  الن  عضثنا لرل أ        العضطةه لالثت ، ف  ةتم رل

لفليف ه التاةة   اتقةثاءاص   اما النما   ال  االيعها القر ن لثتوال  ظلل  رحها اليفابس
، ةا ادلةيفل الةرائ  يف تصطةراا التط ، ل رحها النةطي لاثف  رح ، لأ صها اصه  دم علث  اليف م

 أدلااالقر ك حثنما عر ها ع   –جتال ا  –اا العلم ح  القر  من ؟، لالةرة  ممقر تبيفل سلال ه
ا ذلثه للنط  ئث ا التأ دلرد ال  احتايتها العملثه لالتطا اا اجلرلثه يف اخللس، لا  ىل، ت ري اثاغه

لتط    ةةت  اصه اليف ثنه للنا قط ،  لأةضااطةا ميفتمل ا   قيفاقا ات ريم يف الة ري، لثص    من   د
 ات  اثهالقر ن على  ار العطااا ال ةثعثه للممال اا   حلا لغريئا، مث  ا برائثم ما بعرن، لالقربان 
 ةهثما على مطةلث أنالعطااا ادلعنطةه للممال اا ادلادةه.".. فلث  للقر ن  أيلادلعنطةه، لالعك  

االياعا ققرةا لرلثلثا دلن  ل  ادلطةلثأن ةيفليع  ، للث  للقر ن الة رةه الرلح  لط   ةكا زلث ا
على ميفتطر ة ك  برة  حضاةةا  أنةكطن متطفرا  يف  ات  على منهج معريف داثس مث لث  للقر ن  أن

 ا قيفاقثه) ةيفتطعا( اافه منائج ادلعرفه         ةكطن اطقثا جثا أنالة رةه الها) اافه للنال( دلن 
مث ) ةتوال ئا( معا باجتان ما ئط اطك  اة  االات بني ال ئط   احلضاةةه، اتقيفاإللةت اع  مع اافه 
حطل  ات  لغلردن  ا قيفانلاخلرافاا، لالط ع  الذي ةرا   اتاا ريمطةلث   ىل ا قيفانالذي ةيفليع 

  (2)ما اثم  الكطقثه.."

                                     

 .82، االيفابسادلصرة  (1)
 (. 109-108ادلصرة اليفابس ا ا)  حا   ر: (2)
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اليفابس  أن ةكطن ار فك  عناار النيفساللاثا، بعر   عاد ن ةتعا ى بنط  ما  القر  أنق ح  
ةطا ي الكطن لالتاةة  يف  معريف م لس أفسققل  تلقاء   ىل، مث ةعمر  ضح ادل ك ا اخلرافثه ل  ابتراءلث

مآذلما ادليفتقةل ، ما غلع  النقر  لةت رث عا ق  ااتطعا ما ثهما لحا رعلاأل ،  ااه    اهما
ظلا ةك ف يف الطااع ادلا     ...فالقر ن باالياع  لقص " القر ك اغلابثا للث  ئرمثا ةنكر لحيفا،
ارم  بعقلثتها  ادلا طةه ال  ا ةرةطلطيثه اتءكالعا  ألعا عثطال ادلنملطماا ال كرةه لالملقافثه 

ذل  أا طةةه فأالنةطاا ت يفرياا  رافثه ..  لألةيف الملائراا ال ةثعثه لتعامل  معها يف اطة فرداقثه 
، بذل  ل ع القر ن بأارنعو ئا عا التعا   العقل  لادلط طع  مع الطيطد الكطك فأ ،ال ةثعه لالة ر
ن القر ن لث  مهثمنا فقل على ما ا ةرةطلطيثه الة رةه اللاثثه علث ، لأ لا اقا اا اتا ال رإل بني 

لى با ةتك ف عن  ما منهوثه معرفثه م لقه، لاذل  ةهثما ع أةضا،ةهثما على ادليفتقة   ل ظلامضى 
ققرةا( يف احلا ر ما   ل منهوثه القر ن فن ا قيفليع اليفنه النةطةه اليفنه النةطةه حني قيفليعها )

   (1)ار قثا لال قة لها."

لةصطال  ا ا مثه اتمه  ىل، ب  ةعمر ح  ات ررال ةكت   القر ن با   ال عطال    ن
لظث تها لجتربتها، لػلرد  ةل التها مع   ئراة، لتت ادر تراثةتها لالعطاةن ال  تلم هبا جتربتها يف

، لأ  اثه لمادةه، ءر  ااتث اء لطا م منهايثه ظلل  اايفتقة   ي مرلقاهتا لمريعثاهتا، لةعرئا ب
، اما اريد يف ال ص  حضاةةه  قيفاقثهمهمه  تداءني س التكام  ذلا لاخلرل  ما مثه للعادللثت ق
 ىل قيفمها حثا ااتةرذلا ب رعه التم ثف ار ارإل القر ن تل  الكتا لالرةاقاا مث عمر ..،"ات ري
" عادلثه اخل اال" لاما قيف  "   ىل"النال اافه" د طال   ىل لألاطاماما قيف  اخل اال اخلاا لالر ه  

لئط ما  (2)حاامثه ااتم ف" أل  ذلثه، لاذل  " حاامثه اتاطام على تل   " ادلةاءر ا ذلثهاحلاامثه 
التأاث  لت لث  م هطم اليفل ه رر حضطة ادلنهج القر ك يف دل، لنملهر ت ةثقثا أفردقا ل  فص  بأامل 

 الثطم.  ىلحضاةةا  ا قيفاقثهمصرااها احلضاةي على ميفتطر التوربه  راح  الطع  الة ري لع  م

                                     

 ( .  106 – 105ا ) ،2العادلثه ا ا مثه الملاقثه،   حا   ر: (1) 
 .185احلضاةةه ، ا حا   ر: ات مه ال كرةه ل (2)
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لثقافه للعثا  عرفاقثاا ال  تيفقل ق يفها علث  لفطإل  ل  ة ك القر ن ق يف  ما التاةؼلا.."
ما   ل لةتةلطة لااع لمتيفع  اتلىل القراء ، فادلرر يف حا ر  لميفتقةله قثهتاةؼلالثتورد مع ا  

  (1)بذات " اائمادلنهج بلاام اطاعر ادل ائثم لتراب ها، فالقر ن اطن معريف 

  التحليل بديال عن التفسير:-03

ا اليفابقه ليعلها  اهتةرر حا   ر  رلة  ااتثعاال  صائص   ،ن ادلكنطنلثمنح القر ن ع اء
القر ن ل  مساا اةغ   أن أيل هم ، لئنا ققر بااتمراد  ةثعه القراء  ما الن   ات ،  لأدلاا لثاا 

 أالطب ، لةضمنها أةضاةتصف هبا ئط  أنت هم   ىل اعى    ام الا  ا ا م ا  من ل  هبا، لالطع  
 .ءلاك بني الطح  لالطع  لادلنهج قس قط  ما الت  م لاالالت لثل ، لئنا ةت

، فالت لث  أاطذلا  ىلالت لث  ئط ةد ئذن ادلعاك  أما، الت يفري ئط ت صث  ادلعاك لءرحها  ن" 
القصر ما لةاء اآلةه لاليفطة    ىل، لئرف الت لث  ئط الطاطل الحقا للت يفري يف اليفلطك ال كري ةأ 

ف اال تصام ف يفا للكا لث  ئرفنا ءر  مطا اتعلىيف ا تصام ادلأل  لاليفطة للث  رلرد ءر  اآلةه 
  ا ب   ىل، فالت لث  ال ةكت   بالنملر ءكل   ىلللث   اتمرمائثه   ىل  ، فالت لث  ةتوفهم قتائو 

يف  لسب لئذا اخللس الكطك..فالطحر  التملثقثه  ا ب ػلالل معرفه الع اه بني  ل ظلااثف  لق  .. 
، الت لث  ؽلنح الطع  القرة  (2).."اتبعرادلراا   ىلمقاب  الطحر  التملثقثه لملطائر الكطن، مث ظلض  

ا     ىللاطال  ،تعقثرا فاتاملر ،فادلعقر  ،يا ما الملطائر الةيفث هترة  ،ت هم الغاةه الطيطدةه العامه على
 الك .

ما يهه  لسقيفانما يهه، مث التيفمري  غلادلا ه، تطح  بالتطافس يف اخللس فالقراء  بالرل  الغائث
ال قكاد  أقنا، انور اضثه يرةر ".. بادلنهج الت لثل  الذي ةراا القضاةا يف بعضها لةطلر منها  ثاقثه
راا ادلراا بالةيفثل مث م ةةرألار ل منا الكتاال ال  ل ر  فارت  .. فالت لث    الب اره الكتاال  قةرأ

                                     

 . 220ادلعرفه الكطقثه، ا ابيفتطمطلطيثاحا   ر :   (1)

 .22حا   ر: القراء  الت لثلثه، ا (2)
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 ل الق  اائم على التراثس أاااثاا الت لث  أما   ن) اجلرلثه( ..  ىليف التطلثر غاةه التعقثر   ىللثص  
الة ا لاالات اف يف معاك اتءثاء،   عاد   ىلالةناء للقضثه، فالت لث  ةعمر  أاااثاااهناةا اافه 

 . (1)لفس ما ترد يف القر ن ق يف  للث  لفس ما ة ك  القناعاا العامه.."

عملثه   ىل، فاذلثمنه ادل لقه، ةطمئ اتعم، فالتطافقثه ماالةناء الع  ىل فالةرء ما احلرف لاطال
لبتتابع الت لث  ةنته   ،عائرئا ادلعريف غالةا ما ةت لى بالراه لالضةل أنهوثه مراةه لمعقر ، ةغم نم

، لةبا فثما ااغ  علماء ال ث ةاء  ل ع علثها احلس لب  هبا الكطنادلراةاا الةيفث ه ال   ىلالطع  
ااقطن القطاقني، لالتعرف   ىلللطاطل  لالتألثف، لالقر ن ةعني على الرمج بثنها بعضهالالكثمثاء لال ل  

 أنما معى  ل ال،  لث اثاغاا الطح  للكطن ل ةثعه ررا  لاريلةت  لت هم مآل  لما ة ض    ىللعثا 
لالنطة ..لمر ..لالنيفاء..لاةأ..لالرلم..لال ةتطن..لالتني..لالن   ..النمله اةت رث عا

اليف اال، ، الرةا ، اتمطا  ،، ال ل ، اليفةاحه الكطقثه، ال لس، الرتس، ال تسلاللاال..لادلاء..لاحل ر
بادلآل،  ادلةرأ ا  رلثل  ةص   ىلمثطد، عاد،... مثادةا معرفه رتا  ، فرعطن، ، العقاال، العذاالاتمم

يف فعالثت  اخللس  ا ذل ا الطيطدي ادلملهر لل ضطة ، لال ع  باللاا ع للالغاةه بالقثمه، لالقثمه با
 نهوثه فرالله االا    ترتةلف ني ققطل بادل ..." لال ةثعه، لا قيفانيف يرل الغثا  أيلاريلةت ، 
اجلمع بني )     ر علىمده لاحر  تعتالكطن ال  بنهوث ضطةه للطيطد الكطك لحرات ، فنقرأبالطحر  الع

 -) اخلالس         ب هم ع اه ) ثنائثه يرلثه( ئ  تةرألفس مراتا سلتل ه للكنها ملااةه  ءتني(االقر 
ما ادلنهوثه ة التألثف ..التطحثر ..لالرمج..  ) يرلثه( اخلالس لاخللس يف   ا اخللس( مث تة ا يف

  (2)القر قثه"

                                     

  .22ا  اليفابس،حا   ر: ادلصرة  (1) 

 . 236حا   ر منهوثه القر ن الت لثلثه، ا (2)
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الذي أخذناه من التقريرات ادلعرفية السالفة، ومن طبيعة ادلرجعية القرآنية واألسلوب اجلمعي والوعي 
جة، خاصة فيما تعرضو ادلدارس ار التحليلي يف التعاطي معو، أف القرآف يتجاوز أساليب ادلعرفة الد

رفيا ومنهجيا الغيا وطاردا اإلنسانوية، أين كل طرؼ يصور مدار اشتغالو زلورا مع البلىوتية والوضعية و
عة) العلم(، أو ػ) اهلل(، أو الطبي حيث تتعٌن كل مرتبة وجودية على أهنا ادلطلق. فإما الغيب لغًنه ؟

ة رلتمعة متآلفة ذبعلها وجودا ن وجهة مركبماإلنساف ) األدب، الفن، الفلسفة(. ومل يتم النظر إليها 
واحدا ذا مرتبات متعددة، لكنها يف هناية التحليل متدارلة، فاهلل يفعل يف الطبيعة من خبلؿ اإلنساف أو 
يف اإلنساف بواسطة الطبيعة، وال يفعل إال هبما وبتوسطهما، " فادلنهجية اليت نقصدىا ىي الناظم 

اليت ال تقبل أشكاال جزئية من ادلعرفة ادلادية أو الوضعية أو الشمويل للكوف يف وحدة مظاىره ادلتكاثرة و 
البلىوتية، وال ذبزئ بٌن نظرات القوانٌن بتقييد استخدامها يف رلاالت دوف أخرى، وما وراء الطبيعة 
وعلـو اإلنساف، وعلـو الطبيعة، وإمنا تضع احلركة الكونية كلها ما يفهم أنو وراء الطبيعة ) الغيب( وما 

نو خاص باإلنساف ) علم النفس واالجتماع( وما يفهم أنو خاص بالطبيعة ادلادية ) علـو الطبيعة يفهم أ
التجريبية والتطبيقية( تضع ذلك يف كل واحد متحرؾ جبدلية الغيب واإلنساف والطبيعة وضمن صًنورة 

 . (1)خلق ونشوء بتطورية غائية.. يقـو على أخذ الكوف يف وحدتو وتوزيع موضوعاتو "
ود أف أشًن إىل نكتة مهمة يف ظل ادلعىن ادلرتتب من سالف النص، وىو أف الوجود بانتظامو أ

ادلتدامج وادلتداخل جدال، يقابلو وعي معريف من العينة نفسها، فلما استقر الوجود ) غيبا وإنسانا 
 الكوف، وطبيعة( وازتو معارؼ تدرؾ الغيب وحيويتو وحضوره يف اإلنساف والطبيعة وتقرأ اإلنساف يف

والكوف يف اإلنساف، واآلثار الناذبة عن العبلقات السابقة، وكيف يتشكل مردودىا وجوديا ومعرفيا، ما 
جيعل العلم توحيديا نابعا من الرؤية الوجودية التوحيدية "...وبناء على ما تقدـ فإف التصور القرآين 

منزلتو يف األرض، وكل ىذا يفرتض والدور الوجودي لئلنساف و  -من حيث الرؤية التوحيدية -الثوري 

                                     
 .832 حاج ضبد: منهجية القرآف ادلعرفية، ص (1) 
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ومورد االنسجاـ يتأتى من ناحية التبلحم خلقا ووحيا  (1)وعيا كونيا ذا طبيعة متوازنة ومنسجمة .."
ووعيا؛ بٌن ادلعطيات األنطولوجية ادلشكلة للظاىرة والوجودية من حيث ما ىي، بدءا من ادلغيبات  

ريد من الظهور الوجودي، وصوال إىل الطبيعة كبنائية عامة احملٌن، مرورا باإلنساف كشكل ف ادلطلق منها و
 تتدامج داخلها كل الفعاليات ادلؤثرة يف الصًنورة واحلركة اخلاصة بالظواىر.

افرت فيو تداخبلت عديدة: وىنا" ، وادلعرفة كمنجز تضينطبق ادلعىن السابق على الوجود كمعطى
من افرتاض أساسي مؤداه أف صبيع   islamic epistemologyينطلق النظاـ ادلعريف اإلسبلمي

مصادر ادلعرفة مهما تعددت إال أهنا تظل متوافقة فيما بينها ومتسقة مع ادلبدأ األمسى وىو التوحيد، وشبة 
عبلقة منظمة متصورة بٌن وعي التوحيد على ادلستوى الوجودي، وبٌن التوافق ادلعريف والتوازف الذي تؤكده 

  (2)تعدد مصادر ادلعرفة إال أف ادلرجع النهائي للمعرفة الكلية ىو اهلل سبحانو.." احلقيقة القائلة بأنو رغم
ونكتشف تاليا أف األطروحة ادلعرفية التوحيدية ال تتأسس على الفصاـ وادلباعدة بٌن مرجعيات 

لذا  ُمسبقاتو، وإال تعددت األنظار تناقضا حديا مباعدا ملغيا، فبل تلتقي االذباىات يف نقطة، النظر و
التوازف على مستوى الرؤية الوجودية يولدىا معرفيا حاؿ التشكل والنشأة، مث ادلعرفة ادلنسجمة تنعكس 

عرفة يف الرؤية على الوجود صبعا وتأليفا بٌن مستويات الوجود ومرتباتو، فالتفرقة ".. النوعية بٌن مصادر ادل
طرفٌن.يدعي احتكار احلقيقة عن طريق هنا أف تفضي بالضرورة إىل ظهور قطبٌن متالغربية كاف من شأ

ويصدؽ العرض على ادلدارس  3إعطاء دور حاسم دلصدر واحد..وهتميش دور ادلصادر األخرى"
احلداثي  البلىوتية الكنسية البلغية للعقل والتجربة والتاريخ، وعلى اجلمود العقبلين والتجرييب وادلادي و

للحقيقة أو معرب عنها، على خبلؼ الرؤية  عموما الرافض جلدوى الدين وأمهيتو كمصدر منشئ
فق قيمها رات  الوجودية اليت صاغها الوحي وحث الوعي لينتظم و ادلنبثقة من ادلقر التوحيدية معرفيا. 

                                     
، 1دولية ، القاىرة ، طلدار الشروؽ ايومي، بال إبراىيميف مهب التحوالت احلضارية ، ت  اإلسبلميالعامل  :وغلوأضبد داوود أ (1)

 .121، ص2006

 .127ص ادلرجع نفسو،  (2) 

 .127، صادلرجع نفسو (3) 
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" وىكذا ديكن القوؿ أف " ادلعرفة " يف طريقة التفكًن اإلسبلمي قد حددهتا  ومسدداهتا ابستومولوجيا
والوجود القائم  على فكرة األلوىية كمركز ذلا، وتلك النظرية ادلعرفية وقررت معادلها ثوابت يف الوجود، 

تعد قاعدة للوحدة اليت تضم صباع الدراسات عن النظرية اإلسبلمية، بل إف  ادلدارس الفقهية والفلسفية 
 .  (1)يل"ادلتباينة تتفق يف مبدأ التسامي الوجودي ويف تقييم ادلعرفة اإلسبلمية انطبلقا من ىذا ادلبدأ األصو 

نتائج على صعيد الرؤية احلضارية العامة حلاضر  عريف الذي أقدمنا عليو، ترتب منوالطرح ادل
اإلنسانية وماضيها، وىو سعي "..للمسامهة يف حسم ادلعركة ىي من أخطر معارؾ وجودنا وقضاياه 

ألة عرب جدلية ..إنين أسوؽ ىذه ادلسمسلم كعريب متوجها إىل اإلنساف العادلي ومنطلقا من خصائصو
) العملي( للوجود اإلذلي يف التجربة، وىذا ىو األسلوب ادلرجع للخروج  الغيب مع الطبيعة فهنا احملك

من إشكاليات ادلنطق التقليدي، فالوجود اإلذلي قائم طادلا قامت العبلقة بٌن الغيب والطبيعة فإف انتفت 
ادلادية تأكيده من زاوية ) النفي ( ليعود الغيب  دارس العلميةالعبلقة انتفى الوجود، وىذا ما حاولت ادل

، والعمدة اليت راىن فيلسوفنا عليها لبياف (2)ويؤكده من زاوية ) اإلجياب( يف حركة الواقع العملي.."
العبلقة ىي ادلرجعية القرآنية، ومعطيات العلم والفلسفة خارج التوظيفات ادلادية والقراءة اإلجرائية، 

ََ غِ ط  استغناء مُ   أو معجزا. اَي
بلغ التحليل إىل نقطة حيتاج فيها إىل الوقوؼ عند االستخداـ ادلفاىيمي دلصطلح اجلدؿ وادلضامٌن 
اليت يوظفها صاحب األطروحة  للداللة عليو، واجلديد الذي أضفاه على معناه، خاصة وأنو يتمتع دبركزية 

يرتفع بو إىل منطق اجلمع شديدة جبميع عناصر مشروعو األخرى، فما اجلدؿ ؟ وكيف استطاع أف 
 ومنهج التوحيد ابستومولوجيا؟

 
 مفهوم الجدل والجدلية:  -1

                                     
 .19وغلو : الفلسفة السياسية ، صأضبد داوود أ (1)

  .377، ص1الثانية، ج اإلسبلميةحاج ضبد : العادلية  (2)
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واحد ..مصطلح  الفلسفية وأكثرىا غموضا وشيوعا يف آف  " ..من أىم وأعقد ادلصطلحات
اجلدؿ وما قولك يف مصطلح يشبو الباحثوف التحوالت اليت طرأت عليو بالتحوالت اليت طرأت على  

ما قيل ال يثنينا أف نبحث عن معىن قار ذلذا ادلصطلح، على األقل بالنسبة حلاج  (1)كلمة فلسفة ذاهتا"
ضبد، ليتسىن لنا صبع عناصر ادلوضوع إىل بعضها، ودفعها إىل خبلصاهتا، وأظهر تراوح متناقض يف 

      ة يف بعض ادلمارسات الفكرية، لكن    سفسط االستعماؿ أف القدامى يضعونو لتوصيف أشكاؿ ومهية و
".. ادلبلـز لطبيعة الفكر، غًن أف سًنة الفكر ىذه، وفقا لقوانينو اخلاصة بو، تكوف أيضا مطابقة لتطور 
الكائن ذاتو.. إهنا مسًنة قائمة أساسا على االعرتاؼ بعدـ إمكاف الفصل بٌن النقائض وعلى كشف 

 . (2)مبدأ االرباد يف صنف أرفع"
اؽ التوظيف السليب، واستخدمو للداللة على ( مصطلح اجلدؿ من سي1831صادر ىيجل ) ت

هتا من مرتبة أنطولوجية ابستمولوجية  إىل أخرى، ر احليوية الظاىرة يف حركة الفكر والواقع والتاريخ، وصًنو 
نو حالة  تدفع بالشيء ليتواصل ص الوعي هبا، وأجلى نعت استعملو أفهو الناظم لفعلها والضابط خلصائ

اع أرفع  ما يلبث أف يكوف أوال يستدعي ثانيا، فيلتقياف يف األعلى، وىنا مع ضده ويتحوالف إىل اجتم
تنشأ احلركة وتتولد الصًنورة، وىكذا أضحى يدؿ".. على  كل الرتابطات الفكرية اليت يتدرب الفكر 
 على سبلسلها وأنساقها رويدا رويدا، دوف أف يستطيع التوقف عند شيء مرض قبل ادلرحلة األخًنة .. و

و ألمل، اجلدؿ ىو كل متوالية فكرية أو ح ى كل متوالية ظواىر يرتبط منطقيا بعضها بالبعض على ضل
 ( 3)اآلخر."

تتباين حسب   -الفكر رلموعة عناصر تصورية تشكلها مقوالت مفاىيمية بينها ارتباطات خاصة  
بينها علل سباثل ادلوجود يف الظواىر كمعطيات مكونة للطبيعة، تصل  -كل مرجعية ومدرسة ومنهج

                                     
 . 18-17، ص1997تطور اجلدؿ بعد ىيجل ، مكتبة مدبويل ، القاىرة ، إماـ: عبد الفتاح  إماـ  (1)

ضبد خليل ، منشورات عويدات ، أخليل  ندريو الالند : موسوعة الالند الفلسفية ) ادلعجم التقين والنقدي للفلسفة( ، ت.أ (2)
 . 274، ص1، ج2001، 2بًنوت ، باريس ط

 . 274ص  ،ادلرجع نفسو  (3) 
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، ما يولد احلركة والصًنورة، ولكن ىل إىل غاية؟ ىنا ات ورلاميع كلية، وبينها تدافعاتانتظام وعبلقات و
  -مفرتؽ التحليبلت وادلناىج، فمنها من يزعم أف الدافعية من ذات العناصر ادلتصارعة تضادا، ومنها 

والطبيعة معا إىل بلوغ التطابق عند ما يعتقد بوجود غائية كونية تستحث الفكر  -كما يقر حاج ضبد
 حدىا.

النقيضة  " وىكذا فالرتكيبة .. تلغي أو ربذؼ ما ىو غًن معقوؿ أو خاطئ يف كلتا األطروحة و
ولكنها " ترفع" أيضا وربافظ على ما ىو معقوؿ وحقيقي يف كل منهما، وتدمج ىذه العناصر يف حقيقة 

لرتكيبة، بل تكرر نفسها وترتفع إىل األعلى.. وىلم جرا، ح ى أعلى.. وال تتوقف البنية الثبلثية .. عند ا
لعل ادلعىن الذي تضمنو   (1)نصل يف آخر األمر إىل ادلنظور النهائي .. الذي يكشف احلقيقة النهائية"

التعريف يعيننا منهجيا على تصور دلاذا اختار حاج ضبد اجلدلية ؟ أوال لتجاوز أحادية النظر والتحليل 
وتفادي الوقوع يف أطروحة الفاعل الواحد ونظرية العامل الفريد، زيادة إىل تربير ما يظهر من والتفسًن، 

ساغة الرتكيبات إ وتناقض غًن مربر وربقيق معقولية مقبولة لقراءة التدرج واالرتقاء الظاىر كونا أو وعيا، 
 ارتفاقية.ونيا مضماحلاوية لبلختبلفات معرفيا فالرتكيبات مع تشاهبها الشكبلين إال أهنا 

" لقد بلغ الفكر بفضل اجلدؿ، حلظة انفجرت فيو مبادئو لتتجاوز نفسها باستمرار.. فالفكر مل 
يبلغ التوسط والوحدة مع موضوعاتو إال بفضل اجلدؿ .. بل إف احلركة اجلدلية ىي حركة الوجود يف  

إذف فاجلدؿ خاصية انطولوجية  (2)كليتو...إف قوانٌن الفكر، دبا ىي قوانٌن اجلدؿ، ىي قوانٌن الوجود.."
مث الظواىر  ،ابستمولوجية، مكنت ادلعرفة من ذباوز زلصبلهتا اآلنية باستمرار، ليتوسط الوعي والظواىر و

والوعي لتحقيق نوع من الفهم ادلقبوؿ، الذي يقود إىل الكشف عن التماثبلت غًن التطابقية بٌن الفكر 
ئص، فمبلمح الوجود ومساتو ىي ذاهتا مباين الفكر ومكوناتو، والوجود واجلدؿ يتوسطهما من جهة اخلصا

فية من واجلدؿ أداة الكشف والسرب عنهما، وىو يف التحليل األخًن نتاج ذلما، مث ىو مولد دلعنامها بكي

                                     
 .110،ص191997احلضاري حلب ، ط اإلمناءجوف كوتنغهاـ : العقبلنية، ت زلمود منقذ اذلالمي، مركز  (1)

 . 99-97ص ، 2006، 2عبد السبلـ بن عبد العايل: ىيدغر ضد ىيجل، الرتاث واالختبلؼ، دار التنوير ، بًنوت،ط (2)
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فهو ال يوجد خلفنا بقدر ما ديثل أمامنا ويشدنا  ..االنفصاؿ بل االستدماج " الكيفيات، اليت ال تعتمد
   (1)إليو مذ البدايات األصلية، إنو مل يزؿ حيدث ومل ينفك عن االبتداء.."

بٌن اجملاالت الوجودية وادلعرفية، جيعل اجلدؿ معطى صميما يف بنيتها من   واالتصاؿ ادلبلحظ
البنية فيشكل تصور أو مقولة أو عبلقة، ناحية، كما يتطلب من الوعي االتصاؼ بو ليتسىن لو إدراؾ 

"..      العيانية للجدؿ، رغم أف البعض جعلو ربلل الظواىر وتعلمها، وىذا يدؿ على اخلاصية ادلنطقية و
   (2)كفن ضبط معرفتنا بالقواعد ادلنطقية يف سياؽ ادلناقشة.."نطق  وثيق الصلة بادل

ا، وآلية يت ََ إليها، مث ىو منط تفكًن  لئلفضاءوسل هبا اجلدؿ شكل تكوف للظواىر والوعي مَع
يتصف بو عقبلنية معينة، يف الغالب تكوف متأثرة بالرتاث اذليجلي أو ادلاركسي الذي جيعلو".. جدؿ 
الواقع ادلادي وليس جدؿ الروح أو الفكر اجملرد.. وربط ىذا التطور بشكل اإلنتاج االقتصادي، وما يتولد 

ادية وسياسية .. فالتطور اجلديل للمجتمع والتاريخ يرده ماركس إىل عنو من تناقضات اجتماعية واقتص
.مع االختبلؼ الذي درجت عليو ادلذاىب الفلسفية يف  (3)ادلادي ."  التناقضات الكامنة يف الواقع 

".. ومهما تفلت        تقرير مبدئية األمور، يعنينا أف اجلدؿ قوة صانعة حلركة الطبيعة واجملتمع والتاريخ
سفة الغرب من الوضعيٌن فإف ) جدؿ الطبيعة( ىو هنايات صياغتهم، إال أف حيدثوا تغيًنا جذريا يف فبل

النسق احلضاري والرؤية الوضعية.. كذلك ديكن القوؿ أف الذين انتقدوا جدؿ الطبيعة دبفهومو ادلاركسي 
د يف اجلدؿ الكوين، إذ مل وأوضحوا سلاطره االجتماعية واإلنسانية مل يتطوروا أيضا إىل مفهـو البلزلدو 

  (4)يفارقوا األساس الوضعي احملدود بكافة منظوماتو يف الرؤية الكونية.."
لقد اكتشف حاج ضبد العجز منهجيا يف ربديد مفهـو اجلدؿ يف ادلنظور الغريب عموما ويف 

ى إدراكها ادلاركسية بوصفها خبلصة على وجو الدقة، ألف ادلعىن الوضعي وادلعلم احملدود الطاغي عل

                                     
 . 97، صالسابق ادلرجع (1)

 . 10ص    ،1995، 1بية للدراسات والنشر، بًنوت، طر كانط، ادلؤسسة الع اجلدؿ بٌن أرسطو و :معتمد فتحي عبد اهلل 2)

 .219، ص  2006، 1، دار التنوير بًنوت ، طرياؿ حسن خليفة ، نقد فلسفة ىيجلف (3)

 . 214 -212، ص  1ج ،الثانية اإلسبلميةالعادلية   :حاج ضبد (4)
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للعامل، حيرسها من بناء تصور كلي ومطلق مستوعب للوجود وخصوصياتو وظواىره الفريدة خاصة 
اإلنساف، حادلا يعجز ادلفهـو ادلادي جدليا على فهم حقيقتو وماىيتو، لصياغتها اجلربية البلغية لكل 

اـ وحاولت الوجودية مقدرة على التجاوز، فينسحق سبيزه ويستوعب ضمن اإلطار الطبيعي ادلادي الع
متمثبل للخصوصية اإلنسانية، لكنو ابتلع يف آخر ادلطاؼ يف  -مع سارتر -القفز إىل مستوى جديل 

منطق جديل ماركسي، ما يستدعي منطقا آخر جديدا يرد على مفهـو اجلدؿ، وعند حاج ضبد ليس 
 سوى القرآف  قادرا على فعل ذلك.

تتسم اجلدلية حسب التحليل ادلاركسي بالنظر إىل الظواىر على أهنا مرتابطة وتتبادؿ التأثًن وكل ما 
َِ يطرأ عليها من تبدؿ  وتغًن ناشئ عن  وليس ميكانيكيا قارا، لذا  فاعلية فعل ورد فعل اجيايب متناـِ

ل الصًنورة الركن قياسا إىل احلركة ادلتسمة باإلطبلؽ، لذا تشك ا،ترفض السكوف وتعتربه تبسيط
واخلصيصة ادلبلزمة للحقيقة األساسية األوىل، وادلتمثلة يف اجلدؿ ذاتو وبذلك يتكوف وعي خاص خبلؼ 

التناقض، حيث يقوموف".. بعزؿ األضداد بعضها عن بعض اجلوىرانيٌن القائلٌن بفكرة عدـ ادليتافيزيقيٌن 
ديل فهو يكتشف بأنو ال ديكن أف يوجد بعضها .. وينظر إليها على أهنا متنافرة بصورة منظمة، أما اجل

، النضاؿ تدافع يرتى (1)دوف البعض، وأف كل حركة وكل ربوؿ إمنا يفسره ما ينشأ بينهما من نضاؿ.."
بٌن ادلتناقضات فيولد الصًنورة الشاملة على مستوى الكوف واإلنساف والتاريخ، لكن من حيدد مآؿ 

التاريخ ؟ إذا كاف اجلواب باإلجياب أليست ىي ذاهتا مظاىر للجدؿ  الصًنورة ؟ ادلادة ؟ أـ  اإلنساف؟ أـ
 إذف من حيدد مساره إذا مل نفرتض مبدئية وجودية متعالية، أو غائية مطلقة ربددت سلفا؟ ذاتو؟ و

                                     
 . 27ت شعباف بركات، ادلكتبة العصرية، بًنوت، دت، ص  ،الفلسفة ادلاركسية أصوؿجورج بوليتزر وآخروف: (1)
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 معية:المدرسة الج   أفقالجدل في  -2

وحركتو، والدافع إىل ادلدرسة اجلمعية بأسلوب اجلمع ومرجعية القرآف ادلعادؿ بالوعي للوجود 
العلموية، تنظر إىل اجلدؿ  االبستومولوجيا الكونية خارج نطاؽ ادلوضعيات والوضعيات البلىوتية و

جدؿ الغيب وجدؿ اإلنساف وجدؿ الطبيعة، أو اجلدلية الثبلثية:..يعىن ) التقابل ...واجلدلية على أهنا "
حيث يرتبط مفهومنا للجدؿ من تطور الفكر  والرتكيب( واستقطاب كافة العناصر الفاعلة يف احلركة،

اإلنساين من مرحلة الكثرة إىل الثنائيات ادلتقابلة إىل الوحدة الناظمة، واجلدؿ ىو التفاعل ضمن الوحدة 
الناظمة حيث يتم ربليل عناصر ىذا التفاعل مث يعاد تركيبها، فاألصل يف مفهومنا .. ىو التحليل 

  (1)ة حيث ال تنطلق من الرتكيبات القبلية كمسلمات عقلية سلفية"والتفاعل دبنطق الصًنورة الدائم
امتؤل ادلساؽ النظري السالف بكثافة مفاىيمية تأسيسية، فقد استهلو بتقرير أويل مفاده حضور 

، بينها سبوقع تناظري تقابلي، لو يف توليفة واحدة اجلوانب الوجودية العديدة، على اختبلفها الشكبلين 
لقة ووعيا، ادلفضي لتأبد الصراع وداـ النضاؿ إىل غًن هناية، لكن دبا أف التجميع خِ يتوقف عنده  

الطبيعي لكل تقابل، فإف اجلدؿ يرتفع من تشتت وتفرؽ إىل لقاء وذبمع، وىنا يصور حاج ضبد ادلراحل 
ا ذبزيئيا الثبلثة للوعي البشري إزاء العامل، وقد أحملنا إىل بعض خصائصو يف األطروحة، فقد بدأ متكثر 

جيعل كل ظاىرة عادلا مستقبل مقهورا من طاقة وقوة يف داخلو، أو روحا أو إذلا، مث ذبمع يف اثنينية 
قسمت األشياء إىل قسمٌن أحدمها تابع لآلخر، أو ال صلة سباما بينهما، مث انتهى إىل منطق متقدـ، 

يؤطرىا بتفسًنات، ترد  ر ووقد تكشف الوجود بأسباب العلم وآليات الفهم الفلسفي، يوحد الظواى
صبيع األحداث والوقائع إىل صبلة أسباب بينها تفاعل رغم تباينها الظاىري، شلا يدؿ على وجود ناظم 
واحد يلملم شتاهتا ويستلبها إىل أصل مركب جامع، لكن من غًن أف يلغي تفاعلها وقوهتا الذاتية، وىنا 

 تتحقق الصًنورة.

                                     
 .144 -143، ص1الثانية، ج اإلسبلميةالعادلية  :حاج ضبد (1) 
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لوضعي ادلاركسي الصراعي ىو".. ) التفاعل الكلي للعناصر( باذباه وضمانة عدـ الوقوع يف ادلعىن ا
بلقية ) الغيب( ووجودية طحيث تتفاعل يف ىذه الصًنورة إ) غايات كونية(  ) تركيب( وفق صًنورة ذلا

وقوانٌن الطبيعة، وليس دبنطق التضاد، وكذلك ليس دبنطق ) االستبلب( حبيث ينفي الغيب اإلنساف 
و قوانٌن الطبيعة حبيث نرجع إىل ادلفاىيم البلىوتية عن الغيب، ولكن دوف أف ننفي ) وجودية اإلنساف أ

لو اقتصرنا على ما أوردناه لكفانا، خاصة  (1)ادلعجزة( اليت نفهمها ضمن) مستويات الفعل اإلذلي( .."
غريب عموما عندما أظهرنا االنتباه الفلسفي ادلتقد واليقظ حلاج ضبد قباؿ ادلعىن ادلاركسي خصوصا وال

للجدؿ، وأنقذه من براثن الصًنورة العدمية، حاؿ صبعو بالتفاعل الكلي، حيث يظهر اهلل وفاعلية الغيب، 
لكن دوف إلغاء لقوانٌن الوجود. فهي إرادة اهلل، وال لوجودية اإلنساف؛ فهي الدالة عليو، وبتمازج ودمج 

 اذباه غائي كوين، وىذا ما يفيض عليها ضمانة العوامل الثبلث تنشأ صًنورة كونية وتارخيية، بيد أهنا يف
على احملتوى الرؤيوي  -سباما-معرفية، لتفادي االستبلب األبدي أو النقض لذاتو، وىنا نضع أيدينا 

 -للتجربة ادلعرفية التوحيدية عندما تنظر للمقوالت التحليلية ومنها اجلدؿ، الذي يؤطر بكليانية احلضور
 يتو.غائ و -وصًنورتو -وتفاعلو

يزداد التحليل وضوحا عندما نقر بأف" الفعل اإلذلي كما ىو زلدد يف القرآف ال يصدر دبحض 
يبدأ ) أمرا( مث يتحقق  ولكنو يصدر عرب توسطات جدلية، إذ -مع قدرة اهلل على ذلك -القدرة اإلذلية 

بقدرتو ادلطلقة ال  عرب )اإلرادة( ح ى ينتهي إىل التشيؤ، وادلعىن ادلنهجي يف ذلك أف اهلل ال يستلب
بل يوظفهما يف إطار كوين يتنزؿ عرب تدرجات مستوعبة ألسباب الظواىر  (2)اإلنساف وال قوانٌن الطبيعة"

َناُه بِ  ٍء َخَلق  " أفعالنا تابعة (  ومعناه أف 49َقَدٍر")القمر/وقدرىا حسب التغيًن القرآين " ِإنَّا ُكلَّ َشي 
نتزعة عن الوجود العيين ادلتفرعة عليو، وأما فعلو تعاىل فهو نفس للقواعد الكلية والضوابط العامة ادل

، وبذلك يتحقق معىن (3)العقلية الكلية مأخوذة منو متأخرة عنو زلكومة لو" واألصوؿالوجود العيين، 

                                     
 . 144، ص1الثانية، ج اإلسبلميةالعادلية  :حاج ضبد (1)

 . 97ص  ادلصدر نفسو،  (2) 

 . 88، ص19ج: ادليزاف يف تفسًن القرآف ئيمد حسٌن الطباطبازل (3) 
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التوسط اجلديل، ففعل اهلل وقدره ىو حراؾ األعياف والظواىر ذاهتا من زاوية ما تعرب عنو وربمل أمره من 
التجريد ادلطلق إىل التعيٌن والتجسد، وتصرؼ اإلنساف فيها ال يكوف سوى داللة على سبكنو من  مستوى

 أسباهبا وتذليلها دبا يتوافق ورغبتو اآلتية منها،  أو مقصده الوجودي العاـ ادلراد من تصريفها يف كل آف.
، وأدوات ادلعرفة يف شكل وعي معادؿ للوجود وحركتو وباجلمع بٌن ادلعطيات الواردة من الغيب؛

ومنجزات العلم، وكيف استطاع اإلنساف أف يطورىا بصورة مل يعهدىا ومل يتصورىا، وىذا داللة على 
ادلؤمن وادللحد سوية إىل مائدة ادلعرفة اجلامعة، وتتجاوز ادلعركة  مستوى عطائي غًن منظور؟ بذلك يدعي

َِ  الدائمة  .بينهما، يف غًن استبلب وال تعاِؿ
يب، أو تصاعدا من اجلزيئيات واألفراد والعينات سمعىن تنػزليا من األزيل إىل النويأخذ اجلدؿ 

نواظمها واإلرادة القائمة خلفها، فهي يف الشكل األوؿ: أف اهلل خالق وليس صانعا،  إىلادلبعضة، وصوال 
فيضا نو مباين للكوف والطبيعة ومنفصل عنهما وأوجدىا على غًن مثاؿ سابق وصًنىا. ويشرؼ دبعىن أ

لو اسحق نيوتن، إذ جعلو صانعا نظم  ، كما ىو إوعناية هبما قبل اإلجياد وأثناءه، على خبلؼ الصانع
نفس ادلادة اليت من طبيعتو وأعطاىا دفعتها األوىل، وتركو ليتحرؾ يف رتابة مطلقة باخلضوع ألسباب 

ويف تقديرنا ىنا ينتفي الطابع وعلل ذات روح ميكانيكية، وىو اآلف ال يعىن بو وال حيفل دبا حيصل فيو، 
التواصلي اجلديل بٌن مستويات الوجود ومرتباتو، على خبلؼ التصوير الزاعم للخلق والقائل باحلضور 
ادلستمر، فالفاعلية ليست مباشرة، وإال ال معىن للعلل الكونية، بل تتوسط األمر ودفع اإلرادة، يف 

 (1)تشكبلت ادلشيئة.
يقية وقفت موقف القائل بأف العلة وادلعلوؿ يتساوقاف، وال يتقدماف والفلسفة الكبلسيكية اإلغر 

على بعضهما إال من جهة التقدـ ادلنطقي عقليا ال السبق الزماين ماديا، على خبلؼ الفلسفات اليهودية 
وادلسيحية واإلسبلمية والىوهتا، عند قوذلا بالتقدـ الزماين وادلنطقي، وأف العامل مل يكن، مث كاف فتولد 

 الزماف  ..

                                     
 ، بتصرؼ.439ًَ  ،1الثانية، ج اإلسبلميةالعادلية  :حاج ضبد (1) 
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عامل األمر، مث اإلرادة احملولة لؤلمر من ادلستوى ادلطلق إىل التجلي   اجلدؿ تنزال يبدأ من
 
َ
 شِ ادلوضوعي، فادل

ُ
لو، ليتنزؿ من ادلوضوعي إىل النسيب،  يف منط معقوؿ يتواله الفهم البشري  ةُ ئَ يِ شَ يئة ادل

ويستطيع قبولو وتلقيو وفق أدوات ادلعرفة والعلم عنده، فيطرح الوعي تساؤالت أوىل عن كيف ربدث 
اذا ىي فاربة الظواىر؟ مث يرتقي ليسأؿ عن دلاذا ربدث، ويصعد إىل مستوى دلاذا اللماذا ؟ "ىذه اللم

ا كاف وارد  ) كيف( إىل الكونية، حيث يتم البحث يف مفهـو ) ادلصادفة( وعما إذ لع عن ادلكانيةالتط
ذلي منظم، فإذا أدركت عقولنا، عرب البحث يف ادلصادفات الكونية، وجود كل ما يبدو صدفة عمل إ

 ) دلاذا( إلرادة ) كيف(؟ إىل منطق عامل ا عمل إذلي ناظم انتقلنا دلستوى التفكًن من منطق عامل ادلشيئة
 (1)) احلكمة(" ؟ ووقتها ننتقل من )الرشد العقلي( إىل

دلاذا اللماذا( فنفهم األمر اإلذلي، بنوع من احلدس ادلستعٌن بأدوات العقل زيادة إىل انتقالنا إىل )
ووسائط احلس.." ففي تصورات عامل ادلشيئة ادلوضوعية يتم"التأليف" بٌن"الكيفية" اليت خلق عليها 

وف.. أما يف تصورات عامل اإلرادة النسبية يتم ) التوحيد( بٌن رلريات الزماف وادلكاف يف الكوف، الك
) مريد( منظم للزماف وادلكاف يف وحدهتما الكلية ولكن دوف أف جيعل اهلل منطق  دبنطق دلاذا، ووجود إلو
لتايل على ما ) ينبغي لنا أف ا إف اإللو ىنا يدلنا فقط على ما فعلو ىو وباينعل ىذا التنظيم ) جربية(.

  (2)نفعلو ال على ما يتوجب علينا فعلو(.."
، يعطينا أمثلة من الكوف تارة ومن التاريخ ف ادلنطق اجلديل يف الفعل اإلذليولكي يظهر القرآ
إبراىيم وموسى عليهما السبلـ، فعند األوؿ تدرج من معطيات كونية  -كمثاؿ-أخرى، منها قصة النبيٌن

، إىل أقمار وكواكب وصلـو آفلة تفعل مكانا فاعليو خفية دلوجود أمسى قباؿ أصناـ ال تفعل، ماثلة، من
وفاعلية أعظم، فكاف اكتشاؼ  أمسىويبلزمها زماف، لكنها ال سبلك التأخًن أو التقدـ، داللة على ترتيب 

أما موسى عليو السبلـ والتجارب اليت خاضها مذ   الفعل الكوين تدرجا جدليا صاعدا. اهلل من خلف
 ري والتجارب الثبلث معكاف صبيا ألقي يف التابوت إىل إغراؽ فرعوف مرورا دبيقات مدين وقتل ادلص

                                     
 . 447ص ، السابقادلصدر  (1) 

 . 447، ص  ادلصدر نفسو (2) 
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ادلعلم اإلذلي، خرقا للسفينة وقتل للغبلـ وبناء للجدار، داللة على حضور اهلل ادلكٌن من أفعاؿ بسيطة 
ادلاء من الصخر فأدرؾ موسى يف كلها، أف اهلل  ذرية كفلق البحر وإخراجارسات كونية جعادية إىل شل

 حاضر والغيب فعاؿ والطبيعة وسيط واإلنساف مستدؿ مكتشف.
" مل يشأ اهلل قط أف يوازي بٌن فعلو على مستوى اإلرادة وإصدار قوانٌن. جربية تستلب بشكل 

تأمل يف الكوف وحركتو على مستوى اإلرادة الىويت آحادي جدؿ الطبيعة وجدؿ اإلنساف، فمن هنايات ال
يقود إىل ) نفي العبثية( وإىل )نفي الصدفة( ويثبت ) الغاية( و)االذباه( ولكن دوف إعطاء الغاية واالذباه 

وبذلك تنتفي مربرات رفض الغيب   (1)معىن جربيا.. إف قوة ىذا ادلنطق النسيب ال يتمظهر باجلربية.."
ة اإلنسانية وتعطيل الطبيعة، ويرتفع التنظًن للسلبية والعجز واالتكالية ألف بداعي اإلعجاز وسلب القدر 

 تأسيسهم ذلذا الوعي. وأساليباهلل قد سطر كل شيء كما يزعم البلىوتيوف عل اختبلؼ مدارسهم 
اجلدؿ حراؾ وفاعلية وصًنورة من حيث ما ىي، تتجاوب مزحا ودرلا تنزال وتصاعدا. ويقابل 

 لتخطيط التايل ما يظهر ذلك: بوعي شلاثل، ويف ا
 
 
 
 
 
 

 اإلنساف       الغيب                     الطبيعة             
 

 دلاذا اللماذا   الدمج      مطلق        األمر         الوحدة الكلية للظواىر ادلادية والغيبية     

                                     
 .( 449 -448ص ) ،السابقادلصدر  (1) 
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 دلاذا؟    التوحيد             الزماف وادلكاف تبلزما               اإلرادة        نسيب     

 
 التأليف          كيف؟    القوانٌن والعلل واألسباب         دلشيئة       ا      موضوعي

 
الوعي اإلنساين عندما يؤلف بٌن أدواتو وأسباب الطبيعة وعللها، يتكشف لو الكيفية اليت هبا 

الظواىر، وحركتها كيف تتم، وما ىي العوامل ادلؤثرة فيها، والعمل ادلتولد عند ىذه ادلرتبة يتسم وجدت 
بالنسبية والقابلية للتجديد واإلضافة  والنظريات والكشوؼ ادلتوالية، والثورات العلمية ادلختلفة إال عبلمة 

جابة اليت يقدما العلم، ألف".. التصور دالة  بامتياز على التقرير ادلساؽ، لكن اإلنساف ال يقنع عادة باإل
العملي للظواىر الطبيعية زلدودا بٌن جدراف ادلختربات وأدوات القياس ..]أما[العقل يطل على الظاىرة 
يلتمس أثرىا، وتلك ليغوص يف الباطن غًن ادلنظور ليكشف عن حقيقة أعمق تقف خلف الظاىرة 

فتأيت الفلسفة أو الفن وردبا فلسفة  ،دلاذا ربدث الظواىر) أعمق( يسأؿ  . مث يتدرج أعلى(1)الطبيعية.."
ليتضح لو دقة القوانٌن ادلرتبة  ،العلم لبلرتفاع بو إىل أسلوب التوحيد بٌن ادلعطيات ادلختلفة زمانا ومكانا

 عن علم مكٌن، وأف الوحدة الظاىرة بٌن األحداث سبت بشكل أعلى شلا حيدث.
لل وتربر يف سياؽ اشرتاؾ عاـ يظهر عزما شديدا على تشكلها دبعىن أف الظواىر تفسر حدوثا وتع 

بالكيفية اليت ذبلت هبا، شلا يدؿ على وجود إرادة موضوعية عامة وواحدة تقف خلفها، فيأيت السؤاؿ: 
 ودلاذا كانت ىكذا وليست ىكذا، أي دلاذا دلاذا؟ فًنتقي الفهم درجة أبلغ وأعمق حيث الدمج".. و

لكن..: إف اهلل  جيري ىذا ادلستوى، ليس علما   ، لكن لكن! كائن من كافتلك مرحلة ال يصلها  
) أمره(  ولكن تصرفا وسلوكا، على نوع زلدد من أكمل وأرقى عباده، حيث يتماثلوف يف سلوكهم مع

األمر يأيت زلمد  مطلقا، وجيري عليهم بأمره ما يأمر بو، وىذا ادلستوى أرقى .. يف قمة السلوؾ بعامل

                                     
 .22ص  ،2005، 1ط جاسم حسن علوي : العامل بٌن العلم والفلسفة، ادلركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، (1) 
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ضبد( حيث ترتقي استجابتو هلل فوؽ موجبات عامل ادلشيئة ادلوضوعي وعامل أ)  ص امسوبكل خصائ
 اإلرادة النسيب ..ولكن: مارس دوره على مستوى ادلشيئة..ليفتح أماـ البشرية كلها) عادلية اخلطاب و

 .(1)حاكمية الكتاب وشرعة التخفيف والرضبة"
ل السابق، مفاده ىذه لغة الىوتية دينية ال قد يبادر سؤاؿ الغ للقيمة االبستمولوجية للتحلي

النببلجي علم ملئ دبا يسمى باحلدس الكشفي ا؟ أجيب: تاريخ ادلعرفة وال خياطب هبا علماء أو فبلسفة
انكشاؼ التجارب والقوانٌن والنظريات أمامهم وكأهنم يشاىدوهنا ربدث اآلف،   الذي يزعم أصحابو

الكوين يصعب فهمو لكنو موجود ".. وتاريخ الفبلسفة أكرب  اءلة على مستوى أرقى وأعمق سنن األددال
شاىد على ذلك، ما من مذىب فلسفي قائم دائما إال على احلدس إحياؤه يف بعض أقسامو على 
األقل، واجلدؿ ضروري لوضع احلدس موضع االختبار وضروري أيضا لقلب احلدس إىل تصورات يتم 

 .  (2)احلدس أمر ال مفر منو"نقلها إىل الناس.. واف اتصالو رلددا ب
الفلسفة إبداعيا نتاج حدس الفبلسفة، وما القوالب االستداللية جدليا سوى أدوات لبلرتفاع بو 

مسبوكات األعراؼ، وأيضا للتحقيق منو، لكن ما لبث  إىل ادلألوؼ من  مقوالت العقل وألفاظ اللغة و
كل إنتاج إنساين ينطوي على احلدس أو الكشف"دفق روح احلياة، مبدع متفلسف إال ويرتفع إىل ينبوع ت

 (3)شيء من االخرتاع، وكل فعل إرادي يتضمن شيئا من احلرية.. فهي تضيف إىل العامل شيئا جديدا.."
وردبا ينطبق ما عناه حاج ضبد أعبله، مع ما قرره الفبلسفة حوؿ حلظات التكشف وظهور ادلعرفة يف 

اخلة ربتو، وأغلبها تظهر تصرفا وحركة تظهر سباثبل تاما مع ثوب شفاؼ يشف عن احلقيقة الناجزة الد
) ص( صاحب سلطاف الوحدة الكلية دلظاىر احلياة وسًنىا، والنموذج البارز ادلشًن إىل ذلك زلمد 

ضبد(، الذي اختزؿ ذبارب األنبياء واحلكماء السابقٌن يف ذبربتو، ومع مقدرتو على التحكم يف االسم ) أ
عاجز وأمر ادلبلئكة بفعل ما يشاء، مع ذلك آثر تتبع سنن عامل ادلشيئة والذىاب هبا الظواىر وإظهار ادل

                                     
 .( 451 -449ادلصدر السابق، ص) (1)

 .216، ص1981ت صبيل صليبا، ادلكتبة الشرقية ، بًنوت ،  ىنري برغسوف: التطور ادلبدع، (2)

 . 217ص  ،ادلصدر نفسو (3)
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 إىل تبلزمات عامل اإلرادة مفصحا عن األمر ادلطلق، يف شكل كتاب معريف معادؿ للوجود وحركتو و
د متضمناتو من خطاب عادلي كوين، وشرعو رضبة وزبفيف، وحياتو؛ قبل البعثة وبعدىا داللة على التوح

 األضبدي وانببلج صور األشياء يف مثاذلا احلقيقي أماـ ناظريو.
إف ادلفهـو اإلسبلمي للجدلية يرتبط حٌن نستخدمو ببدايات وهنايات وغايات زبليق،  :وبعد

فالتفكيك والرتكيب معا يف حلظة اجلدلية ىو تفكيك وتركيب يتم يف إطار منهجية اخللق 
 لػاه غائي، لذلك حٌن نضع مراحػستيعاب + التجاوز( باذبعلى منهجية التشيؤ) اال.ادلستحوذة..

جلدلية الغيب واإلنساف والطبيعة .. فاجلدلية يف مفهومنا اإلسبلمي  ا)اجلمع بٌن القراءتٌن( بوصفها ربقيق
تعبًن عن حلظة تفاعل تضبط اذباه الصًنورة والتطور ضلو غائية، قد تكوف ىذه الغائية يف حدود عامل 

اإلنساف معىن الكوف ادلسخر لو ببيت اإلنساف، وتعلق الظواىر بو، ال بوصفها رلرد ظواىر  ادلشيئة لتعطي
  (1)مادية، ولكن بوصفها ظواىر متعلقة ببيت اإلنساف الكوين وحياتو.."

لنا بالتعريف الذي أوردناه، ادلقصد ادلعريف دلدرسة اجلمع بٌن القراءتٌن يف تصورىا للجدلية،  أوضح
فادلعىن ضمنا فيو صبع للصفات واخلصائص ادلفهومية البنائية للتعريف، وادلقصية دلا خالفها، وأزعم إظهار 

ة سلفا، بتدبًن علوي متجاوز، ما رميت إليو؛ يف أف اجلدلية يف ادلفهـو التوحيدي ذلا بداية مرتبة موضوع
عن صدفة وحراؾ عبثي عشوائي أوؿ األمر، والدليل  ادلعتقدة بنشوء الظواىر ومادهتا ةيخبلؼ ادلاد

غرض أفصح الكوف عنو   فقد وضعت ضمن خطة وجودية كونية عامة تقصد إىل .اتصاذلا بادلآؿ والنهاية
يف عمق التاريخ، ما جيعل التشيؤ والتجلي الطبيعي، مظهرا نسبيا للتفاعل احلقيقي الذي يتم على 
مستوى اخللق، دفعا للعملية صبيعها يف اذباه غائي كوين، على خبلؼ الصًنورة يف ادلنطق الوضعي أو 

أخرى .. إىل غًن هناية، على األقل  و ادلادي اجلديل. فهي حركة تولد أخرى مستحيلة إىل أخرى وأخرى
 يف مستوى الطبيعة.

                                     
 .( 234 -233، ص)حاج ضبد: منهجية القرآف ادلعرفية (1)
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أما التاريخ فقد حلل بكيفية تدفع بو إىل احملطة األخًنة من الصراع؛ وىي الشيوعية، لكن ما 
لغائية ل وادلبدئية ادلفرتضة والعلة ابستومولوجيا تكمن يف افتقاد ادلؤطر ادلعريف -بعدىا، سكوت وتوقف

ليها إذليا، الشكل ادلباشر ادلاثل أماـ الوعي ادلمكن ىو تسخًن كل الكوف دلخلوؽ ادلتجاوزة وادلهيمن ع
ف كل ، أواحد، زعم احلكماء واألنبياء منذ القدًن تفرده وأفضليتو بل وكرامتو، والتاريخ أفصح فعبل

فة خبدمة اإلنساف، وذلك لتأىيلو وجوديا ليحقق الوظييقـو احلركات والتفاعبلت تتجو إىل غرض واحد 
 ادللقاة على عاتقو وليستعد لوراثة ادللكوت تفضبل.

ىي جدلية غائية، زلكومة يف حلظتها بصًنورة غائية  -تفكيكا وتركيبا -" فاجلدلية يف مفهومنا 
وتطويرية غائية، فليست مثالية وال مادية، ألهنا ترتبط لدينا دبفهـو منهجية التشيؤ العلمية الوظيفية 

، وىي جدلية ذات مراتب، تأليفية وتوحيدية وإدماجية تبعا دلراتب العبلقة مع اهلل ) ادلرتبطة دبنهجية اخللق
تمثل يف االرتباط تادلباينة مع األساليب اجلدلية األخرى  (1)عامل األمر(" –عامل اإلرادة  –عامل ادلشيئة 

بللو أيضا، بنظم متجاوز زلكومة بغائية تتوسل منهجية التشيؤ للتعبًن عن فعل اخللق وليتم من خ
ومنهجيا من البلـز التدقيق يف ربليل أمناط اجلدلية التفاعلية، ألهنا ربدث يف أمناط ثبلث، حسب مراتب 

ف خبط عشواء للذىوؿ ين يتعاطياالوعياف البلىويت والعلما ؛الصلة مع اهلل بالعامل والعامل باهلل، ولؤلسف
 ادلراتب السالفة على فرض إدراكها أصبل.  نهجيا عنم

تتبع كشف انطولوجي و جلدلية كحقيقة وجودية وآلية معرفية تستخدـ لتفسًن الظواىر وربليلها، وا
ولكن مع حالة  ىو الصًنورة "..اليت تقابل يف القرآف مفهـو ) اجلعل( باعتباره ) ربوال( من حالة إىل

النفس عرب مسار زمين  ضبط احلركة ضلو الغاية، فتكوين اهلل للخلق منذ البدء بادلاء والرتاب وانتهاء إىل
و لكنها يف   طويل، إمنا مت ضمن احلركة يف الزماف، أي ضمن صًنورة  ىي  )اجلعل(  يف ) اخللق(، 

  (2)صًنورة غائية.. وبذلك تستطيع وحدىا.. إعطاء الكوف مفهومو ادلتكامل.."

                                     
 .235ادلصدر السابق، ص (1)

 .232، ص دلعرفية: منهجية القرآف احاج ضبد (2)
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لمولية، تأسيسا وربليبل، ادلفارقة اليت تولدت يف سياؽ تطور الوعي الغريب، أنو يتبىن أنظمة معرفية 
اعتماده دلنهج   العدمية وإلغاء كل شيء، والعلة؛مفضية إىل  نسبوية   تعقل  لكن ادلآؿ دائما أشكاؿ

علمي ذبرييب حيلل موضعيا ويستلب استقرائيا كل الظواىر إىل ادلوضعية اآلنفة، مث ىو يفتقد التوجيو 
ئها من معارفو ونظرياتو، وىنا يأيت الفرؽ بٌن ادلضموف القيمي معرفيا بتغييب الغائية واإلصرار على إقصا

اإلسبلمي للعلـو الطبيعية الوظيفية وادلنهج ادلادي الوضعي، ىل تكوف حلظة التفكيك والرتكيب معا) 
اجلدلية( يف سياؽ الصًنورة والتطور، ذات غايات زبليقية مبتدئة ببدايات ومنتهية بنهايات يف الزماف 

تعبًن عن دديومة أزلية ال متناىية كامنة يف قوة الطبيعة  -أي اللحظة اجلدلية  -أهنا  وادلكاف الكوين؟ أـ
  (1)ببل بدء، ببل هناية، ببل غاية، تستمر يف إحداث  التحوالت بعد ربوالت ال متناىية

النتيجة اليت أوصلنا إليها حاج ضبد، ليست من قبيل ادلقرر سلفا وحيشد لو ما يربىن عليو، بل 
إىل ادلآؿ التارخيي لتجربة ادلعرفة باألسلوب الغريب االجتزائي يظهر مرارة احلاؿ، وأكثر ما قصد إليو، إحالة 

والسبب بنيوي ".. يكشف عن تصور ادلناىج ادلستمدة من العلـو ذات ادلنحى التطبيقي ويف سلتلف 
وغًن قادرة على   ليلية (اجملاالت دوف  )السقف الكوين(  دلؤثراهتا، فكافة ىذه ادلناىج ) تفكيكية ورب

)الرتكيب( ألهنا مل تنطلق أساسا من ) الغاية( التخليقية للخلق الكوين( فاختصرتو يف حدود مبلحظاهتا 
 . (2)التجريبية ادلباشرة يف عامل " ادلشيئة" و" التشيؤ الطبيعي" إنسانا كاف أو طبيعة"

ئياهتا، والسعي إىل ناية بالطبيعة وجز و منخرط يف العإذف ضلن قباؿ زبرجيٌن فلسفيٌن؛ أحدامها مه
التعرؼ على مكوناهتا ذبريبيا الستغبلذلا وتوظيفها يف حدود ادلستعمل ادلباشر  اليومي من غًن استحضار 
متمعن للمآؿ التارخيي أو الكوين، واآلخر زبريج يستحضر الفعل الرتكييب ادلمتلئ دبعاين الغايات 

ضع أماـ عظمة الفعل، واستثماره ارتفاقا مراعيا ادلآؿ ومدركا للفعل على التخليقية وصًنورهتا اجلعلية، للتوا
مستوى اخلطة الوجودية العامة " وديكن أف نضع ترصبة عامة لفقو التحضر اإلسبلمي يف التعامل الكوين 
عبارة "ارتفاؽ الكوف" وذلك الف لفظ "االرتفاؽ" يشًن يف مدلولو اللغوي إىل معنيٌن: أوذلما ىو الرفق 

                                     
 . 233، ص ادلصدر نفسو (1)

 . 33ابستمولوجية ادلعرفة الكونية ، ص  :حاج ضبد  (2)
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وادلعىن األكيد ىو الداللة  (1)الذي ىو اللطف بالشيء ضد العنف، أما الثاين فهو االنتفاع واالستعانة"
 العقدية ادلعنوية يف الصلة مث ادلادية.

  

                                     
  .127، ص  1، ج1999، 1، بًنوت ، طاإلسبلمي، دار الغرب اإلسبلميعبد اجمليد النجار: فقو التحضر  (1)
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 والطبيعة وخصائص ذلك: واإلنسانية على مستوى الغيب لدجمظاهر ال - 3    
حيلل حاج ضبد الوعي اإلنساين دبنطق  يبحث عن النموذج ادلعريف ادلؤطر لو والصانع دلضامينو 
والدافع لو إىل غاياتو، وكل منط  يتوافق مع خصائص عامة تكونو وتبنيو وسبيزه ذبعلو مستقبل، ولكي 

اشئة عنها، احتاج أف يظهر طبيعة الصلة ادلوجودة يف تاريخ الفكر اإلنساين بٌن نوع الثقافة وادلعرفة الن
ذ أننا نبدأ احل تطور الفكر اإلنساين خيتلف..إإىل مراحل ثبلث: " فتوصيفنا دلر  -الوعي -يقسم تطوره 

ها) ػ) اجلدلية( وذلك أننا منيز بٌن ) ادلوضوعات الكونية( دبا في بالعقلية ) اإلحيائية( مث )الثنائية( مث
ىج البحث، فالفكر البشري يتناوؿ نفس ادلوضوعات وعرب قضايا ما وراء الطبيعة= ادليتافيزيقا( ومنا

عصوره ادلختلفة، إما دبنطق إحيائي، وإما دبنطق ثنائي كوضع احلار على البارد، والعقل يف مقابل القلب، 
واحلس يف مقابل العقل، والسماء يف مقابل األرض، أي إبصار للحركة من خبلؿ العبلقات الثنائية بٌن 

  (1)نطق جديل يوحد البنية الطبيعية ويدمج ظواىرىا يف كل عضوي واحد"األشياء، وإمنا دب
ظهر لنا أف التاريخ  الفكري للعقل اإلنساين؛ مر يف تدرجو وتكاملو ضلو ادلنهج ادلركب يف التعقل  

والتحليل والتفسًن والتصديق واحلكم دبراحل، كل مرحلة تستدمج شكل فهم ينظر إىل العامل برؤية 
ة مركزية، تنعكس على كل ألواف ثقافية واجتماعية وحركتو وسكونو يف تلك الفرتة، وأوذلا ناظمها مقول

اإلحيائية أي النظر إىل الظواىر بوصفها  فاعليات مستقلة زبفي وراءىا كائنا متجاوزا يتحكم فيها أو 
دينا اذباىات كثًنة تستبطن طاقة ذاتية ربركها، معطية ذلا احلياة، وتتحرؾ يف االذباه الذي تريد، فينشأ ل

عفوية صدفية متصادمة، أقواىا يسيطر، شلا ينعكس على مناىج التفكًن فتتعاطى مع األمور بانطباعية 
وبتفسًنات جزئية، وأغلبها رمزية هتوديية غريبة، ليتسىن ذلا مسايرة نوع العقلية القابعة خلف ادلعرفة ادلعطاة 

ية ادلولدة للصراع ادلغرقة يف منطق الثنائية احلدية، أبيض أو وىكذا، وثانيهما االثنينية التقابلية التضاد
أسود، عدـ التناقض والثالث ادلرفوع، فإذا مل يصدؽ ىذا التربير، دخل الثاين بالضرورة وىو الصحيح 
الكايف تربيرا وتعليبل للظاىرة، وخبلفو وىم، ومناذج الثنائية كثًنة، شلا اجلدلية آخر مراحل الفكر اإلنساين 

                                     
 . 217، ص 1الثانية، ج اإلسبلمية العادلية :حاج ضبد (1)
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ي تركيب وتعقد يف النظر إىل العامل وتقييم مكوناتو، لكنها بدورىا تنقسم إىل مرحلتٌن: إحدامها فه
 ) تأليفا وتوحيدا ودرلا( . دلية اجلمعيةػمتصلة باجلدلية اذليجلية وادلاركسية، واألخرى باجل

"..          وقد يعتقد ألوؿ وىلة القارئ وادلتتبع، أف ىذا سلخ دلا فعلو "أوغست كونت"، لكن
جدلية(  -ثنائية  -إحيائية -تصنيف أوجست كونت ال يهتم ) باحلالة الذىنية اليت تنتج مناىج ادلعرفة 

زيادة إىل اقتناء كونت دلوضوع معرب عن  (1)وإمنا يهتم بأشكاؿ ادلعرفة ) الىوتية ، ميتافيزيقية ، وضعية("
السائدة يف تلك ادلرحلة من خبلؿ أسلوهبا  توجو التحليل لديو، أما حاج ضبد فيحيط بنمط الذىنية

وطريقتها وينتهي كونت إىل إحبلؿ الوضعية زلل البلىوتية وادليتافيزيقية، ويزعم أف األخًنتٌن مسايرتاف 
للعلم وال ديثبلنو خبلؼ الوضعية، أما حاج ضبد فاجلدلية لديو استدماج منهجي ربليبل، وبنيويا فعبل، 

غيب واخلفيات للداللة على احلركة الكونية والتارخيية أي".. إدراؾ دبنطق" ووجوديا خلقيا، ويستحضر ال
جديل" ودبنطق التوسطات اجلدلية، عرب الفعل اإلذلي يف الكوف، إما بالفعل ادلطلق أو النسيب أو 

فالغيب حاضر بل وفاعل، وما التمظهرات التكوينية البارزة  ( 2)ادلشيئة(" -اإلرادة -ادلوضوعي ) األمر 
نواقل تعرب عن احلضور اإلذلي ادلتٌن، لو تسىن ألوجست كونت أف  لى صفحة الطبيعة سوى ذبليات وع

حييا ظروؼ القرف الواحد والعشرين وكذا ما قبلو، لعرؼ أف الوضعانية اليت جعلها سقفا للوعي البشري ما 
إنسانية، تعرب عن ىي إال تصوير ساذج بسيط مسطح، لتعقيدات طبيعية، كونية، تارخيية، اجتماعية و 

ابستومولوجيا تعقيد شديد، ولكن لؤلسف ألف الوعي الغريب قد افتقد أو رفض السقف الكوين يف أفقو 
 اإلذلي، مل يرؽ إىل إعطاء تفسًن مركب مضاه دلا يقابلو وجوديا.

وىكذا نكوف قد وضعنا يد التحليل على مظهر أوؿ من مظاىر اجلدلية، ىو الرتكيب ويليو 
البلحتمية، وتوسط الظواىر الطبيعية واإلنسانية يف تبليغ ادلراد  الصًنورة، مث الغائية مث احلتمية و التدرج، مث

 اإلذلي مداه، وعدـ االستبلب.

                                     
 .217، ص 1الثانية، ج اإلسبلمية العادلية :حاج ضبد (1)

 .218صادلصدر نفسو،  (2)



 المرجعية القرآنية والتأسيس لنظرية الوجود التوحيدية                                                الفصل السادس  

                                                                                                                                               
                                                                                                                                 269                     

                                                                                                                                     
 

 

يعلمها إال ىو( وعلم دبا ىو ) ال  الغيب لو حضوره وفاعليتو، و ىو ".. علماف: علم غيب مطلق
) يعلم ما يف الرب وما يف البحر( وديتد علم ما ىو متشيء إىل التفاعل اإلذلي مع الكوف كلو،  متشيء

حركتو وظواىره؛ رطب ويابس، إنساف يتوىف بالليل ويبعث يف النهار، وتضرع يصدر من اإلنساف يف 
و ظلمات الرب والبحر ويستجاب لو.. ىذه اآليات كلها ىي آيات مشهودة لئلنساف ومعروفة لدي

بإشكاؿ وعي سلتلفة، وىي مواضيع ظاىرة للفعل اإلذلي ادلبارؾ وادلقدس .. ىذه اآليات ىي مواضع تنزؿ 
 ىل عامل الغيب ادلتشيء، فيكوف شهود ىذا العامل بآنيتو واإلذلي( من عامل الغيب ادلطلق وإ ) األمر

 اسات البلىوتية فما بالكمهم، ألف الدر التمييز بٌن العلمٌن ىو سبييز ابستمولوجي   (1)مكانيتو.."
تتبع الوعي بالعلمية، مطبقة على استحالة إدراؾ ادلغيب، فيبادرىا حاج ضبد، بالتأسيس لنمطٌن منو، 

القرآين، فالغيب ادلطلق الذي عند اهلل سبحانو ينزلو من األزلية إىل اإلطبلؽ، فيحتاج حلوامل ربولو إىل  
مة العملية الدالة منهجيا أف العلم يكتشف باستمرار وجيد قابل لئلدراؾ فيتلبس بالغيب ادلتشيء، والعبل

يف الكوف مذخورات طبيعية قابلة للتعرؼ والفهم )ىو الذي جعل لكم األرض ذلوال فامشوا يف مناكبها 
"، ادلطلوب من اإلنساف إدراؾ سبل التذليل شرط الوصل بادلآؿ ) 15وكلوا من رزقو واليو النشور("ادللك 

 .التواضع فالتوازف فنجاة اإلنساف النشور( فيتحقق
".. فهناؾ عامل غيب مطلق يصدر عنو، فيما يصدر غالب غيب منشئ، وىو عادلنا الكوين 
والغيب ادلتشيء غًن الغيب ادلطلق الذي ال يعلم مفاربو إال اهلل، إذ يعين الغيب ادلتشيء بالنسبة لنا 

لتحكم يف صًنورهتا اجلدلية باذباه غاية تتطور استحواذ منهجية اخللق على منهجية التشيؤ الوظيفي، وا
فاعليات   الغيب غًن زلجوب مطلقا بل تنزؿ يف عامل الشهادة ونتأ بروزا  يف ظواىر و  (2)ضلوىا.."

كونية، تستنفر طاقات اإلنساف اإلدراكية لتفتيقها والذىاب هبا إىل غاياهتا، فاهلل خلق وجعل، وقد عرفنا 
الطبيعة ضبل وادخر، واإلنساف أظهر وسخر ودمج، فعرؼ اهلل يف الكوف وفيو، الفرؽ بينهما، والكوف أو 

اإلرادة (، دبا يعطي الصًنورة ) ) تشيؤ( يف الواقع عرب فأطاع واختار أف خيضع" وىو) أمر( إذلي ينتهي إىل
                                     

 .(239-238حاج ضبد : منهجية القرآف ادلعرفية ، ص) (1)

 .239: منهجية القرآف ادلعرفية، ص حاج ضبد (2)
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علو مع مداىا الزمين يف جدلية التكوين وغائية التطور هبدؼ أف يتضمن تركيب اإلنساف قوانٌن وعيو وتفا
الوجود .. فتقييد األمر اإلذلي بالتشيؤ عرب الصًنورة اإلرادية يف الواقع إمنا ىو ذبسيد حلكمة اهلل يف اخللق 

 . (1)ليتطابق وعي اإلنساف مع تكوينو.."
، وإمنا تأليفا؛ تتدامج فيو مراتب وجودية عدة، لتنشئ ظاىرة بعينها، وبالقياس فاجلدلية ليست سلبا

مد شبرهتا كونيا، فيتولد التاريخ تكامبل يظهر فيو اإلنساف خصائص تكوينية ادلطلق، للكوف كلو، وتست
جعية، أهنا األكفأ للقياـ ببناء ادلساير الطبلقية الغيب والكوف ذاتو، وألننا قد قررنا يف العنصر اخلاص بادلر 

هما، فيكوف القرآف ىو الذىنية القادرة وادلتأىلة، خاصة إذا استعانت بأدوات العلم والفلسفة عرب تارخي
ادلدخل ادلعريف بصورة هنائية حٌن يتعلق العلم بعامل األمر) درلا( بٌن القراءتٌن، فقراءة الدمج مهيمنة على 
القراءات كلها، أما قراءة التأليف وفق منظورات عامل ادلشيئة شليزة يف مبادئ الكوف نفسو لكل ذي عينٌن 

عبلقة اإلسبلمية األولية بٌن اهلل خالقا والكوف سللوقا مسخرا ومنذ أف صاغ إبراىيم اخلليل مفهـو ال
 . (2)لئلنساف بيتا لئلنساف، فانتهى إىل القرباف"

تصعدات الوعي إدراكا، فيظهر  تنزالهتا فعبل، و بتطبيق منهج اجلمع دبستوياتو، تتضح اجلدلية و
يف سياؽ أسباب وسنن  ،عبلوقد أكمل اهلل سبحانو خلقهما وصًنمها ج ؛الكوف والطبيعة واإلنساف

وجودية ربكم حركتها وتضبطها يف اذباىها ادلسطر تفاعبل ال تغييبا أو استبلبا، فبل ينسحق اإلنساف أماـ 
اهلل وغيبو أو الطبيعة وقوانينها، فتظهر الرضبة والعزة معا، العزة يف اذليمنة على عادلي الغيب والشهادة، 

وقد خلق اهلل سبحانو كل شيء من غيب مطلق على غًن مثاؿ، مث والرضبة يف عدـ افتقادمها ألي عنصر 
جعلو تكوينا يتكامل بتدامج الزماف وادلكاف  وتوحدمها يف سياؽ ترتيب كلي، فكاف اخللق مطلقا واجلعل 
سببا، توافقا مع القدرة الكشفية ادلتكاملة عرب الزماف لئلنساف ووعيو، وأىم نتيجة يلتف حوذلا التداخل 

 الغيب والشهادة التأكيد على ) آلية( احلضور اإلذلي، ولكن دلاذا؟ بٌن عادلي

                                     
 .240ادلصدر نفسو، ص (1)
 . 241ص ،ادلصدر نفسو (2)
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للتأكيد على وجود منهجية زلددة للتجربة الكونية اليت يعيشها اإلنساف إىل جانب الكائنات 
األخرى غًن ادلرئية، العناصر يف اتساعنا الكوين البلمتناىي فوؽ الظاىرة اجلسدية، يريد اهلل أف تتولد ىذه 

) وعي    ادلبثوثة يف تركيب اخللق واحلركة الكونية يف داخل وعي اإلنساف .. أي أف تتحوؿ إىل ادلنهجية
معادؿ( يصبح ىو منهجية اإلنساف يف احلياة، ويتحدد  سلوكو تبعا ذلا، أىم ادلعامل يف منهجية اخللق 

ة، لتصبح سلوكية ) الرضبة( اإلذلية يف )عامل( الشهاد الكوين عرب اخللق واجلعل، وىو استمداد قيم
   (1)لئلنساف نفسو يتجاوز هبا طغياف ادلطلق الفردي، نافذا إىل الوعي بالتسخًن الكوين لو."

فاإلنساف، حسب التحليل السابق، مطالب أف يرقى بوعيو ليضاىي ادلعادلة معرفيا للوجود 
للقرآف وللوجود لكن يف اذباه يتمثلها على مستوى شعوره، وتاليا أخبلقو، فيكوف بذلك شلاثبل  وحركتو، و

غائية ومبدئية زلكومة بتسديد إلو أزيل، وتلك الضمانة الوحيدة ادلاضلة للفعل اإلنساين جدواه، وتاليا 
زبلصو من عجزه وطغيانو، كطريف معادلة يف خضم تصرفات موزعة عرب أشكاؿ فنية واقتصادية وسياسية 

 ادلقصود:واجتماعية. والشكل التايل يظهر طبيعة ادلعىن 
 
 
 
 
 
 

 إلػػػو أزيل                             
 

 .القرآف ) ادلعادؿ بالوعي للوجود وحركتو(                         

                                     
 . 475،ص 1الثانية، ج اإلسبلميةالعادلية  :حاج ضبد  (1) 
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 .اإلنساف ) ادلعادؿ للقرآف والوجود بوعيو(                       
 .ق العزةأخبلؽ الرضبة                       يف أف                        

 .أخبلؽ العزة                        يف أفق الرضبة                          
  .السبلـ وجوديا    مع اهلل      مع الكوف      مع الذات                       

 
للظاىرة إف معظم  سياؽ آيات القرآف تنبو اإلنساف إىل ظواىر اخللق ادلتنوع وادلعاين اإلنسانية 

الطبيعية وإىل آثار الرضبة والتسخًن، آيات ىدفها أف تدفع اإلنساف وتشده، ليتفاعل مع احلياة مستويا 
على قاعدة التسخًن فيصبح تفاعلو يف ىذه احلالة نوعا من االندماج بالوحدة مع الكوف ومع ذاتو، شلا 

األمر بالرضبة والعناية ..دبعىن  يؤدي إىل ربقيق مفهـو حضاري قائم على سبلـ كوين يف ظل إلو يوجو
  (1)آخر، انكشاؼ الوعي اإلنساين على قيم اخللق اإلذلي لتكوف قيمة ىو كخليفة يف األرض.."

ولكن لؤلسف فإف الوعي ادلوضعي اندفع إىل اكتشاؼ األسباب والوقوؼ عندىا، ما جعلو يدخل 
صراعية وأخبلؽ استبلبية طغيانية، يف صراع مع الوجود، ويلغي خالقو، فنتجت عن ذلك رؤية صداميو 

جعلت اإلنساف حييا ببعد حضاري واحد، ما انعكس عليو مرارة وشقاء وعدمية فقدت كل طابع إنساين 
إال مظهر فلسفي ألزمة حضارية أعمق  ،متعايل مفتوح، وما موت اهلل  وموت اإلنساف وموت كل شيء

 أنكى. و
ية واإلنسانية دلفهـو اجلدلية التوحيدي يف النقاط وأعمد إىل اختصار ادلرتتبات واآلثار احلضار 

 :تكوف سللة أالالتالية، وأرجوا 
 احلضور اإلذلي يؤكد على فاعلية اإلنساف ومسؤوليتو، فهو خليفتو مستأمن على أمانتو. -

 زلدود، واإلنساف مطالب باالندماج يف الكوف إلظهاره. العطاء اإلذلي غًن رلذوذ  -

 اإلنساف خلق مضاه للخلق كلو،  فقد خرج من الكوف خلقا، ودعي ليندمج فيو وعيا.  -

                                     
 . 476ادلصدر السابق، ص  (1) 



 المرجعية القرآنية والتأسيس لنظرية الوجود التوحيدية                                                الفصل السادس  

                                                                                                                                               
                                                                                                                                 273                     

                                                                                                                                     
 

 

الوظيفة الوجودية لئلنساف، ومثوؿ الكوف انطولوجيا، ليس عملية صورية، بل خلق يدؿ على حق   -
. 

   اندفاع اإلنساف إىل تشييد نظم احلياة على قيم احلق يف اخللق، فتثمر سبلما ووحدة على   -
 اريخ.مستوى الت

الفؤاد( استطاع أف -البصر -كلما أتيح لو من وسائل العلم، وتوظيف طاقاتو اإلدراكية ) السمع    -
 يتناغم مع رضبو الكوين، ومع متاحات التاريخ، بعيدا عن منطق القهر والغزو.

بل إف العلم ادلسنود بالدفع اإلذلي، سيمضي باإلنساف إىل حدود ال يتصورىا ح ى إنساف القرف    -
شرين، وسيدخل مناطق كاف حيسبها زلرمة عليو دبنطق اآليات ادلتشاهبات، وسيكتشف يف الع

 ، خصائص اخللق الكوين ما ىو غًن مادي بعرفو، وسيصل إىل فهم احلركة ويرقى على فهم العلـو
  (1)وذبارهبا، فكل جزء كوين مسخر لئلنساف.."

لو يتعاطى اإلنساف مع الوجود دبنطق اخلليفة ادلستأمن، الراعي إلرث وجودي من البلـز تبليغو    
كما أعطي لو، دلا تعمل بالباطل، ودلا استباح ما ليس لو، ولغشيت الرضبة والسبلـ ربوع الكوف يف ظل 

ات اذليمنة اإلذلية إلو حنوف كرًن معطاء، ولتحوؿ مسار معركتو مع مظاىر الشر والفساد، إذ " إف من مس
الكونية يف سياقها اآلين الذي يدفع بفعل اإلنساف احلضاري، أهنا تأيت .. كضمانة كونية لسلوؾ اإلنساف 

  (2)احلضاري أي توجيو اإلنساف على طريق الوحدة والسبلـ وليس على طريق الصراع واحلرب.."

؛ ابستومولوجيا خاصة وفريدة، ال الوعي اجلديل خبصائصو وروحو التوحيدية اجلمعية، يولد فلسفيا
صلد ذلا مثيبل يف ادلدارس الفلسفية ادلختلفة، وىي مدرسة إسبلمية ادلعرفة واالبستومولوجيا الكونية واليت 

 أفردنا ذلا العنصر األخًن.
 
 

                                     
 .( 482-475، ص)ادلصدر السابق (1)
 .483ص  ، السابق ادلصدر (2)
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 ابستمولوجيا المعرفة الكونية التوحيدية: إسالمية المعرفة و -4
من العرض السالف، كيف استطاع ادلنهج اجلمعي أف يبين نظرية يف ديكن للتحليل أف يستنتج 

ية ربويل اخلبلصات ادلعرفية وكذا إمكان ؟تدارلهما ادلطلق الوجود متوافقة مع ادلرجعية القرآنية والوجود و
مث  ا ىو،قة، إىل منط رؤية وأسلوب منهجي ديكن من الكشف عن التنوع الوجودي من حيث مالساب
ما يعين مقدرة  رتائي على مستوى الوجود والتاريخ معا.يف ابستمولوجي يستوعب التعدد ادلفهم معر  إنشاء

تتيح ادلقدرة النظرية السابقة على تكوين مسلكية منهجية متينة تتيح طاقة تفسًنية ىائلة ومتنوعة، وأيضا 
مع الوقت إىل حالة تارخيية  ، تستحيلتابعإىل ربقيق أوضاع تادلتوالد التحليلية الفهمية، احمليلة مع الرتاكم 

تربوية ثقافية، مث ملكة أداء وفعل؛ معرفيا يف ادلقاـ األوؿ، مث مسلكية يف ادلقاـ الثاين، وإف كاف بٌن 
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، فتتجلى يف صورة مؤسسات علمية وأكادديية، تعمل على ليس بينهما فصبل تاماو العمليتٌن تداخبل 
 ن إمعاف النظر جراء ما منحت من أدوات مؤطرة للوعي ونشر ما تأتى ذلا من الرتاكم، أو أفضت إليو م

يف التفصيل واحلكم والتصديق، وبذلك تكتمل دائرة متينة من ادلعطيات ادلساعدة على تتبع معملة 
النشاط الفكري، إما بتوليده إذا مل يكن متوافرا، أو بتقويتو وجعلو يتعاظم حاؿ وجوده، والبذؿ من أجل 

 من مقدراتو باستمرار.تكريسو وسبديده ليمنح 
الذي أتينا على بيانو ينعتو البعض باإلطار الفكري العاـ احمليط بكل نشاط معريف لئلنساف، 

لمي خصوصا، ويصفونو دبصحح اجملهود الثقايف عموما والعويسمو آخر بنواظم الفهم وضوابطو، 
رفة وكيف تولد عن ناحية ادلوتراوحت تسمياتو؛ بٌن االبستمولوجيا وادليتودولوجيا ونظرية ادلعرفة، م

وتكتسب وتطور وتقيم، أو تتأكد وتدقق فتصًن علما، يقع يف مشكبلت تضطره إىل االنفصاؿ عن 
ماضيو مرة، واستدعائو أخرى، والعمل على رلاوزة العقبات اليت تقف يف سبيل منوه وتعافيو بعد بعض 

ح مسارات الثقافة البشرية، وال يبلغ انتكاساتو وتراجعو، وفتح دروب معرفية جديدة ليتمكن من تصحي
ذلك إال دبناىج متعددة ومتنوعة، يدرسها أوال ويوفرىا ما ينعت بعلم ادليتودولوجيا أو ادلناىج دبنطقياهتا 

 ادلختلفة.
يف تقوية الرؤية اإلنسانية  اوألف حاج ضبد كرر مرارا أمهية ادلعرفة العلمية وجدوى استثمار نتائجه

ت الوجود ودوائره ذات األصل األنطولوجي الواحد، شرط جذهبا إىل مرجعية تتسم اجلامعة بٌن مستويا
بالتجاوز والتلبس يف آف، وباالنفتاح ادلنضبط بشرطية تتميز بالتعايل احلاضر، أو اإلطبلؽ ادلتجلي يف 

 نواظم وضوابط، أي سلب ادلعطى العلمي من إطار التوظيفات الوضعانية و أحواؿ وسنن و لشك
أف ادلسؤولية يف الوقت نفسو، شلا يفيد أنو يلح على ضرورة و فهم لومية إجيابية موجبة لتية، إىل عمالبلىوا

سبتلك ادلدرسة اجلمعية منطقها اخلاص، أي ابستمولوجيتها النابعة من ادلزاوجة الفعالة وادلثمرة بٌن أساليب 
غائي، منطلق من قيم  اقيآفتأطًن مرجعي  التعقل اآلتية من مشارب فلسفية وفكرية ش ى، بضبط و

اإلنسانية الكونية، ادلرتعرعة يف أحضاف ادلعىن  باالبستومولوجياالقرآف ادلعرفية، وىو ما ينعتو حاج ضبد 
التوحيدي للمعرفة والعلم، حيث يسمها بإسبلمية ادلعرفة. وىنا يبادرنا تساؤؿ مهم، ما ىي إسبلمية 
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ودلاذا اإلسبلمية ادلدرسية ح ى يف أدبياهتا الكبلسيكية ؟  االبستومولوجياادلعرفة ؟ وىل فعبل سبتلك شروط 
؟  أيف ذلك تطورا على مستوى الرؤية وادلنهج، أـ أف احلاؿ ال يعدو كونو شوفينية سبركزية على اعتبارات 

، فما ظنك أف تستحيل إىل ذاتية، ال ترقى إىل أي مستوى معريف مؤىل لتشكيل عقل، أو بناء معرفة
ضع حضاري مستوعب لئلنسانية ككل بتنوعاهتا؟ مث ما الفرؽ بينها وبٌن بقية االبستمولوجيات و 

 األخرى، وما اجلديد الذي ربملو يف عمق ادلعرتؾ الثقايف حضاريا وتارخييا ؟
التساؤالت السالفة؛ أرى لزاما الوقوؼ على داللة إسبلمية ادلعرفة، مث االبستمولوجيا  لئلجابة على 

ا مدرسة اجلمع بٌن القراءتٌن، بلوغا إىل توصيف خصائص االبستمولوجيا اإلنسانية الكونية، توظفهكما 
 مرتتباهتا العامة واخلاصة. و

 
 
 
 
 مفهوم إسالمية المعرفة: –أ   

ال تكاد دراسة بعينها ربصي تعريفات ادلفكرين والعلماء حوؿ إسبلمية ادلعرفة، ح ى تقذؼ أخرى 
القاموس ادلعريف اإلسبلمي من االستقرار على تعريف جامع مانع، وإف كاف إىل ساحة النظر، ما حيـر 

، جلدة ادلوضوع من جهة، ولتباين ادلدارس الفكرية من جهة غًن يسًن ادلطلب ادلنطقي البحت يف ذلك
ثانية، ما يدفعنا إىل الوقوؼ على حد أدىن من ادلعاين ادلتاحة حوؿ ماىية ادلعرفة عندما تصاغ وفق قيم 

سبلـ ادلعرفية، أو تعاد صياغتها تبعا للمنظور التوحيدي للوجود وادلعرفة ادلتولدة عنها، وبذلك تكوف اإل
 إسبلمية ادلعرفة مركبة من مفردتٌن لكل منهما معناه، ويزداد ادلعىن وضوحا بالوصل بينهما.

ىو دين صيغ مشتقة من ادلصدر األوؿ اإلسبلـ، ال من ناحية ما إسبلمية أو إسبلـ أو أسلمة 
يتعاطى معو من الناحية الوظيفية حبت يستوجب شلارسات طقوسية تضاىي ما يف األدياف األخرى، بل 

ادلنتجة للمعرفة وادلولدة للمعىن إزاء احلياة وظواىرىا، كما التفسًنات اليت يقدمها حوؿ منشأ الوجود 



 المرجعية القرآنية والتأسيس لنظرية الوجود التوحيدية                                                الفصل السادس  

                                                                                                                                               
                                                                                                                                 277                     

                                                                                                                                     
 

 

لنظر فيو "..إسبلمية نسبة إىل وحدوده وطبيعتو، والكيفية اليت يفسر هبا ذباوبا مع أصوؿ االعتقاد وا
اإلسبلـ، واإلسبلـ ىنا ال نعين بو ىنا دينا بادلعىن الشائع دلفهـو دين، أي رلرد كهنوت أو تنظيم الىويت 
للعبلقة بٌن اخلالق وادلخلوؽ..بل ىو..عقيدة وتصور ونظاـ فكري ورؤية ومنهاج وشريعة ونظاـ 

ر، نظريتو يف ادلعرفة ومصادرىا ومناىجها ومقاصدىا حياة..لئلسبلـ بادلعىن ادلعريف الشامل ادلذكو 
، نبلحظ أف ادلعىن السالف سبغ على اإلسبلـ طابع الوظيفة   (1)ووظائفها يف احلياة وما يرتتب عنها.."

شكبلنية، بل سعى إىل بناء تصور  ادلعرفية، ألنو مل حيمل فقط إلزامات تشريعية وشلارسات فقهية برانية و
للحياة خاص ومتميز متلوف بالطابع العقدي األساسي وأعين بو التوحيد، ما جيعلو أكثر من دين إذ 

الظواىر وتربيرىا وتفسًنىا. "فاإلسبلمية ىي النسبة إىل ىذا ىل ملة وطريقة يف ربليل وقراءة إيستحيل 
 (2)الوحي ونبأ السماء"الدين الذي وضعو اهلل؛ أي إقامة العبلقة مع 

اتصاؿ بٌن دين ومعتنقيو، وإال تأىل كل دين الصلة ادلبتغاة من التأسيس السابق، ليست زلض 
للمقصد عينو، وإمنا ادلعىن األعمق ادلستهدؼ من وراء اإلسبلمية أو األسلمة، ىو فتق ادلكنة ادلعرفية 

الفكرية وادلنهجية، لتأدية الوظيفة ادلرجعية ادلستقرة يف مدونات الدين ودفعها إىل اإلفصاح عن مقدرهتا 
مؤطر، وىو عينو ما يلح عليو ادلنطق  زيادة إىل االستحالة الغائية كأفق نظر وتقييم، وإطار حاضن و

اجلمعي يف سياؽ التأليف والتوحيد والدمج، لئلفضاء إىل عمق معريف مضاه للعمق الوجودي وناقل لو 
  ولد.ومعرب عنو، ويف أحياف منشئ لو وم

وىنا أال حيق لدعاة أي دين الزعم باخلصيصة نفسها لدينهم والقوؿ بأف ادلعرفة ديكن أف تتصل 
للمقصود منها وظيفيا؟ اجلواب ادلباشر نعم..لكن...ىل الدين ادلنصوب للقياـ  أدائهابأية نسبة، شرط 

رؤية ومنوذج فكري ثقايف، متطور ادلعرفة وتوليد ادلعىن وتأسيس  إلنتاجدبهمة ابستمولوجية فيو أىلية معرفية 
إذا ربقق يف ضفافو..  حوؿومستوعب دلستجدات الظروؼ وما ينبثق عن نتائج العلم وادلعرفة ادلؤلفة 

الدين ربريك اإلنساف وحثو على ادلعرفة والتنور واالستعانة دبنجزات السابقٌن بعد مراجعتها واحتوائها 
                                     

 (.222-221، ص ص )2004طو جابر العلواين: ضلو منهجية معرفية قرآنية، دار اذلادي، بًنوت،  (1)

 .07، ص 2007، 01زلمد عمارة: إسبلمية ادلعرفة ماذا تعين؟ دار هنضة مصر، القاىرة، ط (2)
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ضمن نواظمها، والتجاوز هبا إىل أفق الفهم ادلتواضع ادلسخر للظواىر ادلستعٌن هبا يف إطار الفعل 
أو ادلعرفة، أما إذا اضلبس يف نطاؽ احلضاري ادلتوازف، بذلك فقط ديكنو أف يولد نظرية يف الوجود 

 .لذاتية احملضة فدونو و ادلعابدالصبلت او ادلعنويات واألخبلقيات 
إذف األسلمة "..سبثل قاعدة فكرية ومعرفية ونظاما كليا لتوليد األنساؽ والنظم والنماذج ادلعرفية، 

ات تشكل سَ سِ ؤَ تنطلق من رلموع مُ  ،فالرؤية ادلعرفية لكافة نطاقات الوجود ومستوياتو (1)وادلناىج كذلك"
بقات أوىل يصدر عنها كل نظر وفهم وتقييم للظواىر، وتتباين طبيعة كل نظرية معرفية حبسب القيم س  مُ 

، وبذلك من غًن اليت تأسست عليها تلك ادلسبقات، بالنظر إىل تشكلها اخلاص وادلصدر الذي سبتح منو
وىنا  .يف ادلعرفة شاملة وشلتدة، بغًن قاعدة فكرية تنبين عليهاادلنهجي ابستمولوجيا اإلقرار بوجود نظرية 

مربط اخلبلؼ وادلناورة بٌن ادلدارس الفلسفية والعلمية، أي ليست احلقانية والصدؽ نابعة من مباينة الدين 
الشاملية واإلدلاـ  والتلبس بالوضعي والعكس، بقدر ما ينبغي أف تتصف كل نظرية دبواصفات التوزاف و

ضار مستويات احلقيقة الوجودية، وعدـ إلغاء أبعاد معينة أو تضخيمها على حساب أخرى، واستح
"..ديتلك اإلسبلـ إذا نظاما معرفيا خاصا بو، وىذا النظاـ ادلعريف ىو الذي يؤسس خصوصية وىكذا...

 .(2) الثقافة وخصوصية احلضارة على حد سواء، دبا دييز بينو وبٌن الثقافات واحلضارات األخرى.."
ىي، بل  التميز ليس إغراقا يف شوفينية وعصبوية مضللة ومانعة من تصور احلقيقة من حيث ما 

تأكيد على حضور نوع من التفردات ادلاضلة خلصوصية يف بناء عناصر التصور وتشكيلو اإلدراؾ الناشيء 
كلية وكونية تصلح عنو، ويف الوقت عينو دينح أدوات متوازنة تتحوؿ مع الرتاكم واإلمعاف إىل أساليب  

مسلكا للوعي ادلعريف للبشرية، أو على أقل توصيف سبنح معرفة أفضل وأبلغ من اليت تعطيها البلىوتيتاف 
 الغيبية احملضة والوضعية ادلتلبسة.

                                     
 .222طو جابر العلواين: ضلو منهجية معرفية قرآنية، ص  (1)

ص         وليد منًن: أبعاد النظاـ ادلعريف ومستوياتو، رللة إسبلمية ادلعرفة، السنة اخلامسة، العدد الثامن عشر، واشنطن، دت،   (2)
106. 
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 "..  يوػبنالفكرية والثقافية والعلمية، وعملية ت ؛فتكوف األسلمة أسلوب دراسة دلنجزات البشرية
 بإعادة وذلك ،وإحلادية مادية، دينية ال ة،فلسفي مفاىيم ضمن ادلنجزات تلك ربريرو  تأمٌن وجوب على

 وختامو كمالو بلغ الذي، اإلذلي باذلدي ومتصل موصوؿ ،إسبلمي قيمي بإطار وربطها، تفسًنىا

عملية بغض النظر عن األساليب اإلجرائية اليت اقرتحها منظروا األسلمة، يهمنا منها أهنا  (1) ".باإلسبلـ
ظن، بل سبتد الستيعاب ادلتاح ادلعريف يف نطاؽ أفقي وعمودي، أي مركبة ليست بسيطة كما قد يُ 

استحضار الزخم ادلعريف ادلرتاكم عرب قروف طويلة من االصلاز اإلسبلمي تراثيا، سبثبل لكل التجارب الفكرية 
حملتواة وادلستوعبة يف داخلها، بعد ادلتدارلة داخل كياف حضارة اإلسبلـ الثقافية، وكل األطر ادلعرفية ا

إعادة تقوديها وإنتاجها يف ظل أفق قيمي رؤيوي آخر، لكن بوازع التتمة واإلكماؿ، ال النقض ادلطلق 
واإلبطاؿ، وأفقيا بالولوج إىل عامل احلضارة ادلعاصرة وعمقها الغريب بفلسفاتو ونظمو الرؤيوية وذبلياهتا 

مغياة، مشدودة إىل روح معنوية وأخبلقية وكونية شلتدة،  معرفة مؤطرة و ادلختلفة، ويفضى بعدئذ إىل توليد
 مستوعبة ألماد الزماف وتفاصيل ادلكاف يف غًن استعبلء وال استغناء.

وبذا ادلعىن يستقيم للمعرفة الطابع الشاملي ادلرتاوح بٌن نطاقات الوجود ادلتنوع، وتاليا ينبثق الفهم 
ذي ينظر إىل ادلعرفة أهنا ليست تعقبل وفهما جافا وباردا باىتا، بل العميق ادلستوعب ادلتواضع، ال

مسؤولية ضاربة يف جذور الطبيعة اإلنسانية ادلستأمنة، فتكوف ادلعرفة ضدا للمغامرة، بل ىي استجبلب 
، دللكات وطاقات اإلنساف ادلستعٌن، وادلنتهية إىل غائية نفعية جلبة لكل خًن دافعة لكل ضرر وشر

وفضائها متدت إىل "...بياف مصادر ادلعرفة م معامل األسلمة من جهة ادلعىن، خاصة عندما اوبذلك ترس
..مضافا إىل قراءتٌن، وتتحقق باجلمع بينهما، ىذه ادلعرفة تستقي من أفوقيمتها، والكشف عن 

ق اىتمامها بدمج شيء من عناصر فاعلة حية..بعد غربلة ىذه العلـو وتفكيكها وإعادة تركيبها يف نس

                                     
الغرب، رللة إسبلمية ادلعرفة، السنة الثانية، العدد اخلامس، عرفاف عبد احلميد فتاح: إسبلمية ادلعرفة، ومنهجية التثاقف مع  (1)

 .09واشنطن، دت، ص 
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جديد حيررىا من بعدىا الوضعي األحادي ادلادي، ويوصلها دبنظومة معرفية توحيدية، يتوحد فيها عادلا 
 (1)االيقاع ادلوحد ذلذين العادلٌن يف الوجود" الغيب والشهادة، باتساؽ حيكي التناغم و

ادلبلحظ على ادلعىن السالف، إدلاحو الشديد إىل النسبة الواصلة بٌن قيمينت؛ إحدامها ادلعرفة من   
حيث ما ىي متاحة يف فضاءات ثقافية متعددة ومتلبسة خبصوصيات تارخيية واجتماعية، وثانيهما عملية 

دة تركيبها يف ظل التفكيك والتحليل والسرب والكشف عن العناصر األوىل ادلشكلة ذلذه ادلعرفة وإعا
موجهات فكرية وعقدية مستوعبة وشاملة ورابطة، تتجاوز كل الذىنيات ادلبعضة واجملزئة، فنجد الوعي 
ماثبل أماـ عمليتٌن فكريتٌن يف غاية التعقيد واحلذر، أوالمها متمثلة مستوعبة وكاشفة، وثانيهما مولدة 

رحب حيكي وحياكي التناغم الوجودي ويعكسو يف دلعىن يف أفق السابق ومستواه، لكنو يتعداه إىل فضاء أ
مرآة التنظًنات ادلؤطرة للحياة وادلوجهة ذلا، ويف النظم ادلهيكلة للشأف العاـ واحلامية لو من كل انزالقات 

 تتوارد من الفهـو التبعيضية؛ الىويتة كانت أـ علمانية. أيديولوجية
ادلعرفة من ادلعاين الدارجة ادلتداولة بٌن ادلدارس  يظهر تركيزنا يف التحليل على اإلسبلمية باعتبار أف

ماديا أو معنويا، تارخييا أو الفكرية منذ القدًن، ويعنوف هبا الفهم ادلطابق دلوضوع عن دليل، سواء كاف 
اعيا، وىكذا، مع أف اذباه التحليل يبقي على خصوصية التعريفات وادلفهمة ادلختلفة يف أحياف  اجتم
لتباين  البنيوي يف توصيف العلم تدقيقا وربديد ماىيتو، وإف كاف منت البحث ال وىنا نسجل ا ة،كثًن 

يطيق السرب خلف االختبلفات يف عمقها، مع احتفاظو باحلق يف توظيف خصوصية األسلمة وأىليتها 
 من فرعا ليس اإلنسانية ادلعرفة يف تأسيسو إعادة بل دلناقشة السائد من ادلعرفة وإعادة صياغتها"...

 يف لئلنساف العقلي اجلهد رلاالت كل يشمل األمر إف بل سواه، دوف منها صنفا واله غًن  دوف عرفةادل
 ىذا ضمن ومقامو ذاتو يتبصر وأف وغايتو، مصدره حيث من بو احمليط الكوين الوجود يتفهم أف سبيل

 وادلناىج النظرية والرؤى ادلفاىيم من يطور أف يف جهده يشمل كما فيو؛ ورسالتو دوره يعي وأف الوجود،
 وخدمة لدوره أداءً  ومرافقتو، الكوف ظواىر مع التعامل من ورلتمًعا، منفرًدا ديكنو، ما العملية واألساليب

                                     
ط         عبد اجلبار الرفاعي: مقدمة يف السؤاؿ البلىويت اجلديد، سلسلة فلسفة الدين والكبلـ اجلديد، دار اذلادي، بًنوت، - (1)

 .111، ص 2005، 01
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 يستوي والتأسيس الصياغة وإعادة بادلراجعة ادلقصودة اإلنسية فادلعرفة مث ومن  ألغراضو وربقيًقا لرسالتو
 لك  يطرحو دلا البلـز إدراؾ مع واالجتماعية، اإلنسانية بالعلـو وسم وما الطبيعية بالعلـو عرؼ ما فيها
 (1)."اخلاصة طبيعتو تسلتزمها إشكاليات من اجلناحٌن من

للمعرفة يف ظل الرؤية التوحيدية، وىذا من الفوارؽ  اللتزامياوىنا صلد الفهم قد استنبط الطابع    
ادلركزية يف ربديد كنو ادلعرفة بٌن الرؤيتٌن العلمانية الفاصلة بتوجهاهتا ادلختلفة وادلتعارضة، والرؤية اجلمعية 
الواصلة ادلؤكدة على البعد االمتدادي للمعرفة ولوازمها، فالفهم يصنع الوعي الذي بدوره يدفع إىل ربمل 

باء التعرؼ وادلضي بو إىل نطاقات احلياة والوجود ادلنفتحٌن على التجربة التارخيية لئلنساف يف كوف لو أع
مبدأ ومفضى، وبذلك تكوف ادلعرفة ربت طائلة التوجيو القيمي للدين اخلامت، ال رلرد نشاط منطقي 

 يصارع. والجاؼ وباىت، بل حراؾ يف مساحة الوجود بتسديد وتوجيو رباين متعايل ال يلغي 
 وجهة منطقية ابستمولوجية، فينعت ويضيف البعض لؤلسلمة بعدا شارحا دافعا دبعناىا إىل  

وظيفتها بالتقريب التداويل، وىو ما قاـ بو الفيلسوؼ ادلغريب ادلعاصر طو عبد الرضبن، عندما أشار إىل 
دلعرفة ادلعاصر والرتاثي، بغًن ارهتاف األمهية الفلسفية وادلنطقية آللية ومذىبية التقريب، للولوج إىل عامل ا

دلناىج اآلخر الفكرية ودفع ضريبتها على مستوى التاريخ ادلركب وادلتشعب، لذا ال مندوحة عن التقريب 
الواجهة ادلنطقية لؤلسلمة، لتحقيق شرط التكافؤ والندية والقياـ بأعباء ادلسؤولية، ويعين بو "..وصل 

األصلية، أو قل بإجياز، جعل ادلنقوؿ موصوال، ودبا أف الوصل، يف جوىره،  ادلعرفة ادلنقولة بباقي ادلعارؼ
كما يف الظواىر االجتماعية غربة كذا يف   (2)وصل دبا ىو أصلي، فإف التقريب جعل ادلنقوؿ مأصوال"

ذا مت نقلها إىل رلاؿ تداويل آخر فإهنا تستوحش فتموت أو دلنطقية، وادلعرفة واحدة منها، فإالكائنات ا
تتجلى يف مسخ ال تنتقم لنفسها، فتتحوؿ إىل صور شوىاء، ال تعرب عن الواقع بتطابق عن دليل، بل 

للوصل  -، فيتصدى يصف أدىن حقيقة، ما جيعل عملية النقل خطرة يف ذاهتا، رغم ضرورهتا وجدواىا
سبلمية إالتقريب دبنطقو وآلياتو، وىنا أود أف أشًن إىل أف معىن األسلمة، كما تعرضو مدرسة  -وردـ البعد

                                     
 .05، ص 1995ادلعرفة، العدد األوؿ، السنة األوىل، طو جابر العلواين: الديباجة، إسبلمية  (1)

 .237طو عبد الرضبن: ذبديد ادلنهج يف تقوًن الرتاث، ص  (2)
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، أمنت وأكثر تركيبا شلا عرضو طو عبد الرضبن، ومبعث التقرير السالف، أف ادلعرفة والتكامل ادلعريف
ىل الروح الكونية األسلمة قصدت إىل بناء ادلعرفة إنسانيا بسحبها من الوعي الوضعي واالمتداد هبا إ

ادلستوعبة لكافة نطاقات الوجود، وىي عملية تغذية رجعية، حيث تستفيد من ادلتاح ادلعريف يف 
الفضاءات الثقافية األخرى، وكما سبده بادلوجهات القيمية وإعادة الصياغة والرتكيب ادلستوعب غًن 

 .تفهم والتداوؿالبلغي، يف حٌن أف التقريب ذو اذباه واحد، يستهدؼ بناء األلفة لل
وح ى ال تغلب التعريفات على منت التحليل نكتفي دبا أوردناه من بعض رواد مدرسة األسلمة، 

 يت كما يلي:اـ األسلمة كما استقروا عليها فتأويتضح ادلقصد معرفيا ببياف مه
 ىعل بل -وحده-اإلسبلمي ادلستوى على ال"   ادلعرفة إسبلمية" وضرورة أمهية واضحة تبدو ىنا" 
 :وىي الستة دعائمها على ادلعرفية ادلنهجية القضية ىذه قامت مل يوضح وىذا .كلو العادلي ادلستوى
 .ادلعاصر اإلسبلمي ادلعريف النظاـ بناء .1
 .القرآنية ادلعرفية ادلنهجية وبناء تشكيل إعادة .2

 .واحلضارة وادلعرفة للفكر مصدرًا بوصفو الكرًن القرآف مع التعامل مناىج بناء .3

 .واحلضارة وادلعرفة للفكر مصدرًا بوصفها ادلطهرة النبوية السنة مع التعامل مناىج بناء .4

 .فيو واالنقطاع التقليد فرتات لتجاوز اإلسبلمي الرتاث مع التعامل مناىج بناء .5

 (1)."اإلنسانتٌن واحلضارة الفكر مع للتواصل ادلعاصر اإلنساين الرتاث مع التعامل مناىج ناءب .6

 مفهوم إسالمية المعرفة عند حاج حمد والداللة البنيوية الشاملة: –ب     
استخدامنا دلصطلح البنية بعيد عن اإلحالة الفلسفية لتقاليد ادلدرسة البنيوية، وإمنا نعين بو طبيعة 

، والوشيجة الداللية ادلرتكبة من عناصر ومنظومات عدة، تصل بنها روح معرفية الرتكيب الداخلي للمعىن
أو متقاربة، مستقاة من مرجعية مؤسسة وأصل معريف مولد، كما وتصب يف االذباه نفسو، دبعىن  واحدة

ادلفاىيمية، أي أف الرتكيب الداليل عند حاج ضبد  التشكل اجملتمع خلف شتات من ادلعطيات الفكرية و

                                     
 (.31-30، ص ص  )1995طو جابر العلواين: دلاذا إسبلمية ادلعرفة، إسبلمية ادلعرفة، العدد األوؿ، السنة األوىل،  (1)
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رح بنية أو يرتكز على قاعدة مفاىيمية، منبثقة من تأسيس مرجعي وغائية معرفية مقصودة، فيكوف الط
منوذجا، لذا يأنف غالبا تلك األطروحات الفكرية الوضعانية أو البلىوتية ادلشتتة للوعي يف أحادية ال غية 
مفككة يصعب عليها ربقيق الرتكيب، لذا نادرا ما نلقف فيلسوفنا يطرح مقوالت معرفية من غًن استبياف 

وادلعرب عن إجرائيتها، وأعين ادلنهج دلا يتشكل، مث تب ادلتجلي عنها االقار ادلفاىيمي خلفها، وكذا منط الرت 
 .ىو دلا يوظف يف إطار استعمايل ربليلي يبغي الفهم والتفسًن والتحليل وادلصادقة والتقييم

 تقييم التعريفات االجتزائية التلفيقية: -11-ب  
هة قبل اخلوض يف تفريعات ادلفهمة اليت أقاـ عليها حاج ضبد رؤياه، ينعطف البحث من ج

مراجعة التعريفات الواردة من مؤسسي منظور إسبلمية ادلعرفة، مث من اقتحم اجلدوى ادلنهاجية، إىل 
ادلشروع دلصادرتو فأهنكو حبمولة مفاىيمية ملفقة ال تصف أدىن حدود ادلعىن األصيل لؤلسلمة، فانتهى 

ة من الطرح، ويف ذلك الطرح إىل نوع من السطحية والتعجل أثار خصـو ادلشروع، ودفعهم إىل السخري
بعض ادلسوغ ذلم، باعتبار عدـ الفهم، واخلوض يف نظرية غًن مستوعبة." إف األسلمة ليست رلرد 

االناسة وغًنه، بأف نستمد آيات قرآنية  )إضافة( عبارات دينية إىل مباحث علم النفس واالجتماع و
األسلمة هبذا ادلعىن إمنا جعلوا أنفسهم مبلئمة دلوضوعات العلم ادلقصود أسلمتو، وح ى الذين فهموا 

ىدفا لسخرية اآلخرين فحق عليهم القوؿ بأهنم حياولوف احتواء احلضارة العادلية الزاحفة احتواء سلبيا من 
 (1)"..لن تؤدي إال إىل تشويو اذلداؼ من األسلمةموقع الدفاع العاجز...فاألسلمة ليست إضافة

ت ادلنظرين لفمهمة األسلمة، أهنم ظنوىا عملية تشذيب وإضافة ادلفارقة ادلعرفية األوىل اليت حلق 
فوقانية برانية، تبغي تلوين منط معريف صادر من سياؽ ثقايف ما، دبجرد لوف قشري ظاىري، يقـو على 

ذات اعتبارات أخبلقية أو  -ظاىرىا متفق مع زلتوى الدائرة ادلعرفية ادلستهدفة  -إقحاـ آيات قرآنية 
يات معرفية مكينة، تشكلت على منواؿ منهجي صميم، حيمل رؤية للعامل نقيض اإلذلية معنوية، مع معط

سبتح من معٌن فصلي يؤسس للنزعة اإلنسانوية، يف صورة تفضيل للعقل البحت وذبلياتو  وقيمها، و

                                     
 (.32-31حاج ضبد: منهجية القرآف ادلعرفية، ص ص ) (1)
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ي األسلوبية ومسالكو ادلنكرة للطباع اإلذلي للممارسة ادلعرفية، فينتج من ذلك معرفة مسخ مشوىة، ال ى
وادلزاوجة القاصدة إىل توليد معرفة متوزانة، ظاىرىا األصل يف ثنايا منطقو األوؿ، وال ىي نتاج ادلمازجة 

 ومؤسلم، لكنها يف األخًن ليست إال أفكار مبعثرة مثًنة للشفقة يف أفضل حاؿ، وللسخرية يف أسوئو. 
حلضارة األقوى، لكن بعدة العملية يف التحليل األخًن تفصح عن زلاولة فاشلة الحتواء منجزات ا

متهالكة متوارثة من أزمنة الرتاجع احلضاري للعقل ادلسلم، ما يدخلو يف دوامة التلفيق، فيقد االذباه، وال 
  يقدر ح ى على التقليد، فما ظنك باإلبداع.

"وقد يبدو للبعض أف القوؿ بأسلمة ادلعرفة ىو من قبيل سحب االنتماء الذايت للدين إىل كافة 
أيا كانت  -وعات بغض النظر عن عموميتها العادلية، وذلك لشرعنة االصلاز احلضاري البشري ادلوض

ادلناوؤف دلشروع األسلمة  (1)"دينيا، أي دبنطق االحتواء البلىويت الشكلي واللفظي واستبلبو -مصادره
يصادروف عليو، دبا شاىدوه من مآؿ سلز لفكر ادلقارنات وادلقاربات ادلتوارث عن بداية ادلواجهة بٌن ادلد 

، وفعبل قد يكوف األمر كذلك قبل رليء منطق اجلمع بٌن القراءتٌن احلضاري الغريب، والعجز الذي يقابلو
ة الثبلثية، فسحب الدين دبعناه الفقهي ادلباشر الشكلي ومذىبية االبستومولوجيا الكونية واجلدلي

ادلمارسايت على قطاع ابستمولوجي عميق، يستوجب الوعي العقائدي ادلؤسس معرفيا وادلستند إىل 
منهجية مستوعبة، لكن احلاؿ خبلؼ ادلقر، فالقـو خالوا العملية نوعا من االمتداد يبغي يف األخًن، 

دين الذايت على ذبارب اآلخرين ومنجزاهتم، ويف التحليل ما يظهر الطابع ربقيق االستعبلء والتفوؽ لل
النفسي القائم على ردة الفعل، وليس التأسيس ادلعريف ادلنهجي ادلتفهم لعمق احلضارة الغربية ادلعريف، 

التفوؽ وإعادة تقييمو وفق مقوالت يف ادلستوى نفسو من النجاعة اإلنشائية والتفسًنية والتوليدية، مث بياف 
 ه ادلمارسة اإلنسانية العامة، بغية تقوديها ادلتوازف.مية، والشعور بااللتزاـ العقدي ذبامن الوجهة القي

األداء ادلركب ادلتمثل يف اجلمع بٌن ليت ادلساعي الفكرية ادلنظرة لؤلسلمة، أخذت على عاتقها 
ة ادلتوارثة ادلستنبطة من القرآف أو جهة، مث سبكنها من سبثل معطيات ادلعرف معطيات ادلعرفة العلمية من

                                     
 .32حاج ضبد: منهجية القرآف ادلعرفية، ص  (1) 
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ادلمارسات ادلعرفية ادلنبثقة من التفاعل معو، لكن "..الكتابات اخلاصة بإسبلمية ادلعرفة إمنا تنتهي إىل 
والتودد إىل العلمية ادلعاصرة، أو  مقتطفات علمية معاصرة تركبها على النص الديين فيما يشبو التقرب

العمق االبستمولوجي للنص  (1) "سهاـ يف التنشئة الداخلية للعلم..حالة التبين من اخلارج دوف اإل
السابق حيمل يف ثناياه تأكيدا مهما على االفتقار الفكري وادلنهجي الذي تتسم بو ادلمارسة ادلعرفية يف 

نقذاؽ يف عمق ادلعركة الثقافية من زاوية التأسيس سياؽ مدارس الطرح اإلسبلمي، باعتبار عجزىا عن اال
والبناء ادلستقل، فتضطر إىل نوع من التعويض النفسي بسحب نتائج النظريات العلمية، كنتف مبعضة، 
بعيدا عن احلكمة والروح ادلنهجية القابعة خلفها، فتقوؿ بوحي من التعايل الفارغ أهنا سباقة إىل 

مي وقيامو يف شكل خبلصات ادلنقوؿ يف التاريخ أو يف القرآف، وإال إذا تأكدت من صدقية ادلعطى العل
، فإهنا تلجأ إىل استجبلب تقليعات برانية وتشذيبات شكبلنية، تزعم علميتها فتضيف إليها بعض قانوين

ادلقوالت القرآنية أو احلكمية أو ادلثلية، بقصد ربقيق التوافق، لكن حاج ضبد يلح أف العملية يف عمقها 
قيق البديل العلمي وبناء ادلعرفة ادلستقلة وتوليد ال تعدو أف تكوف تعربا صميما عن العجز احلضاري يف رب

ادلعىن، بوحي من ادلرجعية اخلاصة، لذا ينعتها بالتودد، إفصاحا عن ادلقهورية والشعور بالتضاؤؿ أماـ 
 اآلخر وذبربتو العلمية.

ومثاؿ النقد الذي وجهو حاج ضبد للتحليل التبعيضي دلشروع إسبلمية ادلعرفة وإىدار إمكانياهتا 
حادلا قرر أف  على مستوى ادلآؿ، ما كتبو زلمد عمارة يف كتيبو؛ إسبلمية ادلعرفة ماذا تعين؟ ةالبستمولوجيا

إسبلمية ادلعرفة "..إقامة العبلقة بٌن اإلذلي واإلنساين يف العلـو وادلعارؼ..والعبلقة ادلناسبة اليت تقيم ا 
تعصمها من الثنائية  احلق، و -ها التوازفدلعرفة اإلنسانية على الساقٌن اإلذلي والكوين فتحفظ علي

دوف أف يصبح اإلذلي إنسانيا كما  واالنشطار وذلك أف يصبح اإلنساين إذليا، لو قدسية اإلذلي وثباتو..و
من خبلؿ ما تتبعت أعماؿ ( 2) إفرازا لعقل اإلنساف.." ىو احلاؿ عند الذين جعلوا الدين وضعا بشريا و

يعمد إىل  سباما من التوصيف السابق إلسبلمية ادلعرفة، ألنو يكرس الثنائية وحاج ضبد، أجـز أنو يضيق 
                                     

 .47حاج ضبد: ابستمولوجية ادلعرفة الكونية، ص  (1) 

 .13ص  ارة: إسبلمية ادلعرفة، ماذا تعين؟ ،زلمد عم (2) 
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ادلمايزة الضمنية بٌن احلضور اإلذلي والفاعلية الكونية، عندما جعل الوعي كائنا بساقٌن؛ أحدمها إذلي 
 ىل اإلسفاؼ ادلعريف يف التحليل، ألفاف فبل صلد لو موضع حضور، زيادة إواآلخر كوين، أما اإلنس
معارؼ امتدت إىل أطراؼ الكوف،  عملية تلفيق وتركيب غًن منسجم بٌناألسلمة هبذه الصيغة، 

ومعارؼ ال تزاؿ تراوح مكاهنا عند حد ما أنتج من أدوات ومسالك تراثية، ودلا تطور أو يعمد إىل 
 الوعي اإلسبلمي.ذبديدىا أو إنشاء اجلديد منها، لتوظيفها يف تعقل الظواىر التارخيية ادللحة ربديا أماـ 

واألبشع اإلصرار على عدـ ادلمازجة بٌن الفاعلية اإلذلية واحلراؾ الكوين، يف حٌن حاج ضبد   
أسس دلنطق احلضور الغييب بطاقاتو يف فاعلية الطبيعة واإلنساف، يف جدلية متدرجة مستبدة بالظواىر، من 

ل يتظافر يف مد احلركة والصًنورة ة، والكوين يف أخرى، بل الكبغًن فصل آيل جيعل اإلذلي يف مرت
 الوجودية، من غًن أف نقوؿ أف ىذا سببو ذاؾ دوف غًنه..

 الجمعي: والتناولإسالمية المعرفة  -12-ب  
ادلفهـو الذي يلقي بو حاج ضبد، يف وجو األطروحات التجزيئية، غاية يف الرتكيب والتشكل، ألنو 

لعلمية الغربية من جهة، والنظريات الرتاثية يف أفقها تولد من إطبلع واسع على النظريات الفلسفية وا
"معرفة"، يف حٌن عرفة عنواف مركب من "إسبلمية" والتارخيي وادلفتوح من جهة ثانية، يقوؿ: " إسبلمية ادل

لتخصيص، أ ف "اإلسبلمية" فيما يراىا الناس "زبصص ديين" يف مقابل "معرفة" ىي عامة غًن قبالة ل
منا تتسع لعديد من ادلناىج وتستبطن العديد من اإليديولوجيات، فرتكيب الديين، وإوليس التخصيص 

ادلعرفة على اإلسبلمية حيمل زبصيصا وربديدا يوصف ىذه ادلعرفة اإلسبلمية مفارقة لغًنىا على مستوى 
ادية سلتلفة دلا ىو خاص. فهناؾ ادلعرفة ادلادلناىج األخرى..قد سبت مصادرة ادلعرفة العامة بأشكاؿ 

اجلدلية اليت تأسست على فلسفة العلـو الطبيعية باعتبارىا تطورا ماديا جدليا للمدارس الوضعية 
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اليت تأيت لتصادر بدوىا ادلعرفة البشرية العامة لتحتويها فلسفيا  ادلعرفةكذلك إسبلمية  الكبلسيكية...و
 (1).."ضمن التخصص اإلسبلمي، مع اعتبار الفارؽ األساسي يف قاعدة ادلفاىيم

خبصائصو،  ـالتناوؿ ادلساؽ، يكشف عن يقظة معرفية مكينة، لعنايتو الشديدة بضبط ادلفهو 
، أي أنوومناقشة  سعى إىل اجلمع وادلنع يف آف، فاإلسبلمية عملية زبصيص  األفكار ادلناجزة للمفهـو

ات نابعة من مفاىيمي ومنهجي، على ىدي قاعدة تصورية تقيم الوجود وتنظر إليو حبسب صبلة مشروطي
األصوؿ االعتقادية للرؤية التوحيدية، ادلتسمرة يف صعيد التناوؿ الديين للحياة وعناصرىا، سباما كما ىو 

، فهي يف التحليل األخًن شرط للمعرفة وفق ناوالت الوضعية، وسقفها ادلاركسيالشأف قياسا إىل الت
ثنايا البناء ادلعريف ادلضاىي للبناء  ىبيتها يفمذمنظور ورؤية مادية جدلية وجدلية تارخيية، تضمن 

الوجودي، وال تكتفي بعملية ادلصادرة اجلزئية، بل تنخرط يف مواجهة جذرية شاملة تستبد بكل زلتويات 
النظريات ادلتاحة على صعيد العلم البحت كما يقاؿ، وأيضا يف نطاؽ األنساؽ الفلسفية وقضاياىا. أي 

وقائم على أرض عاطي مع ادلعرفة ونتائجها بتسديد قيمي متأصل أف األسلمة ليست بدعا من زلاولة الت
منطقية حبلى بادلعىن ادليتافزيقي، وتقديري أف الفارؽ ليس يف حيادية ادلعرفة ادلتلبسة هبذه اخلصيصة أو 
تلك، دبقدار كفاءة ىذه النظرية وذاؾ التخصيص، يف منح الوعي اإلنساين االنطبلؽ ادلتوازف ادلشبع 

نسانية مشدودة إىل معىن متجاوز، يستحضر ادلقصد النفعي، كما وحييل على البعد بتسديدات إ
 االلتزامي.

يف  وأبلغ اجلديد الذي عمل حاج ضبد على إضفائو على مضامٌن األسلمة، دأبو ادلستميت
ين مصور للحضور اجلديل للفاعلية الثبلثية، كما ة ومنتجة ذلا، قياسا إىل منطق قرآإظهارىا مولدة للمعرف

عمد إىل نقلها إىل رلاؿ مناجزة ادلنطق العلماين ادلادي الفصلي، "..أسلمة ادلعرفة تعين فك االرتباط بٌن 
االصلاز العلمي احلضاري البشري واإلحاالت الفلسفية الوضعية بأشكاذلا، وإعادة توظيف ىذه العلـو 
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 (1) فهـو سلتلف.."فهنا استيعاب مث ذباوز يؤدي دل -غًن وضعي -ديين  ضمن ناظم منهجي ومعريف
النقلة النوعية اليت أحدثها التعريف السالف، قلبت األسلمة رأسا على عقب، من رلرد عملية تركيب 
تعسفي، جيمل النصوص وادلضامٌن الفكرية للنظريات العلمية بآيات وأحاديث وأقواؿ مأثورة، إىل عملية 

من سبثل التجربة العلمية البشرية ادلنبتة،  ستنفر صبيع طاقات الوعي التوحيدي من أجل التمكنحضارية ت
مث يعمد إىل استنباط اآلليات التوحيدية ادلتوازنة من ادلرجعية ادلعرفية القرآنية، وبعد ذلك يتم فك الصلة 

، بل وضعها ما ىي لومة من حيثبٌن ادلنجز والتفسًن الكلياين ادلكتسح ادلستمد منها، ال إىل إلغاء ادلع
يف إطار تفسًني آخر، مستوعب للتجربة اإلنسانية، باعتبار ادلصدرية اإلذلية للوعي التوحيدي، ودفعو يف 

لذا من الواجب  السلبية وعيا وسلوكا وحضارة. وانعكاساهتاالكشف عن قصور ادلعرفة ادلنفصلة، اذباه 
تلف، أي إقامتو على قاعدة رؤيوية مستحضرة للغيب، رصفها يف طريق نظم منهجي وترتيب مفاىيمي سل

ومؤكدة علميا على فاعليتو يف الطبيعة واإلنساف، ما يدؿ على قوة الطرح ادلعريف للفلسفة التوحيدية، يف 
  مقابل الوضعية أو البلىوتية.

حركتو ادلعىن الوضعي للمعرفة ولد فلسفة "...قاصرة أفرزت منهجا وضعيا ماديا يفرتض أف الكوف و 
إمنا مها جدؿ اإلنساف والطبيعة فقط يف معزؿ عن اخلالق العظيم، وذباىل البعد الغييب أدى هبذه الفلسفة 

إسبلمية ادلعرفة ىنا رباوؿ أف تعيد توظيف ىذه العلـو يف إطار  ومناىجها إىل التوقف عن االمتداد...و
أف ما جيري يف الكوف إمنا  -آنذاؾ-منهجي يستحضر البعد ادلغيب "اإلدياف بالغيب"، ليدرؾ اإلنساف 

اإلنساف. وإضافة ىذا البعد كفيلة بإعطاء فلسفة ىذه العلـو -الطبيعة-الغيب-ىو ناتج جدؿ بٌن اهلل 
  (2)امتدادا كونيا وغائية، يعطيها القدرة على الرتكيب والتفكيك، وبذلك زبرج من أزمتها"

الشاىد التارخيي الداؿ على وقوع التجربة احلضارية الغربية، الصادرة عن ادلعىن ادلادي للرؤية 
ادلعرفية، توايل الظواىر االجتماعية والنفسية والسلوكية والثقافية؛ ادلعربة عن أوضاع من التنابذ واالستعبلء، 

عليها برتكيز التفرد  االنقبلبمث  والصراع التارخيي يف شكل أطروحات لمولية الغية للخصوصية والتفرد،
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ادلطلق إىل غاية تاه كل شيء واضمحل أماـ أمناط حضارية كاسحة، مث الطبيعة أخًنا أخذت تبوح عن 
عن شلارسات معرفية وعلمية، ترجع أصوذلا التشكلية إىل قروف خلت تبلغ  الناشئمكنوف الرتاكم السليب 

يا ويف بروزات اجتماعية وسياسية..داللة على تأـز بنيوي الستة أو ما يزيد. وعمق ادلشكل يرتاءى تارخي
نابع من الرؤية الوجودية أوال، مث من الرؤية ادلعرفية ادلنبثقة عن السابقة، وتاليا القيمية وطبيعة احلكم على 

 فالغيباحلياة ومظاىرىا، وشكل تولد األزمة وطريقة التخلص منها، إمعانا يف تكريسها وليس مبارحتها. 
كنة تفصح رلرد مقولة ميتافزيقية، كما قد يرد إىل حسباف البعض وتقديرىم، فهو حواصل طاقة ومُ  ليس

عنها العلل الكونية والظواىر اإلنسانية، وقبلها ادلدونات ادلتعالية ادلملوءة بتسديدات وموجهات تفرتض 
األوضاع ادلفارقاتية جراء مسارب احلضور األنطولوجي وادلمارسات احلياتية ادلتنوعة، كما وتفرتض أشكاؿ 

، وتقرتح آليات تبلفيها، أو وصفات ذباوزىا حاؿ الوقوع عن التسديد والرضا بادلغامرة ادلعزولةاالنبتات 
 .فيها

إذف "..أسلمة ادلعرفة ..مواجهة جذرية تنقل الفكر اإلسبلمي إىل عمق ادلأزؽ احلضاري العادلي   
)للناظم ادلنهجي وادلعريف( الذي تستمد منو احلضارة ادلعاصرة و الفلسفي ادلقابل جألهنا تعين طرح الو 

تركيبتها االقتصادية واالجتماعية والفكرية، واليت تتجسد بأشكاؿ سلتلفة يف توجهاهتا الوضعية دبناحي 
التعاطي األويل مع الفهم الشاخص ضمن الفقرة السابقة، خيرج بانطباع  (1) مادية أو مثالية أو انتقائية.."

قادهتم إىل  ،ألسلمة مواجهة وصراع ينماف عن عجز حضاري، اضطر أىلو إىل ردات فعل مربكةأف ا
تصور أعمق وأرسخ مفاده؛ أف العامل كما بالرغبة يف االنتقاـ وليس الفهم واالستيعاب، لكن ادلمعن خيرج 

تارخيي وصفناه يف سابق الفصوؿ، يف أزمة حضارية عارمة، وإف تنوعت ذبلياهتا حبسب ادلستوى ال
ال يف  عيتو، مث يف النظم الرؤيوية، وملللمجتمعات، ما يفيد جدوى إجياد البديل، يف أفق الوعي ومرج

هتا التدبًنية. وىذا دليل على أمهية األسلمة حضاريا، ألهنا سبكن الفكر اإلسبلمي ادلنتج دبنطق اإجرائي
يا الكونية، من تعرية الوجو الفلسفي قرآين، دبواصفات ادلدرسة اجلدلية اجلمعية، وبروح االبستومولوج
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للحضارة الغالبة وقتيا، وتشكيل وجو فلسفي آخر ذي خصائص إنسانية، ودبنطق كوين غائي ينفي 
األبعاد الكاوسية العدمية عن الوعي ادلعاصر وذبلياهتا ح ى يف صفحة الطبيعة، اليت أضحت ترصبانا وفيا 

 دلتمكنة. ألزمات الثقافة الفاصلة والقيم العلمانية ا
األوكد يف خضم ادلناجزة احلضارية السالفة بعدهتا الفلسفية وح ى العلمية تفسًنيا وليس بالتطبيق  و

ادلختلفة، إىل العلم ادلباشر، ذلك أهنا تعين ادلادي ادلباشر، أف األسلمة تتعدى ادلعرفة ادلفتوحة دبيادينها 
بفهم التماثل بٌن قوانٌن العلـو الطبيعية وقوانٌن  "..أسلمة العلم التطبيقي والقواعد العلمية أيضا وذلك

الوجود ادلركبة على أساسها القيم الدينية نفسها. وبذلك تتم أسلمة اإلحاالت الفلسفية للنظريات 
 اإلذليةالعلمية حبيث تنفي عنها البعد الوضعي وتعيد صياغتها ضمن بعدىا الكوين الذي يتضمن الغائية 

األمر رلرد خبلؼ حوؿ مباحث علمية معينة بوجو مقوالت علم االجتماع أو  يف الوجود واحلركة..فليس
ادلادية مثبل، فاألسلمة زبوض معركتها يف عمق ادلضموف احلضاري الذي تأوؿ ىذه اإلناسة أو التطورية 

 األسس العلمية تأويبل وضعانيا وماديا، فأضفى عليها قصورا مناقضا ألصوذلا التكوينية، فبل بد من إعادة
 (1)"فهم مدلوالت القوانٌن الطبيعية نفسها

حث أف الدراسات اليت تكتب حوؿ إسبلمية ادلعرفة تستحضر آف تأليفها، تلك ادلسوخ االب يأسف
، فالتمعن فيما أوردناه التلفيقية التعسفية، وتذىل عن مشروع حاج ضبد وال تدرؾ أمهيتو االبستمولوجية

نٌن اليت صيغ هبا منوذج نوعية، إذ األسلمة تزعم أف القواجيلي عن أفق ربليلي مكٌن، حيوز طاقة تفسًنية 
، ذلك تقـو على أسس بنائية الكوف ذاتو باإلحالة إىل البعد التخليقي ابتداء، مث التشييئي تاليا الوجود 

تايل، ولؤلسف العطف العلماين ادلادي للتفسًنات الفلسفية ع وترتيب سابق ومبلـز و أهنا قامت على وض
الرضبوتية يف بناء الظواىر، وتنكر على اإلنساف  والعلمية دفعتها إىل تشكيل منظومة قوانٌن تنكر اإلذلية و

 تتعاطى مع كل شيء بروح مادية أفضت إىل عقد يف طبيعة ادلعرفة العلمية ذاهتا. خصوصيتو وكرامتو، و
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أشكاؿ التحيز ادلعريف يف مسلمات وفروض وزاويا النظر  ملية ثقافية مركبة تكشف "فاألسلمة ع
، والعلـو التطبيقية كاذلندسة كالفيزياءوادلقاصد ومناىج البحث وصياغات القوانٌن يف العلـو البحتة  

 ينو، ووالطب...ميادين علومها كما تتبدى يف أسئلتو الرئيسية: يف العقائد الفلسفية وراء صياغة قوان
التعصبات القومية وراء مسلماتو وفروضو، يف ضوابط وحوافز البحث فيو، يف مواضيعو وقضاياه ومراكز 

الفكرية ادلعقدة، يف النماذج اىتمامو، يف معايًن صدقو وقيم صلاحو وطموحاتو..التحيزات..يف النماذج 
يف الكهانات ادلبهرة لؤلرقاـ وادلنحنيات، يف الرياضية ادلعلبة اجلاىزة االستخداـ، يف اللغة الرمزية ادلغرتبة، 

األجهزة وادلاكينات واحلاسبات..كل ىذا النقد والفضح والكشف شرط ضروري لبلنعتاؽ من أغبلؿ 
رب مستدرؾ يقر أهنا علـو   (1) "التحيز لكنو غًن كاؼ، فالوعي بالباطل يتطلب أف يتولو اجتنابو..

ت وادلضمنات العقائدية احلاملة للرؤية الوجودية اخلاصة هبذا حبتة، كيف ذلا أف تتضمن كل تلك الوالءا
وجيو إىل تاريخ العلم ذاتو، "..واضح اآلف أنين أرى أنو ال يوجد اجملتمع أو ذاؾ؟ جياب عن السؤاؿ بالت

...إننا ال نتوفر على أي وسيلة تتيح لنا ىذه ادلرحلة والدفاع لد وكوين للعلم أو للمنهج العلميتصور خا
ظور كذاؾ..إف أفضل طريقة ينبغي إتباعها من أجل التوفر على وسائل لتحويل وضعية ما...فهم عن من

سوؼ يتحقق، بكيفية عامة، الوضعية والتحكم يف الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك التحوؿ. وىذا العمل 
 (2)"بالتعاوف

وينظر ذلا، يف حٌن أف البلـز نظريا من الوضع ادلصادر منو سابقا، أف التحليل مياؿ إىل النسبوية 
بغيتو بناء وعي متوازف، يتناوؿ نتاج العلم على أنو ظاىرة تارخيية إنسانية وقابل للخطأ كما ىو عرضة 
للصواب أيضا، لذا يف مستطاع اإلطارات الثقافية أف تعمد إىل بنائو وتأويلو وربويلو باستمرار، والقوة اليت 

ترميزاهتا، بقدر أىليتها على منح  يست يف مقدار صياغاهتا وربوزىا النظرية الفبلنية، أو مقابلتها، ل
تفسًن وجودي مقنع، وتربير للفاعلية اإلنسانية غًن الطاغية وال ادلنعكسة سلبا على أداءات البشرية 
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بالنقض واذلدـ، ولؤلسف ثقافتنا العربية اإلسبلمية ال تزاؿ غاصة بدعاة عادلية  وكونية وإنسانية العلم 
ادلنبثقة عنو، بطرح إطبلقي أشلي لمويل ال يكرتث للخصوصيات وال يأبو لبلعتبارات الثقافية وادلعرفة 

"لذلك فإف  واأليديولوجية القائمة خلف الصياغات النظرية ونظمها دلعارفها قباؿ نضدىا للعامل وتأثيثو.
ضارات ادلتساوقة...ومعىن العلم ال يكوف إال أشليا دائما. فهو شبرة تعاوف احلضارات ادلتوالية وتنافس احل

ىذا أف العلم أشلي من حيث مضمونو وأشلي من حيث شكلو، أعين خربة األمم ادلتعلقة بتنظيم ادلعلومات 
لو كاف ادلسعى التنظًني للمعىن  (1) وتسجيلها وتبليغها وذلك ىو ادلستوى النظري من العلم..."

هود ادلعريف اإلنساين يف بناء ىـر العلم وتشييده، كل ادلتضمن يف النقل أعبله، يتجو إىل اإلقرار بتظافر اجمل
مرحلة دبا أدخلتو يف مضمار الصًنورة اليت كشفت عن العلم ونظرياتو، دلا كاف حوؿ الطرح مشاحة، أما 
وقد أعلن أشلية الشأف العلمي من حيث ما ىو، مضمونا وشكبل، أي نظريات ومناىج وتطبيقاهتما، 

يؤكد الزعم الوضعاين يف كونية العلم ومرتتباتو احلضارية، خاصة ذباوز ادلراحل فهذا يف حسباف التحليل ما 
 أفاالنقذاؼ يف أحضاف التجربة العلمانية وتفسًناهتا وتقييماهتا، وإال كيف نفسر  الطفولية للبشرية، و

 اـواألحكالعلم سرعاف ما يستحيل عرب تارخيو إىل فلسفات تكشف عن ميتافزيقا قارة خلف القوانٌن 
كما ىو يف الصيغة الغربية للمعرفة العلمية ونظرياهتا؟ أو الطابع   ؟ من روحها التجريبيةالعلمية ادلستمدة 

ى ادلمارسة األجناسي النوعي يف التنظًن اإلغريقي، أو ح ى التأطًن البلىويت الغالب علادلاىوي 
 القروسطية، يف أوروبا ؟

اجا مرحليا ديضي يف تقدمو على رغم االختبلفات العلم..كاف وال يزاؿ نشاطا انتقاليا ونت "و
الدرجة األوىل، لذلك فإف ىذا النشاط نشاط حضاري ب اللغوية وادلنافسات القومية، بل ردبا بسببها. و

ناه االجتماعي األكمل إال يف السياؽ احلضاري. وىو نشاط ثقايف أفراد وصباعات وال ديكن فهمو دبع
لمات  الزماف وادلكاف، وتشرتؾ ىذه اجملتمعات بقبوذلا لبعض ادلسيعيشوف يف رلتمعٌن أو أكثر، عرب

عايًن الداللة والربىاف..وليس ىناؾ خليقة علمية فقط..بل ىناؾ أيضا رلموعة ادليتافزيقية اجلوىرية، ودل

                                     
 .44، ص2007، 01البديل، مراس العلم وفقهو، الدار ادلتوسطية للنشر، تونس، ط االبستومولوجيا أبو يعرب ادلرزوقي: (1) 
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العلم إذف ليس يف منأى عن  (1) أكرب من ادلسلمات ادليتافزيقية اليت ال يكوف ادلرء عادلا دوهنا.."
ادلسلمات واخللفيات الرؤيوية، الدالة من الناحية ادلنهجية والتطبيقية، رغم اتصاذلا الوثيق دبيتافيزيقا خاصة 

األدخل يف سياؽ ربليلنا، أهنا قد تشكل حاثات قوية  وبعناصرىا ادلتعددة، لغوية أو تارخيية أو أثنية، 
مط باعتبار الروح القائمة خلفو، ما جيعلو متلونا بلوهنا. بذا الذي يتنإىل التنافس يف اإلبداع، دافعة 

ي يقصد إىل إعادة نظم العامل ذناىا نوعا من التناوؿ ادلفاىيمي الليل نكوف قد بررنا األسلمة واعترب التح
رىا نظريا، واشتقاؽ النظم احلياتية ربت توجيهها، من غًن إخبلؿ بالكفاءة التفسًنية اليت ديكن أف هتد

 النسبوية العدمية.
قادين البحث إىل االعتقاد بأف شبة هنجٌن سلتلفٌن أشد االختبلؼ يف النظر إىل العامل قد ترسخا منذ  "   

آالؼ السنٌن. ويتضمن ىذاف النهجاف عبلقات ونظرات اجتماعية بينهما اختبلؼ عميق بشأف طبيعة 
التوجهٌن؛ الغريب والشرقي، منظومة داعمة لنفسها ف كبل من ىذين العامل وعمليات الفكر ادلميزة. وإ

النظرة إىل العامل العامل عند كل منهما. كما أف  ادلمارسات االجتماعية النظرة إىل ومتوازنة ذاتيا، وتعزز
تفرض على أىلها عمليات فكر مبلئمة ذلا، ويبلحظ أيضا أف كبل من عمليات الفكر تربر النظرة إىل 

ت االجتماعية اخلاصة هبا. وأف فهم ىذه ادلنظومات االتزانية لو آثاره بشأف إدراؾ العامل وتدعم ادلمارسا
الطبيعة األساسية للعقل، وبشأف ادلعتقدات عن األسلوب األمثل للتفكًن وكذا بشأف االسرتاتيجيات 

 (2)"التعليمية ادلبلئمة للناس على اختبلؼ مشارهبم
ينضح النص السالف، دبعىن فوار يؤسس للتباين ادلعريف والنظرة إىل العامل وصيغة تقيمهما على ضوء 
العناصر الثقافية األوىل ادلكونة لذلك كلو، خاصة إذا ما أخذنا يف احلسباف أف ادلمارسات االجتماعية 

بينهما، ألف ىذا نتاج ذاؾ العامة وااللتزامات الفردية اخلاصة تتشابكاف إىل درجة يصعب فيها التفكيك 

                                     
ط      ، اجمللس الوطين للثقافة، الكويت،260تويب ىف: فجر العلم احلديث، ت زلمد عصفور، سلسلة عامل ادلعرفة، العدد  (1) 

 .27، ص 2000، 02

كيف يفكر الغربيوف واآلسيويوف على ضلو سلتلف ودلاذا ؟ ت شوقي جبلؿ، سلسلة عامل ريتشارد إي نسبت: جغرافية الفكر،   (2) 
 .21، ص 2005، 01، اجمللس الوطين للثقافة، الكويت، ط 312ادلعرفة، العدد 
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ذكر ادلعىن العميق الذي وصف اه أخرى، وىنا أجديل عكسي دينح ادلعىن مرة ويتبلفوالعكس، يف تفاعل 
بو مالك بن نيب الثقافة على أهنا اجملاؿ اجلوي ادلعنوي الذي تغتذي منو العناصر االجتماعية ادلختلفة 

تلقى مث تلقي، يف انسجاـ تاـ، يفصح عن عمق الشبكة وتتوحد رؤاه قباؿ الظواىر ادلستجدة، أي أهنا ت
فالفرد كما نعلم ينمي   التصورية اليت سبثل ادلسبوقات ادلفاىيمية اليت يصاغ العامل وينخرط فيو هبا، يقوؿ:"

دينحو منذ ميبلده العناصر الضرورية لنموه؛ فكأف ىذه العناصر تذوب يف  كيانو ادلادي يف رلاؿ حيوي..
لقد  ضم والتمثيل ودوراف الدـ والتنفس..ونميتها، وىو اضلبلؿ حيدث بواسطة عمليات اذلبنية الفرد لت

يقودنا ىذا التصور إىل عامل آخر يستمد منو الفرد ما حيتاجو من عناصر النمو، ال لكيانو ادلادي بل لكيانو 
حي..الذي ينمي فيو وجوده النفسي. والثقافة ىي التعبًن احلسي عن عبلقة الفرد هبذا العامل أي باجملاؿ الرو 

النفسي..فالفرد إذا ما فقد الصلة باجملاؿ احليوي قررنا أنو مات موتا ماديا، وكذلك األمر إذا فقد صلتو 
 (1)"باجملاؿ الثقايف فإنو ديوت موتا ثقافيا

ثرة بتضافر ادلعاين السابقة؛ يتأكد لدى البحث أف ادلعرفة كوسيلة تواصل بالعامل احمليط باإلنساف، متأ
إىل حد بعيد بالعناصر األولية ادلتناثرة والكامنة يف تلقينات اجلماعة اليت ينتمي إليها الفرد، وكذا يف طرقو 
يف فهم ما تريده اجلماعة منو وما تدفعو للقياـ بو، يف حدود تواجده اآلين ادلباشر، وأيضا زبيلو دلآؿ 

وؿ والتلقي ينبثق منو منط إلقاء وتعاطي، وألف اجلماعة يف أفقها التارخيي، ترسيخا حلقيقة أف شكل القب
الثقافية واألطر ادلعرفية وادلؤسسات العلمية اجملتمعات البشرية ليست على الشاكلة نفسها من النظم 

والعقائدية، بالتبع لن تكوف الرؤية العلمية وتفسًناهتا واحدة، وىنا تتباين عمليات التأطًن االجتماعي 
ا، وىذا بعينو مدعاة دلا أقبلنا عليو من تقريرات تدعو إىل األسلمة وربث عليها. احلاضن للمعرفة ومؤسساهت

" ومن ىنا نرى أف ذاتيتنا تؤدي دورا رئيسا يف ربديد الثقافة ويف رسم خصائصها. لكن إثراء ىذه الذاتية 
يعة اليت تنقل ال يقتصر على األشخاص واألفكار اليت تكوف اجملاؿ الروحي؛ فإف لدينا حوارا آخر مع الطب

واألصوات والروائح واحلركات والظبلؿ  إلينا رسالتها، مكتوبة بأجبدية ملغزة أيضا، ىي: أجبدية األلواف

                                     
 .50مالك بن نيب: مشكلة الثقافة، ص  (1) 
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واألضواء واألشكاؿ والصور؛ ىذه العناصر الطبيعية ذاهتا تتجمع يف نفسيتنا مث تذوب وهتضم يف صورة 
 (1)"اسعناصر ثقافية، تندمج يف وجودنا األخبلقي ويف بنائنا األس

ادلشرع الذي وردنا منو، أكد على حقيقة التبلـز البنيوي بٌن احمليط بعواملو ومعطياتو، وبٌن الثقافة 
وعناصرىا، وكيف تصاغ إدراكاتنا للعامل وفقها، طبعا بغًن سلبية ذبعلنا نرصد ما يتداخل معنا، بآلية أجهزة 

بغًن وعي، أي باختيار كما الشأف بالنسبة  ت عدة، بوعي أوامبفاعلية تنشئها تراك النسخ والتصوير، بل
للنخبة وادلنظرين وادلفكرين وكبار ادلثقفٌن، أو بكيفية غامضة تفعل بغًن حضور وال بديهة، بالرد إىل 

عادة تشكيل وتأىيل دبا يتجاوب عملية استيعاب وتصفية وتنقية، وإ قطاعات واسعة من الناس، فنحن إزاء
 للوجود وادلوجود، دبقاييس تتباين من حضارة ألخرى. مع الروح األنطولوجية ادلربزة

"فمنهج ادلعرفة ادلادي ىو شكل من أشكاؿ مصادرة ادلعرفة العامة وزبصيصها، وكذلك إسبلمية 
ادلعرفة اليت تأيت لتصادر بدورىا ادلعرفة البشرية العامة لتحتويها فلسفيا ضمن التخصيص اإلسبلمي، مع 

ادلصادرة وعملية التعميم قائمة ال زلالة، ولكن صمود  (2) ة ادلفاىيم.."اعتبار الفارؽ األساسي لقاعد
 العملية تارخييا وترائيها إنسانيا، يرجع إىل قوة وإنسانية ادلصادرة، ونفعها العاـ.

 
 
 

 والمعرفة المعاد صياغتها: ،األسلمة والناظم المعرفي والمنهجي -13-ب 
أمعنا يف الفصوؿ السابقة يف ربديد مفهـو اجلدؿ ومراتبو وآلياتو، وكذا منهج اجلمع بٌن القراءتٌن 
ومراحلو، وكشفنا أهنا تصب يف خدمة أفق معريف خاص يتمثل يف إسبلمية ادلعرفة والتأسيس 

يتجاوز  رية متفردة، بل ىي طموحية، وأهنا ليست خطرات تنم عن عبقالكونية اإلنسان لبلبستومولوجيا

                                     
 .56، ص ادلرجع السابق (1) 

 (.10-09يا الكونية، ص ص )حاج ضبد: إسبلمية ادلعرفة، ادلفاىيم والقضا (2) 
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بكثًن قصور الوعي اإلسبلمي ادلعاصر، خاصة إذا استصحبنا ادلعىن ادلعريف للقرآف الكرًن، وسفرنا عن 
اإلنساين وكذا اإلسهاـ  مينو، ليتسىن ذلا مسايرة اإلبداعمنهجيتو الناظمة لقضاياه وزلتوياتو وادلشكلة دلضا

الغائية الكونية ادلفتوحة، وإما باإلدلاح إىل يف تفتيقو وتوليده، إما بعمليات مصادرة وتوجيو إىل منطق 
بنيويتها بقصد اإلنشاء واإلجياد. "..فإذا مل تستند أسلمة ادلعرفة إىل منهج، إىل ضابط قانوين للفكر 
تتحوؿ فعبل إىل خطرات تأملية انتقائية...وحٌن نقوؿ باألسلمة ادلنهجية للمعرفة فإننا ال نغفل ىذا القانوف 

، ونسد أما من )الراحة العقلية( اليت تأخذ من أيضا ذلك النمط  -منذ البداية وأماـ الباحثٌن -منا الصاـر
األمور أوسطها..فادلنهجية اليت نعنيها ىي خروج العقل من حالة التوليد الذايت للمفاىيم إىل اكتشاؼ 

يف سلتلف  . حبيث حيكم التطبيقاتيؤطر إلنتاجها النسق ادلرجعي الذي حياكم ىذه ادلفاىيم نفسها و
احلقوؿ األخرى، فادلنهج ىو خبلصة قوانٌن ربولت إىل نظريات ربولت بدورىا إىل إطار مرجعي وليس 

 (1)"رلرد صياغة موضوعية للتفكًن

، ىو عينو ادلهمة ادلعرفة على ضوء قواعد مؤطرة بإنتاجالسليم والقياـ  التجاوب ادلنهجي
ادلمارسة العقلية على نواظم وجودية ومعرفية، مستمدة من االبستمولوجية لؤلسلمة اليت تسعى إىل إقامة 

يعمد إىل إعادة  إطار مرجعي يتحلى بالوحدة العضوية، وتاليا يقدر على استيعاب النظريات ادلختلفة و
ربريرىا من الشروط األوىل القائمة خلف تكوينها، وتوفًن أخرى أمنت وأوثق، من اجلهة الصورية ادلنطقية 

..أكرب من إذف "إسبلمية ادلعرفة  اجلهة األخبلقية واالجتماعية ادلؤثرة يف السًن العاـ.البحتة، أو من 
معرفة الكونية م ى أدركنا مطلق لزبصص ديين عصبوي جيتزئ ادلعرفة الدينية ويصادرىا. فهو تعبًن معادؿ ل

  (2)"و مصدر وضعيكونيتو باعتباره مصدرا )وحيدا( ذلذه ادلعرفة. وكل ما عداه مصدر جزئي..أ القرآف و
مصدريتو ادلتعالية، داللة على أمهية إعادة دفع  يتماثل الوعي والوحي معا يف الداللة على كونية اإلنساف و

معارفو ونظرياتو يف االذباه نفسو، لتحقيق احلضارة السعيدة ادلستثمرة دلا سخر، يف غًن اتكالية عاجزة، أو 
 مغامرة طاغية.

                                     
 (.35-33حاج ضبد: منهجية القرآف ادلعرفية، ص ص ) (1) 

 .229حاج ضبد: ابستمولوجية ادلعرفة الكونية، ص  (2) 
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استعادة إسبلمية ادلعرفة للعلم من براثن ادلادية والوضعية والعبثية والوجودية، "هبذا ادلعىن ادلطلق، فإف 
ال يعين تكريسا لشمولية مقابلة فيما يعرؼ بالنظاـ الديين البلىويت الذي ينبين على الرتاتب الكهنويت 

لشمولية ألهنا واستبلب اإلنساف واستبلب قوانٌن الطبيعة، فإسبلمية ادلعرفة دبدادىا الكوين ىي أكرب من ا
ليست وضعية، فكونيتها ادلطلقة سبنع لموليتها وذلذا تستوعب إسبلمية ادلعرفة كافة ادلناىج ادلعرفية مث 

حاكمية  تتجاوزىا، وكافة األنساؽ احلضارية مث تتجاوزىا. وذلك حبكم عادلية اخلطاب وكونية القرآف و
 (1)"كل ما يستلب اإلنساف خارج كونيتو ..فإسبلمية ادلعرفة خصم لالكتاب وشرعة التخفيف والرضبة

جي هقواعد خصائص، ما أتينا على جلبو من مدونات حاج ضبد، للتأكيد على التوجو ادلن
ادلضبوط، وكذا الرغبة ادلنضبطة علميا يف التأسيس لعلم ومعرفة كونية مفتوحة مستوعبة لئلنسانية يف 

مبعضة..تبعد ىذا اجلانب من احلقيقة األنطولوجية الثرية امتدادىا، حفظا من كل لمولية ال غية منكرة، 
وادلتنوعة، ما يعين ضرورة اتصافها بالشاملية والكونية واالمتداد، لتقدر على االستيعاب ادلكٌن والتمثل 

َِ الغائر، لئلذلية ادلصدر، وكونية الغاية، وإنسانية الطابع.. شديد على ضرورة الوصل بٌن كل  وأحل ىنا بتفاِف
اكمات اليت أتينا على بنائها يف خضم األطروحة ككل، لتلمس البنية ادلنهجية للطرح، وكذا بغيتها الرت 

ادلعرفية، وعلى كل حاؿ ىي وسم قباؿ تشكيبلت وضعية وعلمانية عدة، ادلهم أف تتاح ذلا أطر ادلعرفة 
ىل مادة تعليمية يتلقاىا ادلنظمة وادلؤسسات األكادديية اليت تأخذ على عاتقها ذبسيد ادلشروع، وربويلو إ

نساين ادلعاصرين، لكن ىل يتاح ذلك بغًن تراكم معقوؿ، وسجاؿ طافح، وجدلية اإلالوعي ادلسلم و 
  مثمرة؟

احملذور الذي يرغب حاج ضبد يف التنبيو عليو، ىو عدـ الربط بٌن بعض التجارب الشمولية 
 أعراؼ أكثر منها إىل دين، وبٌن مشروع ، وبعض التفسًنات الفقهية ادلستلبة وادلشدودة إىلاإلسبلموية

" إف ما يظهر للناس من لمولية آحادية يف تطبيقات ما يعرؼ باألنظمة اإلسبلمية واليت األسلمة، يقوؿ: 
اآليديولوجيا والعرؼ  تدنت بالبشر إىل ما دوف مستوى البهائم، إمنا ىو شبرة التزاوج بٌن النصوص الدينية و

                                     
 .241ص  ادلصدر نفسو،  (1) 
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ادلعرفية، فهذه األنظمة تزف الشريعة اإلسبلمية القائمة على التخفيف والرضبة وليست من حقيقة الدين 
دبيزاف الشرائع السابقة..واليت قامت على اإلصر واألغبلؿ..كما أهنم ربولوا باخلطاب اإلسبلمي العادلي 
الذي يستوعب التعددية والتنوع يف األنساؽ احلضارية إىل خطاب آحادي حصري، وردبا عنصري، كما 
ربولوا بكونية القرآف اليت تتسع وتستوعب كافة ادلناىج ادلعرفية اإلنسانية وتتجاوزىا لرتقيتها إىل فكر 

 (1)آحادي يضيق ح ى بأىلو من ذوي التوجهات األخرى ربت طائلة الردة والتكفًن.."
متوارثة من  امتزج التفسًن والتناوؿ البشري بادلصدرية اخلالصة، فغشاىا بركاـ من تاريخ مثقل بتقاليد

أشكاؿ حياتية عدة ومتناقضة، جلبت من كل حدب أسلوب حياة ومنط معيشة، فغلب على صفاء 
ادلكاف  زباطب القـو والعائلة وتذىل عن اإلنسانية ادلمتدة يف ثنيةإادلصدرية، ما قـز خطاهبا وجعلو 

ة، فقسموا العامل إىل ـ ومواقف تصرؼ منحتهم شرعنة لبعض مواقفهم ادلقيتاكوالزماف، واستمدت منو أح
دار إسبلـ ودار حرب، ح ى ولو مل يتعد نطاؽ قرية؛ فالكوف كلو يف استنفار ح ى يذعن، وأعجب 

خيمة ويقف قداـ عتبة بيوتات ادلدر القددية، ويشنع على الباقٌن سبردىم اإلذعاف أف يتسمر عند حدود 
الرؤيوي فانتهوا إىل رفض االختبلؼ باستحداث احلياة ادلفتوحة، وانعكس ذلك على ذباوهبم ادلعريف 

الفكري بدعوى الكفر والزندقة، وضاقوا بأساليب اجلدة دبصادرة البدعة وأطروحتها اخلطًنة يف كبت 
اإلبداع ووأده، واستحاؿ القرآف إىل مدونة مهلكة عاجزة عن إنتاج ادلعارؼ اجلديدة وادلتجددة، وعن خلق 

التجربة  أىدرتالعقلي والتارخيي لؤلمة مث لئلنسانية، وىكذا آليات فهم متجاوبة مع ادلستوى النفسي و 
النبوية يف صبلة شلارسات شكبلنية ذاىلة عن العمق احلضاري للنيب ووظيفتو يف التاريخ، لكن "..إسبلمية 

، وبذات ادلعرفة وجدت لتكوف نقيضا ذلذه األحادية الشمولية ادلتخلفة واليت تعيش خارج الزماف وادلكاف
اليت تتناقض هبا إسبلمية ادلعرفة مع األنظمة الوضعية اليت تعيش آحادية أخرى، مت دبوجبها مصادرة الكيفية 

 (2)"العلم من كونية الدين ومل تستدرؾ الغائية اإلذلية يف اخللق

                                     
 .242حاج ضبد: ابستمولوجية ادلعرفة الكونية، ص  (1) 
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نبلحظ ادلعركة على جبهتٌن، تأخذاف شكلٌن ظاىرمها سلتلف، لكن دبحتوى وحقيقة معرفية واحدة، 
لصاحل تفاسًن دينية ماضوية، وأبت عليها كل التجددات الطبيعية الواردة عليها، وتلك ىذه صادرت احلياة 

أخذت العلم يف حدود احملسوس واستغلتو يف تقريرات ثقافية مقصية للمعىن اإلدياين وااللتزاـ اخللقي النابع 
الدين، ودفعت خببلصات ادلعرفة العلمية يف نطاؽ تفسًنات مذىبية جلبت مع الوقت على البشرية  من

ويبلت الفصاـ. "..فإذا كانت إسبلمية ادلعرفة تسرتد العلم للدين، وتستوعب الوضعية وتتجاوزىا ربريرا 
ود نسبية مع كافة للعلم من البوتقة الضيقة فإهنا ربرر اإلنساف نفسو يف ذات الوقت متآخية إىل حد

حتمياهتا،  االذباىات االبستمولوجية اليت حررت فلسفة العلـو الطبيعية من بناءاهتا اجلامدة الدغمائية و
وحررت فلسفة العلـو اإلنسانية تبعا لذلك من أغبلذلا ادلادية احلديدية. لتتجو إسبلمية ادلعرفة باإلنساف إىل 

حاكمية الكتاب وشرعة التخفيف الرضبة استيعابا وذباوزا إجيابيا  مقامو الكوين مستهدية بعادلية اخلطاب و
لكافة ادلناىج ادلعرفية مهما تباينت مصادرىا وآلياهتا، وذلك عرب قرآف يأخذ باجلمع بٌن القراءتٌن 

   (1)ويستهدي جبدلية الغيب واإلنساف والطبيعة يف صًنورهتا الكونية"
ية، جلمعو الوثيق خلصوصيات األسلمة ودلهامها قدر أف الذي أتينا على إيراده مهم للغاأ

الوضعية، وإعادة تشكيلو  الفلسفاتاالبستمولوجية، والوظيفة الرئيسية وادلتمثلة يف ربرير العلم من براثن 
ضمن منطق آخر ديتح من معٌن كوين، تتدامج معطيات وجودية ذات مراتب وذبليات  وربريكووتوظيفو 

ليعيد غرسها يف تربة كونية مستهدية  فضي إىل وعي كوين يأخذ أزمة الوجودونسجو، فن تأليفومتنوعة، يف 
بأحكاـ التشيؤ، جاعلة اإلنساف يف مقاـ تكويين تكرديي عاؿ، بعيدا عن القفص  ومنتظمةبقوانٌن اخللق 

تها العلمية فيو، لكن بغًن افرتاض أف األسلمة دبرجعيتها ياحلديدي الذي وضعتو الفلسفات الغربية دباد
ادلركبة تتجاوز سباما ما انتهت إليو خبلصة النظريات الغربية فلسفية كانت أـ علمية، وإمنا تعمد إىل 
استجبلهبا، مث دفعها يف خط أنطولوجي مفتوح، تتولد منو ابستمولوجيا خاصة، ربيط بالتجربة اإلنسانية 

                                     
 .247ابستمولوجية ادلعرفة الكونية، ص حاج ضبد:  (1) 
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ايت لئلنساف، وانظر ما احلضارة اليت ومناىجها، فتضم ادلعىن اإلذلي والقيم ادلتناسلة منو، مع الرتاكم اخلرب 
 تأخذ بزماـ التاريخ، وأين تتجو بو؟

جديد نوعي شليز عن مناىج الرتاكمات السابقة، ومواز يف "إسبلمية ادلعرفة كمنهج علمي يتميز بت
جدتو النوعية للعلـو والفلسفات احلديثة ومكافئ ذلا..جيمع بٌن االستدالؿ واالستقراء، دبعزؿ عن ما يؤدي 

ليو االستدالؿ من هنايات الىوتية وخرافية، ودبا يؤدي إليو االستقراء من تفكيك مطلق ووضعية وعجز إ
عن الرتكيب...العقل ادلطلوب يف ىذه احلالة ال يكوف إال كونيا يستطيع التعامل ودبنطق الرتكيب العلمي 

و نظرية نظرية متعالية مع كوف ال متناه يف الكرب وال متناه يف الصغر عرب نظرية مطلقة للوجود أ
للوجود..تستوعب معطيات العقلٌن، االستداليل واالستقرائي يف إطار ادلوضعية الكونية اليت أنتجهما 

رؤيويا زليطا بالوعي، وبٌن أهنا منهجا ومسلكا  انرتاوح يف سرب األسلمة، بٌن كوهنا إطار ( 1)"وباذباه الكونية
معينا على تفهم نتاجات ادلعرفة البشرية، وتعيد تقييمها على ضوء اذلدي اجلمعي واجلدلية الثبلثية، لتبليف 
ادلآؿ البلىويت والوضعي معا، وربقيقا للعقل الكوين ادلستوعب، ادلمتد إىل أغواره صغرا وآفاقو كربا، معربا 

إىل  الوجود متعالية، تكوف الوحيدة القادرة على التأليف بٌن ادلناىج والدمج بينها، فتصل عن نظرية يف
ىذا شأف ابستمولوجي يف ادلقاـ األوؿ، فتتولد ادلعرفة ادلطلقة، من الوجود  نظرية النظريات، والعجيب أف

مطلقا، ف الكوف ادلطلق، فالقيم ادلطلقة ادلشعة، خارج حدود اجلذب البلىويت والوضعي معا، فيكو 
برتق خلقي، وفتق تشييئي، واإلنساف مطاقا والغيب كذلك، وفوقهم إلو أزيل رحيم، يرعى اخللق وحيفظو، 

 واندماج بالوعي الكوين. وىنا أشًن بإحلاح إىل أنين عمدت إىل الوجو ادلعريف ومل أفصل يف التطبيقات و
اتو. "فحٌن تتحوؿ إسبلمية ادلعرفة دبنهجيتها التنزيبلت العملية، مع ما حاولتو من رصف النسق وصبع شت

الكونية إىل واقع تطبيقي، بعد أف ربل مشكبلت الوعي الزائف، فإف مآذلا العملي ىو إعادة صياغة واقع 

                                     
 .241حاج ضبد: ابستمولوجية ادلعرفة الكونية، ص  (1) 
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االقتصادية والسياسية واالجتماعية، هبدؼ ربريره من كافة االستبلبات البلىوتية  ىاتو ونظموااإلنساف واذب
 (1)والوضعية والبشرية"

ف الوجود، والوعي مطالب هبما كا ادلنهجية الكونية زلتواة يف الكوف من جهة، ويف القرآف معادال، و
ىل عادلهما، باستصحاب الواحد للتمكن من اآلخر، دبنطق صبعي يتدرج يف الفهم، ويراعي بالولوج إ

كشف عن احلق يف الفارؽ ادلنهجي بٌن ادلراحل، من غًن الغفلة عن ادلقصد الوجودي األساس؛ وىو ال
اخللق، وتعريف العقل على مسالك التسخًن ادلتوازف للكوف، بقصد ربقيق اخلبلفة الوجودية ادلناطة 

بدأ ينا ليست سهلة، ولكن كل ألف ميل فمهت باإلنساف مكرما، ذباوزا لكل استعبلء وطغياف وانسحاؽ. "
 (2) "خبطوة، ....

                                     
 .392حاج ضبد: ابستمولوجية ادلعرفة الكونية، ص  (1) 

 .395ادلصدر نفسو، ص  (2) 
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مكوناهتا وفهم  إدراؾتبلـز ُب تصور اإلنساف لعناصر احلياة ارتباطها واتصاذلا فيما بينو، وإال تعذر 
ع سبث   يناصر فيها يلؤلشياء وانتظامها ُب رلام  يسسيتنق  التعيي   الذي سستعي  الههم الدبحركتها، 

 ية ُب الغاسة.ثبت. فيتعذر االتهاؽ ُب السَت أو  ُب االنتظاـ والعالوأخرى معيو  ،ييبل
، متوافقا إىل حع بعيع. مع األشياء وتسيسيها فإهنا من  ودلا كاف نظاـ األفكار والرؤى والههـو

فيتولع العق  جامعا  ،نساؽ ونظم فهم تًتكب من معقيات فكرسة تتكافأ مع ذاهتا ومع مبلزماهتاأجهتها 
سات العامل. فنشأ من ذلك شبكة من ُب بوتقات تعق  وإدراؾ تنقب  ييى زلتو  ،ودلضامين ما دلبادئو ال

عق  الوي  العامل، ومن جهة سضحى العامل معقوال تالًتابقات والتواصبلت كهع  ورد فع ، فمن جهة س
 مسبوغا بادلعٌت.

بو االجتماع  ٍتيع ىذا احلاؿ إىل احلياة اإلنسانية ييى مستوى االنتظاـ البشري ذاتو، وأؽلتو 
اده االستقرار العمراين إىل واقع من الًتاتبية والتكاميية، سؤدي فيو أفر وتهايبلتو، وكيف ستحوؿ  اإلنساين

م  ُب أًب حاؿ، بعاىة وبايتبار دواي  هب . وسقوموف بوظائههم ادلناطة أدوارىم دوظلا تأخر أو زب
إذ اجتماع األشخاص  "...ببايث فيسهة ىذا االجتماع وطرسقتو.  االجتماع، ووييا وتعقبل وإرادة وقبوال

أي ظرؼ وُب أي مكاف، ىو التعبَت ادلرئ  ين ىذه العبلقات ُب رلاؿ معُت من رلاالت النشاط ُب 
االجتماي ، وصبيع صور ىذا اإلتباع  سواء كانت ُب قيمة تظاىرة أـ معرسة، أـ جيش، أـ مصنع أـ 

أو  مث  فيوتالذي س فاالجتماع ،نقابة أـ سينمات ى  سعرب ين شبكة ىذه العبلقات ُب صور سلتيهة
وين أسيوب إنشاء  (1).."يم  سروسو رلتمع إباف ميبلده سًتجم ترصبة صادقة وقوسة ين شبكة يبلقاتو 

 ىذه العبلقات وإدارهتا وتسيَتىا دبا ستواءـ مع غاسة االجتماع، ومع طاقات وإمكانات ىذا االجتماع. 
ب  قع  توتظاـ وضرور ورب سجاؿ سنته  إىل القوؿ: إف االجتماع اإلنساين ترتهع فيو صرامة االن

 دلهيك: ا فت وتوافقات يامة ُب هناسة ادلقاؼ. فيقاؿ النزاع نزاياالتعايتؤدي النزايات والهوضى إىل ا
بقاؿ ذلعـ واإلبا أصلزُب دوامة غَت منتهية، أو الكر ييى ما  فو سوى العورائالذي ليس من ورا ابتعاء

زف سكوف بافًتاؽ وجهات النظر قبالة أمث  حالة ن ونزاع مثمر متوائبغَت غاسة واضحة، ومعيم ربرؾ با
تعافع القوى وربتك حىت تبيغ تهاعلا متوازنا ػلط من أوار توأكم  ظلوذج سستقيع حكم اجملتمع وإدارتو، ف

                                                 

 .31ص، تمعرل د( مالك بن نيب: ميبل1)
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أننا ال ؽلكن أف نتصور يمبل متجانسا من األشخاص و "..ونصادر ىنا  ،الصراع وال أقوؿ ؼلمعه
كانت شبكة العبلقات أوث ، كاف العم  فعاال   كيماقات الضرورسة ، و األفكار و األشياء دوف ىذه العبل

 .(1)"مؤثرا
وما تقيبات التارسخ وتعاوؿ أسامو إال ترصباف ىذه التعافعات ادلهضية إىل التقعـ والرق  من أحواؿ 

قرسب من إىل ىػ( قعؽلا  808 -ىػ732العبلمة ابن خيعوف ) وأشارإىل انتظامات أرقى وأكم   ىنأد
فبل  ، يمراف العامل هبمًبٍب أف ىذا االجتماع إذا حص  ليبشر كما قررناه و "...قررناه حينما قاؿ:  الذي

بع من وازع سعفع بعضهم ين بعض دلا ُب طبايهم احليوانية من الععواف والظيم وليس آلة السبلح اليت 
موجودة جلميعهم فبل بع  ألهنا ،ينهم كافية ُب دفع الععواف ينهم عجمجعيت دافعة لععواف احليوانات ال

منهم سكوف... يييهم  .من ش ء آخر سعفع يعواف بعضهم ين بعض وال سكوف من غَتىم ذلك الوازع
أو ما  (2).."بالغيبة والسيقاف واليع القاىرة حىت ال سص  أحع إىل غَته بععواف وىذا ىو معٌت ادليك

سيقة أو العولة أو بالنظاـ، و إف يرب أدبيات الهكر السياس  احلعسث وادلعاصر ييى تسميتو بالرجت د
 أوَب وداللة أركز. بوجو مههـو السيقة ومساىا ييى ادلقصود

شع نتواضع اجتماي  س  أدىن لك داخقوة، ينعما نشَت إىل كوف السيقة مها  التوطئةسع ُب ز ون
ة مرات أخرى، أما االستقرار. إذ ى  تتوسج لتقور تارؼل  يمي ، قاـ ييى التعافعات ادلهيكة مرة وادلتوازن

وصبعت من النظاـ نصيبا، فالسيقة من معيـو احلياة االجتمايية  ،اآلف وقع استقر ليبشرسة حاذلا
والسع  من خبلؿ  ،بادلشاركة ُب صياغة احلياة االجتمايية و أفاقها ...بالضرورة، فه  تسمح ليمواطن

انبو ولو احل  من وراء ذلك أف إىل تكرسس ىذه الصياغة كواقع سياس ، سعيش بُت جو  عينةدواليب م
أف ستحوؿ من  سغو سسقوؿ كيمتو، وأف ؽلارس سيوكو، وسأٌب يميو بكام  أىييتو دوظلا مصادرة ب  ولو الت

 و احلام  ذلا. ..رلرد متي  ومنهع  لسياسات اآلخرسن إىل ادلنهذ ذلا
نسب متعادلة، ربهظ إذف السيقة كآلية اجتمايية، تعم  ييى احتكار القوة وشلارستها وتوزسعها، ب

بعء تكوسنو لبلجتماع كما أحملنا  ،بو إىل أىعافو اليت وضعها لنهسو وسبض  وتوازنو،  قيادهليكياف العمراين 

                                                 

 38، ص:ميبلد رلتمعمالك بن نيب: ( 1)

 .27، دت، ص:1ابن خيعوف: تارسخ ابن خيعوف، األفكار العولية األردف ط( 2)
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تعقيقا ُب رلاالت الهكر اإلنساين  رولو زدنا األم .إليو قببل ، وصوال إىل احملافظة ييى دؽلومتو واستمراره
إليو قع تؤوَّؿ بكيهيات سلتيهة ومتباسنة وُب أحياء متعارضة إال أف  فإننا صلع الوازع الذي أشار ابن خيعوف

ال ُب خصوصو، بايتبار أعلية السيقة وضرورهتا، ال ُب شكيها وأسيوهبا،  رقع ربق  ُب يمـو األم إصبايا
ومن ققايات  .أي ادلرجعية والغاسة ،ومعادىاالهكرة  مبعئيةسب ويرب ك  فكر ين منظوره ليسيقة حب

لكن  ،اعرب ا وميواستعم  ذلا اصقبلحا واف ،الهكر اإلسبلم  ؛إلنساين اليت اىتمت بالسيقةالهكر ا
ة، وضوابط يقعسة وفقهية سلتيهة سباما : نعتت باحلاكمية. وى  معار يحبموالت نظرسة ومضامُت قيم

بقة، هص  السابع كنموذج تقبيق  ليمشروع ادلعرُب والنقعي، الذي أسسنا تهاصييو ُب الهصوؿ الساال
وى  تصيح نظاما ليحكم  ؟ها وطبيعتها وأصنافها، ودلاذا تتععد مستوساهتاشئإبراز احلاكمية ُب من مبتغُت
 ض أشكاؿ احلكم األخرى؟ر  ُب ي  

أف الوي  السياس  ادلعاصر سكاد ستحعث ين السيقة ُب  ،ية إىل حبثنايمن االيتبارات العا
القوانُت ادلعروضة.  مع ستهمتسو دىا، وسعم  ييى مستواىا ادلادي وحسب، أي كيف تقهر العولة أفرا

اىم ، وىو ما قاد ؤ وجع  سيوكياهتم متناغمة مع متقيبات االجتماع العاـ، ولو ييى حساب قناياهتم ور 
بعيوى  ؛  ليخصوصيةغوأخذىم مأخذ القابع العاـ البل ،من االستبعاد والظيم لآلخرسن عإىل نو 

ادلواطنوف باخلضوع ألشكاؿ تنظيم احلياة االجتمايية بواسقة ىذه وإال سيـز  .احلهاظ ييى األمن العاـ
القبيع  لعى اجلمايات اليت ذبع نهسها مكرىة ييى  "...لينزوع تبعا السيقة، دبنق  أف ادلواطن ستحرؾ

العيش ُب رلاؿ تواصي  وتباديل واحع،)و( ربوس  يبلقات السيقة من يبلقات سيقرة مباشرة قائمة ييى 
ع  ىذه السيقرة إطارا لبلنتظاـ والتنظيم ُب جلوبالتايل  ،إىل يبلقات تراتبية مضبوطة مبسقة القهر ادلادي
 (1).."صباية واحعة

القهر ادلشار إليو، قائم ييى تراتبية طبقية، تتحكم فيو فئات سبيك القوة أو مصادرىا، بأسباب ال 
...و ال تولع توافقية غالبة خاصة إذا غلمع يييها يادة، سواء كانت من ادلاؿ، أو االنقبلب، أو الوراثة
يية اخلاضعة إىل حُت، إذ قلؤل مراياةأدخينا ايتبار األكثرسة ُب ربعسع مصادر القوة وتعيُت اذباىها، دوظلا 

                                                 

 . 18،، ص2004 ،1دار الهكر، دمش ، ط ،النظاـ السياس  ُب اإلسبلـ :( برىاف غييوف وزلمع سييم العوا1)
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بعثها إرادة التواف ، وإظلا اخلضوع ادلؤقت. تية ال س، فالعميية التنافتلو تسٌت ذلا االنقضاض بعورىا لهعي
 جلذري .ُب انتظار التغيَت ا

من كوف القوة نابعة من األفراد ذاهتم. ٍب ىم سعميوف ييى  متناس  الوضعية ادليمح إليها وردوم 
م التعاقع  و التنازؿ، وسنته  هبم احلاؿ إىل الًتسث والتأىب. ألف نصيبهم أو شلارسة البايث يز شرطها، ب

 .مل سنقض أو سرتهع عش  ليتسيط و التحكمتالقوي داخيهم ادل
دبعٌت أف السيقة أو  ،ادلهيمن يييهاو سعد القيم  األخبلق  ادلتجاوز ذلا ىل خيو القوة من ادلزسادة إ

د ذلا ، ومهارقة  كهذه سعت، ويية ذلك أف مصعر ىا ىو ادلتحكم فيها، ادلحصبالقوة إذا أطيقت 
يس لكن لو افًتضنا أف معٌت القوة فري  ول .تها فحسبؤقتضع أوار الصرايات وإظلا ت أفسستحي  
، فاجملتمع فوؽ القوة، وى  معسرة لو ُب بعض جوانبو فحسب وليس ُب كيها، ضعتخخلمعت و  اأساسي

،  وليس حبسباف القغياف منح من القوة دبقعار احلاجة  ، أمسى وأييى وأيعؿٌتوفوؽ اجملتمع مع
ائ  ييى ستوجب النظر طرح بعسلذا قع  ومعادلة ذلك أف التجاوز مهتاح القغياف وبايثو، والتجاوز،

ك خاصة ، وردبا احلاكمية سبنح ذلن حيث نشأهتا وغاساهتا ورلاالهتامستوى تربسر القوة أو السيقة ذاهتا، م
 ث منو.تإذا وضعت ُب سياقها ومل ذب

وليست ادلسألة رلرد مهاضية، ال سقف وراءىا إال التعصب ليمرجعيات الذاتية، ونكراف ما ينع 
ة اآلخر، ويميت دبوجبها قرونا، انتهى هبا احلاؿ إىل أوضاع متباسنة، اآلخر، وإظلا جربت اإلنسانية فيسه

اء ىيئات األمم قلتوجهنا تي اولو شئنا إبراز  .الضعيهة ةوؿ الهقَت عال وبُت اها من ناحية، وبيناهتداخ  كيان
لعويل، احتكار القوة داخ  ما سنعت دبجيس األمن ا منادلتحعة الناظمة لشؤوف العامل الهاضة لنزاياهتا، ف

وصوال إىل منع  ،الهيتومرورا بأيضائو الذسن ػل  ذلم رفض أي مشروع ال ستواف  مع مصاحلو بعيوى 
ية العيم وادلعرفة، وش  جانب ليقوة ذلم، ؽلنعهم من يادسات األساـ، حبجة صاآلخرسن من امتبلؾ نا

ًتاب من السيقة العادلية قالالتهعسع واستهعاؼ احلرسة واألمن والععالة وقيم احلعاثة و.. فقط ال غلوز ا
لكن سكوف السيقاف قع صار  ،حُت صليز القوة أف رب  احل ... فصحيح أهنا نهع  "...وقوهتا وىنا 
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)  ليقوة، وىذا ما ال سعرؾ خقورتو الناس..إذا كاف القوي ىو الذي ػل  لو احل  ُب ادلوضوع، فإف
 .(1)"تعع ى  اليت ربكممل القانوف( الشرسعة، 

تضعهُت ال سقانوف جانبا ولو كاف جزءا من السيقة وقوهتا، دفع العامل إىل االنقساـ بُت مال تنحيةو 
السيقة ُب أغيب  ةما ؽلنعوف منو غَتىم ، وىذا ضع نشأ ألنهسهموف يز تكربسن، غلسحوؿ ذلم/ وأقوساء م

ناجز تن صار اللك تأقيتو،و  يينوأق  تقعسر رب ىيي أو ،أدبيات فبلسهتهم تعاقعا واتهاقا إلزالة الصراع
ما لعسنا ظلنعو من اآلخرسن ونغي  الباب ُب وجوىهم، وما ليس  "..ينوانا ليعبلقات العولية ولب ذلك 

 روسا ليت األم (2) .." لعسنا نقيبو من اآلخرسن من خبلؿ فتح الباب بالقوة ُب ظ  ادلنافسة احلرة
ت بوفاء تاـ ين رب نتاجها، اليت يمنافسة، وإظلا إخضاع وإجبار، وىذا ظ  من ظبلؿ السيقة ينعىم و 

احلاكمية     حعودُب  روبادلناسبة ىكذا سعرفوف السيقة، لكن لو ًب األم ،فيسهة احتكار القوة واستعماذلا
  .ختيف سباما، كما تأٌب الورقات التالية شارحة لو ومؤكعةال

أكرب قعر من إذ كيف ستمكن البشر من ربقي   الوراء.ورب قائ  سعًتض، إف ىذا ارتعاد إىل 
م أوالء ترسعوف إرجاينا إىل ما مضى من تاالستقرار، بتأسيس السيقة ادلعنية ادلناطة بالبشر، ٍب ىا أن

 من الهييسوؼ َتعستوىنا ن ؟.بقرح مهاىيم ينيهة ياجزة كمههـو احلاكمية، إطارا ليحكم ،القروف
أف الصعؽ  "..سط، حينما كتبيتو اليت ختم هبا كتاب أوىاـ الشرؽ األو صبسك  متشو  نعـواإلنساين 

ية حقيقية، إما أف هنرب منها بالنهاؽ التقييعي ادلعهود) كما سعتربه اإلصلي ( عضسًتكنا ُب النهاسة أماـ م
ب العامل يوىو االختيار السه ، وإما أف طلتار القرس  الصعب، ولكنو بالتأكيع ادليـز لنا إذا أردنا ذبن

رث جيبتها القوى ادلتغقرسة ييى العوؿ الضعيهة، ربت مظية كوا،   (3)"مزسعا من الكوارث األسوأ
منظارىا الوجودي، وإذا  غَتل تذيناليت ال تقر سوى ألساليبها ُب احلياة، وال  يربالية،فيسهاهتا ادلادسة وال

ا ة لقرسقتهنسربة الغرب كيو مع األنظمة ادلباالواقعية، كمعيم ليتحيي ، فإننا ضلي  إىل ذب اإلشارةاستهعفنا 
، مرورا باألنظمة االشًتاكية ُب يعسع من من الشيويية ُب نسخها الععسعة اُب احلكم ونظاـ احلياة، بعء

كوبا وكورسا الشمالية، ومصر ، واجلزائر و ليبيا... والقائمة طوسية، وصوال إىل أشكاؿ احلكم   ،العوؿ
                                                 

 .165،، ص1997، 1العسن، دار العيم والسبلـ لينشر و التوزسع، دمش ، ط إكراه ُبجودت سعيع: ال   1)) 

 .09،، ص2004، 1لعولية، القاىرة، طت شرسن فيه ، مكتبة الشروؽ ا أوىاـ الشرؽ األوسط، :ك تشومس( نعـو 2) 

 .94ص: ادلرجع نهسو،( 3)
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ة ُب إسراف ، اليت أيميت ُب الغرب ادلختيهة سباما ُب أسعسولوجيتها كما ىو حاؿ نظاـ اجلمهورسة اإلسبلمي
ودواليبو، انقبلقا من اخلبلؼ ييى منقيقات النظاـ وغاساتو، وصوال إىل السع  حلرمانو من امتبلؾ القاقة 

، وأسضا فنزوسبل وسياسة اليسار ادلعارض بإطبلؽ النووسة ومن ورائها ادلقعرة ييى التحكم ُب ادلعرفة نهسها
 .نظم احلياةليرؤسة اليربالية وطرقها ُب 

وحىت ال سأخذنا التحيي  بعيعا، فإف احلاكمية شك  ليحكم وفيسهة لو، تولع أوضايا تارؼلية 
وحضارسة منسجمة، بايتبار روح احلاكمية والنواظم ادلتحكمة فيها، وغاساهتا اإلنسانية، وقب  التهصي  ُب 

وربقيقها كمصقيح ومههـو وآلية مؤسسات احلاكمية وتهاصييها وقيمها ، من البلـز ادلرور ييى معناىا 
ليتحيي ، ٍب التعرؼ ييى أصوذلا ومنابتها وصوال إىل طرح بعس  لبعض نسخها ادلهيكة اليت ال تهًتؽ ين 

دلضمومة احلاكمية من مشروع حاج ضبع التقبيق  والسياس  السيقة ُب ادلنظور الغريب، واختيارنا 
وؿ النقع ُب بعض ع، وأيم  مدوائرىا ادلعرفية ادلختيهةية ُب نابع من كونو ناقش مههـو احلاكم ،النضايل

تو الرضبوتية، وتربز اإلنساف  تعيع ليوجود مس ،ية كونيةجستمولو بالنظرسات، ٍب طرح بعسبل إنسانيا، ُب أف  إ
كقيمة ُب إطار كوين ياـ. سنقي  من الععؿ ادلقي  وإليو سعود، بعيعا ين أطروحات العنصرسة واالصقهاء 

 القائم ييى أفضيية ظادلة جائرة .  ئاالستعبل
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 :مفهوم الحاكمية -01 
جرت العادة ييى ضبط ادلههـو ولباسو ادلصقيح، بقرسقة يرفية تبعأ من اليغة وإليها تنشع ُب حُت 

إف الناس كثَتا ما ؼلقئوف ُب استعماؿ ادلهاىيم دبجرد الربط بُت اجلذر اليغوي الذي ؽلث  ينواف  "..
ُت بعض أنواع االستعماؿ، فيشيع بعض ما ؽلكن أف نعتربه وييا كاذبا ينع إمعاف النظر ُب ادلههـو وب

منشأ ادلههـو وتتبعو ُب أرض سرب إذ من الواجب نظرسا  (1)" تيك ادلهاىيم وما ىو وي  ُب حقيقتو 
،  منبتو، وأيٍت اجملاؿ ادلعرُب الذي كونو، وحعده و السياؽ ادليـز دلعناه دبضامُت خاصة  ال سنبت ادلههـو

 .ايا، ستقيب توظيهو فبل ست  ييى حاؿشوسصَت م
نزسبلهتا، تكوف تعيات ادلصقيحات و ادلهاىيم و ضبوالهتا و جسنجي  الغموض، إذا أحملنا إىل أف مر 

ا ٍب تتكاثر التأوسبلت ييى قهوتقورات ُب االستعماؿ، أو سنبع و  حات  انزساٍبات واتهاقات، ضعبتوا
 إذل  حلاكمية أوؿ أمره اصقبلح سستمع مضمونو ادلههوم  من سياؽ يقعي، ووضع فا . تتناجزو ضهافو 

مساوي، أصلزت تهاسَت ييى زبومو، زلاولة إصابة ادلراد اإلذل  منو،  إذل  وقه ، من خبلؿ منقوؽ كتاب 
 ثباتا.ندوف الوقوؼ ينعه تسمرا وإ

 ومن معاين احلاكمية ُب اليغة و األصوؿ:  
 ت اليجاـ حكمة العابة.يمنو مس و ادلنع بغرض اإلصبلح، .1
 العيم والهقو والقضاء بالععؿ، فحكم بالش ء أي قضى بو. .2

 حكاـ أي اإلتقاف والوثوؽ، احكم األمر واستحكم وث  احلكم منو اإل .3

 حاكمو إىل احلاكم: دياه، وحكموه بينهم: أمروه أف ػلكم. .4

 .حكمت فبلنا، أي أطيقت سعه فيما أشاء   .5

م دلادة جإذا رجع إليو... وستبع ادلعاين اليغوسة ُب القواميس ادلعا حكم فبلنا ُب األمر: .6
ما كانت غاستو أو مقصعه األساس ادلنع من الهساد بغية  "....ؾ.ـ( صلع أف احلكم ح)حكم() 

اإلصبلح، ومن ٍب فإنو ال بع أف ستسم باإلتقاف وأف سؤسس ييى احلكمة وى  إصابة احل ، 

                                                 

   1995 ،1ط ،( ىشاـ جعهر: األبعاد  السياسية دلههػـو احلاكميػة، رؤسػة معرفيػة، ادلعهػع العػادل  ليهكػر اإلسػبلم ، فَتجينيػا و.ـ.آ1)
  .03، مقعمة طو جابر العيواين، ص
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اوسة) نور القرآف ، اإلصلي (، واجلمع بُت العيم والعم ، والقضاء وأدواتو: النبوة و الكتب السم
 .(1).."بالععؿ

  القرآن وتشكيل حمولة مفهومية متجاوزة لداللة السلطة: -20
وقب  ادلرور إىل ربعسع ادلعاين األصولية، من ادلهيع، التعرسج ييى إشكالية أراىا  مهصيية ُب ىكذا 

ف حواص  دالالتو ييى اليغة العربية، فحميها مضامُت غَت ى  فرض القرآ ؛توسات ربيي  وى سم
وىنا ور؟.اىا ييى حاذلا ومل سبعؿ فيها ومل ػلقح من مظاف اليغة و أيرافها و أبتمسبوقة؟ أـ أف القرآف م

نذكر بأعلية ما سقناه ُب ثناسا الهص  اخلامس، حيث حعدنا طبيعة الصية بُت القرآف واليغة العربية، 
صبغها خبصوصيات متجاوزة ومهتوحة، وال بأس من الوقوؼ ينع بعضها، شرط أال وكيف سبكن من 

 توقعنا ُب التكرسر ادلخ .
فييس أحع سستقيع ضبط الصياغة القرآنية  "...أبو القاسم حاج ضبع، ُب ىذا الصعد زلمع سقوؿ 

وسة( ُب اإلنشاء ينبك  حرؼ وظيهتو )األلسنية اليف .  لصياغة الكوف، غَت اهللثامييى مستوى احلرؼ ادل
ؼلتيف  ،القرآين الذي ليس ىو رلرد ببلغة فقط، فاالستخعاـ اإلذل  ليمادة اليغوسة وألي مادة ُب الكوف

ادة. فحُت سستخعـ اهلل اليغة العربية ُب التنزس  فإنو ادل خصائصيا ين االستخعاـ البشري مع وحعة نوي
فبل سكوف ُب القرآف مًتادفات توظيها ضمن  حكاـ ادلقي ،إذل  سقـو ييى اإلسستخعمها وف  مستوى 

  فيك تحوؿ الكيمػة ضمن االستخػعاـ اإلذل  إىل )مصقيح داليل( متناى  العقة .. تجناس وطباؽ، إذ 
 .."القرآف داللتها ادلههومية ادلميزة. وذلك لبلستخعاـ البشري الببلغ  العهوي دلهردات اليغةُب كيمة 

(2) 
عماؿ ادلتجاوز ليكبلـ، ال سكوف وحسب ُب ادلنقوؽ، وادليهوظ ادلبعع نههم شلا أوردناه، أف االست

 اارت أبعادثابتعاء، ب  ستععى حىت إىل مضامُت ادلصقيحات، وأيٍت هبا ادلهاىيم، فه  جعسعة، ألهنا أ
وستضح التقرسر الساب  إذا زدنا القوؿ  .يوي  بالعامل غَت مسبوقة، ٍب ى  مهردات ذلك الوي  ابتعاءل

 ،بأف كيمات القرآف، مصقيحات شلتيئة خاصة بعاللة ادلعٌت، ودور الوي  تهتيقها، لسهر زلتواىا إمعانا،

                                                 

 .57( ىشاـ جعهر: ادلرجع الساب ، ص:1)

 .97، : منهجية القرآف ادلعرفية، صحاج ضبع (2)
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بو ينها. وسبب الهرادة أف القاموس العريب ضبيها  ضتعاسإضافة إىل خيوىا من ادلرادؼ الذي قع س
طع مع اء الكتاب فحميها أخرى مباسنة سباما، ييى فرض ضب  القاموس العريب دلا ستقاجمعاين، و 

ع االستعماؿ اليغوي، ر  و الناظر إىل ش   ؤا.كا، ومع ادلههـو اشًتاكا وترادفا وتواطساالصقبلح، اشتقاقا و 
من وجو   سنقوي يييها مصقيح احلاكمية إالسيحظ أف ادلصقيح ليس فيو ما سوح  سباما، بادلعاين اليت

اج ادلعٌت وبناء ادلعرفة ييى التوىم ويعـ التمييز أو من وجو فرض مكونات الوي  وآلياتو ُب إنت
يمو ز ُب حُت أف ادلستعم  ىو من سرى ذلك وس ،فيقاؿ أف القرآف سقصع كيت وكيت ،االصقبلح القرآين

 ييى القرآف.
هتا الذىنية اخلاصة هبا ييى القرآف تبعا طاقاحالة يقيية تارؼلية اس"..وايتبار ما انتهينا إليو أف لك  

أما النص فهو ثابت ليس ييى مستوى الكيمة فقط ولكن  ،ا ليوجوددلبادئها العقيية وأشكاؿ تصورى
يتو احلرفية ؽلاث  البنائية الكونية، حبيث إذا تهيت صلم ين موقعو ئبنا ُب لقرآفاف ،ييى مستوى احلرؼ

ا ضعفادلهاىيم ذلا مستوسات ُب دائرة يمينا الهكري، فه  فوؽ الهكر و  ،(1)..."اخت  النظاـ الكوين كيو
، فتكوف مصقيحا ُب سياؽ االستعماؿ اإلذل  ادلتجاوز الكي  ادلقي ، وى  ضمن الهكر هايجتو وتعبئة و 
عث لو انزساحات ربأو بيغو التأوس   ،حبلؿمؼلضع جلعلية التكوف والصَتورة واالض وىري جمكوف 

 وسيكوف ليمعرفة العسنية ُب ك  يصر "...وتعخيو ضمن استعماالت غَت مسبوقة تهقعه وجهو القعًن،
أسضا ىنعسة خاصة، ودبا أف صبيع األسئية مل تولع بعع فإف األجوبة أسضا مل تنشر ُب جذع ادلعرفة العسنية 

رنا اليـو ين العسن) القرآف(، مبٌت ييى يناصر ومصاحل، تنقص أو تزسع حبسب و القري، ولذا فإف تص
ليعسن، وتصورنا احلايل تقور األسئية ونضجها، وسيكوف ىناؾ حتما فرؽ كبَت بُت تصورنا ادلستقبي  

لو... وتكام  العيـو الذي ؼلي  ُب أذىاف البشر أسئية جعسعة، غلر معو ادلعرفة العسنية ضلو 
لكن من البلـز يعـ االصلرار ُب الههم وراء النص السالف. إذ سنقب  ييى ما صعقات  (2)..."الكماؿ

ية تنتم  إىل يائية الوضع القرآين إبعايا الههم وليس النص، القرآف غَت تهسَت القرآف و تأوسيو، واحلاكم
رى، أما االختبلفات الواردة ُب ضهافها، فه  تأوسبلت متصارية حبسب اخليهيات وادلصاحل كا ورلسو 

                                                 

 .96، ص:ادلعرفيةحاج ضبع: منهجية القرآف  (1)

  ،1وار العػػػريب اإلسػػػراين، بػػػَتوت، طالقػػػبض والبسػػػط ُب الشػػػرسعة، ت دالؿ يبػػػاس، دار اجلعسػػػع منتػػػعى احلػػػ :روشسػػػ( يبػػػع الكػػػرًن 2)
 .(173-172)، ص ص2002
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لذا أفض  ُب ربعسع ادلعٌت الًتكيز ييى الناظم ادلوضوي  ادلوحع داخ  القرآف ذاتو،  ،وادلسبقات النظرسة
قصع ب ؟احملتوى ينو كيف تعرج الصعور ُب الكشف  ؟بناء كيوأي كيف وضعت بنية ادلصقيح ُب ال

وىنا ال أمي  إىل استعماؿ اليغة ليحاكمية، ولكن أجنح  ،شرائط الوحعة و الكيية واإلطبلؽ عاستجما 
 إىل التوظيف القرآين وأجع فيما سي  من ادلعاين ما سه  بالغرض.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لطة:الداللة االصطالحية لمفهوم الس -20
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العبادة والعسن ، إذ ادلوىل وحعه ؼلتص بالتحيي   راحلكم دبعٌت التحيي  و التحرًن ُب أم -03-1
إف » وقولو  (1)«إف اهلل ػلكم ما سرسع» احلياة و العسن، وسظهر ُب قولو تعاىل رو التحرًن وبياهنا ُب أم

 .(3)« وما اختيهتم فيو من ش ء فحكمو إىل اهلل» ( 2)«احلكم إال هلل
وى ستص  بوالسة اهلل سبحانو الوجودسة، ستادل ذا القضاء و القعر، وىاحلكم دبعٌت  -2 -03

العامل إال ما أراده خالقو، أمرا وإرادة ومشيئة ، بإطبلؽ  رة، فبل سكوف ُب أميشرسعتبتجيياهتا التكوسنية وال
واهلل ػلكم » سقوؿ سبحانو  .بل معقب حلكمو وال رادفوتوسيط وفاييية، فإذا حكم اهلل تشرسعا وتكوسنا، 

 ع، وجاء ُب تهسَتىا ين(5)« أال لو اخلي  واألمر تبارؾ اهلل رب العادلُت» وسقوؿ  (4)ال معقب حلكمو"
واحلاص  أف األمر ىو اإلغلاد »     بعع االستهاضة خبلصة مهادىا:ئالعبلمة زلمع حسُت القباطبا

إىل اهلل، وأمر نظاـ وجودىا إىل  ذوات األشياء سواء تعي  بذات الش ء أو بنظاـ صهاتو وأفعالو فأمر
 .(6)«ي  ىو اإلغلاد ين تقعسر وتأليف، واخلاهلل، ألهنا ال سبيك لنهسها شيئا البتة

جاء ُب معناىا : دبا ؽلثيو (7)«وكذلك أنزلناه حكما يربيا» احلكم دبعٌت القرآف وتهسَته: -3-03
لشامية اليت تضمنها القرآف النازؿ باليساف العريب الذي أراده ربكم احلياة بالشرسعة ا إذليةالقرآف من إرادة 

شَت إىل خقأ الهكرة اليت اهلل، ألف اهلل مل سبعث نبيا إال بيساف قومو وقع سكوف من الضروري أف  ن
  ُب القرآف بايتباره حكما يربيا... مثمن الصهة العربية ليحكم، أف خصائص الذات العربية تت ح تستو 

 (8)«نزاؿ سعفع ذلك اإل من احلعسث ين

                                                 

 01آسة: -سورة ادلائعة ( 1)

 40آسة:  -سورة سوسف  (2)

 10أسة : –سورة الشورى  ( 3)

 41أسة:  –سورة الريع  (4)

  54أسة : –( سورة األيراؼ 5)

 .54ص:، 05ج  ،ُب تهسَت القرآف ادليزاف  : ئالقباطبا 6))

 .37أسة: -سورة الريع (7)

 .68، ص13ج: وح  القرآف،زلمع حسُت فض  اهلل، من  (8)
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رب ىب يل حكما وأحلقٍت » احلكم دبعٌت الههم والعيم والهقو، ُب قولو:  -03-04
أيقٍت احلكمة « رب ىب يل حكما» ، وروي ين ابن يباس أنو العيم وجاء ُب معناىا (1)«بالصاحلُت

باحلكم  فكأين، (2)«أبقىاليت أيرؼ هبا القيم الصحيحة والقيم الزائهة، فأبقى ييى العرب سصيٍت دبا ىو 
ينهم والهض ، وما سنزاح  َتبو ما سنضاؼ إىل حياهتم من اخل يخي  ؽليزوفل باحلكم ىنا ميزاف سنصبو اإللو

 قي  بادلعٌت العاـ ليحاكمية .فيمن شر ونقمة، 
إف اهلل ػلكم بينهم فيما ىم فيو » احلكم دبعٍت الهص  ُب النزايات و اخلصومات  -03-05
 كم اهلل سبحانو، وسرد من خبلؿ أقضيتو الوجودسة العامة، باذلبلؾ و الهناء، تبعاوسرد ح (3)«سلتيهوف

التشرسعية، بواسقة ادلعونات السماوسة، واحلاكمُت دبوجبها من األنبياء  تولسنة االبتبلء والتعافع، وبأقضي
 ن ادلعٌت نهسو ُب القرآف.يوغَتىا من اآلسات العالة واألولياء، و ادلرسيُت 
أي ترتب وف  إرادتو (4)«ٍب ػلكم اهلل آساتو» وادلنع من الهساد  اإلتقافحلكم دبعٌت ا -03-06

وتتيى تشرسعا وقضاء وتعبعا من لعف اخلي ، استجابة لكتاب فصيت آساتو من لعف يييم خبَت، ال ستقعـ 
 .ونكبتب العام  بو احل  ال سيفيو معٌت ين آخر، وال ستأخر حكم ين موضعو، فيص

بادلعٌت السياس :  وى  ادلقصود رأسا من ىذا ادلوضوع لكن باستصحاب  احلكم -03-07
تأسيسات وتكوسنات نتاج واحع، تتجمع لعسو أزمة األمور من ، إف مل نق  أف ما سب  السالهةادلعاين 
ويية ذلك أف اخلروج ين  ،و السنن ميساء ، و النوايوتتم بععىا بتهاصي  الكتب و األنب ،هايتوتكوسن

التحاكم إىل  مرمىلوجودي القاىر، ال ؽلكن سوى ُب دائرة احلكم السياس ، وزسادة إىل السيقاف ا
 ومن ادلعاين ُب ادلقاـ الوارد ما سي  : .ي قاحلاكم األوحع ادل

ة كوهنا: أمر اهلل سبحانو هالنظر إىل احلاكمية من ج نستقيع ظر إىل ما سب  من مهاىيم،بالن
ونواظم  اوسنن اوإرادة ومشيئة، وتنزسيو كونيا فيشك  نواميس اوهنم أمر عبَت شؤ تاألزيل النافذ ُب خيقو، ب

تعاؿ، ودورات ربرؾ، ُب أفبلؾ كونية، سبث  رلاميع ربرسك ايكم الوجود وتسَت بو وف  موازسن يامة، رب
                                                 

 .83أسة: -سورة الشعراء (1)

  .2604، ، ص05ج: قرآف،ال ( سيع ققب، ُب ظبلؿ2)

 03أسة: -سورة الزمر (3)

 52أسة: –سورة احلج   4))
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اخلي  وتوجيهو إىل غاستو وف  خط التكام  الوجودي الشام  الذي سبعأ من أصغر يناصره إىل أكميها 
 التزاـوستوزع االنتظاـ التكوسٍت ُب مست أوضاع وترتيبات و أوامر منزلة مكتوبة، تعيو اخلي  إىل  وأسبها،

النزايات، و  ضع إىل ادلعونات احلاوسة لذلك، لهالقاية، والعم  وفقها ربقيقا لنهع العارسن، والرجو 
سن وأوامره، وسياسة احلييولة دوف وقويها وسيـز وجود أشخاص أو ىيئات أو رلالس، تتوىل حراسة الع

العنيا وفقو بالتكام  والتواطؤ مع استععادات ذاتية ينع البشر أنهسهم. فتتواف  احلاكمية تكوسنا وتشرسعا 
 وىعاسة، كما نشَت ُب ينصر أنواع وأوصاؼ احلاكمية.

البيت ، أو ما سعرؼ بالشيعة، ليحاكمية، وإف ورد  أى ومن اإلنصاؼ الوقوؼ ينع رؤسة معرسة 
ذكروا ليوالسة  "   م سعنوف هبا:ػتعترب أوَب وأدؽ ييى ادلعٌت ادلشار إليو، وىاليت عٌت الوالسة، دبينعىم 

سة، أحع معنيُت، األوؿ هسرسن بأف ليويل وادلوىل و الوالمعاين متععدة، وادلشهور من أقواؿ اليغوسُت و ادل
سة التصرؼ مصادس  كثَتة، كالوالسة ىو احملب و الناصر... الثاين ىو ادلتّصرؼ واألوىل بالتصرؼ...ولوال

ييى الصغَت، فإف األب أو اجلع، ويل الصغَت، فبل سكوف من احملب والناصر. ب  من لو ح  التصرؼ  ُب 
  (1) «شؤوف الصيب...

الرغبة واحملبة والوالء وادلتصرؼ ُب  بعيةوادلعٌت األدىن إىل موضوينا، ىو القعرة ييى التصرؼ،  
 قة ىو اهلل سبحانو.الكوف ييى سبي  احلقي

 :في مستويات الحاكمية -24 
دلا انتهينا ُب التعرسف إىل بياف حقيقة احلاكمية، أو ييى أق  تقعسر قاربنا جوىرىا، نشأ لعسنا سباسز 

خيقيا، ومنها ما ستععى ع إىل الكوف والقبيعة والبشر   تؽلوبنية، فمنها ما  اغَت مقصود ُب درجاهتا تكون
نواظمها، أحكاما ألوضاع ونوازؿ تستبعؿ حسب األساـ، وتسعسعات وىعاسة تكوف إىل أوضاع احلياة و 

العارسُت ييى رأي افًتاؽ احلاكمية إىل فيقتُت،  بجملموع الناس ينع تنكب ادلستوسُت السالهُت، وغال
ة لوالستبلـز ُب ادلاىية والهاييية وعلا: احلاكمية التكوسنية واحلاكمية التشرسعية وبعضهم سنعتها بابلكن 

 وى ثالث.تسنهسو، لكن سضيف والسة اذلعاسة كمادلعٌت ب
 

                                                 

  .306( كماؿ احليعري: حبث حوؿ األمامة، دار الصادقُت، بَتوت،دت، ص:1)
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 :ية( التكوينيةالحاكمية ) الوال -أ

 منبتال سشاركو فيو أحع وال سعينو، وىنا  لو، اهلل خال  الكوف ومن فيو، وىو ادلعبر لو، وادلسَت
نص لسيع ققب ُب  االرتباط بُت اجلذر العقعى ليحاكمية، وبُت ظبلذلا دبا فيها السياس ، ونيتق  مع

 -تهسَته، معقبا ييى آسات ادلائعة، اخلاصة باحلاكمية) ومن مل ػلكم دبا أنزؿ اهلل، فأولئك ىم الكافروف
 سقوؿ: (1)الهاسقوف(      -الظادلوف

 ىو اخلال ... خي  ىذا الكوف وخي  هللوالقرآف كيو معرض بياف ىذه احلقيقة... إف ا"...
متهرد باخلي ، ال شرسك  -سبحانو –و األرض ذلذا اإلنساف...وىو  اإلنساف، وسخر ما ُب السماوات

لو ُب كثَت منو أو قيي  ...وإف اهلل ىو ادلالك...دبا أنو اخلال ...وهلل ميك السماوات واألرض وما 
شيئا ال من الكثَت وال من القيي .... وإف  هبينهما...فهو الرازؽ.. فبل ؽليك أحع أف سرزؽ نهسو أو غَت 

صاحب السيقاف ادلتصرؼ ُب الكوف و الناس... دبا أنو ىو ادلالك اخلال  الرزاؽ، ودبا أنو ىو  اهلل ىو
تهرد بالسيقاف ُب صاحب القعرة اليت ال سكوف بعوهنا خي  و ال رزؽ وال نهع وال ضر، وىو سبحانو ادل

ى سَته فمقصود حاكمية التكوف، أف اهلل سبحانو أوجع ك  ش ء، وقعره، وىع (2).."ىذا الوجود
اده وتشكييو، واإلشراؼ يييو، منو غل، فإمرسعوانتظامو، ويُت مسالكو وانتقاالتو وك  ذلك مهتقر إليو 

 وإليو وىو الويل الوايل، ادلتصرؼ ُب أشيائو وسليوقاتو وى  بعورىا معوزة لو زلتاجة.
ر سبح اسم ربك األييى الذي خي  فسوى، والذي قع» ودالة ادلعٌت الساب ، قولو تعاىل

جع  ) اهلل سبحانو( ليكوف نظاما ستحرؾ ضلو غاستو بك  دقة وتوازف،  "..وجاء ُب تأوسيها  (3)«فهعى
وركب ُب ك  موجود األسرار اخلهية اليت ذبع  لو وييا ذاتيا ضلو ادلواقع اليت أراد لو أف ستحرؾ فيها، 

لتكوسنية اليت ذبعيو ستحرؾ ليحهظ استمرار وجوده من خبلؿ الوصوؿ إليها... فهناؾ نوع من اذلعاسة ا
غرسزسا ضلو حاجاتو ومواقعو، وىناؾ نوع من اذلعاسة اإلرادسة اليت تعفعو إىل ربرسك إرادتو، ُب حركة جسمو 
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ويقيو ضلو ربقي  الشروط القبيعية أو الضرورسة اليت ربق  لو النتائج العميية أو الهكرسة ُب حركة 
بعبثية، أو بغَت موجو وناظم، وإال ربولت األوضاع إىل نوع من فييس ُب احلياة دائرة تتحرؾ .(1).."وجوده

التقيبات غَت احملسوبة، فينخـر نظاـ الوجود، وستعق  ربركو، وبالتايل ال تستقيم احلياة وال موجباهتا، وىنا 
 الظواىر إىل اتهاقات غَت منتظمة، تعسر بقاء الكائنات وربوؿ دوف استمرارىا.تتحوؿ 
 ريعية، )الوالية الحكمية(:الحاكمية التش -ب  

الوجو الثاين ليوالسة التكوسنية، وادلبلـز لو، من حيث بنيتو وطبيعتو، ولوائحو النافذة سباما كسابقو، 
ىو احلاكمية التشرسعية، أو والسة اهلل سبحانو ييى الناس، بأحكاـ يامة وخاصة واردة ضمن ادلعونات 

صع إبراز ىيمنة اخلال  ادلقيقة، وصرؼ النظر إىل تبلـز الرق  اليت جاء هبا أنبياء اهلل وحكماء األمم، بق
ُب جوانب احلياة صبيعا، ومعى تنهيذ إرادة اهلل سبحانو ُب صبيع مستوساهتا، واحلاكمية التشرسعية "ى  
تيك اليت تتعي  بإرادة اهلل العسنية، وتتمث  ىذه اإلرادة ُب تصور يقعي ين اهلل والكوف واإلنساف ونظرسة 

سعة العامة، حيث تكوف العبادات جزء منها، باإلضافة إىل النظرسة األخبلقية، وييى قعر اتباع الشر 
اإلنساف ورباكمو إىل حاكمية اهلل التشرسعية، وإرادتو العسنية سكوف االنسجاـ والتواف  والتجاوب مع 

اهلل اختيارا، باتياع الكوف من حولو الذي ؼلضع بعوره إلرادة اهلل، وسكوف اإلنساف بذلك خاضعا إلرادة 
قانونو الشري  ُب حياتو االختيارسة، كما خاضع إلرادة اهلل الكونية، وتابع لقانونو القبيع  ُب حياتو 

 (2)اجلربسة"

لكن أود التنبيو إىل الهارؽ غَت العادي بُت والسة اهلل سبحانو ُب ادلستوسُت، فه  مقيقة فيهما، 
حالة وجودسة ال ؽلكن الهكاؾ منهاإ إال ُب إطارىا،  أف التكوسنية ناشئة ين ييمو وإرادتو، ٍب مشيئتو، إال

دبعٌت أف أمر اهلل طبيعيا نافذ من ادلستحي  تنكبو أو رلاوزتو، وإال يميت رلاميع الكوف ييى إرجاع 
التوازف إىل معاراهتا، غَت آهبة خبصوصيات إنتماء، لعرؽ أولعسن، أو....، ُب حُت ُب مستوى التشرسع 

 سبحانو البشر مقعرة التمييز وأىيية التهاض ، وتاليا من السه  الوقوؼ ينع أوامره الشريية أو سعق  اهلل
اخلروج ينها، ووجو ادلخالهة ُب ىذا ادلورد، أف الوالسة التكوسنية ال خروج، أما التشرسعية فيمكن ُب 
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، وسقعر البشر ييى الظاىر فعيو، لكن بتسعسعات وتصوسبات ترجع األوضاع إىل نصاهبا، ولو بعع حُت
إغلاد مقاببلت ظاىرسة ليشرينة، تتوىل شؤوهنم، وتعسرىا ُب نقاقات احلياة العامة، وُب السياسة ييى وجو 

 العقة، فيما سعرؼ بالقوانُت الوضعية.
والعم  وفقها سعؿ ييى "أف شرسعة اهلل، سبث  منهجا شامبل متكامبل ليحياة البشرسة، ستناوؿ 

التقوسر ك  جوانب احلياة اإلنسانية، ُب صبيع حاالهتا، وُب ك  صورىا بالتنظيم والتوجيو و 
قع فيو وال ينو أي تصادـ معمر بُت وأشكاذلا....ومن ٍب ال سهرط ُب ش ء من أمور ىذه احلياة، وال س

أنواع النشاط اإلنساين، وال أي نشاط معمر بُت ىذا النشاط والنواميس الكونية، وإظلا سقع التوازف 
ستوافر أبعا دلنهج من صنع اإلنساف الذي ال سعيم إال ظاىرا  اؿ والتواف  والتناس ...األمر الذي الوااليتع

  (1) "من األمر...
نههم من النص السالف؛ أف احلاكمية التشرسعية، قصعىا العم  ييى تنظيم حياة البشر، وتقوسرىا 

يت سعم  الناس دبوجبها، ضمانا تبعا لتوجيهات ربانية، مستقاة من الكتب وادلعونات الشريية ال
وسظهر ُب ادلعٌت الثاين ليوالسة أو احلاكمية أف  ليهبلحُت؛ ياجيو وآجيو، باصقبلح القعامى وتقرسراهتم.

"..متعي  التصرؼ ودائرتو أمورا ترتبط بعامل التشرسع والقانوف كاحلبلؿ واحلراـ، والواجب وادلباح، 
شلا سرتبط بعامل القوانُت والتشرسعات، وىذا ما سقي  يييو واألحكاـ ُب الصحة والبقبلف، وضلو ذلك 

 (2)العيماء بالوالسة التشرسعية"
 
 
 
 
 والية )حاكمية( الهداية: -ج
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سنشأ من ادلستوسُت الذسن مرا معنا، مستوى ثالث مبلـز ذلما، ومركب بينهما، سنعت بوالسة اذلعاسة، 
عده بيوائح تشرسعية، فهو سعن يييهما بواسقة فاهلل الذي خي  الوجود وحكمو دبناظيم تكوسنية، وس

احملققوف  ومؤثرة، "وسصنفأسيوب آخر من الوالسة، بتعخبلت وإمعادات ال تظهر لعياف، إال أهنا فايية 
 (1)قسمُت؛ األوىل دبعٌت إراءة القرس ، واذلعاسة الثانية دبعٌت اإلسصاؿ إىل ادلقيوب" من ييمائنا اذلعاسة إىل
اهلل، وإال الععالة ادلقيقة ُب احملك، ب  من الضروري تععي األمر إىل لوازمو، دبعٌت فبل سكه  أف سأمر 

ترتيب شرطيات التمكُت لؤلمر، ليكوف نافذا من جهة، ونافعا من أخرى، وىنا إذا ابتعع البشر ين 
ة التحكم االلتزاـ بشروط ادليثاؽ، ستحميوف مسؤوليتهم كامية، بايتبار حواضن العيم والتهيئة لتويل مقعر 

 فالقرس  واضحة ُب مبعئها ومعادىا، وك  ما سيـز ليسَت ُب جنباهتا متوفر حاضر. ُب الوجود بالنيابة.
 واذلعاسة إما فقرسة، أو تشرسعية، أو تكوسنية، وى  المة ذلا جامعة.

احلاكمية، نقوؿ: "الوالسة دبعٌت واحع وىو التصرؼ، ولكن متعيقها سلتيف،  دلستوساتوكخبلصة 
ذلك ؽلكن التمسك بادلبادئ اليت ذكرت ينع احملققُت، إلثبات أهنا تشم  ما ىو مرتبط بعامل  وينع
 (2)والتكوسن، وبعضها بعامل التكوسن، فيما سرتبط بعضها الثالث بعامل التشرسع. " عالتشرس
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و النهسية و   لكثَت من الًتاكمات العقعسةؼلية نتاجا واييا أو ال واييا، تار بايتبار التصرفات ال
مات يييى وي  باألشياء، مشعود إىل تقي لعامل و احلكم ييى اآلخرسن، سنبٍتالعرفية، فإف النظر إىل ا

د اجلاذبة اليت تيتف حوذلا صبيع معقيات الوجو يزة ايتقادسو منبثقة ين تصورات الوجود، قائمة ييى الرك
األخرى، مادسة كانت أـ معنوسة، وستععى احلاؿ ادلقرر، حىت إىل البشر وبعضهم البعض، إذ شك  

ا ، سسيقر يييها فهم فارق  ؽلاسز بُت الذات و اآلخر، اهتالتواصبلت بينهم، بكافة أظلاطها وتقور 
ويناصره، يبارة بانقبايات وايتبارات خاصة، فّيكوف الذات مركزا، وذلا وجع ك  ش ء، والعامل بكاميو 

ومعاسَتىا، واألغرب أف سكوف اآلخر مصعقا  اين مسخر أو منتج تكيهو تيك الذات وف  مقاسيسه
 ضمنا ىذه ادلقررات، وتظهر شلارساتو ىذا الوضع وتربزه.

 :المنابت النظرية لرؤية االصطفاء الحصري - أ
وسات تارؼلية ألخرى، تعاولو تنامى من مست صقهاء ُب االستعماؿ القرآين، صلعتبع مههـو االبت

هم، شلو أيرياستها بواسقة أنبياء ورس ، قاموا بتوج بايتبار أف اهلل سبحانو قع استخيف البشرسة وتوىل
يهم دبا سناسب وأىييتهم األخبلقية والنهسية، ودبا شر  والقضاء بينهم حينما زباصموا فيو، والتحاكم إىل   

نققة ُب ألخرى، ومن جي  إىل جي  ، وصوال إىل  الرأس ، أي من ُب الشك ستناسب وتقور اإلنساف 
تغقية التجوؿ التارؼلية اليت نيمح إليها فيما بعع، وأيٍت هبا حلظة سبكُت الكتاب من الوالسة الوجودسة 

فك  الرس  الذسن أتى ييى ذكرىم القرآف من قب  زلمع، وكذلك ك  الرساالت إظلا . .. "ييى النػاس
قـو نوح، ما ذكر  ستسيس  من آدـ و إىل نوح وإىل خبلئفاين،  توجهت خبقاب اذل  حصري اصقه

وكوف اخلقاب اذبو حصرسا  (1) ..."منهم وما مل سذكر، و    إىل إبراىيم وذرستو من ظهر إسح  وإمسايي 
ًتقى بعع إىل أف  اإلنسانية، سفذلك سعؿ ييى أف البشرسة ُب مراح  التأسيس ييى القوميات الذاتية، ودلا 

و حصرسا ليتأىي ، ُب حُت االنهصاؿ البشري اىخ ربتو البشرسة، فتكوف نتيجة ىذا اخلقاب اذبالذي ترز 
 ضيقو ُب نقاقو ومل ستعع بو إىل أوسع شلا أرسع. ،بو

مههـو احلركة ُب التارسخ  "..وليزسادة ُب إبراز ادلنابت النظرسة ليرؤسة احلصرسة، فإننا نشَت إىل أف 
حيية ُب القرآف ييى التعاقبات القبقية ادلولعة ين بعضها يرب منهجية خصائصو ادلر البشري ال تستوي 
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إىل الشك   ي،من الشك  الهرد بعءاالصراع كما ىو احلاؿ ُب ذبربة )أخرى( ب  تستوي كأشكاؿ دائرسة 
ا سهيع سباما أف اإلرادة اإلذلية، حسب روح القرآف وتوجهاتو شل، (1)..."القوم  إىل الشك  العادل 

بعع  وستحرؾ ييى ضوء رفع لئلنسانية من شك  إىل آخر متضمن فيو، ومتجاوز لو باستيعاب ،ةادلقاصعس
فالوضع خاؿ من الًتتبات القبقية، اليت ذبع  ك  مرحية كيانا منغيقا منكهئا ال صية لو دبا  .التمكن منو

تارسخ، ُب التعبَت ُب حُت أف الشك  التقوري الذي ستعام  بو القرآف مع ال ،راح مسب  أو دبا سأٌب من 
ىو النمط العائري الذي سبعأ من أكثر األوضاع فقرسة، ٍب ما سييها ُب  ؛ين النمو اإلنساين و تكاميو

الًتكيب وىكذا وصوال إىل أغٌت وضع شلكن، فالعائية، ٍب القـو ٍب الناس أي البشر ُب انتقاذلم من احلاؿ 
لكن  ،سعؿ ييى نوع من التقعـشلا وي ، بتوثبات ال قبلؿوا ُب االستنعفيما بينهم، ٍب أمالقبيع ، سباسزوا  

دائما ُب سياؽ ضي  وليس واسعا، فمن القبيعة إىل ادلباشر وجودسا وىو أفراد العائية ليهرد الواحع، 
 ظلت وكربت...اليت  ةعائيال ، الذي ال سععووليمجتمع الكبَت

كحالة وذات   ةبالهرداني تتولع ينع تكوف الشعور -أي االختيار احلصري -فروح االصقهاء
ادلراح  األوىل  توتًتكز ُب توسعات التقور وتنقبلتو، فتظهر العائية، وىكذا مثي ،وصَتورة وتشعب

إىل ذبمعات سكانية، ييى ضوء اثٍت و تسعسع  رتحاؿ األمسفا .كع أوضاع العزلة وأظهرىاو لئلنسانية أ
ُب مضمار ما سنتم  إليو يرقيا، وإال  ىنهات، سضح  الواحع منهم و سيصبوسةفرؤسة العامل أصبحت  نمنه

فأضحى بذلك زلور العامل وناظمو ىو  لقبيية إىل الذات الهردسة البحتة.إذا أمعن التهعسع انتكس من ا
ىو أنا خارجا يٍت ، أي كما  بعأ من ينعي وإليو سنتم ، و اآلخر، فالوجود سوتصورات الهرد وتقييمات

 القبيية والعصبية القبيعية.فا يت الهردسة وإف انهجرت قيمأسبثيو بالتجاوب مع شرطيات الذا
 "..جلنس معُت وىو ُب  نتقاءكا  ،برز مههـو احلصرسة ُب االصقهاءأإذ  ؽلتعوستضح التحيي  أكثر و 

أما  ،من شلاثبلت االدياء سهوؽ العرؽ اآلري الذي تأسست يييو النازسة فينيةادلههـو ادلعاصر نزية شو 
اف فيعرجها كثَت من الناس ُب العياوى البلىوتية، وكثَتا ما سؤكع اإلسرائيييوف اآلف قعسية واصقهاء ادلك
ر من ب  لوالىم دلا خي  اهلل باق  البشر بأشكاؿ آدمية، فاألص  ُب تركيبة البش ،ييى ىذا االصقهاء
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اإلسرائيييُت  حوذلم اهلل إىل أشكاؿ آدمية خلعمة اإلسرائيييُت وليسه  ييى غَت اإلسرائيييُت أهنم هبائم
  (1)"سلاطبتهم والتعام  معهم
اب أف التقرسر السالف، ىو سحب ادلعٌت ادلتضمن فيو، ييى ك  التارسخ، من ب إسرادومقصعنا من 

دبعٌت أف شك   ،منق  األخَت سنشأ ُب أيماقو األوىل، لكنو ال سزاؿ مستصحبا إىل سـو الناس ىذا
صعى لتصورات الشعوب ين ذواهتا وى  ى  أفض  من العبلقات العادلية و الصبلت بُت البشر ى  

، ُب  اآلخرسن أـ مكتمية فيهم ومعهم، واألبيغ ُب اإلسضاح ذبربة اجملتمع اإلسرائيي  قعؽلا وإىل اليـو
، فك  ما ينع اآلخرسن نقيسو إىل ما ينعنا، ا فيهميار دبنق  حصرسة االختيارسة وتركزىغالتجاوب مع األ
مونا، ادلهم ذم بو، سواء كاف مقبوال إنسانيا أو مف من سبي ، أي ما تستقيعو قيقانو ُت ليوليس ُب األم

كما أراد -."وُب ضوء تقعـ ييم اآلثار، فإف تارسخ العربانيُت ادلزيـوتوافقو مع ما سراه اإلسرائيي 
حاخامات دولة إسرائي ، األكثر إظبلمية، أف سستخعموه لتربسر ميكيتهم دلا سعتربونو أرضهم األصيية اليت 

، ال سظهر إال ؾ /أسقورة/زلضة، وىذه ى  ك  الشريية التارؼلية لعولة إسرائي  احلالية -وىبها اهلل ذلم
 .(2)اليت ؽلكن أف توصف بوضوح باألسقورسة"

ك  مرحية ييى   وقع أشرنا إىل أشكاؿ التقور الثبلث، وكيف ستعرج فيها البشر ومبيغ انعكاس
من حيث التكوسن و البناء، وثانيا من حيث الصبلت و العبلقات وطرسقة التجاوب  وي  أفرادىا ابتعاء

وتعاط  البشر مع الكوف فيو نصيب غَت قيي   ،ها وكونيهاوصوال إىل األوضاع الشامية فردس ، وأسيوبو
 .أسضا من ىذه الروح

وأخذ تنميقات متنوية وموزية حبسب خصائص  ،لئلنساف إذليا ااستخبلف ةاألطوار مسمافهذه 
كما ذكرناه سعٍت الهع  احلضاري ُب الكوف ضمن ما ىيأه  "..ادلراح ، وبايتبار التوجو العاـ أسضا وىو 

ساف من قعرات ووي  ستكافأ وأوضايو الكونية، ودبعٌت آخر معاودة االنعماج ُب الرحم الكوين اهلل لئلن
،  االنهصاؿ باخلي  أطوارا سعود االنعماج بالوي  أطواراًببالوي  بعع أف ًب االنهصاؿ ينو باخلي ، وكما 

ئلنساف ُب الرحم سٍت لو األطوار التارؼلية ثبلثة )العائيية والقومية والعادلية( سباث  اخلي  التكو 
                                                 

 .240: األزمة الهكرسة واحلضارسة ُب الواقع العريب الراىن، صحاج ضبع (1)
ص  ، 01، ج2004، 01طروجػػ  غػػارودي: اإلرىػػاب الغػػريب، ت داليػػا القػػوخ  وآخػػروف، مكتبػػة الشػػروؽ العوليػػة، القػػاىرة،  (2)

51. 
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سة دلعاودة اخلي  التكوسٍت باذباه االنهصاؿ ين الرحم الكوين ، سباث  ثبلثية األطوار احلضار  الكوين..فثبلثية
 (1)" االنعماج فيو    بالوي ..

ا ىو أكرب وأوسع، لكن الشعوب القعؽلة مل دلفاالصقهاء يميية تربية تارؼلية ادلقصود منها، التهيئة 
باؿ التقور الكوين الكي  طبيعيا، فبقيت تراوح وضعيتها، برغم إطبلقها ييى ك  التارسخ ك ق  تستويب ذل

فقهزت باخلاص إىل العاـ، واجلزئ  إىل الكي ، دوظلا مراياة ليواـز التقور و االنتقاؿ ادلتعرج إذليا وكونيا 
العامل اليت تبعلت، بوي  تيك ُب ادلاض  العتي  ومعامية أوضاع الًتكز وتارؼليا، فانتهى هبا األمر إىل 

 .  الهًتات واحلقب، فنشػأت التجاذبػات والتنافرات اليت تعفع البشرسة من شبنها إىل اليـو

واألطوار الثبلثة رغم تتابعها، واختبلفها من حيث طبيعتها، ومنققها الغالب، والقيم ادلتحكمة ُب 
ا ُب ك  اجلوانب واخلصائص، دبعٌت أف الهردسة روح ك  فًتة منها، إال أهنا ذاهتا تتضمن ما سقابيها، ضع

وأفقها العائيية ربوي ذباذبا بُت شكيُت منها، شلا سعفع الهرد إىل ربكيم الذاتية ادلقيتة ادلتأسسة ييى 
األنانية ادلهرطة، وادلخضعة ليجميع لصاحل األنا، والهردسة ادلمعنة ُب سياقات زبارجية تص  إىل أفراد 

نتماء البيولوج  ييى أق  ايتبار، واألبوة واألمومة ادلباشرة ييى أقصى تقعسر، مععودسن، جامعهم اال
وظلوذج ما قي  ييى الصعيع الهردي "..كاف ىناؾ الصراع بُت آدـ ومكوناتو اليت استققبها ينصر 
 النار...فآدـ كاف منقسما ُب فردستو ذباه مقيقو الذاٌب،..والقوميات ُب مرحيتها ذبسع تقاب  ادلنهجُت،
فهريوف وقومو كانوا غلسعوف وي  ادلرحية القومية ضمن ذلك العصر دبقي  ذاٌب معُت، ُب حُت كاف 

   ( 2)موسى وقومو غلسعوف ما سهًتض أف سكوف ادلنهج اإلذل "
ووازع التحرؾ، مبعثو الضعسة ادلهيمنة ييى نوع احلاكمية ادلتسيقة ييى توجهات الناس وربركاهتم،  

رة لينوع اإلنساين ُب مرحيتو، ياش ذباذبا ُب تهعي  السيوؾ العاـ ُب منق  ذاٌب، فآدـ يييو السبلـ كصو 
بُت قيمية ادلبعئية، وأنانية ينصر الناس ادلعق  لنمو روح الهردسة ادلمتعة، حىت سقط آدـ وأخقأ،  تراوح

ىا بالتبع، فأدرؾ مبيغ اخلقورة ُب ربكيم منق  الهردسة األنانية ييى مسار اإلنسانية كك ، وييى مصَت 

                                                 

 .25، ص:2حاج ضبع: العادلية اإلسبلمية الثانية، ج (1)
 .26، ص ادلصعر نهسو (2)
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فما معٌت أف سكوف األك  من الشجرة من آدـ؟ كاف داال ييى حضور شك  تصرؼ ُب العامل ويم  
 فيو، بوي  ادلتمكن غَت اآلبو دلصَت من معو، أو من تبله. 

وسنقب  التصور ذاتو ييى التجربة ادلوسوسة قبالة التحرؾ الهريوين، فقع يمع األخَت إىل إخضاع أمة 
ر، سلالف ذلا سباما، ومل سهتم ىو وال قومو دبا ػلص  لغَتىم، ما دامت مصاحلهم برمتها، لشعب آخ

مراياة، والعم  سنجز، لكن دبحو الغَت وطمس استقبللو، فجاء موسى يييو السبلـ، ليخرج قومو، ال من 
مصر كعنواف لؤلسر، ولكن إلخراجهم من حضيض االستعباد العرق ، ادلستعم  ذلم كجانب يقاء 

د بالنهع وادلردود، ال ييى اجملموع، ولكن ييى فريوف وميئو، فتعخيت العناسة اإلذلية، لتضع خاص، سعو 
، ادلتمركز تسيطدلا يتحكملفعاحة االستبعاد  عائع، حىت سظهر لهريوفغَت ادلتكافئ ال لبلستغبلؿحعا 

 اخلاص، وليس ييى االختيار ادلمتع وادلتععي األثر لآلخرسن إغلابيا. ءييى االصقها
من التقارب والتبايع ُب اآلف نهسو، تقاربا  التقاب  ادلنهج  بُت طرُب ك  مرحية، سستتبع شكبلو 

ُب شك  ادلرحية ذاهتا، وتبايعا ُب زلتواىا ومضموهنا، فآدـ القيمة فردسا، سقف ُب وجهو الشيقاف  
قوي ييى التقاب ،  تعلي آدـ كمعق  ليقيمة، وزلرؼ الذباه أثرىا ُب سياؽ األنانية ادلهيكة، وقصة ابٍت 

، الساي  إىل االنعتاؽ، قبالة فريوف التسيط واإلخضاع، لكن دائما  وكذا موسى خبلصة الشعب والقـو
 ُب فيك حصرسة التحكيم واحلاكمية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 النقلة المتجاوزة ربانيا: ، وبينالتقدير الذاتي بينفارقية االصطفاء  -ب 
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ُب ضبولتو القيمية، حىت نسهر ين زلتواه  ءاالصقهاسستوجب منا ادلوضوع، أف نعرج ييى مههـو 
أكثر، ببياف الوضع اإلذل  ليهع  االصقهائ ، ومعى التجاوب البشري معو، دبعٌت دلاذا رفع اهلل أقواما 
بتميزىم وسبييزىم؟ وأىيهم ليتصعي ليواجب اإلنساين وجودسا، كأمانة ربميها البشر يرب تارؼلهم 

اإلذل  ليمكاف واجلنس، ؼلتيف  ن التجربة األكم ، "...فمههـو االصقهاءالسحي ، وإىل وراثة األرض م
ف هلل، بُت يبودسة اإلنسا االختبلؼ الذي أوضحناه جذرسا ين مههـو االصقهاء البشري ودبا ؽلاث 

اإلذل  مسؤولية مرتبقة بالتواص  مع الذكر اإلذل  والتسام  و..فاالصقهاء كلويبودسة العبع البشري دلا
األخبلق ، فاالصقهاء ىو من أج  تشكي  قايعة إنسانية، وليس فئة ينصرسة مستعيية، قايعة العسٍت 

     (1) "مهمتها خبلص اإلنساف ُب األرض، وإشاية احلكمة اإلذلية ..

فيما رتب أوضاع الوجود تارؼليا، ييى منواؿ اإلنساف ادلسؤوؿ الذي ؼلتاره اهلل سبحانو لتأدسة ما   
أنو األفض  واألحسن لذاتو، وليس لعواي  أخرى، وإف كانت فه  ُب حعوده، عتقع نيط بو، فإذا بو س

، أظلاط بشرسة ظنت القعاسة فيها وفيما تعم ،  التارؼلوليست متععسة لو، فتجمع ضمن حقب التعاوؿ 
فجاوزت حعود اآلخرسن وتععت ييى مقعراهتم بعيوى ما قي  سابقا، فعوض تكوف فئة معنوسة إنسانية 

ة ييى شرطيات االنتماء، ظهرت يينة من الناس تتعاىل دبا تهتقر إليو، فاستكربت وطمحت متعالي
فاهلل سبحانو أراد يبادا وليس يبيعا، أناسا أحرارا وتاليا ػلرروف، وليس  وطغت، فعوقبت وانتكست.

 ظيمة ستععوف وسستيبوف غَتىم، بتقرسر أفضييتهم واستيزاما أحقيتهم.
يط ييى الناس، ُب دائرة احلصرسة، اخليو من الروح العافعة إىل السمو، زمات انشعاد التسومن ال

الرايية لتكام  الوي  هبمـو البشرسة من حيث ما ى ، أي ربت ظبلؿ االمتعاد األفق  غَت ادلتععي أو 
البلغ  خلصوصيات ذوات األغيار ادلخالهُت، وىنا سوصف ادلتمحور ُب سياؽ ادلستوى الذاٌب الهردي، 

ادلقيوب منو إذليا،  باستيعاي ، وحىت القوم ، بأنو متنكب ين األىيية، لععـ توفر مقعرة أو العائ
وأق  من ادلعتاد حىت طبيعيا، إذف "فاالصقهاء فيخيو من التقعسر القيم  ادلتعايل، وسوسم دبا ىو أدين من 

إذا زسهوا وابتععوا التوراة ييى حقيقتها...ف فاإلسرائيييو اإلذل  مشروط بالتسام  والوي ، حىت ػلم  
ألساطَتىم وخرافاهتم، ماث  اهلل يبلقتهم بالكتاب كعبلقة احلمار الذي ػلم  أسهارا ييى  واستسيموا

                                                 

 ..150حاج ضبع: إبستمولوجية ادلعرفة الكونية،  ص (1)
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فمن حـر اخلَت، ػلـر غَته بالتبع، ولو يـز من تصعى  (1) "ظهره، وال سعرؼ ما ىو مكتوب فيها..
معقبلت الرق  البشري ُب تسيَت  لبلختيار ييى رفع نهسو إىل الكتاب ومضامينو، لتجوزت كثَت من

أمورىم وإدارهتا، ربت رياسة متسامية متعالية، فبل تضيع احلقوؽ، وال تأف البشرسة ربت وطأة التهاوت 
مهمة والسة الناس والسهر ييى شؤوهنم، فخسروا قيادهتم، وتوىل  أداءادلقيت، الذي ييتو، النكوص ين 

 ضع، وأفسح ذبربة.غَتىم إمامة الناس، والسَت هبم إىل أرحب و 
وما كاف شلن اصقهاىم اهلل سبحانو، إال أف نكثوا مواثي  اهلل سبحانو ذلم، فتععوا وظيموا، وفارقوا 
ُب ادلعامية وأجحهوا، فتولع صراع الناس معهم، فأساغوا ألنهسهم ما مل مل سوجبو شرط ادليثاؽ سباما، 

أنبياء اهلل سبحانو وأصهيائو، زلافظة ييى أدىن ، إال ما كاف من فنحوا نتيجة لذلك ين تويل أمور الوجود
موجبات البقاء وجودسا، وسبهيعا لتجارب ستوالىا آخروف، فيما سييهم من األساـ، كتعاوؿ قاـ ييى 
استبعاؿ األدىن يقابا، باألفض  تربية وتزكية وتعييما ليكتاب واحلكمة. سقوؿ تعاىل: ) وإذ أخذنا ميثاؽ 

اهلل وبالوالعسن إحسانا وذي القرىب واليتامى وادلساكُت وقولوا ليناس حسنا  بٍت إسرائي  ال تعبعوف إال
وأقيموا الصبلة وآتوا الزكاة ٍب توليتم إال قييبل منكم وأنتم معرضوف* وإذا أخذنا ميثاقكم ال تسهكوف 
دماءكم وال زبرجوف أنهسكم من دساركم ٍب أقررًب وأنتم تشهعوف* ٍب أنتم ىؤالء تقتيوف أنهسكم 

زبرجوف فرسقا منكم من دسارىم تظاىروف يييهم باإلٍب والععواف وإف سأتوكم أسارى تهادوىم وىو زلـر و 
يييكم إخراجهم أفتؤمنوف ببعض الكتاب وتكهروف ببعض فما جزاء من ذلك منكم إال خزي ُب احلياة 

يل ناشئ ين ايتقاد فالتو  (2) العنيا وسـو القيامة سردوف إىل أشع العذاب وما اهلل بغاف  يما تعميوف(
مهاده، أننا فضينا ألننا بنو إسرائي ، ولكوننا كذلك ستاح لنا التصرؼ ُب العنيا دبكوناهتا، دبا فيهم البشر، 

 .دبا نرسع، ال ؽلنعنا سوى يزوفنا، لكن إذا ظهر التويل، أخذ مشع  البشرسة منهم، وأيق  أمة أخرى
"اصقهاء ليس مقيقا لذات العرؽ اإلسرائيي   ونههم ايتبار التحيي  أكثر، ينع تعرفنا ييى أف

دبههـو شعب اهلل ادلختار، وإظلا ىو تهضي  واصقهاء مقيع دبهمة إذلية وميثاؽ ويهع، وذلذا حُت اديى 
اإلسرائيييوف ُب مواجهتهم ليسيع ادلسيح بأهنم أبناء إبراىيم ، قاؿ ذلم: إف اهلل قادر ييى أف ؼلي  من 

                                                 

 .150حاج ضبع: إبستمولوجية ادلعرفة الكونية، ص (1)
 ..83/85سورة البقرة، آسة: (2)
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، فادلهارقة تولعت من إطبلؽ ذاتية العرؽ، ظنا منهم أف الكهاءة الوجودسة (1)احلجارة أبناء إلبراىيم"
ناشئة منو، وليس من تقعسرات ربانية دلسؤوليات حضارسة ربهظ فيها البشرسة حاضرىا ومستقبيها، 

 فاستغٌت اهلل سبحانو ين ذبربتهم قيادة، وحهظها يربة وخربة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الحصري ومحدودية التجربة إنسانيا: خصائص حاكمية االصطفاء -ج  

من أىم ما ؽليز التجارب اإلنسانية السابقة قب  اإلسبلـ، قصرىا ييى مرحية بعينها، ويعـ تععسها 
الستيعاب القي  اإلنساين ُب كافة نقاقاتو ورلاالتو، شلا سعفعنا إىل تصوسر مبعث ذلك اقتضابا، وكيف 

                                                 

 ..339الكونية، ص  حاج ضبع: ابستمولوجية ادلعرفة (1)
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يف اصقبغ أفراد تيك األساـ ُب شك  ضي  من احلاكمية انعكس ييى شليزات ما تواىل من مراح ، وك
ادلهتقرة إىل التعخ  الشكي  ادلباشر وادلعجز لئلرادة اإلذلية، مظهرا اإلنساف قيي  النضج، غرا، تعجزه 

إىل سيعنا ادلسيح، سربز مبيغ االنتقاؿ   إسرائيمشكبلت األساـ ويادساهتا، وبسوقنا ليتجربة النبوسة ُب بٍت 
ذي سيحعثو اإلسبلـ تارؼليا وكونيا، "...ذبربة موسى ى  ذبربة إؽلانية حسية، ويبلقة الغيب هبا اذلائ  ال

يبلقة زلسوسة مباشرة، فموسى ؼلاطب كبلما أي صوتا مسمويا، واخلقاب من وراء شجرة ميتهبة، 
تظيييهم  وترافقو ادلعجزات احلسية ادلنظورة، من ش  البحر وإىل تشق  الصخر ليخرج منو ادلاء، وإىل

بالغماـ وإنزاؿ ادلن والسيوى، وسكوف اخلقاب حصرسا لبٍت إسرائي ، وسأمرىم بالتوطن ُب األرض 
ادلقعسة، وُب ىذا اإلطار احلس  ادلباشر ليتجربة ادلوسوسة سأٌب التنزس  التوراٌب يهعا وقانونا ووصاسا يشر، 

األنبياء فبل اجتهاد وال تصرؼ، وال  يرب -سبحانو وتعاىل-وتكوف احلاكمية هلل مباشرة، ؽلارسها اهلل
استخبلؼ، وكيما مات نيب ؼليهو نيب، لنق  تعييمات اهلل ادلباشرة إىل الشعب اإلسرائيي ، دبا ُب ذلك 

( ُب مقاب  ادلعجزات اخلارقة يقاء وُب إطار واألغبلؿحسية غييظة أمساىا اهلل )شرية اإلصر شرائع 
 (1)"وخنازسربل فعاء ولكن مسخ إىل قردة التجربة اإلؽلانية احلسية ادلباشرة، ف

ييى طوؿ ما أوردناه، إبرازا دلميزات احلاكمية ينعما مورست ُب إطار حصرسة التكييف واالختيار، 
فإف مبعث ذلك سرجع إىل بياف منابت خصائص احلصرسة، بايتبار التجربة النبوسة ادلوسوسة ُب كييتها، 

يو ُب تهاصي  احلياة، ورتقها دبا ستواف  وما سرده من بٍت وتعخبعء من العم  ادلباشر هلل سبحانو، 
وجودسة متهاوتة،  لو ييانا، وستجيى ذلم ُب مستوساتإسرائي ، وسعيوىم إىل تكييمهم حىت سذينوا 
، تأكيعا ييى حضوره وقوتو، ووجوب االنقياد ألوامره، معارضا يصياهنم دبعجزات ميموسة زلسوسة

ألرض ادلقعسة، وطنا خاصا ذلم تعيينا من اهلل، دبجاورة اآلخرسن، لكن ، وأمرىم بسكٌت اويعـ زبقيها
ذلك جاءت الوصاسا العشر، اليت سشرؼ يييها اهلل سبحانو، بتخصيص األحكاـ ذلم دوف غَتىم،  وُب 

ليحتج ادلخالهوف بععـ وضعا وتنهيذا وزلاسبة، من خبلؿ تويل األنبياء، بصهة تًتى، ال سًتؾ فيها فراغ، 
ناموسن الذي ؼلضعوف لو. "إهنا منظومة حسية متكامية، هتيمن يييها اإلرادة اإلذلية ادلباشرة و وجود ال
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احلاكمية اإلذلية ادلباشرة، وىكذا ستمظهر ادلقي  ُب جربسة احلالة ادلوسوسة اليهودسة، كما ستمظهر مقي  
 (1)"الكونية ُب حاالت احلجر والنبات والقائر الذي سقَت جبناحيو ُب جو السماء

ومع إمعاف اليهود ُب سلالهة الوصاسا، والتنكب ين توجيهات اهلل الكبلمية ادلباشرة، نقيهم إىل 
ذبربة ُب احلاكمية جعسعة، لكن بامتعادات واضحة مع اخلربة السابقة، وى  حاكمية االستخبلؼ، اليت 

ف، وذرستهما من بعع، ُب ىذه توىل أمرىا األنبياء ادليوؾ، وأيٍت هبم دواوود يييو السبلـ ومن بععه سييما
ينو األنبياء ادليوؾ، ومنحهم سيقانا ييى العامل التكوسٍت و قبة احتجب التعخ  ادلباشر، وأناب احل

، ، ووالسة ييى الناس، لكن بتعخ  وحضور إذل  فيو بعض التجاوز ومنح االستقبللية التشرسع
وى  غَت احلاكمية اإلذلية ادلباشرة  إذف"..حاكمية االستخبلؼ تستوجب األخذ بصبلحيات ادلستخيف،

، وى  تنعرج ُب إطار التجربة احلسية نهسها من حيث ادلعجزات اخلارقة فاليت سبرد يييها اإلسرائيييو 
 (2)والشرائع واخلقاب احلصري لبٍت إسرائي "

اؽ زسادة إىل ما أوردناه، نشَت إىل اخلصائص الكيية ليحاكمية القائمة ييى روح االصقهاء ُب النق
اليهودي ادلمتع حىت إىل أسامنا ىذه، وذبربة العولة العربسة أظهر معرب، ومن أىم ما تتسم بو حاكمية 

 حصرسة االختيار، ما سأٌب:
التحكم اإلذل  ادلباشر، والعم  ييى خرؽ القوانُت الوجودسة التكوسنية، إمعانا ُب تأكيع وإبراز  -

 ة مكتوبة ين األمر الرباين النافذ.أعلية اخلضوع ليقوانُت التشرسعية، ادلعربة بصه
توىل األنبياء تبييغ أشك  احلكمية وأظلاطها، لبٍت إسرائي ، دوظلا اجتهاد أو تبعس  أو تغيَت منهم،  -

إسغاال ُب االستوثاؽ من اخلضوع التاـ، غَت ادلناقش لبٍت إسرائي ، ييى شرط إجابتهم إىل كام  
 ما سقيبوف وسرسعوف.

متسم بالعقوبات ادلتأسسة ييى العقاب  -رحية احلاكمية االصقهائيةُب م -التشرسع الرباين -
الغييظ، الذي وصهو اهلل سبحانو بشرسعة اإلصر واألغبلؿ، واليت تععت إىل ربرًن ما ىو حبلؿ 
ُب حقيقتو، يقابا ذلم ين معاواراهتم ادلمتعة حىت إىل رفض اهلل يينا، والقيب من أنبيائهم ازباذ 
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األغيار، وتاليا مل تثمر فيهم سنوات احلم  الرباين ذلم والرياسة اخلاصة.  آذلة حسية مثيما ينع
 )وسرفع ينهم إصرىم واألغبلؿ اليت كانت يييهم(.

بالتحي  من االنقياد ادلباشر ليميثاؽ ادلتخذ، لعنهم اهلل سبحانو، ومسخهم، وركسهم ُب اخلي ،  -
ة، ب  جاوز هبم احلع دلا ىو أبعع وأغور وجع  صهاهتم ادلعنوسة مقابقة دلا ينع الكائنات القبيعي

مع ادلواثي ، أظهرت العجز  اليهودسة، إذ الكائنات ادلخالهة سبارس طبيعتها، ُب حُت أف التجربة 
 الكامن ُب ىؤالء ليتواف  مع التشرسعات واألحكاـ ادلتجاوزة.

والهتنة  التخي  ين مقابقة األحكاـ ُب شؤوف احلياة، سورث تسييقا لؤليعاء من خارجهم، -
ادلتكررة ُب وسقهم، لبيبة رأسهم، ويعـ استقراره ييى وضع، لصرؼ الوي  قبالة؛ أف اخلروج ين 

 األوامر الربانية ُب نظم احلياة سورث يقابا مستمرا.

ك  ما جاء من كتب مساوسة ُب ىذه ادلرحية بأحكامها، مبينة خبقاب حصري خاص ال ؽلكن  -
تقبيقو، بايتبار آنية االصقهاء واتصالو دبراح  الًتبية التارؼلية  تعميمو، وال تؤخذ اإلنسانية جبرسرة

، ٍب الناس أي بقية العادليُت.  اليت تعرضت ذلا اإلنسانية من الهرد العائية، إىل القـو

تبلـز شرط اذلوسة باألرض، حيث أضحى اليهودي سعرؼ بأرضو، ال دبعيار آخر، وذلك ليتأكيع  -
ى ييى روح ادلسؤولية، ُب حعود األرض، سبهيعا ليعبور إىل نقاقات ييى روح االلتزاـ واإلبقاء يي

الكوف الواسعة، لكن ىيهات شلن ال سرى إال ذاتيتو األنانية، كيف بو سبصر رحابة الوجود ادلتععي 
إىل اهلل سبحانو ُب يييائو. لذا كانت األرض مقعسة سسكنها الشعب، وال سغادرىا، وىنا سكوف 

و األرض ذاهتا، وليس بقرح قيم  متعايل، شلا سهيع نويا من ادلعقولية الوطن دبههـو طبيع  ى
احملعودة ُب نقاؽ الزماف وادلكاف، وليس ُب إطبلؽ احلاؿ ييى سائر األساـ، فاألرض ذلم لتقبي  
الوصاسا، لكن خبروجهم ينها، أخرجوا من األرض ييى أسعي )يباد لنا أويل باس شعسع فجاسوا 

 .خبلؿ العسار(

لتوراة دبحعودسة الشرسعة واألرض، لذا ال سصيح إطبلقها نظاما ليحاكمية، الرتباطها تنزؿ ا -
 ببلزمات الوصاسا القائمة ييى التعخ  اإلذل  ُب احلاكمية ادلباشرة، وُب حاكمية االستخبلؼ.



 الكونية والتأسيس لمفهوم السلطة    ااالبستومولوجي                                                         الفصل السابع   

333                                                                                                                 

ت اإلذياف ليس منبثقا ين الوي  ادلبٍت ييى القناية ادلبعئية الهردسة واجلمايية، وإظلا ييى العقوبا -
ادلتوالية، اليت سردوف من خبلذلا إىل اهلل ينوة، ومع ذلك سعصونو ينوة، وستحعوف أحكامو، وكيما 

 جاوزوا أغيظ اهلل فيهم ويييهم.

والتوراة بذلك رلموع أحكاـ تهصييية، دققت احلياة، حىت ُب اليباس وكيهية بناء البيوت، وما  -
إىل البيئة احملعودة احملعدة، لذا تعجز  سأكيونو من األنعاـ وما ال سأكيوف، بتوصيهات راجعة

ين مساسرة أشكاؿ التقورات، ويقمها ين إغلاد شك  من احلاكمية متواف  مع العصر  اليهودسة
من جهة، ومع الوصاسا من جهة ثانية، لذا اختارت العربسة ليكاهنا العيمانية طرس  ُب تويل الناس 

 (1) الوالسة ييى شؤوهنم.

ا تعفعنا نظرسا، إىل طرح بعس  قيم  متجاوز، لتسيَت أحواؿ الناس ييى ك  ىذه اخلصائص وغَتى
األق  ُب اخلقوط العامة والعرسضة، أما التهاصي  فه  متوافقة مع روح ما نقعمو بعسبل، لًتكز روح 

 .واإلبعاعاالجتهاد فيو 
 
 
 
 
 
 

 قيومية األمة والكتاب، المولدات والسمات: -20
 مؤسسات الوالية القيمية:-أ
ضارسا وكونيا، عود القهقرى السًتجاع مراح  الًتبية اإلذلية ليبشرسة، لتأىييها ليقياـ بعورىا حن

القـو العصبية، ٍب العادلية، أو اإلنسانية ُب اح  ثبلث، وى : مرحية الهرد العائية، ٍب ينعما أشرنا إىل مر 
ر بالقوة احلرارسة الكامنة فينا أف  خروجها التاـ "..إف ادلسألة ىنا ى  مسألة إغلاد بعس  حضاري ستهج
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وبقوى العفع اإلذل  لنا، ييى طرس  البعس ..فكيف إذا جاءت ىذه ادلهمة يادلية وليست قومية فقط،  
إف تهجَت حرارة النزية العميية ُب إنساف احلضارة العادلية البعسية ؟ ةكما كاف احلاؿ ُب التجربة اإلسرائييي

فادلهمة إذف حسب الوي  ادلقرر، ىو تأىي  البشرسة لبلنتقاؿ  (1) "...أماـ ك  ادلسيمُت اليـو ادلقروحىو 
إىل رحابة العادلية، باستيعاب الهردسة والعائيية والقومية، ضمن إطار قيم  يرسض ىو اإلنساف ألنو خييقة 

، احملتاج إىل التكاف  والتعاوف ُب أف  رد الهساد ودفع الباط ، ال بالنظر إىل مصعره،  اهلل وخييهتو ادلكـر
بقعر ما سرد لذاتو، ألنو ال سيي  ذاتيا)ق  جاء احل  وزى  الباط ، إف الباط  كاف زىوقا( فقبيعة 
االضلصار غَت الئقة ذاتيا، وتاليا، إذا حضر اإلنساف الكوين، ضمر آليا وحبسباف اإلنساف ادلتشرذـ 

 ادلشرن .
فيو العق  البشري، وصوال إىل  ونعرج ييى فكرة مهمة ُب البحث،وأيٍت هبا التعرج الذي ارتقى

مراح  متقعمة من الههم اإلنساين ادلتجاوز ليحياة ويناصرىا بغَت االنكباب ييى الذاتية ادلقيتة، 
واجلعيل، ػلتاج إىل جهع كبَت ليص  إىل فاإلنساف ضمن تقور ظلقية تهكَته من اإلحيائ ، إىل الثنائ  "

مو، فاإلنساف كائن مقي  قادر بنزويو البلمتناى  ييى الرؤسة الكونية التوحيعسة، ليس بسبب قيي  يي
ب  كثرة ادلعوقات الذاتية وادلوضويية، قع تعجزه ين بيوغ ذلك،  (2)"الوصوؿ إىل ىذه الرؤسة الكونية

والعوراف ُب دوامة الذاتية واإلغراؽ ُب العنصرسة الضيقة، احلائية دوف بيوغ البشر إىل مصاؼ الكائنات 
 لك إذا كاف بتسعسع رباين متعاؿ.ادلتسامية، فما با

وداللة ربط االنتقاؿ من اخلصوصية إىل العادلية وختم النبوة، داللة يميقة ونويية، خاصة إذا   
أخذنا ُب احلسباف أف البشرسة، سبت رياستها والعناسة هبا ُب معد متقاولة، وقع حاف زمن فقامها وجودسا 

كظاىرة فرسعة ين زماـ التوجيو، شلا سهيع أف ادلتصعي لذلك   ين التوجيو الرباين ادلباشر، فتولت النبوة
بععىا، ىو ُب مستواىا وإف مل سكن منها، وأخص ىنا الكتب والقائمُت يييو، رياسة ويمبل 
وتأوسبل.."إف ختاـ النبوة ليس رلرد توقيت زماين فحسب، وإف كاف ذلذا التوقيت تقعسراتو اإلذلية، 

ضوي  حيث سنته  لعسها اخلقاب احلصري االصقهائ  لينقي  اخلقاب فختامها سرتبط أسضا بتقعسر مو 
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بالقرآف احملهوظ  طالعادل ، وىو خقاب سنقي  من األرض احملرمة ُب مكة وليس األرض ادلقعسة، وسرتب
 (1)الذكر"

مباشرة، وإف كاف بتسعسعات متعالية وليس متعخية،  اخلتم سهيع جاىزسة البشر لتويل أمورىم،  
من الهرد اخلاص، إىل الصورة الكيية ادلخاطبة ُب ك  زماف ومكاف، خَت برىاف ييى ذلك، واالنتقاؿ 

خاصة إذا نظرنا إىل ادلنق  القرآين وكيف سستحث اإلنساف واآلدميُت والعادلُت، إىل التوجو تيقاء ادلنظومة 
، ادلهم توفَت القيمية ادلقيقة، اليت جاءت ذلعاسة الناس أصبعُت، بغض القرؼ ين اليوف واخلصوصية

الرياسة الوجودسة ليجميع، بايتبار ادلستوى الثالث من الوالسة وأيٍت هبا اذلعائية، وىكذا تعرجا حىت 
الوصوؿ إىل مههـو الناس كافة، )كافة ليناس بشَتا ونذسرا(، ومنق  العادلية ادلهتوح، مقاب  احلصرسة 

 الهردسة والقومية.
 
 
 
 
 
 
 

 لخروج:تشكل األمة الوسط والتجهز ل-ب
األمة الوسط من مستعمبلت أيب القاسم حاج ضبع ليتعبَت ين شك  تارؼل  جعسع، تكوف إثر 

دفعا ليتارسخ إىل حوايل منققة من العامل  ألوىل لئلنسانية،تراكمات جعلية، ترجع ُب منابتها إىل األصوؿ ا
ا شهعاء ييى الناس وكذلك جعيناكم امة وسقا لتكونو ) جغرافيا وقيميا، وقع جاءت تسميتها قرآنيا

لنعيم من ستبع الرسوؿ شلن سنقيب  إالوسكوف الرسوؿ يييكم شهيعا وما جعينا القبية اليت كنت يييها 
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اهلل بالناس لرؤوؼ  إف إؽلانكمييى الذسن ىعى اهلل وما كاف اهلل ليضيع  إالييى يقبيو واف كانت لكبَتة 
 (1) (رحيم 

الوسط ما بُت األرض احلراـ، حيث منقي  العيوة، واألرض "سبتع الرقعة اجلغرافية والبشرسة لؤلمة 
األرض ادلقعسة وما حوذلا  باذباهادلقعسة حيث امتعادىا، وحيث ؼلرج األميوف بعع أف ربولوا إىل كتابيُت 

لتكوسن األمة الوسط، وىنا صلع ارتباطا يضوسا بُت مكانُت، األرض احلراـ وما حوذلا، واألرض ادلقعسة 
لؤلميُت العرب والكتابيُت ييى حع سواء، ع توجهت النبوة والرسالة اخلاسبة ُب مبتعأ ديوهتا وما حوذلا، فق

فكانت القبيية القبية باذباه األرض ادلقعسة...)ٍب حولت(، فاألرض ادلقعسة وأى  الكتاب فيها ىعؼ 
ا ييى لة نهسهاسواستققاب اذلعؼ جزء أصي  من الر  مستققب جغرافيا وبشرسا منذ بعاسة العيوة،

 (2)"طرس  ربقيقها لعادليتها
ىذا النقاؽ العرسض وادلركزي من األرض والبشر، تشك  كمقاب  قيميا وإنسانيا ليتجربة اإلسرائييية 
قعؽلا وحعسثا، وآسة ذلك تركزىا ُب قيب العامل اإلسبلم ، شلا ػلث اجلانبُت ييى إبراز ادلخزوف القيم  

ر ترشحا لقيادة البشر ُب تارؼلهم القادـ واألغٌت بالنسبة دلا مضى  لؤلدساف، وتقبيقاهتا، وأسها أكهأ وأكث
ييى الناس من حوذلم، والشهادة حضور إنساين كيو. "..ٍب جعيت األمة الوسط ُب مقاـ الشهادة 

ومكاين، وال يبلقة ليشهادة ييى الناس بالوسقية الهكرسة، وإظلا يبلقة الشهادة ى  باخلروج اجلغراُب 
وستجيى ىنا بوضوح القابع القيم  لقياـ األمة الوسط بعورىا ذباه اآلخرسن،  (3)"ناسوالبشري إىل ال

بعيوهتم وإقامة احلجة يييهم، وىنا نعود إىل ادلعٌت السالف لبلصقهاء بوصهو أىيية ومسؤولية ذباه 
 مؤامراتو.التعاوف معهم، لبيوغ أرض السبلـ والتواف ، بعيعا ين تآلبات الصراع و اآلخرسن صبيعا، ليعم  و 

مل سشر بعهوسة إىل التماسز الوجودي والعقعي بُت األرض ادلقعسة واألرض  وأيتقع أف حاج ضبع
ُب األرض ادلقعسة، أي  -ُب حعود ادلخرب بو قرآنيا–احلراـ، بايتبار أف صبيع النبوات والرساالت تركزت 

ظهراين أبناء األرض احلراـ، حوايل األرض احلراـ، وليس فيها، ُب حُت أف النبوة اخلاسبة ظهرت بُت 
وبالضبط ُب جوار الكعبة بيت اهلل احلراـ، شلا سهيع رأسا أف ادلهمة التارؼلية لؤلمة الوسط ى  أركز وأيم  
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من سابقاهتا، إف مل سكن من حيث ادلضامُت، فعيى األق  نقيها إىل أف  الرحابة الواسعة ادلتجاوزة 
 لؤلشكاؿ ادلتعارلة.

مع كآخر األنبياء ليوحع شعبا من القبائ  وسعفع هبم إىل خارج الصحراء بعع وىنا بالذات "جاء زل
أف ضبيهم كيمة اهلل. وكيمة اهلل ليس كما سراىا كثَت من الناس ُب حعود ما شرع من يبادات ومعامبلت، 

 يشر ياماودلعى أربعة  وإال لكهى زلمعا تيك احلنيهية اإلبراىيمية اليت ازبذىا زلورا لعباداتو ُب غار حراء
قب  الرسالة. ب  كانت كيمة اهلل وال زالت تيك احلكمة العرسضة الشامية اليت تنهذ من خبلذلا إىل الههم 

...وأوؿ معارج ىذه احلكمة أف  الكوين، بشك  تستققب معو ك  استععادات اإلنساف وكماالتو الذاتية
لغيب باألرض، كما سقرحها القرآف نتبُت موقع الرسالة احملمعسة ُب إطار السياؽ التارؼل  لعبلقة ا

 (1)"نهسو

وإظلا تعرج ُب الوي  أخذ -وإف كاف-العفع خارج جزسرة العرب احملعودة ليس انتقاال ُب ادلكاف
قف ادلاىية ادلقيقة يبأزمة اإلنسانية إىل مستوى روحانية ومبعئية ذباوزت فيو حعودىا الذاتية وانقيقت لت

كنتم خَت امة ) والعادلية ادلمتعة يمقا وطوال. ، دبعيار الربانية ادلتعالية،ادلتوزية ُب جنبات األرض والتارسخ
الكتاب لكاف خَتا ذلم  أى من آوف ين ادلنكر وتؤمنوف باهلل ولو بادلعروؼ وتنه تأمروفليناس  أخرجت

 (2) (الهاسقوف وأكثرىممنهم ادلؤمنوف 

اس، ادلراد بإخراج األمة ليناس و اهلل قولو تعاىل: كنتم خَت أمة أخرجت لينجاء ُب تهسَت اآلسة: "
الذي »أييم إظهارىا ذلم، و مزسة ىذه اليهظة اإلخراج أف فيها إشعارا باحلعوث و التكوف قاؿ تعاىل: 

، و اخلقاب ليمؤمنُت فيكوف قرسنة ييى أف ادلراد بالناس يامة البشر و 4 -األييى «: أخرج ادلريى
و األمة إظلا تقي  ييى اجلماية و الهرد  -ييى ما قي   -ف الهع  أيٍت قولو: كنتم منسيخ ين الزما

لكوهنم ذوي ىعؼ و مقصع سؤمرونو و سقصعونو، و ذكر اإلؽلاف باهلل بعع األمر بادلعروؼ و النه  ين 
 ادلنكر من قبي  ذكر الك  بعع اجلزء أو األص  بعع الهرع.
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س هبعاستها ألنكم ييى اجلماية تؤمنوف فمعٌت اآلسة أنكم معاشر ادلسيمُت خَت أمة أظهرىا اهلل لينا
باهلل و تأتوف بهرسضيت األمر بادلعروؼ و النه  ين ادلنكر، و من ادلعيـو أف انبساط ىذا التشرسف ييى 
صبيع األمة لكوف البعض متصهُت حبقيقة اإلؽلاف و القياـ حب  األمر بادلعروؼ و النه  ين ادلنكر ىذا 

 زلص  ما ذكروه ُب ادلقاـ.
ىر و اهلل أييم أف قولو: كنتم غَت منسيخ ين الزماف و اآلسة سبعح حاؿ ادلؤمنُت ُب أوؿ و الظا

ظهور اإلسبلـ من السابقُت األولُت من ادلهاجرسن و األنصار، و ادلراد باإلؽلاف ىو اإلؽلاف بعيوة 
قولو قب : أ   االجتماع ييى االيتصاـ حبب  اهلل و يعـ التهرؽ فيو ُب مقاب  الكهر بو ييى ما سعؿ يييو

كهرًب بعع إؽلانكم اآلسة، و كذا ادلراد بإؽلاف أى  الكتاب ذلك أسضا فيئوؿ ادلعٌت إىل أنكم معاشر أمة 
اإلسبلـ كنتم ُب أوؿ ما تكونتم و ظهرًب ليناس خَت أمة ظهرت لكونكم تأمروف بادلعروؼ و تنهوف ين 

لو كاف أى  الكتاب ييى ىذا الوصف ادلنكر و تعتصموف حبب  اهلل متهقُت متحعسن كنهس واحعة، و 
 .(1)"أسضا لكاف خَتا ذلم لكنهم اختيهوا منهم أمة مؤمنوف و أكثرىم فاسقوف

طليص إىل أف زلمع )ص( "..قع جاء ليختم ييى مرحييت العائيية والقبيية دبعناعلا احلصري، وليبعأ 
اء ييى العادلية الشامية، ومن ىنا طرس  البشرسة بعادلية األميُت العرب ومن سيتح  هبم، ٍب سكوف االستو 

تكتسب العروبة شخصيتها ادلركزسة ُب إطار يادلية األميُت األوىل كقوة مستققبة لك  احلضارات ولك  
 (2)األيراؽ، وُب موقع الوسط من العامل"

حضارسا ييى الشهود وتأدسة األمانة،  مسؤولةإذف تكونت األمة الوسط، ٍب أمرت باخلروج، ٍب ى  
، ومنهما إىل يادلية قيبها أمة، بادلعٌت احلضاري وليس وىنا ػل عث انتقاؿ غَت ياد من فرد ويائية، إىل قـو

ة، وىنا تظهر األمة اإلنسانية، بعسبل ين أشكاؿ احلاكمية السالهة وتوصيهات سو بباإلحالة القومية العص
 أنظمتها ليحياة وتسيَتىا أمورىا.

 قيومية األمة والكتاب وخصائصها:-ج

                                                 

 دليزاف، تهسَت سورة آؿ يمراف.القباطبائ : تهسَت ا( 1)
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الناحية النظرسة، تقرح قيومية الكتاب وعلينتو، كبعس  منهج  وإطار حضاري، مقاب  احلصرسة من 
الضيقة، ومهاد قياـ الكتاب واألمة مقاـ العرؽ الواحع واالنتساب احملعود، ىو ىيمنة رلموع توجهات 

طبيعية، إىل  إنسانية مشعودة إىل ايتبارات معنوسة أخبلقية، تسمو باإلنساف من وىعة التيبس بشرطيات
، من خبلؿ أحكامو الوي  بعادلية اإلنساف وكونية انتمائو، بتسعسع من اهلل القيم ييى الوجود كيو

التكوسنية والتشرسعية واذلعائية، والكتاب ىنا ليس رلرد آسات تتيى ليتربؾ، وإظلا ىو معونة قيم مركزة، 
ا القوس ، سواء من إنشاء النظم وبناؤىا ربم  بُت جنباهتا إرشادا متعاليا لك  اإلنسانية يرب تارؼله
التأسيس أوال، ٍب إغلاد ضوابط الرياسة وتأسيسها، أو من حيث تنهيذىا وتقبيقها، رلاراة دلبعئية 

واحلماسة. ودالة القياـ ترجع إىل احلكمة ادلتضمنة فيو، واليت تستبقن ذبارب البشرسة ُب امتعادىا القويل 
باحل  مصعقا دلا بُت سعسو من الكتاب ومهيمنا يييو فاحكم بينهم دبا  الكتاب إليك )وأنزلنا، والعرض 

ية ومنهاجا ولو شاء اهلل جلعيكم يما جاءؾ من احل  لك  جعينا منكم شر  أىواءىمانزؿ اهلل وال تتبع 
اهلل مرجعكم صبيعا فينبئكم دبا كنتم فيو  إىلفاستبقوا اخلَتات  أتاكممة واحعة ولكن ليبيوكم ُب ما أ

، "وبذلك . الكتاب القرآين ييى اسًتجاع ذبارب السابقُت ليتصعس  يييها، ٍب اذليمنة يييها(1) (هوفزبتي
ستقـو القرآف ككتاب ليبشرسة صبعاء رباور من خبللو موروثها، ذلك إذا أمكن ليمسيمُت من دارس  ىذا 

قرآف تيك التجارب الكتب إيادة اكتشاؼ ذبارب النبوات بنهس الكيهية النقعسة اليت اسًتجع هبا ال
زلعدا ظلط يبلقاهتا مع اهلل ومع الكوف ومع رلتمعها ومع نهسها...قع مارس القرآف ُب معظم صهحاتو 

، ليس بقصع إحعاث ققيعة مع الًتاث الروح  ليبشرسة، ولكن بقصع استعادة ىذا الًتاث ىذا النقع 
يادة عي دلوروث البشرسة الروح  رلرد إ..مل سكن ذلك االسًتجاع النقالًتاث إىل حقيقتو ُب رلرى التوحيع
جلانب شليز  ُب التجربة  ب  ػلم  ك  اسًتجاع ُب داخيو ربييبل دقيقا تصحيح جملرسات القصص النبوي،

 (2)"النبوسة
الكتاب إذف متوجو إىل نق  ذبارب السابقُت من التنزس  الضي  ييى أحواذلم احملعودة، إىل طرحها 

يو أبعسة التوجيو، وخيود العقاء، كإمكاف شلتيئ بادلعٌت والقيم، وغاص ُب سياؽ يادل  شلتع، شلا سعق

                                                 

 .48سورة ادلائعة، آسة ( 1)

 .101/103، ص 02حاج ضبع: العادلية اإلسبلمية الثانية، ج  ( 2)



 الكونية والتأسيس لمفهوم السلطة    ااالبستومولوجي                                                         الفصل السابع   

340                                                                                                                 

"..فالقرآف باسًتجاييتو بادلقعرة ييى اكتشاؼ نظم ليحياة متكاثرة، لكن ربت مظية القيمية ادلعنوسة.
لقصص ادلاض ، إظلا سكشف ُب الواقع ين ييوب ادلنظومات الهكرسة والثقافية، أو ين األشكاؿ 

ادلاضوسة اليت قعمت ادلنظومات اإلحيائية الظاىرات القبيعية، وتعاميت معها ُب صور  ةاألسعسولوجي
 .(1)أسقورسة"-فردانية، وألبست النبوات تهسَتات خرافية

 من الخصائص المالزمة لحاكمية قيومية الكتاب:  
ية صأف األمة نتاج كتاب قيم  متجاوز، اتص  دبعٌت أخبلق  إنساين، وليس بايتبار خصو  -

نة، وؽلكن ألي متيبس دبعانيو أف ستحوؿ إىل يام  بو ولو، وليست تسميتو ليمنتم  ذات معي
 داللة طبيعية، وإظلا تعرسهو راجع إىل ىوسة إنسانية غَت مشعودة إىل زماف ومكاف معينُت.

، وتاليا ىم  الذسن كوهنم الكتاب خرجوا ليرسالية والعيوة، وليس ليتعبَت ين قومية ذاتية -
 يعا، وخبلصهم الهردي ال سربر إف مل ستم ُب نقاؽ اخلبلص الكوين.الناس صبمسؤولوف ين 

الرابط اجلامع بُت ادلنتمُت إىل األمة القيمية، ىو التأليف، وليس العصبوسة العموسة، والعلي  أف  -
 مقعار الًتابط سرجع إىل أساس تراضب  قيم ، وليس بشرط تعاقعي معين.

 رحابة القرآف، برفع اإلصر واألغبلؿ اليت كانت ييى السابقُت، اتسم التشرسع ليحياة اإلنسانية ُب -
 واالنتقاؿ هبم إىل وضع التخهيف، والتعام  وف ، )ال سكيف اهلل نهسا إال وسعها(.

خقاب الكتاب يادل  كوين، فوؽ التارسخ، وإف استصحب شرطو ُب العم  والتأثَت، فهو ليناس   -
 سهرؽ سوى مستحعثات آليات الًتابط، النائية ين كافة، مهما كاف اليوف واجلنس والعرؽ، وال

 الوح  وإرشاداتو. تسعسعات

العبلقات العادلية ميزاهنا اخلروج وديوة اآلخرسن، وليس التوطن واالنكهاء ييى الذات، وىنا  -
 سبارس سيقة تضع اآلخر ُب حساهبا، وال تشرع لذاتية أنانية دوف مراياة ما لآلخر من حقوؽ.

لقرآين بتحرًن األرض، وليس بتقعسسها، دبعٌت ى  زلرمة ال سعنسها من تيوثت ارتباط ادلعٌت ا -
 نهسو، بعواي  القومية الضيقة، والذاتية ادلقيتة، ب  مهبط العادلُت صبيعا.

                                                 

 .105، ص ادلصعر نهسو ( 1)
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النظاـ احلياٌب سنبٍت ييى اإلحساف والعهو والتجاوز، وليس ييى غيظة التكهَت والتهسي ، لذا  -
 اجلمايية، يكس احلاؿ ُب ذبربة احلصرسة. تستعم  أدوات التقهَت والتزكية

ستمحور اخلقاب ييى نقاؽ ادلضامُت واحملتوسات ادلعنوسة، وليس ييى األشكاؿ واإللزامات   -
أوَب أشكاؿ احلياة  الظاىرسة، وإف كانت حاضرة، لكن ليست مقصودة، وإظلا متععسة إىل ربقي 

ولقع كرمنا بٍت ادـ وضبيناىم ُب الرب ) الكرؽلة اليت ربهظ فيها كرامة العادلُت، لكوهنم كذلك.
  (1) (والبحر ورزقناىم من القيبات وفضيناىم ييى كثَت شلن خيقنا تهضيبل

كخبلصة نورد نصا أليب القاسم، جاء فيو: فأف نعيش حلظتنا الكونية احلاضرة بك  مواصهاهتا، فذاؾ    
تعامينا ُب حلظتنا ادلعاصرة واحلاضرة برؤى . سباما كما ال سيغ  امتعادنا ين ما قب  ومصَتنا إىل ما بعع

منهجية ومعرفية ليقرآف ادلقي ، ال سيغ  امتعادنا ين احلقبة النبوسة الشرسهة من قبينا، واستيعاب وذباوز 
دلا سبقها من دسانات وكتب صعقتها، ٍب ىيمنت يييها ونسختها باذباه يادلية  ةتيك احلقبة النبوس

ية التخهيف والرضبة، ٍب التهاي  مع ك  ادلناىج ادلعرفية استيعابا ب، وشر ااخلقاب، وحاكمية الكت
 (2)وذباوزا، ومع ك  األنساؽ احلضارسة استيعابا وذباوزا"

 

                                                 

 .70اإلسراء، آسة ( 1)

 .389ادلعرفة الكونية، ص  حاج ضبع: ابستمولوجية ( 2)
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بعد أن قطعنا يف البحث مشوارا من الدرس والتحليل وادلقارنة واحلكم، ىا ىو يندفع حنو مآل 
خالصتو، وقد شارف اإلفصاح عن إجاباتو حول ادلشكالت اليت طرحت، حيث أبنا أن ادلشروع 

؛ قد تشكل يف خضم معاناة نظرية دعت إليها ظروف واقعية، القاسم حاج محدأبو مد ادلعريف حمل
وليس ترفا فكريا قصد بو الظهور أو الشهرة، فأسلمو احلال إىل فرتة غًن وجيزة من معاناة الدرس 
والتأمل والشك، أفضى إىل التساؤل ادلركزي: كيف للعامل وىو يرزح ربت طائلة الظلم والشر، أن يقر 

ن أمسى كامل، يتوىل مطلق الكائنات بالرعاية والعناية واحلفظ؟ وكيف لو أن حيضر يف ثنايا بوجود كائ
أحداثها؟ من غًن أن يتناقض ذلك مع نتائج العلم احلديث، ودون أن يهدر الطابع األنطولوجي 

لوجود للطبيعة واإلنسان وفاعليتو ؟ دفع حاج محد تأمالتو إىل هنايتها، فارتفع من أحداث لبنان إىل ا
ن إىل ادلدارس الفلسفية قرآادلطلق، مرتاوحا بٌن مطالعات نوعية وقراءات عميقة، تدرجت من ال

الغربية، فنظريات الرتاث اإلسالمي، خاصة العرفاين الصويف منو، فتشكلت لديو حصيلة فكرية 
ألفت بٌن ومنهجية مكينة، قل ذلا نظًن، حيث استطاع أن جيمعها يف سياق منظومة معرفية متوازنة، 

دين ودلدونتو ادلقدسة، لجديد النظريات الفلسفية واللغوية والتفكيكية والعلمية، وبٌن روح االنتماء ل
أين أصبحت سبثل شكال آخر من ادلرجعية غًن مسبوقة وال مألوفة، فتولد مشروع اجلدلية الثالثية بٌن 

 الغيب واإلنسان والطبيعة.
ة النظريات، اليت تعطي للوعي البشري مقدرة وجديد ادلشروع أنو سعى إىل بناء نظري

وادلنهجية، اليت وضعتو منذ أمد بعيد يف نقطة ادلفاضلة  ابستمولوجية ليتخطى هبا ادلفارقات النظرية
واإلقصاء، إما للعلم ونتائجو، باسم الدين ومقررات اإلديان، وإما تفضيل العلم وجعلو منزعا ومسلكا، 

ما أوجب ضرورة نظم  الواردة من الدين ومضامينو ادلتجاوزة تارخييا.عوض زبلف التفسًنات اخلرافية 
بٌن الوجود ومستوياتو، مث ادلعرفة وطرقها، مث نسق فكري متآلف؛ جيمع بآلية اجلمع ادلعريف والرؤيوي، 

أن يؤسس  -بغًن تلفيق–ويف تقديري استطاع حاج محد  راتو القيمية، مجالية أو أخالقية.لفعل ومؤطا
يدا عن ذىنية ادلقاربة وادلقارنة، ادلؤدية يف الغالب إىل ترقيعات شكالنية، ال ربل مشكال وال لذلك، بع

 تنتج معىن، وال سبنح معرفة، أو تغًن واقعا.
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وبالتدرج يف التحليل؛ ال حظنا األمهية االبستمولوجية للمنهج اجلديد وصياغاتو اإلجرائية، وكذا 
إلطاره النظري الناظم وادلؤطر، خاصة بعد أن طرحت ادلرجعيات السابقة، كما سيقت يف ثنايا الرتاثٌن 

ة متجاوزة، وحبمولة اإلسالمي والغريب، فكان القرآن معادال بالوعي للوجود وحركتو، وخبصائص تارخيي
نظرية مفتوحة ومستوعبة، فوظف استيعابا وذباوزا، فقيم اجملهود الفكري والفلسفي للبشرية ككل، من 

وأبرزت العجز غًن استثناء، فأظهر ادلنهج ومرجعيتو، مقدرة نوعية يف تقييم التجارب ادلعرفية البشرية، 
جعل حاج محد يدعو إىل وعي كوين والطغيان والعبث، حال االنفصال والشطر والتشظية، ما 

إنساين، جيدل ادلطلقات الثالث؛ الغيب واإلنسان والطبيعة، يف توليفة واحدة، تعيد اللحمة إىل 
 حمتويات ادلشروع، فأبرزتمستويات الوجود، حبضور فاعل إللو أزيل غًن الغ وال غائب، فتفتقت 

ما، ديكنها أن ترتفع إىل أفق البديل العادلي، نظريات يف ادلعرفة والتاريخ واالنطولوجيا، مستحدثة سبا
لغالب ادلعروض يف ساحة الفكر اإلنساين، واإلسالمي العريب منو على وجو الدقة. فلم يعد طريح 
 تنظًنات مهرتئة متجاوزة، بل اندفع إىل عمق ادلعرتك احلضاري، يناجز من موقع قوة تنظًنية متقدمة،

عو إىل تبين أطروحاتو خمرجا للوعي ادلتأزم على الصعيدين احمللي يقرأ بكفاءة، ويؤسس للبديل، بل ويد
والعادلي، وينصب نفسو فلسفة جامعة المة لتناثرات النظريات وقوانينها وتأويالهتا وتوظيفاهتا الفلسفية 

 والرؤيوية اجلذرية.
و ة؛ حيث سقت فيها لب مشروع حاج محد وتطبيقاتيوأود التنبيو إىل أمهية الفصول التأسيس

النقدية، وال يفوتين أن أسجل مبلغ االستعجال الذي تتناول بو دراساتو، فتلقى التطبيقات يف وجو 
النقد والرد والرفض، بعيدا عن ادلؤسسات ادلعرفية واألوائل اليت أفرزهتا، ما يقضي على األمهية الفلسفية 

انية توظيفها يف ظل شروط للتطبيقات، باعتبارىا دالة من جهة على مقدرة تنظًنية، وأيضا على إمك
أخرى، تعٌن على توليد نقد متجدد يساعد على مواجهة أي وضع تارخيي متأزم، لذا من الالزم 

 .حماكمة التطبيقات إىل أصوذلا ادلولدة، مث الذىاب هبا إىل التطبيق
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 ؛ ىي:ب تسجيلها يف هناية الكتابومن اخلالصات التوصيات اليت أرغ
محد دبنطق تركييب ال يفصل مضامينو عن بعضها إال من جهة التعاطي مع مشروع حاج  .1

 الدرس والتحليل.
وضع قاموس معريف واصطالحي خاص بادلشروع الفكري التوحيدي اجلمعي، والعمل على  .2

أخذىا من مصدرىا ادلتفرد، وادلتمثلة يف كتابات حاج محد، بعيدا عن مضامينها من 
 ادلدونات الفكرية األخرى.

ٌن آفاق ادلشروع وتطبيقاهتا التحليلية، وعدم حماكمتها إىل أنساق أخرى، الوصل ادلطلق ب .3
 باعتبار اجلدة التامة يف ادلفاىيم، وإجرائيتها يف بناء النظريات وادلناىج والتوظيفات.

ضرورة االنتقال من مستوى التناول التبعيضي دلشروعو، إىل أفق التناول ادلدرسي، بتحويل  .4
ثة يف ثنايا ادلشروع ككل، وجعلها أرضية للدراسات الفلسفية النظريات السالفة ادلبثو 

األكادديية، ألن األطروحة الواحدة مهما استوفت تظل عاجزة عن استيفاء تفاصيلو، فما 
 ظنك بآفاقو وما رمى إليو.
ي  بكل فكره، لكن لصاحب ادلشروع لعدم مقدرة البحث أن حيويف األخًن أسجل اعتذاري 

لو بعض ادلصاديق  ة من الوجهة االبستمولوجية، وقدمعمل على استجالب نواحي الفكر  أنو يعتذر لو
التطبيقية، إلظهار التالزم ادلنهجي بٌن التأسيسات ادلعرفية ومصادرىا وتنزيالهتا. ومن الضروري أن 

كر من إشكاليات يف وجو الفنلمح إىل احللول ادلتوازنة اليت جلبها الفكر اجلمعي، لكن ما قذف بو 
، أكثر من حلولو البسيطة اليت قد خناذلا أول األمر، فكيف ديكن اجلمع بٌن اإلنساين واإلسالمي

مث كيف يطلق نظريات فكرية  مسائل فلسفية حبتة، وقضايا اعتقادية ادلألوف اتصاذلا بظاىر الدين ؟
ينتقل بالفهم من الدارج تراثيا من أساليب وطرق، إىل مسالك فيها  يف صورة قوانٌن يزعم إطالقها؟ و

يف من اجلدة ما يسمها باإلبداع وصعوبة التطبيق على صاحب ادلشروع، فما ظنك دبن يستعٌن هبا 
 ربليالت جديدة يف أفق آخر. 

 والحمد هلل كيفما قام به الوجود وتقوم
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 ادر:ــالمص –أوال 

ابستمولوجية ادلعرفة الكونية، إسالمية ادلعرفة وادلنهج، دار اذلادي، : محد حاج القاسم أبو  -10
  .3112، 10بَتوت، ط

العريب الراىن، دار اذلادي، بَتوت، األزمة الفكرية واحلضارية يف الواقع أبو القاسم حاج محد:   -13
 .3112، 10ط
العادلية اإلسالمية الثانية، جدلية الغيب واإلنسان والطبيعة، ادلكتب الدويل أبو القاسم حاج محد:  -12

 .0991، 13للبحوث والدراسات، لندن، ط 

 دار واإلنسانية، الطبيعية العلوم فلسفة أسلمة  ادلعرفية، القرآن أبو القاسم حاج محد: منهجية  -12
 .3112 ،10ط  بَتوت، ادي،اذل

 المراجع:  -ثانيا
أبو إسحاق الشاطيب: ادلوافقة يف أصول الشريعة، ت عبد اهلل دراز، دار الكتب العلمية، بَتوت،  -10

 م.3112، 2ط

 .3112 ،10ط بَتوت، العصرية، ادلكنية الضالل، من ادلنقذ: الغزايل حامد أبو -10

االبستمولوجيا البديل، مراس العلم وفقهو، الدار ادلتوسطية للنشر، تونس، أبو يعرب ادلرزوقي:  -10
 .7112، 10ط

 .3112، 0برىان غليون وزلمد سليم العوا: النظام السياسي يف اإلسالم، دار الفكر، دمشق، ط -10
، 3112، 10ابن منظور: لسان العرب، ت عامر أمحد حيدر، دار الكتب العلمية، بَتوت، ط  -10

 .13ج 

 ، دت.0خلدون: تاريخ ابن خلدون، دار األفكار الدولية األردن طابن  -10
 .3111 ،13 ط بَتوت، العلمية، الكتب دار ،10ج ادلكية، الفتوحات: عريب ابن -10

ابن رشد: الكشف عن مناىج األدلة يف عقائد ادللة، ت أمحد مشس الدين، دار ادلكتبة العلمية،  -10
 .3113، 10بَتوت، ط 

 وجلول الشيخ عمران أبو ت اتصال، من والشريعة احلكمة بُت ما وتعزيز ادلقال فصل: رشد ابن -10
 .0993 ،10ط اجلزائر، والتوزيع، للنشر الوطنية ادلؤسسة البدوي،
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أمحد داوود أوغلو: العامل اإلسالمي يف مهب التحوالت احلضارية ، ت إبراىيم البيومي، دار  -01
 .7112، 0الشروق الدولية ، القاىرة ، ط

أغلو: الفلسفة السياسية، ت إبراىيم البيومي غاًل، مكتبة الشروق الدولية، القاىرة، ط أمحد داوود  -00
10 ،3111. 

أمحيدة  النيفر: النص الديٍت، والًتاث اإلسالمي ، سلسلة فلسفة الدين والكالم اجلديد، دار  -00
 .7112، 0اذلادي، بَتوت ، ط

، 10الصفا، دار توبقال، ادلغرب، ط آالن شادلرز: نظريات العلم، ت احلسُت سحبان وفؤاد  -00
0990. 

 .0991ألربت اشفيتسر: فلسفة احلضارة، ت عبد الرمحن بدوي، دار األندلس، بَتوت،  -00
 .0992إمام عبد الفتاح إمام: تطور اجلدل بعد ىيجل ، مكتبة مدبويل ، القاىرة ،  -00

الثقايف العريب، ادلطرب، ط  أمبَتتو إيكو: العالمة، حتليل ادلفهوم وتارخيو، ت سعيد بنكراد، ادلركز -00
10 ،3111. 

 .0999 القاىرة، قباء، دار ومشكالهتا، تارخيها اليونانية، الفلسفة: مطر حلمي أمَتة -00

آر.إيو.بوكانان: اآللة قوة وسلطة، ت شوقي جالل، اجمللس األعلى للثقافة، سلسلة عامل ادلعرفة،  -00
 .3111، الكويت، 359ج 

 ،021 العدد ادلعرضة، عامل سلسلة زىران، سعد ت وادلظهر، اجلوىر بُت اإلنسان: فروم إريك -00
 .0999 ،10ط الكويت،

بديع الزمان النورسي : خس رسائل ، ت صادق تامزي، كولو وآخرون، دار السنابل الذىبية ،  -01
 ط بَتوت للعلوم، العربية الدار مليت، فؤاد ت تأمل، طول بعد: ريكور بول 7112، 0تركيا، ط

10، 3112. 

لوران آسون: مدرسة فرانكفورت، ت سعاد حرب، ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر بول  -00
 .3115، 13والتوزيع، بَتوت، ط 

بيار ماثَتي: كونت الفلسفة والعلوم، ت سامي أدىم، ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر،  -00
 .0992، 10بَتوت، ط 

 .3115، 10لدار البيضاء، ط بسام اجلمل: أسباب النزول، ادلركز الثقايف العريب، ا   -00
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برجييت بارشت: مناىج علم اللغة، من ىرمان باول حىت ناعوم شومسكي، ت سعيد حسن  -00
 .3112، 10خَتي، مؤسسة ادلختار، القاىرة، ط 

، 0جاسم حسن علوي : العامل بُت العلم والفلسفة، ادلركز الثقايف العريب، الدار البيضاء،ط -00
7112. 

 .0992، 13االجتماعي، دار الفكر ادلعاصر، بَتوت، ط  جودت سعيد: فقدان التوازن -00
، الكويت، 59جون ماكوري: الوجودية، ت إمام عبد الفتاح إمام، سلسلة علم ادلعرفة، العدد  -00

 .0993، 10ط

جون فال وآخرون: نصوص سلتارة من الًتاث الوجودي، ت فؤاد كامل، اذليئة العامة للكتاب،  -00
 .0991القاىرة، 

 العدد ادلعرفة، عامل سلسلة مؤنس، حسُت ت ،10ج اإلسالم، تراث: وآخرون شاخت جوزيف -00
 .0995 ،10ط الكويت، الثامن،

 ،0ط دمشق الفكر، دار العاكوب، علي عيسى ت السبعة، اجملالس الرومي، الدين جالل -01
3112. 

 .0991، 0جودت سعيد: ال إكراه  يف الدين، دار العلم والسالم للنشر و التوزيع، دمشق، ط -00
 .0992جون كوتنغهام : العقالنية، ت زلمود منقذ اذلامشي، مركز اإلمناء احلضاري حلب  -00

جورج بوليتزر وآخرون: أصول الفلسفة ادلاركسية ، ت شعبان بركات ، ادلكتبة العصرية، بَتوت،  -00
 دت.

جورج بولتيزر وآخرون: أصول الفلسفة ادلاركسية، ت شعبان بركات، منشورات ادلكتبة العصرية،  -00
 وت، د ت.بَت 

جيف كولينز ويل مايبلُت: أقدم لك ريدا، ت محدي اجلابري، اجمللس األعلى للثقافة، القاىرة،  -00
 .192، عدد 3112، 10ط

، 10داريوش شايغان: األصنام الذىنية والذاكرة األزلية، ت حيدر جنف، دار اذلادي، بَتوت، ط  -00
3111. 

 .0992، 10ر الساقي، بَتوت، ط داريوش شايغان: أوىام اذلوية، ت زلمد علي مقلد، دا -00

 .0990 ،0ط اجلزائر، للنشر، موضع صليبا، مجيل ت الطريقة، مقالة: رونيو ديكارت -00
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ىانز جيورج غادامَت: بداية الفلسفة، ت علي حاكم صاحل وحسن ناظم، دار الكتاب اجلديد،  -00
 .3113، 10ليبيا، ط 

لتأويلية فلسفية، ت حسن ناظم وعلي ىانز جيورج غادامَت، احلقيقة وادلنهج، اخلطوط األساسية  -01
 .3111، 10ط   حاكم صاحل، دار أويا، ليبيا،

ىشام جعفر: األبعاد  السياسية دلفهوم احلاكمية، رؤية معرفية، ادلعهد العادلي للفكر اإلسالمي،  -00
 مقدمة طو جابر العلواين.  0995، ،0فَتجينيا و.م.آ، ط

 .0920ادلكتبة الشرقية ، بَتوت ،  ىنري برغسون: التطور ادلبدع ،ت مجيل صليبا، -00

ىربرت، ماركيوز: العقل والثورة، ىيجل ونشأة النظرية العادلية، ت فؤاد زكرياء، اذليئة ادلصرية العامة  -00
 .0911للتأليف والنشر، القاىرة، 

 .0910ىربرت ماركيوز: حنو ثورة جديدة، ت عبد اللطيف شرارة، دار العودة، بَتوت،  -00

 .3111العلم، ت ادليلودي شغموم، دار التنوير، بَتوت،  ىنري بوانكاري: قيمة -00
، 10ىنري بوانكاري: العلم والفرضية، ت محادي بن جاء اهلل، ادلنظمة العربية للًتمجة، بَتوت، ط -00

3113. 
، 10والًت ستيس: الدين والعقل احلديث، ت إمام عبد الفتاح إمام، مكتبة مدبويل، القاىرة، ط  -00

0999. 
 والنشر، للدراسات العربية ادلؤسسة حسُت، يوسف كامل ت والفلسفة، الًتاجيديا: والًت كوفمان -00

 .0992 ،10 ط بَتوت،

 .0995، 13وىبة الزحيلي: الوجيز يف أصول الفقو، دار الفكر، سوريا، ط -00
 .0959، 10زكي جنيب زلمود: حنو فلسفة علمية، مكتبة األجنلو مصرية، القاىرة، ط -01
 .3115 ،12ط القاىرة، الشروق، دار: السنُت حصاد: زلمود جنيب زكي -00

حسن مصدق: يورغن ىابرماس ومدرسة فرانكفورت، النظرية النقدية التواصلية، ادلركز الثقايف  -00
 .3115، 10العريب، ادلغرب، ط 

طارق البشري: الوضع القانوين ادلعاصر بُت الشريعة اإلسالمي والقانون الوضعي، دار الشروق،  -00
 .0991، 10القاىرة، ط 

 .3112، 10طو جابر العلواين: التوحيد والتزكية والعمران، دار اذلادي، بَتوت، ط  -00

 م.3111، 0طو جابر العلواين: حنو موقف قرآين من النسخ، مكتبة الشروق الدولية، القاىرة، ط -00
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طو جابر العلواين : لسان القرآن ومستقبل األمة القطب ، مكتبة الشروق الدولية ، القاىرة ،  -00
 .  7112، 0ط

 .3111، 10طو جابر العلواين: اجلمع بُت القراءتُت، مكتبة الشروق الدولية، القاىرة، ط -00

 .3112طو جابر العلواين: حنو منهجية معرفية قرآنية، دار اذلادي، بَتوت،  -00
طو عبد الرمحن : سؤال األخالق، مسامهة يف النقد األخالقي للحداثة الغربية، ادلركز الثقايف  -00

 . 3111،  10ادلغرب، طالعريب، 

طو عبد الرمحان: روح احلداثة ، ادلدخل إىل تأسيس احلداثة اإلسالمية ، ادلركز الثقايف العريب ،  -01
 . 7112، 0الدارالبيضاء  ط

 ، د ت.13طو عبد الرمحن: جتديد ادلنهج يف تقومي الًتاث، ادلركز الثقايف العريب، ادلغرب، ط -00
 .0991، 10دلركز الثقايف العريب، ادلغرب، ط الطاىر وعزيز: ادلناىج الفلسفية، ا -00
، الكويت، 312ديٍت طريف خويل: فلسفة العلم يف القرن العشرين، سلسلة عامل ادلعرفة ، العدد  -00

3111. 
 .0999، 10ديٌت طريف اخلويل: الوجودية الدينية، دار قباء للنشر، القاىرة، ط  -00
 .، دت15ط القاىرة، ادلعارف، دار احلديثة، الفلسفة تاريخ: كرم يوسف -00

 .3115 ،10ط بَتوت، اذلادي، دار والعرفان، الفلسفة: زلمد حيي -00

 . 3111، 3يوسف القرضاوي: كيف نتعامل مع القرآن العظيم ؟ دار الشروق ، القاىرة ، ط -00

،، 10يورغن ىابرماس: ادلعرفة وادلصلحة، ت حسن صقر، منشورات اجلمل، كولونيا، أدلانيا، ط  -00
3110. 

اس: العلم والتقنية كـ"أيديولوجيا"، ت حسن صقر، منشورات اجلمل، كولونيا، أدلانيا، يورغن ىابرم -00
 .3112، 10ط

 بَتوت، للعلوم، العربية الدار مهيبل، عمر ت ضد ىابرماز، ىابرماز مع التفكَت: آبل أوتو كارل -01
 .3115 ،0ط

اجلواد للفكر والثقافة، كمال احليدري: مدخل إىل مناىج ادلعرفة عند اإلسالميُت، مؤسسة اإلمام  -00
 ، د ت.12طهران، ط 

 كمال احليدري: حبث حول األمامة، دار الصادقُت، بَتوت،دت. -00
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 ،10ط القاىرة الثقايف، ادلكتب النصوص، حتقيق مركز الدين، علوم إحياء: حامد أبو الغزايل -00
 .10، ج3112

، 0دار الفكر ، دمشق ، ط لؤي صايف : إعمال العقل، من النظرة التجزيئية إىل الرؤية التكاملية، -00
0992. 

 وادلنهج، الرؤية محد، حاج القاسم أبو زلمد الراحل للمفكر الفكرية األعمال حول الدولية الندوة -00
 .3111 ماي 01 اخلرطوم، اذللتون، فندق

 .7112، 10زلمد عمارة: إسالمية ادلعرفة ماذا تعٍت؟ دار هنضة مصر، القاىرة، ط -00

العلماين إىل العلم الديٍت، ت سرمد الطائي، دار اذلادي،  بَتوت، ط مهدي كلشٍت: من العلم  -00
10 ،3112. 

زلمد حسُت الطباطباين: ادليزان يف تفسَت القرآن، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بَتوت، ط  -00
10 ،0991. 

 .0991، 13زلمد عبده: اإلسالم والنصرانية بُت العلم وادلدنية، موفم للنشر، اجلزائر، ط  -00
هري: الدوافع حنو ادلادية، ت زلمد علي التسخَتي ، دار التعارف للمطبوعات، مرتضى مط -01

 .0992، 10ط
 .3115، 12مرتضي مطهري: التكامل االجتماعي لإلنسان، دار اذلادي، بَتوت، ط  -00
زلمد أركون: تارخيية الفكر اإلسالمي، ت ىاشم صاحل، مركز اإلمناء القومي وادلركز الثقايف العريب،  -00

 بَتوت.
، 10د أركون: الفكر األصويل واستحالة التأصيل، ت ىاشم صاحل، دار الساقي، بَتوت، ط زلم -00

0999. 
زلمد أركون : القرآن من التفسَت ادلوروث إىل حتليل اخلطاب الديٍت ، ت ىاشم صاحل ، دار  -00

 .  7112،  7الطليعة بَتوت،    ط 
 .0999، 05زلمد باقر الصدر: فلسفتنا، دار التعاون للمطبوعات، بَتوت، ط    -00
 زلمد باقر الصدر: ادلدرسة القرآنية ، دار التعارف، بَتوت، د ت. -00

، 10زلمد باقر ادلصدر: اإلنسان ادلعاصر وادلشكلة االجتماعية،   رلمع الشهيد الصدر، قم، ط  -00
0991. 
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لصبور شاىُت وعمر كامل مسقاوي، دار الفكر، اجلزائر، مالك بن نيب: شروط النهضة، ت عبد ا -00
 .0991، 12دمشق، ط 

، دار الفكر، مالك بن نيب: ميالد رلتمع، شبكة العالقات االجتماعية، ت عبد الصبور شاىُت -00
 .0991، 12، ط اجلزائر دمشق،

 .0992، 12مالك بن نيب: مشكلة الثقافة، ت عبد الصبور شاىُت، دار الفكر، اجلزائر، ط -01
 .0990 ،00 ط دمشق، الفكر، دار السَتة، فقو: البوطي رمضان سعيد زلمد -00

 ادلعرفة، عامل سلسلة زلمود، أمحد علي ت والًتاجيديا، الكوميديا: ليتش وكلفورد مَتشنت مولوين -00
 .0919 ،10ط الكويت، ،09 العدد

 ، دت.10ية، دار الفكر، دمشق، ط زلمد عمارة: النص اإلسالمي بُت االجتهاد والتارخي -00
 ، د ت.7زلمد عزيز احلبايب : الشخصانية اإلسالمية ، دار ادلعارف ، القاىرة، ط -00

موريس بوكاي : التوراة واإلجنيل والقرآن والعلم، ت.حسن خالد ، ادلكتب اإلسالمي، بَتوت ،  -00
 .0991،  3ط

الرفاعي وحيدر مصطفى ملكيان : العقالنية وادلعنوية، مقاربات يف فلسفة الدين، ت عبد اجلبار  -00
 .7112، 0جنف، سلسلة  الدين والكالم اجلديد، دار اذلادي، بَتوت، ط

معتمد فتحي عبد اهلل: اجلدل بُت أرسطو وكانط، ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر، بَتوت،  -00
 .0992، 0ط

، 19زلمد عابد اجلابري: تكوين العقل العريب، مركز دراسات الوحدة العربية، بَتوت، ط  -00
3113. 

، 13زلمود أمُت العامل: الفكر العريب بُت اخلصوصية والكونية، دار ادلستقبل العريب، القاىرة، ط  -00
0999. 

ماكس ىوركهادير: بدايات فلسفة التاريخ البورجوازية، ت زلمد علي اليوسفي، دار التنوير،  -011
 .3111بَتوت، ط 

جورج  كتورة، دار  ماكس ىوركهامي  و ثيودور أدورنو: جدل التنوير، شذرات فلسفية، ت -010
 .3111، 10الكتاب اجلديد ادلتحدة، ليبيا، ط 

 .0912، بَتوت، 10زلمود فهمي زيدان: مناىج البحث الفلسفي، جامعة الدول العربية، ط -010
 .0995زلمود فهمي زيدان، يف فلسفة اللغة، دار النهضة العربية، بَتوت،  -010
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، 10رة اجلمهورية، اخلرطوم، ط زلمود زلمد طو: الدعوة اإلسالمية اجلديدة، مكتبة الفك -010
0912. 

، 13زلمود زلمد طو، اهلل نور السماوات واألرض، مكتبة الفكرة اجلمهورية، اخلرطوم، ط  -010
0911. 

، 10زلمود زلمد طو: اإلسالم وإنسانية القرن العشرين، مكتبة الفكرة اجلمهورية، اخلرطوم، ط -010
0912. 

 .3113، 10كز الثقايف العريب، بَتوت، طزلمود زلمد طو: الرسالة الثانية لإلسالم، ادلر  -010
 .3112، 10زلمد مهام: ادلنهج واالستدالل يف الفكر اإلسالمي، دار اذلادي، بَتوت، ط  -010
 .0999، 13زلمد حسُت فضل اهلل: من وحي القرآن، دار ادلالك، بَتوت، ط  -010
اجلزائر، موريس أجنرس: منهجية البحث العلمي، ت بوزيد صحراوي وآخرون، دار القصبة،  -001

مٌت  عبد ادلنعم أبو الفضل: حنو منهاجية للتعامل مع مصادر التنظَت اإلسالمي، ادلعهد .3112
 .0991، 10العادلي للفكر اإلسالمي، القاىرة، ط 

نصر حامد أبو زيد: مفهوم النص، دراسة يف علوم القرآن، ادلركز الثقايف العريب، الدار البيضاء،  -000
 .3111، 15ط 
 .7111، 2النص والسلطة واحلقيقة ، ادلركز الثقايف العريب، الدار البيضاء ، طنصر أبو زيد :  -000

 .3112، 13نصر حامد أبو زيد: ىكذا تكلم ابن عريب، ادلركز الثقايف العريب، ادلغرب، ط  -000
نصر حامد أبو زيد: فلسفة التأويل دراسة يف تأويل القرآن عند زلي الدين ابن عريب، ادلركز  -000

 .3112، 15دلغرب، ط الثقايف العريب، ا

نعوم تشومسكي: أوىام الشرق األوسط، ت شرين فيفي، مكتبة الشروق الدولية، القاىرة،  -000
 .3112، 0ط
 .11، ج 3112، 22سيد قطب : يف ظالل القرآن، دار الشروق، القاىرة، ط  -000

، 12سيغموند فرويد: قلق يف احلضارة، ت جورج طرابيشي، دار الطليعة، بَتوت، ط  -000
0991. 

الدين عبد الفتاح وآخرون: بناء ادلفاىيم، دراسة معرفية ومناذج تطبيقية، ادلعهد العادلي سيف  -000
 .3119، 10للفكر اإلسالمي ودار السالم، القاىرة، ط
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، 10علي شريعيت: اإلسالم ومدارس الغرب، ت عباس الًتمجان، دار األمَت، بَتوت،     ط  -000
3119. 

 .3112، 10دار األمَت، بَتوت، ط علي شريعيت: دين ضد الدين، ت حيدر رليد، -001
، 10علي شريعيت: اإلسالم ومدارس الغرب، ت عباس الًتمجان، دار األمَت، بَتوت، ط  -000

3119. 
، 10علي شريعيت: اإلسالم ومدارس الغرب، ت زلمد حسُت بزي، دار األمَت، بَتوت، ط  -000

3119. 

، 10بَتوت، ط علي شريعيت: منهج التعرف على اإلسالم، ت عادل كاظم، دار األمَت، -000
3111. 

عبد اجلبار الرفاعي: مقدمة يف السؤال الالىويت اجلديد، سلسلة فلسفة الدين والكالم اجلديد،  -000
 .7112، 10دار اذلادي، بَتوت، ط 

عبد اجلبار الرفاعي: مناىج التجديد، حوار مع طو جابر العلواين، دار الفكر، دمشق، ط  -000
10 ،7111. 

التحيز، زلور العلوم الطبيعية، ادلعهد العادلي للفكر اإلسالمي، عبد الوىاب ادلسَتي: إشكالية  -000
 .0992، 13فرجينيا، واشنطن، ط 

عبد الوىاب ادلسَتي: دفاع عن اإلنسان، دراسة نظرية وتطبيقية يف النماذج ادلركبة، دار  -000
 .391، ص 3112، 10الشروق، القاىرة، ط

، 12والصهيونية، دار الشروق، القاىرة، طعبد الوىاب ادلسَتي: موسوعة اليهود واليهودية  -000
3111. 

، ج 10عبد الوىاب ادلسَتي: العلمانية اجلزئية والعلمانية الشاملة، دار الشروق، القاىرة، ط  -000
13 ،3113. 

عبد الوىاب ادلسَتي وفتحي الًتيكي : احلداثة وما بعد احلداثة، حوارات لقرن جديد، دار  -001
 .3112، 0الفكر، سوريا ط

 .3115 ،10 ط القاىرة، الشروق، دار الفكرية، رحليت ادلسَتي، الوىاب عبد -000

 عبد الوىاب ادلسَتي: الفلسفة ادلادية وتفكيك اإلنسان، دار الفكر، سوريا. -000

 .0993عبد الرمحن بدوي: الوجودية واإلنسانية يف الفكر العريب، وكالة ادلطبوعات، الكويت،  -000
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 العدد ادلعاصر الوعي رللة الديٍت، التفكَت يف ادلنهجي التجديد: عنان وفاضل الديري علي -000
 .3112 بَتوت ،03

 .3113 ،0ط بَتوت، األمَت، دار. الديٍت التفكَت وجتديد شريعيت علي: اجلربان الرزاق عبد -000

عبد الكرمي سروش: القبض والبسط يف الشريعة، ت دالل عباس، دار اجلديد منتدى احلوار  -000
 .3113،  0العريب اإليراين، بَتوت، ط

 .3111، 2علي مجعة: النسخ عند األصوليُت، دار هنضة مصر، القاىرة، ط     -000
 . 7112،  2عبد العروي : مفهوم التاريخ ، ادلركز الثقايف العريب ، الدار البيضاء ، ط -000

، وزارة  000عبد الرمحان بودرع : منهج السياق يف فهم النص ، كتاب االمة ، العدد  -000
 .  7112، 0األوقاف ، قطر ، ط

 7د السالم بن عبد العايل: ىيدغر ضد ىيجل، الًتاث واالختالف، دار التنوير ، بَتوت،طعب -001
،7112 . 

 .0999، 0عبد اجمليد النجار: فقو التحضر اإلسالمي، دار الغرب اإلسالمي، بَتوت ، ط -000
عالء ظاىر: مدرسة فرانكفورت، من ىوركهادير إىل ىابرماز، مركز اإلًل اء القومي، بَتوت، ط  -000

 ت. ، د10
، 10علي احلبيب الفريوي، مارتن ىايدغر : نقد العقل ادليتافيزيقي، دار الفارايب، بَتوت، ط  -000

3119. 
عبد اهلل إبراىيم: ادلركزية الغربية، إشكالية التكون والتمركز حول الذات،  ادلركز الثقايف العريب،  -000

 .0991، 10الرباط، ادلغرب، ط 
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