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 الرحيم الرضبن هللا بسم

 إهداء
 هػه  أفكػار بنػا  يف كبػر أثػر غب اراهتػا كػاف الػي الفضػ   أبػ  مػى. د الفضػ  أـ الغالية العزيزة إذل

 .الدراسة
 احملاولػػػػة  هػػػػه  معػػػػ  مدارسػػػػاي أثػػػػرت الػػػػهي -هللا رضبػػػػ - مالقاسػػػػ أبػػػػ  دمحم العزيػػػػز األخ روح وإذل 

 كانت فقد عارؼ  دمحم نصرأ.د. العزيز ولدي في  يشارك    دراسة شك  يف إبرازها يف وساعدت
 !!إقباز  وكيفيَّة وخط رت  اؼبنهج أنبّية ح ؿ تدور ما كثرًا G.S.I.S.S يف ح اراتنا

 أو عاًمػػا ثبلثػػن قبػػ  التقينػػا منػػه فتػػ  مػػا الػػهي ف سػػميما أبػػ  اغبميػػد عبػػد. د الػػنف  شػػقي  وإذل 
 بعػػ  رسػػم عمػػ  ويعمػػ  فيهػػا الكتابػػة إذل ويػػدع  واؼبنهجيَّػػة  ابؼبػػنهج االهتمػػاـ عمػػ  وبػػرِّض تزيػػد

 .معاؼبها
 قصػر عم  الكثر من  تعّممنا َمنْ  وه  -هللا رضب - الفاروقي إظباعي  صخر أيب شهيدان روح وإذل 

 .الصحبة فرتة
 اؼبػػػنهج» حقػػػا   لبمػػػ غ الط يػػػ  الطريػػػ  يف لبنػػػة يكػػػ ف لعمَّػػػ  اعبهػػػد  هػػػها أقػػػّدـ صبيًعػػػا هػػػ ال  إذل

 .ؾبيب ظبيع إنّ  اؼبطم ب إذل وي صمنا اؼبأم ؿ يبمِّغنا أفْ  -القدير العميّ - هللا سا بلً « القرآنّ 
 

  العم ان جابر ط ./ د.أ
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 شكر وثناء
 

 ووص  إذل مست ى جدير ابلطبع والنشر أّما وقد بمغ الكتاب _بفض  هللا_ هه  الغاية 
فإّنين أرى لزاًما عمّي أف أتقدـ جبزي  الشكر ووافر االمتناف إذل  _وإف دل يبمغ غاية ما كنت أسبى_

ٍر كثرة جعمت من هها اؼبشروع واقًعا   أولئك الهين بهل ا الكثر من اعبهد يف مساعدي يف أم
هم ك ٌّ من الصدي  الزمي  أ.د.وليد منر اّلهي راجع يبهد الطري  ؼبا بعد  إبذف هللا تعاذل  و 

وشّجعين عم  نشر   وأّكد عم  ضرورة العم  عم  استكمال   سا بلً   الكتاب مراجعًة عممّية
العمّي القدير أف يبّن عمّي وعمي  ابلعف  والعافية والشفا  التاـ  وخدهبة كماؿ الدين ي سف 

ا  واألخ التمميه والشيخ واؼبراجعة والتدقي   وفقها هللا ونفع هبالباحثة ال اعدة الي قامت ابلتحرير 
يف ال قت نفس  احملّدث اؼبهندس مت رل إبراهيم مت رل  الهي ساعدن يف زبريج األحاديث النب ية 

 الي أوردهتا  فمهم ميّن جزي  الشكر وصاحل الّدعا .
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 تصدير
 منر وليد/ د.أ: بقمم

ا إذل فرتجع أتسيسيَّتها أّما واحد  آف يف وخطرة أتسيسيَّة ؿباولة هه   لبنا  جاّدة ؿباولةٌ  أَّنَّ
 الثقافة» يف األكرب اؼبركزي   النص   وه    القرآنّ  النصّ  من انطبلقًا األبعاد متكام  عمميٍّ  منهجٍ 
 كبن نفهم  ما حبسب«  النب َّة» ومػفهـ « ال حي» مفهـ  عقمنة يقتضي فبا   «اإلسبلميَّة العربيَّة
 شجاعة مبادرة ك َّنا من فينُبع خطرُها وأّما. اإلنسانّ  العمميّ  تراثنا يف« العقبلنيَّة»  معى من
 العمما  من كثرٍ  ؼبنظ ر وفًقا   تعبرها يف الشاممة الك نيَّة ابلداللة القرآنيَّة الداللة ربط كب 

 الهي النح  عم  ال ج دَ  إهباد  من  هللا غاية وعن   خمق  يف  هللا ق انن عن   اجملتهدين
 فبَثِّبلً    اإلنساف وه    فاعم ِ  عن اإلنسانّ  الفع  صدور وج ب عن وابلتارل   ربديًدا ب  ُوجدَ 

 .اػبم  معزوفة يف العادل تناغم عم  اغبفاظ مسئ لّية عن اكبرافًا صار وإال   والغاية القان ف لطبيعة
 واجملتمع اإلنسانيَّة النف  من ك ٍّ  يف الثابتة القص ى   اغبقا   أعماؽ إذل القرآف يص 
 يف يضعُ    لهلك وه . خط طها ويعنِّ    ابل اقع البشر عبلقة يف الفاعمة اػبط ط لرسم اإلنسانّ 
 اترىبيٌّ  ه  ما ومنها   لُغ يٌّ  ه  ما ومنها   هيكميٌّ  ه  ما منها متعّددةً  اعتبارات حسبان 

 تشكِّ  صبيًعا االعتبارات وهه   عمميٌّ  ه  ما ومنها   ثقايفٌّ  ه  ما ومنها   أنثروب ل جيٌّ 
 تن يعاهتا بك  جامعة إنسانيَّة غبضارة أصبلً  من  وذبع    هيمنِت  عم  وتربهن   مصداقيَّت ُ 
 من أو اعبمع وه « الَقْر ِ » من القرآف أفَّ  من ذلك عم  أدؿّ  ولي   وا تبلفاهتا واختبلفاهتا

 واؼبفارقة والتمثي  واإلشارة اإلوبا  مست ايت من اؼبعى هها يف ادب اؼبعى مقاربة وهي« القرا ة»
 .اؼبتعدِّدة

ْعتَػَقد خص صيَّة بن حدًّا هناؾ أفَّ  بيد
ُ
 وبتفظ يظ  األخبلقيّ  السم ؾ وعم ميَّة الروحيّ  اؼب

 ال قت يف   ولكّن    أسباهبا عم  ويقع   وي كدها   «الت حيد» قيمة ي سِّ  فالقرآف دب ضعِ ؛
 صبيًعا لمبشر تكف  الي األخبلقيَّة القيم مصف فة عم  وُيَشدِّدُ    االختبلؼ سنَّة يُػرْبِزُ    س ِ نف

 الي السماويَّة الدايانت لك  وارثٌ  الكرمي القرآف يف واإلسبلـ. وسبلمهم   وسعادهتم   أمنهم
 اَيأَيػ َها: تعاذل قاؿ.ِتهاوأاننيّ    وغفمِتها   وتطاحِنها   وأيِسها   ب ِسها من البشريَّة لتنقه نزلت
ْممِ  يف  اْدُخُم اْ  آَمُن اْ  الَِّهينَ   م ِبنٌ  َعُدوٌّ  َلُكمْ  ِإنَّ ُ  الشَّْيطَافِ  ُخطَُ اتِ  تَػتَِّبُع اْ  َوالَ  َكآفَّةً  السِّ
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 وقاؿ (ٕ-ٔ:عمراف آؿ) اْلَقي  ـُ  اغبَْي   ُه َ  ِإالَّ  إِلَ َ  ال اللُّ *  ادل: تعاذل وقاؿ  (ٕٛٓ:البقرة)
 َوِلَهِلكَ  َرب كَ  رَِّحمَ  َمن ِإالَّ *  ـُبَْتِمِفنَ  يَػزَاُل فَ  َوالَ  َواِحَدةً  أُمَّةً  النَّاسَ  عَبََع َ  َرب كَ  َشا  َوَل ْ : تعاذل

 َوالَِّهي نُ ًحا بِ ِ  َوصَّ  َما الدِّينِ  مِّنَ  َلُكم َشرَعَ : تعاذل وقاؿ (ٜٔٔ-ٛٔٔ:ه د) َخَمَقُهمْ 
َنا َنا َوَما ْيكَ إِلَ  َأْوَحيػْ  َعَم  َكبُػرَ  ِفي ِ  تَػتَػَفرَُّق ا َواَل  الدِّينَ  أَِقيُم ا َأفْ  َوِعيَس  َوُم َس  ِإبْػرَاِهيمَ  بِ ِ  َوصَّيػْ

 .(ٖٔ:الش رى) يُِنيبُ  َمن إِلَْي ِ  َويَػْهِدي َيَشا  َمن إِلَْي ِ  هَبَْتِب  اللَُّ  إِلَْي ِ  َتْدُع ُهمْ  َما اْلُمْشرِِكنَ 
 ؼبنهج م ض ًعا تك ف أفْ  تصمح فهي َثَّ  ومن. والنسبّ  اؼبطم  بن تربط فّهة رةظاه والقرآف

 والفرض اؼببلحظة إذل ويستند   واؼبيتافيزاي يّ  الفيزاي يّ  ببعديها ال ج د معطيات ربمي  يف يبحث
 م ض عٌ    بهلك   والقرآف«. األص رلّ  القياس» اؼبتقدم ف يسمي  كاف ما خبلؿ من واالختبار

 يف   فشيًئا شيًئا   ينتشر« ؾُبَْمبلً » تبدو حيث الػُمَكثَّفِ  االبتدا يّ  وجهها يف اغبقيقةِ  فِ لتكش  
 .اؼبتعاقبة التفصيبلت َبثِّ  م جات
. والقرا ة الفهم إعادة يف طارفة أنبيَّة ذا خطرًا دورًا تمعب   هنا   االجتهاد مسئ ليَّة إفَّ 

َّ  إذل العم ان جابر ط  الدكت ر ىَبُْمصُ  جريػبّ الت العمميّ  لممنهج واعٍ  نقدٍ  خبلؿ ومن ّّ  الطبيعة أّف
 .واحد منهج ب اسطة ال اؼبناهج من ؾبم عة ب اسطة نفسها عن تكشف
 وهي_« ابلتكامميَّة» ُيَسمَّ  ما إذل بسيطة بص رة ينحاز مفكران أفَّ  الههن إذل يتبادر وال

 جاست ف» عمي  أطم  فبا   حرىابأل أقرب ه  ب  _والتمفي  الت في  من ن ع البع  عند
 بعضها اؼب ض عيَّة اؼبعطيات ح ار عم  الفمسفة هه  تقـ  حيث« اؼبتحاورة الفمسفة« »ابشبلر

« ابشبلر» يصفها الي اغبقيقة استخبلص إذل َّنايت  يف ي وؿ تفاع  إلنتاج اآلخر البع  مع
 .االختبا  ترب -هرقميط  بتعبر- وتقع   قراراهتا يف ثنا يَّة بك َّنا نفس 

 امعً  واػباصّ  اؼب ض عيَّ  ألفَّ  وذهاابً  جيئةً  والهايّ  اؼبشرتؾ بن العم ان ط  الدكت ر يدور
 بع  وحدة خبلؿ من   مًعا يصنعاف واغبدس والتسمس . اغبقا   غ ر سرب يف يشرتكاف

 ك ف إذل فالقرآ نبَّ  وقد   البع  عن بعضها طبقاهتا عزؿ يسه  ال عقميَّة بصرة   اؼب ض عات
 فقاؿ العقميّ  النظر شبرات من شبرة هي ما بقدر الداخميّ  والتأم   ال جداف شبرات من شبرة اؼبعرفة
ـْ  اْلُقْرآفَ  يَػَتَدبػَُّروفَ  أََفبَل  :تعاذل  النظر أداة   هنا   فالقمب. (ٕٗ:دمحم) أَقػَْفاؽُبَا قُػُم بٍ  َعَم  َأ

 .واغبدس والتأم   والشع ر والربهاف
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   وغربمت  القرآف عمـ  يف تراثنا تنقية ب اجب القياـ من   ط  الدكت ر يرى فيما   أوالً  بد وال
ٍّ  العمم ضب  من اثنًيا والبد. ونقد   ألفَّ  العمم عم  كفرع القرآف ضب  ولي  القرآف عم  كفرٍع
 عن القرآف إجابة من اثلثًا والبد. الكبر مشروع  من اؼبقص د يبث  ال العمميّ  اإلعجاز بياف

. آخر عصر أليّ  ولي    ذات  لعصران اؼبعريفّ  السقف دبست ى عصران يف اإلشكالّية األسئمة
 تكمن اإلمكانيَّة هه  ويف«. اؼبتحرؾ اؼبعريفّ  السقف» إمكانيَّة هي مدهشة إمكانيَّة القرآف ويبمك
 تفكيك من رابًعا البد ث  البشريَّة التجربة وتط ر   واؼبكاف الزماف لتح الت االستيعابيَّة سعت 

 يف البحث لـز هنا ومن_ رؤا  وتشكي  ومناهج  صياغت  كيفيَّات ومعرفة اؼبعاصر العق  وتشريح
 وج   وإدراؾ   سياقاتنا وتعين   م قفنا ربديد من لنتمكن _اغبداثة بعد وما اغبداثة أطروحات
 .اآلخر تفكر ومب ذج تفكران مب ذج بن والتشاب  االختبلؼ

 وت جيهها أسئمتنا صياغة نستطيع القرآف من األساسيَّة اؼب ض عيَّة احملددات وابستخبلص
 وه  نسبيَّة؟ أـ مطمقة هي فه  ُوِجَدت وإذا ال؟ أـ سببيَّة هناؾ ه : عنها هبيب كي القرآف إذل

 قصد وما وال اقع؟ اغبياة جدليَّة يف واختيار  جرب  ؾباؿ وما ال؟ أـ اإلرادة كام  حر اإلنساف
 .إخل...اؼبصر؟ معى وما وغايت ؟  دال ج

: الكربى التشريع مقاصد ح ؿ واسًعا ـبطَّطًا أيًضا العم ان الدكت ر خطاب وبم 
رات ب صفها وذلك   «العمراف   التزكية   الت حيد»  مت ازنة مناشط ذي ؾبتمع لبنا  منهجيَّة م شِّ

 الهي الغريبّ  اؼبشروع لرتسيمات ةالتبعيَّ  براثن من وتنقه    جهة من النفسيَّ  الس ا  ل  تكف 
ا تعين ال الي الع ؼبة ابسم اؼبستضعفن خداع إذل األمر ب  انته 

ً
 تعين ما بقدر إال واحًدا عاؼب

 .الغرب خطاب يف عن  اؼبسك ت وه   وقهر  ال احد العادل هها عم  الغرب تسم ط
 أمر وه   والسنة ابالكت بن اؼبنهجيَّة العبلقة حدود كهلك« اؼبنهج» مشروع يرسم

 يف والدالرلّ  اؼبفه ميّ  مهادها ذبد   أغمبها يف الصحيحة السّنة أفَّ  إذل وىبمص  األنبيَّة شديد
 قيم عم  والتشديد التأكيد حيث من   جهرايًّ  يتعاضداف والسنَّة فالقرآف. الكرمي القرآف

 .بعينها ومعاير وسم كيَّات
 اؼبناهج من عدا  ما   ومش لّية خبص صّية   أساًسا اوزيتج أفْ  بد ال« اؼبنهج» مشروع وألفَّ 

 اؼبعاصر الغريبِّ  اؼبنهج سياقات بنقد مضاعًفا اهتماًما فإفَّ    األحاديّ  اؼبنظ ر ذات أو اعبز يَّة
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 ط  الدكت ر أاثر  ما النقدات هه  وأهم  والتحمي  والتفسر البسط من سعت  هبد أفْ  بد ال كاف
 العمـ  يف والتحّكم التط  ر مبلبسات عن أو«  العق  ال ضعيّ »و«  فطريّ العق  ال» عن العم ان
 ؼبا مهمًّا نقًدا وجَّ  أنَّ  كما   اؼباديّ  واالكبياز والعق  التفكر طبيعة عن أو   والرايضّية الطبيعيَّة

 قرآفال يف الصارمة شب  العض يَّة ال حدة لنظريّة منتصرًا« القرا ة آفات» من أسبلفنا تراث يف
 .الكرمي

 عنها انبث  الي السك نّية العقمّية تتجاوز القرآنيَّة اؼبعرفيَّة اؼبنهجيَّة أفَّ  العم ان الدكت ر ويرى
  اؼبنهجيّ  والضابط الن عيّ  والتغر   الصرورة من بدالً  والسببيَّة والرتاكم والتكرار التعاقب فكر
ح جداً  ذكيَّة نظرة وهه   اؼبفاهيم من بكثر السك نّ  ؼباض يّ ا الفكر اكبرؼ كيف ت ضِّ

 .قاصرة بطريقة وفهمها   وبيئاهتا غاايهتا عن وقطعها   اإلسبلميَّة
 الكتاب_« القرا تن بن اعبمع» إفَّ : قاؿ حن اغبقيقة َكبد العم ان الدكت ر أصاب ولقد
 وربديد كشف عم  يساعد منهاجيّ  ؿبدِّد وأبرز منهجّية خط ةٍ  أهم _اؼبنظ ر والك ف اؼبسط ر

 .القرآنّية اؼبنهاجّية احملّددات بقيَّة
ٌّ « القرآنّ  اؼبنهج يف معادل» إفَّ  قمت إذا أابلغ لن  بن ت ازف شاممة نظريَّة كب  طم حٌ  مبادرُة
ات الث ابت  وإطارًا   اؼبسمم العق  تفكر ؼبسار وق اعد ًساأسُ  وتضع   واؼبكاف الزماف عرب واؼبتغرِّ
 ومهما. خبلّقة تفسريّة بطاقات وشحهها   دوًما نفس  ذبديد ل  يكُف  دبا   غبركت  مرجعيًّا
 تظ  فس ؼ   وصاحبها األطروحة قارئ بن اؼب اضع بع  يف واالتفاؽ االختبلؼ نقاط كانت
 نبا والغاية واؼبنطم    ذاهتا هي والغاية   ذات  ه  اؼبنطم  داـ ما أكرب بينهما اؼبشرتكة اؼبساحة
 .اؼبشروع كهها را د مشروع أيّ  يف ثرالتأ فع  مناط

 مثبلً  اغباؿ كانت كما الديينّ  الفكر صرح يف بنَّا ٍ  ؾّبرد لي  - هنا – اؼبشروع صاحب إفَّ 
 ؾبدِّد ولكّن    اؼبسيحيّ  الفكر يف« ريك ر ب ؿ» أو« جيت ف جاف» أو« تيميتش ب ؿ» مع

   الك ف ؽبها األـ اؼبنطقيَّة لق انناب وربطها األص ؿ تنقية بعد - األكرب نب     وانقد ومصمح
 _صبمت  يف حضاريّ  منهج أي_ وثقايفّ  واجتماعيّ  عمميّ  ؼبنهج وفًقا اؼبسمم العق  تشكي  إعادة

 منهجيّ  أساس عم  -العم ان ط د. حبسب -مع  التفاع  ينبغي الهي الكرمي القرآف من ُمْستَػَق 
 .ال اسع دبعنا  فالك   وبن بين  العبلقة ضفا ر عن لمكشف كهلك   
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 عدة ثنا يَّات التقا  نقطة يف تقع مهمَّة لك َّنا صعبة؛ مهمَّة اؼبسمم العق  تشكي  إعادة إفَّ 
   اؼبيتافيزاي / الفيزاي : اصطناع وال في  تَعم   ال طبيعيّ  أساس عم  بينها اإلجرا يّ  الت في  ينبغي
 العمم/ القرآف يف االفرتاضّية اؼبسّممات   الك نّ  النام س تفاصي / إحكامها يف القرآنّية اؼبعرفة

ات/ القرآف يف واألخبلقّية القيمّية الث ابت   اؼب ض عيّ   عادل يف البشريَّة االجتماعيَّة التارىبيَّة اؼبتغرِّ
 لممادة الصمبة الشفرة/_كاسربر بتعبر_ الُعُم ّ  شفرة   اآلخر معرفة/ الهات معرفة   الزمينّ  الفع 

 .إخل... األرضيّ  ال ج د مست ى عم  ون ازعها باهتارغ ذبس د يف
 اؼبشروع جانب إذل تقف اؼبعاصرة واالجتماعيَّة الطبيعيَّة لمعمـ  األخرة اؼب جة أفَّ  بيد

 ح ؿ« ي نج» مبحث فِمنْ    لمجميع مفاجأة سبثِّ ُ  مق الهتا ألفّ  العم ان ي رد  الهي   النبي 
 ولي  - التأثر إذل   ؿبت اها بفع    الدافعة النفسيَّة الطاقة صبمة لدي  يبثِّ  الهي« الميبيدو»

 أدرؾ َمنْ  أوؿ كاف الهي« هايزنربج» مبحث إذل -« فرويد» عند كما فحسب الغريزيَّة الطاقة
 إذل الديكارتّية والروح اؼبادة ثنا يَّة األبد إذل يُػْنه    الكمّ  فيزاي  يف واؼب جة اعبزئ بن التكام  أفَّ 

 ج هراف والروح العق  أفَّ  إذل أخرًا ت صَّ  حيث األعصاب فسي ل جيا يف« بنفيمد» مبحث
 يستطيع   اإلنساف دب ت الدماغ ربم   بعد الروح لبقا  متزايًدا احتماالً  وأعط    سباًما متمايزاف

 .اغبقيقة أف  ي اكب الهي الرحب األف  حركة مع يتحرؾ أفْ  اؼبر 
 هي حيث من  هللا نعتها وقد. -هللا رضب -« النّقري» يق ؿ كما اغب  وصف هي واغبقيقة 
 اْلِكَتابُ  َذِلكَ *  ادل: فقاؿ اؽبداية ابعتبار  كبلم  وبن بينها ووحَّد   في  الشك يستحي  ما
 كبلم  أفَّ  مسمَّمة من يبدأ اؼبسمم العق  فتشكي   (ٕ-ٔ:البقرة)لِّْمُمتَِّقنَ  ُهًدى ِفي ِ  َرْيبَ  الَ 
 اغبقيقة ندا  بن الصدع أَلْـِ  من يبدأ العق  هها تشكي  وإعادة  اغبقيقة ندا  ه   راؼبسط 

 الهي الك نّ  العادل وبن بتسطر  اغبروؼ ابرز نصٍّ  إذل رب ؿ الهي اؼبنػزَّؿ اػبطاب يف اإلؽبيّ 
 .العظيم الندا  ذلك منهج عن ابتعد

 ـباتمتهم يفضح َمَرِضيٍّ  بتقدي ٍ     رب  الت وحسم   التاريخ نسب يَّة عن الكثروف يتكمم
 وج ب سمطةُ    ـبتمفة بدرجات ول    الطبيعيَّة العمـ  سبتمكها الي الصمبة شب  ولممعاير لمهات

 السََّماَواتِ  َمَمُك تِ  يف  يَنظُُرواْ  َأَودلَْ : متميِّزة بنربة الك نّيات عم  الكرمي القرآف ي كد ولهلك ؛ام
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 بَػْعَد ُ  َحِديثٍ  فَِبَأيِّ  َأَجُمُهمْ  اقػْتَػَربَ  َقدِ  َيُك فَ  َأف َعَس  َوَأفْ  َشْي ٍ  ِمن اللُّ   َ َخمَ  َوَما َواأَلْرضِ 
 .( ٘ٛٔ:األعراؼ) يُػْ ِمُن فَ 

 الق ى ألفَّ  في ؛ رجعة ال عمميّ  حسم عن اغبديث فيندر اإلنسانيَّة العمـ  حق  يف أمَّا 
 يف اؼبعرفة خص بة وألفَّ    جهة من ال عي بزماـ أتخه اغباضر يف اؼب ثِّرة والسياسيَّة االجتماعيَّة

 يق ؿ كما لمبحث اؼبنهجيَّة الروح إذل منها الفناف حدسيَّة إذل أكرب بصمة سبَِت   اإلنسانيَّة العمـ 
 .اثنية جهة من« جادامر جي رج هان »

   عمي  سمَّطةاؼب الق ى ؾبم ع من وربرير  اإلنسانّ  العمم منهجة دوف وَب ؿ ال هها كاف وإذا
 سبي  ه  -يبدو فيما- ذلكم فضا   إذل ننتمي وأفْ  -جادامر بتعبر- الرتاث إذل ننصت فأفْ 

 كم رخن ب  القياـ يبكننا لمرتاث نقدٍ  وك   اإلنسانيَّة العمـ  يف عنها البحث ينبغي الي اغبقيقة
 هبها مشرتطن نك ف وأفْ . ابلفع  إلي  ننتمي الهي اغبقيقيّ  ابلرتاث يربطنا أفْ  س ى يبكن  ال

ا التارىبيَّة لممعرفة ابلنسبة عا ًقا يشك  ال الرتاث  .نفسها اغبقيقة غبظة يعترب وإمبَّ
 ؽبها ال جدانّ  العقميّ  ت ه ج  وصفا    إيبان  بفطرة   مدرًكا كاف العم ان الدكت ر أفَّ  أعتقد

 يف شرع ث   نقد  أسَّ  اإلدراؾ هها وعم   وزبارجاهتا اؼبعرفة تدخ بلت من البعيد اؼبدى
ي عم  األح اؿ ك  يف حريًصا وكاف  منهج  معادل أتسي   ؼبنهجيَّة حفظًا الزل  واتقا  الدقة ت خِّ
 العاطفة ظاهرة ج هر عمم  ويُبثِّ . واؼبعرتضن اؼبعرضن وتصي دات اؼبغرضن سهاـ من  كتاب 

 .آفٍ  يف والعقميّ  ال جدانّ  اإلدراؾ م ع تقـ  نفسيَّة ظاهرة ك َّنا حيث من اإليبانيَّة
 ينتج ما وربمي    بستم ل جيّ إلا الفمسفيّ  عمقها ومنحها   «القرآنّ  اؼبنهج يف معادل» َرْصدَ  إفَّ  

   اغبضاريّ  التجديد أفكار أؼبع من فكرة   والسم ؾ التفكر يف نشطة فاعميَّات من عنها
 .والروحّية العقمّية والدافعّية

ا   أفَّ  عم  يدؿ ما وهي Idea – Force الق ة - الفكرة« ف ي » يسمي  ما إذل ربأق إَّنَّ
 دبا   الفكرة أفَّ  ذلك ومرد     إراديَّ  واآلخر   ذهينَّ  أحدنبا: األساس يف صنفن النفسيَّة لمظاهرة
 بنا أمَّا. النح  ذلك عم  العادل ربّرِؾ فاألفكار   اغبركة عم  تبعث   وإرادة عق  من ؽبا يرجع
 التدب ر مست ى عم  اإلحساس هها من أبعد ه  ما الفكرة أعط  فقد   السكندري هللا عطا 

 .ل  إضا ة فبل ذهبت فإذا   القمب سراج الفكرة إفَّ : فقاؿ واغبدس والبصرة
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 مقدمة

ي ونسػػمم عمػػ  سػػيدان دمحم وآلػػ  ونصػػمّ   اغبمػػد ر رب العػػاؼبن نسػػتغفر  ونسػػتعين  ونسػػتهدي 
 تبع  وسار عم  َّنج  إذل يـ  الدين. وصحب  وَمنْ 
   أمَّا بعد

مػن الػي صػدر منهػا « دراسػات قرآنيَّػة»فيسعدن أْف أقدـ هه  الرسالة السادسة يف سمسمة 
 رسا   هي : طب قب  هه  

 أزمة اإلنسانيَّة ودور القرآف الكرمي يف اػببلص منها. -1
 اعبمع بن القرا تن : قرا ة ال حي وقرا ة الك ف. -2
 ة البنا يَّة لمقرآف اجمليد.ال حد -3

 لساف القرآف ومستقب  األمة القطب. -4

 كب  م قف قرآّن من النسخ. -5

مػػنهج »منػػه فػػرتة ط يمػػة قػػد تقػػرب مػػن ثبلثػػن عاًمػػا  ونبّػػي منصػػرٌؼ لمكشػػف عػػن 
   وهػػػػه  الرسػػػػالة الػػػػ جيزة سبثّػػػػ  حصػػػػيمة تمػػػػك التجربػػػػة اؼبمتػػػػّدة «القػػػػرآف اجمليػػػػد ومنهجيَّتػػػػ 

أايًّ كانػػػت مػػػن الدراسػػػات الػػػي ربتػػػاج إذل كثػػػر مػػػن اعبهػػػد واغبػػػهر  والدراسػػػات اؼبنهجيّػػػة
لكي يتم اغبػ ار ح ؽبػا وفيهػا بػن مػا يكتبػ  الكاتػب ويقػرؤ  القػارئ اؼبتمقػي!! فمػا  ؛والدقة

يف أهم كتػاب عرفتػ  البشػريّة أو سػتعرف  « معادل اؼبنهج»ابلك والدراسة تعم  عم  تمم   
وال أغػارل إذا قمػت:   الباط  من بن يدي  وال من خمف  أال وه  كتاب هللا الهي ال أيتي 

إفَّ هه  الدراسة قػد أخػهت مػن ال قػت واعبهػد والتػدبّر مػن الكاتػب ومػن الػهين أتيحػت 
لػ  فرصػة التحػػاور معهػم يف بعػػ  قضػاايها جهػػًدا ووقتًػا كػػاف كافيًػا إلعػػداد أطروحػة كبػػرة 

األكاديبيّػػة. ومػػا ذلػػك إال ؼبػػا اتَّسػػم قػػد تصػػمح لنيػػ  أعمػػ  الػػدرجات اعبامعيّػػة يف اؼبقػػايي  
 اؼب ض ع ب  من جدة ورايدة وأنبيَّة سيممسها القارئ إبذف هللا يف ثنااي الصفحات التالية.

لقػػػد عرفػػػت البشػػػريَّة القػػػرآف اجمليػػػد ابعتبػػػار  كتػػػااًب دينيًّػػػا يبكػػػن أْف يػػػتعمَّم النػػػاس منػػػ  العقيػػػدة 
أمَّػا أْف يكػ ف القػرآف الكػرمي مصػدرًا    وأخبػار اآلخػرةوالشريعة وأخبار اؼباضن مػن األنبيػا  وأفبهػم 

   ؼبػػنهج عممػػّي يقػػ د حركػػة الفكػػر اإلنسػػاّن يف ؾبػػاالت الفكػػر اؼبختمفػػة ويف البحػػث العممػػّي اعبػػادِّ 
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يف مقدمتها: إنّ  دل يسب  لكتاب دييّن    فهها ما ذباوز  الكاتب ف إال قميبلً منهم ألسباب ال زبف 
ْف قػػدَّـ لمعػػادل منهًجػػا يف الفكػػر والبحػػث العممػػّي؛ لكػػن كاتػػب هػػه  الدراسػػة مػػن تػػ راة أو إقبيػػ  أ
ِلُكػػػػػ ٍّ َجَعْمنَػػػػػػا ِمػػػػػنُكْم ِشػػػػػػْرَعًة : انطبلقًػػػػػا مػػػػػػن ق لػػػػػ  تعػػػػػػاذل «مػػػػػنهج قػػػػػػرآن»يطػػػػػرح فكػػػػػرة وجػػػػػػ د 

َهاًجا فقػد وجػد الباحػث الشػرعة القرآنيّػة مبسػ طًة مفصػمًة يف سػ ر كثػرة مػن    (ٛٗ)اؼبا ػدة:َوِمنػْ
 َوقَػػْد َفصَّػػَ  َلُكػػم مَّػػا َحػػرَّـَ َعمَػػْيُكمْ منهػػا سػػ ر اؼبا ػػدة واألنعػػاـ واإلسػػرا  وغرهػػا:    جمليػػدالقػػرآف ا
مهػػاـ االتبّػػاع  كمػػا فّصػػ  مػػا أحػػ َّ ومػػا فػػرض وأوجػػب وأوَكػػ  إذل رسػػ ؿ هللا     (ٜٔٔ:)األنعػػاـ
ـ األمػػر كػػهلك ومػػا دا   لػػيعّمم النػػاس الكتػػاب واغبكمػػة وليػػزكيهم -كمّػػ -وبيػػاف ذلػػك    والتطبيػػ 

مت « اؼبنهاج»فبلبد أْف يك ف    ابلنسبة لمشريعة قد ُفصِّ  أيًضا يف آايت الكتاب الكرمي كما ُفصِّ
وربديػػػد صػػػفات    العثػػػ ر عمػػػ  تمػػػك اؼبعػػػادل لكػػػنّ    ينػػػت يف تمػػػك اآلايت اؼبباركػػػاتوبُ    الشػػػرعة

وذلػػك اعبهػػد    تهػػاًدا كبػػريناآلايت الكريبػػة الػػي ربممهػػا يف ثنػػااي القػػرآف اجمليػػد يتطمّػػب جهػػًدا واج
   واالجتهػػػاد أشػػػ  وأعمػػػ  بكثػػػر مػػػن اعبهػػػد واالجتهػػػاد المػػػهين يقتضػػػيهما البحػػػث عػػػن الشػػػريعة

فعممػػا  أصػػ ؿ الفقػػ  قػػد قػػّدم ا لنػػا أدوات ووسػػا   كثػػرة لتقػػ د حركتنػػا وكبػػن نتػػدَّبر القػػرآف لبمػػ غ 
ا فبّهػػػًدا كتمػػػك الطريػػػ  الػػػي آايت الشػػػريعة؛ ولكػػػن فيمػػػا يتعمػػػ  ابلبحػػػث عػػػن اؼبػػػنهج دل قبػػػد طريًقػػػ

مهػػدها عممػػا  أصػػ ؿ الفقػػ  لم صػػ ؿ إذل شػػريعة القػػرآف؛ فكػػاف ال بػػد مػػن العمػػ  عمػػ  رسػػم مػػنهج 
ومػػن هنػػا تبػػدو لػػك عزيػػزي القػػارئ مشػػاؽ هػػها   ودال مػػ  فيػػ « معػػادل اؼبػػنهج القػػرآنّ »لم صػػ ؿ إذل 

جيَّػة يف القػرآف الكػرمي. كمػا أفَّ البحث واعبه د الي تطّمبها لكي يصػ  إذل ربديػد هػه  اؼبعػادل اؼبنه
هه  اؼبعػادل مػن الصػعب أْف رُبػدَّد كمػا رُبػدَّد معػادل الشػريعة ب سػاطة األمػر والنهػي أو معػادل األمثػاؿ 

ولػػهلك فػػإفَّ األمػػر كػػاف يقتضػػي القػػرا ات اؼبتػػدِّبرة واؼبتعػػّددة واؼبتّكػػررة آلايت  ؛والقصػػص ومػػا إليهػػا
سػػػػ رة النػػػػاس لمكشػػػػف عػػػػن بعػػػػ  تمػػػػك اؼبعػػػػادل اؼبنهجيَّػػػػة  الكتػػػػاب الكػػػػرمي مػػػػن سػػػػ رة الفاربػػػػة إذل

وهكها يظ    وال ص ؿ إليها ث التد بر يف طبيعتها وبيئة عرضها وسياقاهتا لم ص ؿ إذل معادل أخرى
  اغبػػ ار دا ًمػػا مسػػتمرًا بػػن القػػارئ اؼبتػػدبر والقػػرآف الكػػرمي اجمليػػد اؼبكنػػ ف الػػهي ال تنقضػػي عجا بػػ 

   بر أْف يعطػػػي القػػػرآف كمّػػػ  ليجػػػ د القػػػرآف عميػػػ  بػػػبع  معػػػادل تمػػػك اؼبعػػػادلوعمػػػ  ذلػػػك القػػػارئ اؼبتػػػدِّ 
 وليص  إذل جز  منها.
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قػػد « مػنهج معرفػة الطبيعػة والعمػم الطبيعػّي يف القػرآف»ويسػتطيع الباحػث أْف ي كػد سػمًفا أفَّ 
د يعثػر فبالنسػبة لؤلخػر قػ  « مػنهج اؼبعرفػة اإلنسػانيَّة واالجتماعيَّػة»يك ف أق  صع بة ومشقة من 

وقػد يعثػر عميػ  يف    وقد يعثػر عميػ  يف قصصػ  وأمثالػ    اؼبتّدبر عمي  يف ثنااي أظبا  القرآف وصفات 
وقد يعثر عمي  وه     وقد يضع يد  عمي  وه  يتممَّ  مشاهد القيامة ويتدبَّرها   م اعظ  وأحكام 

  سػػػنن االجتمػػػاع وقػػػ انن الػػػنف  ليعثػػػر يف ثناايهػػا عمػػػ ؛ينظػػر يف السػػػنن اإلؽبيَّػػػة والقػػػ انن الك نيَّػػػة
 -كمّػػػ -وتراجعهػػػا وَّن ضػػػها. وذلػػػك    وقػػػ انن وق اعػػػد قيػػػاـ اغبضػػػارات وبنػػػا  األمػػػم   واجملتمػػػع

القػػرآف  يقتضػي منػػ  ارتيػػاد مسػػالك القػػرآف الػػي هػػي سػهمة ميّسػػرة لمقػػارئ اؼبتعبِّػػد وقػػد يسَّػػر هللا 
فإنَّػػ  ال بػػد مػػن إدراؾ الفػػرؽ بػػن « جمعػػادل اؼبػػنه»لمػػهِكر. ولكػػن حػػن يكػػ ف األمػػر أمػػر حبػػٍث عػػن 

والبحػػث عػػن معػػادل    أو سػػنًنا ك نيَّػػة   مقػػارابت القػػرآف تعب ػػًدا وذِكػػرًا أو حبثًػػا عػػن شػػريعة وأحكػػاـ
فإفَّ الباحث هنا عم  خطػر عظػيم.    منهج عممّي يتحّدى اؼبناهج البشريّة ويست عبها ويتجاوزها

بػػ  اػبػػ ؼ    تِػػ  ورايدتػػ وِجدّ  -وحػػد -ؼببحػػ ث عنػػ  هػػها اػبطػػر إذل صػػع بة اؼب ضػػ ع ا ولػػي  مػػردّ 
ومنػػزل . فػالق ؿ ثقيػ  واألمانػة  ال يكػ ف مػراًدا لقا مػ   نسب إذل كتػاب هللا أمػرٌ أْف يُ  من هللا 

فػإذف ال « مػنهج وشػريعة»عظيمة. ولكن األمر ينطمػ  مػن القػرآف ذاتػ  الػهي أعمػن اشػتمال  عمػ  
 اؿ اعبهد وتن ع وتعّدد.بد من ال ص ؿ إذل ذلك اؼبنهج مهما ط

مػػن دراسػػة اؼبنػػاهج يف تراثنػػا ويف دوا ػػر سػػقفنا  -أيًضػػا-ولكػػن ال بػػد   لػػي  ذلػػك فحسػػب 
لتكػػ ين نػػ ع مػػن اؼبمكػػة والػػ عي ابلفػػروؽ بػػن اؼبنػػاهج ومػػا ينبػػين عمػػ  اؼبنػػاهج يف  ؛اؼبعػػريّف اؼبعاصػػر

-جهػ دان هػه  لضػرورة ذلػك ويف سػا ر احملػاوالت الػي سػبقت    تراثنا ويف تراث البشػريَّة اؼبعاصػر
 فقػػ ا وسبهيػػد السػػبي  أمػػاـ البػػاحثن اآلخػػرين الػػهين  مػػ  أْف يُ    لمقيػػاـ هبػػه  اؼبهمػػة اعبميمػػة -كمِّػػ 

ال  -كّمهػا-وتقػدمي مػنهج قػرآّن يعػن البشػريّة    الستكماؿ هاتيك اؼبعػادل وإاتحتهػا لطػبلب العمػم
 كبلهتم.واػبروج من مش   ؼبسممن وحدهم عم  ذباوز أزماهتما
فػػالقرآف اجمليػػد هػػ  الكتػػاب الكػػ ّن ال حيػػد الػػهي َمػػنَّ هللا بػػ  عمػػ  البشػػريَّة وأودعػػ  تمػػك الطاقػػات  

والقػػػػدرات الػػػػي ال رُبصػػػػ  وال تَػْنقِضػػػػي عمػػػػ  تصػػػػػحيح    «االسػػػػتيعاب والتجػػػػاوز»اؽبا مػػػػة عمػػػػ  
القػػدرة عمػػ  وسبكػػن اإلنسػػاف مػػن    وربديػػد منػػاهج وسػػب  االسػػتقامة أمامهػػا   مسػػارات البشػػريَّة
والقػػػدرة عمػػػ     واحملافظػػػة عمػػػ  أمانػػػة االختيػػػار   والقيػػػاـ حبػػػ  االسػػػتخبلؼ ال فػػػا  بعهػػػد هللا 
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واسػػػػتثمار    وربقيػػػ  غايػػػة اغبػػػػ  مػػػن اػبمػػػ  إبقامػػػة العمػػػراف يف األرض   اجتيػػػاز اختبػػػار االبػػػتبل 
السػػج د ر ووضػػع اإلنسػػاف والكػػ ف والطبيعػػة بكػػ  تفاصػػيمها عمػػ  سػػبي  التسػػبيح و    اؼبسػػخَّرات

 . 
وقبػػ  أْف أدع القػػارئ والكتػػاب: أود أْف أؤكػػد أفَّ الباحػػث دل يسػػتهدؼ يف هػػها أْف يضػػيف 

التفسػر »دفع الكثػرين إذل سػم ؾ سػبي  « إعجاز عممّي يف القرآف»إذل ما شاع م خرًا من وج د 
يقّدمػػ   ألّف قصػػارى مػػا يبكػػن أفْ    فػػإّف ذلػػك خػػبلؼ مػػا يرمػػي الباحػػث إليػػ    لمقػػرآف« العممػػيّ 

   وربكيمهػا فيػ    ه  إسقاط ثقافة العصر عم  القرآف اجمليػد« اإلعجاز العممّي والتفسر العمميّ »
ورب يمهػػا شػػ اهد عمػػ  صػػحت  وعمػػ  قػػدر . وهػػها أمػػر ال نقبمػػ  وال نتبنّػػا ؛ لكنَّنػػا يف أتكيػػدان عمػػ  

دَّى  دبػنهج القػرآف اؼبنػاهج اشتماؿ القرآف اجمليد عم  اؼبنهج مث  اشتمال  عم  الشرعة نريد أْف نتح
ويف حالػة حبػث عػن ـبػارج تتجػاوز بػ     ون كد أفَّ اؼبنهج العممّي التجريّب ذاتػ  يف أزمػة   اؼبعاصرة

ومعػػادل منهجػػ  لنسػػت عب هبػػا أزمػػة اؼبػػنهج    وزبرجػػ  منهػػا. وإنّنػػا نقػػدـ القػػرآف اجمليػػد   هػػه  األزمػػة
بػػدوف « أزمػػة اؼبػػنهج»الػػي تنػػهر هبػػا لػػ  اسػػتمرت والتهديػػدات    العممػػّي ونتجػػاوز هبػػا تمػػك األزمػػة

 عبلج. 
ولػهلك فػإّف هػه  األزمػة  ؛إفَّ أزمة اؼبنهج هتػدِّد إقبػازات البشػريَّة ابؼبصػادرة والرتاجػع والػدمار

وإنقاذ اؼبنهج العممّي مػن إشػكاالهتا    ال يبكن اػبروج منها« ك نّية اؼبنهج»الك نّية القا مة عم  
ويسػػت عب العدميَّػػة    وينطمػػ  يف ؾبػػاالت إعػػادة الرتكيػػب    عب التفكيػػكبكتػػاب كػػ ّن يسػػت إالّ 

والعبثيَّة ويتجاوزها ليتج  ابذبا  الغا ّية ويعيد بنا  سا ر التّص رات واؼبفاهيم الك نّية الي أنبمتها أو 
عن نظراّيت مػا وما قبم    كتها نظراّيت العمم اؼبنبّت عن ينابيع  اإلؽبّية وغاايت  الرابنّية الك نّيةفكّ 

مػػن تفكيػػك خطػػر دل تصػػحب  قػػدرات تركيبيّػػة م ازيػػة لػػ . وأّي « ابغبداثػػة ومػػا بعػػد اغبداثػػة»عػػرؼ 
مػػن فمسػػفة النهػػاايت دوف هدايػػة كتػػاب   -كمّػػ -ؿباولػػة إلخػػراج اؼبػػنهج العممػػّي مػػن أزمتػػ  والعمػػم 

انػػت ؾبػػرد خطػػ ة عمػػ  ومػػن هنػػا فإنَّنػػا نعتػػرب هػػه  احملاولػػة وإْف ك   كػػ ّن لػػن تكػػ ف انفعػػة أو ؾبديػػة
لتػػ ي شبارهػػا    الطريػػ  لكنَّهػػا ضػػرورة ال بػػد أْف تتضػػافر جهػػ د العممػػا  والبػػاحثن عمػػ  اسػػتكماؽبا

 إبذف هللا.
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ليػػ ي شبػػار  وينقػػه اؼبػػنهج العممػػّي  ؛إَّّنػػا بدايػػة مشػػروع ال بػػد لػػ  مػػن جهػػ د حبثيَّػػة متن عػػة ومتضػػافرة 
نتيجػة اقتصػار البشػريَّة عمػػ  التحػاور مػع الطبيعػػة  وتػراث اإلنسػانّية مػن األزمػػات الػي دخمػت إليهػػا

فبػػا جعػػ  ذلػػك  -كمّػػ -وذباهػػ  الغيػػب    وذباهػػ  خػػال  الطبيعػػة واإلنسػػاف وم جػػدنبا   وحػػدها
 التفاع  واعبدؿ انقصن وقاد إذل تمك اؼبضاي  واألزمات.

نضػػاج لػػهلك فهػػي أحػ ج مػػا تكػ ف إذل التتػػابع واإل؛ ة طريػةال شػك أفَّ احملاولػػة ال تػزاؿ غّضػػ
ول  بعد حن. وك  ما  مم  ه  النظػر إذل هػه  الدراسػة عمػ     لت ي شبارها وتست ي عم  س قها

ا مقدمة ؽبها اؼبشروع اؽباـّ  وخط ة أوليَّػة فيػ  قػد هبػد الباحػث اؼبتخّصػص فيهػا بعػ  الثغػرات    أَّنَّ
ضػرورة تكاممػ  وال صػ ؿ لكّن ذلك ال يقّم  مػن أنبيَّػة اؼبشػروع وخط رتػ  و    وه  أمر نقّر ب  سمًفا

صػػػػن اؼبخمصػػػػن إذل الغايػػػػة إْف شػػػػا  هللا  أسػػػػأؿ هللا العمػػػػي القػػػػدير منّػػػػزؿ    بػػػػ  بتعػػػػاوف اؼبتخصِّ
وهبعػػػػ  أفئػػػػدة    وي فػػػػ  السػػػػتكمال    وجاعػػػػ  اؼبػػػػنهج والشػػػػرعة أْف يتقبَّػػػػ  هػػػػها العمػػػػ    القػػػػرآف

 وأالّ     ينفػع مػاؿ وال بنػ فوأْف ينفعين دبا قدَّمت يـ  ال  اؼبتخّصصن هت ى إذل ذلك حىت يكتم 
  وبرمين أجر االجتهاد وبهؿ ال سع أخطأت أـ أصبت واغبمد ر الهي بنعمت  تتم الصاغبات.

 أ.د.ط  العم ان 
 ٜٕٓٓيناير  ٓٔالقاهرة يف 
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 الفصل األول
 احلديث علمي  دلنهج الا 

 : ادلنهج تعريف 
   اؼبعرَّفات تصّ ر إلفادة رادتُ إمّبا  اريفالتع أفَّ  ىبف  الو   ُعرِّؼ اؼبنهج بتعاريف متعددة 
طريقة القرآف الكرمي  ِهيَ وهه    إعمال  كيفّيةخصا ص  و  ومعرفة وإدارك اؼبنهج  تص رُهَ   فاؼبقصد

الي تقـ  عم   رسطيّ ة من معطيات اؼبنط  األفاعميّ أكثر  ِهيَ و   يف إفادة تص ر األم ر واألشيا 
 . إلفادة التصديقات كميّ فظي الشمّ والربهاف ال اغبدود والرسـ  إلفادة التص رات

 يغمبَما  إذل أو   اغبقيقة إذل نسانّ اإل العق إذل قيادة  وسيمةأنّ   :اؼبنهجيبكن تعريف  
 كنػز مث  فاغبقيقة؛ األمر ونف  ال اقع يف اغبقيقة ِهيَ  تكن دل ل  حىت  اغبقيقة أنَّ  الظن عم 
 والنظر والتفكر  واػبرا ط التاريخ وقرا ة كاغبفر: دةمتعدِّ  ب سا   عن  اإلنساف يبحث دفن

 مأج ر مثاب وه    ىبطئها وقد اغبقيقة اإلنساف يصادؼد وق  إليها وما والتدب ر والتهك ر عقميّ ال
 وب سا   وإخبلص بصدؽ ةعرفيّ اؼب وقدرات  وطاقات  جه د  ك  يبهؿ أفْ  اؼبهم  أخطأ أـ أصاب
ًدا تقب  ال قطعّيات هناؾ ألفّ  ذلك «اغبقيقة إذل يق د»: قمناإمّبا و   (ٔ)ؼبقاربتها سميم ومنهج  تعد 

 يقب  ال الثابتة ال احدة اغبقيقة مصادفة فعدـ؛ أيًضا بنقيضها وي خه؛ الثابتة ال احدة اغبقيقة يف
 وهه   ةنهجيّ اؼب اغب اجز من بكثر اؼبرور بعد إال الصفة هه  تبمغ ال القطعيَّات وتمك  فيها عهرًا

 تمك واكتشاؼ   كتشفتُ  عندما إليها تق د وأدلة عبلمات ؽبا تك ف أفْ  شأَّنا من اغبقا  
                                                 

القان ف العممي من شأن  أف وبكم عبلقة الباحث ابغبقيقة  وذلك بعد الكشف عن طبيعة العبلقات االرتباطية الي ربيط  ٔ
مقدمة   حامد ربيع :وراجع  ل ص ؿ إذل اغبقيقة مشكمة مستقمة عنهاوأسم ب ا  بظاهرة معينة  وربكم ربركاهتا اؼبتبلحقة

)جامعة القاهرة: مكتبةكمية االقتصاد  طبلب النظرية السياسيةل غر منش رة مهكرات :عامة لمتعريف ابؼبنهاجية العممية
وحدة اغبقا   وتعددها اهتماًما  هها وقد اهتم عمما  األصمن يف تراثنا: أص ؿ الدين وأص ؿ الفق  دبسألة والعمـ  السياسية( 

وذلك ؼبا يرتتب عميها من انقسامهم يف م قفهم من تص يب اجملتهدين كافة  أو اعتبارهم ـبطئن واؼبصيب واحد غر  ؛كبرًا
)بروت:  اؼبعتمدأب  اغبسن البصري   :مناظراهتم فيها يف  د مهاهبهم  وطرا فراجع اؼبسألة واختبلفهم فيها  وتعدّ  ؛معروؼ

. ٛٙ-ٜ٘ٛ/ٕ( ٕٜٜٔ)اؼبنص رة:دار ال فا    يف أص ؿ الفق  الربهاف. اعب يين  ٖٜ-ٖٓٚ/ٕ(ٖٜٛٔدار الكتب العممية 
 . ٛٚ-ٖٖٙ/ٕ)بروت:دار الفكر د.ت.( اؼبستصف الغزارل  
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 يف قب يُ  حن يف. إلي  ت صِّ  إفْ  نسانّ اإل ال عي لق ى   اؼبمكن دا رة يف يقع واألدلة العبلمات
ا الظن غمبة الظنّيات  حسن ي تفص الغزارل ولئلماـ. الباحث يصادفها دل ل  حىت «اغبقيقة» أبَّنَّ

 ونعين  ةفقهيّ و  ةأص ليّ و  ةكبلميّ  قطعّيةوال  وظنّية قطعّية تنظرايّ ال" :قاؿ حيث؛ اجملاؿ هها يف
  وصفات  احمِلدث وإثبات  العادل كحدوث: السمع ورود غر من ابلعق  يدرؾَما : ةكبلميّ ابل

 حجيَّة فمث  ةص ليَّ األوأّما  (القطعيَّات هه  يف تندرج وق انين  الك ف وسنن: قمت)؛ الرس  وبعثة
 . (ٕ)"إخل... السنَّة

 يف التحر ؾ العق  أمارس س ا   الصرامة دبنته  مسار  لمعق  وُبدِّد صاـر ضابط واؼبنهج 
 مع اؼبنهج يتصاحل أفْ  اؼبتعّهر من فإنَّ  ولهلك؛ اغبقيقة عن حبثًا ال حي نص ص يف ـأ   الك ف
 . طبيعيّ ال أو الفطريّ  العق 

  عريفّ واؼب عمميّ ال البحث ض ابط دعا م وإرسا    التفكر ق اعد لبنا  وأداة وسيمة واؼبنهج 
  (ٖ).عمميّ ال البحث ويف الفكر يف اػبطأ يف ال ق ع من الههن تعصماّلي من شأَّنا أف 

 إخضاعها من بد ال السمعيَّة فاؼبػروايَّت   ضبطها هبري ومصادرها اؼبعرفة ن ع وحبسب 
 حبسبها عميها واالستدالؿ صحَّتها عم  لمربهنة ض ابط من بد ال وىالدعاو   الصحَّة لض ابط
   ق اعد  بىتُ و    حبسب  ضبطليُ  اؼبعرفة أن اع من ن ع ك  مع اؼبنهج يعم  وهكها  كهلك

 . دبقتضا  في  واؼبمكة الدْربَة بىوتُ  مسا م  تصاغوُ 
 عم  لمباحث قدرة تتيح ةههنيّ ال اتعمميّ ال من ؾبم عة: اؼبنهج أفّ  إذل البع  ذهبقد و  
 واألدوات األساليب عن منفص ٌ  ؾبردٌ  هها عم  فه ؛ اؼبختمفة وتفسر الظ اهر وفهم ربمي 

                                                 
اغبمب  د.ت.( )القاهرة:  صبع اعب امع. انظر: ابن السبكي  اعب امع صبع عم  حاشيت  يف العطار عن  وأورد  التفتازان نقم  ٕ
ٕ/ٕٗٛ  

 فه , التفكر فبارسة عند اػبطأ يف ال ق ع من الههن لعصمة تستخدـ الي هي« اؼبنط  ق اعد» إفَّ : يق ؿ أفْ  لقا   ٖ
 لم ص ؿ اؼبطم ب حبسب صحيحة مقّدمات ترتيب: ج هر  يف اؼبنهج فّ أ: واعب اب واؼبنط ؟ اؼبنهج بن التس ية هبها تريدوف

 يف اؼبسممن اؼبتكممن بن كبراف وجدؿ ح ار وهناؾ اجمله ؿ إذل ي ص  الهي اؼبعمـ  عم  تشتم  ماتفاؼبقدّ , نتا ج إذل
: منها, كثرة بتعريفات عرِّؼ الهي« النظر» يف اػبام  اؼبرصد  ئلهبيل اؼب اقف: يف كبر إبسهاب مفّصبلً  ذبد  األمر هها
 ".اؼبعم مات من اجمله الت اكتساب" إنّ  :ومنها, "ظن غمبة أو عمم ب  طمبيُ  الهي الفكر" إنّ 

 .صبّة ف ا د ففيها ٜٙٔ/ٕ ـ(ٜٜٛٔ)بروت: دارالكتب العممية   اؼب اقف  اإلهبي الدين عضد: يف -كّم - ذلك فراجع



 17 

 س ا ٌ   إليها لم ص ؿ يسع  الي اؼبعرفة كب  لمباحث قيادت  يف اؼبنهج هبا يستعنالي   سا  وال  
 . ذهينّ  وج د ـأ واقعيّ  وج د ذات معرفة أكانت
وكها األساليب البحثية واإلجرا ات ؛ ال سا   واألدوات ُممحقة ابؼبنهجواعترب آخروف أف  

حيث يت س  هبا الباحث ف يف التفكر والسعي لم ص ؿ لمحقيقة ؛ ةعمميّ الي تصمح أف تك ف 
 . وفهمها وتفسرهاة_ إضافًة إذل أدوات ربمي  اؼبعم مات وصبع اغبقا   معرفيّ ة كانت أـ ك نيّ _

مًما ابلطرؽ اؼبنتجة اؼب صمة إذل الغاية  وإدراًكا ووعًيا ابػبط ات ع «اؼبنهج»وإذا كاف 
وال سا   وال سا ط الي ربق  ذلك فإنّ  يف هها ي دي دور اؼب ّج  والدلي  والقا د الهي يساعد 
يف معرفة سبلمة اػبط ات اؼبنهجيَّة  وتتابعها واتصاؽبا حبيث تك ف ك  خط ة معِّززة مساندة ؼبا 

 ؼبا بعدها دوف ضبلؿ يف الطري   أو اكبراؼ يف الغاية  أو تي  عن القصد. قبمها  م دية
 اؼببلحظة-ٔ:ة تسر ابلتسمس  التارلعمميّ ة النهجيّ اسة الظ اهر فإّف اػبط ات اؼبوعند در 

 اؼبنهج لينطم  عريفّ اؼب لنم ذجا بنا  يبدأ وهنا: التفسر -٘ التحمي  -ٗ الفهم -ٖ ال صف -ٕ
ة السبعة بشكٍ  اتـ عم  نهجيّ ات اؼب  وتنطب  اػبط .التحّكم -ٚ. التنب  -ٙ  متضافرين والنم ذج
_ ٗ_ التنب  ٖ_ التفسر ٕ_ الفهم ٔ:حيث ي دِّي اؼبنهج أهم وظا ف  وهي؛ طبيعيّ العمم ال
 . التحكم
ت  التحمي  النقدي ومهمّ   مستق  يف العمم اغبديث وقد برزت فمسفة العمـ  كفرٍع هاٍـّ  

 اؼبنهج» بن العبلقة عن فكرة يعطينا وذلك ؛ومعطياهتا وافرتاضاهتا ومصادرها ؼبناهج العمـ 
 . «العمـ  وفمسفة

ولممنهج مصادر بنا  وتك ين تنتج  فإذا صُمحت مصادر التك ين اؼبنهجّي  واستقامت 
صُمح اؼبنهج واستقاـ  وإف هي اختّمت أو اضطّربت اختّ  اؼبنهج واضطرب؛ فإذا ُبين اؼبنهج عم  

فقد ينتج م قًتا  وبقدر ما  -واػبط ات اؼباديَّة دبفردها -وحدها -سباب واػبط ات ال ضعيَّةاأل
تتيح  تمك اػبط ات من قدرات عم  اإلنتاج  لكّن العمم الهي يُبى عم  ذلك اؼبنهج القاصر 

ابلرغم من يبق  انقًصا لغياب بع  األبعاد الي دل ُتبلحظ يف بنا  اؼبنهج  وإذا ظبّا  أهم   عمًما )
عم  سبي  اغبقيقة؛ ب  ه  ظن ُأضفيت عمي  صفة العمم: -غياب تمك األبعاد( فما ه  بعمم 

 ِظَنًّا َوَما كَبُْن دبُْستَػْيِقِننَ  الَّ ِإف نَُّظن  إ حىّت اػبط ات اغبسّية والعقمّية اؼبستخدمة (ٕٖ:)اعباثية  
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ـ التأكد من ؾبانب  اؽب ى واالنتقا  والتحي زات يف إنتاج اؼبنهج لن تك ف كاممًة يف عقبلنيَّتها؛ لعد
َوَلَقْد أَتَػْ ا َعَم  اْلَقْريَِة الَِّي أُْمِطَرْت َمطََر اؼبختمفة فيها واعتمادها عم  جانبها العقمّي احمل : 

ج كالعمـ  الي انبثقت واؼبنه (ٓٗ:)الفرقاف السَّْ ِ  أَفَػَمْم َيُك نُ ا يَػَرْونَػَها َبْ  َكانُ ا اَل يَػْرُج َف ُنُش رًا
عن  وأقيمت عم  دعا م  وإف نبت يف تربة اغبضارة اإلسبلمية  بيد أن  والعمـ  الي بُنيت عمي  
قد أخها الشك  السا د حالًيا جبه د عمما  الغرب وعم  أيدي الغربّين أنفسهم بد ًا من 

البحث التارىبي يف  ك ف  ومع الصمة ال ثق  لك  منهما ابإلسبلـ واؼبسممن )وذلك نصيببي
ه  ذلك السياؽ الهي ت ّلد يف الغرب   -العمم ومنهج ( بيد أف السياؽ األخر الهي وضعا ب 

عم  ك  من اؼبنهج والعمـ  فتبم رت يف سياؽ غريّب وأثَّر  ريبّ غوانعك  الفكر الهي يعرؼ ابل
ونب م  ومشكبلت   ذلك السياؽ يف ك  منها؛ واستخدـ اؼبنهج والعمـ  يف معاعبة قضااي الغرب

والعمم مع  وليدي تمك  -آنهاؾ -وصراعات  ووساوس  وتراث  الدييّن والفمسفّي أواًل ليك ف اؼبنهج
   ويك ف الناس تبًعا لمغرب يف ك  منهما.«ال انفصاـ ؽبما عنها»البيئة 

 : والعقل التفكري
 : نققي  ادلالتفكري    

 أي_ وال نق ؿ: حي اف انط _  «انط  ـبم ؽ» فاإلنساف   ةإنسانيَّ  غريزة «التفكر» إفَّ 
 أو والسفاهة ابلسهاجة ي صف وآخر  واؼبنط  ابلعق  ي صف تفكرٌ  ي جد بيد أنّ   مفكِّر
 بشك  األوصاؼ هه  يطمق ف العاّمة كاف وإذا. األحياف بع  يف اؼبركَّب أو البسيط اعبه 

 إال معق ؿ ال أو معق ؿ أبنّ  الق ؿ وصف يقبم ف وال  ذلك يقنعهم ال اؼبناطقة فإفّ    انطباعيّ 
 : األدن   اغبد يف نأساسيّ  أمرين من التحق   بعد

 . الض ابطَ  اؼبصادرُ  تفرز وكيف  اؼبعق ليَّة مصادر ربديد: األوؿ 
 . اؼبطروحة قضّيةوال ينسجم دقي  بشك  الض ابط ربديد: الثان 
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 : العقل الفقري     
 أو اتِهيَّ بد الفطريّ  تك ين  داخ  ويف لدوُ  قد سافاإلن أفَّ  إذل الفبلسفة بع ذهب 

 هه  وأفَّ   ينفع ؾاوذ يضر هها وأفَّ   خال  ول  ـبم ؽ أنَّ  خبلؽبا من عرؼيَ  «قبميَّة مق الت»
وهه    استنباط أو استدالؿٍ  أو عمي ٍ  تفكرٍ  إذل ربتاج ال ةضروريّ  ةِهيَّ بد القبميَّة اؼبق الت

ت طا فة من اؼبعتزلة تبنَّ  وقد  ُيسّم  ابلعق  الفطريَما  عند اإلنساف  ة تشكِّ اؼبق الت القبميَّ 
 نسانّ اإل العق  أفَّ  -أيّ  (ٗ)«نعقميّ ال والقبح اغبسن» قضّيةز ب  مههبها يف هه  اؼبق لة لتعزِّ 

 إذل حاجة دوف نذاتيَّ  وقبًحا حسًنا األشيا  يف في  ّكبُر  ودبا –بطبيعت – يدرؾ الفطريّ  أو هايّ ال

                                                 
مساحة واسعة يف تراثنا الكبلمي واألص رل  وهي من القضااي ذات اػببلؼ بن « اغبسن والقبح العقمين»احتمت مسألة  ٗ

   عم  منافرت « القبح»عم  مبل مة الطبع و« اغبسن»: يطم  األوؿلسنَّة واؼبعتزلة  ولمحسن والقبح ثبلثة إطبلقات: أه  ا
  الكماؿعم  صفة « اغبسن»: يطم  الثان وكحسن إنقاذ الغرق  وقبح أخه األم اؿ ظمًما.  كحسن اغبم  وقبح اؼبر

اف  أي وبكم وههاف اإلطبلقاف عقميّ  حسن الكـر  وقبح البخ .عم  صفة النقص كحسن العمم  وقبح اعبه  وك« القبح»و
عم  « اغبسن»: يطم  الثالث ح ب  الرازي يف احملص ؿ وغر .كما صرّ    هبما العق   وذلك ابالتفاؽ بن أه  السّنة واؼبعتزلة

ج : كحسن الطاعة وقبح عم  ترتب الهـ يف العاج   والعقاب يف اآل« القبح»و  ترتب اؼبدح يف العاج  والث اب يف اآلج 
من  فقاؿ أه  السّنة: نبا شرعياف  أّي أَّّنما ال ي خهاف إالّ  وهها اإلطبلؽ ؿب  خبلؼ بن أه  السّنة واؼبعتزلة.  اؼبعصية

ودل يريدوا أنّ    فَّ العق  قد يدركهما من غر ت قف عم  الشرعأاف  أي وقالت اؼبعتزلة: نبا عقميّ   يدركاف إال ب الشرع وال ُ 
وقد بن ا ذلك عم : إفَّ الفع    وبكم هبما ويثبتهما يف األفعاؿ وذلك ألفَّ اغباكم هبها اؼبعى ه  هللا سبحان  وتعاذل ابالتفاؽ

إّما أْف يك ف مشتمبًل عم  مصمحة أو مفسدة  وأنّ  هبب عم  هللا تعاذل أْف وبكم حبسن الفع   أو بقبح  عم  حسب ما 
فإذا ما أدرؾ العق  مصمحة فع   أو مفسدت   أدرؾ حكم هللا حبسن هها الفع  أو   فسدةيعمم  في  من اؼبصمحة أو اؼب
ث إَّّنم   ابغبسن أو القبح  اتبًعا ؼبا اشتم  الفع  عمي  من تمك اؼبصمحة أو اؼبفسدة -تعاذل  -بقبح , حيث كاف حكم  

كحسن الصدؽ النافع وقبح الكهب    ابلضرورةاألوؿ: ما يدرك  العق   قد قسم ا كبًل من اغبسن والقبح  ثبلثة أقساـ:
فبل يدرك  إال   الثالث: ما ىبف  عم  العق  كحسن الكهب النافع وقبح الصدؽ الضار.   الثان: ما يدرك  ابلنظر الضار.

ابلنسبة  -وقال ا: إفَّ الشرع   ابلضرورة وال ابلنظر كحسن صـ  آخر يـ  من رمضاف  وقبح صـ  أوؿ يـ  من ش اؿ
ن العق  من إدراك . هها إذا أصاب العق   أّما ل  فرض أفَّ العق  قد أخطأ يف إدراؾ يك ف م كًدا ؼبا سبكّ  - األولنلمقسمن

جا   -اغبسن والقبح فظن اؼبصمحة فيما في  مفسدة  فحكم ابغبسن  أو ظن اؼبفسدة فيما في  مصمحة, فحكم ابلقبح
  الرازي: احملص ؿانظر:  باع الشرع  وترؾ ما كاف قد أدرؾ العق  عندهم.الشرع حينئه مبيًنا لم اقع  ووجب عم  اؼبكمف ات

 ٙ-ٓٗٔ/ ٔ( ٕٜٜٔربقي : ط  العم ان )بروت: م سسة الرسالة  
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 فطرة يف قا مة همنظر  يف اؼبنط  وق اعد التفكر فق اعد؛ س ا  أو شرع من خارجيّ  ساعدم
 يرى البشر من فصي  من فما؛ البشر بن مشرتكة القبميَّة اؼبق الت تمك كانت ولهلكم؛ اإلنساف
 وينفي اػبر يدرؾ أو  متعاؿ خال ٍ  وج د ينكر أو  النافع الصدؽ قبح أو  ارالضّ  الكهب حسن
 يعرّف  لئلنساف هايّ ال ال عي خارج من انبعٍ  خارجيّ  مصدر أيّ  إذل اإلنساف وبتاج فبل  الشر
 نفس  ال قت يف ولكنَّها ةذاتيَّ و  فطريَّة كانت وإفْ  وهه  اؼبق الت القبمية  ذلك من بشي 

 الفري  هها عم  رد وقد. عم  صحتها  ض عيّ أي يبكن الربهنة عميها واالستدالؿ اؼب؛ ةم ض عيَّ 
 الهات خارج من ةعقميّ ال لممبادئ مشرتكة ض ابط وضع ضرورة أكدوا  آخروف اؼبعتزلة نم
 يف صريح الكرمي القرآف كما أفّ    «اؼبنط  وأتسي  ال ج د عق » من اإلنساف ليتمّكن؛ ةنسانيَّ اإل
اللُّ : _سبحان  وتعاذل_قاؿ حيث  التص ر هها نفي  تَػْعَمُم فَ  الَ  أُمََّهاِتُكمْ  بُطُ فِ  مِّن َأْخَرَجُكم َّ
ًئا  . (ٛٚ:س رةالنح ) َتْشُكُروفَ  َلَعمَُّكمْ  َواألَْفِئَدةَ  َواألَْبَصارَ  اْلسَّْمعَ  َلُكمُ  َوَجَع َ  َشيػْ

 دلي ة يربهن هبا عم  صحة مسممات  كمنطقيّ وقد يمجأ العق  الفطري إذل أدلة    
 يبثِّ الّهي   اؼبصاغ الدلي  منها جيستنت اؼبقدِّمات من صبمة مبلحظةيعتمد عم  الَِّهي  االستنتاج
 وأرض أبراج ذات ظبا   اؼبسر عم  يدؿ واألثر  البعر عم  تدؿ البعرة": األعرايبّ  فق ؿ؛ النتيجة
 مبلحظة عم  قا مٌ  استنتاجٌ  فق ؿ األعرايّب هها "اػببر العميم عم  تدالف أفبل  فجاج ذات

 عم  ليحص َ  بتشغيمها قاـ  نَّ لك  مشرتكة ميَّةقب مسّممات سبّث  والي  ذكرها الي اؼبقّدمات
إلي   التفتَما  إذل يمتفت ا دل آخروف مبلين وهناؾ  اؼبقدَّمات تمك من استنتاجها أراد يالّ  النتيجة

  هللا ب ج د اإليباف إذل لم ص ؿ اؼبشرتكة القبميَّة اؼبسمَّمات بت ظيف ينتفع ا فمم  األعرايبّ  هها
 . النقصاف صفات عن وتنػزيه    الكماؿ صفات بك  واّتصاف 
 : وضعي  الالفقري  العقل 
 نقد يردِّد وقد  اؼبسمَّمات يف الشك فيتجاوز «اإليباف» من  ضعيّ الالفطري العق   ينطم  
 ويضعها  ليستعرها «ة ضعيّ ال» النتا ج إذل يقفز وقد؛ عند  النقد عم  تسم  لكنَّها  ؽبا اآلخرين
 . الفطريّ  العق  مسّممات  عم اؼبستعارة كالثياب
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 وعا دة  الفطريّ  العق  عن منبثقة متن ِّعة ةعقميّ  اتعمميّ ب  ضعيّ الالفطري ويقـ  العق    
 (٘)«االستدالؿ» أو «االستقرا » أو «االستنباط» طرؽ مث   ابؼبنط  اؼبتَّص  يديوالتأ ابلدعمإلي  
 عق ٌ  إنّ : عن  قاؿيُ  أفْ  يبكن عق   فه  يفارق  ال الفطريّ  ابلعق  ممتصًقا يبق  ذلك ك  ويف

 ابلعق  عبلقت  يقطع ال لكنَّ  «واؼبنط  ة ضعيّ ال» ثياب الفطريّ  إللباس «ال ضع» من يستفيد
 القبمّية مسّمماي رفضت  ضعيّ لم يق ؿ أفْ  يريد كَمنْ  فه   مسمَّمات  يتجاوز الو   الفطريّ 
 تمك عم  نفس   ضعيّ ال منطقك أسقط أفْ  طيعستأ كيف: انظر لكن  هبا وشكَّكت  الفطريّة

 ويستقرئ ويستنتج يستدؿ قد م من أي   فاؼب من  ؽبا ويستجيب يتقبَّمها حبيث اؼبسمَّمات
 أيّ  لدي  يك ف أفْ  دوف  ةمنطقيَّ  آفاقًا هبا آمن الي القبميَّة اؼبق الت ليعطي يربهن وقد  ويستنبط
 . التنػزَّؿ سبي  عم  إال أنتجهاِهي الَّ  الفطريّ  العق  مفارقة أو  ؼبفارقتها استعداد
 احمليط يف نتجأُهَ  الَِّهي  «الفطريّ  العق » عم  القا م « ضعيّ ال العق » وهها 

 ث   ضعيّ ال والعق  العق  هها معطيات بن «واؼبقارنة اؼبقاربة» أفكار وحديثًا قديبًا سبلميّ اإل
 . عمي  ُبينَما 

 : علمي  والعقل ال وضعي  العقل ال 
 اعتصم نفس  ال قت ويف  هبا وسبّسك (ٙ)«ةنطقيّ اؼب ة ضعيّ ابل» تشَّبث  ضعيّ ال لعق وا

 العق  وطالب  ونقدها الفطريّ  العق  دبسّممات في  شكَّكالَِّهي  ال قت يف ولكّن   ة ض عيّ ابؼب

                                                 

اغبكم عم  الكمي ب ج د  يف أكثر  االستقراء استخراج اؼبعان من النص ص بفرط الههن وق ة القروبة  ه  االستنباط ٘
اف يف صبيع جز يات  دل يكن استقراً   ب  قياًسا مقّسًما  ويسّم  هها استقرا  ألّف مقدمات  ال ربص  جز يات   ألّف اغبكم ل  ك

تقرير الدلي  إلثبات اؼبدل ؿ  س ا  كاف ذلك من األثر إذل اؼب ثر  فيسم  استدالاًل أنػًَّيا أو  :االستدالل إالّ بتتّبع اعبز يّات.و
, القياس: إذل االستدالؿ, الرازي حبسب اؼبتقدم ف ويقسم ن أحد األثرين إذل اآلخر ابلعك  ويسّم  استدالاًل ؼبيًّا  أو م

 ٛ-ٖٗ( ٜ٘ٛٔ)بروت: دار الكتب العريب   التعريفاتانظر: اعبرجان  , التمثي , االستقرا 

 ,األشيا  ا عطب عن يكشف أفْ  يستطيع ال البشري الفكر أفَّ  يرى ال ضعي واؼبههب  والتجريػب لمحقيقي مرادؼ ال ضعي ٙ
 ثَّ  ومن. وق انينها عبلقاهتا عن ويكشف ظ اهرها يدرؾ أفْ  يستطيع ولكن , النها ية هتاوغااي, القص ى أسباهبا عن وال
انظر: صبي   .وغايتها وسببها طبيعتها عن دبنأى وق انينها وعبلقاهتا لمظ اهر اؼبنطقي اإلدراؾ هي« اؼبنطقية فال ضعية»

 عم   -كهلك–وتطم   ٛٚ٘/ٕ( ٕٜٛٔ)بروت: دار الكتاب المبنان  مكتبة اؼبدرسة   اؼبعجم الفمسفيصميبا  
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ة  ضعيّ ال تط ر لكن  ةعمميّ  قياسات وضع حد إذل يص  دل لكّن   وذبربتها ابختبارها الفطريّ 
 وساعدت  ل  مّهدت أو «عمميّ ال العق » إذل م خرًا قادت واجهتها الي والتحدايَّتة نطقيّ اؼب

 . ظه ر  عم 
 قياسات وضع عم  ويعم   مًعا عقمّن ال يست عب أفْ  «عمميّ ال العق » ؽبها أمكن وهنا 
 أو لثقافاتوا األدايف ابختبلؼ ح ؽبا الناس ىبتمف ال واالنعكاس واالطِّراد لمتعميم قابمة وق اعد
 أفْ  كبر حد إذل استطاعتأَّّنا  كما   كافة األمم بن مشرتكة ِهيَ ف   الظروؼ أو األماكن
 . بشريّ ال العق  غبركة إطارًا تشك 
 مشرتكة ةعاؼبيّ  حالة إهباد كب  -كّمها- تّتج  ةتنّ عم عمـ  إلنتاج تدور العجمة بدأت وهنا 
  ضعيّ ال: بشقي   ضعيّ وال الفطري   العقبلف  كدهاوي  يبلحظها كاف الي الفروؽ عن النظر بقطع
  سمطان  وبسط  سيادت  فرض «عمميّ ال فالعق ». عن  اؼبنفص   ضعيّ وال  الفطريّ  عم  القا م
 التجارب إلجرا  ةمنطقيَّ  وقياسات مشرتكة «ةمعرفيّ  ق اعد» ليضع -مًعا- عقمّن ال وذباوز

 أتخه ومنتجات  «عمميّ ال العق » ومعطيات «اؼبشرتكة ةعمميّ ال الق اعد» فبدأت  وفحصها
 الفطريّ  والعق   اجملرَّد الفطريّ  العق  مسّممات ك  واهتزت  هبا الناس وانبهر  ابأللباب

 غر القيادة م ضع يف ووضع   وتكريس  «العمم» انتصار عمنوأُ   اجملرَّد  ضعيّ ال والعق    ضعيّ ال
 والفيزاي   الفيزاي  عمـ  عم  قا مة ومعروفة ؾبةمرب  ةعمميّ  وق اعد مسمَّمات ل  وصارت  نازعمُ 
 عرؽ أو دين أو ثقافة عن النظر بقطع منتجة ق اعد ِهيَ و   وكب ها الفيزاي ّية والكيميا ّية  ةحيا يّ اإل
 لؤلشيا  ونظرًا ورؤيةً  ومكاانً  وفهًما زماانً  تتقارب ةبشريَّ ال وبدأت  ؽبا اؼبستخدـ لساف أو ل ف أو

                                                                                                                                                 

ظّب  أحيااًن ابسم التجريبّية ال ضعّية vienna circleؾبم عة األفكار الفمسفّية الي أطمقت عم  نفسها صباعة فيينا ُّ  ُت

logical empiricism   أو التجريبّية اؼبشتّقةconsistent empiricism تُفهم أحيااًن أَّّنا الفمسفة الي أشبرت    وقد
وتناه  ال ضعّية الفمسفات اؼبيتافيزقية صبيعها بدع ى أَّّنا تبحث يف م ض عات المعى ؽبا    analyticalالفمسفة التحميمّية

ق اـ اػبربة والتجربة طاؼبا أَّّنا م ض عات تتجاوز اػبربة واليبكن التحّق  من صدقها عمميًّا  وترى ال ضعيَّة أّف مناط العمم ه  
ولي  ؿبت اها  وأنّنا ل  أخهان هبه  التفرقة نك ف عم  الطري  الصحيح لت حيد العمم وإلغا  قسمة العادل إذل عادل داخمي أو 

 ٛ-ٕٙ٘)ت ن : دار اؼبعارؼ  د.ت.(  اؼب س عة الفمسفّيةابطن وعادل خارجي أو ظاهر.عبد اؼبنعم اغبفين  
 



 23 

 بن والنػزاع الفرقة وع ام  اغبدود في  زبتفي مشرؽ دبستقب  اغبمم انتإمكا تظهر وبدأت
 . كافة ممالسَّ  يف الناس لدخ ؿ  ِهيَ وي الشع ب
 أفْ  يريد َمنْ  لك  يبكن س اها أو السيارات أو الطا رات لصناعة ق اعد وضع قد فالعمم 
 أو معتقدات  أو لفطريَّةا مسمَّمات  عن النظر بقطع النتا ج عم  فيحص    الق اعد هه  يسّخر
 شي  ك  يقاس ب   شي  إذل يقاس ال بشريّ ال العق  غبركة إطارًا العمم صار وبهلك؛ غرها
  لكّن اؼبسافة ما تزاؿ شاسعة يف جع  العمم إطارًا غبركة العق  البشرّي يف ؾباالت الّسياسة عمي 

العقبة اّلي ربتاج إذل اقتحاـ  فه   نسانّية  وتمك هيواالجتماع اإلنساّن والعديد من القضااي اإل
  يقتحمها اؼبسمم ف؟! 

 : ة إىل التجربةيسّ  ادلدركات احل من 
 أيخه عق  فه    دور  وربديد «الفطريّ   ضعيّ ال العق » بتهميش قاـ « ضعيّ ال العق »
 أكد ث. االذبا  هها سبلمة عدـ  الً أوّ  « ضعيّ ال العق » ل  فأثبت؛ اغب اس ب اسطة مدركات 
 دقيقة ةمعرفيّ  دالالت إبعطا  ؽبا تسمح ال ع ارض ؽبا تعرض اغب اس أفَّ  عمميّ ال العق  ذلك

 مست ى إذل ترق  بلف (7)«اؼبنهج قب َما  مسمَّمات» أو القبميَّة الفطريَّة اؼبق التوأّما   مضب طة
 ؟إذف اغب  فما ةيَّ اغبسِّ  اؼبدركات
 دالالت اؼبعرفة لطالب تقدـ أفْ  يبكن الي ِهيَ  – التجربة إفَّ : «عمميّ ال العق » هبيب 
 نقدها يتم الي «التجربة» فإفَّ . نقدها تَّ  إذا إالَّ  ذلك إلعطا  التجربة تكفي وال؛ منضبطة ةمعرفيّ 

 . عميها تمتقي أفْ  ةبشريَّ ال تستطيع «مشرتكة ق اعد» لنا تعطي الي ِهيَ  واختبارها
 استسمم فاألوؿ. اجملرَّد  ضعيّ وال    ضعيّ ال الفطريّ : عقمّن ال بن الانفصا قبد وهنا 

 الي الفطريَّة مسّممات  إذل قياس  أو  مقاربت  أوإلي   ت صَّ َما  بتأوي  يقـ  وأخه «لمتجربة»
 احملضة ة ضعيّ ال بمغ حىت تعطي  أو أتوي  بدوف «التجربة» مع سار  ضعيّ ال والعق   فيها تشَّبث
 . النتا ج  وتقبَّ  وتبنَّاها

                                                 

)القاهرة: اؽبيئة اؼبصرية العامة  رسالة يف الطري  إذل ثقافتناؿبم د شاكر رضب  هللا يف: ؿبم د شاكر  كما أطم  عميها الشيخ  ٚ 
 ٕٙ( ٜٜٚٔلمكتاب  
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 : الفقري   والعقل دينال 
   ل  حميًفا الدين هبع  وأفْ   معاقم  آبخر يتشَّبث أفْ  بشقي  «الفطريّ  العق » حاوؿ لقد

 وضباية الطبيعة عن اإلنساف انفصاؿ لتكري  ةنفسيّ ال واؼبيادين  ةخبلقيّ األ النظم عم  يركز وأخه
 يف تشا َما  فمارس  اإلنساف ال طبيعةالُهَ   ميدانك إفَّ »: لمعمم قاؿف  الفطريّة القبمّية  مسّممات
 ومشاعرَ  وروًحا نفًسا اإلنساف ولكنّ   عميك ريبتث ال تريدَما  وأنتج  أعارضك ال الطبيعة

 وانسياب  تقد م  يف استمر ب   الاب ل  يم  دل العمم لكنّ   رل فدع  ميدانُهَ  ف ودوافعَ  وع اطفَ 
 يمقف ما يف طريق .

 . ادلنشأ وادلآل :قواعد التفكري ادلشرتكة 
العق  »تط ر بدور  إذل  اّلهي « ضعيّ الالفطري العق  »إذل  «العق  الفطري»لقد تط ر  

 كب  مصراعي  عم  الباب فتحت «ة ضعيّ ال»و  «ة ضعيّ ال»أنتج مههب الَِّهي   « ضعيّ ال
 قادت يال  «ةعمميّ ة العقميّ ال»ات هدـ وتفكيك أّدت إذل بروز عمميّ عرب  «ةعمميّ ال ةعقميّ ال»
ة وقبحت عمميّ ة العقميّ ّرس انتصار الّث تكَ   «لمتفكر اؼبشرتكة ةنهجيّ اؼب الق اعد» كب  ةبشريَّ ال

من يستعم  هه   فك     ة اؼبشرتكةنهجيّ هه  الق اعد اؼب عم وهبرت الناس يف منتجاهتا القا مة 
 . األل اف أو األجناس أو ميَّةالقب اؼبسمَّمات أو لمعقا د أثرٍ  ودوف  النتا ج نف  عم  وبص  الق اعد

 مشرتكةإنسانيَّة  أفكار عم  ةنسانيَّ اإل اللتقا  ةساسيّ األ الدعا مهه  الظاهرة  أوجدتوقد 
 دين عن النظر بقطع فالعمم  كهلك «العمم ةعاؼبيَّ » تقَ ربقَّ كما  «الفكر ةعاؼبيَّ » هبا تقَ ربقَّ 

  اعبميع يعتمدها الي اؼبشرتكة القاعدة صار آخر شي  أيّ  أو كبمت  أو ثقافت  أو   مع  اؼبتعام 
 غبركة صبعيّ  إطار من شّكم  دبا «نسانّ اإل والتبادؿ بشريّ ال التداخ » قاعدة ذلك وّسع وقد

 عداَما  جرَّدت  أبن اعها وكيميا  أبن اعها فيزاي  من ةطبيعيَّ ال العمـ  فق اعد؛ نسانّ اإل العق 
 . ومناهجها منطقها ةيّ فاعمو   تهافاعميّ  من عمميّ ال العق 

 عن  اؼبنبثقة ةنهجيّ اؼب والض ابط  العمم أوجدها الي «اؼبشرتكة التفكر ق اعد» أصبحت لقد 
 ولهلك؛ دبست ايٍت ـبتمفة ؽبا وفًقا العادل أكبا  صبيع يف بشريّ ال اعبن  يتحرؾ الي القاعدة ِهيَ 
 فقط ةتارىبيّ ال وخرباهتا ةهاتيَّ ال بتجارهبا دلالعا إذل تتّقدـ أفْ  رباوؿ الي اعبماعات أو الشع ب فإفّ 
  ة ض عيَّ اؼب ةعمميّ ال الض ابط تمك خبلؿ من سبر ال ألَّّنا؛ ويرفضها شيًئا منها العادل ب يتقَّ  ال
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 يف الؾبا ؽبا األطروحات تمك ذبد وال  بهلك الناس يتأثَّر وال  وق اعد  التفكر ؼبصادر الضابطة
 . جبديّة الناس  يتداول وال   التاريخ حركة

 واؼبعّ قات الرواسب سا ر من وتنقهها ةبشريَّ ال تساعد أفْ  فرتضيُ  كافالي   الض ابط وتمك 
   واألدايف واغبضارات الثقافات بن اغب ارات سب  ؽبا تيسر «ةمعرفيّ  وحدة» طري  عم  وتضعها

 أسباب أو  فاتاؼبختم وتفسر قرا ة وتعيد  البشر بن اؼبشرتكات عن لتكشف واألوطاف ب 
 عم  قا مة حقيقيَّة ةعاؼبيَّ  ابذبا  جديد من ةبشريَّ ال وتق د  اػبربات تبادؿ سب  روتيسِّ   االختبلؼ

   «وعمراف وتزكية ت حيد» من العميا ومقاصد  اغب  قيم يف سنًدا ؽبا ذبد الي اؼبشرتكة الق اعد
 ويقـ  اؽبدى فيتحق ؛ «اعبماؿ قيم»و   «ةخبلقيَّ األ سئ لّيةاؼب» عم  تقـ  الي «اػبر قيم»و

 بّنٌ نقصها وُع ارها. وعرجا  ع را  بنظم ال بهلك اغب  الدين  ويتجمّ  ابلقسط الناس
 جع  ونقا   رواسب من فيها يزاؿ وال كافَما   بك  أوراب يف عمميّ ال العق  والدة لكنّ  

 لمسيطرة العمم ي ظِّف استعمار إذل تتح ؿ ةبشريّ لم ينتجها أفْ  لمعمم يبكن كاف الي «ةعاؼبيَّ ال»
 الروماف حق  لقد. تع يضها اليسر من لي  ةذهبيَّ  فرصة ةبشريَّ ال فحرمت؛ االستعماريَّة منةيواؽب
 األوربّي ف وحّق   خبلل  وأوضعت  الً خبا إال العادل زادتَما  ةوضعيّ  ةعاؼبيّ  -عهدهم يف -

 تكن دل الي مرباط ريَّةإلا ع ؼبة بسطت حيث؛ اثنية ةوضعيّ  ةعاؼبيَّ  -بعدهم من- واألمريكاف
 دبقتضا  من ايهو  األرض عم  سمطاَّنم األوربي ف نظراؤها  َ وحقّ   فبتمكاهتا عن الشم  تغيب
 هبم شي  ك  يقاي  أفْ  عم  -كمَّ - العادل وضبم ا واألدايف ب   والثقافات اغبضارات سا ر عم 

 وتنحت -كّم - العادل عم  تسيطر ةعقميّ لا وتمك اليـ  حىت عشر التاسع القرف ومنه ؛وعميهم
 جع  فبا ال سا   دبختمف اؼبسممن اتخص صيّ  ومنها والشع ب األمم اتخص صيّ  وتهيب

ا ك فيل ال جديد من لمعادل اوتركيبً  اتفكيكً  أي «ع ؼبة» أمريكا عصر يف «ةعاؼبيّ ال»
ً
 ب    حرًا عاؼب

 حيث ح ؽبا يدور «ةمريكيَّ األ اؼبتحدة ال الايت»ي ُهَ  الَّهِ  اؼبتقدـ لممركز اتبًعا بلً ذلي بلً ذي ليك ف
 . دارت

 عم  مصادرة ِهيَ  اإلنتاج وسا   ع ؼبة عن انبثقت الي «الع ؼبة» إفّ : أق ؿ أفْ  أود هنا
 ق اعد أنتجالَِّهي  نهجيّ اؼب التفكر وحدة م ظِّفة لمظه ر فرصتها تنتظر كانت «قرآنية ةعاؼبيّ »

 الق اعد ةعاؼبيَّ و   اإلنساف بين بن والتفاع  االنتما  ةعاؼبيّ  وحّق   رالبش بن مشرتكة ةعمميّ 
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 أفْ  خطاب وك  خطاب أيّ  صاحب عم  وبتّماف ةعاؼبيَّ لم ال جهاف ههاف  لمتفكر اؼبشرتكة
 ووبكمها يضبطها الي اغبارلّ  بشريّ ال لمفهم اؼبشرتكة الق اعد كب  يت ّج  وأفْ  اعاؼبيًّ  خطاب  يك ف

ال يسمح لؤلوهاـ واألخطا  واػبرافة والشع ذة أف يتسّرب شيٌ  منها إذل  «صاـر عمميّ  منهج»
 العق  اإلنساّن.

 الدوالر اَّنار فإذا؛ العادل آاثرها تعم ةحضاريّ  أزمات من رأت دبا تاغرتّ  قد «الع ؼبة» إفَّ  
 العمبلت سا ر ل  وتتداع    -كّم - العادل يف ةقتصاديَّ اال األوضاع تضطرب فقد ني ي رؾ يف

 أمريكا يف االقتصاد بهلك انفع  الياابف يف كربى   شركة أفمست وإذا  واالضطراب ابلتهبهب
 ةعاؼبيّ  بنا  اؼبمكن من وأفَّ    وحد  لبلقتصاد راجع ذلك أفَّ  الع ؼبة قيادة فظّنت؛ والعادل

 تمك يجةنت حدثإمّبا  ذلك أفَّ  تمحظ دل ألَّّنا؛ وحد  االقتصاد عم  تقـ  حبيث  ابالقتصاد
- وشع هبا األرض بن العجيب التداخ  هها حقّقت الي «اؼبشرتكة ةفكريّ وال ةنهجيّ اؼب الق اعد»

 والنظم ةتارىبيّ وال ةدينيّ ال اتمفيّ واػب واغبضارات الثقافات اختبلؼ عن النظر بقطع -كاّفة
 . ةقتصاديَّ واال ةسياسيّ ال

 نسانّ اإل لمتفكر ةنهجيّ اؼب لض ابطا» ابذبا  مسرت  عن اإلنساف لتح ّ  قد أوراب إفَّ  
 يهي َما  أو   ةنسانيَّ اإل ال حدة كب  ةعرفيّ اؼب ت ج هات  فصادرت  االستعمار عادل لتدخم  «اؼبشرتؾ

 مفتعمة ع ؼبة إذل -هامِّ ك- االذباهات تمك لتح ؿ أوراب من الراية أمريكا تسمَّمت ثّ   األق  يف ؽبا
 . ػبدمتها سياسيّ ال النف ذ ت ظيف وسياسات  وجشعها الكربى شركاهتا مطامع عم  قا مة

 وأحباؤ  هللا أبنا  أَّّنم فكرة عم  القا م برتاثهم أتثرًا ابر يستأثر أفْ  وباوؿ الغرب ولع 
 حاكمة عميا قيم من والرس  األنبيا  ب  جا  ما يتبى أفْ  من وبدالً    ب  البشر بقية صمة وينف ف
 عم  العادل هُبرب مفتعمة ع ؼبة قيم ألنفسهم ليخمق ا والعمراف والتزكية الت حيد: مث  لمبشرية جامعة
 غر والتناوؿ لمفكر منهجّية ق اعد سبثِّ  والي كاّفة النبي ف جا  الي اإلؽبية ابلقيم واستبداؽبا قب ؽبا

  مشروع خبلؿ من   لمتبعّية عاؼبّية ق اعد ي س  ذهب اؼبعرفة أو العمم أخبلقّيات عن مفص لن
 إلهبابّية سمب ه  الهي( التمّمك) «فرـو»تعبر حسب يربر لكي   اعبديد االستعماريّ 

 (.اؼبشاركة)
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 ح ل  مطمقة بتبعّية تدور أطراؼ ؾبّرد ليك ف -كّم - العادل وهتميش الغربيَّة اؼبركزيّة نزعة إفَّ  
 ث   ابلدين اكبرفت الي دت قيا الغربيَّة اؼبركزيّة تتسمم أفْ  العادل طالع س   من ولع . مّدمرة نزعة

 -كّم - العادل هتّدد الي االكبرافات هه . التقنّية يف اكبرافاهتا سبارس هي وها   ابلعمم اكبرفت
 .في  اغبياة أشكاؿ وك    وأرض  وظبا   وزرع  ونسم  وأرض  إنسان 

 الوضعّ ة ادلنققّ ة:
فمناهج البحث قد ت  ؛عنها لي  هناؾ منهج عممي ؿبايد مستق  عن الفمسفة الي انبث  

ت ظيفها لدى اؼبهاهب اؼبعاصرة لتكرس تص راهتا وتعرب عن رؤيتها الكمّية ح ؿ العادل واإلنساف 
ة يواؼبناهج السا دة كمها قد استبعدت ال حي والدين ودل تسمح حباؿ أف تك ف لمرؤ   واغبياة
ربة وذبربة ابلتأثر غر اؼبباشر وإف كنا ن من عن خ ؛أي أتثر عم  اؼبنهج -ظاهرايًّ -الدينّية 

فهي يف نظران ويف  ؛لمتص رات والرؤى الت راتّية والتمم ديّة يف مناهج العمـ  االجتماعّية اؼبعاصرة
وإف كانت ذبري يف العمـ   ؛خربتنا وذباربنا  إسرا يميَّات العصر الراهن الي ال يسه  اكتشافها

عمـ  مث  التاريخ واعبغرافيا واالجتماع واألنثروب ل جي االجتماعية اؼبعاصرة ؾبرى الدـ خاصَّة يف 
 وعمم النف  وما إليها. 

وقد اتسمت ال ضعيَّة   تعرب ال ضعيَّة عن نظرة فمسفيَّة متكاممة إذل الك ف واغبياة واإلنساف
ولهلك  ؛بتكري  العممانيَّة وتكري  مبدأ عزؿ التص رات واؼبفاهيم الدينيَّة عن القضااي العمميَّة

فقد أكدت عم  ضرورة ارتباط اؼبنهج يف العمـ  اإلنسانيَّة ابلنم ذج الطبيعّي التجريّب واعتبار 
أو ؾباالت اإلنساف وإبعاد  ةلعمميَّة يف ؾباؿ الطبيعاذلك وسيمة وحيدة لمكشف عن اغبقا   
منه ذلك التاريخ و   طار اؼبعريّف ال ضعّي إبعاًدا اتًمااإلالفكر الدييّن اؼبيتافيزيقّي عن اؼبنهج يف 

 يبّث فالدين بك  ما   وال ضعيَّة تعين اؼبقاب  اؼبضاد أو النايف ل جهة النظر الدينيَّة بصفة عامة
وقد أدى ذلك إذل استبعاد  ؛ومصادر  اؼب حا  من كتاب ونب ة يفرتض أف تبعد عن مصادر اؼبعرفة

اولت ال ضعيَّة أف تقدـ نظريَّة معرفة منظ مات القيم الدينيَّة من اجملاالت العمميَّة واؼبعرفيَّة وح
عق  اإلنساّن ومهام  اإلدراكيَّة مبديمة وعمـ  أخبلؽ وصباؿ ورؤية لئلنساف والك ف وتفسرًا ل

  لتغم  سا ر اجملاالت يف وج  التص رات الدينيَّة وتقدـ بدا   عنها ؛وتفسرًا لم اقع وما إذل ذلك
ظهرت يف إطار ؾبم عة من التناقضات الفكريَّة والصراعات  وال غرابة يف ذلك فإفَّ اؼب ض عيَّة قد
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فاتسمت أطروحات كثرة فبا قدمت   ؛الي برزت بن النزعات اإلنسانيَّة واؼبنظـ  الفكري الكنسيّ 
ال ضعيَّة بردود األفعاؿ أكثر من اتسامها خبط ات عمميَّة مدروسة متدرجة بعيدة عن اؼب ثرات 

 السمبّية.
لكن هه  السمة  ؛يَّة ال ضعيَّة قد قدمت إقبازات كثرة يف ؾباالت عديدةومع أفَّ اؼبنهج

السمبيَّة كانت من أسباب بروز كثر من األعراض اعبانبيَّة ؽبه  اؼبنهجيَّة لع  منها أو يف مقدمتها 
ى إليها فالعاؼبيَّة الي أدّ  ؛االكبصار والت قف والعجز عن االمتداد عند ال ص ؿ إذل قضااي معينة

بدأت تت قف عند النهاايت واإلحساس ابلعجز عن   لتقدـ العممي والتقين السريع واؽبا  ا
االمتداد فتبدأ أطروحات َّناية التاريخ  َّناية اإلل   َّناية الدين  َّناية اإلنساف  َّناية اغبياة  ومع 

نساف أف أفَّ هه  النهاايت ل  استفادت من البعد الغيّب ومن الدين الستطاع اإل افرتاضوج د 
ىبرج من اعبدؿ احملص ر بن اإلنساف والطبيعة إذل جدؿ يفتح أمام  ؾبااًل واسًعا لسم ؾ سبي  
الك نيَّة واالمتداد فيها إبضافة جدؿ الغيب. ول  حدث هها ؼبا حدث االكبصار والت قف عن 

م  ع ؼبة االقتصاد سم ؾ سبي  العاؼبيَّة يف اذبا  الك نيَّة واالرتداد إذل حالة ع ؼبة قاصرة تنط ي ع
والشركات اؼبتعددة اعبنسّيات وفرض الديبقراطّيات اؼبصطنعة لفتح األس اؽ عم  مست ى العادل 

عادل أوؿ العادل اؼبقّسم إذل لينتحر اإلنساف يف  ؛رخص األيديأواغبص ؿ عم  أرخص اػبامات و 
يَّة والصراع والتمييز بك  واثن واثلث وينحصر إف دل ينتهي في  الفقر واعب ع واؼبرض واعبه  واألم

أماـ في  يفسح اجملاؿ ابلعادل الثالث بدؿ أف أسمحة الدمار الشام  ذبارب ونفاايت أن اع  و 
 .أسمحة مضادة لمفقر واعبه  واعب ع واؼبرض واغبروب والصراعات وما إليها
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 : وحدة العلوم 
ق اعد التفكر اؼبشرتكة الي سب  ُهَ  أتكيد  عمميّ العق  ال لقد كاف االنتصار األوؿ الَِّهي حقق 

 ال ةنسانيَّ واإل ةجتماعيَّ اال العمـ  أفّ  قرر حن آخر انتصارًا عمميّ ال العق  حق  ث  ت ضيحها
ا وإال ةطبيعيَّ ال العمـ  عن منفصمة تك ف أفْ  يبكن  (ٛ).عم ًما تك ف لن فإَّنَّ

                                                 
؛ الطبيعّية العمـ  فمسفة إذل اإلنسانيَّة والعمـ  اؼبعارؼلقد خضعت   ٛ  شأَّنا خضعت وبهلك بناً  عم  مق لة وحدة العمـ 

 ب اسطة وفهمها األم ر وعي عم  القدرة اغبتميّ  العمم عادليف  العق  جدلقد و و   «العممّية ةلمحتميَّ » الطبيعّية العمـ  شأف
ا لئلنسافهناؾ وجهة نظر مقابمة تنطم  من مق لة أّف   لكن. العمم دبنجزات يريد ما تكييف عم  والقدرة, العمم

ً
- آخر عاؼب

 وبق  كم  وبهلك ؛يكر  وقد وىبتار, ويرف  يقب , ويريد ا يش فاإلنساف ,اإلنسانّية اغبريّة عادل ه  -الفمسفة ترى كما
 اغبريّة وبن العمم بن إشكاالً  فتخم _ حبسب وجهة النظر اؼبقابمة_  اغبريّة هه  اإلنساف عن ربجب العمميَّة واغبتميَّة  ذات 

 العممانظر: يبى اػب رل   «رينياالشيزوف أو اؼب ب  ة االزدواجّية» اػب رل يبى. د عمي  أطمقت ما أو االغرتاب إذل ي دي
 جع  حدًّابمغ  الفصاـالنظر اؼبقابمة أّف  تق ؿ وجهة  ب  (ـٜٚٛٔ  لمكتاب العامة اؼبصرية اؽبيئة :القاهرة) واغبريّة واالغرتاب
 واألدبيَّة اإلنسانيَّة والثقافة انحية من العممية الثقافة:  ابلثقافتن واؼبقص د, منفصمتن ثقافتن عن يتحدث ف ابلفمسفة اؼبعنّين

 جامعة يف ألقاها الي« ثقافتاف» الشهرة ؿباضرت يف  C.P.Snow سن  الم رد إذل التعبر هها ويع د  أخرى انحية من
ا سن  كاف فقد. ـٜٜ٘ٔ العاـ كمربيدج

ً
  األداب  مع أمسيات  يقضي هاوايً  ايبً وأد, العمما  مع َّنار  يقضي ؿبرتفًا طبيعيًّا عاؼب

 وهبه  ,ومنطمقات  خصا ص  لك ٍ   متقابمن فريقن أصبحا حىت األدبّية؛ والثقافة العممّية الثقافة بن ال اسعة الشقة  وأفزعت
 والثقافة ابغبياة عبلقت  عن ورم ز ومضامن كأجهزة العمم فص  خط رة واضًحا بدا لقد. ومنجزات  وعاؼب  اآلخر يتجاه  أو

 كنجدوف وليم الشباب ريعاف يف رح  الهي النابغة الرايضيات عادل القضية هه  اثرةإ يف سن  سب  وقد. الشام  دبعناها
 ويف  أيًضا كمربيدج جامعة يف التطبيقيَّة الرايضّيات أستاذ كاف وقد(, ـٜٚٛٔ – ـ٘ٗٛٔ) W.K.Clifford كميف رد
 اعبه  مع الشاممة الثقافة واعتبارها ثةاغبدي العمـ  تدري  عم  راالقتصا ـباطر أوضح, واحد بعاـ رحيم  قبي  الصادر كتاب 
 بن وتعمقت انشقت الي اؽب ة تردـ أفْ  شأَّنا من العمم اتريخ مباحث أفَّ  -ص اب عن - كميف رد رأى  العمم دباضي

 اعبميع وسمم, Popper ب بر أشار كما كثرًا القضية هه  ن قشت  العمـ  عم  اإلنسانيَّة والدراسات العمميَّة الدراسات
 أتليف اإلطار أسط رة كتاب انظر  عممّية م اد اإلنسانيَّة العمـ  طمبة ويدرس, إنسانّية م اد العمـ  طمبة يدرس أفْ  رورةبض

 كانت وإذا: قمت. اؼبرتصبة تعميقات ـٖٕٓٓ نيساف ٕٜٕ رقم الك يت اؼبعرفة عادل اػب رل طريف يبى. د ترصبة ب بر كارؿ
 تردـ وكيف, الشرعّية أو النقمّية أو اإلسبلمّية ابلعمـ  ابلك فما, اغبد هها بمغت قد واحدة لفمسفة أخضعت عمـ  بن اؽب ة
ػَبَْمُ  السََّمَ اِت َواأَلْرِض َأْكبَػُر ِمْن َخْمِ   إّف القرآف اجمليد يق ؿ األخرى؟ البشريَّة ومعارؼ عمـ  وبن بينها السحيقة اؽب ة

َوَما َيْسَتِ ي اأَلْعَم  َواْلَبِصُر َوالَِّهيَن آَمُن ا َوَعِمُم ا الصَّاغِبَاِت َوال اْلُمِسيُ  قَِميبل َما (ٚ٘)ْعَمُم فَ النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكثَػَر النَّاِس ال يػَ 
( ويف ذلك داللة لممتدبرين ال زبف  أبّف خم  السماوات واألرض أكرب من خم   ٛ٘_ٚ٘)غافر:  (ٛ٘)تَػَتهَكَُّروَف 

ف رف  التس ية بن األعم  والبصر وهي ع ارض حسية  فميتقّب  عدـ الّتس ية بن العم  الصاحل الّناس  وإذا تقّب  اإلنسا
 والعم  السّي .
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 واالنعكاس االطراد» حيث من الطبيعة عناصر ل  زبضعَما  ؼبث  زبضع ةنسانيَّ اإل فالنف  
 والكياانت ةنسانيَّ اإل النف  يف البحث منهج ت حيد فيمكن   كهلك دامت وما (ٜ)«الشرطيّ 

 العمـ  بن -(ٓٔ)اؼبدرسيّ  غر- لمفص  ضرورة فبل .األخرى الطبيعة وعناصر   ةجتماعيَّ اال
 صبمة واؼبعارؼ العمـ  هه  بن الفص  يكفي ب   ةطبيعيَّ ال العمـ  وبن ةنسانيَّ واإل ةجتماعيَّ اال

 إذل الساذجة ة ضعيّ ال لنفاذ احدًّ  نضع أفْ  يبكن وبهلك؛ الساذج القبميّ   ض عيّ اؼب العق  وبن
 من حباؿ عنها ينفص  ال  وشبرهتا الطبيعة ابن اإلنساف فإفّ ومن انحية أخرى   ةعرفيّ اؼب الساحات
 والنف  في  العق  ووج د  ةطبيعيَّ ال رالعناص عم  في  اعتمد بلً وتفصي صبمةً  وتك ين   األح اؿ

 اغبقيقة ينفي أفْ  يبكن ال -كّم - ذلك  االختيار عم  ابلقدرة األخرى اؼبخم قات عم  ورقّي ُ 
 عمميّ ال اؼبنط و  تميّ اغب عمميّ ال اؼبنهجكٌ  من  صار وبهلك  الطبيعة ابن أنّ  من الراسخة الثابتة
  ةتارىبيّ وال ةهاتيَّ ال ذبارهبا تتجاوز أفْ  رباوؿ ةبشريَّ ال أتفبد  «ةتميّ اغب ةعمميّ ال لمض ابط» مصدرًا
 «ة ض عيَّ اؼب ةعمميّ ال الض ابط»بػ ضبطها يبكن الي األجزا  بتمك إالّ  تتشبث أالّ  عم  وتعم 
  ةاجتماعيَّ  وأخرى ةطبيعيَّ  عمـ  بن ف اص  تضع ال م حَّدة ةحتميّ  ةعمميّ  ق اعد عم  فتقـ 
 . ةإنسانيَّ  واثلثة

 ةنسانيَّ اإل العمـ  م ض عقد استند دعاة الفص  بن العمـ  ومناهج البحث فيها إذل أّف و 
 وعق  روح و نف  لئلنساف داـ وما  حياة ونظاـَ  وؾبتمًعا وأسرةً  فرًدا؛ اإلنسافُهَ   ةجتماعيَّ واال

 ورا  ًياسع وىبالفها ذلك يف الطبيعة عناصر يفارؽ إذف فه    «والتفكر الناطقيَّة» عم  وقدرة
ة لق اعد مشرتكة طبيعيّ وال ةجتماعيَّ واال ةنسانيَّ اإل الظ اهر ضعزبَ  أفْ  -إذف- ينبغي فبل   اغبريّة

 فكيف   ل  مسخرة والطبيعة  في  واؼبستخمف الك ف سيد اإلنساف كما أفّ    وؼبنهج م حد
 ةماعيَّ جتاال األزمات نعاجل وكيف؟ مشرتكة ةعمميّ  وق اعد  واحد ؼبنهج -مًعا- لبضعهما

 شئ ف هبا نعاجل الي البحثيَّة اؼبناهج ونف  ةعمميّ ال ةتميّ اغب بهات اؼبختمفة ةضاريّ واغب ةنسانيَّ واإل
 والفروؽ والشع ب األمم اتخص صيّ  تههب فأين ب  التسميم مع هها ذباوزان إذاو  ؟الطبيعة

                                                 
  .Freud دفروي ودراسات حب ث من وكثر  الكمب مع وذبربت  ابفم ؼ نظرية يف النظر خبلؿ من ذلك مبلحظة يبكن  ٜ

ة من تدرج الـز لتعميمها خض ًعا لطبيعة اإلنساف وقدرات  يف تمقي ما تقتضي  العممية التعميمي« ابلفص  اؼبدرسي»أريد  ٓٔ
 .ال يبث  حقيقة اؼبعرفة  وهها التدرّج اؼبعرفة
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 أالَّ  يبكن وه ؟ والشع ب مماأل بن ةدينيَّ وال ةتارىبيّ ال والف ارؽ  واغبضارات الثقافات يف الظاهرة
 يف التعام  مناهج يف بينهما نفّرِؽ هبعمنا أثر أي   -وؾبتمعة متفرقة - الف ارؽ هه  لك  يك ف

 ؟ ؽبا زبضع الي ةعمميّ ال الق اعد ويف أزماهتما
 عم  ةعمميّ ال ةنظريَّ ال اؼببادئ إحالة» ةعمميّ  وق ع وج از إبمكاف سّممنا إذا إنَّنا: واعب اب 

 صفة ونزي   ةنسبيَّ  ةنظريَّ  أيّة ةعمميّ ب الق ؿ قب ؿ يف فنت قف   «ةجتماعيَّ واال ةنسانيَّ اإل ق التاؼب
 كانت أايًّ  ةبشريَّ ال واؼبق الت اؼبعارؼ عن التاـ واالستغراؽ اعبربيّ  اإلطبلؽ
 طالشرو »بػ نسانّ اإل التفكر نّقيد أفْ  -آنهاؾ- متعّهرًا يك ف فمن؛ «ابالحتماؿ»ونستبدؽبا

 تقَ تعمّ  قد والق اعد ة ض عيَّ اؼب الشروط تمك ألفّ   ال حدة هه  نتا ج أهم وتمك  «ة ض عيَّ اؼب
 يت قف ف ال اليـ  فالناس؛ البشر بن التفاهم قاعدة فاّتسعت  عمميّ ال الفهم شرا ط عن ابلكشف

 ةعمميّ ال  ابطوالض «التفكر مصادر» يناقش فَما  وآخر أوؿ يناقش ف ولكّنهم  النتا ج عند كثرًا
 إليها اؼبستندة «التفكر وض ابط اؼبصادر» يف وثق ا فإفْ   اؼبصادر تمك عم  تطبيقها يبكن الي

 وال  قّدم تُ َما  إذل ينظروا ودل -األنبيَّة غاية يف أمر وذلك- ةهاتيَّ ال عن النتا ج ابنفصاؿ سّمم ا
 الض ابط» فكأفّ   ةتارىبيّ ال تكخمفيّ  أو ةهاتيَّ ال ذبربتك عن انذًبا قدم تُ َما  كاف إذا عّما يتسا ل ف

 البشر عند اغبجّية مصدر وِهيَ   الس ا  الكممة أو اؼبشرتكة رضّيةاأل ِهيَ  صارت «لمتفكر ةعمميّ ال
 ( 11).كافَّة

                                                 

 ٔٔ
أهػ ا  أو مصػاحل أو ربيػزات  أي تسػتند األحكػاـ  تُعربِّ اؼب ض عية عن إدراؾ األشيا  عم  ما هي عميػ  دوف أف يشػ هبا   

 وبعبارة أخرى تعين اؼب ض عية اإليباف أبف ؼب ض عات اؼبعرفػة وجػ ًدا مػاداًي خارجيًػا إذل النظر إذل اغبقا   عم  أساس العق  

 إدراًكػا كػامبلً  -مستقمة عن النف  اؼبدركػة- يف ال اقع  وأف الههن يستطيع أف يص  إذل إدراؾ اغبقيقة ال اقعية القا مة بهاهتا
الفػردي  أي مػا ىبػص شخًصػا واحػًدا  فػإف  لػهاّي تعػين. وعم  اعبانب اآلخر  كممػة امههب  يف« كانط» إلي  ذهب ما وه 

اعتاد أف هبع  أحكام  مبنية عم  شع ر  وذوق   ويُطم  لفظ ذاّي ت س ًعا عم   ُوِصف شخص أبف تفكر  ذاي فهها يعين أن 
  ة والظػاهرة اإلنسػانيةابؼبفارقػة بػن الظػاهرة الطبيعػ وتػرتبط إشػكالية اؼب ضػ عية والهاتيػة  مصػدر  الفكػر ولػي  ال اقػع مػا كػاف

عم  التعام  مع  قادرٌ   صفحة بيضا  قابمة لتسجي  ورصد ال قا ع حبياد شديد وابلتارل فإنوترى اؼب ض عية أّف عق  اإلنساف 
ل اقػع   أّما اهه  الكفا ة حينما يتعام  مع عادل اإلنساف الداخمي اؼب ض عي اػبارجي أي العادل احملس س بكفا ة ابلغة  وتق 

الصػػمبة وال قػػا ع احملػددة  وشبػػة قػػان ف طبيعػي واحػػد يسػػري عمػػ   واقػػع بسػيط يتكػػ ف مػػن ؾبم عػة مػػن اغبقػػا  فهػػ  ضػ عي اؼب  
حيػث العقمػي  والظػ اهر البشػرية عمػ  حػد سػ ا   وابلتػارل فاغبقػا   عقميػة وحسػية تعػرب عػن كػ  مػا وُبػ   الظػ اهر اإلنسػانية

ة؛ أّما ق انن الرتابط الطبيعية/ اؼبادية العام  ض عي من تمقا  نفسها حسبواغبسي شي  واحد  وترتابط أجزا  هها ال اقع اؼب



 32 

  تعرقم  أو االذبا  ذلك ت قف دل لكنَّها؛ معارضة ؾباؿ انبناعب بن الت حيد هها بقي لقد  
 ومشكبلت ومآزؽ ةاجتماعيَّ و  ةحضاريّ  أزمات تتناوؿ العادل يف ثرةك متقّدمة جهات بدأت ب 

 وصف وصار  ةطبيعيَّ ال العمـ  وفمسفة ةطبيعيَّ ال العمـ  منهج عم  قا مة دبعاعبات كثرة ةإنسانيَّ 
 التفكر وق اعد  ومناهج  التفكر مصادر» ح ؿ يدور عمميّ  غر أو عمميّ  أبنّ  الشي 
 ةسياسيّ ال تنظرايّ ال سا ر تستند إليها أو ومنها  دعا مها وأرس     العمم أفرزها الي «اؼبشرتكة

 . اؼبعاصرة ةقتصاديَّ واال ةجتماعيَّ واال
 نظم تبنَّتها حىّت  ةعاؼبيَّ ال األزمات لسا ر بلً ح «ةشرتاكيّ اال» رحتطُ  اؼباضي القرف ففي 
 اآلف وتس د  مشايخ يهاإل الدع ة يف وكتب  مسمم ف بهلك وآمن  سبلميّ اإل احمليط يف قا مة

 لممسّممات ـبالفتها أو م افقتها إذل نظر دوف عنها انبث  وما  ةميرباليّ ال تنظرايّ وال األفكار
 ـبالفتها عن التساؤؿ إذل الكثروف يمتفت وال   سابًقا وعق ؽبم الناس قم ب يف القا مة ةسبلميَّ اإل
 كهلك   واؼبآالت واؼبقاصد والغاايت ةكميّ ال الرؤية يف وثقافاهتم وأدايَّنم إليباَّنم م افقتها أو

 فمن  ةعممانيّ و  ةاشرتاكيّ و  ةليرباليّ  تص  رات من انطبلقًا -كم ها- اؼبهمَّة األحداث تفسَّر صارت
 وزبريب  والتفك ك العنف وظاهرة ةدينيّ ال الصح ة وبروز  ةشعبيّ ال والق ى   ةرأظباليّ ال بن التناق 

                                                                                                                                                 

فاسػػتجابة(   مميػػة اتصػاؿ بسػيط بػن صػػفحة العقػ  البيضػا  وال اقػع البسػػيط اػبػاـ )منبػ اإلدراؾ يف الفكػر اؼب ضػ عي فهػ  ع
عطيػات اغبسػية يف عقػ  اإلنسػاف عمػ  أنػ  ال اقػع واؼب وهػي عمميػة ؿبك مػة مسػبًقا بقػ انن الطبيعػة/اؼبادة  وينظػر لبلرتبػاط بػن

أو م قػع  مرتبطة يف ال اقع برابط السببية ال اضح  وال تتأثر عممية اإلدراؾ ابلزماف أو اؼبكاف عممية تمقا ية ابعتبار أف األشيا 
يف إطػار السػببية   تػدورو  اؼب ضػ عية )اؼباديػة( كػ  الثنا يػات  وخص ًصػا ثنا يػة اإلنسػاف والطبيعػة تمغػي  و اؼبػدرؾ مػن الظػاهرة

وابلتارل ال تعرتؼ ابػبص صية  ومنها اػبص صػية اإلنسػانية  فهػي  وتنق  مركز اإلدراؾ من العق  اإلنسان إذل الشي  نفس  
 .اؼب ض عية الدقػة الكميػة  وتعتػرب اؼبعرفػة نتػاج تػراكم بػرّان لممعم مػات تفض و  واؼبشرتؾ بن اإلنساف والطبيعة تركز عم  العاـ

يفكروف  -الظروؼ اؼب ض عيةنف  إف ت افرت ؽبم -ك  اؼبشرتكن يف العمـ    فّ أ لنم ذج الكامن يف الرؤية اؼب ض عيةاويفرتض 
ويػرى النمػ ذج ‹ القػان ف العػاـ‹ج الطريقة ويسأل ف نف  األسئمة  ولهلك فإف عممية الرتاكم ست ص  إذل مبػ ذج النمػاذ  بنف 

 وبنيت  اؼبادية واالجتماعية يف ض   تراكم  اؼبعريف ودبا يتف  مع الق انن إلنسافاؼب ض عي أف العق  قادر عم  إعادة صياغة ا

 .الطبيعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 ٕٚٓٓمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارسٚلمت سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع انظر:عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ال هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب اؼبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري : "الهاتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة و اؼب ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ عية" 
<38siri.com/ar/modules.php?name=News&file=article&sid=http://www.elmes> 
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  وكّ  ذلك يفّسر واؼبرض والفقر اعب ع وتفشي   األطفاؿ وتشّرد سرةاأل وتفكك  والصراع البيئة
  بهات األطر والق اعد الفكريّة اؼبشرتكة.

 وعًدا ع ادّ  ـبياؿ عم  دولة أقامت  نّيةيهصِ  ةيه ديّ  من ةدينيّ ال ابلصح ات عرؼَما  إفَّ  
 مع  العادل وربكم اؼبسيح دولة وتقيم   كّمها الدنيا لتغرِّ  اؼبسيح السيد تنتظر ةنصرانيّ و  دا ًما اإؽبيًّ 
 األخرى األمم من البله تّين تشارؾ ةإسبلميّ  حركات إذل  وفتعدّ  فبا قادمة عاـ أللف ابظب  أو

 دولة وإقامة  ةإسبلميّ  حياة الستئناؼ تعم إلي   وما اؼبهدي صابؼبخمّ  اعتقاداهتم من كثرًا
 يف األوؿ سبلميّ اإل جتماعيّ اال الكياف يهاعم أقيم الي الدعا م ذات عم  إمامة أو خبلفةأو 

 والقياس «اؼبقاربة» منطمقات من تنطم  أو  ةسك نيَّ  ةعقميّ ب الشريعة أحكاـ فيها  بّ تطَ  اؼبدينة
  ! "هللا شرع ث"يق ؿ اؼبقارب ف:و  عاؼبيّ ال ال اقع مع لتتماه  ؛الرباصباتية واؼبصاحل
 ةنسانيَّ اإل التفكر ق اعد» عم  قا ًما خاصًّا ماّدايً  تفسرًا تفسَّر صارت الظ اهر هه  ك   
 ق ى إفراز عم  اجملتمع قدرة ومدى  الق ى   بن والتناق   ابلتطّ ر تفسَّر وكمها  «اؼبشرتكة
 أو ةقتصاديّ اال الفرص وإاتحة استيعاهبا القا م سياسيّ ال النظاـ يستطع دل جديدة ةاجتماعيّ 
 العبلقات وتغير   اػببلقة والف ض  والتناق  ابلصراع اجلتع وكّمها  ؽبا اؼبناسبة التدريبيَّة

 التغرات استيعاب عن عجز فقد البله ي سك نّ ال الفكرأّما . (ٕٔ)ذلك إذل وما ةقتصاديَّ اال
 ال   الضرورات بفتاوى التغرات تمك تغطية ؿباولة إذل عبثيّ  بشك  وانصرؼ   ن عّيةال

  (ٖٔ).والغاايت واؼبقاصد السنن ابستيعاب
ى كهلك أّف الطبيعة تكشف عن نفسها وتتمظهر ب اسطة ؾبم عة من اؼبناهج ال وكبن نر 

ب اسطة منهج واحد  ولهلك فبل يمـز التقّيد دبنهج واحد  أّما العمـ  اإلنسانّية واالجتماعّية فإّف 
ة األمر فيها أعقد فظ اهر السم ؾ الفردي واالجتماعي من الّصعب أف زبضع بدّقة ؼببلزمات عمّ 

 ومعم ؿ.
 

                                                 
ٕٔ

االنتفاضات واؼبقاومات  والعمميات الي تتسم  ر من تمك اؼبنطمقات  ومنها:ولهلك صارت سا ر الظ اهر تفسّ    
  ف إذل تفسرها ابلفقر واغباجة  وعدـ اؼبشاركة السياسية وما إذل ذلك.ابلتضحية ابلنف   فيسارع احملممّ 

ٖٔ
 وهها ما سيتم ت ضيح  يف الفص  الثّان من هها البحث: اؼبعادل اؼبنهجّية يف القرآف.   
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 : احلداثة وما بعد احلداثة 
 سياقاهتا داخ  ذبد الي اؼبصطمحات من مصطمحاف «اغبداثة بعد ما»و «اغبداثة»

  (ٗٔ).الشىت   ةتارىبيّ ال واالنعطافات اؼبنظ ر حبسب كثرة وتعارضات تن يعات ةرجعيّ اؼب
 وفبلسفة وعمما  ان فوفن وفمفّكر و  أداب  هبا قاـ الي اعبه د ؾبم عةُتطم  اغبداثة عم   
 ت ألورابّ  ةتارىبيّ ال األحداث بن فاص  خط وضع إذل جه دهم تأدّ  حبيث   س اهم أو أوربّي ف
 ةؽبيمنا من والتخمصّ  تبل  وما عشر السادس القرف يف   األوربيَّة ةعقبلنيَّ لم التأسي  دبقتضا 
  (٘ٔ).األوريبّ  لمعق  البله يّ  الكنسيّ  االستبلب أو   الكنسيَّة

                                                 
 م ض ع يتناوؿ« القرآنّ  اؼبنهج يف معادل» لتناوؿ -األص  يف- أعد قد هها كبحثنا حبثًا يرى حن الباحث يستغرب وقد  ٗٔ
 أيّ  أفَّ  ن كد وت ضيحها العبلقة هه  ولبياف بهاؾ؟ هها قةعبل ما: يتسا ؿ وقد  السياؽ هها يف« اغبداثة بعد ما ث اغبداثة»

 الهي ال اقع كب  يتج  ث  واالجتماعيَّة واالقتصاديَّة فالسياسيَّة  الثقافيَّة ث الفكريَّة اعبهور تتب ع من ل  بد ال اؼبنهج يف ابحث
  وهبب أف ال نستسمم وعناصر , مكّ انت   ربمي يف تساعد لعمها كاشفة م شرات تقدمي ؿباولة عم  والعم , اليـ  نعيش 

 ط الً  في  وامتد الثقايفَّ  فراغنا الغريب   الفكر اخرتؽ حنلمتقميد واعبم د اّلهي جعمنا نستقي  عن م قع القيادة ابلقرآف  ف
 خطابنا صار وبهلك ؛نتعمد  دل أـ ذلك دانتعمّ   نعرؼ دل أـ عرفنا اغبياتّية ونظمنا وفكران لعق لنا اؼب ّج  ه  صار وعرًضا

 فيبادل  واغب  اؽبدى إذل اؼبفت ح السالك والسبي  الطمأنينة يقدـ فبا أكثر واالضطراب اغبرة يثر غريًبا خطاابً  اإلسبلميّ 
 لباطب أفْ  نريد وكبن واليـ , اآلخرين ونفي والتفسي  والتبديع التكفر إذل يمجأ َمنْ  فيمجأ, مثم  ابستغراب استغراابً  الناس
 الي والرؤية, ومناهج  وحركت  صياغت  كيفيَّات ومعرفة اؼبعاصر العق  وتشريح تفكيك من لنا بد ال ابلقرآف وأبنا   عصران
 نعرفهم لكي حياهتم ونظم وم اقفهم ومق الهتم نزول  عصر يف البشر أصناؼ لنا يُبنِّ  قد القرآف أفّ  ترى   أال  منها ينطم 
 بد ال الي ال سا   مفهـ  من ينفصم ال جز ًا اغبداثة بعد وما اغبداثة دراسة تصبح ناه ومن  ابلقرآف قباهدهم كيف وندرؾ

 .اؼبعريفّ  لسقف  ومناسبةً  العصر ؼبست ى مبل مة صياغة اؼبعاصر القرآنّ  اػبطاب صياغةإذل  مت ص  ل هامن
 رايب ند يعرِّؼيف ؿبدد لمحداثة اؼبعاصرة  و هها اإلطبلؽ عند ج  اؼبتناولن ؽبا واؼبتعاممن معها  وإف دل يُػتَّف  عم  تعر  ٘ٔ

  انظر: رايب ند ويميامز  الراهنة تنامحظل -الثابتة ولكن- اعبديدة األشكاؿ بك َّنا اغبداثة Raymond Williams ويميامز
 أندرايس ؼويعرِّ  ٚ٘( ٜٜٜٔ زيراف  حاؼبعرفة عادل ترصبة:فاروؽ عبد القادر )الك يت:  اعبدد اؼبت ا من ضد اغبداثة طرا  

 بن, والتجديد التقاليد بن الت تر ؾباؿ يف عمبلً  بك َّناالعميا  اغبداثة أو اغبداثة بعد ما Andirias Howesn ه يسن
  ترصبة:أضبد حساف اغبداثة بعد ما إذل مدخ  :وآخروف إهبمت ف . انظر:الرفيع والفن اؼبعمَّمة الثقافة بن, والتجدد احملافظة

  ٜٕ٘( ٜٜٗٔقافة  )القاهرة: وزارة الث
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 ةساسيَّ اغب أمباط رف  عم  يقـ  نقي ٌ  وعيٌ    اليـ  الكثروف يعرِّفها كما   واغبداثة
 بغرض   أساسها من واعبماليَّة ةفمسفيّ ال منظ متها وهدـ   ودحضها   السا دة والفع  والرؤية
 . وسيادهتا ضرورهتا لتأكيد؛ مًعا واؼبدّن  اؼبّقدس تتجاوز حقيقّية حريَّة أتسي 
 من يقيِّد دبا يطيح أفْ  شأن  منَما  ك ّ  تتبىَّ   إذ؛ ام ن عٍ  من ع ا   تع قها ال غبداثةا وهه  
 وتغازؿ   صبيًعا عميها اؼبتعارؼ العبلقات وتق ي  والغرابة الصدمة عم  وتعتمد   الفاعمة حركتها
 عمي ٍ   ٍ بعدا دوًما ربتفظ ولكنَّها   اجمله ؿ عم  واالنفتاح   واعبسد لمهة الغن صيّ  السرَّ 

 . والروح لمميتافيزيقيا
نطم  من فكرة أف اإلنساف ه  ي بفكر حركة االستنارة الهي قد ارتبط ظه ر اغبداثة و

يف دراسة ال اقع أو إدارة اجملتمع أو لمتمييز  س ا   عقم  وأن  الوبتاج إال إذل     مركز الك ف وسيد 
     والقيمة مصدر اؼبعىو        أساس الفكريصبح العمم ه ويف هها اإلطار     بن الصاحل والطاحل

األساسية يف ؿباولة تسخر الطبيعة وإعادة صياغتها ليحق  اإلنساف  والتكن ل جيا هي اآللية
 فكر»و «الفكر نقد»وقد صاحب حركة اغبداثة حركة نقد أّدت إذل   (16).منفعت و  سعادت 
 هنا منو    ضعيّ فال  ض عيّ اؼب العق  ث طبيعيّ ال والعق  الفطريّ  العق  نقد ت وابلنقد «النقد
  اليـ  حىت ال قت ذلك منه حمقات  تتابعتالَِّهي  وتفاعبلت  التط ر كب  سبيمها العجمة بدأت

 اؼبرّكب البله يّ  اإلل  مركزيَّة من البد األوريبّ  اإلنساف مركزيَّة إعبلف فيها ت الي ابلفرتة وتكام 
 عم  القا مة الكنسّية التص رات من الً بد نسانّ اإل العق  ومركزيَّة -الكنسيّ  التصّ ر يفُهَ   كما-

 وما تأمبلتالو  كهانةالو  ّيةناماؼب رؤىالو  ؽباـاإل ليشم  حيث ّت تسيي  مفهـ  ال حي   وحي بقااي
   احملّدد الدقي  «ال حي» دبفهـ  أحاطت قاسبة ضبابيَّة إذل أدت الي التطّ رات تمك كانت   إليها

 جدؿ» إطار ففي؛ واػبط رة األنبيَّة غاية يف تط ر عن «ةطبيعيّ ال العمـ  فمسفة» تخضكما سب
 اؼبسّممات من شي  يعد فمم   تفكيكيّ  نقديّ  منهج عن الفمسفة هه  سبخضت «الطبيعة
 إذل ةالكنسيَّ  اؼبسّممات سا ر فتعرضت   والنقد التفكيك دا رة عن يتعاذل أو ىبرج وغرها

                                                 
ٔٙ

 ٕٛٓٓديسمربٕٕلمت سع انظر: عبد ال هاب اؼبسري. "اغبداثة ورا حة البارود."   
> 34http://www.elmessiri.com/ar/modules.php?name=News&file=article&sid=< 

 

http://www.elmessiri.com/ar/modules.php?name=News&file=article&sid=34
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 اإلنساف لتحرير والنهضة األن ار عصر بداية يف العمما  اكتشفها الي ل سيمةا اابعتباره التفكيك
 من ط يمة فرتة كبمت  الي البله تيَّة اؼبسّممات تمك من عقم  وربرير   البله يّ  االستبلب من

 . «البّله ت جدؿ» ؿب  «الطبيعة جدؿ» إحبلؿ ت وبهلك. لصاغبها واستمبت    الزمن
 إذل أوصمت الي  هتانظرايّ يف مرحمة اغبداثة وبنت  اغبديثة ةعمميّ ال ةيّ نهجاؼبوقد تطّ رت  

 يف البحث خبلؿ من تك نت ق انن ِهيَ و . «اؼبيكانيكا ق انن» أو «اعبامدة ةعمميّ ال السببيَّة»
 اؼبثقاليَّة اجملاالت يف تستخدم ل الرايضيّ  اؼبنط  لت ظيف اضطرت ولهلك والكتمة وال زف اؼبثقاؿ
 أفْ  بهلك فيمكن؛ يًّاكمّ  الفع  ورد الفع  تقي  أفْ  الق انن هه  دبقدور وصار  الكتم يَّة ةال زنيَّ 
  اغبجر وزف معرفة ب اسطة معن سطح عم  يسقط حجر أتثر -اؼبثاؿ سبي  عم - نقي 
- كانت وإذا؟ ربم م  طاقة ِهيَ  وما  عمي  وقعالَِّهي  والسطح  سق ط  وطريقة  ارتفاع  ونسبة
 هه  فك   «اعباذبيَّة قان ف» كب   اجملاؿ هها يف مبلحظتها من دب ال أخرى ق انن -هناؾ

ومن هنا نرى أّف   الني ت نّ  اؼبثقارلّ  الرايضيّ  واؼبنط  الني ت نّ  دبفه مها اؼبثقاليَّة عم  تقـ  القضااي
 . ة اعبامدة تعتد ابلتغّرات الكمّية فقطعمميّ السببّية ال

 مض  فيما ةبشريَّ ال تقّبمتها الي اؼبسمَّمات تفكيك مست ى بمغت لنقدا ؾباؿ يف اغبداثة
 هها مركزُهَ   وما؟ ال أـ «األوذل ابلدفعة» الك ف هها خم  وه   ب  يتعّم  وما «الك ف» ح ؿ
 فَمنْ  خال  ل  كاف وإفْ ؟ ل  لي  أـ خال  الك ف ؽبها وه ؟ الشم  أـ األرض أِهيَ ؛ الك ف

 لدى واؼبستقرة اؼب روثة اؼبسّممات سا ر وتفكيك نقد «اغبداثة» مرحمة يف فتمّ ؟ خمق  وكيف؟ ه 
 لدتوُ  راهتاوم ثِّ  اغبداثة دوا ر ويف  وزمان  اػبم  كيفّيةو   واػبال  واػبم  الك ف ح ؿ البّله تّين

 التصر ؼ يف اإلنساف مركزيَّة أو اإلل  مركزيَّة عن تتحّدث وأفكار  وعدميَّة ووج ديَّة إغباديَّة أفكار
 «اؼباركسيَّة» اػبميط ذلك من -ذلك بعد- Marx مارك  وصاغ. والطبيعة األرض يف
 وتكّرس  اؼبختمفة واؼبعارؼ لمعمـ  التجزيئيَّة الرؤية ستتكرّ  اؼبرحمة هه  ويف  ةتارىبيّ ال اتتميّ واغب
 . «اعبامدة السببيَّة» من ينطم  كميًّا اوضعيّ  إطارًا ليأخه «اؼبنهج» إذل النظر

 عم  ُبينالَِّهي  وال عي البله تيَّة وتصّ راهتا الكنيسةَ  اؼبعاصرة اغبداثة عزلتوابلتارل فقد  
 مفّكريّ و  عمما  نظر يف ذباوز  من بد الالَِّهي  - القدمي سبّث  أصبحت حيث التصّ رات تمك
 واإلنساف لمطبيعة ورؤيتها  الكنسيَّة ةدينيَّ ال التصّ رات تفكيك ذلك أعقب وقد _آنهاؾ أوراب
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الَِّهي  فاإلل   الكنسيَّة اؼبسّممات دوا ر يف يندرج كاف فباّ   إليها وما ينوالدّ  والتاريخ واغبياة
 نسانّ اإل العق  تبع  و   وق انينها الطبيعة أو اغبركة لصاحل تنحَّ  أو كُبيَ  الكنا   ص رت 
 أو ق انينها أو مطمًقا الطبيعة أو   ةنسانيَّ اإل اإلرادة لتكري   ضعيّ ال ث    ض عيّ اؼب ث   الفطريّ 
 أهم رأى فإذا «ريب هها»: ليق ؿ أمام َما  فرى زاويت  من ينظر فك ٌ   الفرد أو اجملتمع أو الدولة
 . "أكرب هها ريب هها": قاؿ أكرب أو من 

ابلنسبة إذل  انسبيًّ  ط يمة تعد ال مرحمة يف وسريعة كربى ربّ الت أوراب يف حدثت قدو  
ة عديدة اترىبيّ وقد مّرت اغبداثة دبراح    عشر السادس القرفحدثت يف بداية  اليت التحّ ال
 عرضها كما «التاريخ َّناية» بفكرة عرؼَما  إذل وانتهت «ةغربيَّ ال ةعقبلنيَّ ال» ابنطبلؽبدأت 

 . ف ك ايما بمغت حىت كثروف بعد  من واتبعها   ج ِهيَ 
  مرحمة مابعد اغبداثةِهَي  إذل مرحمة جديدة وقد حدث تّطّ ٌر خطر أّدى إذل التح ؿ 

 إذل «اؼبيكانيكّية السببّية» دا رة من العممت خرجوقد حدث هها التطّ ر عم  يد الفيزاي  حيث أ
 الكم فيزاي  ةنظريّ و    الكرب يف ِهيَ اؼبتنا تدرس ةنسبيَّ ال ةنظريَّ ف  «والديناميكّية الديناميك» دا رة
تبّن  بينما وسبّدد  الفضا  ت سع كيفّية أينشتن يد عم  ةنسبيَّ التبّن و    الصغر يف ِهيَ اؼبتنا تدرس

 خطرة مسا   وتطرح   متتاؿٍ  كب  عم  منها أصغرَما ُهَ   إذل اؽببا ات انقساـ «الكم فيزاي »
 وهنا. آخر  إذل واعبسيم اؼب جة مظهري ووحدة   الس دا  والثق ب   الكم ميَّة كاعباذبيَّة
 «اؼبيكانيكيَّة السببيَّة» عن البدي  أو التط ر لتك ف «ةدليَّ اعب اآلفاؽ» زاوية عن العمم يكشف
 . «ميكانيكيَّة» من الً بد «ديناميكيَّة»و  «سببيَّة» من البد «ةجدليَّ » فتك ف
 يفسرالَِّهي  الكميّ  والرتاكم هتانظرايّ إذل رب ؿ عن اؼبثقالّية و  عمميّ وابلتارل فقد قاد العق  ال 

 بلً بدي «اعبدؿ» يقدـ عمميّ ال ابلعق  فإذا «اعبامدة ابلسببيَّة» كّم  يربط امتبل يًّا تفسرًا «ّر التغ»
 الديناميكيَّة»و  «والكتم يّ  وال زنّ  اؼبثقارلّ  التغر  » عن بلبدي «الن عيّ  التحّ ؿ» و  عنها

لقد ؟ «نسانّ اإل الفكر» عم  التط رات هه  أثر فما «اؼبيكانيكيَّة» عن بلً بدي «والصرورة
والي آلت دعا مها  «ما بعد اغبداثة»أحدث ذلك ث رًة يف الفكر أّدت فيما بعد إذل بروز 

 ذلك استند( صرورة+  عمميّ  جدؿ+  ن عيّ  رب ؿ) إذل كبياها الي اؼبرحمة ؽبه ة نظريّ ة الفمسفيّ ال
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 أو عميها قامت الي «ةيديّ تقمال ة ضعيّ ال» عن بلً بدي «ةنطقيّ اؼب ة ضعيّ ابل» عرؼَما  إذل -كّم -
 . «اغبداثة» عنها انبثقت
 : عم  يقـ  اؼبعاصر عريفّ اؼب السقف صار وهنا 

   «السببيَّة» عن الً بد «السياقيَّة»و «ةتقميديَّ ال ة ضعيّ ال» عن الً بد «ةنطقيَّ اؼب ة ضعيّ ال» - 
 . «العبل قيَّة» عن الً بد «التفكيكيَّة»و

 القا م «الن عيّ  التحّ ؿ» إذل «والكتميَّة وال زف اؼبثقاؿ» تنظرايَّ  عم  القا م «التغّر » ذباوز 
 . «الكيف» تنظرايّ  عم 

 ردود»و  «الكمَّ يّ  الرتاكم» عم  القا م «التغّر » ؿب  حمت«ةعمميّ ال ةدليّ اعب الصرورة» - 
 . «الكمَّ يَّة األفعاؿ
 عاؼبيّ ال عريفّ اؼب السقف رصا حن: أيّ   الدعا م هبه  «اغبداثة بعد ما» مرحمة فانطمقت 

  ن عيّ  وربّ ؿ  جامدة سببيَّة ال صرورة -إذف - فهناؾ   وفهمها الدعا م هه  إدراؾ عم  يقـ 
يايّ  تراكم ال  جاوزت ةفمسفيّ  مقارابت هناؾ أفَّ  كما األفعاؿ بردود تغر   ال  عمميّ  وجدؿ  كمِّ
 السقفإَّّنا  عنها نق ؿ أفْ  إذل األقرب ِهيَ  صارت حبيث والتفكيكيَّة كالهرا عيَّة ةنطقيَّ اؼب ة ضعيّ ال
 . (17)اغبداثة بعد ؼبا الراهن عريفّ اؼب

                                                 
ٔٚ

يكاد مصطمح )ما بعد اغبداثة( يرتادؼ و مصطمح )التفكيكية(  و لمتمييز بينهما  يبكن  الق ؿ أف )ما بعد اغبداثة(   
هي الرؤية الفمسفية العامة  أما )التفكيكية( فهي ابؼبعى العاـ أحد مبلمح و أهداؼ هه  الفمسفة؛ فهي تقـ  بتفكيك 

د إذل هه  الفمسفة  و هبب مبلحظة أف اصطبلح )ما بعد اغبداثة( يكتسب اإلنساف  كما أَّنا منهج لقرا ة النص ص  يستن
أبعاًدا ـبتمفة ابنتقال  من ؾباؿ إذل ؾباؿ آخر  فمعى )ما بعد اغبداثة( يف عادل اؽبندسة اؼبعمارية ىبتمف من بع  ال ج   عن 

) دمش : دار  اغبداثة و ما بعد اغبداثةمعنا  يف ؾباؿ النقد األديب أو العمـ  االجتماعية. انظر: اؼبسري والرتيكي  
  ٔٛ( ٖٕٓٓالفكر 
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 عممت الي (ٛٔ)«فيّنا مدرسة» أعضا  أيدي عم  ابلتشك  «ما بعد اغبداثة»وقد بدأت فمسفة  
 ادراسته يف اؼبدرسة تمك وجه د الفمسفة تمك من وانطبلقًا «ةطبيعيَّ ال العمـ  فمسفة» تط ير عم 

 اؼبسّممات» تفكيك إذل -اؼبرة هه  - أدت مأساوية نقطة ابذبا  انطمقت ت ظيفها عم  والعم 
 من «اغبداثة» فككت َما  تركت أفْ  فبعد. لنفس  اإلنساف تص ر يقـ  عميها الي «ةنسانيَّ اإل

 ذلك آاثر انطمقتَما  وسرعاف  ذات  اإلنساف تفكيك ذلك إذل أضافت الك ف ح ؿ مسمَّمات
 اهتمت الي (ٜٔ)«فرانكف رت ؼبدرسة فكريّ وال جتماعيّ اال السم ؾ مدرسة» كب  كيكالتف

 عم  إلسقاطها «فيّنا مدرسة» صباعة أيدي عم  اؼبط رة «ةطبيعيَّ ال العمـ  فمسفة» إبسقاطات
 جا تَما  سا ر «فرانكف رت مدرسة» أفرغت وبهلك «واجملتمع اإلنساف» قضااي يف دراساهتا

  سياسيّ وال جتماعيّ واال نسانّ اإل فكرها عم  «وصرورة وجدؿ رب ؿ» من «ةطقيَّ ناؼب ة ضعيّ ال»ب 
 بدً ا «غريبّ  تراث» من سبقهاَما  لك  دبراجعات القياـ إذل اعبديدة األفكار تمك قادهتا وقد

 غريبّ ال احمليط عرفها الي ةفمسفيّ ال واؼبدارس الفبلسفة دبعظم مرورًا  غ ِهيَ و  قبمزإو  مارك  أبفكار
 وفًقا رسطيّ واأل األفبلط نّ  الفكر لراجع ا اإلغري  تراث إذل وصم ا حىت خاصَّة واألوريبّ 

 ةك نيَّ ال التص رات كتفكّ  قد«اغبداثة» مرحمة كانت وإذا. اعبديدة ةفكريّ ال لممنطمقات
 . إضايفّ  بتفكيك قامت قد «فرانكف رت مدرسة» فإفَّ   ابإلنساف احمليطة والبّله تيَّة
 إذل فدعت   عن  تص رات من البّله ت أرسا  وما ك نّ ال احمليط فككت حن «ةاغبداث»
 والهات اإلنساف تفكيك إذل تدعُ  دل ولكّنها  فقط  ض عيّ واؼب  ضعيّ وال ابحملس س التفكر

                                                 
 الرايضي هانزهاف مع Schlick شميك م ريت  األؼبان والفيمس ؼ الطبيعة عادل سهاأسّ  الي اؼبدرسة هي فينّا مدرسة  ٛٔ

 ؼبعاعبة ؛وآخرين وج دؿ Carnap وكارانب أون يراث االجتماع وعادل Ph., Franck فرانك فيميب والفيزاي ي الكبر
 .األخرى العمم فمسفة وقضااي الك انتم نظرية ومفاهيم واالحتمالية االستقرا  م ض عات

 Horkheimer وه ركهايبر Adorno أدورن  أفكار بربوز التارىبي انبثاقها بدأ الي اؼبدرسة هي فرانكف رت مدرسة  ٜٔ
 و( األداي العق ) و( الك ) مث  بعينها هيممفا تناوؿ ت حيث Leo Lowenthal ل يفنتاؿ ولي  Marcuse ومارك ز 

 األداي العق  اؼبدرسة هه  أعضا  ويعترب  البني ية بعد ما واذبا  اؼبدرسة هه  بن تشاب  وشبة( اؽبيمنة) و( ال احد البعد ثقافة)
 العق  هها جهور أفَّ  ويروف, بس ا  س ا  االجتماعيَّة والعمـ  الطبيعية العمـ  عم  عصران يف الطاغي التفكر أسم ب ه 

 فقد  فرانكف رت مدرسة يف الثان اعبي  فبث  هابرفاس أّما  اؼبسيحية الداينة إذل انتقمت ومنها اليه ديَّة الداينة يف م ج دة
 .اغبداثة مشروع ابسم الكمين واألخبلؽ العق  فكري عن دافع
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الَِّهي  التفكيك ذلك  ةنسانيَّ اإل الهات بتفكيك قامت «اغبداثة بعد ما» مرحمة لكن  ةنسانيَّ اإل
 إمكاف س اؿ إذل  القيم مصدر من؛ في َما  بك  «القيم عادل» يف النظر عادةإ إذل قادها

أَّّنا  كما  ةنسانيَّ اإل الهات عن خارجَما ُهَ   وك  «األخبلؽ عادل» تفكيك وت. عنها االستغنا 
 ةنسانيَّ اإل العمـ  يف ذلك صاحب فبا أنَّ  غر جديدة ةعمميّ  مسّممات إذل كهلك استندت

 من وب ايف دبا واألخبلؽ الدين إذل ابالهتاـ مش بة شك نظرة واألدب النف  موعم كاالجتماع
 ةدينيَّ ال اغبياة عم  تتمرَّد الي األفكار من كم انفجر لهلك ؛ودال   وسياقات وقيم ُمُث ٍ 
َما ؟ اغبريَّةَما ؟ البدايةَما ؟ هللاَما : مث  أسئمة عن اإلجاابت صياغة وأعيدت ةخبلقيَّ واأل

 الي اؼبتطرفة لراديكالّيةاالنػزعة ىبدـ دبا اإلجاابت هه  صياغة أعيدت وقد؟ اؼبصرَما ؟ االختيار
 . (ٕٓ)« ديريداو   Sartre سارتر   Nietzsche نيتش » يد عم  حثيثًا أصداؤها تشكمت
 ظاهردب النف  وعمم واألدب االجتماع يف اغبداثة بعدَما  تنظرايّ إذل تمب   ذلكأّدى و  
 سئ لّيةاؼب وطبيعة   القصد الستقامة اؼبناو ة ةداخميَّ ال تعارضاهتا عكست طارفة ةنيّ عقبل ببل شىّت 
  ب دلر» لدى اؼبزدهر مناخها وجدت م ازية حركة شبة كانت واألدب الفن ويف. واػبمقيَّة ةعقميّ ال

Baudelaire  ورامب  Rimbaud تزارا وتريستيافTristian Tzara»(21) َما  حركة ويف. وغرهم
                                                 

البر كامي: رفي  سارتر وصاحب , . ن رواد ال ج ديّة اؼبمحدةفرنسّي وج دّي كبر يُػَعُد را ًدا م : فيمس ؼجاف ب ؿ سارتر  ٕٓ
: فيمس ؼ أؼباّن شهر ُعرؼ بنظريّت  عن اإلنساف نيتش وه  فيمس ؼ وروا ّي ُعِرَؼ بكتاب  )اإلنساف اؼبتمرد(.فريدريك 

أية نقطة اثبتة أو صمبة فمسفة تصدر عن فكرة م ت اإلل   أي إنكار وج د  -يف تص ر نيتش –  إف الفمسفة اغبديثة األعم   
أو أية مرجعية متجاوزة . فال اجب ه  التحرؾ داخ  إطار مادي طبيعي صاـر يتسم ابلسي لة الكاممة  يساوي بن األشيا   

: فيمس ؼ فرنسّي معاصر أس  الفمسفة التفكيكّية وتكمم جاؾ ديريدا  ٜ–ٕٚكّمها و يس يها. انظر:اؼبسري والرتيكي 
وأعاد قرا ة اؼبيتافيزيقا الغربّية وتنفيهها من ذلك اؼبنظ ر, وبرهن عم  ال مركزية اؼبركز يف المغة, ول  )يف «, إرجا  اؼبعى»عن 

  ويعترب دريدا الكتابة( و)أص  اؽبندسة( و)الكتابة واالختبلؼ( و)الكبلـ والظ اهر( و)ح اشي الفمسفة( و)م اقف( وغرها
و اؼب سبر ه  نقطة ميبلد  ٜٙٙٔ سبر ُعقد يف جامعة ج نز ه بكنز عاـ فيمس ؼ اغبداثة األوؿ  وقد ألق  حبثًا يف م

التفكيكة و ما بعد اغبداثة  فمنه ذلك التاريخ بدأ التفكيك يتح ؿ إذل ظاهرة عامة يف الفكر الفمسفي الغريب. انظر: 
 . ٓٚاؼبسري والرتيكي 

ٕٔ
: شاعر فرنسي يُعّد امتداًدا رامب عروؼ )أزهار الشر(  : شاعر فرنسي مثَّ  بداية اغبداثة الشعريّة بدي ان  اؼبب لدير   

:شاعر تزارالب لدير  ولكّن  سبّيز خبياؿ أكثر صب ًحا وجرأة أكرب  ورمزية أعم  ثراً   ويُعد )اإلشراقات( من أعظم دواوين   
 وكبات أؼباّن طميعّي كاف م سًسا مع آخرين لتيار اغبداثة اعبمالّية. 
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 م ت» دبق الت فكريّ ال اػبطاب واستأثر «القبح صبالّيات»بػ يسم ّ َما  هناؾ صار اغبداثة دبع
 (22)آخر  إذل... «اإلنساف م ت» و «التاريخ م ت» و «اجملتمع

 شي  ك  أصبح «اغبداثة» تفكيكات إذل «اغبداثة بعد ما» تفكيكات أضيفت فإذا
 تفاع  عن عبارة «اعبدؿ»فػ. (السحاب رم سبر ِهيَ و  جامدة ربسبها) كاعبباؿ المتح   بلسا 

 إذاف  األماـ إذل هبريإنّ    ندري ال؟ ِهيَ ينت ماذا إذل وال  واحدة غبظة الت قف يعرؼ ال مستمر
 هناؾ ب   واثبتة مطمقة حقيقة هناؾ ليست: قال ا؟ حقيقة إذل ذلك سي ص  ه : سألتهم
 ربديد أيّ  ترف  واالحتماليَّة الحتماؿا إفَّ : أجاب ا؟ ؿبدَّد شي  إذل ذلكي ّدي  وه   احتماؿ
 الهات حىت اثبت شي  هناؾ لي : اعب اب؟ اثبت شي  إذلي ّدي  وه   االحتماؿ يتجاوز

 فماذا: قمت فإذا. ننفي وال نثبت ال فنحن  وبتم : قال ا؟ م ج د اإلل  ه : قمت فإذا  ةنسانيَّ اإل
 األخرى الصيغ ِهيَ َما : سألنا فإف  وبتم : اقال  ؟ بشريّ ال لبلجتماع ةضروريّ  ِهيَ  ه ؟ العا مة عن

 شيئًا العا مة تك ف أفْ  ووبتم   عمي  اؼبتعارؼ الشك  وه   ةتقميديَّ  عا مة هناؾ: قال ا؟ لمعا مة
؟ ابلعا مة َّنتم وؼباذا: قال ا؟ شي  وأبيّ ؟ «ةتقميديَّ ال العا مة» صيغة كبمي ه : قي  فإذا؟ آخر
 األخرى اؼبخم قات فجميع؟ نسانّ اإل الن ع الستمرار ال حيدة الصيغة ذبعمها أفْ  تريد وؼباذا

 جرى الي اؼبسّممات إحدى كانت العا مة مسّممة إفَّ  ث. الصيغة هها غر من وتتكاثر تتناس 
 يف الشام  «التفكيكيّ  النقد» مشمها ث  اغبداثة يف «نهجيّ اؼب النقد» فبارسة بداايت يف نقدها

                                                 
ٕٕ

_ األنط ل جيا: ال ت جد كميات من أي ن ع مادية أو ٔاغبداثة و آاثرها يف بع   اغبق ؿ اؼبعرفية: منطمقات ما بعد    
_ اؼبعرفة: ينقسم العادل إذل ٕروحية  والي جد مبدأ واحد َّنا ي يبنح العادل التماسك وال حدة ومن ث ال ت جد ثنا يات. 

ومنغمقة بسبب عدـ وج د مركز ومرجعية كمية مشرتكة  وتصبح   وحدات طبيعية وإنسانية متساوية ومستقمة وـبتمفة ومنفصمة
ك  وحدة ذات سيادة مطمقة ومرجعية ذاهتا  ولها تصبح اؼبعرفة الكمية اإلنسانية الشاممة مستحيمة  فهي لي  ؽبا أساس 

( والتجاوز: عادل )ما _ اؼبعى )وال حدة والتماسكٖإنسان أو طبيعي أو إؽبي  و ال يبكن التمييز  بن اغبقيقي والزا ف . 
بعد اغبداثة( ه  عادل صرورة كاممة  ك  األم ر في  متغرة  ولها ال يبكن أف ي جد هدؼ أو غاية وقد حمت ما بعد اغبداثة 

_ ٗمشكمة غياب اؽبدؼ واؼبعى والغاية بقب ؿ التبعثر ابعتبار  أمرًا َّنا يًّا طبيعيًّا وتعبرًا عن التعددية والنسبية واالنفتاح. 
اؼبنظ مة األخبلقية: يف عادل ما بعد اغبداثة ال يبكن قياـ معيارية و ال يبكن أتسي  نظم أخبلقية عامة  ك  ما يبكن الت ص  
إلي  ه  أخبلقيات برصباتية أتخه شك  فمسفة الق ة و اؽبيمنة )لؤلق اي ( و فمسفة اإلذعاف و التكيف )لمضعفا ( إذ ال 

   ٜ٘_ٖٛو ال ي جد وسيمة لتعريف الظمم و العدؿ اؼبسري والرتيكي ت جد معاير متجاوزة لئلنساف  
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 بن تس ية يعين ذلك: ؽبم قمنا فإفْ ؟ من  ناِهيَ انت قد أمرًا كبيي فمماذا  «اغبداثة بعد ما» مرحمة
؟ ذلك يف وماذا: قي ؟ أن اعها بك  ةنسيَّ اعب العبلقات إابحة إذل سي دي وهها  واغبي اف اإلنساف
 خم  الي ةاديَّ اؼب العناصر إذل إعادت  اؼبمكن من صار تفكيك  جرى وحن  الطبيعة ابن اإلنساف

 . الطبيعة مع اؼبنسجم األمرإَّّنا  ب ؟ ةنسيَّ اعب العبلقات إابحة من اؼبقم  وما اؼبانع وما  منها
 «اغبداثة» عصر يف تفكيكها من ناِهيَ انت قد الدين مسمَّمات: قال ا  الدين عن سألت فإفْ  

 يف إال فمكا ؽبا يعد دل الي البّله تّية اؼبسّممات وسا ر «اؼبيتافزيك خرافة» رف  إذل ناِهيَ وانت
 . الرتويح من الن ع لهلك وبتاج عّمن لمرتويح واؼبعابد الكنا  
 عم  األزمات من كثر إحداث إذل أدى قد اؼبستمر التفكيك ذلك إفَّ : ؽبم قمنا فإذا 
 قاربت قد «ةتقميديَّ » ظبيتم ها الي األسرة فإفَّ   الكثرة جب انبها اؼبعاصرة اغبضارة مست ى
  تقريًبا تعميميّ وال رتب يّ ال دورها اَّنار وقد  ك ِهيَ  ؾبرد منها بقي فيما توصار   التاـ التفك ك
 اؼبعاصر اجملتمع آؿ حىت عمت قد «ةفرديَّ ال» وأفَّ   جتماعيّ اال دورها يف شديد ضعف إذل إضافة
 دبنط  يتفاع إمّبا  الهرات هه  من يتفاع  قد وما  هدؼ بدوف الساحبة الهرات يشب َما  إذل
 التفكيك مناهج تدع دل أولئك ك  والطبيعة واإلنساف والتاريخ والدين والك ف!!.  يّ جز   ضعيّ م

. عميها شي  بنا  ربم  تستطيع ال الي اؼببعثرة األجزا  تمك إال منها اغبداثيّ  بعد وما اغبداثيّ 
 أدت أزمة من يعان ذات  عمميّ ال اؼبنهج ألفَّ ؛ نصاهبا إذل األم ر إعادة عم  قادرًا يعد دل واؼبنهج

 األرض وضباية البيئة تنقية عم  قادرًا يعد دل والعمم  بعد منها ىبرج ودل  واالحتماليَّة ةنسبيَّ ال إذل ب 
 طاقات  بك  العمم يعد ودل  وغرها والهريّة ي ل جّيةوالب ةكيماويّ ال الصناعات بنفاايت التم ث من
: ويق ل فر وسهم  إليك ض ففسينغ. خطر يف صار شي  وك   األوزوف ثقب سد عم  قادرًا
 !!. اغبضارة ضريبة لكنَّها  نعم
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 : ادلعاصر علمي  ادلنهج الأزمات  
  بنفسها لمتكرار قابمة غر ظاهرة ةعمميّ وال ةطبيعيّ ال الظاهرة أفَّ  إذل القا م الفكر أفض  لقد

 «صرورة» ِهيَ ف اؼبكاف وكهلك  الزماف مدى عم  سا مة ظاهرة ِهيَ  ب  تتعاقب الأَّّنا  كما
. «ابعبدؿ» يعرؼَما  عم  تتقطع الصرورة هه  أفّ  إال؛ األماـ كب  اؼبستمر «التقّدـ» إذل ت ديّ 

ات» بتك ين يقـ  «اعبدؿ»و   جامد أو قاطع ؿبدَّد حكم إذل ت ص  ال فالصرورة  «اؼبتغرِّ
 فإَّّنما  حاؽبما عم  اتركت ل  واالحتمالّية ةنسبيّ وال  احتمارلّ  أو نسبّ  أمر إذل ِهيَّ تنت ولكنَّها

 يبكنَما  برز ؽبها وتبلفًيا  وصرامة ضبط من في َما  أهم عم  وسيقضياف  «اؼبنهج» سيهدماف
 أفْ  وباوؿ عمم وه   الف ض    يف التحكم ؿباولة كيفّية عمم أيّ  (ٖٕ)«الف ض  بعمم» تسميت 
 اغباصمة الف ض    اهرمظ بع  ليتجاوز واالحتمالّية ةنسبيّ ال ظ  يف «نهجيّ اؼب لمناظم» ي ّس 
 «وضبط  اؼبنهج صرامة» عم  واالحتمالّية ةنسبيّ ال آاثر تقمي  أو الستيعاب ؿباولة فه ؛ بسببهما

 ولّدمرت  كّم  ةبشريّ ال بمغت الَِّهي  عمميّ ال الصرح اريَ اَّنِ  إذل ذلك ألدى اَّنار ل  اؼبنهج أفَّ  إذ
 . قروف عرب ةبشريّ ال إقبازات
 ابلَتقّمبات التنب    الستحالة مرنة إطاريّة حدود وضع العمما  بع  عند يشب  األمر إفَّ  
 جز ًا الف ض    اعتبار فيمكن لهلك. الرايضّين عند الكس ريّة األعداد معاعبة أو اؼبفاجئة اؼبناخّية

 ابلتعبر) عاريّة تفّرد قطةن اعتبارها يبكن أو لبلحت ا  قاب  ولكّن    ذات  النظاـ من يتجزأ ال
 . الت سع كب    أحياانً  ينح  القاعدة من استثنا ً  ب صفها( اؼبعروؼ زاي يّ الفي

                                                 
 كالساعة يسر الهي, النظامي الك ف ه  الك زم س كاف فإذا الك زم س عك  chaos« الف ض » أو «الكاي س» ٖٕ

 والهي  حتماالتاال من لعديد اػباضع العش ا ي اؼبش ش الك ف ترى الي اؼبعرفة ه  الف ض  أو« الكاي س» فإفَّ , اؼبنضبطة
 لقد. الف ض يّة إذل أقرب chaotical الكاي سي إفَّ  الق ؿ يبكن لهلك ألحداث ؛ ؿبتًما دقيًقا مسارًا سمًفا كبدد أفْ  يستحي 

 والرتاكيب البنيات من العديد عن العمم وكشف, اؼبضب طة كالساعة تفاصيم  أدؽ يف يسر الهي الك ف ص رة َّنارتا
 وفبلسفة وفيزاي ي ف رايضي ف لتشييد  يتكاتف اآلف وواعد صاعد عمم وشبة  االحتماؿ ؼبنط  طفق اػباضعة العش ا يَّة
 عريب مقاب  عم  االتفاؽ يتم ودل, عديدة احتماالت لتداخ  اؼبمكنة البدا   يدرس الهي« الكاي س» عمم ه  ومناطقة

 لفظة واستعماؿ اؼبصطمح تعريب من أبس ال لهلك« الف ض  عمم» و« العش ا ي العمم» قي , الكاي س عمم ؼبصطمح دقي 
)الك يت: اجملم  ال طين لمثقافة والفن ف واآلداب   فمسفة العمم يف القرف العشرينانظر: يبى اػب رل   .والكاي سي الكاي س
 ٜٕٕ-ٜٗٔ( ٕٓٓٓديسمرب
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 التأسي  ت اتشكاليّ اإل وم اجهة النقا   الحت ا  تت قف ال الي اعبه د تمك ظ  ويف 
 أفَّ  ذهن أيّ  إذل يتبادر أفْ  ينبغي وال   «اعبه  بعمم» عرؼَما  وه  اؼبعرفة فروع من آخر لفرع
 آاثر احت ا  عم  اإلعانة -أيًضا- وباوؿ عممُهَ   ب  ال  لمجه  ي ّس إمّبا  (ٕٗ)«اعبه  عمم»
َما  ورف  اإلنساف بن اغبيم لة بطري  وذلك  وذباوزها عمميّ ال اؼبنهج عم  «واالحتماليَّة ةنسبيَّ ال»

  يرفض  أفْ  ينبغي ال عنها ينبث  دل أو  ةنهجيّ اؼب ؼبقاييس  ىبضع ال ألنّ  اإلنساف هبهم  فما  هبه 
 الَما  ك »: القا مة القاعدة تسقط وهنا  معرفت  وؿباولة دراست  يف جه د  يتابع أفْ  ينبغي ب 

 أو خرافة يك ف أفْ  فيمكن «العمم نطاؽ يف بلداخ يعد ال فبا فه  والتجربة لمح  ىبضع
 لدى ة ريّ دست قاعدة تزاؿ ال فبا القاعدة وهه . عمًما يك ف أفْ  إال آخر شي  أيّ  أو ميتافيزيقيا
 ضرورة ي كد «اعبه  عمم»فػ. العادل دوؿ بن كبر حد إذل مشرتكة رؤية عن اؼبعرّبة الي نسك 
 إمكاف عدـ جملرد البحث ميادين من إخراج  لنا وب  وال  نعمم دلَما  ؼبعرفة البحث استمرار
 ال الك ف هها يف كثرة أم ر فهناؾ. وض ابطها القا مة ةتميّ واغب البحثّية مناهجنا ربت إدراج 
  معها التعام  أو  عنها الكشف عم  ةسيّ واغب ةتجريبيّ ال مناهجنا قدرة عدـ جملرد رفضها نستطيع
 نسانّ اإل العق  لدى استعداًدا أوجد قد وذلك  بعامَّة«الغيب» أو «ال حي» ظاهرة ومنها

 عمم دراسات بوأغم أخرى دبناهج ول  هبهم الَِّهي  هها كاف أايً  هبه  فيما لمبحث اؼبعاصر
لعّ  و . اؼبنطم  هها عم  تقـ  االستثنا يَّة واؼبمكات القدرات غرا ب من وغرها الباراسيك ل جي

 أَنَّ ُ  ؽَبُمْ تبّن يَ  َحىتَّ  أَنُفِسِهمْ  َويف  اآْلفَاؽِ  يف  آاَيتَِنا َسُنرِيِهمْ : تعاذل ق ل  دالالت من شيًئا ذلك يف
 عم  كبرة ـباطر فيها فإفّ    ف ا د من األم ر هه  يفَما  وبقدر. (ٖ٘:فصمت) اغبَْ   

 أزمة» ج انب من اأساسيّ  جانًبا سبّث  األزمات وهه  ةبشريّ ال بمغتها الي اؽبا مة ةعرفيّ اؼب اإلقبازات
 . «اؼبنهج

 عن حقيقّية ردَّة ثِّ وفبّا يربز أزمة اؼبنهج مق الت َّناية التاريخ وصراع اغبضارات اّلي سب 
 وما  اؼبهمـ  العمم ربت امندرجً  صرِّ ت أو  حقيقيَّة ةجاهميّ  دبثابة وذبعم   ومعطيات  لعمموا اؼبنهج

                                                 
 «.اعبه  ومصادر رفةاؼبع مصادر» يف فصبلً  في  عقد والتفنيدات« االفرتاضيَّة اغبدوس» يف كتاب ب بر ولكارؿ ٕٗ
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 فقد وروح  العمم بن فص  فإذا  ومقاصد وغاايت روح ول  ومناهج ق اعد فممعمم. بهلكُهَ  
 . اليـ  حاص ُهَ   كما شام  دمار وسا   إذل ومعطيات  منتجات  ورب لت عمرانّ ال أتثر 

 من سبّكنها الي ال سا   سبمك اؼبعاصرة اغبضارة إفَّ  القا   التص ر ذلك صحيًحا ولي  
 ال ك نّ  غر مصدر أيّ  أفّ  إذ  بنفسها وسا مها من يُبم َما  وذبديد  اذاتيًّ  مسارها تصحيح

  هه اغبضارة بمغت أفْ  بعد بشريّ ال الفكر داخ  من الناجع العبلج ةبشريّ لم اليـ  يقدـ أفْ  يبمك
 العمم استمر ل  ولبش   اؼبست ى ذلك مث  ت اجهها الي التحداّيت وبمغت  التأزـّ من اؼبدايت
 اغْبََياةِ  مِّنَ  اظَاِهرً  يَػْعَمُم فَ  الهين العمما  أنصاؼ من الن ع ذلك أيدي عم  أزمات  يف يرتَّنح
نْػَيا  الغيبّية أو  اػبرافة ابذبا  خطرًا تراجًعا اجعيرت  أفْ  (ٚ:الرـو) َغاِفُم فَ  ُهمْ  اآْلِخَرةِ  َعنِ  َوُهمْ  الد 

 . البا دة االذباهات من وكب ها (ٕ٘)والغن صّية ةسمبيّ ال
 : اآلفاق واإلمكاانت: قرآن  اخلقاب ال 

الي تق دها وتدير رحاها أمريكا والغرب بداًل من أف تنتهي إذل حالة  «الع ؼبة»إّف حالة 
قد انتهت إذل  «السمم كاّفة»يَّة عض ايًّ  وإدخاؽبا يف ي دي إذل ت حيد البشر  «تداخ  حضاري»

صار يعرق  عممّيات التداخ  اغبضارّي  «هيمنة ثقافّية واستح اذ حضاري أمريكّي أوريبّ »حالة 
 -كما ه   -مث  أمتنا اؼبسممة إذل االحتما  برتاثها -بن األمم  ويدفع بكثر من هه  األمم
اخ  أو االستسبلـ غبضارة اؽبيمنة واالستح اذ والهوابف فهلك س ؼ يك ف أفض  لديها من التد

رت ؽبا يف مراح   «ابلشرعية اؼب روثة»فيها  فاعبماهر تفض  أف ربتمي  لمنص ص؛ وكما فسِّ
ماضية  وتمتـز دبا أنتجت  القيادات اؼب ث قة لؤلمة يف عص ر ازدهارها  وذبد يف القيادات التقميديّة 

مبلًذا تمجأ إلي  وربتمي ب  من ذلك اػبطر عم  ُه ِيّتها  ولكن إذل مىت واغبركات اؼبمتزمة ابلرتاث 
سيك ف ذلك فبكًنا؟ إّف اؼبطم ب  لمخروج من األزمة ح  عاؼبيٌّ يتناسب وعاؼبيَّة األزمة الي ال 

 من عاؼبيَّتها أو يقم  تصاعد أص ات األزمات احملميَّة اإلقميميَّة والق ميَّة حبيث قد يعم  هها يغ   
 الص ت اإلقميمي  واحملمّي عم  ص ت عاؼبيَّة األزمة.

                                                 
 من الظاهر ورا  ما هي حيث من األسرار دايانت أو االعتقادات بب اطن ص يتّ  الهي الروحي االذبا : هي الغن صّية ٕ٘

 .ودالالت أشكاؿ من أهم  غر عم  ن فضابؼب, ج هرها يف, تتعم  خاصَّة حقا  
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إّف ح  أزمات العمم اؼبعاصر ومنهج  ال يبكن أف تقدم  اؼبختربات ومراكز البح ث 
 وكياانً  خمًقا ةنسانيّ اإل هبا تربط الي ةك نيّ ال اآلفاؽ تكتشف أفْ  تستطع دلألَّّنا كّمها  رضّيةاأل

 وال سا   واألدوات اؼبختربات وهه   واإلنساف الغيب بن العبلقات تكتشف دل كما وت ليًدا
  أجزا ً  أو بلًّ ك الطبيعة عبلقات عن لمكشف همّيةاأل سبمك الأَّّنا  كما   لهلك م هَّمة ليست

 ينبثقاف المهين والتفاع  واعبدؿ العبلقات تمك عم  يرتتب وما  ك نّ ال احملت ى مع وارتباطاهتا
نْػَيا اغْبََياةِ  مِّنَ  اظَاِهرً  يَػْعَمُم فَ   اهرالظ بدراسة ـبتص فالعمم ؛عنها  ُهمْ  اآْلِخَرةِ  َعنِ  َوُهمْ  الد 

 (ٖٙ   ٕٛ:سبأ) (ٖٓ   ٙ:الرـو) يَػْعَمُم فَ  اَل  النَّاسِ  َأَكثَػرَ  َوَلِكنَّ    (ٚ:الرـو) َغاِفُم فَ 
 . (ٕٙ:اعباثية) (ٚ٘:غافر)

 وغرها وؿبيطات وأرض وَّنار ولي  وك اكب وقمر مش  من في  دبا -كّم - الك ف إفَّ 
 فإنَّنا ولهلك ؛ةنسانيَّ واإل ةجتماعيَّ اال آاثر  تت قف وال يتناه  ال اػبم  هها -كّمها- عنها يت لد
 وذلك  الطبيعة ودبطم  اإلنساف دبطم  اإلحاطة من يبكننا ك نّ  ـبترب إذل الدخ ؿ إذل حاجة يف
 القص ر تتجاوز «ةك نيَّ  ةمنهجيّ » إذل كبتاج ب   أيدينا بن الي القاصرة ابؼبناهج لنا يتأت  ال
 . ونتجاوز  نغادر  كيف ندري ال ولكن  من  اػبروج بضرورة ون من نممس الَِّهي   ضعيّ ال

 ـبتمفة وتط رات ث رات من عميها ُبين أو  عنها انبث  وما كما أّدت ق اعد التفكر اؼبشرتكة
 أيَّة فتمزب ودل  واحدة قرية يصبح ودل  يتغّر  دل العادلأّف مع   فبتدة واحدة قريةإذل  العادل إذل رب ؿ

 اإلنساف عن اإلنساف وتباعد   واؼبكاف الزماف تقارب اؼبشرتكة الق اعد وبتمك قارات  من قارة
 ويتجاوزها ويست عبها عميها ويهيمن  اؼبشرتكة ق اعديصادؽ عم  الوالقرآف الكرمي ه  اّلهي 

 البله ت أحضاف يف أخرى مرة ةبشريَّ ال تسقط فبل والتجاوز يعابابالست البنا  حالة لتستمر
 . (26)زورًا ابلسما  االلتحاؼ يدَّعيالَِّهي  رضيّ األ

                                                 
عمي    «اؽبيمنة»عم  أّي نس  آخر  ث  «لتصدي ا»يرتبط بنس  مفت ح ال ينغم  عن منهاجي  ؿبدِّد «االستيعاب»  ٕٙ
 يف نسق  بعد ترقيت  ومنح  الرؤية اّلبلزمة واالمتداد الضرورّي  وذباوز الطري  اؼبسدود الهي كاف قد دخ  إلي  «استيعاب »و

آلخر لبلستيعاب واالستيعاب يت س  لتحقي  ذات  ابستعماؿ وفبارسة سا ر اػبط ات اؼبنهاجّية ؽبيمنة النس  ا وت قف عند  
قدرة ها مة عم  زبميص أي نس  من كياانت وق اعد تك ف قد أدت دورها  واستنفهت  «االستيعاب القرآن»ففي 

منها: صفة الك نّية  والرؤية   من االستيعاب «اؼبنهجيَّة اؼبعرفيَّة القرآنيَّة»مسّ غات وج دها  ففي  آليَّات عديدة سبكنِّ 
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 ويست عب اإلعجاز ووبق ّ  ابلتحدي يقـ  أفْ  يبكنالَِّهي  -وحد - اجمليد القرآف إفَّ 
 َّناايهتا إذل هبا ويص  مسرهتا ويعدؿ  أزماهتا من وىبرجها ب   ارتقت مهما اؼبعاصرة ةنهجيّ اؼب
 القرآف إذل تنظر وصبهرهتم اؼبسممن غالبّية ومنها ةبشريَّ ال ولكن  ك نّ ال بعدها لتأخه ؛ةفمسفيّ ال

 واإلقبي  الت راة مث  -ه ال  نظر يف- فه  -لمدين البّله ي ابؼبفهـ - ديينٌّ  كتاب أنّ  عم 
 وتقدمي إبراز يف جه دهم ويعرق   قرآفال ضبمة ي اج  عا   أكرب وهها  عندهم وكب ها والزب ر

 النخب مقدمتها ويف- الً أو  وأمتهم أنفسهم ليقنع ا حاجة يف فهم   اليـ  لعادل «قرآنّ ال اؼبنهج»
 ةنهجيّ اؼب إذل تقاس ال (ٕٚ)«ةك نيّ  ةمنهجيّ و   اك نيًّ  اعمميّ  منهًجا» القرآف يف إفَّ  -اؼبسممة ةعربيّ ال
 حبيث وترّقيها تستّ عبها ب  -نفس  ال قت يف- تناقضها وال معها تتناف   وال اؼبعاصرة ةعمميّ ال

 العمـ » فمسفة وزبرج «االحتماليَّة»و «ةنسبيَّ ال سي لة فكرة»و «ةنسبيَّ ال» ذباوز عم  قادرة تصبح

                                                                                                                                                 

مقة من حالة االنغبلؽ والضي  إذل سعة الدنيا واآلخرة  ووج د الثابت واؼبتغرِّ يف غرج األنساؽ اؼبالك نّية الشاممة  وهبا زب
وابالجتهاد   «تنآ ابعبمع بن القر »واالنفتاح عم  العمم والعق   مست ايت متن ِّعة  واإليباف ب حدة البشريَّة والك ف واغبقيقة

 «العاؼبيَّة»و «اؽبيمنة»و «التصدي »اإلطبلؽ وبن معرفتها والكشف عنها؛ ففالك ف مسخّر بسنن وق انن معق لة من اؼبمك
ينفتح القرآف الكرمي عم  سا ر األنساؽ الثقافيَّة  واغبضاريّة ليست عبها ويتجاوزها فيحق   «التجاوز»و «االستيعاب»مع 

ي يالباط  واػبطأ ويفتح الطرؽ لتص يبها  ويستحيف االستيعاب وبدِّد م اطن االكبراؼ و  «اؼبنهج القرآنّ »عاؼبيتَّ  وك نيّت   و
 -قد بين -الهي يدور اعبدؿ ح ل –يف اإلنساف قدرت  وإرادت  وفاعميّت  لمقياـ بهلك التص يب. إف اغبا ط اإلسرا يمي اليـ  

اب  والرّدة عن أيدي ل جية اجملتمع اؼبغم  العاجز عن االستيع اصارخً  اتعبرً وأيدي ل جي جع  من  حا ط عقا دي  -قبم 
الهي  اجملتمع اؼبغم   كبسبّث  انكفاً   ةاألمريكّية ابحتبلؿ ببلد اآلخرين بداًل من عرض التجربة عميهم يف مشاريع سممّية تن يريّ 

  وكهلك تمك األص ات الي تتعاذل يف أمريكا وأوراب خبطر اؽبجرة واؼبهاجرين ال يرى يف اآلخرين أكثر من حي اانت ذبارب
ما هي إال دع ة لتكري  النس  اؼبنغم   وإعبلف لفش  تمك األنساؽ يف اؽبجرة ر تمك الق انن اؼبتساهمة وضرورة تغي

وعجزها عن االستيعاب واالنكفا  عم  الهات  والبحث عن وسا   لتكري  النزعات القا مة عم  اؼبركزيّة  وتكري  ثنا ية 
الصراع  وتقمي  فرص السبلـ بن البشر  وتبدو األرض آنهاؾ غر  فبا يفتح الباب واسًعا إلمبا  ع ام   «الهات واآلخر»

تمك عن تفتيش الكافية ألهمها  وتبدو م اردها قاصرة عن تمبية حاجات سكاَّنا: فيعمد القادة واؼبفكروف الضاّل ف إذل 
 اؼبخاوؼ وتكريسها والتشريع ؽبا.

 الك ف استيعاب عم  قادر, وحركت  لمك ف معادؿ, يّ صص  خ ال عاؼبيٌّ , حصريٌّ  ال ك نٌّ  كتاب إنَّ : القرآف بك نّية نريد ٕٚ
 حالة إذل إعادت : أي - عمي  يعرض ما عم  التصدي  عم  نفس  ال قت يف وقادر  التجاوز عم  قدرة مع ابستمرار وحركت 
 التفكيك بعد تجاوزوال االستيعاب عم  ؿبدودة ال وقدرات, وحكمة عمم من عمي  آايت  تشتم  فبا عمي  اؽبيمنة ث, الصدؽ
 .الرتكيب وإعادة والتنقية
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 عم  قادرة تعد فمم   « ضعيّ ال» البعد منإلي   دخمتالَِّهي  الت قف مأزؽ من نفسها «ةطبيعيَّ ال
 . ةك نيَّ ال َّناايهتا إذل واالهتدا  نّ ك  ال االمتداد
 دا رة خارج من القرآف كباور أفْ  وإعجاز  مصدر  وأل هّية ابلقرآف العمي  إيباننا مع عمينا فَّ إ
 «ةك نيَّ  ةمنهجيّ » من  نستنبط أفْ  نريد ألنَّنا؛ مصدر  وأل هّية وإعجاز  إبطبلق  اإليبانّ  التسميم
 الهين أولئك ب  يستفيد كما    الكرمي رس ل  إذل أوحي ووحًيا ر كبلًما ب  اؼب من ف هبا يستفيد

 وال يبكن ال وهها  إبطبلق  العتقادان وذلك البشر من أّمة تعّظم  كتاب من أكثر في  يروف ال
 . القرآف عم  ةنهجيّ اؼب وشروط  دب اصفات  ال اقع بتنػزي  إال لنا يتأت 

الَِّهي  ك نّ ال بعدها يف ةطبيعيّ ال العمـ  فمسفة صياغة تعيد س ؼ «ةقرآنيَّ ال ةنهجيّ اؼب»و
 اؼبعاصرة ةنهجيّ اؼب» القرآف وبّرر وبهلك  اغبركة ويف ال ج د يف اػبم  من اغب  غاية يتضمن
 لؤلص ؿ مناق  بقص ر أصابتها الي ةاديَّ واؼب ة ضعيّ ال التأويبلت من عنها انبثقت الي «والعمـ 
 ؛نسانّ اإل االغرتاب إذل بلً سبي ةعمميّ ال ةتميّ اغب صارت حبيث اعميه وبنيت دبقتضاها تك نت الي

 ىبرج أفْ  بعد تهامنهجيّ  بنا  إعادة عم  ةبشريّ ال يساعد س ؼ ةك نيَّ ال ت نهجيّ دب اجمليد فالقرآف
 وهه   ةطبيعيَّ ال الق انن مدل الت فهم إعادة عم  يساعدها س ؼ كما   أزمتها من ةنهجيّ اؼب هه 

 خطر يف تصبح ةبشريَّ ال بمغتها الي اإلقبازات فإفّ  ك نٍّ  ودبنهج بدقة تعاجل دل إذا ةأساسيّ  قضااي
 . حقيقيّ 

ب صف  كتااًب   اجمليد والقرآف  البشر بن والتداخ  والتفاع  االنتما  ةعاؼبيّ إّف القرآف يتبّى 
 هدفًا تزاؿ وال كانت نسانّ اإل لمتفكر اؼبشرتكة الق اعد ةعاؼبيّ و   اؼب كدات بك ذلك  أكدا ك نيًّ 
 وإنقاذ العمم ترشيد عم  قادر قرآن  ال واؼبنهج  ربقيقها إذل ويسع    سع    الي أهداف  من اثبًتا
 ألنَّ    ذلك ربقي  يستطيع س ا  منهج ال ب ؛ عمميّ وال عمميّ ال مساريها وتصحيح  ةبشريّ ال

  ك نّ  كتاب من منبث  ك نّ  منهج
 ك هبا   وفسَّر البشر  بن اؼبشرتؾ الفهم لتأسي  وق اعد ض ابط أوجد قد اجمليد القرآف إفَّ 

  كما أّف الق اعد اؼبشرتكة ت ّدي إذل أتسي  إطار عاؼبي لمفكر تناوؽبا الي التارىبّية التجارب
 اؼبشيئة عادل وتسخر االستخبلؼاإلنسان تصّب في  جه د اإلنساف يف إطار ال فا  دبهمة 

 اؼبختمفة  العمرافق اعد   وهبه  الق اعد يبكن أف ُت س  العمراف ي لتحق خاّصةً  واؼبسخَّرات
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 معاً  والطبيعة اإلنساف واستبلب لمدمار حضارات أتسي  إذل ال حقيقيّ  عمراف إذل فت ّدي
 .البّله ت تتجاه  ال أَّّنا وتزعم

 واؼبنهج اؼبنط »: ةثبلثيَّ ال هه  يست عب مست ى يف عاؼبيّ ال قرآنّ ال اػبطاب نقدـ دل فإذا 
  اعاؼبيًّ  خطاابً  اؼبفيد اػبطاب يك ف أفْ  فرضت الي «اؼبشرتؾ نسانّ اإل والتفكر الفهم وق اعد

 كما «العادل عماؿ اي» أو نص ليِّ األ عند «الناس ايأي ها»بػ اؼبصدَّر اػبطاب لي  -هنا- عاؼبيّ وال
 وأص ؿ  واؼبنهج اؼبنط »: مةاؼبتقد الثبلثة لمعناصر اؼبست عب اػبطاب ب   «اؼباركسّي ف» اندى
 أو بشعبك خاصًّا حصرايًّ  خطاابً  فسيك ف إالو   «البشر بن اؼبشرتؾ والتفكر الفهم وق اعد
 ال فإنَّ    ت عاؼبيّ  وادِّعا  الّمغ يّ  وعم م  وفصاحت  ببلغت  عم  وه    إقميمك أو ق مك أو أمتك
 ت قبميَّة ومسمَّمات فطريّ  عق  عن انبًعا خطاابً  سيعد   ألنَّ   اعاؼبيًّ  خطاابً  ابعتبار  تقديب  يبكن

 إذل وقياسات مقارابت عن انجم انعكاس فهي  «ةم ض عيَّ » من شي  عميها بدا وإذا  ذباوزها
 الضابطة الثبلثة ابألقنية اػبطاب مرور من بد ال فإنّ   هنا ومن. كهلك ذباوزها ت «ةوضعيّ »

 غر خطاب من وما  اػبطاب ذلك كاف أايً   اػبطاب ومضامن  ذكرانها الي اؼبعرفة لقضااي
 . اؼبهك رة الثبلثة األص ؿ عم  واشتمال   ت ك نيّ ل لهلك م هَّ  قرآنّ ال اػبطاب
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 الفصل الثان
 . ة يف القرآننهجّ  ادلعامل ادل

 : القرآن يف ادلنهج 
 الَِّهي بدأ  اجمليد لقرآفا نزوؿ بعد لدوُ  قد اؼبسممن كبن لدينا ةنهجيّ واؼب اؼبنهج من بلًّ ك إفَّ 
 نزوؿ تتابع ليبدأ (ٕٛ)«بينهما واعبمع القرا تن ث القرا ة» الستقباؿ وربضر  بشريّ ال العق  بتهيئة
 إذل ورب يم   الشرؾ قيم عمي  وهتيمن ربكم  كانت واقع لتغير ةمنهجيّ  اتعمميّ  يف القرآف قبـ 
 . ةاهميّ واعب الشرؾ قيم من الً بد «والعمراف والتزكية الت حيد» قيم ربكم  واقع

َهاًجا: تعاذل ق ل  يف «منهاج» كممة وردت   ِلُك ٍّ َجَعْمَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمنػْ
 دبثابة كانتأَّّنا   بيد  الفريدة اؼبرة هه  س ى القرآف يف هها بمفظها ترد دلأَّّنا  ومع  (ٛٗ:اؼبا دة)

َيااًن  نُزؿ الهي العظيم ك نّ ال الكتاب هها يف اؼبفهـ  هها وج د عن ينتدبّر لمم وتنبي  إعبلف تِبػْ
 َعَمْيكَ  أَنْػزَْلَنا َأانَّ  َيْكِفِهمْ  َأَودلَْ   عدا َما  ك  عن ب  ةبشريّ ال ولتستغينَ   (ٜٛ:النح ) لُِّك ِّ َشْي ٍ 
  (ٔ٘:العنكب ت) يُػْ ِمُن فَ  لَِقْ ـٍ  َوذِْكَرى َلَرضْبَةً  َذِلكَ  يف  ِإفَّ  َعَمْيِهمْ  يُػتػَْم  اْلِكَتابَ 
وأّي رضبة وذكرى أهم وأعظم وأجدى وأكرب من أْف يك ف بن يديك كتاب عزيز الأيتي   

 ؛ث فّصمها عم  عمم  أيًضا  كتاب أحكم هللا بعمم  آايت    الباط  من بن يدي  وال من خمف 

                                                 
 سمسمة من الثانية اغبمقة وهي« القرا تن بن اعبمع» ال جيزة دراستنا يف بينهما وابعبمع القرا تن من بك  مرادان راجع  ٕٛ
 وذلك ؛ب  نسافاإل يبدأ ما أوؿ هي القرا ة أف كما. القاهرة يف الدولّية الشروؽ مكتبة عن صدرت الي« قرآنيَّة دراسات»

وبب    خصش أو أب   أو أم  أتي عندما يبتسم أحياانً  الطف  فرتى ح ل   من واألشكاؿ الص ر بقرا ة الطف  يبدأ حن
 إليهم  وص ر ويطمئن وأيلفهم وببهم َمنْ  وأشكاؿ لص ر لقرا ت  إال ذلك آخر  وما شخص جا  إذا ابلبكا  وهبهش ويصرخ

 وكهلك  لؤلشخاص من  قرا ة فهي  من  م قفهم ربديد معرفتهم  أو أو قرا هتم عم  قدرت  عدـ أو عن  لغربتهم ىبافهم َمنْ 
 حياتية وظيفة لئلنساف فالقرا ة  لمقرا ة من  ؿباوالت هي إمبا األشيا   تمك تفتيت أو كسر لدرجة ح ل  دبا يعبث حن

 النشأة يف الكتابة تسب  فالقرا ة ما تقّدـ يف العمر كمّ  مع  وتكرب اإلنساف مع القرا ة ةحاسّ  تنم و   التنف  أساسية مث 
 اؼبعرفية االستعدادات اإلنسان  وإمبا  ال عي ق ى اجملتمع  وتدريب يف الفرد اندماج عممية بداية  تشكّ  يالّ  وهي  والتط ر

 فيمارس العمم  انبج من جبانب ىبتص والشباب  قد واؼبراهقة الطف لة مرحمة اإلنساف  ويتجاوز مدارؾ تنم  وحن  ل 
 إذل ليص  وطبيعتها وتربتها األرض اؼبهندس فيها  ويقرأ قرا ةلاب بينها زوالنجـ   ويبيّ  األفبلؾ يقرأ الفمك   فَعادلِ في  القرا ة
 .بقرا ت  يقـ  قد قا ًما بنا ً  رأى وإذا  التصمح أو يريد  الهي البنا  لن ع تصمح أَّّنا مفادها نتيجة
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ليقـ  الناس  ؛لسبلـبع رض ان  سب  اويهدي ب  هللا من اتّ   أقـ  ِهيَ ي ا يهدي لمّ ك نيًّ ليك ف كتااًب  
ئن يَّ هوم  أمانة االختيار: حن ابألمانةمسمّ   ابلقسط وهم يق م ف دبهمة االستخبلؼ يف األرض

ليق د اإلنساف اؼبستخمف ؛ أ ؼبمارساهتم وأفعاؽبميَّ هاؼب  يف الك ف اؼبسخر ؽبم« العمراف»لتحقي  
_آنهاؾ_ بعهد  مع هللا _سبحان  ػبال  الك ف واغبياة واإلنساف فيفي « ك نّ ق اف  التسبيح ال»

  !!«عادل الهر»وه  ال يزاؿ يف  «بم  شهدان»: وتعاذل_ حن قاؿ ؾبيًبا ل  سبحان 
ال ينبغي أف تك ف ولهلك  بعد الت حيد القرآنّيةأهم اؼبفاِهَيم القرآن  « جا اؼبنه مفهـ »إّف  

ب  ينبغي قرا ة صبيع اآلايت اّلي    قرآنيًّااؼبفهـ   لصياغةآية س رة اؼبا دة هي اؼبنبع ال حيد 
  «اؼبنهاج»اّلي أحاطت دبفهـ   اإلؽبَِيةأوردت شبكة من اؼبفاهيم الفرعّية واؼبصطمحات القرآنّية 

هه   ومن  ليزداد بينها أتلًقا وبريًقا وؼبعااًن وتزداد ب  ترابطًا ؛ربيط حبات العقد ب اسطت  كما
 هللا وسبي  الس يّ  والسبي  اؼبستقيم والسبي  األهدى الصراط: اؼبفاهيم واالصطبلحات القرآنّية

ال ىبش  الَِّهي  والطري  ال اضح البّن  اغبسنة واألس ة والشفا  واالقتدا  واالتّباع والن ر واؽبدى
ي التسمح ابالكبراؼ الّ   فه  ؿباط ابلن ر اؼببن ومزود بك  معادل اؽبداية  الً سالك  تيًها أو ضبل

وبروز   فاستقامت  ووض ح  (ٚٓٔ:)ط   تَػَرى ِفيَها ِعَ ًجا َوال أَْمًتاالإذ ؛ عن  ؼبػَْن يسمك 
آمًنا من ال ق ع يف   ع  سالك  مستيقًنا أبنّ  عم  اؽبدىهبووض ح طريف البداية والنهاية   معاؼب 

بعد ذلك يف العقيدة والشريعة والسم ؾ والقصص  -كّمها-وتتضافر آايت الكتاب  الضبلؿ
ة والسنن نهجيّ ألمثاؿ وال عظ والت جي  وال عد وال عيد عم  إبراز هاتيك اؼبعادل اؼبوالعرب وا

اؼبنهج »جع  هها تل ؛ة وسنن اػبم  وق اعد العناية ونظم اإلبداعجتماعيّ ة واالك نيّ والق انن ال
م ب وتدرك  األفئدة والق  وتعي  اآلذاف  حبيث تبصر  البصا ر وتشاهد  األبصار «قرآنّ ال ك نّ ال

 . والزبطئ  العق ؿ  الي يف الصدور
 وواص ٌ  الغاية ابلغٌ  أنَّ  إذل االطمئناف يستطيع انهج  أو الطري  هها سالك أفَّ  يعين وذلك 

 الناس يريدها شرعة فهناؾ «ابلشرعة اؼبنهاج»  هللا قرف ولهلك ؛لمبغية ومدرؾٌ  اؼبراد إذل
 لشرعة وفًقا االستخبلؼ ؼبهاـ ربقيًقا   اػبم  اةحي تنظيم يف االستقامة عن حبثًا إليها ووبتاج ف

ُهَ  الَِّهي  اؼبنهاج وذلك ؛بنِّ  واضح دبنهاج إال يتحق  الَما  وذلك فيهم العدؿ وربقي    اغب 
قد  هللاأبّف  ي حي «ابؼبنهاج»« الشرعة»أي أّف اقرتاف   وأوضحها وأابَّنا معاؼب  اجمليد القرآف رسم
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 اغبياة وتشكي    واتّباعها تطبيقها منهاج ويبّن  ي ّضح دبنهاجٍ  رتنةً مق شريعةً القرآف  جع  يف
 وإدراؾ   وال عي لمفهم صارًما ضابطًا« جا اؼبنه» يك ف أفْ  يستمـزكما    كمِّها جب انبها دبقتضاها
 كما الن ر إذل وال ص ؿ   اؽبداية سبي  وسم ؾ باعواالتّ  السم ؾ وضبط   والغاايت اؼبقاصد
ي   في  القرآف واتّباع وفبارست  التدّين فق  يف م كناس اؼبنهج يضبط   هللا رس ؿ بسيدان والتأسِّ

 وهدايةً  ون رًا ومبيًنا بياانً  القرآف فكاف  بض ابط واؽبداية والشفا  الن ر إذل لنص  فبارست  يف
 األمافو  واألمن االطمئناف ومناهج السبلـ سب  رض ان  اتَّبع من هللا ب  يهدي مستقيًما وصراطًا
 . واالستقرار والعمراف
 يف ًنابيػّ  ظاهرًاإلي   هنانبّ َما  قبد فإنَّنا  هللا رس ؿ أحاديث بع  كب  أنظاران هناوجّ  فإذا 
ُمَها اْلبَػْيَضا ِ  احملجة َعَم  تَػرَْكُتُكمْ  َقدْ ":  ق ل  مقدِّمتها ويف األحاديث تمك  يَزِيغُ  الَ  َكنَػَهارَِها لَيػْ
َها  َوُسنَّةِ  ُسنَّىِت  ِمنْ  َعَرفػُْتمْ  دبَا فَػَعَمْيُكمْ  َكِثرًا اْخِتبلَفًا َفَسيَػَرى ِمْنُكمْ  يَِعشْ  َمنْ  َهاِلكٌ  ِإالَّ  بَػْعِدى َعنػْ

َها َعض  ا اْلَمْهِديِّنَ  الرَّاِشِدينَ  اػْبَُمَفا ِ  َا َحَبِشيًّا َعْبًدا َوِإفْ  اِبلطَّاَعةِ  َوَعَمْيُكمْ  اِبلنػََّ اِجهِ  َعَميػْ  اْلُمْ ِمنُ  فَِإمبَّ
ُثَما األَِنفِ  َكاعْبََم ِ   الي اؼبعان شبكة إذل يضيف اغبديث فإفّ  هها وعم . (ٜٕ)"انْػَقادَ  ِقيدَ  َحيػْ

                                                 
يح؛ ولهلك صحح  ابلسرب من صحح  أّما إسناد  فبل يصح من خبلؿ م س عتن اغبديث معنا  صح  ٜٕ

( ترصبػػة مػػع التكػػرار  وبدقػػة عمػػ  مسػػئ لّية منتجػػي ٖٓٓٓٙٔ( طريػػ   وكبػػ  )ٕٓٓٓ٘ٙعمػػ  حاسػػ ب بػػ  كبػػ  )
عمػػ   تػػدور عشػػر طػػرؽطريًقػػا.  منهػػا:  ٕٖبرانؾبَػي األلفيػػة واؼب سػػ عة الههبيّػػة. ويف هػػاتن اؼب سػػ عتن ؽبػػها اغبػديث 

(  ٕٕ٘ٔٓ[)ٖٖٕٛٓسػػػػنن البيهقػػػػي الكػػػػربى خالػػػػد بػػػػن معػػػػداف عػػػػن عبػػػػد الػػػػرضبن بػػػػن عمػػػػرو السػػػػممي  كمػػػػا يف 
[  ٖٖٓٓٓمسػػػػػػػػتدرؾ اغبػػػػػػػػاكم و [  ٜ٘ٓٓٓالػػػػػػػػدارمي   و [ٕٙٚٙٓ و( ٕ/ٜٖٕٕ٘ٓ[)ٕ/ٕٙٚٙٓالرتمػػػػػػػػهي و 
[ ٚٔٙٓ/ٛٔ[ ٜٕٗ٘ٔر ػػػػػػػمعجػم الطػربان الكبيو [  ٓٛٔٔٓ و[  ٖٚٗٓٓالشامين و [ ٗٗٔٚٔمسند أضبد و 
 يف معجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربان كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  خالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد   وثبلثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ  [ٛٔٙٓ/ٛٔ[ ٜٕ٘٘ٔ و

  وطبسػػػػة طػػػػرؽ عمػػػػ  [ٕٗٙٓ/ٛٔ[ ٜٖٔ٘ٔ و[ ٕٗٙٓ/ٛٔ[ ٖٔٓ٘ٔ و[ ٕٔٙٓ/ٛٔ[ ٜٕٛ٘ٔر ػػػػػػػػػػػػػالكبي
  [ٕٗٔٚٔد ػػػػػػػمسػػػػػند أضبو [  ٕٖٖٓٓمسػػػػػتدرؾ اغبػػػػػاكم و [  ٖٗٓٓٓيف سػػػػػنن ابػػػػػن ماجػػػػػ   كمػػػػػا  عبػػػػػد الػػػػػرضبن

  و أربعة طرؽ عم  عبد الرضبن وحجر بن [ٜٔٙٓ/ٛٔ[ ٜٕٙ٘ٔربان الكبر معجم الطو [  ٜٖٚٔٓالشامين و 
مسػػػند   و [ٖٖٖٓٓمسػػػتدرؾ اغبػػػاكم و [ ٚٓٙٗٓسػػػنن أيب داود و [  ٘ٓٓٓٓيف جػػػامع ابػػػن حبػػػاف  كمػػػاحجػػػر  
[  ٕٗٓٓٓيف سنن ابن ماج   كما. وطبسة طرؽ عم  وبىي بن أيب اؼبطاع عن العرابض بن سارية  [٘ٗٔٚٔأضبد 

[  ٙٙٓٓٓمعجػػػػػػػػػػػػػم الطػػػػػػػػػػػػػربان األوسػػػػػػػػػػػػػط   و [ٙٛٚٓٓمسػػػػػػػػػػػػػند الشػػػػػػػػػػػػػامين و [ ٖٖٗٓٓ مسػػػػػػػػػػػػػتدرؾ اغبػػػػػػػػػػػػػاكمو 
و [ ٖٖٖٙٓيف مسػػػػتدرؾ اغبػػػػػاكم  كمػػػػا  . وطريػػػػ  واحػػػػد عمػػػػ  أيب إسػػػػػحاؽ السػػػػبيعي[ٕٕٙٓ/ٛٔ[ ٜٜٕ٘ٔ و
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 اؼبنهج أفَّ  إذل لينِّب  إال ذلك  هللا رس ؿ قاؿ وما   «احملجة»ُهَ   آخر لفظًا ابؼبنهاج تتص 
 جا َما  ورب ي    هللا لكتاب واتِّباع  وت بتبل  هللا رس ؿ وبيَّن    عمي  القرآف اشتم الَِّهي 
 وإذا بيِّنة واضحة كّمها صارت وعبلقات وفبارسات حياة ونظم وشريعة عقيدة من ب  الكتاب
م   - وسبلم  عمي  هللا صم ات - غياب  بعد شي  الناس عم  التب   اؼبنهاج يف سيجدوف فإَّنَّ

   الطري  وض ح إذل والع دة ب  واالهتدا  إلي  الرج ع يستطيع فَما   البيضا  وؿبجَّت  قرآنّ ال
 وفي   كهلك ولمتجديد لمتأسي  منهاج فه  اؼبنهج بهلك الصراط واستنارة   السبي  واستقامة

                                                                                                                                                 

   أّمػػػػا خالػػػػد وأبػػػػ  إسػػػػحاؽ [ٙ٘ٓٓٓ و[  ٘٘ٓٓٓمسػػػػند اغبػػػػارث طريقػػػػاف عمػػػػ  رجػػػػ  ؾبهػػػػ ؿ العػػػػن كمػػػػا يف 
وأّمػػا عبػػد الػػرضبن وحجػػر فمػػم ي ثقهمػػا أحػػد. إمّبػػا ذكرنبػػا ابػػن حبػػاف يف ثقاتػػ  وهػػ  فمدلسػػاف ودل يصػػرحا ابلسػػماع  

مشه ر بت ثي  اجملاهي .  وأّما وبىي بن أيب اؼبطاع فمم أجد ت ثيقا ل  عن معاصر ل . إمّبا وثق  دحيم عبد الػرضبن بػن 
عرابض أَبُ  زرعة الرازي ودحيم.  ففي إبراهيم الدمشقي وذكر  ابن حباف يف ثقات  ودل يدركا   وقد أنكر ظباع  من ال

وبػىي بػػن أيب اؼبطػاع  قػاؿ أَبُػ  زرعػػة الدمشػقي حػدثين عبػد الػػرضبن  (ؽ  )[ٕٔ٘ٛٓ هتػهيب الكمػاؿ لممػزي ٔٓ}
ثَػَنا ؿُبَمَّػد بػن شػعيب قػاؿ أخػربن ال ليػد بػن سػميماف بػن أيب السػا ب قػاؿ صػحبت وبػىي بػن أيب  بن إبراهيم قاؿ َحدَّ

يزؿ يقرأ بنا يف صبلة العشا  وصبلة الصبح يف الركعة األوذل بق  ُهَ  هللا أحد ويف الركعة الثانية  اؼبطاع إذل زيزى فمم
بق  أع ذ برب الفم  وق  أع ذ برب الناس  قاؿ أَبُ  زرعة فقمت لعبد الرضبن بن إبراهيم تعجبا لقرب عهد وبىي بن 

ع من العػرابض بػن سػارية فقػاؿ أان مػن أنكػر النػاس ؽبػها أيب اؼبطاع وما وبدث عن  عبد هللا بن العبل  بن زبر أنّ  ظب
وقد ظبعت َما قاؿ ال ليد بن سميماف قاؿ عبدالرضبن قاؿ ؿُبَمَّد بػن شػعيب قػاؿ ال ليػد بػن سػميماف فحػدثت أيػ ب 
 بػن أيب عا شػة هبػػها فػأخربن أنّػ  صػػحب عبػد هللا بػػن أيب زكػراي إذل بيػت اؼبقػػدس فكػاف يقػرأ يف العشػػا  بقػ  ُهػػَ  هللا
أحد ويف الركعة الثانية ابؼبع ذتن. فكانت هه  أيضػا إذ وبكيهػا ال ليػد بػن سػميماف عػن وبػىي بػن أيب اؼبطػاع أليػ ب 
بن أيب عا شة فيحدث  دبثمها عن بن أيب زكراي أكرب دلي  عم  قرب عهد وبىي بن أيب اؼبطاع وبُعِد َما وبدث ب  عبد 

والعػرابض قػدمي اؼبػ ت. ومنهػا طريقػاف يػدوراف عمػ  إظباعيػ  بػن عيػاش هللا بن العبل  بن زبر عن  مػن لقيػ  العػرابض 
أّمػا  [ٖٕٙٓ/ٛٔ[ ٖٓٓ٘ٔمعجػم الطػربان الكبػر و [   ٜٚٙٓٓيف مسػند الشػامين  كماعن مهاجر بن حبيب  

اختمف ا في  بن ؾبرح ومعدؿ فاعبرح عندهم مقّدـ؛  إظباعي  فمختمف يف ت ثيق   وأه  اؼبصطمح عم  أف الراوي إذا
يعمم ف عن هها الراوي شرًّا  فجعم ا عدـ عممهػم هػها أصػبًل بنػ ا  ّف اؼبعدلن بن ا تعديمهم عم  أص   ُهَ  أَّّنم الأل

عمي  تعديم   بينما بى اجملرح ف جرحهم عم  أص  أَّّنم يعمم ف عن هها الراوي شرًّا  فجعم ا عممهم هها أصبًل بن ا 
عم  القػ ؿ اؼببػيّن عمػ  عدمػ . وأّمػا مهػاجر بػن حبيػب فمػم أجػد ت ثيًقػا لػ   عمي  ذبروب  والق ؿ اؼببيّن عم  عمم مقدـ

عػن معاصػر لػ   إمّبػػا وثقػ  أَبُػ  حػات الػػرازي والعجمػي وذكػر  ابػػن حبػاف يف ثقاتػ  ودل يػدرك  . هػػها فضػبًل عػن عػػ رات 
 أخرى ابألسانيد. 
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 وقس ة األمد بط ؿ في  اإلنساف يقع قدالَِّهي  والضبلؿ التي  من لؤلمن اؼبطم بة الضماانت صبيع
  !!بشريّ ال الضعف وع ام   القم ب

القرآن يعين قرا ة صبيع آايت الكتاب الكرمي  «اؼبنهاج»ا يتبن أّف قرا ة مفهـ  ومن هن
 .ابلنهج العبلقة ذات النب يَّة واألق اؿ واألفعاؿ اؼب اقف إذل إضافةً ذات العبلقة ابؼبنهج 

 اؽبداية القدير العميّ  سا من  اؼبنهج هها معادل بع  تمم  يف جادة ؿباولة البحث وهها 
 . البيضا  ؿبجَّت  عم  وال ق ؼ   سبيم  وسم ؾ قرآنّ ال اؼبنهج لبم غ والت في 
 : غةل  يف ال ادلنهج 

 يف جا   اؼبعاصرين ألسن عم  «ةنهجيّ اؼب» استعماؿ وشاع «اؼبنهج» عريبّ ال المساف عرؼ 
 َما وابف   خي ط  ظهرت بم  إذا الث ب ألفَّ ؛ بمي إذا «الث بُ  نَػَهجَ »: منظ ر البن العرب لساف
 ال اضح الطري  «النهج»: احمليط القام س ويف. خي ط  ف ضحت أخمق  إذا الِبم    وأَّنج  ربت 

 دبعى وَّنج وأَّنج وأوضح وُضح وأَّنجَ   النَػَف  وتتابع   البُػْهر وابلتحريك  واؼبنهاج كاؼبنهج
 وإفْ  هها يف العرب ولساف   واضًحا: أي َّنًجا صار الطري  واستنهج   الطري  وأوضح أوضح
 منسجم لكّن    النف  وتتابع البهر ويف الث ب يف سيّ اغب االستعماؿ يف القرآف لساف عن اختمف

  الم اـز من «ال ض ح إذلي ّدي  ما»و «ال ض ح» وه  أال   األساس اؼبعى يف القرآف لساف مع
 . وأحكم وأدؽ أوسع القرآف لساف لكن

ُهَ  الَِّهي  لممنهج فمسفيّ ال اؼبعى فإفّ    ةعرفيّ اؼب ةنهجيّ واؼب اؼبنهج عن نتكمم دمنا وما 
 عم  اإلطبلؽ عند اؼبراد اؼبعى أو  لممنهج اغبقيقيّ  اؼبعى أنَّ  عم  -ابستمرار-إلي   النظر ينبغي
 ويساعد  انحية من فمسفيّ ال اؼبعى إذل ال ص ؿ عم  يساعد معى مغ يّ ال اؼبعى ويك ف  األق 
 . أخرى انحية من اؼبفهـ  بنا  عم 

 : قرآن  ال الوجود 
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أي اؼبنهج   قرآنّ ؿباولة الكشف عن اؼبنهج الُهَ   يف هها البحث ساسيّ اهتمامنا األ 
الزمة ؽبه  اؼبهمة هبب أتسي  منهج لمتعام  سابقة و وكخط ة   اؼبستنبط واؼبستخمص من القرآف

 : لتقدمةويف هها اإلطار نقدِّـ هه  ا (31).الكتاب الكرمي تدبّرو  قرآنّ مع اػبطاب ال
                                                 

ٖٓ
 عمميال س اؿويف هها السياؽ يبكن طرح الراجع دراستنا قيد اإلعداد لمنشر: كب  منهج لتدبر القرآف الكرمي.   
 اؼبرجعّية هه  عظمة كانت مهما منها منهجنا استمداد تَّ  مرجعّية من اؼب ض عّية اإلجابة عم  نقع أفْ  هب ز ه  التارل:
 منهج» آلفا اؼبناهج عمما  يسمّي َما  إذل أقرب القرآنّ  اؼبنهج ك ف يف تكمن الس اؿ ذلك عن بص اهبا ؟. واإلجابة وإيباننا
 األف  من س ال  إجابة يستمد داخميًّا أتويبلً  أو تفسرًا مدارس  إحدى يف التمقي ك ف حيث من« التمقي نظريَّة» أو« التمقي
فمسفة التمقي: هي  و. نفس  النصّ  ووعي النم ذجيّ  القارئ وعي بن التفاع  مناط ل  ووبّدد النصّ  بفع  مع  يتحرؾالَِّهي 

دراؾ معان وإوبا ات ما ينعك  عم  صفحة الههن والشع ر من ص ر. والص رة هنا هي ص رة الك ف, السميقة البد ية إل
رمز... إخل(. وهه  السميقة البد ية بريئة سباـ الربا ة من ع ا    –إشارة  –وهي ص رة المغة, وهي ص رة العبلمة )أيق نة 

. إنّ  ينفه إليها مباشرة عم  كب  قصدي, فتنفع  ل  وب  ومع . الشروط واؼبعاير والق اعد اؼب ض عة لبلستجابة بصدد اؼبثر
ومن ث تص غ م قفها إزا   بطريقة تدّؿ عم  نقا ها من صبيع الش ا ب والتش يشات الي تستنفد جزً ا كبرًا من طاقتها 

مهم يف استقباؿ النص  األصمية وتنحرؼ هبا بدرجات ـبتمفة عن مسارها الصايف يف انسياب  وتدفق . وفطرة التمقي أساس
القرآّن, واستيعاب مرامي  ومضم انت  ومقاصد  يف زماننا هها, إنّ  أساس ىبمِّص الههن والشع ر من ع القهما الدخيمة الي 
تراكمت عرب قروف, فمثمت حجااًب كثيًفا بن اؼبسمم والنص, وه  استعادة ألولية اغبض ر مع الكممة اإلؽبيَّة والتفاع  معها, 

ثَّ امتبلؾ القدرة الداخميَّة الكبرة لتط يع الهات وال اقع ؽبا عم  كبٍ  مب ذجي.وإذا زعم البع  أنّ  لي  شبة فطرة ُغْفٌ  ومن 
سباًما عم  النح  الهي يقطعها عن ك  ما ح ؽبا, ويعمقها يف فضا  مثارل وحيد, اتفقنا مع  ابعتبار أفَّ فطرة التمقي سبتمك 

اعيَّة الي تفص  بن عم  تفكر وعم  تفكر آخر كما تفص  بن عم  شع ر وعم  شع ر آخر سمًما من الدرجات اإليق
لنص إذل قرا ة معى أو إوبا  ال يص  إلي  مستقب  آخر. وذلك فبا يتص  ابؼبمكة, ومست ى اؼبعرفة, احبيث يص  مستقب  

وهناؾ عبلقة واضحة بن فع  اػبم   ة احمل .وضروب التجارب, ولكن  ال يناؿ أبًدا يف ك  األحياف من السميقة األولي
)األنعاـ:  ِإّنِ َوجَّْهُت َوْجِهَي لِمَِّهي َفَطَر السََّماَواِت َواأَلْرَض َحِنيفاً والفطرة, فكأف طبيعة م ازية ومقرونة إبهباد ال ج د: 

ٜٚ ,) ِإْف َأْجرَِي ِإالَّ َعَم  الَِّهي َفطََرِن  :ه د(٘ٔ ,) َِّْطرََة الل ِّ َهاِؼ :   الَِّي َفطََر النَّاَس َعَميػْ (. فالفطرة ٖٓ)الرـو
واإلهباد كبلنبا بنيا عم  االنبثاؽ من كا ن مطم  ال تتعم  كين نت  بشي , وال يتعم  هبا شي . ومن هنا جاز لنا أْف نق ؿ إفَّ 

: "ك  م ل د ي لد عم  فطرة,  . ويق ؿ ( ونقا لمفطرة ماضًيا ميتافيزيقًيا هبد جهور  يف صفا  اػبر اؼبطم  )وه  هللا 
ويق ؿ الفبلسفة إفَّ الفطرة هي اعببّمة األصمية أو الطبيعة األوذل الي يك ف عميها  فأب ا  يه دان  أو ينصران  أو يبجسان ".

الت جي , وهي  اؼب ل د يف وقت والدت , والفطرة عند ابن سينا سميمة وغر سميمة. فالفطرة السميمة هي العق  اؼبن ط ب  صدؽ
استعداد إلصابة اغبكم والتمييز بن اغب  والباط . والفطرة عند البع  مبدأ قبمي من اؼببادئ « Descartesديكارت»عند 

القبمية أو استعداد لم ق ع عم  ما سب  ال ق ع عمي  يف أزلية الزماف من اؼبسممات واغبقا  , لهلك زاد الص فية إفَّ الفطرة 
إفَّ شبة عروقًا كالي قبدها يف حجراؼبرمر ذبع  هها اغبجر صاغبًا « ليبنيز» م  ذرية آدـ من اؼبيثاؽ, وقاؿهي ما أخه  هللا ع
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 س ر من الُدفَّتن بن فيما يتمثَّ  خارجيّ  يّ عِ واقِ  وج د: ينوج د ذو قرآنّ ال اػبطاب فَّ إ 
 وهي  وس ر آايت يف اؼبضمَّنة األلفاظ عمي  تدؿ معن يّ  وج دو   وأحزاب أجزا  يف تندرج وآايت

 المَّفظ وكأفَّ   عمي  ؿمدل   واؼبعى داؿٌ  والس ر اآلايت فكأفَّ    ومعانيها والس ر اآلايت مدل الت
 والتعق   والتهك ر والتفك ر والتدب ر والتأم   لمنظر الباحث تدع  عبلمة دور أيخه -آنهاؾ-

  عنهما نبحث الي اؼبعرفة نبا واؼبدل ؿ فاؼبعى  واؼبدل ؿ الداؿ بن والعبلقة االرتباط ليكتشف
 والكشف  في  الكامنة اؼبعرفة إذل لم ص ؿ نسع الَِّهي  عريفّ اؼب ال عا و   إليهما ال ص ؿ ونريد
 اإليقاع هبع  وذلك ؛لممعى اإليقاعيَّة أو الص تيَّة واألشكاؿ العبلمات فهي األلفاظأّما . عنها
 : اؼبشه ر بق ل  اؼبعى هها من األخط  الشاعر اقرتب وقد   التمثيميّ  اؼبست ى عم  معنا  عن
ا  الفؤاد   ل في الكالم   إن     الدلّ الفؤاد   على الل  يسانُ  ُجع ل    *****  وإّن 

  ابؼبطابقة أحياانً  تدؿ فهي: ـبتمفة دبست ايت اؼبعى ذلك عم  ةلّ دا عبلمات والمفظ 
 وعمـ   (ٖٔ)وإشارات  وغبن  وفح ا  النص بعبارة تدؿ وأحياانً   اباللتزاـ واثلثةً   ابلتضّمن ةً واثني

                                                                                                                                                 

لقب ؿ ص رة معينة حبيث يبكنك أْف تق ؿ: إفَّ هه  الص رة فطرية ل , وهها ه  اؼبعى الفطري الهي تنح  ابذباه  استعدادات 
 النف  اإلنسانيَّة األصمية.

رة التمقي كما يتضح لنا هي وديعة داخمية يف أعماؽ النف  ذبد مصداقها يف فطرة الق ة الي تسم  عقبلً, واؼبهم أفَّ فط
ص رة فطرية ل  يف منط  هه  الق ة من خبلؿ منطق , ث تع د هه  الص رة إذل تغمغمها يف  والي البد أْف هبد كبلـ هللا 

 رضا والسعادة واليقن ابؼبعى األوسع ؽبه  القيم.ابطن النف  وخمجاهتا ومداركها حبيث تق دها إذل ال
 الي القضااي لبنا  كمقدمةمن  العمـ  الي اهتمت ابأللفاظ واؼبعان اؼبفردة: عمم اؼبنط   ويتناوؿ اؼبنط  مبحث األلفاظ   ٖٔ

 مسوتُق اؼبعان إذل اونسبته داللتها وج   وبياف األلفاظ داللة دببحث عادةً  اؼبنط  مباحث وتبتدئ, القياس مقدمات ت لف
 :أقساـ ثبلثة اؼبعان عم  داللتها حيث من األلفاظ
 .الناط  اغبي اف ؾبم ع عم  اإلنساف كداللة ل  وضع ما سباـ عم  المفظ داللة: اؼبطابقة داللة -ٔ
 .الناط  اغبي اف ضمن يف الناط  أو اغبي اف عم  كداللت  ضمن  يف اؼبعى جز  عم  المفظ داللة: التضمن داللة -ٕ
 .في  ما عم  الكتابة وصفة قب ؿ عم  كداللت  ل  الـز اؼبعى عن خارج أمر عم  المفظ داللة: االلتزاـ داللة -ٖ

 إيضاح  الدمنه ريأضبد   ٖ-ٔٗ (ـٖٜٛٔ, األندل  دار: بروت )اؼبنط  فن يف العمم معيار, الغزارلأب  حامد  :انظر
احملص ؿ يف عمم وراجع: ط  العم ان   ٚ-ٙ (ـٜٛٗٔ, اغبمب البايب مصطف : رةالقاه) اؼبنط  يف السمم معان من اؼببهم

 ومابعدها. ٜٕٔ/ٔ( ٕٜٜٔ) بروت: م سسة الرسالة  أص ؿ الفق 
  يتناول  المفظ ظاهر أفَّ  التأم  قب  مموعُ , تبًعا أو أصالةً  ألجم ؛ مس قًا الكبلـ كاف ما عم  المفظ داللة: النص عبارة
 فإذا, العب ر م ضع هي فكانت, النظم إذل اؼبعى من يعرب اؼبتكمم وألفَّ  اؼبعى إذل النظم من يعرب اؼبستدؿ ألفَّ  ؛عبارة يتوظبُ 
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 وعمم التفسر – اإلصباؿ وج  عم  - فصاحةو  وببلغة ومعافٍ  وبديع وصرؼ كب  من ةعربيّ ال
 ت ظيف اؼبنهج ومهمَّة  األلفاظ وع ارض األلفاظ مع لمتعام  ـبّصصةٌ  القرآف عمـ  من والكثر

 وإذل اؼبغزى أو اؼبعى إذل لم ص ؿ وأساليب ووسا   أدوات ابعتبار  منهاإلي   وبتاجَما  ك ّ 
 طري  واؼبعان األلفاظ بن والطري . اعميه داَّلة عبلمة المفظ ع جُ  يالّ  -في  الكامنة اغبقيقة

 واألدوات اؼبعارؼ تمك ك  إذل حتجناا قصر  ولهلك طري  أبنَّ  الكثروف يت هم كما ط ي   ال
 الطاقة تتيح َما  بك  ومقاربت    اؼبراد اؼبعى إذل وال ص ؿ الطري  اختصار عم  هبا لبلستعانة

                                                                                                                                                 

 ِخْفُتمْ  َوِإفْ : تعاذل ق ل  مثاؽبا  النص عن أيًضا يوظبُ , النص بعبارة استدالالً  ذلك ظبي, وَّني أمر من الكبلـ دب جب عم 
نَ  َلُكم طَابَ  َما فَانِكُح اْ  اَم اْليَػتَ  يف  تُػْقِسُط اْ  َأالَّ   هه  من األصمي فاؼبقص د(, ٖ: النسا ) َوُراَبعَ  َوثبَُلثَ  َمثْػَى  النَِّسا  مِّ

 اؼبقص دين كبل عم  اآلية فداللة ؛األص  حيث من النكاح إابحة فه  منها التبعي اؼبقص د وأمَّا, الزوجات تعدد إابحة اآلية
 لمداللة التبع حيث من سي  قد فإنّ , األصمي لممقص د األص  حيث من سي  قد الكبلـ فكا ولئن  النص بعبارة داللةٌ 
 .أيًضا التبعي اؼبقص د عم 
 إلفادت  الكبلـ سي  الهي لمحكم الـز  ولكنّ , النص ل  سي  وال, مباشرة مقص د غر حكم عم  المفظ داللة: النص إشارة
 ال ولكن , الكبلـ من يفهم فه , العبارة ؽبه  نتيجة هبي  ولكن , عبارت  ربغ المفظ عمي  يدؿ ما  وج  ك  من بظاهر ولي 
 اآلية فهه (, ٖ: النسا ) أيَْبَاُنُكمْ  َمَمَكتْ  َما أَوْ  فَػَ اِحَدةً  تَػْعِدُل اْ  َأالَّ  ِخْفُتمْ  فَِإفْ : تعاذل ق ل  مثاؽبا, ذاهتا العبارة من يستفاد
 أفَّ  ابإلشارة ويفهم, أزواج  بن يعدؿ ال أنّ  أتكد إذا واحدة من أبكثر يتزوج أفْ  ملممسم وب  ال أنّ  ابلعبارة منها يفهم
 ابإلشارة منها يفهم كما واحدة من أكثر متزوًجا كاف أـ واحدة متزوًجا أكاف س ا , دا ًما واجب الزوجة معاممة يف العدؿ

 .مطمًقا حراـ الزوجة ظمم أفَّ 
 اغبكم أفَّ  ابلمغة عارؼ ك  يدرؾ, في  معى ل ج د عن  لممسك ت ب  اؼبنط ؽ كمح ثب ت عم  المفظ داللة: النص داللة
 اغبكم ألفَّ « الداللة داللة» الداللة هه  وتسم   اجتهاد أو نظر إذل حاجة غر من اؼبعى ذلك ألج  كاف ب  اؼبنط ؽ يف

 ؼبدل ل  م اف , اؼبسك ت ؿب  يف المفظ  ؿمدل ألفَّ « م افقة مفهـ » أيًضا وتسم   لفظ  من ال, النص معى من ي خه فيها
 :نبا ص راتف الداللة وؽبه   اغبكم م جب يف مت افقاف الداللة عمي  دلت وما العبارة عمي  دلت فما, النط  ؿب  يف

 ِمثْػَقاؿَ  يَػْعَم ْ  َفَمن: تعاذل ق ل  مثال   ب  اؼبنط ؽ من ابغبكم أوذل عن  اؼبسك ت يك ف أفْ  وه : اػبطاب فح ى -ٔ
 ما رؤية فإفَّ , فبكنة شر أو خر ذرة رؤية كانت فإذا(, ٛ-ٚ: الزلزلة) يَػرَ ُ  َشرّاً  َذرَّةٍ  ِمثْػَقاؿَ  يَػْعَم ْ  َوَمن*  يَػرَ ُ  َخْراً  َذرَّةٍ 
 .أوذل ابب من الهرة من أكرب ه 
 أَْمَ اؿَ  أَيُْكُم فَ  الَِّهينَ  فَّ إِ : تعاذل ق ل  مثال , ب  اؼبنط ؽ غبكم مساوايً  عن  اؼبسك ت يك ف أفْ  وه : اػبطاب غبن -ٕ

َا ظُْمماً  اْليَػَتاَم   فإفّ , حراًما اليتام  ماؿ أك  كاف فإذا(, ٓٔ: النسا ) َسِعراً  َوَسَيْصَمْ فَ  اَنراً  بُطُ َِّنِمْ  يِف  أَيُْكُم فَ  ِإمبَّ
انظر: قطب سان    .أم اؽبم من اليتام  استفادة تف يت يف واإلحراؽ األك  الشرتاؾ حراـ اآلخر ه  تبديد  أو إحراق 

 ٛٙ-ٜ٘ٗ( ٕٓٓٓ)دمش : دار الفكر   معجم مصطمحات أص ؿ الفق 
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 ذلك   اقرآنيًّ  منطًقا يك ف أفْ  عم  من  بد ال أمر اؼبنط  استخداـ أفَّ  كما.إمكاانت من البشريَّة
  .منطق  ل  فإفّ    منهج  لمقرآف كاف كما ألنّ 

 فؤلوؿ   فريدة ظاهرة (ٕٖ)ةقرآنيَّ ال الظاهرةو   كظاهرة  قرآنّ ويبكن التعام  مع اػبطاب ال 
  كافَّة لمخم  معجز متحدٍّ  بشك  ت وكمم هللا وحي ةبشريَّ لم ينػزؿ مرة وآلخر ةبشريَّ ال اتريخ يف مرة
 واؼبكاف الزماف عم  يتعاذل  كهلك مطم  خطاب وه   واؼبرسم ف النبي  ف مقدِّمتهم ويف
 األنبيا  تجاربل -نفس - ال قت يف مست عب وه   ويتجاوزنبا ويست عبهما  «الزمكاف»أو

 مب ذًجا وىبرجها  ووسطًا ًباقط أّمة ويبين ينش  أف الكتاب هها ويستهدؼ  وتعاليمهم  واؼبرسمن
 ذات وج ديَّة ظ اهر وكم ها  ومزااي  خصا ص  من ذلك غر إذل  أّمة خر ابعتبارها لمناس الً ومثا
  . واقعيّ  وج د

 : القراءة آفات 
 النص ص مع لمتعام  اؼبنهج إذل كبتاج كنَّا فإذا   زمعجِ  فريد خطاب قرآنّ ال النصَّ إّف 

 أفْ  بد ال ب  نقارب الَِّهي  فاؼبنهج؟! مطم  معجزٍ  ك نّ  فريد نصٍّ  مع ام ابلتع ابلك فما األخرى
 أفْ  وأبرزها أنبَّهالعّ    خاصَّة م اصفات ذا يك ف وأفْ   الدقة من فبكن مست ى أعم  عم  يك ف
 . وعادات  وسنن  وأساليب  منهج  ل  أفَّ  كما   منطق  اجمليد لمقرآف فإفَّ ؛ ذات  من  مستنبطًا يك ف

  اّلهي يُعد اػبط ة األوذل يف طري  الكشف تدبّر أّف منهج قرا ة القرآف و  ننب  فْ أ بد ال ناه
 عاّمة تبلـز قرا ة النص صَما  أف يبتعد عن اآلفات الي عادةً ال بد   قرآنّ عن اؼبنهج ال
 . ةز يّ اعب القرا ة: اثنّهاو. زوالتحي   االنتقا ّية: أوذلا  خاّصةً ة سماويّ والنص ص ال

 نقي  عم  بدت ل  حىت ةبنا يَّ ال ال حدة منط  عن بعيدة غر ةز يّ اعب القرا ة تك ف قدو 
 هه  إلحدى القرا ة هه  وتكييف   البنية خب اص ُيَسم َّ َما  إذل يرجع األمر هها وت ضيح  ذلك

 التح ؿ خاصيَّة أفَّ  ويبدو  التح ؿ -ٖ الت ازف -ٕ الشم ؿ -ٔ:البنية خ اصّ : كاآلي اػب اص
ّّ  كياانً  ب صفها البنية لزوميَّة داخ  ُحرًّا أفًقا تعطيَما ِهَي   كب ٍ  عم  األجزا  مرتابط اكميًّ

                                                 

 مراعاة مع واالطبلع ابلقرا ة جدير« القرآنية الظاهرة: »العن اف هها وبم  مهم كتاب _هللا يرضب _ نب بن ؼبالك ٕٖ 
ة اؼبنطمقات بن الدقيقة الفروؽ َّ ّّ )بروت:دار  الظاهرة القرآنيةانظر: مالك بن نب  .ؼبالك ةاغبضاريَّ  واؼبنطمقاتلنا  اؼبنهجّي

 (ٕٜٜٔالفكر اؼبعاصر  
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 تسمح عميها وأتكيدان   هبا والتزامنا   هبا إقراران رغم   ةبنا يّ ال ال حدة هه  فإفَّ  َثَّ  ومن  وج يبّ 
 خاّصةً  مكتسباتٍ  التعاقبّ  انظامه أو نسيجها ُتْكِسبُ  الي اؼبرونة من بن عٍ    ب  تسمح فيما
ا بعينها اؼبفردة اآلايت لبع  ابإليبا ات تتعم  َما   وهها كربى غبقا   «مفاتيح آايت» وكأَّنَّ

. «القرا تن بن اعبمع»و «ةبنا يَّ ال ال حدة» عن بعيًدا تفسراهتم من عدد يف ةص فيّ ال عن  كشف
 وفًقا القرآف دا رة خارج ومعاعباتنا راتناوتص   أفكاران نص غ حبيث  اؼب دعبة القرا ة: اثلثهاو
 منها أجزا  من أو أحياانً   في  متفرقات آايت من نمتم  القرآف  ي ث   ناهايتبنّ  ايدي ل جيأل

 ذلك ومن  ل  وت ّص  وتعّضد  اؼب دجل الفهم ذلك يف ت يدان وش اهد وأتييًدا دعًما أخرى أحياانً 
 ةميرباليّ ال أاثرت فإذا  اآلف حىت يبارس  سبلميّ اإل الفكر يزاؿ الالَِّهي  «اؼبقارابت فكر» يفعم َما 
 عم  ال اقع إنزاؿ إذل الفكر هها أصحاب سارع «اإلسبلـ يف وحق قها اؼبرأة مسألة» -بلمث-

 شب  أو فبن ًعا التعد د فيصبح ميربارلّ ال ال اقع القرآف ليتقبَّ  اؼبتقدـ منهجيّ بلالّ  ابلشك  النصّ 
 الي الشاممة ةقرآنيَّ ال الرؤية خبلل  نستحضر منهجيّ  بشك  القرآف إذل  نتجّ  حن ولكن  فبن ع
 التص  ر لتقدِّـ العميا القيم ستحضرنو   واجملتمع والقبا   والشع ب ابألسرة وسبر اػبم  بد  مع تبدأ

 لكربىا ال حدات مع الصغرى   األسرة تك ين واحرتاـ  اؼبرأة ةإنسانيّ  تقدير يف اؼبتفّ ؽ البدي 
 القرآف فسَّريُ  فبل؛ ك نّ ال اإلطار ذلك يف الشهادة أو اؼبراث أو التعد د قضّية وتعاجل فتح 

 وكهلك  ويتجاوز  ويرقي  يست عب  عمي  متف قًا بلً بدي ـدّ قَ يػُ  ب   ل  ضعىبَ  وال «ميربارلّ ال الفكر»بػ
 . ذلك من مشكبلت وغر واؼبرض والفقر   ومشكبلهتا والبيئة   ةديبقراطيَّ ال مع اغباؿ

 : القرآنّ ة ةكونّ  ال ةنهجّ  ادل 
 مصدرها عن منبّتةً  ةغربيَّ ال ةعمميّ ال الدوا ر تقدمها الي اؼبعاصرة «ةعمميّ ال ةنهجيّ اؼب» إفَّ 

ُهَ   لي  اؼبعاصر عمميّ ال والعق    كهلك تك ف أفْ  ؽبا كاف وما   «التاريخ َّناية» ليست ؽبيّ اإل
 ةنهجيّ اؼب» ابذبا  -شك وال- متقدِّمة مرحمة نبا ب   يك ف أفْ  ل  ينبغي وما الفعَّاؿ كميّ ال العق 

 ك نّ ال الكتاب -وحد - ألنَّ  ؛وحد  القرآف إال ؽبا مصدر ال ةك نيَّ ال ةنهجيّ اؼب وتمك «ةك نيَّ ال
 ةهجيّ ناؼب» ابذبا  ووضعها  وترقيتها بتنقيتها ويقـ   ةعمميّ ال ةنهجيّ اؼب يست عب أفْ  يستطيعالَِّهي 

 وترقيت  بتنقيت  يقـ  أفْ  ويستطيع  «عمميّ ال اؼبنهج» يست عبالَِّهي  -وحد - وه  «ةك نيَّ ال
 الي والنهاايت واالحتماليَّة ةنسبيَّ ال وـباطر هتديدات من ووبمي   وإطبلق  أزمت  من وإخراج 
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 وبتاج الي الفاعمة مات مقدّ  ويعطي   ويعّدل  اؼبنط  يقّيمُهَ  الَِّهي  والقرآف  حكميَّة اعتربوها
 اؼبنهج ليعّزِز «والتفكر النظر» يف اػبطأ عن الههن يعصم ضابطًا ب صف  دبهمت  ليقـ  إليها
 . النتا ج إذل اؼب ّصمة ةعمميّ ال اػبط ات صحة عم  ويربهن عمميّ ال

ح أفْ  يستطيعالَِّهي  -وحد - اجمليد القرآف إفَّ     العمم حهاأات يالّ  ةنسانيَّ اإل اؼبسرة يصحِّ
 اإلغري  عن اؼب روث الفكر   أمريكا وقيادة فكر ث أوراب فكر اتخمفيَّ و  رواسب وصادرهتا
 وضباية   والتجاوز االستيعاب عن اغبضارات تمك يف اؼبتبىَّ  البله ت عجز ثبت وقد  والروماف
ال بد  كاف هلكل  ةسمبيَّ ال اآلاثر تمك من «لمتفكر ةنهجيّ اؼب الض ابط» ابذبا  اإلنساف مسرة
 عميها هيمن الي العمم ميادين من االقرتاب وبن بين  لمحيم لة وؿباصرت  الفكر ذلك عزؿ من
 . «بلً بدي اأرضيًّ  اله اتً » صراعاهتا وآباثر أوراب بقيادة نفس  جع الَِّهي  «عمميّ ال العق »

ّّ معر  لت حيدها عميها آماؽبا ةنسانيَّ اإل عقدت الي الض ابط تمك إفَّ   عم  قادرةً  تزاؿ ال  ايفًّ
َما  ح ؿ اؼبتكاف  اغب ار ق اعد رسيوتُ   اؼبشرتكة اجملاالت يف والتعاوف التداخ  فرص ؽبا تتيح أفْ 

 أال الغا ب البعد عم  بلً ودلي  هللا آايت من آية يبثِّ  إهبايبّ  اختبلؼ إذل لتح ل  ؛في  ـبتمفُهَ  
 األزمات عاّمة بروز إذل وق اعدها اؼبعاصرة اغبضارة  هه يف ذباهم  أدَّىالَِّهي  «الغيب عادل» وه 

 . منها والعمم اؼبنهج يشك  الي اػبطرة
 و «أغروس» فقاؿ ذلك مغبَّة ةغربيَّ ال اغبضارة سياؽ يف أمنا  وفمفّكر و  عمما  أدرؾ ولقد 

 إذل ًعاصبي تفضي وصبال  وبنيت  الك ف أص  أفَّ  قبد لمعمم اعبديدة النظرة يف إفَّ »: «ستانسي »
 يف القيمة ربقي ُهَ   هللا هدؼ إفَّ »: « Whiteheadوايتهيد» وقاؿ. «هللا»: نفسها النتيجة
 لي  اديّ اؼب ال اقعيّ  العادل أفَّ  ذلك ومعى  واقعيّ  عادل -قطّ - ي جد ال عن  فبعيًدا   زمينّ ال العادل
 . « !!حباؿ والروح الغيب عن الً مفص  
 ةنهجيّ اؼب والض ابط ةعمميّ ال االذباهات زبميص تطيعيسالَِّهي ه   -وحد - والقرآف 
  والت حيد  واغب   اؽبدى  : القيم ةعاؼبيَّ  لتحقي  جديد من واغب  اؽبدى جادة إذل وإعادهتا
 ووضع  اػببا ث ونبه  األمانة وأدا  وربم    واإلحساف   واغبريَّة  والعدؿ  والعمراف  والتزكية
 واسًعا الً منػز  األرض واعتبار  فيها واؼبشاركة الطيبِّات وإابحة  ةبشريَّ ال عن واألغبلؿ اإلصر

 القرآف وبّق  وبهلك. كافَّة السمم يف تدخ  ب   اغبروب إذل ربتاج فبل  كّمها ؽبا يتسَّع ةبشريَّ لم
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 لمتفكر الضابطة اؼبشرتكة ةنهجيّ اؼب الق اعد ةعاؼبيَّ »و «والتفاع  نسانّ اإل االنتما  ةعاؼبيّ » اجمليد
 . «نسانّ إلا

 ةنظريّ  وض ابط ؿبّددات لدينا تك ف أفْ  يقتضي الكرمي الكتاب مع نهجيّ اؼب فالتعام 
 ابلتعاقب ال (ٖٖ)«ابلصرورة» حالًيا اؼبتمثمة وحركت  لم ج د مست عبة  ةك نيَّ  متماسكة مستقيمة
 اؼبتغّرات» عم  تقـ  أفْ  ينبغي «ةنهجيّ اؼب» وهه  «ةسك نيَّ ال» إذل ي صبلف المهين والتتابع
 برتاثها إليها تص  أو تبمغها أفْ  ةبشريَّ ال تستطيع ال ةنهجيّ اؼب وهه . «ةك نيَّ ال ةدليَّ اعب»و «الن عيَّة

 بلعق يك ف أفْ  عم  قادرٍ  عق ٍ  منالبد  ب   فمسفيّ ال أو  ضعيّ ال أو عمميّ ال وعقمها  بشريّ ال
- م ج د غر العق  وهها  متعالية ةظريَّ ن دبحّددات «ةك نيَّ  ةجدليَّ » إنتاج من ومتمكًنا اك نيًّ 

 ادينيًّ  اعتقاًدا ابعتبارها ال ولكن  فرضّية الق ؿ هها نعترب أفْ  ويبكن  األرض وج  عم  -كهلك
 يف ال  ةنهجيّ واؼب اؼبنهج إطار يف طرحتُ  فرضّية ابعتبارها ب  -كهلك كانت وإف- فحسب
 بداية منه «الغيب» ةعرفيّ واؼب ةعمميّ ال لقضااياب اؼبعني  ف استبعد حيث تعبديّ ال ديينّ ال اإلطار
 بعد ما» ث «اغبداثة» بمغت حىت اؼبتتابعة الث رات تمك ك  إذل قادت الي األوربّية النهضة
 . «اغبداثة
 ليست_ اجمليد القرآف يف ةك نيَّ  ةعمميّ  ةمنهجيّ  وج د ةإشكاليّ - ذاهتا ةشكاليّ اإل وهه  

 عمي  تمق وُ   ذات  القرآف إذل هبا تج يُ  أفْ  ينبغي ةك نيَّ  ةمنهجيّ   ب ةمنهجيّ  أيّة أو ةمنهجيّ  ؾبرد
 : أنبهالعّ   أسئمة عدة القرآف إذل ن ج  أبفْ 

 لديك وه ؟ ذاتك حبد منهًجا نعتربؾ أفْ  يبكن وه ؟ مطم  كتابأنت   ه ! القرآف أيها 
 منجزات سا ر عاباستي عم  القدرة سبمك وه ؟ منك استنباطها يبكن وض ابط ةنظريَّ  ؿبّددات
 است عبت إذا تستطيع وه ؟ ذلك عم  القدرة سبمك ال أّنك أـ نهجيّ واؼب عمميّ ال بشريّ ال العق 
 وكسبهم العباد أفعاؿ عن وماذا؟ تتجاوزها ث برتقيتها وتقـ  أزماهتا تعاجل أفْ  اؼبنجزات تمك

؟ ال أـ وذباوز  ذلك يعاباست عم  القدرة لديك ه : واإلقباز والعمم والفكر اؼبنهج يف وإنتاجهم

                                                 
 .تشريعي وجع  تك يين جع  التك يين  فهناؾ اعبع  هي والصرورة التصر  ٖٖ
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 والقيم اؼبقاصد من اؼبنهج أفَّ  كما   اتكميّ ال من اؼبنهج ألفَّ  -أشران كما- اؼبنهج مصدر القرآف
 . القرآفُهَ   كّم  ذلك ومصدر  آخر وج  من

ه  أف تطّ ِر مناهج العمـ  الطبيعّية واالجتماعية  وتعطيها  «اؼبنهجيَّة القرآنية»إف دور 
وتطهرها من األبعاد ال ضعيَّة الضّيقة الي حشرت فيها  وذلك تصدي  ابلقرآف بعدها الك ّن 

عميها  وهها يقتضي أوؿ ما يقتضي أف لبرج أمريكا والغرب من حالة اػبص مة والتصدي 
د عند التعام  اعبا -وما ذلك عم  منهجنا القرآنّ  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص -لئلسبلـ فبثبًل ابلقرآف ورس ؿ هللا

. والشرط الثان أف (ٕ٘:)الفرقاف اِهْدُهم بِِ  ِجَهاًدا َكِبرًاَوجَ بعزيز وه  يتحق  ابل عي -مع 
من اغبالة الشاذة الي وضعنا  فيها  وذلك أبنسنت  ورب يم  إذل  «اإلسبلـَ »لُبرج كبن اؼبسممن 

اؼبتعاقبة  ويف اغبدود   األوذل وأجياؽبم تدين ق مّي خاص أبولئك الهين اعتنق   يف مراح  امتدادا
مهمة إعادة فهم اإلسبلـ يف  -اعبغرافية الي بمغها يف دا رة انتشار  األوذل تمك. وهه  اؼبهمة

 مهمة فبكنة بشروطها. -عم  صع بتها -آفاق  العاؼبيَّة
 أو تفكيك فقان ف  يست عبها أفْ  بعد وق انينها الطبيعيَّة العمـ  فمسفة يتجاوز اجمليد والقرآف

 يعد دل الظ اهر دراسة يف عمي  اؼبعاصر اؼبنهج يعتمدالَِّهي  القان ف وربميمها  وه  الظ اهر تتفتي
 الرتكيب إعادة ث والتفكيك التفتيت إذل حاجة يف كبن ب . اؼبركَّب حقيقة إذل ال ص ؿ يف كافًيا
 نضطر فكيك  وقدوالت التحمي  وعممّية وسبلمت  التحمي  لدقة« اغبقيقيّ  االختبار» يبثِّ الَِّهي 
 عميها االعتماد ث النظر زوااي ـبتمف من لمظاهرة دقي  وصف إذل لنص  مرات عدة ذلك لتكرار

 .ذلك بعد واستعماؽبا  وتقييمها
 لمفكر الشام  ك نّ ال اإلطار» وي س  بيني أف يبكن «ت ك نيّ ب» اجمليد القرآف إفَّ  

 صباعيّ  بشك  ةنسانيَّ اإل اعبه د وي جِّ  يمنويه  ومنطق  ومنهج  العمم عم  ويصّدؽ، «نسانّ اإل
 أزمة مث  - الراهنة ةعاؼبيَّ ال األزمات م اجهة من ويبّكنها  فيهاَما  وإمبا  وإعمارها األرض لتط ير
 وانتشار  والصراع   واؼب ارد  والدوا  الغها  وأزمة  الشام  الدمار وسا   وأزمة  البيئيّ  التمّ ث
 . من  كّمها ةبشريَّ ال تعانالَِّهي  اؼبسمس  وسا ر   األسرة وتفكك   اعبرا م
 ةضاريّ واغب ةثقافيّ ال األنساؽ بن الصراع يبدِّؿ أفْ  يستطيعُهَ  الَِّهي  الكرمي القرآف أفَّ  كما  

 . بنجاح وحقق  ل  وأسَّ  منهج  استَّ الَِّهي  البنَّا  ابغب ار ةبشريَّ ال
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 والقرآف والعدمّية العبثّية عن ابإلنساف فينأى وهدفًا ايةً غ لمحياة هبع ُهَ  الَِّهي  والقرآف  
 كّن سب القرآف يستطيع وبهلك؛ وحركت  ك نّ ال لم ج د  ض عي  اؼب اؼبعادؿ الكتاب -وحد -
 بعد  اك نيًّ  بنا ها وإعادة  ةنهجيّ اؼب ةعمميّ ال اؼبعطيات ابستعادة عمميّ ال مسارها تعدي  من ةبشريَّ ال
 ابذبا  يتجاوزها ث  بق اعدها  ض عيّ اؼب العق  ضبط تت لّ  الي «ةعمميّ ال ةجيّ نهاؼب» يست عب أفْ 
 «ةطبيعيَّ ال العمـ  فمسفة»و «االحتماليَّة ةنسبيَّ ال» عم  تتعاذل   أفْ  تستطيع الي «ةك نيَّ ال ةنهجيّ اؼب»

 الغا بة األبعاد حض ر يعيدالَِّهي  ك نّ ال الكتاب من اؼبستمدة ال اسعة الرحبة آفاقها إذل وتشدنبا
  واؼبنط  اؼبنهج أزمة ذباوز من يبّكنها وبهلك  إليها اؼبعاصرة ةعرفيّ واؼب ةعمميّ ال الدوا ر عن

 منتجاهتا وسا ر والتقنّية العمم وهبع   وَّنايةً  ةر وسرو  بداية بغا يّتها ويربطها  ةتنّ عاؼب واالنشطارات
 من اآلخرين استعباد يف ذلك لي ظف وحد  ريبّ غال اؼبركز ال -كّمها- ةنسانيَّ اإل األسرة خدمة يف

 . آدـ أبنا 
 وكما  اؼبختمفة مراحمها يف تك نت كما «ومعارف  العصر عمـ » يتناوؿ اجمليد القرآف إفَّ   

 وإصبلحها تهايلتنق تهانسبيَّ و  واحتماليَّتها تهاجز يّ و  تهاأرضيَّ و  تهام ض عيَّ و  تهاوضعيّ  يفِهَي 
 يتصادـ وال  يرفضها ال فه  اك نيًّ  بناؤها ليعاد إليها الغا بة ألبعادا وإضافة عميها والتصدي 

 من ؽبا بدا   ليصنع البع  يت هم قد كما نسًفا ينسفها أفْ  عن بلً فض  يتجاهمها وال  معها
 . البد  نقطة

 التاسع القرف عمما  وتسميم   عمميّ ال ابؼبنهج تسميمكم بن الفرؽ وما: يق ؿ أف ولقا   
 كما ابؼبنهج أو نهجيّ اؼب ابلعق  نسّمم دل إنّنا: اعب ابو ؟ وضعيّ  وكبلنبا؟ العمم افبسمط عشر
  ب  عمي  وهيمنَّا  قرآنّ ال ابؼبنهج است عبنا  ولكنَّنا  اسمبيًّ  استسبلًما ل  نستسمم ودل   ُه َ 

 بن اعبمع من انطبلقًا ذلك بعد استخدام  بدأان ث  منها ونقّينا   ة ضعيّ ال أزمت  من وأخرجنا 
 وجدؿ تفاع  عبلقة عم  قا م الك ف يف هبريَما  ك  أبفَّ  جاـز إدراؾ عم  القا م القرا تن
  !!والطبيعة واإلنساف الغيب بن اغبكيم العزيز بتدبر
 التبعيَّة إذل ي ديّ  األوؿ فاؼبنهج: منهما ك  نتا ج وبن  ال جهتن بن جًدا كبر والفرؽ 
 الثان واؼبنهج   إليها األص ؿ يقارب ةمرجعيّ  من  ويتخه -حدث كما- لمغرب التاـ والتقميد
 ضبمة وهبع   احملّجة عم  ويضع   ت فاعميّ  ل  ويعيد أزمت  من وىبرج   اؼبنهج عم  ابلقرآف يهيمن
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 وسرة وسنة هللا كتاب تهممرجعيّ و    واغبضارة العمم مسرة يف منفاع شركا  قرآنّ ال اػبطاب
  . الكرمي رس ل 

   «اؼبعاصرة ةعمميّ ال ةنهجيّ اؼب» يف القص ر أوج  بع  عن لنا يكشف اجمليد القرآف كاف إذا
 ذباوزها ث استيعاهبا ةعمميّ ب لمقياـ ب   اهتاإهبابيّ  إنكار أو  عنها اإلعراض أو إللغا ها ذلك فمي 
 . القص ر أسباب من تنقيتها بعد

 إذل ال ص ؿ نريد ومنهج    القرآف نط م عن الكشف ضرورة عم  ت كيدان خبلؿ من إنَّنا
 معاعبتها اؼبمكن من يعد دل حبيث ؛واستبسمت استفحمت قد اإلنسانيَّة األزمات أفَّ  بيقن الت كيد
« العاؼبيّ  والسبلـ األمن» أزمة مث    الك نّ  واؼبنط  الك نّ  الفكر غر منط  أو فكر أبيّ 
 وما األوزوف وثقب اغبراريّ  االحتباس وأزمة واعب  روالبح الرب يف البيئة وتدمر« التم ث أزمة»و

 من تفكيك  تَما  تركيب إعادة عن والعجز البّله ت وأزمة العا مة وتفّكك القيم وأزمات   إليها
 . نفس  اإلنساف وتفكيك ب    والطبيعة والتاريخ الدين
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 : ةقرآنّ  ة النهجّ  ات ادلد د  احمل
 : ةقرآنّ  ة الكلّ  ؤية الالتوحّد حمور الر : احملد د األو ل

 أصبح وهبا (ٖ٘)«ةكميّ ال الرؤية» ؿب ر البداية منه (ٖٗ)«الت حيد» اجمليد القرآف جع  لقد
  ل  وتفسر  ح ل  ؼبا فهم  يف (ٖٙ)«ةعمميّ االستقامة واغبيدة ال» مست ى بم غ عم  قادرًا اإلنساف
 وقمًبا ونفًسا بلً عق اإلنساف ربرير شأن  من الت حيد ألفَّ ؛ وأساليب  وسا م  وربديد  خ اصِّ  وفهم

 تقم  أفْ  شأَّنا من الي والتحيزات الضغ ط وسا ر ةسمبيّ ال واؼبشاعر  واألوهاـ اػبرافة من ووجداانً 
 . اإلنساف لدى ال اعية ةعرفيّ اؼب الطاقات
 الظاهرات آالؼ لتفسر متنّ عة وقدرات   ها مة قابميَّات ذو تفسريّ  مدخ  «الت حيد»و 

 اجمليد القرآف يقدم الَِّهي  والتفسر  اؼبست ايت ـبتمف يف ةعرفيّ واؼب والنظميَّة والسم كّية ةيّ نفسال
 اإلنساف وتعميم   ةعرفيّ اؼب األسئمة صياغة من نويبكِّ    الظاهرات لتمك العمي  الفهم إذل يي دّ 
 وذبنيب    بشريّ ال العق  يستطيع َما  أبدؽ اؼبقدمات وضع من ن يبكِّ  كما  عنها اإلجابة طرؽ
 وقد  وتتجاوز  «نهجيّ اؼب التنب » تست عب منضبطة النتيجة إذل ال ص ؿ ةعمميّ  فتصبح ؛اػبطأ
 سمطاف من اتمًّا ربريرًا وحرَّر   ب  جا الَِّهي  النظر نهجدبمن عقال   بشريّ العق  ال القرآف أطم 

 الشجاعة ومنح  معرفت  اإلنساف يهم فبا وغرها الطبيعة ؼبعرفة وقاد   والشع ذة والسحر الكهانة
  ويُػْبِصر ويفَق َ  ويتهكَّر  ويتدبَّر يتفكَّر أبفْ  لمعق  دع ت  خبلؿ من بنفس  والثقة  واعبرأة تاّمةال

السم ات  أقطار اقتحاـ يتهيَّب أال عم  ودربَّ   ويدرؾ   ويعرؼ  ويَػَتعمِّم ويُػَعمِّم  ويتعػقَّ 
 وأال  وتضاريسها واحمليطات البحار أعماؽ ظممات وال  وطبقاهتا األرض وفجاج   وحبكها
د  وهتدي  تسّدد  منطقيٍّ  وإدراؾ عقميّ  وعيٍ  بنا  يف يرتدَّد  عن لي من   وهدايت  ال حي أن ار وترشِّ

                                                 
ت: )برو الت حيدوالتزكية والعمراف:ؿباوالت يف الكشف عن القيم واؼبقاصد القرآنية اغباكمة  : ط  العم ان دراستنا راجع ٖٗ

 (.ٖٕٓٓدار اؽبادي  

 عن الدقيقة واإلجابة« النها يَّة ابألسئمة» تسم ّ , وغايت  وخالق  وإهباد  وخمق  اإلنساف حياة ح ؿ أساسّية أسئمة هناؾ ٖ٘
 األسئمة لتمك إجاابت من العقيدة تقدم  ما:  أخرى وبعبارة لئلنساف« الكمّية الرؤية» عن تعرب أفْ  شأَّنا من األسئمة تمك
– قطب سيد اختيار كاف كما« التص ر» عميها يطم  وقد«.الكمّية الرؤية» عمي  يطم  ما هي ذلك عن تنبث  الي ةوالرؤي
 «.اإلسبلمي التص ر خصا ص» كتاب  عن اف يف –هللا يرضب 

رتجم: اؼب ض عّية  وإمبا كاف اختياران لبلصطبلح اإلسبلمي: االستقامة العمميّ   ٖٙ
ُ
 ة.دل لبرت استخداـ اؼبصطمح اؼب
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 الك ف يف «العمراف»و  وؾبتمع  وأسرت  ذات  يف «التزكية» ؼبمارسة وي هَّ ؛ يقن عن ويسمم برهاف
 . الت حيديَّة ةعقبلنيَّ لمػ القرآف أّس  هلكوب؛ في  استخمفالَِّهي 

 . القراءتني بني اجلمع: الثان احملد د
 القرا ة إذل وذباوزها واؼبعضَّاة التجزيئيَّة القرا ة عن الكشف يف يساعد القرآنّ  ؼبنهجا 
 من الك ف يفَما  إذل ينب  الك ف  فال حي وقرا ة ال حي قرا ة« القرا تن بن اعبمع»و اعبامعة
 رصد يبكن ال اقع  وكيف يف الغيب فع  ابؼبسبَّبات  وبن األسباب ترابط وم ثِّرات  وإذل عناصر
 فهم عم  يساعد والك ف  يت قَّف أو ينتهيّ  وأين اإلنسانّ  الدور يبدأ الفع   وأين هها آاثر

 ه دوالش الدا م لمحض ر استدعا   قرا ت   وكيفّية قضااي   وحسن وعم  عمي  وال عي ال حي
 . اػبم  من اغب  وغاايت أهداؼ الك نيَّة  وربقي  اؼبسرة لرتشيد اؼبستمر

 يُقرأ ؿبّدداتويبّكن من استخبلص  وال اقع الغيب بن ربطي القرا تن بن اعبمعوؿبّدد 
 وحدت » يف اجمليد القرآف إذل هبا والعروج ال اقع إلشكالّيات الدقيقة الصياغة من نكّ ويب  هبا ال اقع
 . معاعبتها يف هدي  إذل لم ص ؿ« ا يَّةالبن

 أفَّ  والقم ب والعق ؿ األذهاف يف ترسخ حىت األنف  ويف اآلفاؽ يف فكرن أفْ  ينبغي وهكها
ات اتإمّبا ِهَي  اػبم  عادل يف ذبري الي التغر   حضارة وأفَّ « جدلّية صرورة» عن تنبث  ن عيَّة تغر 
 العق  سيكتشف وهكها  ال ضعيّ  لممنهج عممّية ض ابط عم  تقـ  حضارةإمّبا ِهَي  هها عصران
 والعبلج الكايف اغب  بتقدمي كفي  اإلدراكيّ  اؼبست ى هها عم « القرا تن بن اعبمع» أفَّ  العمميّ 
 وال منها أق  األزمة  ال دبست ى اغب  ذلك ذكران؛ ألفَّ َما  عم  القا م ال اقع هها ألزمات الشايف
 فيست عب بكثر منها أرق  ألنَّ  ؽبا  ومتجاوز مست عبُهَ   ؽبا  ب  مقارانً  وال ؽبا مقارابً 

ات»   ويست عب«وجدليّتها الصرورة» « العمميّ  اؼبنهج ض ابط»   ويست عب«الن عيَّة التغر 
 عم  االعتماد م ع صبمت  يف انجم قص ر من يعرتيهاَما  وبياف بنقدها يقـ  أفْ  بعد ويست عبها

 . ب  والقرا ة اإلؽبيّ  ال حي لقرا ة وإنباؿ   الك ف يف ةمنفرد واحدة قرا ة
« السك نيَّة العقمّية» وذباوز ابستيعاب« القرآنيَّة اؼبعرفّية اؼبنهجّية» تقـ  نفس  ال قت ويف 

 الن عيّ  والتغر   الصرورة» من بدالً « والسببيَّة والرتاكم والتعاقب التكرار فكر» عنها انبث  الي
 «. العممّية اؼبنهج وض ابط
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 اؼبفاهيم من بكثر اكبرؼ قد ذكرانَما  عم  القا م« السك نّ  اؼباض يّ  الفكر» إفَّ  
 قضّية» القص ر  منها يف غاية تعد بطريقة وبيئاهتا  وفهمها غاايهتا عن وقطعها اإلسبلمّية
 بعممّية ليقـ  قرف ك  يف أيي _ الناس من فرد_ ب احد التجديد ربطت حيث« التجديد

ات لمصرورة إلغا  ذلك لتجديد  ويفا  اؼبرتبطة السنن من كبرة جملم عة وذباه  الن عيَّة ولممتغرِّ
اتلية   سنة أو عقد أو قرف يف إنتاج  وإعادة تكرار  يبكن سنة يف ا  أوم قرف يف هبري فما  هبا
ال الية   إذل تقمتان ب  زبتم دل النّب ة أفَّ  بفكرة خرج عريبّ  ابن فإفَّ  فردّي  ولهلك إطار ويف

ا  األمم يف النبّ ات تتابع عن بلً بدي (ٖٚ)التجديد دبهاـ تقـ  الي ال الية عم  انعكست فكأَّنَّ
   وهها أمٌر مرف ض فختم النب ة عاٌّ شام .األخرى
 الطبيعيَّة اؼبظاهر وربكم اإلنساف ربكم األنف  ويف اآلفاؽ يف وآايت  وق انين  هللا سنن إفَّ  
 واؼبعارؾ اغبروب عمم؛ فمكسب وعم  دبنهج ربقيق  عم  يعم  أفْ  فعمي  شيًئا أراد فَمنْ   كهلك
 ك  يف اغباؿ ومناهج   وكهلك وأدوات  وسا م  الثروات ومناهجها  ولتك ين وأدواهتا وسا مها

 . واآلخرة الدنيا شئ ف من شأف
 الوحدة البنائّة للقرآن الكرمي واالستّعاب الكون : الث الث: حملد دا

 ذب ز فبل  ةك نيَّ ال ةنهجيّ اؼب مصدر ابعتبار  مع  التعام  هبري أفْ  ينبغي اؼبنطم  هها ومن
 تعاذل_ أخرى حجة أيّة أو (ٖٛ)«أوج  اؿضبّ » أنّ  حبجة من  شي  ذباوز هبري وال  حباؿ ذبز ت 

                                                 
, جديد بتشريع أيت ف ال أنبيا  هم َمنْ  األوليا  من ولكن, ُخِتَمت الي هي التشريع نب ة إفَّ : ربديًدا عريب ابن قاؿ  ٖٚ

 هبا ُيَصرَّح دل ألسرارٍ  اغباوي التشريع لباطن تفصي  هنا والنب ة(,  دمحم) التشريعّين األنبيا  خات تشريع عم  أيت ف ولكنَّهم
 .التشريع ونب ة القطبانيَّة بن مقاـ( النب َّة أي) اأَّنّ  كما, آنهاؾ

وأن  أوص  عبد هللا بن عباس ؼبا بعث  حملاججة اػب ارج بق ل :  -رضي هللا تعاذل عن -نق  هها الق ؿ عن اإلماـ عمي   ٖٛ
«. هبدوا عنها ؿبيصا ال زباصمهم ابلقرآف فإف القرآف ضبّاؿ أوج   ذو وج   تق ؿ ويق ل ف  لكن حاججهم ابلسّنة فإَّنم دل»

« اإلتقاف الن ع التاسع والثبلث ف يف معرفة ال ج   والنظا ر»وقد عزا السي طي ذلك الق ؿ إذل طبقات ابن سعد يف طبقات  
وقد عد السي طي هه  العبارة  عبارة مدح ألنّ  فسر ال ج   أو األوج  أبَّنا األلفاظ اؼبشرتكة الي تستعم  يف معان عدة 

( من طري  ٓٗ/ٔ« )الدر اؼبنث ر»وقد عزا السي طي الق ؿ يف  كهلك  وكهلك ذهب مقات  وس ا  إذل ذلك.ولي  األمر  
( وسا ر أسانيد  فيها مقاؿ  أما متن  ففي  ٓٙ٘/ٔلمخطيب البغدادي )« الفقي  واؼبتفق »عكرمة  وجا  بمفظ آخر يف 

القرآف الكرمي  فم  جادؽبم أحد بغر  لقال ا: أنت ذبادلنا دبا  الكثر فبا يستدعي النظر  إذ يفرتض أف اػب ارج ال وبّكم ف غر
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ِكَمْت حْ أُ  ابٌ ِكتَ  ؿبكم  فكمّ   ومتشاب  ؿبكم إذل تصنيف  ينبغي وال _كبرًا اعم ًّ  يق ل ف عما هللا
َمْت ِمْن َلُدْف َحِكيٍم َخِبر  وإعجاز  إحكام  يف بعًضا بعض  يشب  وكّم  (ٔ:)فصمت آاَيتُُ  ُثَّ ُفصِّ

 وإذل  وشاذ ؿبكم إذل تصنيف  هب ز ال كما. (39)وأتثر  وهدايت  وأساليب  ولغت  ب  والتعب د وربدِّي 
 -كّم – فهلك. هها ي منا حىت يتداول ن  زال في وال الناس يتداوؿ فبا ذلك وغر ومنس خ انسخ
 َكافَ  َوَل ْ : قاؿ قد  فار ؛ابلنق  إعجاز  عم  عا د  ةبنا يَّ ال ل حدت  مناؼٍ   ت طبلقيّ إب ـب ٌّ 
 االختبلفات من أكرب اختبلؼ وأيّ  (ٕٛ:النسا ) َكِثرًا اْخِتبلَفًا ِفي ِ  َلَ َجُدواْ  اللِّ  َغْرِ  ِعندِ  ِمنْ 
 واإليباف  ذلك وغر واؼبتشاب  واحملكم  منها واؼبت اتر القرا ات من والشاذ واؼبنس خ سخالنا بن

 . كمها اؼبزال  هه  بنا يتجاوز الكرمي لمكتاب ةبنا يَّ ال ابل حدة
 يتميز بهلك وأنّ  «ةك نيَّ  ةمنهجيّ » يضم ن كد مب  وال -أكدان كما- القرآف ألفَّ  وذلك

 القرآف يف يقع أفْ  احملاؿ من ذبع  ال حدة وهه   كافَّة  س ر  ويف  آايت ك  يف «ةبنا يَّ  ب حدة»
 ميداانً  تك ف أفْ  يبكن ال وحروف  ب   كممات  وأفَّ   تعارض أو نسخ أو اختبلؼ أو تضارب

 يف النجـ  انضباط داللتها يف منضبطة فمفردات   تبلوت  ح  تمي إذا اؼبتضاربة الشاذَّة لمتأويبلت
ا ؛السما  من م اقعها  يستخدمها الي الم غة بن كبر والفرؽ  ةإؽبيَّ  ومفاهيم مصطمحات ألَّنَّ
 وضعها أحكم ةقرآنيّ ال فاؼبفردة  البشر يستخدمها الي الم غة وبن اؼبصّ ِر البارئ اػبال  هبا وينط 

 عم  بلً مفصَّ  ؿبكًما كتاابً  -كّمها- لتك ف الس ر يف وضعها أحكم اآلايت أفَّ  كما   اآلايت يف
 يبكن الَما  واجملتمع الفرد ويف والنف  العق  يف اآلاثر من وبدث مثان متشاهبًا  هللا عمم

 فصاحت  درجة عمت ومهما   وبنا   صياغت  يف اجملتهدوف اجتهد مهما وبدث  أفْ  آخر لكبلـ
 . وببلغت 

                                                                                                                                                 

ال نرا  دليبل. األمر الثان: إف القرآف الكرمي مبن وبياف  وك  ما نسب إلي  من الت رية والكناية واالشرتاؾ فإن  جار عم  
يف ذلك مقاالت كثرة لمعمما  يف القدمي ق اعد كبلـ البشر وكبلـ المغ ين وال ينبغي أف يطم  عم  القرآف الكرمي  وقد كتبت 

وكب ها تعد ألفاظ مشرتكة « قر »واغبديث  حىت نف  ابن تيمية اجملاز فكيف ابالشرتاؾ؟! والعمما  الهين قال ا: إف لفظ 
ق  ويريد ب  الطهر  ومنها من يطم« القر »نُقش  فإَّنا لي  ألفاظ مشرتكة ولكنها استعماالت لقبا   عربية منها من يطم  

 ويريد ب  اغبي ؛ وهها ال يعد يف االشرتاؾ. 

 
ٖٜ

 راجع دراستنا قيد اإلعداد لمنشر: كب  م قف قرآن من إشكالية احملكم واؼبتشاب .   
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 عريبّ ال افالمس أحكاـ إسقاط ت حن كانت األوذل الرزيّة أفَّ تبّن ن أفْ  نستطيع هنا ومن 
 لكنايةا  و والت اط واالشرتاؾ الرتادؼ نسبة إذل ذلك فأّدى   القرآف عم  اؼبتداوؿ بشريّ ال

 واسعة أب اابً  فتحت عمي  بقتطُ  حن األحكاـ هه  وأفَّ   إلي  واجملاز والت رية واالستعارة
 احملدَّد عريفّ اؼب العا د إدراؾ اتعمميّ  وجعمت  عميها توغطّ  ت منهجيّ  ذباهمت الي لمتأويبلت

  وظبلؽبا القضااي تمك ك  لغت  عم  لقيتأُ  أفْ  بعد الصع بة غاية يف أمًرا كممات  من كممة لك 
  وسبي ز  وإعجاز  تتناسب القرآف بمغة خاّصة أحكاـ إعداد إذل اؽبمم تسم  أفْ  ال اجب من وكاف

 (ٜٖ:ط ) َعْييِن  َعَم  ُتْصَنعَ َولِ   هللا يق ؿ فحن  نفسها ةقرآنيّ ال ةبنا يّ ال داخ  من وتستمد
 لدينا ألفَّ  وذلك  األل هيَّة عم  لبلستدالؿ القرآف بناها الي األدلة من ب احد ترتبط أفْ  فيجب
  واؼبثاؿ الشبي  وعن اعب ارح عن ًهازّ نم أزليًّا  ك ن  وه  أال؛ القرآف أكد  امنهجيًّ  نظرايًّ  ؿبدًِّدا
 لق انن إخضاعها إذل ربتاج أفْ  دوف «العناية» لتفيد من  عناهام تستمد وأفْ   ذلك يبلـز قد وما

 اعبارحة يف حقيقةأَّّنا  أو   اعبارحة يف حقيقة العناية يف ؾبازِهَي : فتق ؿ  اؼبهك رة عريبّ ال الكبلـ
 والكممات واؼبصطمحات اؼبفاهيم لتمييع ابابً  يفتح فبا ذلك غر أو  شرًعا العناية يف وحقيقة  لغةً 
  اؼبنهج فيضيع يرغب الَِّهي  اؼبعى ينتقي أو ىبتار أفْ  فقي  أو مفّسر لك  الفرصة وإعطا  ةنيَّ قرآال

   ومنهج  ومنطق  وسياقات  التعبر يف وعادات  وأسم ب  نظم  في  يتحكم ال كتاابً  القرآف ويصبح
 ةقرآنيّ ال ردةاؼبف أخهت إذاأّما   ومنطقهم البدو كبلـ عم  القا م مغ يّ ال القام س وبكم  ب 

 تنضبط فإَّّنا وسياق  نظم  مبلحظة ومن  ذات  قرآنّ ال اؼبنهج إطار يف ؽبا عريفّ اؼب والعا د  معناها
  اؼب منن بعباد  األزرلّ  هللا عناية -«العناية دلي » ه - كميّ  دلي  إطار يف ةعرفيّ اؼب داللتها يف

 . لمرسالة اصطفاؤ  تالَِّهي  بهلك العناية من مزيد عم  والتأكيد
 الهين الصحابة فقها  كبار أذهاف عن سباًما بعيدة تكن دل اؼبسألة أو الفكرة هه  إفَّ  
  الدقة دبنته  قرآنّ ال النصّ  ضبط عم  التاـ حرص  وشاهدوا وصحب    هللا رس ؿ عايش ا
 وك َّنا  القرآف لغة يف ةقرآنيَّ ال الكممة أنبّية ي كد فهلك  ابؼبعى روايت  أو قرا ت  من القطعيّ  ومنع 

 إذل اؼبسارعة أفَّ  كما   آخر لفظ أبيّ  استبداؽبا أو تغيرها هب ز ال اؼبفهـ أو  اؼبصطمح مست ى يف
 لغتهم إطار يف- ؼبعناها فهمهم عن النظر بقطع نزلت كما كممات  بع  وحفظ القرآف صبع

 ويف  القرشّي ف يفهمها دل( أابًّ ) فكممة. (عب ) س رة يف( أابًّ ) كممة مث  –عدم  أو -القبمّية
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 أخرب  وحن  ذلك تساؤل  عم  ندًما أبدى ث  عنها تسا ؿالَِّهي  اػبطاب بن عمر مقدمتهم
 غر يعرؼ ال الي( أابًّ ) فمنستبدؿ: يق  دل( التنب) معناها وأفَّ  كبلمهم مفردات منأَّّنا  اؽبهلّي ف
 نفس  إذل ت ج  ب   معناها العرب معظم ؼويعر  شي ًعا أكثرِهَي  الي( ابلتنب) معناها اؽبهلّين
 أحطت ه ؛ يعين «هللا كتاب يف كممة ذبه  أفْ  اػبطاب ابن اي ضرؾ ما»: اؼبشه رة ق لت  وقاؿ
 ؟! عميك ضاغطًا الس ا الكممة تمك من لتجع  -كّم – ب 

 عن لنا ستكشف« القرا تن بن اعبمع» مقّدمتها ذكرانها  ويف الي الثبلثة احملّددات إفَّ 
 ال ضعيّ  اؼبعى يست عب ك نيًّا الً مدل   لمصرورة ويعطي  «الصرورة» ؼببدأ اجمليد القرآف استيعاب

 فإفَّ    تتبدؿ وال تتح ؿ ال وق انين  هللا سنن أفَّ  أكد حن اجمليد القرآف أفَّ  ويتجاوز   وسنكتشف
 والق انن السنن هه  أفَّ  لبياف الك ف  ب  يف الن عيَّة واؼبتغّرات التح الت لنفي يكن دل ذلك

 آدـ  وسنَّة خم  وقان ف الك ف  وسنَّة خم  وقان ف سنَّة التناق ؛ فهناؾ من بريئة مستقيمة
 إذل وإرساؽبم واألنبيا  الرس  وإنبا  ال حي وقان ف سنَّة واصطفا    وهناؾ استخبلف  وقان ف

ال يَػَناُؿ َعْهِدي  ن  وأنّ ابؼبتق اإلؽبيّ  العهد ني  اختصاص وقان ف سنَّة البشر  وهناؾ
 التغّرات ينفيَما  -كّم - ذلك يف هللا  ولي  سننِهَي    فتمك(ٕٗٔ:البقرة) الظَّاِلِمنَ 
 . الن عيَّة
 مفردة   وك «العض يّة وحدت »و بنا   يف واحد كتاب اجمليد القرآف أفَّ  يتَّضح تقدـ فبا 

 وأبرز منهجّية خط ة أهم «القرا تن بن اعبمع» وأفَّ   «البنا يَّة ال حدة» هبه  ؿبف ظة مفردات  من
 تقدـ فبا لنا ضحواتّ   القرآنّية اؼبنهاجّية احملّددات بقّية وربديد كشف عم  يساعد منهاجيّ  ؿبّدد
وحركت    ابلك ف ؿبيطًا مطمًقا ك نيًّا كتاابً  وجعم   هللا أنزل الَِّهي  العظيم القرآف مقدور يف أفَّ 

ل    «البنا ّية ال حدة» خبلؿ من عنها يكشف مصطمحّية داللة ألفاظ  من لفظ ولك 
 . اؼبرتمة اؼبتهكرة اؼبتفكرة اؼبتعقمة اؼبتّدبرة وابلقرا ات

القرآف   فضا   من بفضيمة التن ي  قبي  من لي  ب  أمرانالَِّهي  «القرا تن بن اعبمع»و 
 الطبيعيَّة العمـ  وفمسفة منهجّية معرفة عم  تت قف منهجّية خط ةإمّبا ُهَ   اعبمع أفَّ  لندرؾ ب 
 . اؼبنهجيّ  ابلشك  اؼبعرفّية القرآف منهجّية وبن بينهما اعبمع ليتم

 : اإلنيسان والقبّعة يف القرآن
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 واالبن األـ بن لمف ارؽ ذباه  دوف ولمطبيعة لؤلرض اإلنساف بن َّة عم القرآف  نصّ  
 عم  تصادر أو الفص  سبنع وال  بينهما االّتصاؿ تقّرر الي ةهاتيَّ ال لمخصا ص نفيدوف و  

  أي أّف اإلنساف ابن الطبيعة وابن األرض والسيد اؼبستخمف فيها يف ال قت نفس    الف ارؽ
 -أسمفنا كما- عنها مت لد وأنّ    الطبيعة ابن اإلنساف إفَّ : القا   اؼببدأ يرف  ال اجمليد والقرآف
َها ؽبا ت بن َّ  عن ىبرج  ال في  النف  ف ج د َها نُِعيدُُكمْ  َوِفيَها َخَمْقَناُكمْ  ِمنػْ  اَترَةً  لُبْرُِجُكمْ  َوِمنػْ
 . (٘٘:ط ) ُأْخَرى
 األمانة غبم  ي وتصدّ  استخبلف  وأفَّ    لمطبيعة اإلنساف بّن ة ت كد -كّمها- اػبم  فآايت  

  ذلك عن ىبرج  ولن ج ىبر  دل  هللا تسبيح قافمة إذل مع  وضّم  الك ف إعمار عن سئ لّيةواؼب
 .ؽبا تمك بن ت  عن ىبرج  دل ل  الطبيعة تسخر وكهلك

 تتمخص  البن َّة تمك تنفي ال ؿبدودة قضااي يف إالّ  والطبيعة اإلنساف بنالقرآف  يفّرؽودل 
 : يمي فيما
 . في  مستخمف والطبيعة   مستخمف اإلنساف -ٔ 
 يف اإلنساف يشارك  وق انن لسنن وفًقا رخِّ سُ  قد والك ف   االختيار أمانة يعطأُ  اإلنساف -ٕ 

 . فقط اغبياة وضرورات   واؼب ت اغبياة سنن من الطبيعيّ  جانب  يف: أي بعضها
 إذل ال حي ل ص ؿ  هللا حدَّدها الي ابلطرؽ م َح  إؽبيّ  خبطاب ىباطب اإلنساف -ٖ 

 . اثبتة وسنن بق انن ت جَّ  والطبيعة   واؼبرسمن األنبيا 
 إذل سينتهي اؼبطم  والك ف   اػبم د إذل ينتهي وك نّيت  إنسانّيت  يف مطم  اإلنساف -ٗ 

 . االستبداؿ
 اإذ إالّ  هها يف  خبلف والطبيعة   مطمًقا ابعتبار  ـقدّ َما  عم  ويعاقب يثاب اإلنساف -٘ 

 دبثابة فسادها أو وخراهبا   وج دها من الغاية ربقي  في  إذ   ث اب مقاب  عمراَّنا عددان
 . لهلك تف يًتا في  ألفَّ    ؽبا العق بة

 . كهلك الطبيعة وليست   وعق  وجسم نف  اإلنساف -ٙ 
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   والنفاؽ والكفر واإليباف والفساد ابلصبلح ي صف -تقدـَما  عم  بنا ً - اإلنساف -ٚ
 والغفمة ةكاليقظ كثرة ع ارض وتعرتي    ابػبرات والسب  واالقتصاد والظمم والعب ديَّة واغبريّة
 .كهلك الطبيعة وليست   واإلكرا  واالختيار   والنسياف والهكر
ػػا ليسػػت «ةنسػػانيَّ اإل الػػنف »و

ً
 ابلعػػادل اؼبتَّصػػمة ومك انتػػ  نسػػانّ اإل اعبسػػد عػػن بلمنفصػػ عاؼب

 : مطمعها الي سينا ابن عينيَّة لنا تص رها كما   طبيعيّ ال
 وسبّنع ززتع ذات ورقا *****  األرفع احمل  من إليك هبطت

 -وجسػػًدا نفًسػػا قػػرآنّ ال اؼبنظػػ ر يف- اإلنسػػاف إفّ  بػػ   اإلغريػػ  فبلسػػفة مػػن وأتباعػػ  ألرسػػط  تبًعػػا
 ابلعهػػد وتكريبػػ    فيهػػا واسػػتخبلف    فيهػػا واؼبسػػتخمف الطبيعػػة ابػػن فهػػ  طبيعػػيّ ال العػػادل إذل ينتمػػي
 يسػػتطع   وهػػها مػػادلعنهػػا  ىبرجػػ وال   الطبيعػػة عػػن يفصػػم  ال واالبػػتبل  تكميػػفوال االختيػػار وأمانػػة
 يف البّلهػػػ ت عممػػػا  مػػػن الدينيَّػػػة والتػػػأويبلت ابلتفسػػػرات اؼبشػػػتغمن سػػػا ر - اآلف غبػػػد - إدراكػػػ 
 بلًّ مسػػػػتق كيػػػػاانً  ليسػػػػت «ةنسػػػػانيَّ اإل فػػػػالنف » اؼبسػػػػمم ف؛ الكػػػػبلـ عممػػػػا  ومػػػػنهم   األدايف سػػػػا ر
 ذلػك مػن جػز ِهػَي  بػ    طبيعيّ ال دلالعا مع التفاع  عن منبّتة   مستقمة إبرادة  هللا مع يتعام 
 واؼبػرتبط   اك نيًّػ اؼبتعػارل «مر ػيّ البل»  سبثّػ الػنف  أفّ  إذ؛ اجػدً  خطر ذلك عم  يرتتب وما  العادل

 . ر يّ اؼب ابعبسد
 سػػػ رة معهػػػا اقػػػرأ ث   والعشػػػرين التاسػػػعة اآليػػػة حػػػىت ؽبػػػاأوّ  مػػػن النحػػػ  سػػػ رة بػػػداايت واقػػػرأ
 دليػ  ببسط يبدأ ث  ساسيّ األ وهدف  ومضم ن  ال حي ذكر النح  س رة آايت يف لتجد الشم 
 مػن اإلنساف خم  إذل ينّب  الس رة من الرابعة اآلية ويف  اغب  إذل اػبم  ليق د ابغب  وربط    اػبم 
 مبينًػػا خصػػيًما وك نػػ    ورب بّيتػػ  لػػ  أل هّيتػػ  يف  هبادلػػ  مبػػن خصػػيم إذل يتطػػ ر وكيػػف   نطفػػة
 والظػػػػ  الشػػػػراب ولػػػػهة والزينػػػػة واإلعانػػػػة واعبمػػػػاؿ الػػػػدؼ  ذكػػػػر يف اآلايت وتتػػػػ اذل  نفسػػػػيّ ال  فعمػػػػ

 بػػػن الشػػػديد الػػػربط هػػػها   لمػػػنف  متعػػػة مػػػن يعطيػػػ  ومػػػا   األلػػػ اف ابخػػػتبلؼ واالمتنػػػاف   واغبميػػػة
 العػادل عػن «ةنسػانيَّ اإل الػنف » بفص  يسمح ال طبيعيّ ال والعادل ةنسانيّ اإل والنف  نسانّ اإل اعبسد

 مسػػػتقمة وإرادة خبطػػػاب  هللا مػػػع تتعامػػػ  أفْ  يبكػػػن الػػػنف  أفَّ  -ذلػػػك بعػػػد- عػػػا دّ لبل طبيعػػػيّ ال
 إذل انتما ها إطار يف هللا مع تتعام إَّّنا  ب    إلي  ينتميالَِّهي  طبيعيّ ال والعادل اعبسد عن منفصمة
 مػػن وأشػػباهها النحػػ  سػػ رة دبقػػدمات تػػربط حػػن الشػػم  وسػػ رة  نفسػػ  طبيعػػيّ ال والعػػادل اعبسػػد
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 ث   اغبػج سػ رة مقػدِّمات بتػدب ر واتػ   شػديد جبػبل  ذلػك ت ضػح اػبمػ  قضّية تناولت الي  رالس
 . غرها وكثر اؼب من فس رة  مقدِّمات

 بػهكر بػدأت قػد الس رة أفّ  يف اؽباـ نهاجيّ اؼب احملّدد هها بياف يف الشم  س رة أنبيَّة وتظهر
 يف واألحيػا  ابغبيػاة وعبلقتهػا   الشمسػيَّة ةاجملم عػ األذهاف إذل يلتستدع القسم وبصيغة الشم 

 السابعة اآلية يف ليأي ؛هبا فصِّ  أو   عميها يرتتَّبَما  أبرز وبن بينها الرا عة التقاببلت تمك إطار
 كػػػػهلك متقػػػػابمن عمػػػػ  لتنطػػػػ ي التقابػػػػ  ذلػػػػك إطػػػػار يف ّ يتُسػػػػ وكيػػػػف ةنسػػػػانيَّ اإل الػػػػنف  ذكػػػػر
. تزكيتهػا أو تدسػيتها يف وخط رتػ  الفعػ  ذلػك وقيمػة وفعمػ  اإلنساف دور ليأي «وتق اها فج رها»
 عم  القا م «الطبيعة جدؿ» إذل ال ص ؿ إذل يق دان س ؼ ؽبها وتدب ران وتهك ران وتفك ران تعّقمنا إفّ 

 . ثاثل لت ليد نقيضن تفاع 
 تك ينهػػػا ت قػػػد ةنسػػػانيَّ اإل فػػػالنف  ؛واعبسػػػد الػػػنف  تفاعػػػ  عمػػػ  قػػػا م «اإلنسػػػاف جػػػدؿ»و
 «والتطػػػػػّ ر واالرتقػػػػا  النشػػػػػ   تنظػػػػرايّ » ويتجػػػػاوز يسػػػػػت عب «كػػػػ نّ  جػػػػػدؿ» إطػػػػار يف وزبميقهػػػػا

 غػػػػػرس ت وكيػػػػػف «مر ػػػػػيّ البل البعػػػػػد» إذل تمتفػػػػػت دل -كّمهػػػػػا- تنظػػػػػرايّ ال تمػػػػػك ألفّ ؛ ويتجاوزهػػػػػا
 السػػػم كيّ  النػػػاتج ذلػػػك فيعطػػػي معػػػ  ليتفاعػػػ  ؛اعبسػػػد وهػػػ  أال   ر ػػػيّ اؼب يف زبميقػػػ  أو «مر ػػػيّ البل»

 (ٚ:الشػػم ) َسػػ َّاَها َوَمػػا َونَػْفػػ ٍ  الػػنف  تسػػ ية سبػػت أف بعػػد «والتدسػػية ابلتزكيػػة» عنػػ  اؼبعػػربِّ 
 . ـبتار واعٍ  إطار يف ضعتف ُ 

  تعرتيػ  الػي النمػ ّ  وأعػراض نسانّ اإل اعبسد مع تعاممت قد «واالرتقا  النش   تنظرايّ » إفّ 
   وحرماَّنػػا وتمبيتهػػا الغرا زيّػػة نيّػػةاغبي ا لمشػػروط إخضػػاعها مػػن ًدابُػػ ذبػػد دل «لمػػنف » جػػا ت وحػػن

 اعبسػػد لصػػاحل «الػػنف » فاسػػتمبت  واألدل المَّػػهة قضػػااي تفسػػر تنظػػرايّ و   تك َّنػػا كيفيّػػةو  والػػدوافع
 يطمػ  َمػنْ  قبػد أفْ  ذلػك بعػد غرابػة فػبل  واالسػتمتاع واألدل هةالمّػ لشػروط الػنف  أخضػعت وبهلك
 ةنسػػيّ اعب االكبرافػػات وتصػػبح «اغبػػب» اسػػم زانالػػ وعمػػ  «ةروحيَّػػال اؼبشػػروابت» اسػػم اػبمػػ ر عمػػ 

 «الػػنف  ةك نيَّػػ» إذل النظػػرة فغابػػت مفروضػػة جينػػات وليػػدة نسػػيّ اعب والشػػهوذ والسػػحاؽ والمّػػ اط
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 والفجػػػ ر «وتق اهػػا فج رهػػا»: نبػػا نقيضػػن أؽبمػػت قػػد فإَّّنػػا ولػػهلك ؛اعبػػدؿ ذلػػك عػػن وت لػػد ها
 (41).بسيطة تك ف وقد مركَّبة والتق ى   ابًّ مركًّ  يصبح وقد   بسيط

 قضااي عن األدايف سا ر يف البّله يّ  لمجدؿ_ إطبلقًاويرتّتب عم  ماذكران أنّ  ال م ضع _ 
 واستقبلؽبا النف  ابنفصاؿ اػباطئة الفرضيَّة عم  نيتبُ  قد القضااي هه  فك    «والقدر اعبرب»

 هللا إذل منها السّيئة خاصَّة اأفعاؽب عن سئ لّيةاؼب ربي  فإَّّنا ولهلك؛ مع  وصراعها ب    اعبسد عن
 الَِّهينَ  َسيَػُق ؿُ : عمي  أحالت دبا ت من تكن دل ل  حىت ةخارجيَّ  جهة أيّة إذل أو وتعاذل تنػز 

 ىتَّ حَ  قَػْبِمِهم ِمن الَِّهينَ  َكهَّبَ  َكَهِلكَ  َشْي ٍ  ِمن َحرَّْمَنا َوالَ  آاَبُؤانَ  َوالَ  َأْشرَْكَنا َما اللُّ  َشا  َل ْ  َأْشرَُك اْ 
 ُق ْ *  زَبُْرُص فَ  َإالَّ  أَنُتمْ  َوِإفْ  الظَّنَّ  ِإالَّ  تَػتَِّبُع فَ  ِإف لََنا فَػُتْخرُِج  ُ  ِعْممٍ  مِّنْ  ِعندَُكم َه ْ  ُق ْ  أَبَْسَنا َذاُق اْ 
 س رة نم (ٜٜ)اآلية  وات  (ٜٗٔ-ٛٗٔ:األنعاـ) َأصْبَِعنَ  ؽَبََداُكمْ  َشا  فَػَم ْ  اْلَبالَِغةُ  اغْبُجَّةُ  فَِمّم ِ 

 .ي ن 
 ػَبَْم ُ : فقاؿ   اإلنساف خم  من أكرب واألرضالسم ات  خم القرآف الكرمي  اعتربوقد   

 اؼبنهج إطار يف نفهمها حن اآلية وهه   (ٚ٘:غافر) النَّاسِ  َخْم ِ  ِمنْ  َأْكبَػرُ  َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ 
 إذل نبَّ  قد اعبممة يف صبلح  أثبتالَِّهي « العمميّ  اؼبنهج» البالغة؛ ألفَّ  أنبيّتها ندرؾ أفْ  نستطيع

 األصغر إخضاع إمكاف اػبطاب بفح ى تفيد أفْ  يبكن والطبيعة اإلنساف بن اؼبقابمة من ن ع
والطبيعة؛  اإلنساف بن هبمع أفْ  يبكنالَِّهي  اؼبنهج بهلك ب  يتعم َما  وضبط األكرب دراسة ؼبنهج
 يرفض  ال بشك  جناحها ربت ووضعت  اإلنساف تناولت قد ةالطبيعيَّ  العمـ  فمسفة فإفَّ  هنا ومن
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العاؼبّية اإلسبلمّية الثانية: جدلية الغيب وقارف ابلدراسة العميقة اؼبتميزة ألخينا دمحم أب  القاسم_ رضب  هللا_ يف:    
 عمم يتبع أفْ  ضرورة B.F.Iskinner.تسكينر. ؼ.ب أكد وقد( جز اف ٜٜٙٔ)بروت: دار ابن حـز   بيعةواإلنساف والط

 استقبلؿ الفرد  وأفَّ  بيئة وبدد الهي ه  الطبيعي العام  أفَّ  األسباب  واعترب شخصنة رف  يف والبي ل جيا الفيزاي  النف 
 دراسة يف العممي اؼبنهج تطبي  يف أساسًيا فرًضا" حرًا لي  إلنسافا إفَّ : "مق لة واعترب. م ج د غر أمر بيئت  عن الفرد

 إال لي  اإلنساف أفَّ  ترى لمتفكر عامة عممية أرضية هناؾ أفَّ  آرمسرتونج. ـ.د أكد الفمسفة ويف. اإلنسان السم ؾ
 حساب وضع يبكن ث ومن مركزي عصب عبهاز فيزيقية حالة س ى ليست اغبقيقة يف العقمية اغبالة ا  وأفَّ طبيعيًّ  اميكانيزمً 
 :العربية السياسية النظم دراسة ومنهجية اؼبقارنة السياسة نظرايت: نصر عارؼ  عن نقبلً . لئلنساف كام  كيميا ي فيزاي ي
 .ٕ٘(  ـٜٜٛٔ واالجتماعية اإلسبلمية العمـ  امعة) فرجينيا: ج إبستم ل جية مقاربة
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 واإلنسانيَّة الطبيعيَّة العمـ  بن االرّباد أو ال حدة نظرايَّت انبثقت ذلك وعن   القرآنّ  اؼبنهج
 واالجتماعيَّة اإلنسانيَّة العمـ  تمك متوتقدّ    ها مة نقبلت -شك وال- فحدثت؛ واالجتماعيَّة

 محظتُ  ودل   اتّمة التس ية كانت ؼبا ولكن؛ ؿبدوًدا فيها« الهاتيَّة» ثرأت صار وبهلك شك وال
 أحكاـ تعميم عن قبمت كثرة سمبّيات ذلك جانب إذل برزت فقد بعناية هاذكران الي الف ارؽ
 السمبيَّات وتمك -تفصيمها ؾباؿ هها لي  - إبطبلؽ اإلنسانيَّة الظ اهر عم  الطبيعيَّة الظ اهر
 ىبتزؿَما  وذباوز   امنهجيًّ  آاثرها وربديد   ذكران الي الف ارؽ دببلحظة وذباوزها ااستيعاهب يبكن
 .قرآنيًّا منها اإلنساف ك نّية ىبتصر أو

 االجتماعيَّة اإلنساف قضااي عم  الطبيعيَّة العمـ  ومنط  ومنهج فمسفة انعكاسوابلتارل فإّف 
 أفَّ  القرآف مسمَّمات فمن  يرف  أفْ  عن بلً فض القرآف من ستغربيُ  ال والسم كيَّة واإلنسانيَّة
 نظَّم أحد من مستمر  وما دا م والطبيعة اإلنساف بن واعبدؿ  فيها وي ثِّر ابلطبيعة يتأثرَّ  اإلنساف

 «الطبيعّية العممّية النظريّة اؼببادئ» القرآف  فانعكاس مث  اإلهبابّية صفة ومنح    اعبدؿ ذلك
 يف االستخبلفيَّة مهَّمت  أو اإلنساف إلنسانيَّة إلغا  يعين ال وسم كيّ  ماعيّ واجت إنسانّ َما ُهَ   عم 

 الناس عم  امَتَّ  قد  الدور  فار لهلك تعزيز في  واغبي اف  ب  ابعبماد ل  إغباقًا الك ف  أو
 يف واستخمفهم وأنبيا  رسبلً  أنفسهم من إليهم أرس  أبفْ  عميهم منهم  وامتَّ  أزواجهم جع  أبفْ 

 الطبيعة ابن اإلنساف يك ف أبفْ  اجملرى هها يع دوف  هبري وإليها وجبم ا خمق ا منها يالّ  األرض
 ب    فحسب فبكًنا لي  بينهما اعبدؿ يك ف وبهلك؛ فيها اؼبستخمفُهَ   - منها اؼبخم ؽ
 . وسمًسا وسهبلً  أيًضا وطبيعيًّا

 بسيطة استثنا ات ذات   مع ابؼبنهج امَّةبع والطبيعة والتاريخ والزماف اؼبكاف معالقرآف  تعام 
 وتكشف   وتنبِّ  العظيم اػبال  وج د إذل تنبِّ  أفْ  شأَّنا من واؼبكاف والزماف اإلنساف يف

 وت قيت والرس  األنبيا  اختيار يف أثر  مث  واإلنساف الطبيعة يف الغيب فع  أثر عن كهلك
- االستثنا ات وهه . األزمنة بع  ظيموتع األماكن  وربرمي بع  وتقدي  بعثاهتم  وربرمي

 حبيث القرآف أوجد الَِّهي  اؼبعريفّ  الت حيدّي  واجملاؿ اإلبستم ل جيّ  اجملاؿ يف دخمتأُ  قد -ذاهتا
 إدراؾ أو فهم دوف -وحد - الغيػبّ  عم  تعتمد منفصمة اله تيَّة معرفة ابعتبارها ُتكرَّس دل

  .م ض عيَّتها أو عممّيتها تفقد حبيث تتجاوز  أو اؼبنهجيّ  اإلطار عن فتنفص    لعبلمات 
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 تمك لمبشر  وبن والعقديّة السم كّية الظ اهر بن تبلزًما هناؾ أفَّ  الكرمي القرآفلقد أوضح و 
 فإذا  واطِّراًدا انعكاًسا ضنًكا معيشة أو طيبِّة حياة اغبياة تك ف دبقتضاها الي الطبيعيَّة السنن
ات واغب  والتجربة اؼببلحظة إذل لئلخضاع قابمة الطبيعة ظ اهر كانت  فإفَّ    ال اقع ومتغرِّ
 اؼبنهج» عن لمكشف كبرًا إمكاانً  هناؾ فإفَّ  ابؼبث ؛ وابلتارل عام تُ  أفْ  يبكن اإلنسانيَّة الظ اهر
 التق يبيَّة لؤلحكاـ إخضاعها ذلك بعد ليتيسَّر؛ اإلنساف ويف الك ف يف اؼبختمفة لمظ اهر« اؼب حَّد
 .وم ض عيَّة عممّية بدقة يميَّةوالق

 لنتا ج والحقةً  اتليةً  وتقصدها الشريعة تتغيَّاها الي «القيميَّة األحكاـ» أفَّ  دي كّ  فالقرآف 
 اإلنساف يدع  خاصَّة قرآنّ ال واؼبنهج   بعاّمة اؼبنهج وف  عريفّ اؼب والتصنيف والت صيف الكشف

 يف كهلك الدقي  والنظر   اؼبختمفة حاالهتا يف ظ اهروال ال قا ع يف الدقي  والنظر  اؼببلحظةإذل 
 اعمميًّ  يكشف أفْ  شأن  منَما  ك  ودراسة  اآلاثر عم  وال ق ؼ والتقاليد واألعراؼ العادات

 عن يكشف وكهلك  ل  اؼبناسب القيميّ  ال صف بياف يف ويساعد   نسانّ اإل الفع  طبيعة عن
 الب ار إذل والشع ب األمم يق د أو   والنجاح الفبلح إذل ابألممي ّدي  أو أدىالَِّهي  ال اقع

. ذكرها جرى الي التاريخ فرتات ـبتمف يف اؼبختمفة البمداف حضارات ردمِّ ي أو   واػبسراف
 ةجتماعيَّ اال والسنن الق انن بع  إذل نسانّ اإل العق  ينّب  -كّم - ذلك يقدـ وه  والقرآف

 . قرآنّ ال اؼبنهج اتصف بع  لي ضح ةنهاجيّ اؼب واحملّددات
 : لإلنيسان يف القرآن ةعرفّ  ادل األوصاف
م لمناس بنَّ  قد اجمليد القرآف إفَّ  : ثبلثة أصناؼ إذل صّنف ايُ  أفْ  يبكن اختبلفهم مع أَّنَّ

 من عميها بيرتتّ  وما ةكميّ ال ورؤاهم معتقداهتم حبسب وذلك  ومنافقن  وكافرين  م منن
 يف لتقـ  ؾبرَّدة صفات من ّقتاشتػُ    ةمعرفيّ  مشتّقات فاتالص هه  وك ّ   ونظم سم كّيات
 ورسم  اػبال  من نسانّ اإل لمم قف عريفّ اؼب التقييم من ن ع عم  مشتممةً    هبا اتَّصف ا أشخاص

 التعايش فإفَّ    والصفات واألل اف واأللسن اؼبعتقدات اختبلؼ ومع واآلخرة الدنيا اغبياة ومن
 صفة ضبمة طغياف دوف فبكن بينهم نفسيّ وال عقميّ ال االنسجاـ هلكوك   فبكن بينهم السمميّ 

 لمتبلقي ق اعد منها وقبع   اؼبشرتكة الث ابت رـتربُ  حن وذلك األخرى ابلصفات اؼبتصفن عم 
 أفّ  كما  وأطرها دوا رها يف بقيتَما  اتص صيّ اػب رـتوربُ   كاّفة السمم يف ودخ ؽبم   البشر بن
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 ومنط    مشرتؾ تفكر ق اعد من انطبلقًا وغرها األطراؼ هه  بن انّ نساإل الفكر ت ح د
  الس ا  الكممة عم  لبلتفاؽ االستعداد مست ى اإلنساف بمغ إذا بلً مستحي لي  ةمعرفيّ  ةمنهجيّ و 

 ق اعد» وبن بينها الرابط واكتشف؛ الثابتة التسخريَّة ةك نيَّ ال والق انن السنن تمك واكتشف
 ومن    الك ف وقرا ة ال حي قرا ة: القرا تن بن اعبمع» دببدأ وأخه   «اؼبشرتكة نسانّ اإل التفكر
 . «واإلنساف الطبيعة

 ابعتبار  اإلنساف مع تعام  أنَّ  كثرة مزااي من قرآنّ ال اؼبنهج ب  امتازَما  أهم منلعّ  و  
 أو   ت نسانيَّ إل اؼبك نة  ِّانتاؼبك من جزً ا تشّك  ال ةإضافيَّ  أوصاؼ أبيَّة تقييد دوف إنساانً 

 . ل  ةهاتيَّ ال األعراض
 وكافرين م منن: أصناؼ ثبلثة ابعتبارهم مرة الناس أصناؼ القرآف يتناوؿ هنا ومن

 لنفس  ظادل: السم ؾ إذل ابلنظر اآلخر منها ك  يفارؽ ثبلثة أصنافًا ابعتبارهم ومرة   ومنافقن
 ولكّن    وضالّن  عميهم ومغض ابً  مهتدين ابعتبارهم اثلثةً و    هللا إبذف ابػبرات وساب  ومقتصد

 «وشق ا سعدوا» فقط اثنن إذل آيمة كّمها األصناؼ هبع  فإنّ  ةخرويَّ األ النتا ج إذل أيي حن
  «وأفمح خاب»و
 : الواقعفقه  

« اؼبنهج» من جزً ا يبقي أفْ  ونفض « الفق  فق » يبثِّ ُ  -عندان- 41«ال اقع فق » إفَّ 
 اؼب ّلف ذلك ب  نعين فإنَّنا «ال اقع» نق ؿ حينماو . يتكامبل لكي ويعطي  من  أيخه ب  صبلمتَّ 

 ةاجتماعيَّ و  ةإنسانيَّ  وظ اهر  ةطبيعيَّ  وقا ع من بنا عبلقة ذي شأف أو شي  ك  من اؼبركَّب اؼبزيج
 وتتأثّر فيها ت ثّر أو رانأفكا  فتشكّ    بنا ربيط ةفمسفيّ و  ةاترىبيّ و  وبيئيَّة ةحضاريّ  وم ثرات ةدينيَّ و 
 خارجيّ  وج د ذو وال اقع  أفعالنا يف والسك ف اغبركة ودوافع دواعي  وتشكّ   هبا -ذلك بعد-

 ل  وإدراكنا ل  وتص ران  فينا أتثر من ل  يكن ومهما  في  أتثر من لنا كاف مهما عّنا منفص 
ُهَ  الَِّهي  ارجيَّ اػب وج د  لكن  ناوأذهان عق لنا يف اذهنيًّ  وج ًدا ل  هبع  لعناصر  وربميمنا

                                                 
41

. )القاهرة: دار السبلـ  مفاهيم ؿب رية يف اؼبنهج واؼبنهجيةالفض  وط  العم ان  راجع مبحث "فق  ال اقع" يف: مى أب    
ٕٜٓٓ) 
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 أو ب  معرفة أو لم اقع تص ر بػأنَّ  ي صف قدالَِّهي  عريفّ اؼب وال ههينّ ال وج د  ال  واقع أبنَّ  ي صف
 هها يف ةعمميّ ال اعبماعات عمي  تعارفتَما  حدود يف واقع أنَّ  بهات  عمي  يطم  ال ولكن ل  إدراؾ
 .العصر

يف منظ مة كاممة تتبلـز حمقاهتا كّمها لت جد ذلك الهي « ال اقع»بى  إّف القرآف اجمليد قد
فال اقع يف اؼبنظ ر القرآّن يبدأ فكرة يف الههن قد تك ف فكرة بسيطة يبكن «. ال اقع»نطم  عمي  

فإذا تفاع  الههن معها  واتضحت بهلك التفاع  أبعادها « التأّم  ألّورلّ »إدراجها يف إطار 
وصارت لتمك األفكار ص رة أو ص ر يف الههن  وتتضح ؽبا يف هه  « التصّ ر»انتقمت ؼبرحمة 

سبّيزها عن ص ر أو تص  رات أخرى  فإذا تفاع  الههن معها « خصا ص ومق ِّمات»اؼبرحمة 
ليطّب  عميها منطق   وىبترب بهلك سبلمتها  « العق »وحصمت ل  هبا القناعة انتقمت إذل 

  فإذا بمغت من  هها اؼببمغ انتقمت إذل القمب لربط عميها  ووبيطها ويطمئن إذل جدواها وفا دهتا
« عقيدة»دبا يثبتها في   فكأَّّنا حزمة ربتاج إذل رابط وبيط هبا ووبفظها من التفم ت  وهنا تصبح 

 «.إيبااًن يقينيًّا»و 
-اف وحن تبمغ هها اؼبست ى فإَّّنا تبدأ بصناعة الدواعي والدوافع واإلرادات لدى اإلنس

ليتحرؾ يف الك ف بتمك الدواعي والدوافع واإلرادات الي سبميها وربرّكها العقيدة واإليباف  -حبسبها
 الراسخ.

ث وبي  القمب وق ى ال عي اإلنساّن والطبيعة اإلنسانّية هه  الدواعي والدوافع واإلرادات 
الي -« ؾ لتحقيقهاوالعـز عم  التحر  حالة ال عي هبا»إذل العق  مرة أخرى ليقـ  إبحداث 

أي: رب ي  الدواعي والدوافع واإلرادات إذل عزا م ومقاصد هبري السعي لتحقي  « النيَّة»نسمّيها 
وج دها يف اػبارج  فيتح ؿ ال ج د الههيّن والعقمّي ث المفظّي إذل وج د حّسّي ممم س بفع  

ؼب قع اؼبطم ب ل ق ع  بتسخر إنساّن شاركت الطبيعة بعناصرها ومنها الزماف واؼبكاف يف هتيئة ا
 َواللَُّ َخَمَقُكْم َوَما تَػْعَمُم فَ   -كّم -إؽبّي ؽبا  وتتجّم  في  مظاهر القدرة اإلؽبيَّة احمليطة بهلك 

  (ٜٙ)الصافات:
ّي: أيي دور  لتقييم  وفًقا « الشرع»وحن يربز الفع  االنساّن يف إطار ال ج د اغبسِّ

 نِّ لنا مست ى فاعمّيت  وصفت   وما قد يرتتب عمي  وآاثر .ؼبعاير دقيقة منضبطة لتب
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ّي ب  ه  منظ مة دقيقة   من هنا يتضح إّف مفهـ  ال اقع ال يبكن حصر  يف ال ج د اغبسِّ
ّي األوَّرّل لمفع  اإلنساّن  وما يرتتب عمي  من  كاممة تبدأ ابلفكر  وال تنتهي عند ال ج د اغبسِّ

 لك إذل مرحمة التقييم ث اعبزا .أحداث وأشيا   ب  يتجاوز ذ
ه  الشي  « ال اقع»و« ال اقع»فك  تمك اؼبست ايت هي جز  ال يتجزأ من مفهـ  

ّي؛ ولهلك فإف القرآف اجمليد قد  الثابت  وثبات  مستمد من ربق  وق ع  وثبات  يف ال ج د اغبسِّ
لئلفادة من « واقع» يف سا ر األم ر الي قد يتشكك يف صرورهتا إذل« ال ق ع»استعم  مادة 

ليدرؾ السامع أف هها األمر اثبت ال بد من ربّقق  وحدوث   « و.ؽ.ع»ذلك اؼبعى اؼبرتبط دبادة 
وي كد يف ال قت ذات  أنّ  « ال اقع الههينّ »وال ؾباؿ لمشك يف ذلك  فكأنّ  ابآلايت الكريبة ي جد 

ّي.  س ؼ يتح ؿ إذل واقع حسِّ
  يقاؿ وقع الطا ر وق ًعا  وال اقعة ال تقاؿ إال يف وقع: ال ق ع ثب ت الشي  وسق ط 

ِإَذا الشدة واؼبكرو   وأكثر ما جا  يف القرآف من لفظ وقع جا  يف العهاب والشدا د كب : 
فَػيَػْ َمِئٍه َوقَػَعِت  (ٔ)اؼبعارج: َسَأَؿ َساِ ٌ  بَِعَهاٍب َواِقعٍ وقاؿ:  (ٔ)ال اقعة: َوقَػَعِت اْلَ اِقَعةُ 

َوَوَقَع اْلَقْ ُؿ َعَمْيِهْم دبَا ظََمُم ا ووق ع الق ؿ حص ؿ متضمن   قاؿ تعاذل:  (٘ٔ)اغباقة: ةُ اْلَ اِقعَ 
  فقاؿ عز وج : ب  وعدوا لظممهمأأي وجب العهاب الهي  (٘ٛ)النم : فَػُهْم ال يَػْنِطُق فَ 

 َْرِض ُتَكمُِّمُهْم َأفَّ النَّاَس َكانُ ا آِباَيتَِنا ال يُ ِقُن فَ َوِإَذا َوَقَع اْلَقْ ُؿ َعَمْيِهْم َأْخَرْجَنا ؽَبُْم َدابًَّة ِمَن األ 
قَاَؿ َقْد َوَقَع أي إذا ظهرت أمارات القيامة الي تقدـ الق ؿ فيها  قاؿ تعاذل:  (ٕٛ)النم :

ُتُم َها أَنْػُتمْ  َوآاَبؤُُكْم َما نَػزََّؿ اللَُّ هِبَا ِمْن  َعَمْيُكْم ِمْن َربُِّكْم رِْجٌ  َوَغَضٌب َأذُبَاِدُل َنيِن يف َأظْبَاٍ  ظَبَّيػْ
َتِظرِينَ  ُتْم بِِ  آآلَف وقاؿ: (ٔٚ)األعراؼ: ُسْمطَاٍف فَانْػَتِظُروا ِإّنِ َمَعُكْم ِمَن اْلُمنػْ َأُثَّ ِإَذا َما َوَقَع آَمنػْ

ُتْم ِبِ  َتْستَػْعِجُم فَ  ْد يف اأَلْرِض ُمرَاَغًما   َوَمْن يُػَهاِجْر يف َسِبي ِ وقاؿ: (ٔ٘)ي ن : َوَقْد ُكنػْ اللَِّ هبَِ
َأْجرُُ  َعَم  اللَِّ  َكِثرًا َوَسَعًة َوَمْن ىَبْرُْج ِمْن بَػْيِتِ  ُمَهاِجرًا ِإذَل اللَِّ َوَرُس لِِ  ُثَّ يُْدرِْكُ  اْلَمْ ُت فَػَقْد َوَقعَ 

ُ َغُف رًا َرِحيًما ع هاهنا أتكيد لم ج ب كاستعماؿ واستعماؿ لفظة ال ق   (ٓٓٔ)النسا : وََكاَف اللَّ
َوَلَقْد أَْرَسْمَنا ِمْن قَػْبِمَك ُرُسبل ِإذَل قَػْ ِمِهْم َفَجاُ وُهْم اِبْلبَػيَِّناِت فَانْػتَػَقْمَنا ِمَن الَِّهيَن ق ل  تعاذل:

َنا َنْصُر اْلُمْ ِمِننَ  : َأْجَرُم ا وََكاَف َحقًّا َعَميػْ ي ُرُسَمَنا  (ٚٗ)الرـو َوالَِّهيَن آَمُن ا َكَهِلَك َحقًّا ُثَّ نُػَنجِّ
َنا نُػْنِج اْلُمْ ِمِننَ  َس َّيْػُتُ  َونَػَفْخُت ِفيِ  ِمْن ُروِحي فَػَقُع ا َلُ  وق ل  عز وج :  (ٖٓٔ)ي ن : َعَميػْ
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فعبارة عن مبادرهتم إذل السج د  ووقع اؼبطر كب  سقط   (ٕٚ)ص: (ٜٕ)اغبجر: َساِجِدينَ 
 اقعة يف اغبرب  ويكّى ابؼب اقعة عن اعبماع  واإليقاع يقاؿ يف وم اقع الغيث مساقط   واؼب

اإلسقاط ويف شن اغبرب ابل قعة ووقع اغبديد ص ت   يقاؿ وقعت اغبديدة أقعها وقًعا إذا حددهتا 
عة يف اإلنساف  واغبافز ال قع يابؼبيقعة وك  سق ط شديد يعرب عن  بهلك  وعن  استعر ال ق

كاف الهي يستقر اؼبا  في  ال قعية  واعبمع ال قا ع  واؼب ضع الهي الشديد األثر  ويقاؿ لمم
يستقر في  الطر م قع  والت قيع أثر الدبر بظهر البعر  وأثر الكتابة يف الكتاب  ومن  استعر 

 الت قيع يف القصص.
منهج القرآف اجمليد يف »يف إطار ؿباولتنا لمكشف عن « مفهـ  ال اقع»إنّنا حن نتناوؿ 

ل  مباد   ومك انت  ومقاصد   « عمم جديد»إنَّنا نعمم أنَّنا نقـ  بتأسي  « ة بنا  األمةإعاد
فمعّمها التسمية األفض  واألقرب إذل وعينا ابعتباران « فق  ال اقع»ويبكن أف نطم  عم  هها العمم 

قيدة وأركاَّنا يتناوؿ األفكار والتصّ رات والع« م ض ع هها الفق »من اؼبعنيِّن ابلفق  و  -صبيًعا-
وأثرها يف بنا  الرؤية الكمّية  وأتسي  الدواعي والدوافع واإلرادات  وإهباد ال عي التاـ هبا ابلن ااي 
والعزا م الصادقة  ووسا   تقييم الفع  االنساّن ومعرفة مآالت   وآليّات التغير وع ام  االستمرار 

ك  وأركاف واقعنا بعناصر وأركاف واقع اآلخر   يف ال اقع والتجديد والتجّدد الهاي  وعبلقة عناصر 
 إدراؾ لشروط ودعا م العم  الفكري  وكيفّيات نشر األفكار.ذلك 

فه  قد تناوؿ ك  « عمم فق  ال اقع»والقرآف اجمليد يقدـ لنا دليبًل هاداًي يف بنا  هها العمم 
ع هها العمم  وما يبكن أف ما اعتربان من عناصر ال اقع ومكّ انت  وتناوؿ ك  ما أدرجنا  يف م ض  

 نعاجل ب  سا ر مباد  .
يف ك  هه  اؼبراح  يربز اعبهد الشيطان لمتدخ   وإفساد ك  شي  مرحمة بعد مرحمة  

وقد يك ف بروز  يف مرحمة « ال اقع اغب »بداًل من « ال اقع الباط  الفاسد»وه  يستهدؼ إهباد 
؛ ففي هه  اؼبرحمة دبا فيها من ؾباالت تشكي  الدواعي والدوافع واإلرادات أشد ما تك ف

 لتحقي  االكبراؼ. ينشط لمتمبي  الشيطان
فالشيطاف يرتبص ابإلنساف يف سا ر اػبط ات الي ذكران ففي مرحمة التفكر وباوؿ أف 
يمقي ب ساوس  وأمانيِّ  ليفسد األفكار ويف مرحمة التصّ ر وباوؿ أف ينحرؼ ابإلنساف يف هه  
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عن التص ر السميم أو يفّرغ  من خصا ص   وال يت قف عن وساوس  إلفساد  اؼبرحمة  ليجتال 
فاعميَّة أركاف االعتقاد إبسا ة فهمها وتصّ رها  أو مزجها دبا لي  منها  أو تقمي  فاعميَّتها  
وانعكاساهتا عم  حركة اإلنساف وأفعال ؛ فإذا بمغ اإلنساف مست ى تك ين الدواعي والدوافع 

الشيطاف ابػبطر ومرحمت  اغبرجة  فيستجيش ك  ق ا  إلفساد الدواعي والدوافع  واإلرادات أح َّ 
واإلرادات وصرفها عن وجهها قب  أف تتح ؿ إذل نّية وفع   وال ييأس الشيطاف  ل  أفمت 
اإلنساف بدواعي  ودوافع  وإرادات  من   فسيتابع  لممرحمة الي تميها مرحمة النيَّة والعـز الصادؽ 

فقد أفسد العم ؛ « النيَّة»ه القا م عم  وعي ابإلرادة  ث إذل مرحمة الفع   فإف أفسد عم  التنفي
ألف م قع النيَّة مث  م قع القمب من اعبسم  وإاّل فس ؼ يستمر يف ؿباوالت  خبلؿ مرحمة 

 َمنِّ َواأَلَذىأَيَيػ َها الَِّهيَن آَمُن ا ال تُػْبِطُم ا َصَدقَاِتُكْم اِبلْ العم ؛ ليفسد  ويف ق ل  تعاذل: 
فَػَ َقَع اغبَْ   َوَبَطَ  َما َكانُ ا تنبي  إذل مبطبلت ومفسدات األعماؿ  وكهلك ق ل :  (ٕٗٙ)البقرة:
أَيَْهَ  اْلِكَتاِب وقد يك ف إبطاؿ العم  إبلباس اغب  من  ابلباط :  (ٛٔٔ)األعراؼ: يَػْعَمُم فَ 

والعم  الهي ال ي دي  (ٔٚ:)آؿ عمراف ُتُم َف اغبَْ َّ َوأَنْػُتْم تَػْعَمُم فَ دلَ تَػْمِبُس َف اغبَْ َّ اِبْلَباِطِ  َوَتكْ 
أو كالبطالة؛ ولهلك كاف الباط  نقي  اغب   فإذا كاف « بطالة»إذل نفع دني ّي أو ث اب أخروّي 

ه  ما ال ثبات ل  عند الفحص؛ ولهلك أكد القرآف اجمليد « الباط »ه  الثابت فإف « اغب »
ضرورة اليقظة الدا مة  والتنب   اؼبستمر لئبل يقع يف حبا   الشيطاف يف أية مرحمة  عم  اإلنساف

 من تمك اؼبراح .
 اعب انب من مستفي  بشك  ُدرس قد _غر  أو كاف اعربيًّ _ سبلميّ اإل ال اقع إفَّ  

 هبا تقام دراسات عامَّتها كانت سبلميّ اإل عريبّ ال واقعنا تناولت الي الدراسات لكنّ    هاكمِّ 
روف ث   القدام    نثروب ل جي  فألا بهلك بدأ   م ض ًعا منَّا ازبهت متف قة عمينا ذات  ث اؼبنصِّ

 وتبى ب  تستفيد كما عمي  ونبين ب  نستفيد أفْ  يبكن ح لنا ها   تراث تراكم حىت  اؼبستشرق ف
 الدراسات تمك لكنّ   والغرب إسرا ي  يف اؼبنتشرة والدراسات البح ث مراكز مئات -اآلف- عمي 

 منا وجعم ا ذااتً  أنفسهم من جعم ا الهين أصحاهبا ومسمَّمات فرضّيات من انطمقت قد والبح ث
 أهدافنا غر كانت لتحقيقها البح ث تمك اذبهتالي  والغاايت األهداؼ أفَّ  كما  م ض ًعا
 الدراسات بتمك دةاالستفا ضاريّ اغب كياننا إذل اؼبنتمن الباحثن بع  حاوؿ وحن  وغاايتنا
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 نتا ج بم غ يستطيع ا دل الصدد هها يف ةكميّ ال رؤيتنا ومبلحظة منظ ران من واقعنا لفق  وت ظيفها
 لمرتابط وذلك؛ لمدراسة ام ض عً  مّنا جعم ا الهين أولئك دراسات إليها أوصمتي الّ  النتا ج غر

 من فإفَّ  هنا ومن  والنتا ج دماتواؼبق واؼبنطمقات فرضّياتوال القبميَّة اؼبسّممات بن ال ثي 
 . واقعنا لفق  ومقّدماتنا ومنطمقاتنا وأدواتنا منهجنا استخداـ ضروريّ ال

 البحث م ض عات من هامًّا م ض ًعا يشّك  وفهم  ربميم  وؿباولة ال اقع يف البحث إفَّ 
 أفَّ  يعين ال فهلك ؼبثابةا بتمك فجعم  أنبيَّة من لم اقعَما  أدرؾ قد الغريبّ  الفكر كاف وإذا   الغريبّ 

 القرآف إفَّ  اؼبمكنة؛ ب  الدقة بك  دراست  عمينا وبّتم دل أو شأن  من قّم  أو   ذباهم  قد اإلسبلـ
 مئات وهناؾ   عمي  مزيد ال دبا وفهم  ودراست  ربميم  وضرورة   ال اقع فق  إذل وجَّ  قد اجمليد

 وما   وربميم  دراست  وضرورة وأنبيَّت  ال اقع إذل نَّبهت قد العشرات نق ؿ وال الكريبة اآلايت
 والعاؼبيّ  واؼبدنّ  اؼبكيّ  ال اقع بتحمي  قامتالي  واآلايت والس ر اؼبناسبات وعمم النػزوؿ أسباب

 .ودراست  ال اقع فق  أنبَّية عم  الداللة أوج  دبختمف تدؿ مباذج إال
 وردت قد وفقه  ال اقع دراسةل ةاؼبنهاجيّ  اؼبداخ  من اعددً يف القرآف الكرمي كما قبد 

 يرى   القارئ ذبع  اترىبّية ابستقرا يَّة ال اقعَ  اؼبكن ف القرآف يقارب فقد  آايت  يف متناثرة منتشرة
 يف كثرًا ذلك وقبد   اؼبتصمة التارىبّية السمسمة تمك من حمقة أو فقرة ال اقع يف اؼبثارة القضّية
 وقد  عهد  يف اليه د خاصَّة الكتاب أه  مع جدؿ م ض ع كانت الي ال قا ع تفسر
 البحث إذل الدع ة بن ذبمع استنباطّية وبعقمّية« العقميّ  ابلنظر» األخه إذل ابلتنبي   يقارب

 النظريَّة التحميميَّة اؼبداخ  استعماؿ عم  والتأكيد   واألحداث ال قا ع واستقرا    اؼبيدانّ 
 النتا ج صحَّة اختبار ث   النتا ج إذل لم ص ؿ نتناوؽبا يال الظ اهر مع التعام  يف والفكريّة
   عالية واستعدادات ذهنّية وقدرات   كبرة عقمّية إمكاانت إذل ربتاج األم ر هه  وك    ودقتها
 .ال ج د اندرة بيئاتنا يف تزؿ دل ومعرفّية حبثيَّة ومهارات   منهجيّ  وتك ين

 الي الهات بتمكقد ارتبط  «وفقه  ال اقع» إذل والدع ة «ال اقعيَّة» م ض عوحيث أّف 
 التهكر ؾبرد صار فإن  قد واقعنا وفهم وربمي    دراستنا يف طا مة الً وأم ا؛ ضخمة جه ًدا أنفقت
 وقد  الرتاث لتجاوز مبطّنة دع ة تك ف قد أبَّنّا شك ًكا منَّا نرتاثيّ ال لدى يثر وال اقعّية ابل اقع
 ؽبم اهتّاًما ذلك إاثرة يف أبفَّ  شع رًا خاصَّة ةسياسيّ ال ةدينيَّ ال غبركاتا إذل اؼبنتمن لدى يثر
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 يف استقرّ  قد لكّن  أمثالنا عند وارد غر أمر وه    وال اقعيَّة ال اقع وذباوز (ٕٗ)«الغيبيَّة أو اؼبثاليَّة»بػ
 . ح  بغر أو حب  األذهاف من كثر

 يف يتهاون ف قد اؼبسممن نركيّ اغب بع  أو سبلميّ اإل ابلرتاث اؼبهتمن بع  كاف وإذا 
 ولَّدهتا الي االستسهاؿ روح عم  دلي  فهلك   الكايف االهتماـ يعرون  ال أو   اعبانب هها

 وحدهم ةسياسيّ ال اؼبشاريع وأصحاب نحركيّ لم ابلنسبةوأّما   الع اـ ةعقميّ و    التقميد طبيعة
 الشع ر وسيادة   ابلكيف ال ابلكم واالهتماـ   األم ر تعج   ذكرانَما  إذل يضاؼ أفْ  فيمكن

 فطرايًّ  كاف ل حىت  يفهم الَِّهي  ابلشك  الدع ة واجب أدا  صباعة أو فرًدا الداعية عم  أبفَّ 
 ويقينية الدع ة مصادر وصحة سبلمة عم  يعتمدوف وه ال     هللا عم  والنتا ج ساذًجا
 وفقههم ودربتهم خرباهتم إمبا  عميهم أفَّ  يروف ال دوق واغبياة واإلنساف الك ف خال  إذل نسبتها
 .ذرًعا بهلك يضيق ف قد ب    في  يتحرك فالَِّهي  لم اقع
 منهما ك  عم  فطبيعة  اعبهد هها فبارسة آنًفا إليهما أشران المهين الفريقن عم  بلً سه ولي 
 من العصبة ب  تن   صباعيّ  جهد أنّ  خاصَّة اعبهد من الن ع ؽبها واسعة مساحة تعطي ال قد

 يفلعّ  و    عاديِّن ابحثن يف ت افرها اليسر من لي  شروطًا في  لمباحثن أفَّ  كما  الباحثن
 : الشروط هه  مقدِّمة
 وال عي   وأجزا ً  بلًّ ك ل اقعنا دراسات  يف أنتج  ودبا   ابآلخر عبلقتنا ربديد  - أ

 الي التحّيزات رصد عم  درةوالق   وحدودها الدراسات بتمك االستفادة إبمكاانت
 أو االنفبلت وبن بين  والتمييز   االنفتاح بض ابط ال عي عم  القدرة مع فيها

 بن التمييز من بد ال أنَّ  كما  وشروطها اؼبثاقفة ض ابط ربكم  الالَِّهي  التداخ 
 . منهما ك  يف والتحّ ط اغبهر وبن   دون  واالنغبلؽ لآلخر كميّ ال الرف 

                                                 
ومههب  يف األخبلؽ والقيم األخبلقيَّة. « نظريَّة اؼبعرفة»اؼبثاليَّة فمسفة ارتبطت قديبًا بفمسفة أفبلط ف خاصة دبههب  يف  ٕٗ

: واؼبثاؿ عند كانت  ٜ-ٕٛٚ/ٔ( ٜٙٛٔبروت: معهد اإلمبا  العريب  ) اؼب س عة الفمسفيَّة العربيَّةمعن زايدة  ؿبرر.  :راجع
ص رة عقميَّة كاممة ذباوز معطيات اغبّ  وتص رات الههن, ولي  ؽبا ما يباثمها يف عادل التجربة إال أَّّنا تتخه قاعدة لمتفكر 

اؼبعجم الفمسفي صبي  صميبا    ج د اغبقيقي.واؼبثاليَّة مههب يف البحث عن عبلقة الفكر ابل  واؼبثارّل يقاب  ال اقعي  والعم 
  ٖٖ٘/ٕ( ٕٜٛٔبروت: دار الكتاب المبنان  مكتبة اؼبدرسة  )
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 من  كافَما   وميز   اؼبعاصر سبلميّ اإل فكران ومقّ مات دبك ِّانت ال عي عم  رةالقد  - ب
 مع التداخ  حصيمة كاف وما ةضاريّ اغب وخربتنا رتاثيّ ال سبلميّ اإل فكران من منحدرًا
 . آخرين قـ  وثقافات فكر من ال افد

 السميم اؼب قف ةومعرف؛ اجملاؿ هها يف ثقايفّ وال فكريّ ال الفراغ عم  التغم ب عم  قدرة  - ت
 ذلك وغر   ت م ض عيَّ و  بعامَّة العمم حياد ب    والشروط األدوات حياد مق لة إزا 
 يقـ  وه  إليها اآلخر ت صَّ  الي ابلنتا ج الثقة لتعزيز استعممت مق الت من

 فرؽ إذل وبتاج «ال اقع يف الفق » أفَّ  ت كد أم ر من ذلك ك   م ض ًعا بدراستنا
 هها يف اإلبداعيَّة ةفرديَّ ال اؼببادرات أنبيَّة ننكر ال كّنا فْ إو    ةفرديّ  جه د إذل ال حبثيَّة
 . اجملاؿ

 أسئلة الواقع وأجوبة القرآن:
 تعرضحن  تتمّخص يف التارل: «عمم أص ؿ الفق »آلّية عم  اجملتهد كما يصفها  إفَّ 
 -كّم - القرآف يقرأ اؼبختمفة اوجب انبه هبا يممّ  أفْ  وبعد فيها ينظر الن ازؿ من انزلة لممجتهد
 أدرؾ قد يك ف أفْ  بعد الكرمي الكتاب آايت من هبا يتعم َما  ك  هبمع ث مبلحظات  ويدوِّف
 عم  ودّرهبم   التمقيّ  عبي  عّممها   وكيف هللا رس ؿ سّنة من بياَّنا ث  وسباقها سياقها
 وبكم أفْ  يبكنالَِّهي  اغبكم عن لمكشف رالنظ يبدأ ث   التمقيّ  جي  يف آاثرها ومعرفة   اتِّباعها

 هها عم  ومبلحظتنا مفاسد أو مصاحل من فيهاَما  وربديد   تقييمها بعد اغبادثة ال اقعة عم  ب 
 يف لمقرآف الشاممة لمقرا ة ذباوز في  وهها االنتقا يَّة إذل أقرب قارئً  يصبح اغبالة هه  يف أنَّ 
 «.البنا يَّة وحدت »

 س ال  يص غ أفْ  الباحث عم  ؼبقرتح لئلجابة عم  تساؤالت ال اقع اعبدية أنّ أّما منهجنا ا
 ث   األح اؿ ك  يف ؽبا تص ر النازلة  وه  دبثابة اإلشكاؿ أو الس اؿ ذلك أفَّ  إشكال   إذ أو

 القرآف إذل ي جه  أفْ  عمي  ب  الباحث ىبرجالَِّهي  اإلشكاؿ أو فالس اؿ  القرآف إذل هبا يعرج
 تمك ؼبعاعبة الكرمي القرآف وينػزؿ مشكبلت  يفرز ال اقع كاف  هللا رس ؿ عصر ويف اجمليد

 .األسئمة تمك عم  واإلجابة اإلشكاالت
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   رساالهتم ومضامن األنبيا  رسالة لفهم ضروريّة حالة« اإلشكالّية أو األزمة»إّف س اؿ 
 ووعي هبا كام  شع ر بدوف أو زمةأ بدوف الكرمي مقرآفل أييالَِّهي  والقارئ  أنبّيتها وإدراؾ
الَِّهي  - الظاهريَّ  التعب ديّة  والفهم اعب انب لمقرآف فهم  يف يتجاوز أفْ  الصعب من فإنَّ    عميها
 صبهرة أنظار تركزت ولهلك -التفسر يف اؼبأث ر من شيًئا إليها يضيف غالًبا  وقد ابلم غة يرتبط

 وعم   أحياانً  اؼبأث ر يعّزز اّلهي  مغ يّ ال فهمالو  لفقهّيةا االستنباطات عم  التاريخ يف عمما نا
 القرآف رحاب إذل يدخم ف كان ا اعبمهرة أو العظم    الغالبّية والتطّهر؛ ألفَّ  ابلتزكّية اؼبتعّم  اعبانب
 ل  بتزبُ َما  عطا   كرمي من القرآف فيعطيهم   الفرديّ  واػببلص التزكية نبـ  وبمم ف أفراًدا

 منهجيّت  دبكن ف إليهم القرآف فضييُ  الهينأّما   نف سهم ب   جم دهم  وتتزكّ  ب  قشعرقم هبم  وت
 عاؼبّية أزمة»و عاـ همّ  وجم دهم ونف سهم وقم هبم عق ؽبم ومم  يدي  بن هبث ف الهين أولئك فهم
 أكاف س ا  بشريّ  معريفّ  نس  أيّ  داخ  من حبلًّ  ؽبا أولئك هبد دل األق  يف« إقميمّية أو
 اغب  أفَّ  يقن عم  وهم في  اغب  يمتمس ف خاضعن ضارعن القرآف ا  فجا واوضعيًّ  أو  ض عيًّام
  كاشفة هللا دوف من واستحكمت استفحمت إذا لؤلزمة آايت   فمي  ؿبكم عن ىبرج ال

من    أسئمت  ليص غ عمي   ب  القرآف ليقاي  ال القارئ  ولكن عم  أثر  ل  اؼبعريفّ  فالسقف
 والعص ر النب ة عصر بن فرؽ أهم يربز وهنا  الشايف اغب  عن حبثًا اجمليد القرآف إذل اهب ويههب

 مشكبلت   ولهلك فيعاجل ال اقع عم  ينػزؿُهَ  الَِّهي  القرآف كاف النب ة عصر تمي ؛ ففي الي
 بعد - لتصبح اهتم  وتط رت َمنْ  الرتاث عمما  من هبا واهتم« النػزوؿ أسباب» فكرة ولدت

 عصران يفأّما «. القرآف عمـ » بن م قع  العمم هها واحت  (43)«النػزوؿ أسباب عمم» -لكذ
 مشكبلتنا وفهم وربمي  دراسة نتقن أبف -اآلف- اؼبطالب ف اختمف  فنحن قد األمر فإفَّ    هها

 دايةاؽب أو اعب اب من  ونمتم  يدي  بن لنطَّرِح القرآف إذل هبا  ي الس اؿ  ث بصيغة وصياغتها
 يف فشمنا أسباب ندرؾ أفْ  نستطيع وهنا. أزمتنا يف الرشد سبي  نبمغ حىت وكباور  فنتم  إلي  
 نقارب ألنَّنا   ومسا منا إشكاليَّاتنا ع يص عن شافية وإجاابت ألزماتنا قرآنيَّة حم ؿ عم  العث ر
 ب اسطة ًدا  ونقارب تعبّ  نقارب  األحياف فبع . بينها من« اؼبنهج» لي  ـبتمفة زوااي من القرآف

                                                 
 هها في  انقشنا ببحث« النػزوؿ أسباب» خصصنا حيث «القرآف عمـ  يفاؼبدخ  »: لمنشر اإلعداد قيد كتابنا راجع ٖٗ

 .العمم
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 ك امن عن حبثًا منهجّية مقاربةً  نقارب  ال وفقًها  ولكّننا أحكاًما فيها  ونقارب َما  بك  التفاسر
 يف عمميّ  منهجٍ  ب ج د وفيقرّ  ال األكثر إفَّ  ب   في « وؿبّدداهتا الرتكيبّية الك نّية اؼبنهجّية»

 .عديدة أخرى سبابأل ينكر    وبعضهمجهبلً  ذلك ينكر القرآف؛ فبعضهم
ولنطرح عدة أمثمة يف هها اؼبقاـ إلشكالّياٍت واقعّية ومنهج قرا ة القرآف لت ليد اإلجابة من 

 رحاب :
 :إشكالّ ة التيسّري والتخّري 

؟  أـ -اغبياة هه  يف- مسرَّ  اإلنساف ه   وقبمع -كّم - الكتاب نتم  عمينا أف ـبرَّ
 مسبقة  إذ أحكاـ دوف بدراستها باشرة  ونبدأاؼب دالالهتا حبسب ونرتّبها الكتاب آايت
 اعب اب تسأل  يدي  بن نفسك وطرحتإلي   مفتقرًا جئت الَِّهي  قرآفلمُهَ   اغبكم
 يف العهد آايت األمر  وهي عادل آايت« القرا تن بن اعبمع» مدخ  من فتجد الشايف
 ْـَ  َبيِن  ِمنْ  َرب كَ  َأَخهَ  َوِإذ  ِبَربُِّكمْ  أََلْستُ  أَنُفِسِهمْ  َعَم  َوَأْشَهَدُهمْ  رِّيػَّتَػُهمْ ذُ  ظُُه رِِهمْ  ِمنْ  آَد

 َأْشَرؾَ إمّبا  تَػُق ُل ا َأوْ *  َغاِفِمنَ  َهَها َعنْ  ُكنَّا ِإانَّ  اْلِقَياَمةِ  يَػْ ـَ  تَػُق ُل ا َأفْ  َشِهْدانَ  بَػَم  قَاُل ا
-ٕٚٔ:األعراؼ) اْلُمْبِطُم فَ  فَػَع َ  دبَا تُػْهِمُكَناأَفػَ  بَػْعِدِهمْ  ِمنْ  ُذرِّيَّةً  وَُكنَّا قَػْب ُ  ِمنْ  آاَبُؤانَ 
-ٖٓ) اآلايت البقرة س رة يف كما األرض يف خميفة وجعم  آدـ إهباد آية ث (ٖٚٔ
 يف كما ؽبا اإلنساف وضب  واعبباؿ واألرضالسم ات  عم  األمانة عرض   ث(ٜٖ
اإلرادة   عادل آايت وةبتبل نبدأ ث  والتكميف االبتبل  آايت   ث(ٕٚ) األحزاب س رة
 والغرا ز والدوافع والدواعي وفطرت  اإلنساف طبيعة تبّن لنا الي اآلايت مقدِّمتها ويف

 بعادل كمِّ  ذلك لفعم   وعبلقات إيقاع  ث إلرادت  صياغت  واؼبشاعر  وكيفّية واألش اؽ
 . العبلقة مست ايت وابلغيب  وربديد« األمر»
 اإلؽبيّ  ابألمر الشي  يك ف كيف لنرى اؼبشيئة عادل ربت درجةاؼبن اآلايت إذل ننتق  ث 
 ت دي م شرات أوالً  سنجد -كّم - ذلك من نفرغ يكن  وحن دل أفْ  بعد شيًئا« كن»
 هيمنت الي الف ض  بتمك تسمح ال وجهة كريبة آية ك  لت جي  مناسب تصنيف إذل
: تعاذل ق ل  كب  يف القرآف يف الشايف اعب اب وسنجد الكبلميَّة الدراسات عم 
 َُكَهِلكَ  َشْي ٍ  ِمنْ  َحرَّْمَنا َواَل  آاَبُؤانَ  َواَل  َأْشرَْكَنا َما اللَُّ  َشا َ  َل ْ  َأْشرَُك ا الَِّهينَ  َسيَػُق ؿ 
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 ِإفْ  لََنا فَػُتْخرُِج  ُ  ِعْممٍ  ِمنْ  ِعْندَُكمْ  َه ْ  ُق ْ  أَبَْسَنا َذاُق ا َحىتَّ  قَػْبِمِهمْ  ِمنْ  الَِّهينَ  َكهَّبَ 
 ؽَبََداُكمْ  َشا َ  فَػَم ْ  اْلَبالَِغةُ  اغْبُجَّةُ  فَِممَّ ِ  ُق ْ *  زَبُْرُص فَ  الَّ إِ  أَنْػُتمْ  َوِإفْ  الظَّنَّ  الَّ إِ  تَػتَِّبُع فَ 
 مالك ـبرَّ  وأنّ  اإلنساف أبفَّ  القرآف حكم فقد إًذا (ٜٗٔ-ٛٗٔ:األنعاـ) َأصْبَِعنَ 
 عدـ وأفَّ   الفرديَّة التصر فات أن اع وسا ر    قفواؼب والفع  والق ؿ االعتقاد يف غبريّت 
 هدـ إذل إضافة   مًعا وابلعم  ابإليباف التكميف أس  لسا ر هدًما يعدّ  بهلك الق ؿ
 هه  عم  قي ًدا هناؾ أفَّ  الباؿ عن يغيب أال ينبغي ولكن األخبلقيَّة الق اعد أس 
 جانب  يف اإلنساف أفَّ  كما  إليها وما   والدولة والنظاـ واجملتمع األسرة من اغبريَّة

- فهه  ؛وتكاثر  ون م  وشرب  أكم  ضرورة من الطبيعة وق انن لسنن خاضع الطبيعيّ 
 من اجمليد القرآف أثبت الَِّهي  األص  تنفي ال لكنها   جبميَّة طبيعيَّة ذات أم ر -كّمها
 .واختيار  اإلنساف حريّة
  واالحتمالّة:إشكالّة اليسببّة  

ما  اؼبناهج أعمن ا أفَّ هناؾ أزمة كبرة يف اؼبناهج اؼبعاصرة  مع أّف العمما   إّف عم
أزمة اؼبنهج "يتحدث ف عن  -اآلف -كان ا قد أضف ا عم  اؼبنهج صفة العصمة  وصاروا

العممّي" اؼبعاصرة  كبن نعرؼ أّف أورواب حينما اكتشفت "اؼبنهج العممّي" أّدى ذلك 
إذل الث رة اؼبعم ماتيَّة والث رة  -اليـ  -تبلحقة الي أوصمت الغربهبا إذل القياـ بث راهتا اؼب

التقنّية العميا وبدأت العم  ب  إلهباد اؼبنجزات الي يعيشها العادل اليـ  يف الرفاهيَّة الي 
صنعتها  والي أوجدت أوضاًعا جديدة لمبشريَّة. وحن اكتشفت البشريّة بداية األمر 

رجة الكفر بك  ما عدا   وأعمن )نيتش ( أّف العمم ه  اإلل  "العمم" آمنت ب  إذل د
الهي كبتاج إلي   وأنَّ  ما داـ قد ظهر العمم فقد مات اإلل  بظه ر العمم  وبروز دور 
"اؼبنهج العممّي"  وقد سبّكن اإلنساف بهلك اؼبنهج وابلعمم الهي انبث  عن  من انصية 

يتَّصف عندهم ابليقينيَّة   -آنهاؾ -اؼبنهجالطبيعة وصار يتحكم بناصية اغبياة  وكاف 
عن اإلنتاج  فإذا  -أبًدا -حيث أيقن ا بدقة اؼبنهج وقدرت  الفا قة عم  أف ال يتخمَّف

ال بّد أف ي صمهم  استخدـ العمما  "اؼبنهج العممّي" إلنتاج شي  ّما فإفَّ هها اؼبنهج



 88 

ابلسببيَّة اعبامدة أو " -أيضا -وقاؿ العمما  بناً  عم  اؼبنهج  إذل ذلك الشي 
  -الصمدة"  وأّف اؼبسبّبات إذا وجدت أسباهبا فإَّّنا ت جد ال ؿبالة. تمك األم ر صارت

مسمَّمات عممّية  وكثرًا ما كاف وبصر بعضهم اؼبسمَّمات هبا. وفجأة اكتشف  -كم ها
اؼبنهج العممّي" ما كان ا إذل سن ات قميمة يت قع ف "العمما  أنفسهم خروقات يف 

حدوثها  فأحيااًن ترّكب اؼبقدمات وت جد كم ها  ث ال ربدث النتيجة الي كاف يفرتض 
أف ربدث حتًما. فأدى تكرار ذلك إذل تساؤؿ العمما  ث العم  عم  ؿباولة الكشف 

 االستثنا ات الي أتكدت يف بع  عن األسباب والشروط. الغا بة الي أوجدت تمك
 حيث اضية  منها سق ط مركبة الفضا  "تشالنجر" اغب ادث يف السن ات القميمة اؼب

أكد العمما  يف انسا أنَّ  لي  هناؾ أّي خم  فيّنّ وبمم ن   أو يفسروف ب  أسباب 
السق ط وبق  ذلك دبثابة لغز ؿبرِّ ؽبم ولس اهم حىت اليـ   وك  ما قي  دل يكن يتجاوز 

 فروضاً ضعيفة.
ك ل مبيا قب  وص ؽبا إذل األرض بث اف ا فويف "ك ل مبيا" كاف م قفهم أكثر حرصً 

ا سميمة وستهبط بسبلـ   انفجرت  وك  الظروؼ الفنيِّة واغبساابت العمميَّة ت كد أَّنَّ
ولكّنها انفجرت قب  هب طها دوف سبب عممّي معروؼ  وأمض ا شه رًا ط يمة ب  

غبد اآلف  سن ات ابلبحث اؼبضين ؼبعرفة أّي سبب عممّي ؽبها األمر فمم يكتشف ا شيًئا 
تبعت  -وما زاؿ البحث جاراًي ودل يعط إذل اليـ  تفسر عمميٌّ. وهناؾ ح ادث كثرة

قد مّرت ابلعمما  يف العق د اؼباضية جعمت م قفهم من العمم واؼبنهج العممّي  -وغبقت
وبدث عمي  بع  التعدي   ووجدوا بعد الق ؿ ابليقينيَّة أّف عميهم التحّ ؿ إذل الق ؿ 

يَّة". ث رب ل ا عن الق ؿ ابلسببّية اعبامدة  إذل الق ؿ "بسي لة األسباب" يف "ابالحتمال
بع  األحياف  وأنَّ  قد ت جد اؼبقّدمات أو ت جد األسباب ويتخمَّف السبب  ولكن ما 
التفسر العممي  لهلك؟ ال تفسر!! هها األمر قد ال يقم  الكثرين من الباحثن ولكنَّ  

 البشريَّة ومستقبمها.خطر جداً عم  حاضر 
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يف أورواب وال الايت وانتشرت ات يالسبعين يفم جة "صح ة التدّين" ث ظهرت 
الغيبّية القمقة  إذ أّف ولكّنها يف أوساط العمما  والباحثن اكبرفت كب  ن ع من اؼبتحدة  

العادل بطبيعت  ال يستطيع أف يتجاه  ظ اهر كهه  حىت ل  أراد ذلك  وحاوؿ أف يبدي 
األمر يظ  مع  يف ذهن  ويف ضمر  وبرك  ويقمق  من أج  أف  ولكنّ هبا   ة اكرتاثٍ قم

وبص  عم  تفسر عممّي يسرتيح ل   ؼباذا يتخمف "اؼبنهج العممّي" وت جد اؼبقّدمات 
ياف ؟ ال ج اب وتتخّمف النتا ج وت جد األسباب وال ي جد اؼبسبب ول  يف بع  األح

 فقد تتج  ب  أتمبلت  كب  اػبرافة اؼبقّنعة أو السافرة. امقنعً  اأو تفسرً  وحن ال هبد ج اابً 
أّما القرآف اجمليد  فإنَّ  يقّدـ لنا ج ااًب يف غاية البساطة وبافظ ب  عم  "اؼبنهج  

العممّي"؛ ب  ويعّزز الثقة في   وينّب  إذل البعد الغا ب عن ذهن اؼبتعام  مع "اؼبنهج" 
إذل تفسر ؽبه  الظاهرة دوف اؼبساس "بيقينّية  وه  البعد الهي حرم  من ال ص ؿ

د  اؼبنهج"  أو صبلبة السببّية أال وه  بُعد الغيب. إّف "اؼبنهج العممّي" يق ؿ: إذا اربَّ
د الناتج  وإذا اختمف اؼبصدر اختمف الناتج  وحن هبد "اؼبنهج" أّف ظاهرة  اؼبصدر اربَّ

فإنَّ  قد يسارع إذل الق ؿ بتخم ف اؼبنهج ا  ا ممم سً مَّا قد زبّمفت وال يعرؼ لهلك سببً 
عن اإلنتاج أو عجز   فيستح  اؼبنهج بهلك االهتاـ وأف ي صف بعدـ "اليقينّية" ولكن 
حن نههب إذل "س رة فاطر"  قبد كبلًما كثرًا يف آايت هه  الس رة اؽبامَّة  ينّب  إذل 

َوَما  ؿ ج  شأن : يق اختبلؼ اؼبصدر ووحدة الناتج مثبلً هه  الظاهرة  ظاهرة 
َيْسَتِ ي الَبْحرَاِف َهَها َعْهٌب فُػرَاٌت َساِ ٌغ َشرَابُُ  َوَهَها ِمْمٌح ُأَجاٌج َوِمْن ُك ٍّ أَتُْكُم َف غبًَْما 

تَػُغ ا ِمْن َفْضِمِ  َوَلَعمَّ  ُكْم طَرايًّ َوَتْسَتْخرُِج َف ِحْمَيًة تَػْمَبُس نَػَها َوتَػَرى الُفْمَك ِفيِ  َمَ اِخَر لِتَػبػْ
  هه  اآلية الكريبة ربّ  أزمة من أزمات "اؼبنهج العممّي" أزمة  (ٕٔفاطر:) َتْشُكُروفَ 

يف غاية اػبط رة هه  األايـ  إذا اختمف اؼبصدر هبب حتًما أف ىبتمف الناتج يف نظر 
"اؼبنهج العممّي"  ذلك يعين أفَّ اؼبيا  العهبة ينبغي أف تعطينا انذًبا يتَّسم ابغببلوة  

سمك يك ف ذا طعم عادّي أو حم   وإذا جئنا إذل ظبك البحر اؼبمح  يفرتض أف فال
ماغباً   فهلك ما ينسجم مع الناحية  -بناً  عم  ق انن اؼبنهج العمميّ  -يك ف السمك
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العممّية  كما أّف الكثافة يف اؼبا ن ـبتمفة  فإذا ضب  اؼبا  العهب السفن يفرتض ابؼباحل 
  يهكر لنا يف هه  اآلية -تبارؾ وتعاذل -  ولكن قبد الباريأف ال وبممها أو العك 

يف الناتج  وأّف الناتج  -ا ول حد حتمً  -الكريبة  ويبّن أّف اختبلؼ اؼبصدر ال ي ثّر
َوَما َيْسَتِ ي الَبْحرَاِف َهَها َعْهٌب فُػَراٌت َساِ ٌغ بقي م حًدا رغم اختبلؼ مصدر اإلنتاج 

َجاٌج َوِمْن ُك ٍّ أَتُْكُم َف غبًَْما طَرايًّ َوَتْسَتْخرُِج َف ِحْمَيًة تَػْمَبُس نَػَها َوتَػَرى َشرَابُُ  َوَهَها ِمْمٌح أُ 
تَػُغ ا ِمْن َفْضِمِ  َوَلَعمَُّكْم َتْشُكُروفَ    ويف اآلية  (ٕٔفاطر:) الُفْمَك ِفيِ  َمَ اِخَر لِتَػبػْ

اأَلْرِض ِقَطٌع ُمَتَجاِورَاٌت  َويف : -ج  شأن  -األخرى ال اردة يف س رة الرعد  يهكر لنا
ُ  بَػْعَضَها  َ اٍف ُيْسَق  دبَاٍ  َواِحٍد َونُػَفضِّ ُر ِصنػْ َ اٌف َوَغيػْ َوَجنَّاٌت ِمْن أَْعَناٍب َوَزرٌْع َولبَِيٌ  ِصنػْ

  ما  واحد وتربة  (ٗالرعد:) َعَم  بَػْعٍ  يف اأُلُكِ  ِإفَّ يف َذِلَك آَلَاَيٍت لَِقْ ـٍ يَػْعِقُم فَ 
يف الطبيعة والمَّ ف والطعم وكثر من اػبصا ص  ذاؾ  اـبتمفً  احدة ولكنَّها تنبت انذبً وا

تفاح؛ وذاؾ برتقاؿ؛ وذاؾ في  خضرة  وذاؾ في  ضبرة أو ل ف آخر؛ فمع وحدة اؼبصدر 
ؽبه  األم ر   اا مقنعً دل يستطع أف يقدـ تفسرًا عمميًّ اختمف الناتج. اؼبنهج العممّي 

ستقر يف العق  األورويّب وسرى من  إذل سا ر اؼبدارس  أفَّ العمم ال ؼباذا؟ ألن  قد ا
 ؛عبلقة ل  ابلغيب وهناؾ خشية  كبرة جًدا  لدى العمما  أبف يربط العمم ابلغيب

ولهلك فهم ال يريدوف أف  ؛من جديد -عدو العمم-فهلك قد هبر إذل هيمنة الكنيسة 
ممًيا يقدم  العمم نفس  ليفسر ب  عجز يقروا أبّف هناؾ غيًبا  ب  يريدوف تفسرًا ع

منهج  عن تفسر تمك الظ اهر  أمَّا القرآف الكرمي فإنَّ  يفّسرها ب ض ح  فيبّن أّف ك  
ما وبدث يف الك ف ه  ال ينتج عن عبلقة أو جدؿ بن اإلنساف والطبيعة وحدنبا  أو 

ا ه  هللا  وهناؾ خالقً  منفردين كما ي كد العمم  ويدعي اؼبنهج. ألفَّ لئلنساف والطبيعة
 -تبارؾ وتعاذل -الغيب  إفَّ هناؾ أهم طرؼ يف هه  العبلقة جرى ذباهم  ه  هللا

 -اػبال  اؼبالك البارئ اؼبص ر  واإلنساف مستخمف ـبم ؽ والطبيعة مسّخرة أبمر اػبال 
  فحن وبتار العادل الطبيعي يف تفسر هه  الظ اهر فؤلنَّ  دل يضع يف -ج  شأن 

  "بُعد الغيب" ودل يدرؾ تفاعم  مع اإلنساف والطبيعة  وت هم أّف ما وبدث ه  حساب
حاص  تفاع  بن اإلنساف والطبيعة فقط  ولغياب اإليباف ابر وذباوز الغيب فإنَّ  
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يعجز عن إدراؾ تفسر تمك الظ اهر  فيبدأ ابلرتاجع عن مق الت  العمميَّة الي دل ت ت 
وما أودع  هللا يف عادل غيب ! وقد يرتد  -سبحان  وتعاذل- إال من استبعاد أتثر هللا

اإلنساف بعد ك  هه  اؼبنجزات العممّية إذل "اػبرافة" وتمك كارثة كربى  فم  أدرؾ 
اإلنساف هه  اؼبعادلة البسيطة: إّف هه  الطبيعة مسّخرة  وأّف من سّخرها ه  خالقها  

ا حن تنتج وخال  الك ف واإلنساف  وأنَّ  ه  الهي أيذف ؽب ا أف تنتج أو ال تنتج  وأَّنَّ
ا تنتج أبمر  وفًقا لسنن خمقها  وق انن قدَّرها  واإلنساف قد يدرؾ السنن ويغف   فإمبَّ
ا دل تنتج  عن معرفة خالقها. هه  السنن الي قد ىبّي  لئلنساف يف بع  األحياف أَّنَّ

 ا عن هللا.ويههب إذل تفسرات ال تغين عن  شيًئا فيزداد ضبلالً وتيهً 
هنا يتقدـ القرآف غب  هها اإلشكاؿ اؼبنهجّي ويست عب "أزمة اؼبنهج" ويق ؿ ل : ما 

عبًل  وليك ف زلت أيها اؼبنهج العممّي عم  ش  من ح   وما زاؿ "اؼبنهج العممّي" فا
ف  فهلك أمر لن تدرك  حىت تستحضر البعد الثالث: اإليباف ابر تخمّ عم  اغب   وال ي

ك سنن هللا ال تتغّر ولكن هناؾ غيًبا وهناؾ خال  لمغيب والشهادة  عميم والغيب  تم
بك  منهما هبب أف تدرؾ فعم  يف ال اقع  فما وبدث يف ال اقع البد من مبلحظة 

والغيب بصفة عاّمة  ث اإلنساف  -تبارؾ وتعاذل -األطراؼ الثبلثة في   أوؽبا هللا
يعة. الهي يت قَّف أتثر  عم  استيفا  كثر اؼبستخمف اؼبخم ؽ  وفعم  يف الك ف والطب

 من الشروط واألسباب ليك ف م ثّراً!!
وابلتارل فإفَّ العمما  الغربّين خاّصة ل  زبمص ا من عقد الكنيسة وصراعها ضد 
العمم  وعمم ا أفَّ الدين عند هللا اإلسبلـ لعمم ا أّف خرؽ السنن وعدـ إنتاج اؼبنهج يف 

 ضرورة اإليباف ابر  واستحضار بعد الغيب حن ينظر يف ك  بع  األحياف تنّب  إذل
ذل الق ؿ حدث يشهد  ال اقع  ول  حدث هها ؼبا احتاج عمما  "اؼبنهج" إذل المج   إ

قبازاهتا ويهّمش العق  العممّي إفبا قد يهّدد البشريّة كّمها بفقداف   ابالحتمالّية والنسبّية
عق  اػبرايّف غر اؼبنضبط  وتدخ  البشرية دورة تي  وإقبازات   وقد يعيد  إذل ظممات ال
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َونُػَقمُِّب أَْفِئَدتَػُهْم َوأَْبَصاَرُهْم َكَما دلَْ يُػْ ِمُن ا ِبِ  َأوََّؿ َمرٍَّة َوَنَهرُُهْم يف طُْغَياَِّنِْم جديدة. 
 .(ٓٔٔ:األنعاـ) يَػْعَمُه فَ 

ويطّهر "اؼبنهج العممّي"   يعّزِز اؼب قف العمميّ  -يف هه  اغبالة -إّف القرآف الكرمي
ويقـ  بعمميَّة تصدي  عمي  وتنقية ل  من ج انب النقص واستحضار لؤلبعاد الغا بة 
عن   ويقـ  بعد ذلك ابؽبيمنة عمي  ووضع  يف إطار   واعتبار  قا مًا عم  تمك السنن 

 الثابتة الي لن ذبد ؽبا رب يبًل  ولن ذبد ؽبا تبديبلً.
 ر:إشكالّة الصدفة والقد 

 شي  مصادفة؟ وك  ال وحركتهما  أـ واإلنسانّ  الك نّ  ال ج د يف« مصادفة» أهناؾ
 يبدأ القرآف  ث إذل الس اؿ هها ي ج  أفْ  الباحث اجملتهد وحساب؟ عم  بتقدير

 القرآف وحدة حبسب ولكن   اؼب ض ع حبسب ال آيةً  آيةً  الكرمي الكتاب آايت ابستقرا 
 عادل مست ى عم  قب ؽبا  ال أو اؼبصادفة ب ج د الق ؿ استحالة النهاية يف ليجد البنا يَّة
 يَػْعَمُم فَ  اَل  َأْكثَػَرُهمْ  َوَلِكنَّ  اِبغبَْ ِّ  الَّ إِ  َخَمْقَنانُبَا َما كّم  اػبم  بداية يف األمر

 (ٜٔٔ:عمراف آؿ) ُسْبَحاَنكَ  اَبِطبل َهَها َخَمْقتَ  َما َربػََّناو (ٜٖ:الدخاف)
ُتمْ و َا أََفَحِسبػْ َنا َوأَنَُّكمْ  َعبَػثًا َخَمْقَناُكمْ  أمبَّ  عم  وال. (٘ٔٔ:اؼب من ف) تُػْرَجُع فَ  اَل  إِلَيػْ

   مصادفة أتت ودل   (ٓٗ:ط ) اَيُم َس  َقَدرٍ  َعَم  ِجْئتَ  ُثَّ  اإلرادة عادل مست ى
 عم  وال  ذلك وغر السمكة وفقد  وم س  الصاحل العبد لقا  قصة وكهلك
 ِإنػََّها وتدبر وتقدير حساب يف سكنة أو حركة أو ـبم ؽ فك : اؼبشيئة عادل مست ى

 أَيْتِ  اأْلَْرضِ  يف  َأوْ  السََّماَواتِ  يف  أَوْ  َصْخَرةٍ  يف  فَػَتُكنْ  َخْرَدؿٍ  ِمنْ  َحبَّةٍ  ِمثْػَقاؿَ  َتُكنْ  ِإفْ 
 تنتفي (ٗٗ)«دفةاؼبصا» تنتفي وحن (ٙٔ:لقماف) َخِبرٌ  َلِطيفٌ  اللََّ  ِإفَّ  اللَُّ  هِبَا
ُتمْ   قاؿ« الغا يَّة» كهلك  وتستدع « العبثيَّة» َا أََفَحِسبػْ  َوأَنَُّكمْ  َعبَػثًا َخَمْقَناُكمْ  أمبَّ

                                                 
« ك رن » بنَّ  وقد, الغا يَّة طابع ربم  مت قعة غر بنتا ج اؼبتب عة العرضيَّة العمة :«أرسط » عند CHANCE  اؼبصادفة ٗٗ
 -حادثة لك  كاف وإفْ  اؼبعم مة ابلعم  تفسر  يبكن ال عرضيًّا تبلقًيا أكثر أو حادثن بن اؼبمكن التبلقي هي اؼبصادفة أفَّ 

 ٗ-ٖٖٛ/ٕ(ٕٜٛٔان  مكتبة اؼبدرسة  )بروت: دار الكتاب المبن الفمسفي اؼبعجم, باصمي صبي . زبصها عم ٌ  -حدة عم 
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َنا نَسافُ  َأوَبَْسبُ  (٘ٔٔ:اؼب من ف) تُػْرَجُع فَ  اَل  إِلَيػْ  ُسًدى يُػتػَْرؾَ  َأفْ  اإْلِ
 . (ٖٙ:القيامة)
 :إشكالّة تشريع اإلسالم لعقوابت تنكّل 

 متضمنة الشريعة كانت إذا وما   التشريع عن لئلفصاح القرآف نستنط  أفْ  أردان وإذا
نة العق ابت ؾباؿ يف النظريَّة ؿبدِّدات  أستقر فتُ  واؼبشقة اغبرج  والتشريعات لمحرج اؼبتضمِّ
 كما الشريعة خصا ص أفَّ  البشريَّة  قبد لمقدرات متجاوزةأَّّنا  البع  يرى قد الي

 ُوْسَعَها ِإالَّ  نَػْفًسا اللُّ  ُيَكمِّفُ  الَ   أنّ  لنا ت ضح الكرمي القرآف ذكرها
 ِبُكمُ  اللُّ  يُرِيدُ    (ٛٚ:اغبج) َحرَجٍ  ِمنْ  الدِّينِ  يف  َعَمْيُكمْ  َجَع َ  َما   (ٕٙٛ:البقرة)

: إلي   وت صِّ  الشايف اعب اب لنا وتقدـ (٘ٛٔ:البقرة) اْلُعْسرَ  ِبُكمُ  يُرِيدُ  َوالَ  اْلُيْسرَ 
 َاِبللَِّ  َفآِمُن ا... *... الرَّْجَفةُ  َأَخَهتْػُهمْ  فَػَممَّا ِلِميَقاتَِنا َرُجبل َسْبِعنَ  قَػْ َم ُ  ُم َس  َواْخَتار 

 تَػْهَتُدوف َلَعمَُّكمْ  َواتَِّبُع  ُ  وََكِمَماتِ ِ  اِبللَِّ  يُػْ ِمنُ  الَِّهي اأْلُمِّيِّ  النَِّبِّ  َوَرُس لِ ِ 
 ُيَكمِّفُ  الَ  الشريعة هه  يف يطاؽ ال دبا التكميف امتناع مع (ٛ٘ٔ-٘٘ٔ:األعراؼ)

 آاَتَها َما الَّ إِ  نَػْفًسا اللَُّ  ُيَكمِّفُ  اَل  (ٕٙٛ:البقرة) ُوْسَعَها ِإالَّ  نَػْفًسا اللُّ 
 ِمنْ  الدِّينِ  يف  َعَمْيُكمْ  َجَع َ  َما تشريعاهتا من أيّ  يف اغبرج وج د   وامتناع(ٚ:الطبلؽ)
  (ٕٛ:النسا ) َضِعيًفا اإِلنَسافُ  َوُخِم َ  َعنُكمْ  ىُبَفِّفَ  َأف اللُّ  يُرِيدُ  (ٛٚ:اغبج) رَجٍ حَ 

 التشريف» إذل كمفة في َما  إلزاـ دبعى التكميف من - فيها التكميف طبيعة وتغير
   كالرجم اؼبشّددة العق ابت وج د بتص ر يسمح ال ذلك ك .  (٘ٗ)«اإلذلي  

 ورد وحيث والتكفر والتنكي  االنتقاـ دا رة يف تسمك أو عدتُ  دةاؼبشدّ  فالعق ابت
 تغميظًا اليمن كفارة يف كما بمفظ  يرد فإنَّ    القرآف يف( الكفارة دبعى) التكفر
 كفارة يف كما بمفظ  يهكر ال فإنَّ  التنكي  أريد حيث   هللا ابسم ابلقسم لمحنث

                                                 
 يغرِّ  اهب وااللتزاـ الف ارؽ وفهم, األخرى الشرا ع وسا ر« القرآنيَّة الشريعة» بن الف ارؽ بياف يف األنبيَّة غاية يف أمر هنا  ٘ٗ

 قان نّية ظراّيتن ذلك من أساس عم  وقامت, منها هي وما, الشرا ع عم  ستدُ  الي اؼبنحرفة البله تّية األفكار من كثرًا
 ؽبا آف وقد  االضطراب من بكثر واإلنساف هللا بن العبلقة ومنطمقات, العقيدة أصابت قد ب , كثرة واجتماعّية وتشريعّية

 .تصحح أفْ 
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والزانية   الزان جمد يف كما   بمفظ  ذكر ي التنك أريد لمحنث  وحن تغميظًا اليمن
اللِّ  مِّنَ  َنَكاال (اؼبا دة:ٖٛ)  الزانين لس ى وإنهار وربهير   الزن   عبريبة تغميظ وفي 

 يف واقعة اعبممة يف فهي   الزانة في  وقعَما  مث  يف ال ق ع عن ولآلخرين ؽبما وزجر
 أفَّ  إذ.  الفاحشة من اجملتمع وتطهر  بةالت وتكام  والرتبية والتزكية التطهر دا رة

 التشريع مقصد أفَّ  ي كد العق ابت بتمك العبلقة ذات الكرمي الكتاب آايت استقرا 
 مقصد وهي الفرد  واألسرة  واجملتمع  والبيئة تزكية: التزكية ه - الت حيد بعد األعم 
 القيم إحدى« التزكية»و.  س ا  يشم  كما -العقايبّ  التشريع يشم  ومطم  كميّ 

 التزكية إذل ت دي ال النكاؿ العميا  وعق ابت الشرعّية اغباكمة  واؼبقاصد الثبلث
   الك نيَّة لمسنن اػبارؽ الغيػبّ  اإلؽبيّ  العطا  مقابمة إذل ت دي ب    هها دبفه مها
 العطا  ذلك ك  بعد اإلؽبيَّة األوامر خرؽ أفَّ  بئي   إذ وعهاب بنكاؿ ؽبا اؼبتجاوز

 ي اجه ا أفْ  مرتكب   يستح  اؼبطمقة ابلطاعة يقاب  أفْ  من بدالً  ابؼبعصية بمت ومقا
سيَّة  فقد آايت تسع أُعط    فم س   والنكاؿ العهاب بهلك  من إسرا ي  بين أنقه حِّ
 يتم كاف ذلك آدميَّتهم  وك  إنسانيَّتهم  ودمرَّت أذهبت الي االستبداد أن اع أبشع
 اؼبا  وانبجاس أعدا هم لعب رهم  وإغراؽ البحر فم  مث  هبا فووبس    يشاهدوَّنا خب ارؽ

 دوف السما  من شهيًّا طعاًما والسم ى   اؼبنّ  لسقياهم  ونػزوؿ م س  بعصا الصخر من
 ابلتمر د ل   ال واإلخبات هللا بطاعة اػب ارؽ تمك تقاب  أفْ  العدؿ فمن   منهم جهد
: رادعة تنكيميَّة بعق ابت ي اجه ا أفْ  ناسباؼب من فإفَّ  عص ا أمر   فإذا وـبالفة عمي 
اأَلْرضِ  يف  َفَسادٍ  َأوْ  نَػْف ٍ  ِبَغْرِ  نَػْفًسا قَػَت َ  َمن (اؼبا دة:ٖٕ) وال يقت  أفْ  فيجب 

 وال جبمدٍ  زبفيف وال عف  وال الرجم فعق بت  زان وَمنْ   الدية مست ى إذل نػزوؿ وال عف 
 وأخاؼ األرض يف أفسد وَمنْ   ذلك وفد شي  وال ت يد  قطع سرؽ وَمنْ   بغر 
 أو خبلؼ من ورجبل  يدا  تقطع أو يصمب أو يقت  عمراَّنم  ومعاق طرقهم يف الناس
 فيها العدؿ يبدو الي – واألغبلؿ اإلصر شريعة عق ابتِهَي  تمك  األرض من ينف   
 اختمفت فقد   اإلسبلميَّة الشريعة. أّما لمقـ  »اإلؽبيّ  العطا  خ ارؽ مقابمة يف ظاهرًا

عاّمة  عاؼبيَّة شريعة ألَّّنا إسرا ي  بين شريعة عن وغاايهتا مقاصدها يف كبر جانب يف
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 شريعة وليست   مكاف وأيّ  زماف أيّ  يف كّمها البشريَّة تتبّناها ألفْ  صاغبة شاممة
ّية ومعاجز خ ارؽ هناؾ تكن دل. شعب أو قـ  يف منحصرة حصريَّة  مباشرة حسِّ
  كامبلً  مادايًّ  إحساًسا هبا وب    يسمعها  أو أو -كم  - العريبّ  لشعبا يراها وظاهرة

   اؼبباشرة اإلؽبيَّة اغباكمّية أساس عم  اؼبسممن وبن  هللا بن العبلقة تقم ودل
 ذي غر وادٍ  يف تقع قاحمة  ومكة صحرا  يف كان ا فالعرب. اػبارؽ اإلؽبيّ  والعطا 

 جا َما  دبث  أيتيهم أفْ  ربدَّو  ورس ال نبيًّا ابعتبار   هللا رس ؿ ربدَّوا زرع  والعرب
 اؼبن عميهم ينػّزؿ اؼبا   ودل ينابيع ؽبم يفجر ب   فمم لي من ا آايت من ب  ق م  م س 

 حىت في  ح صرواالَِّهي  طالب أيب عبشِ  يف وال   اؼبدينة يف وال مكة يف ال والسم ى  
 فقط القرآف معجزة مع التعام  ضرورة يهمعم أكد ب   الشجر وأوراؽ اعبم د أكم ا

 أَيُْت فَ  اَل  اْلُقْرآفِ  َهَها دبِْث ِ  أَيُْت ا َأفْ  َعَم  َواعبِْن   اإْلِن ُ  اْجَتَمَعتْ  لَِئنْ  ُق ْ  ب  واالكتفا 
 أَفْ  َمنَػَعَنا َوَما     وقاؿ(ٛٛ:اإلسرا ) َظِهرًا لِبَػْع ٍ  بَػْعُضُهمْ  َكافَ  َوَل ْ  دبِْثِم ِ 
َنا اأْلَوَُّل فَ  هِبَا َكهَّبَ  َأفْ  الَّ إِ  اِبآْلاَيتِ  ْرِس َ نػُ   نُػْرِس ُ  َوَما هِبَا َفظََمُم ا ُمْبِصَرةً  النَّاَقةَ  شَبُ دَ  َوآتَػيػْ

 ال  هللا رس ؿ قـ  أفَّ  ؽبا التالية اآلية بيَّنت فقد (ٜ٘:اإلسرا ) زَبْ ِيًفا الَّ إِ  اِبآْلاَيتِ 
 َجَعْمَنا َوَما اِبلنَّاسِ  َأَحاطَ  َربَّكَ  ِإفَّ  َلكَ  قُػْمَنا َوِإذْ  كبرًا طغياانً  إال التخ يف يزيدهم
َنةً  الَّ إِ  أََريْػَناؾَ  الَِّي  الر ْؤايَ   الَّ إِ  يَزِيُدُهمْ  َفَما َولُبَّ ِفُػُهمْ  اْلُقْرآفِ  يف  اْلَمْمُع نَةَ  َوالشََّجَرةَ  لِمنَّاسِ  ِفتػْ
إمّبا  ُق ْ  َربِّ ِ  ِمنْ  آاَيتٌ  َعَمْي ِ  أُْنزِؿَ  َلْ اَل  َوقَاُل ا ًضاوأي (ٓٙ:اإلسرا ) َكِبرًا طُْغَياانً 
 َعَمْيِهمْ  يُػتػَْم  اْلِكَتابَ  َعَمْيكَ  أَنْػزَْلَنا َأانَّ  َيْكِفِهمْ  َأَودلَْ  * ُمِبنٌ  َنِهيرٌ  َأانَ وإمّبا  اللَِّ  ِعْندَ  اآْلاَيتُ 

 اؼبعجزةُهَ   فالقرآف (ٔ٘-ٓ٘:العنكب ت) ِمُن فَ يُػ ْ  لَِقْ ـٍ  َوذِْكَرى َلَرضْبَةً  َذِلكَ  يف  ِإفَّ 
 هللا لرس ؿ الشاممة اؼبعجزة وه   هبا التحدِّي جرى الي ال حيدة اؼبعجزة وه    الكربى  
 بعد- والقصَّاص ف واحملّدث ف الرواة أورد َما  وك   هبا كافَّة العاؼبن ربدىّ  الي 
 تعم  ال -كّم - ذلك يف الفاصمةَي هِ  وتصديق   وكممت  القرآف ؽبيمنة خاضع -ذلك
 اإلنساف لنظر ميداانً  تكريس  األوؿ  ويتم اؼبرجع يتحدَّد أخرى  وبهلك كممة عميها

 يف ذلك بعد اؼبعرفة آفاؽ يف واالنطبلؽ وبرسم  ب  هللا  واإليباف معرفة إذل لم ص ؿ
 . أن ار  وهدى ض  
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واإلجاابت   واؼبعاعبات لمحم ؿ طمًبا ناوأسئمت دبشكبلتنا القرآف إذل ابلعروج نستمر وهكها
 زادت القرآنيَّة  وكمما اؼبنهاجّية احملّددات إذل أضفنا  إضافيًّا امنهاجيًّ  ؿبّدًدا اكتشفنا وكمما

 التفسريَّة ومداخمنا واؼبنهجّية اؼبعرفّية قدراتنا وتضاعفت زادت احملّددات تمك عن كش فنا
  الراهن العاؼبيّ  يفّ اؼبعر  لسقفنا اؼبختمفة وفًقا لمظ اهر
 اؼبعريّف  وإمكاانت  لسقف  وفًقا إشكالّيات  يص غ اؼبختمفة عص ر  يف اإلنساف كاف لقد  

فإذا ذهب اإلنساف أبسئمة من    انطبلقًا اإلشكالّيات تصاغ الفطريّ  العق  ط ر العقمّية  ففي
 العق  إذل انتقمنا فإذا  ى  اؼبست   لهلك وفًقا عنها  هبيب القرآفعقم  الفطرّي إذل القرآف فإّف 

ت اؼب ض عيّ   القرآف إذل دمتمن   وقُ  انطبلقًا اإلشكالّيات صياغة وتغّرت اؼبثارة القضااي تغرَّ
 . ذباوزها عن يت قف وال   استيعاهبا عن يعجز فبل وصياغتها أط ارها حبسب عنها ليجيب

 هبيب اؼب ض عيّ  لمعق  اؼب ّجهة وض ابطها العممّية عصراؼبنهجّية تعيش واإلنسانيَّة واليـ   
 يفتقر لمقرآف الدقي  اإلنسانّ  الفهم ألفَّ  ذلك؛ اؼبست ى بهلك اؼبطروحة اتاإلشكاليّ  عن القرآف
 اإلنساّن  والعقمّية الفكر مناهج اؼبعريّف  وتط ر السقف عن تنبث  خارجيَّة مقدِّمة إذل دا ًما

 . ذلك عم  يت قف اإلشكالّية أو كمةاؼبش أو األزمة س اؿ صياغة اإلنسانّية  ألفّ 
 اؼبعريفّ  لمسقف وفًقا مكن ن  عن  اؼبست ى  ويتكّشف بهات القرآف فيقّدم  اعب ابأّما  
 من   ب  نستفيد لن إشكاليَّة  فإنَّنا أو أزمة بدوف القرآف جئنا ل  أنَّنا يعين ال وذلك ؛القا م

 بقرا ة يتعبَّدالَِّهي  اؼبتعبِّد استفادة بن كبر الفرؽ الكثر  لكنّ  من  األح اؿ بك  سنستفيد
واالستقامة   اؽبداية عم  لمحص ؿ آايت  يف والتدب ر والتأم   القمب طمأنينة وابتغا  ر ذكرًا القرآف
 القرآف إذل يتقّدم ف فإَّّنم   الكربى   وإشكالّياهتم أبزماهتم القرآف إذل أيت ف الهين أولئك وبن

ّّ ت وقد   اغبم ؿ يبتغ ف فيهاَما  بك  األزمة بيئة عن اؼبت ّلدة أبزماهتم  ونف سهم عق ؽبم هيِّ
 . سباًما لهلك

 األبعاد فهم ودقة حسن عم  القار ن يساعد أفْ  شأن  من اإلنسانّ  الفكر مناهج تط ر إفَّ 
 زماتأ ؼبعاعبة أتيإمّبا  السماويّة والكتب عنها  فالنب ات والكشف اجمليد القرآف يف اؼبنهجّية

 اغبم ؿ يقّدـ  هللا أفَّ  حم ؿ  أو عن ؽبا يبحث اإلنساف وبدأ   استفحمت وإشكاليَّات
 . عنها يعرض هبا  أو أو إليها اإلنساف فيهتدي وأنبياؤ  رسم  وبممها الي بكممات 
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 : ة يف القرآنكونّ  اليسنن ال
 ال الي وسنن  لك فا ق انن ويكتشف وهبرِّب يبلحظ أف إذل اإلنسانّ  العق  القرآف نبَّ 
 من هامَّة واغبياة  وج انب والك ف الطبيعة ؽبا  هللا أخضع الي الق انن تتغرَّ  تمك وال تتبدَّؿ
َ  َحىتَّ  أَنْػُفِسِهمْ  َويف  اآْلفَاؽِ  يف  آاَيتَِنا َسُنرِيِهمْ  اإلنساف حياة  .(ٖ٘:فصمت) اغبَْ    أَنَّ ُ  ؽَبُمْ  يَػتَػبَػنَّ
 (ٙٗ)اثبتة ك نيَّة وسنن ق انن من ؾبم عة لنا يقدـ« اغب  عم  اػبم  أدلة» قدـي وه  القرآف إفَّ 
 من لنا  العظيم اػبال  أاتحها الي ال سا   استخداـ س ى عنها لمكشف البشريّة ربتاج ال

                                                 
 اإلعجاز»بػ عرؼَما  إبراز عم  نعم  -هنا- أنَّنا اؼبتسرعة األذهاف إذل بع  يتبادر قدما مناقشة من لنا بد ال هنا ٙٗ

 فاإلعجاز ؛إلي  نرميَما  نقي ُهَ   إبطبلؽ  ب  مقص دان من لي  وهها  لمقرآف« العممي التفسر»أو اجمليد لمقرآف« العمميّ 
 ليصدؽ ورا  يمهث العمم   عم  الً ؿبم   افرعً  القرآف من لمقرآف  وذبع  وأصبلً  عمي  مقيًسا العمم من ذبع  ؿباولةُهَ   العمميّ 
هبعمها  الكرمي القرآف عم  ومناهجَ  جز ّياتٍ  العممّية القضااي حيث أّف إسقاط ؛حباؿ لمقرآف م نقب الَما  مق الت   وهها عم 
 عم  مهيمن وكأنّ  العمم العممّي  فيبدو قبازإلوا اغبضارة مست ى عم  م وتقدّ  وتسند  تعزز  أَّّنا أو, من  أرق  اكأَّنّ  تبدو
 ال القرآف أفَّ  ب  اؼبنشغم ف عمي  طم يُ  كما« العمميّ  اإلعجاز»  إلي ي ص َما  قصارى  و   العك  عمي   ال ومصّدؽ القرآف
 لثقافة معادالً  القرآف هبع  قراًن  وهها عشر طبسة قب  القرآف ب  جا  ؼبا معّززًاجا   العممإّف  مع   ب  ف يتّ  العمم  ب  يعارض

 يف وزبتمف مقدماهتا يف تتغّر  البشريَّة والعمـ   النسبيَّة وه  -حباؿ- نقبم  الَما  عمي  ضفييُ  فيها  وقد العصر  ومندؾًبا
 واالختبلؼ التناق  أفْ  االختبلؼ  واغباؿ أو ابلتناق  اجمليد القرآف اهتّاـ إذل الفرتات بع  يف ي دي قد وذلك؛ نتا جها
 القرآف أفَّ  اعبميع يدرك  أفْ  ن دّ  والهي ؛اختمفت عمميَّة نتا ج أو مقدمات من عمي  سقطأُ  فيما ذات   ب  القرآف يف لي 

 لم ج د معادالً  ك نيًّا لك ن  وذلك؛ يمي الَِّهي  العصر إذل ومنهج  ؼبعرفت  ترقيت  بعد ويتجاوز , عصر ك  دبكن ن  يست عب
 مشكبلت  واستيعاب أزمات  دبعاعبة لنقـ « البشريّ  العمميّ  اإلقباز» كب  ابلقرآف ننطم  نحنف ؽبا  مست عًبا وحركت  الك نّ 
ـٍ  فَػْرثٍ  بَػْنِ  ِمن جديد من طريق  ليش  نتجاوز  وترقيت   ث ح وإصبل ( ٙٙ: النح ) لِمشَّارِِبنَ  َسآ ِغاً  َخاِلصاً  لََّبناً  َوَد
 وجز يَّتها  وم ض عيَّتها  وضعيَّتها  إذل أدىالَِّهي  االستبلب من اؼبنهجيَّة العمميَّة العصر ثقافة ابستعادة يقـ  فالقرآف

 اإلنسانّية اغبضارة مسرة فيها  فتصحح صرتحُ  الي الفمسفيَّة النهاايت لتتجاوز ك نيًّا تنشئتها يعيد ثحبي واكبصارها
: يق ل ا أفْ  يبكن الناس أفَّ  ؿبدَّد؛ إذ عصر لثقافة معادؿٌ  اجمليد القرآف أفَّ  إثبات من تُرذبي فا دة فأيّ  وإالّ   أزمتها وتتجاوز

 ب  القرآف يقـ َما  قا مة  وك  العصر ثقافة دامتَما  القرآف ابستحضار قبنيها إضافيَّة دةفا  فبل -إذف- تكفينا العصر ثقافة
 وتشغيمهما االستيعاب إذل التجاوز ضم من بد فبل ؛التجاوز إذل ت دي القرآف نسبٌّ  وإطبلقيَّة فاالستيعاب ؛استيعاهباُهَ  
  . عمميّ ال اإلعجاز اذبا  وبقق  الَما  وهها منهجيّ  إطار يف مًعا
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 مع تعام  قد اجمليد القرآف فَّ إ .فينا قا مة وعي ق ى فهي اؼبطم بة ابلفاعمّية وف اد وبصر ظبع
 وصرورت  وت ليد  واّتساع  كرب  يف متناهًيا ال ابعتبار  مع  تعام  فقد  ج انب  صبيع من الك ف
 كما  ب  احمليط  وعمم   هللا لسمطاف خاضًعا ُمسّخرًا ؿبّدًدا ذلك رغم ذبعم  لق انن وفًقا

واّلهي يص  إذل حّد  تعام  القرآف اجمليد مع الك ف ابعتبار  المتناهًيا يف صغر  كهلك
وات االسم خم  أفَّ   ويبنِّ   «واجملرة الهرة» تشم  الي اغبياة دورة فهناؾ  «تبلشيال»

َها: قاؿ قد  وه  كهلك يك ف ال وكيف  الناس خم  من أكرب واألرض  َوِفيَها َخَمْقَناُكمْ  ِمنػْ
َها نُِعيدُُكمْ  َها سَبُ تُ فَ  َوِفيَها رَبْيَػْ فَ  ِفيَها: وقاؿ (٘٘:ط ) ُأْخَرى اَترَةً  لُبْرُِجُكمْ  َوِمنػْ  زُبَْرُج فَ  َوِمنػْ

 النَّاسِ  َأْكثَػرَ  َوَلِكنَّ  النَّاسِ  َخْم ِ  ِمنْ  َأْكبَػرُ  َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  ْم ُ ػبَ َّ   وقاؿ (ٕ٘:األعراؼ)
 فإنَّ    مرًحا األرض يف فيمشي بنفس  يغرتّ  قد اإلنساف أفَّ  من فبالرغم (ٚ٘:غافر) يَػْعَمُم فَ  ال
 الطبيعة فارؽ قد كاف وإذا  الً ط   اعبباؿ يبمغ لن لكنَّ  السما  يطاوؿ وقد  األرض رؽىب لن

 لمحياة ىبرج ومنها  يع د وإليها منها خم  ك ن  يف يفارقها دل فإنَّ   األمانة وضب  ابالستخبلؼ
 . أخرى مرة اآلخرة

(ٚٗ)«التبلشي قان ف» القرآنية  والسنن الق اننومن   
 حكاية  ل قاَما  يردحيث  

 يف  َأوْ  َصْخَرةٍ  يف  فَػَتُكنْ  َخْرَدؿٍ  ِمنْ  َحبَّةٍ  ِمثْػَقاؿَ  َتُكنْ  ِإفْ إَّّنا  اَيبُػيَنَّ   :البن  لقماف لت صية
اؼبفهـ  الهي  لكن (ٙٔ:لقماف) َخِبرٌ  َلِطيفٌ  اللََّ  ِإفَّ  اللَُّ  هِبَا أَيْتِ  األْرضِ  يف  َأوْ  السََّماَواتِ 
القرآف ل  مفه م  اػباص؛ لكّن   احمل  العدـيعرف  أبنّ   «ةطبيعيَّ ال مـ الع فمسفة»تقارب  ب  

 لقان ف وفًقا آخر شي ٍ  إذل يستحي َما  وهناؾ  اغبياة لدورة وفًقا  آخر خمًقا نشأيُ  ما فهناؾ
إذل  يتبلش    شي  فبل  آخر خمًقا يك فَما  أشب ُهَ   شي  يف غر  إذل ينضم أو  االستحالة

َما  وحىت  اغبياة هه  دورة انتها  بعد إال اؼبخم قات سج  يف درجوأُ  م خُ  أفْ  بعد احمل  الفنا 
 يدخ  شي  ك  إفَّ  وينتهي  ب  ينعدـ حبيث يتبلش  ال والنبات واغبي اف اإلنساف يستهمك 

 ْرضِ اأْلَ  َغيػْرَ  اأْلَْرضُ  تُػَبدَّؿُ  يَػْ ـَ .وحكمت  هللا بقدر ابلغ ُهَ   أج  إذل« واغبياة اػبم  دورة»
 .(ٛٗ:إبراهيم) اْلَقهَّار اْلَ اِحدِ  للَِّ  َوبَػَرُزوا َوالسََّماَواتُ 

                                                 
 ال مت الية يف وهكها... قبم  ما إذل واحد من صغرها يف األوليَّة اؽببا ات أو اعبسيمات تناهي عدـ ه  التبلشي قان ف  ٚٗ

 .فحسب أثرها عن تفصح إعبلميَّة ترسيمة إال ه  ما أصم  يف اعبسيم إفَّ  الق ؿ إذل العمما  بع  دفع فبا, ؽبا حدود
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 من قان ف وه  «والتقدير التحديد» قان ف الك نّية القرآنّية كهلك والسنن الق انن ومن
 اسم عمي  اغبديث العمم أطم ُهَ  الَِّهي  – ذات  القان ف وهها  الدقة البالغة ةك نيَّ ال الق انن

 عميها يطمق ف وأحياانً  «اؼبيكانيكيا ق انن» أو «ةساسيّ األ اؼبثقاليَّة الق انن» أو «اعبامدة ةاديَّ اؼب»
 . اكتشافًا األحدث «الفيزاي يَّة الق انن» تقاب  وهي «ةتقميديَّ ال الق انن»

 وه   كرب  يف يتناه  الَما  عم  اقرآنيًّ  ينعك  هها «والتقدير التحديد» وقان ف 
 ِبَغْرِ  اللَِّ  آاَيتِ  يف  هُبَاِدُل فَ  الَِّهينَ  ِإفَّ : تعاذل ق ل إلي    ت َّنا يَّ  وال واّتساع  كرب  يف «ك فال»

 ػَبَْم ُ *  اْلَبِصرُ  السَِّميعُ  ُه َ  ِإنَّ ُ  اِبللَِّ  فَاْسَتِعهْ  بَِبالِِغي ِ  ُهم مَّا ِكبػْرٌ  الَّ إِ  ُصُدورِِهمْ  يف  ِإف َأاَتُهمْ  ُسْمطَافٍ 
. (ٚ٘-ٙ٘:غافر) يَػْعَمُم فَ  اَل  النَّاسِ  َأْكثَػرَ  َوَلِكنَّ  النَّاسِ  َخْم ِ  ِمنْ  َأْكبَػرُ  َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ 

 عم  فينعك  الطبيعة عادل أو اإلنساف عادل أكاف س ا  الشهادة عادل ؾبم  عم  ينعك  كما
 َوالَِّهي (ٜٗ:القمر) ِبَقَدرٍ  َخَمْقَنا ُ  ْي ٍ شَ  ُك َّ  ِإانَّ : كمها األشيا  وعادل ةطبيعيّ ال العمـ  ق انن
ًتا بَػْمَدةً  بِ ِ  َفأَنَشْرانَ  ِبَقَدرٍ  َما  السََّما  ِمنَ  نَػزَّؿَ   ِمنَ  َوأَنزَْلَنا (ٔٔ:الزخرؼ) زُبَْرُج فَ  َكَهِلكَ  مَّيػْ

 َبَسطَ  َوَل ْ  (ٛٔ:اؼب من ف) َلَقاِدُروفَ  ِب ِ  َذَهابٍ  َعَم  َوِإانَّ  اأْلَْرضِ  يف  َفَأْسَكنَّا ُ  ِبَقَدرٍ  َما  السََّما 
 َبِصرٌ  َخِبرٌ  ِبِعَباِد ِ  ِإنَّ ُ  َيَشا  مَّا ِبَقَدرٍ  يُػنَػّزِؿُ  َوَلِكن اأْلَْرضِ  يف  لَبَػَغْ ا لِِعَباِد ِ  الّرِْزؽَ  اللَُّ 
َا ُمْستَػَقرٍّ لِ  ذَبْرِي َوالشَّْم ُ  (ٓٗ:ط ) ُم َس  ايَ  َقَدرٍ  َعَم  ِجْئتَ  ُثَّ  (ٕٚ:الش رى)  َذِلكَ  ؽبَّ

ْراَن ُ  َواْلَقَمرَ *  اْلَعِميمِ  اْلَعزِيزِ  تَػْقِديرُ   َأف ؽَبَا يَنَبِغي الشَّْم ُ  اَل *  اْلَقِدميِ  َكاْلُعْرُج فِ  َعادَ  َحىتَّ  َمَنازِؿَ  َقدَّ
 . (ٓٗ-ٖٛ:ي ) َيْسَبُح فَ  فَػَمكٍ  يف  وَُك ٌّ  النػََّهارِ  َساِب ُ  المَّْي ُ  َواَل  اْلَقَمرَ  ُتْدرِؾَ 

 وبشك  مباشر بشك « والتقدير التحديد»قان ف  تناولت الي الكريبة اآلايت تتبعنا ول  
 الق انن» بزماـ أيخه أفْ  يستطيع قرآنّ ال دبعنا  «التحديد» وقان ف   مئات لبمغت مباشر غر

 اغباجة دوف «لسا مةا والق انن الفيزاي  ق انن» تشغي  إطار يف وذباوزها برتقيتها ويقـ  «اعبامدة
 االحتماؿ من أكثر لنا ـتقدّ  أفْ  تستطيع ال يالّ  واالحتماليَّة ةنسبيَّ ابل «عمميّ ال اؼبنهج» هتديد إذل
 مست ى يبمغ أفْ  يستطيع ال لكن  ةنسبيَّ ال التقديرات مست ى يبمغ قدالَِّهي  - النتا ج يف

 بمغ مهما الرتكيب يستطيع التحديد فقان ف «قرآنّ ال التحديد وقان ف ةؽبيَّ اإل السنَّة» مث  التحديد
 لمعبث النافية اػبم  من اغب  غاية - ابلغاية الربط إطار يف الظ اهر يف التفكيك مست ى
 ُْتم َا أََفَحِسبػْ َنا َوأَنَُّكمْ  َعبَػثًا َخَمْقَناُكمْ  أمبَّ : تميها الي واآلية (٘ٔٔ:اؼب من ف) تُػْرَجُع فَ  اَل  إِلَيػْ
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 اْلَكرميِ  اْلَعْرشِ  َرب   ُه َ  الَّ إِ  إِلَ َ  اَل  اغبَْ    اْلَمِمكُ  اللَُّ  فَػتَػَعاذَل (اؼب من ف:ٔٔٙ)فاحملّددات ؛ 
 أو «ةعمميّ  ةجز يّ » فتتجاوز «واالحتماليَّة ةنسبيَّ ال» وتتجاوز  الرتكيب ربقِّ  الغاية مع واإلطبلؽ

 ب   تتجاوز  وال اؼبنهج وربمي   أفض بدي  إذل وال ص ؿ ترقيتها بقصد «ةعمميّ »أَّّنا  ظنَما 
 منهج أيَّ  اله يّ  منطم  من يرف  أو يعادي ال والقرآف. «واالحتماليَّة ةنسبيَّ ال» آاثر من تص ن 
. ةضاريّ اغب األنساؽ مع يفع  وكهلك  يتجاوز  ث  وينقّي  ويصمح  يست عب  ب   ذبريبّ  عمميّ 
 ولي  اإلصبلحُهَ   النب ات فمنهج (ٛٛ:ه د) ْسَتطَْعتُ ا َما اإِلْصبَلحَ  ِإالَّ  أُرِيدُ  ِإفْ   قاؿ

 الثنا يّات ذباوز من ب  القرآف يتمكنالَِّهي  اؼبنط  ذات وه   اعبهريّ  والتبدي  النسف
 خبلؿ ومن  الصراع أسباب من وتنقيتها لرتقيتها واؼبقاصد الغاايت يف وت حيدها  اؼبتصارعة

 . ةاؼبشرتك رضّيةاأل يبين اؼب حدة الغاية
 . ةمنهجّ  رؤية : القرآن واليسنة

 الُسنَّة عن وماذا: س اؿ البع  ذهن إذل يتبادر قرآنّ ال عريفّ اؼب اؼبنهج عن نتحدث حن
 وذباوز  واستيعاب  اؼبنهج بنا  ؾباؿ يف لمقرآف م ازايً  مصدرًا تعدّ  أال وتقرير وفع  ق ؿ من  ةنب يَّ ال
 ؟ «اؼبنهج» بنا  يف تستق  أفْ  ةلمسنّ  يبكن وه . ؟ بلً مكمّ تُعد مصدرًا  أـ

 الكتاب والسّنة بن العبلقة ربديد من بد ال ذباهم  يبكن الالَِّهي  اإلشكاؿ هها أماـ هنا 
والعبلقة يف اإلطار  ؟ةنهجيّ اؼب الدا رة يف الكتاب والسّنة بن العبلقة طبيعة فما  امنهجيًّ  ربديًدا

 .آخر إطار أيَّ  أو كبلميّ ال أو فقهيّ ال اإلطارزبتمف عن العبلقة يف  نهجيّ اؼب
 وض حها من ابلرغم ةعرفيّ اؼب قضاايان أخطر من «الكتاب والسّنة بن العبلقة» قضّية إفّ  
 غم ًضا اؼب ض ع زاد فبا  عمي  مزيد ال اضطراابً  الناس ومهاهب أق اؿ فيها بتاضطرّ  وقد  اقرآنيًّ 
 اعبدؿ نتيجة التعقيد دخمها الي اؼبيسَّرة السهمة القضااي من كثر شأف ذلك يف شأَّنا ًداوتعقي

وابدئ ذي بد  البّد من مبلحظة األص ؿ   ة ض عيَّ اؼب األسباب عن بعيًدا دارالَِّهي  والسجاؿ
 التالية:

 - طا فيّ ال أو ههبّ اؼب انتما   عن النظر بقطع -ألّمة ا عمما  من عادل منَما         -1
 لمكتاب اؼبعصـ  االتّباع ؼبنهج اتطبيقيًّ  اعمميًّ  ياانً ب ك َّنا ينفي أو «السنَّة حجيَّة» ينكر
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 عم  نص كما لمقرآف القرآف بياف نفتقد عندما اجملاؿ هها يف عن  ستغىيُ  ال ًماممزِ و   الكرمي
 . الرسالة يف شافعيّ ال اإلماـ ذلك

قد   هللا أفَّ  العمم أه  إذل وابنتما   بعمم  يعتد   العمم أه  من أحد ىبالف دل  -2
 وذلك   ب  وتطهرهم وتزكيتهم إاّي  وتعميمهم   الناس عم  الكتاب بتبلوةرس ل   رأم

 فأق ال    الكتاب ؿب ر ح ؿ دا رة تصرّفات  وسا ر وأفعال  أق ال  تك ف أفْ  شك وال يقتضي
 وتصر فات    اؼبنهج لهلك تطبي  وأفعال    والتدبّر والرتتي  التبلوة ؼبنهج وت ضيح بياف

ي فرص ةبشريَّ لم لتتاح واؼبثاؿ لمنم ذج وتقدمي وتطبي  بياف  وسم كيَّات  ولهلك ؛ ب  التأسِّ
ـ   قالت  ح ؿ إليها جِّ وُ  س اؿ عم  ج اابً  (ٛٗ)"القرآف خمق  كاف":  عا شة اؼب منن أ
 يعممهمأمر  هللا أف  التعميم ويف   هللا أنزؿ دبا بينهم وبكم أفْ   هللا أمر  اغبكم ويف   خمق 
 .ب  رهمويطهّ  يهميزكّ و  عميها يشتم  الي واغبكمة بالكتا

- ب  نط  ق ؿٍ من   هللا رس ؿ سيدان عن صدور  يثبتَما  أبفَّ  خبلؼ يقع دل -3
 من ألحد يبكن الفإنّ   في  مرا  ال بشك  وثبت  أقرّ  أمرٍ  أو   ب  قاـ فع ٍ  أو -نفسيّ  فدت 
 منهج يف حجيَّت  ينفي أو   ب  تماـااله يرف  أو   يتجاوز  أو يتجاهم  أفْ  هللا دين أه 

                                                 
ٗٛ
كاف متبعًّا لمقرآف أي كاف متخمًقاا ابلقرآف أي كاف خمق    _ملسو هيلع هللا ىلص_نيد أما صحة اؼبعى فؤلف النب صحيح اؼبعى ابط  األسا 

عم  اغبسن البصري وكبلنبا مدل  معنعن  هاعم  قتادة بن دعامة وبع  هاوأّما بطبلف األسانيد فؤلَّنا يدور بع   القرآف
[ ٖٓٙٔٓ هتهيب الكماؿ لممزياغبسن بن وبىي اػبشين لي  بثقة ففي ) ولي  بثقة اغبسن بن وبىي اػبشينوبعضها عم  

أب  عبد اؼبمك ويقاؿ أب  خالد الدمشقي الببلطي قاؿ عباس الدوري عن وبىي بن معن لي  بشي  وقاؿ أضبد بن سعد بن 
لي  بشي  وقاؿ عبد أيب مرمي سألت وبىي بن معن فقاؿ ثقة خراسان وقاؿ إبراهيم بن اعبنيد عن وبىي بن معن ضعيف 

الرضبن بن إبراهيم دحيم ال أبس ب  وقاؿ أب  حات صدوؽ سي  اغبفظ وقاؿ النسا ي لي  بثقة وقاؿ اغباكم أب  أضبد ردبا 
حدث عن مشاىب  دباال يتابع عمي  وردبا ىبط  يف الشي  وقاؿ الدارقطين مرتوؾ وقاؿ عبد الغين بن سعيد اؼبصري لي  

يزيد بن اببن س ؾبه ؿ )ه ؿ ؾبوه   اببن سيزيد بن عم   هاوبع  (عدي ه  فبن ربتم  رواايت بشي  وقاؿ أب  أضبد بن 
[ بصري روى عن ٜٕٛٛٓ هتهيب الكماؿ لممزيإمبا وثق  الدارقطين وذكر  ابن حباف يف كتاب الثقات ودل يدركا  ففي 

خاري كاف من الهين قاتم ا عميًّا وقاؿ أب  أضبد بن عدي أحاديث  روى عن  أب  عمراف اعب ن قاؿ الب -ملسو هيلع هللا ىلص–عا شة زوج النب 
عن ع رات أخرى ابألسانيد. قاؿ ؿبق   ًّ هها فضبل (مشاهر وقاؿ الدارقطين ال أبس ب  وذكر  ابن حباف يف كتاب الثقات.

 دل  ابلتحديث ؟ عن خالد بن معداف عن اؼبقداـ ب  فمينظر ه  صرح خالد اؼب ٜٔٙمسند أضبد وروا  ابن زقب ي  رقم 
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ي االتّباع  اؼبستحب وبياف   والنهي واألمرفإّف السّنة قد جا ت ابلتفصي    والتأسِّ
أي - 49"مع  ومثم  القرآف أوتيت إنَّين أال":  لق ل    واؼبنكر اؼبعروؼ وربديد   واؼبكرو 

 من فمي . (51)"مين فمي  سنيّ  عن رغب َمنْ  إفْ  أال" -من البياف وطاقات البياف
 نعرؼ ألنّنا وهتميش  استبعاد  أو وفعم   النب ق ؿ نبه شي  يف أهداف  من أو مشروعنا

 وجدان َما  يق ل ف« نلقرآنيّ اب» يسّم ف أنفسهم بقـ  تنبَّأ قد  النب أفَّ  غران من أكثر
 أنّنا األمر يفَما   وك«. النار كبلب» ظباهم وأن     ت  دل قبد  دل وما أتينا  هللا كتاب يف

   معاؼب  وت ضيح   أحد عمي  ىبتمف ال اثبت مصدر ذي عمميّ  منهج برتسيم هنا معني ف
 .هها يف تساعدان والسنَّة ومقارابت    وإجرا ات 

 اإلماـ ق ؿي  القرآف يف -كمِّها- التشريعّية سنَّةال أص ؿ أفَّ  يف خبلؼ يقع دل -4
سبي   عم  الدلي  هللا كتاب ويف إالّ  انزلة هللا دين أه  من أبحد تنػزؿ فميست": الشافعيّ 
 بقمي  يبكن فإنّ   مباشر جز يّ  دلي  عمي  يدؿ دلو السنَّة  ب  جا ت وما (ٔ٘)"فيها اؽبدى
 أه » بن والسجاؿ اعبداؿ ولكنَّ    ومقاصد  القرآف كمّيات ربت يندرج أفْ  التدبّر من

وابلتارل فقد استقبلاًل اتمًّا    «ابلتشريع سّنةال استقبلؿ» مق لة أفرز« اغبديث وأه  الرأيّ 
 وـبّصًصاأ   ل  وانسًخاأ   الكتاب عم  أحياانً  قاضًيا يك ف مستقبلًّ  دليبلً  السّنة واعدّ 

                                                 
[ ٓ٘ٓٓٓجػز  أشػيب  حديث أوتيت القرآف ومثم  مع  ال يصح إسناد  فمػدار  عمػ  عبػد الػرضبن بػن أيب عػ ؼ كمػا يف ٜٗ

[ ٜٖٙٚٔ[ ومعجػػػػػػػػم الطػػػػػػػػربان الكبػػػػػػػػر  ٔٙٓٔٓ[ والشػػػػػػػػامين  ٗٚٔٚٔ[ ومسػػػػػػػػند أضبػػػػػػػػد  ٗٓٙٗٓوسػػػػػػػػنن أيب داود  
اف يف كتاب الثقػات وذكػر أبػ  داود أف شػي خ حريػز كمهػم ثقػات وه  ؾبه ؿ إمبا وثق  العجمي وذكر  ابن حب [ٓٚٙٓ/ٕٓ 

هتػػػهيب الكمػػػػاؿ [ قاضػػػػ  ضبػػػص ويف ٚٙٓٗٓ الثقػػػػات البػػػن حبػػػاف[ ثقػػػة ويف ٛٙٓٔٓ الثقػػػػات لمعجمػػػيودل يػػػدرك   ففػػػي 
 [ قاؿ أب  عبيد اآلجري عن أيب داود شي خ حريز كمهم ثقات. ٕٙٙٗٓ لممزي

[ ٖٙٓ٘ٓ  [ والبخػاريٕٕٗٓٓ[ و  ٜٚٔٓٓ[ وابن خزيبة ٖٚٔٓٓ[ و  ٗٔٓٓٓابن حباف  جامعصحيح وه  يف  ٓ٘
( ٕٕٖٚٔ[)ٜٖٗٗٔ( و  ٕٕٖٙٔ[)ٖٛٗٗٔ[ والبيهقػػػػي الكػػػػربى ٙٗٛٔٓابػػػػن ماجػػػػ   سػػػػنن[ و ٓٓ/ٔٓٗٔٓ  ومسػػػػمم

[ و ٚٚٗٙٓ أضبػػػػد[ و ٜٖٙٛٓأيب ع انػػػػة  مسػػػػند[ و ٕٖٚٔٓ[ واجملتػػػػ  ٕٖ٘٘ٓالكػػػػربى  النسػػػػا ي[ و ٜٕٙٔٓوالػػػػدارمي 
( ٖٗٚٓٔ[)ٖٔٗٓٔعبػػػد الػػػرزاؽ  مصػػػنف[ و ٖٛٗٓٓ اغبػػػارث[ و ٖٕٗٚٗو  [ ٘ٗٓٗٔ[ و  ٕٖٚٚٔ[ و  ٖٖٗ٘ٔ 

 [ ٖٛٔٔٓبن ضبيد  لعبد اؼبنتخب( و ٕٛٙ٘ٓ[)ٖٕ٘ٚٓو  
 
 ٕٓـ( ٜٜٚٔ) القاهرة: دار النفا     الرسالة : اإلماـ الشافعي انظر ٔ٘
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 يف وتنػزيمها تطبيقها لكيفّية ومبيّػًنا القرآف أحكاـ عن كاشًفا األحكاـ  ال إبنشا  ومستقبلًّ أ
ازداد وقد  .العمما  بن اػببلفّية األم ر من ذلك وك      كبهل الكرمي القرآف ورد ؼبا ال اقع

أتّكد هه  اؼبق لة حن وردت يف السّنة عّدة رواايت دل يتعّرض ؽبا القرآف اجمليد مث  قضااي 
 . «والردة الرجم»

 ألغراضالفق   مصادر أو األدلة بن الرتاتبمق لة  أبرز «فقهيّ ال العق » أفَّ  كما -5
َما ُهَ   في ضح؛ اثنًيا ومصدرًا بلً دلي والسنة   ؿأوّ  ومصدرًا بلً دلي الكتاب فاعترب   ةتعميميَّ 
 القطع» دببدأ رًاأتثػُ وقد رّتب العق  الفقهي هها الرتاتب والفقي    لممجتهد اثنًياُهَ   وما أوالً 

 ومست ايت  اػبطاب ؼبفهـ  «فقهيّ ال العق » أسسها الي اؼبنظ مة تستقيملو  52«والظن
                                                 

ٕ٘
ا  احتماؿ معى انتف  وه  من قطع الشي ؛ إذا فص  بعض   وأابن  Definitiveness, Conclusivenessالقطع:    

. ومن  ق ؽبم: هها الدلي  قطعيٌّ؛ أي: يقطع بصحة نسبت  إذل مصدر   أو يقطع بك ف معتربٍ  عن دلي ٍ  آخر لمفظ انشي ٍ 
 اؼبراد من  واحًدا. فإذا كاف األوؿ ظبِّي الدلي  قطعي الثب ت  وإذا كاف الثان ظبِّي الدلي  قطعيَّ الداللة.

واحًدا  ويك ف ذلك اؼبعى يف الغالب ؿب     المفظ الهي ال وبتم  يف حقيقت  إال معىً ه Definitive Proof القطعي :
وقطعيَّة الدلي  ال زبم  من أف تك ف  . ومن  ق ؽبم الدلي  القطعي ؛ أي الدلي  الهي ال وبتم  س ى معى واحد فقط.اتفاؽٍ 

قرآف الكرمي ويف السنن اؼبت اترة  أو تك ف عم  مست ى عم  مست ى ثب ت   أبف يك ف دليبًل مت اترًا  كما ه  اغباؿ يف ال
فقط  كما ه  اغباؿ يف بع  ألفاظ نص ص القرآف الكرمي  ونص ص السنة اؼبطهرة.  اواحدً  داللت  أبف ال وبتم  إال معىً 

ردة يف القرآف الكرمي ويف الثب ي والدالرلِّ  كما ه  اغباؿ يف بع  النص ص ال ا وردبا كانت قطعيَّة الدلي  عم  كبل اؼبست ين:
ـُ َكَما ُكِتَب َعَم  الَِّهيَن ِمْن قَػْبِمُكْم لََعمَُّكْم تَػتػَُّق فَ السنن اؼبت اترة  كق ل  تعاذل:  َيا  (ٖٛٔ) أَيَيػ َها الَِّهيَن آَمُن ا ُكِتَب َعَمْيُكُم الصِّ

:حيث الداللة؛ ألن  يدؿ عم  وج ب صياـ  (  فهها الدلي  قطعي  من حيث الثب ت؛ ألن  قرآف  وقطعي منٖٛٔ)البقرة
ًّ  رمضاف أبركان  وشروط  اؼبعتربة. وإنكارًا لممعمـ  ابلضرورة   ا ثب اًت وداللة  فإف ـبالفت  تعد مكابرةً فإذا كاف الدلي  قطعيًّ

أو أنكر ربرمي ج ب الصياـ أو أنكر وج ب الصبلة والزكاة والنط  ابلشهادتن  و فمروقًا من الدين يف النهاية  فمن أنكر 
ا يف يًّ وأما إذا كاف الدلي  قطعًيا يف ثب ت  وظن  اإلشراؾ ابر والزن والقهؼ واػبمر  فإنَّ  ي شك أف يبرؽ من الدين  ويستتاب

ا يف داللت   فإف ـبالفت  ومعارضت  عن عمم ال تعد إنكارًا وال مكابرة  وخاصة إذا أتت ا يف ثب ت  وقطعيًّ داللت   أو كاف ظنيًّ 
فمن أنكر وج ب قرا ة الفاربة يف الصبلة وآمن   اؼبخالفة فبن وجدت في  أدوات االجتهاد اؼبعتربة  يف عصر من العص ر

ب ج ب مطم  القرا ة  فإنَّ  ال يعد ـبالًفا ألمر معمـ  من الدين ابلضرورة  وذلك ألف دلي  وج ب قرا ة الفاربة ظينٌّ من 
احد  ولكن  قطعيٌّ من حيث الداللة ابلنسبة إذل اؼبنفرد  ولهلك  فإف اعتقاد عدـ حيث الثب ت؛ وذلك ألن  ثبت خبرب ال  

إدراؾ الههن  Doubt, Suspicion, Uncertainty :الظن  . وج هبا عن اجتهاد ال يعد ـبالفة لمنصِّ  وال مروقًا من الدين
لقطع. ويعد مرتبًة دوف الشكِّ  وف ؽ ترجح أحد االحتمالن يف النف   عم  اآلخر  من غر اوه   الشي   مع ترجيح 

يراد  Speculative, hypothetical, presumptive, wordالظيّن :  االعتقاد الراجح مع احتماؿ النقي .أو ه  ال هم. 
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 إذل ىأدّ  والسّنة الكتاب بن ةفكريّ ال لمساحة برز سبييز أوؿ يك ف قد وذلك  وتقسيمات 
 . بينهما العبلقة ةإشكاليَّ  بروز

 من يكن دل فيما خاصَّة - ح ل  اعبداؿ واحتدـ في  اػببلؼ اشتدَما  أخطر لكنّ  -6
 تمك _وتطبيقها بياَّنا وتستدع    عميها تدؿ أص ؿ الكتاب يف ؽبا يالّ  ةتشريعيّ ال السنَّة
 اإلسناد طرؽ وهي   الناس إذل  هللا رس ؿ عن هبا السنن روىتُ  الي وال سا   الطرؽ
 رس ؿ نصّ  عم ولي   الراوي فهم عم  تقـ  الي «ابؼبعى الرواية ةإشكاليّ » برزت وعنها
 عدـ أو   قادحة عمة أو شهوذ إذل اؼبت تعر ض مع اإلسناد صحة ةإشكاليّ »و  هللا

 ح ؿجدؿ كبر حيث أُثر « ال احد خرب إشكالّية»و «اؼبت ف نقد قايي م أماـ الصم د
  عبأهه  اإلشكالية أبف  «الفقهيّ  العق »واج   وقد  اغبجيَّة تمك وؾباالت وميادين حجيَّت 

 بن اعب هريَّة الفروؽ ذباه  ت وحًيا  حبيث ك َّنما يف والسنَّة الكتاب بن التس ية إذل
 إلعجازمث  ا الشكمّية الفروؽ دبثابة الفروؽ ك  ّدتوعُ  النب يَّة ةوالسنَّ  الكرمي الكتاب
 غبم  وذلك؛ اغبكم عن وكشف إنشا  من اغبكم ل اـز وذباوز ابلتبلوة والتعب د والتحّدي

 بقطع النظر عن طري  الثب ت. اغبجيَّة يف بينهما والتس ية الكتاب عم  السنَّة

 وأحاديث   اؼبا ة يف عشرة نسبتها ذباوز ال اجمليد القرآف يف األحكاـ آايت إفَّ   -7
 قصص ففي  بق  وما  النسبة هه  تبمغ ال  هللا رس ؿ وسر لسنن ابلنسبة األحكاـ
 أم ر وهه   العاديّة اغبياتّية اؼبمارسات إذل إضافة واتريخ وإفتا  وتعميم وم اعظ وأمثاؿ
  إبدراجها اؼبستق  الدلي  ورد إذا إالّ  ةتكميفيّ ال األحكاـ ربت تندرج ال   وتك ينيَّة ةترب يّ 

 آايت يف نفتقدها الي اؼبرونة من بكثر واؼبناهج والدروس العرب منها تستخمص أفْ  فيفرتض
 . األحكاـ وأحاديث

 الرأي أه  من والفقها  نص ليّ األ بن تارىبيّ ال اعبدؿ أفَّ تبّن    األم ر هه  ل حظت فإذا 
 وأفَّ    ةتشريعيّ ال السنن يف أو األحكاـ أبحاديث خاصّ  اؿوسج جدؿُهَ  إمّبا  اغبديث وأه 

                                                                                                                                                 

. ب  المفظ  الهي يغمب عم  الظنِّ فهم معًى من   مع ذب يز فهم معًى آخر من  أيًضا. ومن  الدلي  الظين  واإلصباع الظين  
 ٖٚ-ٖٖ٘( ٕٓٓٓ) دمش : دار الفكر   معجم مصطمحات أص ؿ الفق انظر: قطب سان   
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 والقناعة الثمج إذل يص  هبعم َما  واؼب اصفات الشروط من مههب  يف وضع الفريقن من بلًّ ك
 الههاب إذل يمجأ أفْ  قب  الكتاب أص  يف جا  ؼبا بياانً  من  يتخه لكي اغبديث بصحَّة تاّمةال
   اػبطر قمي    اػبطب يسر -آنهاؾ- يبدو اػببلؼ فإفّ فهم ذلك   وحن نابالجتهاد البياف إذل
 بن اعبداؿ اشتداد بعد فيما برزت اليو  ابر والعياذ والتفسي  التكفر إذل الم ج   إذل وبتاج ال

 . الفريقن
ه  اؼبصدر اؼبنش  ال حيد لممنهج وتتكام   -فيما أومن ب  وأدين ر ب  -إّف القرآف اجمليد

ة الثابتة ب   الدا رة مع  يف جانبها اؼب ح  مع  ب صفها اؼبصدر اؼببنِّ عم  سبي  اإللزاـ. كما السنَّ 
ي»أَّنَّا اؼبصدر التطبيقّي الهي يقدـ لمبشريَّة  دبا يشتم  عمي  من ترصبة عممية  «مب ذج التأسِّ

ة أببعادها الزمانّية لمهدي القرآن ونقم  إذل سم كيَّات إنسانيَّة تندرج فيها اؼب اقف التارىبيَّ 
 .(ٖ٘)واؼبكانية

... "أما ما بق  من السّنة الصحيحة فهي كما نص الشاطّب مثمها مث  السنَّة صبمة: 
 -راجعة يف معناها إذل الكتاب؛ فهي تفصي  ؾبمم   وبياف مشكم   وبسط ـبتصر   أّما القرآف

لك  شي : فيمـز من ذلك أف تك ف  فه  كميَّة الشريعة وينب عها... وألف هللا جع  القرآف تبياانً 
. أي مبيَّنة ب  ُحجيَّة وداللة  كما ه  يبّن هبا  تبميًغا وتطبيًقا ومن  (ٗ٘)"السّنة حاصمة يف صبمت ...

 أق ؿ: واتّباعاً وأتّسياً.
وهها نظر دقي  من أيب إسحاؽ يست عب سا ر أن اع اعبدؿ الهي دار وال يزاؿ يدور يف 

ح ؿ طبيعة العبلقة بن الكتاب والسّنة  وهبع  منها عبلقة ال انفصاـ بع  األوساط اؼبتعّجمة 
  وما قد يبدو من انفصاؿ أو اختبلؼ اؼبعريفّ يف سا ر ؾباالت االجتهاد واإلبداع  -منهجيًّا -ؽبا

                                                 
ٖ٘

)فرجينا: اؼبعهد العاؼبي  كب  منهاجية لمتعام  مع مصادر التنظر اإلسبلمي بن اؼبقدمات واؼبق ماتمى أب  الفض     
  إعادة بنا  عمـ  األمة االجتماعية كب. وراجع كهلك: مى أب  الفض  وط  العم ان  ٖٔ( ٜٜٙٔلمفكر اإلسبلمي  

 ( ٜٕٓٓ. )القاهرة: دار السبلـ  والشرعية: مراجعات منهاجية واترىبية
٘ٗ

ال تع د إذل القرآف وال ي صف  –يف اغبقيقة  –وفي  اإلصباؿ واإلهباـ اإلشكارل وإف أضيفت إذل القرآف الكرمي  لكنها   
ؾبمبلً  –يف نظر اجملتهد  –نص من زاوية نظر اجملتهد فالنص يك ف القرآف هبا  إذ ه  مرت  عن ذلك  ب  هي صفات لم

وبتاج إذل بياف أو مشكبًل أو متعارضاً  أو متعاداًل مع نص آخر. وأفض  أف يضاؼ يف هها الت ضيح لئبل ي صف النص دبا 
 (ٜٓٛٔ) دمش :دار الفكر  اؼب افقات يف أص ؿ األحكاـه  برئ من . انظر: الشاطب  
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فإنّ  منحصر يف طبيعة ك  منهما  ويف دور  يف ذلك اجملاؿ  فالقرآف اجمليد يتصف ابإلطبلؽ  
 -والثان كبلـ رس ؿ هللا -تبارؾ وتعاذل -تقييد والتحديد  واألوؿ كبلـ هللاوتتصف السّنة ابل

 «تطبي »كما نعرّب يف أايمنا هه   ويف السنَّة   «تنظر»وفعم  وتقرير   ويف الكتاب الكرمي  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
نهما منهج  يف ويف القرآف خطاب ويف السنة بيان  وأتويم  العممّي والق رّل؛ ولهلك كاف لك  م

التعام  وأدوات   واالختبلؼ يف مناهج التعام  وأدوات  ال يغّر من طبيعة العبلقة بينهما يف 
ما كاف  (٘٘)الهي أكد الفقها  عمي   وعززو  حبديث معاذ -االستنباط اؼبنهاجّي والرتاتب بينهما

ىبرجها من دا رة التكام   ينبغي أف يك ف م ثِّرًا يف حقيقة العبلقة أو عميها  وما كاف ينبغي أف
إذل دا رة التغاير والرتتيب اؽبرمّي  ومن الدا رة الكمّية إذل اإلطار اعبز ّي  ومن اإلطار اؼب ض عّي 

لتجزيئي االصطبلحي  خاّصًة إذل اإلطار الشكمّي ومن اإلطار اؼبفاهيمي اؼبنهجي إذل اإلطار ا
 مش.وحديث معاذ اليصح مرف ًعا وال م ق فًا كما يف اؽبا

 طار ادلرجعي:إلالقرآن واليسنة ومفهوم ا 
ومصادر اؼبنهج وينابيع  وفرتة التعام  األساسيَّة معها  وما ينتج عن تمك الفرتة من مفاهيم 
أتخه م قع إطار مرجعّي يرجع إلي  لبلستنارة ب   واستنباط الطرؽ وال سا   الي اُتبعت يف 

ص رات أو خط ات وكب ها  ومهما  تمك اؼبرحمة يف إنتاج مصطمحات أو مفاهيم أو ت
كانت تمك اػبط ات يف شكمها أو معاؼبها أو تركيبها بسيطة ال تبدو فيها الن احي 
الشكمّية ظاهرة ابرزة فإَّّنا تفرض نفسها قب  وبعد استقرار اؼبصطمحات واؼبفاهيم 

                                                 
٘٘

؟ أو مب تقضي ؟ ال يصح ال مرف ًعا وال م ق فًا ؛ أّما مرف ًعا فيدور عم  اغبارث بن عمرو بن أخي اؼبغرة بن  مب ربكم  
واغبارث ؾبه ؿ ال يعرؼ إال هبها   شعبة عن رج  أو رجاؿ أو انس من أه  ضبص من أصحاب معاذ عن معاذ

البيهقي و ( ٓٚٔٛٔٓ[)ٕٜٖ٘ٓأيب داود سنن اغبديث وَمْن روى اغبارث عنهم ؾبه ل ف جهالة عن وانظر يف 
( ٖٜٖٛ٘ٓ[)ٔٓ/ٛٙٔٓٓالدارمي و ( ٕٕٛٔٔٓ[)ٕٖٚٔٓالرتمهي و (ٖٗ٘ٛٔٔ()ٕٕٙٔٓ[)ٜٖٖٕٓالكربى 

[)ٓٙ٘ٓٓالطيالسي و (٘ٛ٘ٔٙٓ[)ٕٕٓٓٔ و(ٙٗ٘ٔٙٓ[)ٕٕٔٙٓ و(ٜٔٗٔٙٓ[)ٕٕٚٓٓمسندأضبد و 
لطربان معجم او ( ٜٕٓٓٔ[)ٜٜٕٔٓ  و( ٜٕٕٛٛ[)ٜٕٕٛٚمصنف ابن أيب شيبة و ( ٜٖٗٚ٘ٔ()ٜ٘٘ٓ
وأّما م ق فًا فيدور عم  ( ٖٙ٘ٗٚٔ[)ٕٗٔٓٓاؼبنتخب لعبد بن ضبيد و ( ٜٚٙٚٗٔ[)ٕٖٙٓ/ٕٓ[ ٛٛٓٚٔالكبر 

أنَّ  كتب إذل عمر يسأل  فكتب إلي   وسفياف مدل  ودل يصرح ابلسماع  سفياف عن الشيبان عن الشعب عن شريح
 [ٜٜٖ٘ٓسنن النسا ي الكربى  الشيبان  وانظر يف  س ا  ابن عيينة أو الث ري المهاف رواي كبلنبا عن أيب إسحاؽ

  .[ٜٗٗ٘ٓاجملت   و 



 117 

لنتيجة  وىبتزؿ واستكماؿ الن احي الشكمّية  وكأَّّنا يف تمك الفرتة دبثابة من يتغىيَّ الثمرة وا
 -الطري  إذل ال ص ؿ إليها غر عابٍ  بتمك األشكاؿ والرسـ  والتدقيقات الي ينشغ  هبا

من أيي بعد  حبيث قد يتسا ؿ هها الهي أيي بعد  عن كيفية ربقي  اؼبنتمن  -عادة
لهلك اإلطار اؼبفاهيمي اؼبرجعي ؼبا حقق ا رغم ما يبدو عم  طرا قهم من بساطة وبعد عن 

لتكمف والتعقيد يف حن يعجز عن ربقي  ذلك أبنا  أجياؿ الحقة استقرت بينهم ا
 اؼبصطمحات  وانتشرت فيهم الض ابط  واتّضحت اؼبفاهيم. 

كهلك قد يستغرب االنعكاسات الي ال تُقاـو  واآلاثر الي ال يبكن أف رُبدَّ ؼبعطيات 
 ذلك اإلطار عم  العص ر البلحقة.

جي  »إبصباع  وهي الي نُطم  عميها فرتة  «الفرتة النب يَّة الشريفة» -عندان -وهها ما مثّمت 
  وأّما االختبلؼ فه  فيما إذا كاف العصر التارل لتمك الفرتة اؼبباركة يمح  هبا أـ «التمقي

ال؟ وهنا أتي اؼبناقشات ال اردة يف حجيَّة ق ؿ أو مههب الصحايب وما إذا كاف هبب أف 
وايت  ال يف رأي  ومههب  أو تتجاوز رواايت  إذل رأي  ومههب  وما إذل تنحصر اغبجيَّة  يف ر 
 التارل عبي  التمقي اؼبهك ر آنًفا؟!! «جي  الرواية»ذلك من جدؿ اثر يف 

فتمك هي السّنة وهي أمر معمـ   وإف  -فإف قمنا حبصر اغبجيَّة يف رواية الصحايّب دوف رأي 
اإلطار »يعين أننّا قد وّسعنا دا رة مصادر  ضممنا إليها رأي  ومههب  واجتهاد  فهلك

أو أ مة آؿ البيت كما  -رض اف هللا عميهم -وضممنا إليها اؼبأث ر عن الصحابة «اؼبرجعي
الغيبة »حىت  «عصر النصّ »ذهب إذل ذلك الشيعة  وخاصة أولئك الهين مّدوا 

 .(ٙ٘)«الكربى

                                                 
٘ٙ

( حيث غاب اإلماـ الثان عشر يف جب  رض ى ابلشاـ يعيش هٕٛٓالغيبة الكربى هي الغيبة الي حدثت يف عاـ )   
سيحم  لقب اإلماـ اؼبهدي  عم  العس  واؼبا  حىت أيذف هللا ل  ابػبروج؛ فيمؤل األرض عداًل بعد أف ُممئت ج رًا وه  الهي

وفكرية والية الفقي  بُنيت عم  أساس أّف الفقي  ال رل ين ب عن اإلماـ الثان عشر اؼبهدي وينتظر خروج  ليسمم الراية ل . 
 (ٜٜٛٔ. )بروت: دار اعبديد  الفكر السياسي الشيعي من الش رى إذل والية الفقي وانظر: أضبد الكاتب  تط ر 
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أبه  القروف  «السمف»ـ  وكما يبدو ذلك واضًحا يف االذبا  السمفي الهي فسَّر مفه
 .(ٚ٘)الثبلثة اػبّرة

يف جانبها  «اإلطار اؼبرجعي»ه  حصر دا رة إنتاج مفاهيم إنتاج  -والهي ندين هللا ب 
اؼبصدري والتنظري يف الكتاب الكرمي ب صف  اؼبصدر اؼبنش   والسّنة  الثابتة ب صفها 

ضيح لهلك(. وأما تطبيقات اؼبتكاممة معاً  واؼبصدر اؼببنِّ )وسيأي مزيد بياف وت  
ؼبقايي  الكتاب وم ازين   -كّم   -وفهمهم  فإنَّ  خاضع -رض اف هللا عميهم -الصحابة

وتصديق  وهيمنت   وؼبقايي  السّنة وم ازينها وال ينبغي أف يشغمنا اؽباج  الفقهي الهي 
اهي تن»شغ  اؼبتقدمن بناً  عم  تص ٍر وبتاج إذل مراجعة وم ازنة ونقد وه  تص ر 

الهي ضغط بشدة عم  العق  الفقهي اؼبسمم إلضافة   (ٛ٘)«النص ص وعدـ تناهي ال قا ع
كثر من اؼبصادر الي ال ترق  إذل مرتبة اؼبصدر إذل اؼبصدرين اؼبنش  واؼبّبن  ومن ذلك 

من  «حبجيَّة ق ؿ الصحايب  وامتداد عصر النصَّ  وعم  أه  اؼبدينة وغر ذلك»الق ؿ 
ا معان اؼبصادر ابل سا   وابلغاايت اختبلطًا شديًدا؛ فتأثرت بهلك أم ر اختمطت فيه

يف عمميَّة البحث يف القرآف اجمليد   «اإلطار اؼبرجعيّ »ض ابط ومبلمح مصادر ومفاهيم 
بقيمي الث اب  «الفع  اإلنسانّ »وبيان  النب ّي اؼبمـز لمخروج أبحكاـ فقهيَّة تقييميَّة لتقييم 

ويصنع غالباً يف ال اقع خارج األدلة  ث تسقط  يظهرلهـ  وذلك الفع  والعقاب أو اؼبدح وا
األدلة عمي   أو ذُبّهز وهتّيأ لكي تسقط عمي  عندما وبدث يف حن أنّنا يف حاجة إذل 
                                                 

٘ٚ
ث القا   : "خر الّناس قرن ث الهين يم َّنم ث الهين يم َّنم ث الهين يم َّنم ث هبي  أق اـ تسب  شهادة بنا  عم  اغبدي 

وذلك من حديث  ٜ-ٜٛ/ٕأحدهم يبين  ويبين  شهادت " متف  عمي   كما أخرج  أضبد والرتمهي عم  ما يف الفتح الكبر 
الرتمهي واغباكم من حديث عمراف بن اغبصن  وورد عند  ابن مسع د  وأخرج مسمم كب   من حديث عا شة  وورد عند

 الطربان من حديث ابن مسع د كهلك.

الغزارل   وردت مق لة: "النص ص متناهية وال قا ع غر متناهية" لدى عدد من األص لين  انظر عم  سبي  اؼبثاؿ:  ٛ٘
)د.ـ.: د.ف.  د.ت.(  قعن.عن رب العاؼبنإعبلـ اؼب  . ابن قيم اعب زية  ٜٕٙ/ٔ )بروت:دار الفكر د.ت.( اؼبستصف 

 ٜٙٔ/ٕ ق اطع األدلة يف األص ؿ. ابن السمعان  ٖٖٖ/ٔ
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حبيث  «الفع  اإلنسان»مصدران اؼبنش  وبيان  اؼبمـز ل ضع ق اعد صياغة الدواعي وتقييم 
ودواعي   وكميَّة اإلرادات البلزمة ل  منهما: فيك ف الق ؿ  ينبث  الفع  اإلنساّن بدوافع 

سديًدا  والفع  رشيًدا  ث أتي مرحمة التقييم النها ي يف ن ر وهداية القيم القرآنيَّة العميا 
 «الت حيد والتزكية والعمراف»اغباكمة: 

حفظ وصيانة إّف األحكاـ الفقهيَّة اعبز يَّة وسا   صياغة وحفظ وتسديد ودعم يف إيقاع و 
مفاهيم يف  «اػبطاب القرآن»  وهنا تصبح مفردات «الفع  العمرانّ »وتسديد ودعم 

يف اآلية ث يف  «ال حدة البنا يَّة»صبمتها تقـ  بينها عبلقة ترابط ال تنفصم تضعها يف إطار 
الرتابط اإلعجازي »يف دا رة  «التناسب الببلغي»الس رة فاعبز  فالقرآف  وتدرؾ عبلقات 

وتتقاسم هه  اؼبفاهيم األدوار يف صنع بيئة اػبطاب ودا رة اػبطاب وإطار  «ؼبفاهيميا
 «الفع  العمران»التمقي  واالشتباؾ مع ذلك كّم  إلحداث الدافعّية لدى اإلنساف إليقاع 

ويربز دور  «اؼبنهاجيَّة وتتضح معادل اؼبنهج»ث منح  الشرعيَّة والفاعميَّة  وهنا فقط تربز 
العبلقة ال ثيقة بن األطر اؼبرجعيَّة واؼبفاهيم »مفاهيم اإلطار اؼبرجعّي وتظهر مصادر و 

فحيث يقدـ اإلطار اؼبرجعي الناظم  -وهي عبلقة جدليَّة -اؼبنبثقة عنها  واؼبتصمة هبا
 .(ٜ٘)«لممفاهيم فإف دعا م اإلطار تقدمها اؼبفاهيم

 -هنا -بلقة جدليَّة  واإلطار اؼبرجعيّ فكأّف العبلقة بن اؼبفاهيم واإلطار اؼبرجعّي الكمّي ع
أو  «النماذج اؼبعرفية»يف االصطبلح الهي يبلحظ  «النم ذج األكرب»يكاد أيخه شك  

لكّن   «اإلطار اؼبرجعي»ومن هنا قد يظهر شي  من التن ع أو التعدد يف  «مب ذج النماذج»
اإلطار »ّي  وك ٌّ من تن ع وتعدد يف إطار ال حدة الي تتمّث  يف اإلطار اؼبرجعّي الكم

هي المبنات الي هبا تبى  -فبا ال غى عن  يف اؼبنهجيَّة فاؼبفاهيم «اؼبفاهيم»و «اؼبرجعيّ 
 وعميها ت س . «اؼبنهجّية»

                                                 

 
ٜ٘

 ٜمى أب  الفض   
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 :منهج الرواية: رؤية علمّ ة 

 عم ومنهج الرواية يقـ   الفمسفّي؛ دبعنا  ال المغ يّ  دبعنا  اؼبنهج  الرواية نهجاؼبقص د دب
   آخر إذل ثٍ ؿبدِّ  من شروطها زبتمف ةوهه  أم ٌر نسبيّ   هبم والثقة  الرواة لناقمنا عدالة

 واألسم ب النظم عم  اإلثبات والتحّدي يف يعتمد والقرآف  ابرز فيها هاي  ال واعبانب
 ي اجها  أفْ  طبيعيّ ال أو الفطريّ  لمعق  يبكن فبل  مسانًدا دورًا الرواية ويعطي واإلعجاز

 . ذلك بغر ربدي  ي اجها أفْ  من أعجز نبا إذ  واالستسبلـ عاػبض   بغر

 يضمَّ  أفْ  غر من اجملرَّدة الرواية قب ؿ يستطيع ال أنّ  أبدى فقد   اؼبعاصر عمميّ ال العق أّما 
؛ اؼبناسبة ةنهجيّ اؼب القن ات من اؼبرور وإمكاف   اآلاثريّة اؼبعّززات مث  أخرى أم رًا إليها

 عميا   إذل والعروج   اجمليد القرآف مع لمتحاور واسًعا الً ؾبا سيجد عق ال هها فإفّ  ولهلك
 مباذج سبّث  الي تفاصيم  بع  أو منطق  أو منهج  أو العمم فمسفة مست ى عم  س ا 
 أو اعمميّ  ت ضيًحا أو وبياانً  منهًجا يبثِّ الَِّهي  السنَّة وصحيح  ةنظريَّ ال لممحّددات وأمثمة
 مهيمن وه  والسنَّة القرآف بن وابعبمع  ذات  القرآف وبمم  س ؼ القرآف يف ورد ؼبا اتطبيقيًّ 
 الثبلثة اؼبست ايت عم  أزمات  ل  يعاجل حبيث العمم ليست عب القرآف إفّ  ب . ومصدِّؽ عمي 

 تتحدَّى الي القرآف معجزة ج انب من جانب وذلك  واؼبنط  واؼبنهج الفمسفة: كهلك
 العادل إذل القرآف تقدمي من ليتمّكن ا ةعمميّ ال التخص صات ـبتمف يف عاؼبنوالألّمة ا عمما 
 دور لرتاجع ؛مساند دور اجملاؿ هها يف - رتاثيّ ال العادل ؽبا أسَّ  كما الرواية ودور  اؼبعاصر
 صحة ةبشريّ مل ثبتن حن يضران ال وذلك العمم دور عن يمي  وما العصر هها يف الرواية

 . وذباوز  العمم استيعاب عم  وقدرت  ومكاف زماف لك  رآفالق بصبلحية اعتقادان
 تفيد َما  ح ؿ اجملاؿ هها يف استحضار  من بد ال طريف جدؿٌ  اؼبتقدِّمن بن اثر لقدو 

 اآلحاد أخبار وإفادة   القطع الت اتر إفادة إذل البع  فههب ؟ظن أو قطع من الروايّة
ا   اآحادً  أو ت اترًا الرواية أكانت وس ا   الظن  مناقضة عم  كانت إذا - سبر لن فإَّنَّ

 تصبح وهنا «واؼبنهج العمم ث ابت أو عمميّ ال اؼبنط  أو عاؼبيّ ال اؼبنهج أو عمميّ ال العق »
 عادل من أو الغيب عادل منُهَ   وما  نسبٌّ  غيبُهَ   وما مطم  غيبُهَ   َما ربديد ةعمميّ 

 الغيب فعادل؛ اعبميع بن الفاصمة اػبط ط وضع من بد فبل   األنبيَّة غاية يف أم رًا الشهادة
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 نكتشف الَِّهي  العادلُهَ   «اإلرادة» نسبّ ال الغيب وعادل  «األمر» اإليباف عادلُهَ   اؼبطم 
 لنمارس لنا مسخَّرٌ  الشهادة وعادل  وق ى   معارؼ من  هللا لنا يتيح  دبا ونستكشف 

 . وطرا ق   ومناهج  وأدوات  وسا م  ولك ٍّ   في  عمرانّ ال خبليفّ االست دوران
 لكسب بينها عمميّ ال غر السريع االنتقاؿ أو  ومسا مها الع ام  هه  بن اػبمط أثَّر لقدو 

 واؼبعرفة التأممّية العرفانّية اؼبعارؼ بن اػبمط أو  العمم بض ابط اؼبنضبط غر اعبدؿ معارؾ
 . (61) ذاهتا اؼبعرفة وح ؿ العبلقة كتم ح ؿ الغبش إاثرة يف اسمبيًّ  أتثرًا ة ض عيّ اؼب

 :اليس نة النبوي ة: منهجّ ة ات باع وأتٍس وأتويل 
 ِإانَّ «: ثقي » ق ؿ أبنّ   ب  اؼبتكمم وصف الَِّهي   هللا ق ؿ بن دقيقة افروقً إّف هناؾ 
 من  تقريريَّة أو ةفعميَّ  أو كانت النب يَّة؛ ق ليَّة والسنَّة (ٗ:اؼبزم ) ثَِقيبل قَػْ ال َعَمْيكَ  َسنُػْمِقي
 من «والتعب د واؼبقاصديَّة والغا يَّة اإلعجاز»و« والظن القطع»و« والنسبيَّة اإلطبلؽ» حيث

  «اؼبنهج» مفهـ  عم  اؽبامة انعكاساهتا ؽبا ج هريّة فروؽ بينها وبن القرآفعدمها  
 النبين خات عهد عم  الرسالة عصر واقع بن الكربى الفروؽ ندرؾ أفْ  لنا ينبغيّ  كهلك
 هللا رس ؿ كاف وبيئت  النب عصر ففي  هها وعصران   عن البدي  يبث  وسنت  بسرت 

العجمة   لتأثرات بعد زبضع دل فصح  تزاؿ ال -أيًضا- العربّية المغة كانت حيث  اؼبنهج
 منهاج من ت لد ال منط   لكنها عم  تشتم  والمغةفكانت قريبة جًدا من لساف القرآف  

                                                 
 : مراتب ثبلثة إذل اؼبعرفة عريبّ  ابن يقسم: اؼبثاؿ سبي  وعم   ٓٙ

 ويتناقم َّنا الناس يتداوؽبا الي اؼبعرفة اغبسّية؛ وهي اؼبباشرة  أو اؼبعرفة -عند  وهي- اليقظة معرفة . 

 الكشف حاالت أو ومناماهتم رؤاهم من الصاغب ف عميها وبص  الي اؼبعرفة التأويمّية  أوالرمزيّة؛ وهي اؼبعرفة 
 . عنها يتحدث ف الي واؼبشاهدة

 تقيد الي اغبجب سا ر كشف بعد ربدثإَّّنا  حيث« اغبقيقيَّة اؼبعرفة» فيعتربها اؼب ت بعد ربدث الي اؼبعرفة 
 اإلنساف لدى اؼبعرفّية تالقدرا

 ابؼبعى منهًجا اؼبنهج هها اعتبار يبكن ه  فيها  لكن والرتقيّ  األن اع هه  ضبط يف -نظر  يف- منهًجا وضع قد عريبّ  وابن
 لممنهج؟  نعرف الَِّهي 
 اؼبعارؼ فتضبطها  َّناالباحث ف  ويتناقم ويتعّممها درستُ  أفْ  يبكن م ض عّية ق انن لنا يقدـ ال منهج ال؛ ألنَّ : اعب اب 

 .اؼب ض عّية الصفة اؼبتعددة  وأتخه دبراتبها اؼبختمفة



 112 

ال حي   يتمق الَِّهي  فه    اؼبنهج عن بديبلً   النب كاف منهاًجا  لهلك بنفسها تمد أو
 نزؿ وينتظر   فإذاإلي   ؼويتش   عمي  القرآنّ  اعب اب ويستدعي ابألسئمة  ي اجَ الَِّهي  وه 
 أفْ  ويغمب  ال اقع يف حركة أو فع  إذل ذلك وترجم -الس اؿ - ال اقعة عم  بتنػزيم  قاـ

 بقيمة اإلنساف وتعريف اإلنسانّ  الفع  بتقييم اؼبرحمة تمك أسئمة عم  القرآنّ  اعب اب يتعم 
 ويف« ال ضع ػبطاب» جه  أو ذباه  دوف التكميف خطاب مراتب خبلؿ من فعم 

 التشي  لعادل لمتسخر  وبيئة ميداانً  ابعتبار  الك ف خبلؿ من الفع  هها يظهر نفس  ال قت
 من الك ف عم  ليضفي ؛واألرض واؼبكاف الزماف يف اإلنسانّ  ع الف ذلك أثر في  فيظهر
 قبي  من الفع  ذلك كاف إذا عّما النظر بقطع ل  اؼبناسبة القيمة الفع  ذلك أتثر خبلؿ
َما  صاحب  ويظهر« فساًدا األرض يف العيث» قبي  من أو  ابر اؼبسدَّدة العمراف أفعاؿ
 عبثيَّة إلزالة ذلك  وذلك من شي  من  يقع دل   أواألمانة وأدى اػببلفة أحسن كاف إذا

 . وفعم  اإلنساف إذل االعتبار احملرَّفة  ورد واألدايف اعباهمّية وعدميَّة
ي  النب اتّباع هي األساس اؼبنهجّية اػبط ة تك ف النب ة عصر يفإًذا   واالقتدا  ب  والتأسِّ
قرآف إذل عم  وسم ؾ يف واقع يضع عمي  وه  يبارس أتوي  ال واؼبكر   اؼبنشط يف وطاعت  ب 

 التأسيّ  من الناس لتمّكن وروايتها لمسنَّة اغبفظ دور يعظم بهلكو الصبلة والسبلـ معاؼب ؛ 
 الهين اؼبتقدم ف يبعد دل ولهلك   اؼبنهج عن اغبقيقيّ  التع ي ُهَ   التأسيّ    إذبعد  ب 

َهاًجا ِشْرَعةً  ِمْنُكمْ  َجَعْمَنا ِلُك ٍّ : تعاذل ق ل  يف« اؼبنهاج» فسَّروا  فقد   (ٛٗ:اؼبا دة) َوِمنػْ
 الكرمي  وأّما السنَّة الكتابُهَ   ابغباكمّية واؼبختَّص لؤلحكاـ اؼبنش  اؼبصدر أفَّ  أدرك ا

 اؼبنهج» عن البدي  تشك  الي والتطبي  االتّباعالتأوي  والتفعي  و  منهجّية عم  فتشتم 
كهلك؛  ومنطقيًّا فقط  ب  ضرورايًّ  لي   النب ةبعصم الق ؿ يصبح   وآنهاؾ«العمميّ 
 وحىت  الضبط يف وصرامت  استقامت  إذل االحتماؿ ؽيتطرّ  أفْ  ينبغي فبل الصاـر اؼبنهج ألنَّ 

 منهجّية قضّية تصبح منها التأكد وضرورة طبقاهتم بك  فيهم واشرتاطها الرواة بعدالة الق ؿ
 . مفه مة

 العقا د يف الكرمي الكتاب يف ورد ؼبا اؼببّينة السنن تمك تب  أعبلهامرا اؼبطّهرة مسنَّةل إفَّ  ث
 الكرمي الكتاب آبايت ارتبطت سنن واؼبعامبلت  وهي والتشريعات واألخبلؽ والعبادات
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تبّن   إليها  وهي إليها  وتق د وتنّب  الكتاب آايت تستدعيها حبفظ  ؿبف ظة عض ايًّ  وهي
 مع مستمر دا م تفاع  منمستمدة  سنَّة فهي اغبياة واقع يف الكتاب آايت تنػزي  كيفّية

 بع  لدى اؽبمم عمت ول   دار حيث مع  تدور ومدار   ب  ؿب ر  عن تبتعد ال الكتاب
ذات    القرآف من السنن هه  عن الكشف ألمكن -السنن ؾباالت يف خاصَّة- الباحثن

 ومن تع د وإلي  خرجت السنن  فمن  من الن ع هها مصدرُهَ   القرآف إفَّ : قمنا ل  نبالغ وال
 فعمها حكميَّة ونصا ح ترب يَّة م اعظ السنن ومن. حجيَّتها تستمد وهيمنت  عميها تصديق 
ُمْ  َوُق  َوِعْظُهمْ : ل   أمر  من انطبلقًا هبا الناس وأمر  هللا رس ؿ  قَػْ ال أَنُفِسِهمْ  يف  ؽبَّ
  تتكرر ال وقد تتكرر قد ؼبشكبلت ومعاعبات ى  وفتاو  أقضّية وهناؾ. (ٖٙ:النسا ) بَِميًغا
 أفْ  إذل ربتاج الي الق اعد من كثرًا ؽبا ووضع ا فيها -هللا رضبهم- اؼبتقدم ف حبث قد وهه 
 فتاوى   منها  فهناؾ ووبهؼ إليها ويضاؼ عميها ويُبى واؼبعريفّ  اؼبنهجيّ  لمتط ر وفًقا تتبم ر
 عم  بنيت أقضّية وهناؾ. (61)"بعدؾ حدأل رب  وال لك حمت": خص صيّتها عم  نصّ 

 إنَّكم":  قاؿ الظ اهر  ولهلك بتمك  قناعت  عم  قا مة وكانت األدلة ظ اهر
 (62)" ظبعتَما  كب  عم  ل  فأقضي اآلخر من حبجت  أغبن بعضكم إرّل  وإفَّ  زبتصم ف

                                                 
 (ٖٗ)النسا : فَػَمْم ذبَُِدوا َماً  فَػتَػَيمَُّم ا َّ : تعاذل ق ل  يف التيمم  ابب   كتابٖٕٖ رقم البخاري  اغبديث صحيح ٔٙ

[ و ٕٓٛٙٓ[ و  ٕٛ٘ٗٓ[ والبخػػػػػاري  ٕٚٓ٘ٓ  و[ ٔٚٓ٘ٓ  و[ ٓٚٓ٘ٓجػػػػػامع ابػػػػػن حبػػػػػاف  صػػػػحيح كمػػػػػا يف  ٕٙ
[ و ٔٓ/ٖٔٚٔٓ[ وجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامع مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمم  ٘ٛٔٚٓ/ٗٛٔٚٓ[ و  ٔٛٔٚٓ[ و  ٜٙٔٚٓ/ٛٙٔٚٓ[ و  ٜٚٙٙٓ 
[ وابػػػػػػػػن ماجػػػػػػػػ  ٕٔٓ٘ٓ[ و  ٖٖٛ٘ٓ[ وسػػػػػػػػنن أيب داود  ٕٚٔٓٓ[ وخمػػػػػػػػ  أفعػػػػػػػػاؿ العبػػػػػػػػاد لمبخػػػػػػػػاري  ٖٓ/ٖٔٚٔٓ 
( و ٜٕٕٛٓ[)ٕٕٓ٘ٓ( و  ٘ٙٚٙٔ[)ٜٛٛٙٔ( و  ٔٗٔٔٔ[)ٜٖ٘ٔٔ[ والبيهقػػي الكػػربى  ٖٕٛٔٓ[ و ٖٕٚٔٓ 
( و ٕٖٕٓٓ[)ٖٖٕ٘ٓ( و  ٜٖٕٔٓ[)ٕٖٕ٘ٓ( و  ٖٕٛٔٓ[)ٖٕٔ٘ٓ( و  ٜٕٕٓٓ[)ٖٕٓ٘ٓ 
[ و ٖٖ٘ٗٓ[ والػػػػػػػػدارقطين  ٕٗٛٓٓ[ و  ٜٖٖٔٓ( وسػػػػػػػػنن الرتمػػػػػػػػهي  ٖٖٕٓٔ[)ٕٕٗٗٔ( و  ٕٖٕٔٓ[)ٖٕٗ٘ٓ 
[ و ٜٙ٘٘ٓ[ و  ٖٜٗ٘ٓ[ والنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ي الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربى  ٕٖٓٓٓ[ والػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدارمي  ٖٚ٘ٗٓ[ و  ٖٙ٘ٗٓ[ و  ٖٗ٘ٗٓ 
[ و ٔٛٙ٘ٓ[ وشػػػػػػػػػػػػرح معػػػػػػػػػػػػان اآلاثر لمطحػػػػػػػػػػػػاوي  ٕٕٗ٘ٓ[ واجملتػػػػػػػػػػػػ   ٔٓٗ٘ٓ[ واجملتػػػػػػػػػػػػ   ٜ٘ٛ٘ٓ[ و  ٜٗٛ٘ٓ 
[ ٜٕٕٛٓ[ ومسػػػػتدرؾ اغبػػػػاكم  ٕٔٔٓٓ[ واؼبػػػػرض والكفػػػػارات البػػػػن أيب الػػػػدنيا  ٚٛٙ٘ٓ[ و  ٘ٛٙ٘ٓ[ و  ٖٛٙ٘ٓ 

[ وأيب يعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ٛٙٗٙٓ[ و  ٖٓٛٙٓ[ و  ٖٛٚٙٓ[ و  ٖٚٚٙٓ[ و  ٖ٘ٚٙٓومسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػند أيب ع انػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  
( و ٔٛٛٙٓ[)٘ٗٛٙٓ( و  ٓٛٛٙٓ[)ٗٗٛٙٓ( و  ٜٔٗ٘ٓ[)ٜ٘ٔ٘ٓ( و  ٕٜٓ٘ٓ[)ٜٗٛ٘ٓ 
[ و ٜٖٗٛٓ[ و  ٕٙٚٗٓ( وأضبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  ٕٚٓٚٓ[)ٕٜٜٙٓ( و  ٜٜٗٙٓ[)ٜٛ٘ٙٓ( و  ٜٚٛٙٓ[)ٔٙٛٙٓ 
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 ينػزؿ وقدفيها    مناقشت  يف يرتددوف الصحابة يكن ودل الرأي عم  بنيت م اقف وهناؾ
 مسألة يف جرى وما بدر غزوة يف كماإلي    ذهب اَما  ويتبى م قف  عن  هللا رس ؿ

 أراد لػَمنْ « اؼبشروعّية» بياف تتجاوز ال طبيعيَّة  دالالهتا فطريَّة وأفعاؿ أق اؿ وهناؾ. األسرى
 .  الرس ؿ بشريّة ذلك  وأتكيد معرفة
 شي  يتصف وال والتأوي  والتفعي  يف ال اقع «ابلبياف» تتَّصف مراتبها أعم  يف فالسنَّة

 القرآف يف إفَّ : نق ؿ أفْ  بكاؼٍ  ولي « البياف» إذل وبتاجَما  هناؾ كاف إذا إال« البياف»بػ
 عم  وأسقطناها بنيناها مصطمحات من ذلك وغر وؾبازًا ومت اطًئا ومشرتًكا ومطمًقا ؾبمبلً 
القرآف   من البياف إذل وبتاج أنّ  ق اعدان عم   ً بنا ظّنناَما  ربت اجمليد  وأدرجناها القرآف
 ومنهم - البشر كبلـ عرفها الي الكبلـ عي ب ك  كتاب  عن نف  الباري أفَّ  ومع

 من أثر الق ؿ هها يف: البياف إذل آايت  من كثر ابفتقار الق ؿ عم  أصرران لكنَّنا -األنبيا 
 واإلطبلؽ ابإلصباؿ اآلايت وصف من ذكرواَما  آاثر إذل إضافة القاصرة البشريَّة أنظاران

 كبلـ عم  بنيت الي المغة اجملرد  وق اعد المغ يّ  اؼبعى من انطبلقًا إليها وما واالشرتاؾ
 لمعربّية واستيعاهبا ولغت  لسان  إعجاز إذل اجمليد القرآف نب  لديهم  وقد اؼبأل ؼ العرب

َما  أوؿ ينعك  ل جدو  -إذف- قرآنيَّة ةصياغ« البياف» مفهـ  صاغ ا وليتهم  ؽبا وذباوزها
  وذلك ويبارس ن    الناس ياةوب واقع إذل وترصبتها الكتاب معان تطبي  عم  ينعك 

 هبعمها منهًجا لتأوي  القرآف اجمليد.

                                                                                                                                                 

( و ٚٓٓ[)ٕٔٛٔٓ[ وإسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحاؽ  ٕٚٔٚٙ[ و  ٕٕٙٙٙ[ و  ٕٛٔٙٙ[ و  ٜٕٔٗٙ[ و  ٕٓٚٙ٘[ و  ٕٕٕ٘ٗ 
[ والشافعي ٛٛ٘ٓٓ[ والربيع  ٜٕٙٓٓميدي  [ واغبٕٙٗٓٓ( واغبارث  ٔ/ٖ٘ٔ[)ٔ/ٜٛٗٔٓ( و  ٜٓٓ[)ٖٕٛٔٓ 
( ٜٕٕٗٚ[)ٜٕٕٗٙ( و  ٖٜٕٕٚ[)ٖٜٕٕٙ[ ومصنف ابن أيب شيبة  ٕٔٚٔٓ[ والشامين  ٕٙٙٔٓ[ و  ٕٛٚٓٓ 

( و ٜٖٛٗٙ[)ٖٛٚٗٙ( و  ٖٛٛٗٙ[)ٖٚٚٗٙ( و  ٜٕٙٚٓ[)ٜٕٚٙٓ( و  ٜٕٕ٘ٚ[)ٜٕٕ٘ٙو  
[ و ٖٕٗٔٓ[ و  ٘٘ٛٔٓوسػػػػػػػػػط  ( ومعجػػػػػػػػػم الطػػػػػػػػػربان األٕ٘ٔٓٓ[)ٕٗٛٔٓ( وعبػػػػػػػػد الػػػػػػػػػرزاؽ  ٜٖٓٗٙ[)ٜٖٚٗٙ 
[ ٖٜ٘ٚٔ[ و  ٜٛٚٓ/ٖٕ[  ٖٜٓٚٔ[ و  ٖٙٙٓ/ٖٕ[  ٜٜٗ٘ٔ[ و  ٜٚٗٙٓ[ والكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  ٜٓٛٗٓ 
[ واؼبنتقػػػػػػػػ  البػػػػػػػػن ٜٙٓٓ/ٖٕ[  ٜٖٜٛٔ[ و  ٕٜٓٓ/ٖٕ[  ٖٜ٘ٛٔ[ و  ٛٗٛٓ/ٖٕ[  ٜٔٛٚٔ[ و  ٖٓٛٓ/ٖٕ 

  [ٔٓٓ/ٖٙ[ وم طأ مالك رواية وبىي  ٓٓٓٔٓ[ و  ٜٜٜٓٓاعبارود  
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وإنّنا لنجد أّف التعبر عن اجملّردات ابألفعاؿ من منهج القرآف  حيث قبد أّف القرآف يعرّب 
 ؛األفعاؿ بصيغ وغرها والكفر واإليباف والشكر والنف  لعق ث : اعن معان ذبريدية م

 التجريديّة  وتق د اؼبعان يف الفكر وفبارسة فهم عم  والقادرين النخبة عق ؿ يف لتحدث
 دا ًما اإلنساف هبع  حبيث العممّية التطبيقات إذل -نفس  ال قت يف-األّمة  فصا   بقّية

اإلنساف   فكر التأم بلت تستغرؽ لئبل  واقع إذل والتح ي  هوالتنفي التطبي  كيفّية يف يبحث
 القرآف يف«  عق » كممة ومثاؿ ذلك:اجملردة   الفرضّيات األّمة يف طاقات يبدد ولئبل
 آلة إذلبع  اآلايت  تنب  األحياف بع  ويف (تَػْعِقُم ف)و (يَػْعِقُم فَ )  الفع  بصيغة وردت
اأَلْرِض فَػَتُك َف ؽَبُْم قُػُم ٌب يَػْعِقُم َف هِبَا َأْو آَذاٌف َيْسَمُع َف هِبَا  أَفَػَمْم َيِسرُوا يف   الفع  ذلك

 ذلك ولعّ  يف (ٙٗ)اغبج: فَِإنػََّها ال تَػْعَم  األَْبَصاُر َوَلِكْن تَػْعَم  اْلُقُم ُب الَِّي يف الص ُدورِ 
 مع التجريديّ  الفكر سةفبار  من أولئك وبـر ال نفس  ال قت التطبي   ويف كيفّية إذل تنبيًها
 . لمجميع هللا مأدبة فالقرآف  العم 

 حد بمغت ول  انفتحت اتضحت  ومهما اتسعت  ومهما مهما المغةونرى _كهلك_ أّف 
 صيغ من ربم  أفْ  ؽبا ينبغي وما بطبيعتها ربم  أفْ  تستطيع ال -القرآف لغة مث - اإلعجاز
 بد ال فكاف   الفع  وبمم َما  تفاصيمها ودقا   التطبيقّية وأشكاؽبا العممّية وص رها األفعاؿ

 يف التجسيديّ  اغبركيّ  الفعميّ  ابلبياف لمقياـ  اؼبسّددة اؼبعص مة النب يَّة القدوة ت س ط من
 النب ّي  ويروا وأتويمها بياَّنا ويروا الكتاب آايت يقرأوا أفْ  لآلخرين يسمحالَِّهي  ال اقع
 جا َما  ل   وأتوي  الدقي  االتّباع من بهلك تمكن افي لمقرآف  النب اتّباع يك ف كيف
 . ب  ليتأسَّ ا القادمة األجياؿ إذل ونقم  روايت  ث ال اقع يف وإهباد  بتطبيق  في 
 السنن  ومنها رواايت اختمفت كيف يرى أفْ  يستطيع العمما  اختبلفات يف الباحث إفَّ 

 واختبلؼ واإلقامة األذاف كألفاظ مرات طب  وليمة يـ  ك  تتكرر الي األم ر رواايت
 الفاربة قرا ة ألفاظها  وكهلك بع  يف الرواايت والتثنّية  واختبلؼ اإلفراد بن رواايهتا

( آمن) بدايتها  وق ؿ يف «الرحيم الرضبن هللا بسم» أخرى  وقرا ة آايت أيَّة خبص صها  أو
 والزكاة اغبج أعماؿ ع ب يف الرواايت اختمفت واعبهر  وكهلك َّنايتها  واإلسرار يف

 هنا من. اختبلفها عم  بنا ً  الفقها  الصياـ  واختمف أحكاـ وبع  واإلسباـ والقصر
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 تنػزي  أيّ - الكتاب آلايت وأتوي  واقتدا  واتّباع أتسٍّ  منهجّية« اؼبطهرة السنَّة» أفَّ  يتضح
 إذل -كّمها- ترد ثكمّياهتا   إذل ترد أفْ  فينبغي أّما جز يّاهتا صبمتها  يف -ال اقع عم 

 تك ف أفْ  يبكن ال واعبز ّيات اؼبفردات عميها  ألفَّ  واؼبهيمن ؽبا اؼبصّدؽ فه  الكرمي الكتاب
 منهج إذل حباجة وصارت -مناهج تسمّيتها صح إفْ - اؼبناهج لتعّددت منهًجا  وإال

َما  م عؾب أفَّ  فرض   فم «ابلدور» اؼبناطقة يسمّي َما  ذلك عن يمـز حبيث وهكها لضبطها
 فه  حديث ممي ف اؼبكتشفة وغر واؼبكتشفة واؼبخط طة اؼبطب عة اغبديث كتب يف جا 
 منهج؟  ممي ف نضع أفْ  عمينا يك ف

 وأوامر لتعميمات اؼبطبقة السنن تمكِهَي « منهج» مفهـ  ربت يندرج أفْ  يبكن إذف  فما
: ابلعم   مث  الق ؿ افاألحي من كثر يف فيها يقرتف تطبيقيّ  بياف الكرمي  فهي الكتاب

 تنػزي  يف الفع  مع الق ؿ ليقرتف  صم ات  صفة أتي ث (63)"أصميّ  رأيتم نّ  كما صم ا"
 الثابتة والتشريعات واألخبلؽ والعبادات لمعقا د شاممة وهه . ال اقع عم  القرآف معان
 من   وىبرجهاويهيمن عميها القرآف يصدؽ اليِهَي  وهه   اؼبعامبلت قضااي من يسر ونزر

 . التارىبيّ  ال اقع يف النسبّ  ارتباطها
 ابل حدة تتَّصف ب  اؼبرتبطة السنَّة مكتاب  فإفَّ ال حدة البنا ّية ل عم  مفهـ  ن كد وحن

 بيانيًّا تطبيًقا سنت  من جا  م حَّدة  وما وغاايت  واحد  ومقاصد   هللا كهلك؛ فرس ؿ
 تتناق  ال حدة  فبل تمك إطار يف القرآف وبن بين  هبمع  فإنَّ  عمي  أنزؿالَِّهي  اجمليد لمقرآف
 ب   وه  وترتبطإلي   تنضم ينسخها  ب  وال القرآف تنسخ شي   وال يف والقرآف السنَّة

 ويهيمن  هللا لرس ؿ السابقة النب ات تراث عم  يصدؽ ويهيمن  كما عميها يصدِّؽ
 . عميها

                                                 
[ وابػػػن ٖٕٔٔٓ[ و  ٕٚٛٔٓ[ و  ٛ٘ٙٔٓ[ وجػػػامع ابػػػن حبػػػاف  ٖٕٔٓٓألدب اؼبفػػػرد لمبخػػػاري  اصػػػحيح كمػػػا يف  ٖٙ

[ وسػػػػػػػػػػػػػػػنن البيهقػػػػػػػػػػػػػػػي الكػػػػػػػػػػػػػػػربى ٕٙٗٚٓ[ و  ٛٓٓٙٓ[ و  ٖٔٙٓٓ[ والبخػػػػػػػػػػػػػػػاري  ٙٛ٘ٓٓ[ و  ٜٖٚٓٓخزيبػػػػػػػػػػػػػػػة  
[ والػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدارمي ٜٕٙٔٓ[ و  ٙ٘ٓٔٓ[ و  ٘٘ٓٔٓ( والػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدارقطين  ٙٚٓ٘ٓ[)ٖٜٕ٘ٓ( و  ٕٖٚٙٓ[)ٖٙ٘ٛٓ 
 [ ٕٕٛٓٓ[ والشافعي  ٖٕٓ٘ٓ [ ومسند أضبد ٖٕ٘ٔٓ 
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يف الُسنة الي يبكن إدراؾ نتا جها  (ٗٙ)ضااي الشا كةلقد أاثر عمم أص ؿ الفق  عدًدا من الق
 إذا أدركنا مفهـ  البياف وعبلقة السنة ابلقرآف: 

 فيها األساسّية أق اؽبم بمغت شديًدا اختبلفًا  النب أفعاؿ يف األص لين اختبلؼ: أوالا 
 إخضاع  يبكن كالق ؿ لي  الفع  ألفّ  عميها  ذلك مدارسهم انقسمت أق اؿ أربعة
 والنهيّ  األمر يصرؼَما  جا    فإذا(تفع  ال) والنهي( افع ) صيغت  المغة  فاألمر  اعدلق
 ال اقع دراسة إذل وبتاج فإنّ  الفع أّما   أخرى تصنيفات فهناؾ منهما اغبقيقيّ  اؼبراد عن

الَِّهي  ابلضبط؟ وما اإلشكاؿُهَ   الدقة؟ وما وج  عم  الفع  ذلك إيقاع كيفّية ومعرفة
 ميسرة  فإدراؾ أو سهمة ليست جه د الكتاب؟ وتمك آايت من الفع  هها يقاعإ اقتض 
 أمر في   وذلك يعيش اإلنساف لكأف حىت اتّمة معايشة النب ة عصر معايشة يقتضي ذلك
 ويسر  لسه لت  سادُهَ  الَِّهي  المغ يّ  النم ذج فإفَّ  كثرة  ولهلك أسباب دون  رب ؿ
 عصر يف- الفع  أفَّ  حن يف وأيسر أسرع بشك  اإلنسانّ  لمفع  تقييم إصدار عم  وقدرت 
 !.  اؼبنطم  ذلك من معها اجملتهد يتعام  ورواية ق الً  فصار: ق ؿ إذل ترجم قد -الرواية

 الفروؽ سا ر والسنَّة  وذباه  الكتاب بن األص ليَّة الم غات مباحث يف تشريكهم: اثنّاا 
 صار حبيث لمكتاب م ازية مرتبة السنَّة إلعطا  ذهافاأل وهّيأ مهد قد وذلك  ذكرانها الي

 يف األوذل اؼبرتبة وبت  الرتاتب  فالكتابُهَ   بينهماإلي   يشارالَِّهي  ال حيد االختبلؼ
 األمر  ب  ونف  ال اقع إذل ابلنظر ليست الثانية  وهه  اؼبرتبة ربت  التشريع  والسنَّة مصادر
 ك  أفَّ  واغب   وهكها العق  دلي  أو القياس اإلصباع  ث أيي ث  اجملتهد نظر إذل ابلنسبة

                                                 
 الم غ يَّة األحكاـ ؾباؿ يف خاصَّة كثرة مباحث يف والسنَّة الكتاب بن التشريك من عامَّة األص لّي ف عمي  جرى ما ومع ٗٙ

 اجملاؿ يف حّددوها الي القضااي تمك إال بينهما تفص  ال واحًدا خطاابً  منهما هبع  ال ذلك أفْ  إال الرواية أحكاـ وبع 
 يف والسنَّة الكتاب بن تشريكهمل كاف لقد  األحكاـ عم  الداللة ؾباؿ يف وآاثرها« والظن القطع قضااي» مث  التشريعيّ 
 وما  رس ل  عن روى وما  هللا كبلـ بن اغبدود إزالة يف خطرة آاثر ذلك إذل وما والنسخ والتخصيص الّمغات مباحث

 أب اب مبلحظة ويبكن  مشكبلت  وذبمية, آاثر  عم  لمتغّمب اؼبعرفيَّة اعبه د من كثر إذل وبتاج ميداانً  اجملاؿ هها زاؿ
 األحكاـ إحكاـ»و« لمرازي احملص ؿ: »مث  األص ليَّة الكتب مط الت يف« والسنَّة الكتاب بن اؼبشرتكة اؼبباحث»

 لمقارئ لتتضح ذلك إذل وما« ريعةالش لصدر الت ضيح»و« البصري اغبسن أليب اؼبعتمد»و« لمغزارل اؼبستصف »و« لآلمدي
 .جببل  اآلاثر تمك
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 يَػُقص   للَِّ  الَّ إِ  اغْبُْكمُ  ِإفْ  منهاجّية ووسا   وأدوات بياف مصادر الكرمي الكتاب عداَما 
 اغْبَاِسِبنَ  َأْسرَعُ  َوُه َ  اغْبُْكمُ  َل ُ  َأاَل  (ٚ٘:األنعاـ) اْلَفاِصِمنَ  َخيػْرُ  َوُه َ  اغبَْ َّ 

 َأْكثَػرَ  َوَلِكنَّ  اْلَقيِّمُ  الدِّينُ  َذِلكَ  ِإايَّ ُ  الَّ إِ  تَػْعُبُدوا الَّ أَ  أََمرَ  للَِّ  الَّ إِ  اغْبُْكمُ  ِإفْ  (ٕٙ:ألنعاـا)
 اؼبصدر غر  شي  وال -وحد - فه  اجمليد القرآفأّما  (ٓٗ:ي سف) يَػْعَمُم فَ  اَل  النَّاسِ 
 . لؤلحكاـ اؼبنش 
 السنَّة  وهي ونسبّية الكرمي القرآف إطبلقّية ذباه  يف اػبطر رنباأث األمرين ؽبهين كاف وقد

 التس ية منإلي   أّدتَما  إذل ابإلضافة اؼبنهجّي  وهي اإلطار يف اػبط رة غاية يف قضّية
 بفكرة التمسك يف يستمر اؼبعاصر اؼبسمم العق  جعمت  والسنَّة الكتاب بن اؼبطمقة

 ليجيب« القرآف إذل -واقع أيّ - ال اقع إشكالّيات رفع» ولي « ال اقع عم  النص تنػزي »
 منهجّية أحيااًن  م ظًّفا اعبز ّية ومقاصد   وأدلت  وغاايت  اغباكمة وقيم  كمّيات  يف عنها

 واالتّباع  التأسي لتحقي  القرآنّ  دبفه م  النب يّ  النب ّي  والتأوي  النب ّي  والبياف التطبي 
 تناهي» فكرة اؼباضي  منها يف الغثيثة األفكار من كثرًا أفرزا افهالمّ  نبا اؼب قفاف وههاف

 ليمبسها الكرمي الكتاب من اإلطبلؽ صفة سحبالَِّهي « ال قا ع تناهي وعدـ النص ص
 أيًضا ذلك ومن. تتبلش  ث تظهر أعراض ؾبرد بعضهم عّدها الي الزا مة اغبادثة لم قا ع
 والسنَّة الكتاب بن( اإلزالة  الرفع  البياف  اإلبطاؿ) األربعة دبعاني  والتناسخ النسخ فكرة
 . بينهما التعارض اجملتهد ت هم عند

 أبكثر السنَّة إذل وبتاج الكتاب الكتاب  وأفَّ  عم  قاضية السنة إفَّ : بعضهم ق ؿ وكهلك
 لنا فمن ابلتأوي  عميها غطينا إفْ  غثيثة أق اؿ من ذلك إلي   وكب  السنَّة حاجة من

 يعطيها البع  يزاؿ قا مة  وال تزاؿ ال الي اػبطرة واؼبعرفّية الفكريّة آاثرها من ّمصابلتخ
 والدواـ؟!  االستمرار صفات

رغم ك  دال   ومسّ غات  «الدا رة اؼبنهجيَّة»إّف تفري  األص ليّن بن القرآف والّسنة يف 
 هها اجملاؿ أمرين ضرورّين بينهما  هبع  االستدراؾ واؼبراجعة لرتاثهم يف «ال حدة اؼبنهجية»

 خاصة ذلك الهي أتثر بق اعد اؼبنط  األرسطّي  أو بى عمي .
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دل تسمح دببلحظة أم ر منهجيَّة عم  أقص  درجة من األنبّية  «الق اعد اؼبنطقيَّة»فإفَّ تمك 
 يف لغة القرآف يبكن تمخيص أنبها دبا يمي:

 ال حدة البنا يَّة لمقرآف الكرمي.  .ٔ

االستعماؿ اإلؽبي لمِّغة يف القرآف وبن االستعماؿ البشري   الفرؽ بن   .ٕ
فاالستعماؿ اإلؽبي ال يسمح خبم  أيَّة كممة يف القرآف من داللة معرفية منهجية وذلك ينفي 

 وج د االشرتاؾ والرتادؼ  وبع  الكناايت والت رية وما إليها يف كبلـ هللا تعاذل.

اجمليد هبا عن ك  ما عدا   وؽبه  ال حدة  ال حدة اؼبنهجيَّة الي ينفرد القرآف  .ٖ
اؼبنهجية آاثر هامَّة جًدا يف ؾباالت الدالالت غر اؼبباشرة مث  دالالت السياؽ والتناسب 

 ث الفح ى واإلشارة وداللة االلتزاـ  وما إذل ذلك من دالالت.

  ادلعجزات احليسّة: هل وقع التحد ي هبا؟ 
وسّمم_ دل ي َت معجزًة متحدًّى هبا س ى القرآف  ل  وآإّف رس َؿ هللا _ صّم  هللا عمي  

وقد أوي الّنب معجزاٍت أخرى غر   وغرها والبقرة وي ن  اإلسرا  س روهها ما تُدلّنا عمي  
القرآف  مث  اؼبعجزات اغبّسية  كما وردت بهلك العديد من الّسنن واألخبار؛ ولكّنها فبّادل 

 يقع ب  التحّدي.
 قد  هللا رس ؿ إفَّ  والق ؿ القرآف يف« منهج» ب ج د الق ؿ  يستقيمويف إطار اؼبنهج ال

 سبقهما وَمنْ  وعيس  م س  أعطاها هللا الي كاػب ارؽ  هبا متحدَّى حسَّية خ ارؽ عطيأُ 
 اإلنسانّ  العق  يستطيع خبطاب اإلنسانّ  العق  خاطب قد  فالقرآف وأنبيا  رس  من

 . دبثم  واإلتياف ي دّ ربعن  يعجز كاف وإفْ    مع  التحاور
 ط يبلً وإذا فهمنا أّف الفرؽ بن اؼبعجزات اغبّسّية ومعجزة القرآف  ه  التحّدي  فمن نت ّقف 

 القرف أواخر يف حدث كما اؼبعجزات اغبّسّية  تفسر أو أتوي  أو نفيؿباوالت  عند
 تالَِّهي  لشك اب -آنهاؾ- تناوؽبا مثَّ  حبيث ؛العشرين القرف وأواسط وأوا   عشر التاسع
 .العمم ليقارب ا ابلغيب اؼب من ف هبا قاـ  العمميّ  العق  أماـ هزيبة م شر
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 عتبارهاولكن التفسر األكثر عممّية لممعجزات اغبّسية ه  تفسرها بطريقٍة منهجّية اب
   ةالّرابنيَّ  واؼبشيئة اإلؽبّية واإلرادة اإلؽبيّ  األمر ع ادل بن العبلقة طبيعة عم  وعيٍ  م ّشر
 .والشهادة الغيب عاؼبيّ  بن لمعبلقة وإدراؾ
 َوقَاُل ا أحصاها إال حاجاهتم من حاجة يغادر دل حبيث؛ لمناس كافًيا القرآف كاف هنا ومن
 َأانَّ  ْكِفِهمْ يَ  َأَودلَْ *  ُمِبنٌ  َنِهيرٌ  َأانَ وإمّبا  اللَِّ  ِعْندَ  اآْلاَيتُ إمّبا  ُق ْ  َربِّ ِ  ِمنْ  آاَيتٌ  َعَمْي ِ  أُْنزِؿَ  َلْ اَل 
 يُػْ ِمُن فَ  لَِقْ ـٍ  َوذِْكَرى َلَرضْبَةً  َذِلكَ  يف  ِإفَّ  َعَمْيِهمْ  يُػتػَْم  اْلِكَتابَ  َعَمْيكَ  أَنْػزَْلَنا

 ٓٙ)و(  ٜ٘) اإلسرا  س رة وآايت اآليتن هاتن بن نربط وحن (ٔ٘-ٓ٘:العنكب ت)
 (ٕٕ-ٓٔ)و (ٓٔ-ٚ) الفرقاف وس رة (ٖٖٔ) ط  وس رة (ٜٙ)و(  ٜٛ)و(  ٛٛ)و( 

ِهَي  لمي يهدي القرآف هها أفَّ  عم  قاطعة داللةً  تدؿ   هاغرُ  وكثرٌ  اآلايت هه  نرى أفَّ 
 غبظات يف ربدث الي الزا مة اػب ارؽ خبلؿ منوهها اؽبدي اليتم  ؛اؼبنهج خبلؿ من أقـ 

َما  منها ف اوحه أخيمتهم من عميها ف ااأض تناقم َّنا أو الناس رواها وإذا ؛تنتهي ث عابرة
 ضعوزبُ    العق ؿ تبهر الي اغبسيَّة اآلايت بن فاصبلً  احدًّ  وضع قد والقرآف  شا وا

 . اغب ار إذل والقم ب العق ؿ يدفعاّلهي  قرآفال إذل  األعناؽ
 اخلقاب القرآن  والرتاث: 

 ؛اؼباضي يف  وقدرات فاعمّيت  أثبت جًدا  وقد وغينٌّ  ومتنَّ ع خصبٌ  تراثٌ اإلسبلمي  تراثناإّف 
... األص ليِّن ومناهج   احملّدثن ومناهج اؼبفّسرين مناهج» مث « الدينيَّة العمـ  مناهج»ولكّن 

 القا م   «منهج» ؼبصطمحأو اؼبنطقي الرّتاثي  الّمغ يّ  ابؼبعى« مناهج» عميها طم أُ قد    «إخل
 يقـ  التفكر يف منهج عم   اؼب سّ  اؼبعاصر دبفه مها ال _غالًبا_ الهايّ  اإلدراؾ مست ى عم 
 يف ال ق ع من الههن عصم  والض ابط الصارمة اّلي تاإلنسانّ  العق  غبركة اؼبشرتكة الق اعد عم 
 من يالّ   اؼبنضبطة السميمة النتا ج إذل هبا لم ص ؿ الصحيحة اؼبقّدمات وبنا  التفكر يف اػبطأ
 يعرفها الي القضااي من بكثر الق ؿ س َّغت الي المي نة ظبة من العمـ  هه  رجزبُ  أفْ  شأَّنا

 . العمـ  هه  مناهج يف واسًعا ؾباال لمهاتيَّة وجعمت  اؼبتخصص ف

 يف الض ابط فإفَّ    ض ابطها دبقتض    الرتاث ذلك أنتجت الي اؼبناهج تمك وصفنا وإذا
 عم  تف قةم وأمكنتها  وكانت أبزمنتها ارتبطت معرفّية سق ؼ ظ  يف نتجتأُ  اؼبناهج تمك
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 بتمك يهاربدّ  أو اخرتاقها السه  من فمي  بمغت َما « اؼبنهجّية» بم غ وبعد ؛ أّما اليـ قببلً  س اها
 ل  إنّنا« وكب ها واغبديث والتفسر القرآف عمـ » دبقتضاها نتجتأُ  الي الرتاثيَّة البشريّة اؼبناهج
 بعمم اليـ  بمغ الَِّهي  اؼبعاصر ست ا دب الطب يتحدَّى أفّ  وباوؿ كَمنْ  سنك ف فإنّنا هبا اكتفينا
 إعجابنا نبدي حن فنحن  وأضراهبم سينا وابن الرازيّ  زكراي وأيب جالين س عندُهَ   كما الطب
 ذلك يك ف في   وال عاش االَِّهي  ال اقع يف العمم هها مست ى إذل ابلنظر فهلك   ه ال  من أبيّ 

اث اػبصب الغيّن هبب بنا  ؛ والستياؼبعاصر العمميّ  السقف إذل ابلنظر  مناهجعاب هها الرت 
ث استخداـ هه    السابقة األمم تراث استيعاب يف« القرآف منهج» عم  مبنّية عممّية ومباذج

 .ذلكاؼبناهج العممية القرآنّية يف استيعاب الرتاث وذباوز  
 ص ؿ لمحكم وإذا رجعنا إذل عمم أص ؿ الفق  سنجد اجملتهد يعم  ابؼبنهجّية التالية لم

 وتفسرها وربميمها وفهمها وصفها تتناوؿ مستفيضة دراسةً الّشرعي  حيث يدرس اجملتهد ال اقعة 
 اؼبباشرة العبلقة ذات اآلايت عم  مرّكزًا -كّم - الكرمي الكتاب آايت استعراض يف يبدأّث 

 عممّية ذلك بعد يبدأ ثّ   عميها مبلحظات  وتدوين وسربها فيها األوصاؼ ومبلحظة وغرها 
 وتقييم اغبكم يف م ثّرة أوصاؼ إذل األوصاؼ تمك فيقسم   واإلضافة اغبهؼ أو والتقسيم السرب
 فروض  مع الباحث يفع  كما لهلك  وفًقا اغبهؼ بعمميَّات ويقـ  م ثّرة  غرأخرى و  الفع 

 البحث ي اص  إنَّ  ب  فقط  ذلك لي  -وحدها-  اؼب ثِّرة األوصاؼ عم  يُبقي حىت العديدة
 اؼب ثِّر ال صف إذل ابل ص ؿ تسمح ل  دب ازنة ليقـ  التأثر مست ايت ربديد إذل يص  حىت فيها

 اػبطاب يف فروض حقيقتها يف فاألوصاؼ. لمحكم« مناطًا أو عّمة» بتحديد  ليقـ  األساس
 وأ الضعيفة لمفروض إسقاط ه  - ذلك بعد وتقسيمها الفروض  لتمك ربديد: وسربها. القرآنّ 
 يف اغبكم عّمة ابعتبار  ّددحُ  اؼبنضبط الظاهر ال صف ربّدد فإذا  -اؼب ثِّرة غر أو اؼبعرّبة غر

 يف اؼبكتشفة العّمة ؼبث  اغباممة الفروع ربط خبلؿ من التقييم مرحمة أتي ث ومناط ؛ األص 
 كثرة وأمثمة مباذج اؼبرحمة ؽبه  قبد أفْ  ويبكن  االختبار مرحمة إذل -ذلك بعد- لنص . األص 

 عّمة ربديد يف واختبلفهم مثبلً  والفضة الههب يف الراب فتحرمي  العم  يف العمما  اختبلؼ يف
 ك َّنا أيّ - النقديَّة أو تبادؽبا هبري الي لؤلشيا  أشباانً  هتازبُ  ك َّنا أي- الثمنيَّة أهي التحرمي
ا -أخرى عّمة أيَّة أو منها  النق د ضربتُ  نق داً   واالختبار التجربة إذل االختبلؼ هها يرجع إمبَّ
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 اؼبتقدِّم ف الفقها  كاف وإذا وغرها  اؼبطع مات عّمة يف اختبلفهم وكهلك  اآلاثر ومبلحظة
 اؼبعريفّ  السقف أحكاـ عند نزوالً  أو أبعد آفاؽ إذل اؼبنهج يف االمتداد وباول ا دل اجملتهدوف واأل مة

 وال كانت الي والق اعد األص ؿ وج د ينفي ال فهلك  أبزماَّنم تتعمَّ  أسباب أليّة عص رهم يف
 ابغباجة اؼبتقدم ف يشعر دل وإذ. عميها والبنا  القرآنيَّة جهورها عن الكشف يبكن افبّ  بعضها يزاؿ
  «ابؼبنهج» خاصَّة القرآف قضااي مع لمتعام  منهًجا وتسميت  القرآنّ  اؼبنهج عن الكشف إذل

 السمف  عن القرآف فهم يف واؼبرويّ  ابؼبأث ر التقي د ضرورة من هافاألذ يف ساد عّما النظر بقطع
 منهج وج د ينفي ال فهلك   أخرى   تص رات أو أسباب أليَّة أو حاؿ  أبيّ  فهمهم ذباوز وعدـ
 .(٘ٙ)«ل  مصاحب ومنط    القرآف يف نكام عمميٍّ 

 فعُ وضَ    سنادواإل الرواية وعص ر عصران بن الشقة عدتبَ  وقد هه  عص ران يف أّما 
 يف عنها غى ال ضرورة عديُ  اؼبنهج فإفَّ    اؼبعاصرة اؼبناهج أماـ« القديبة اإلسناد منهجيَّة» سمطاف
 ابلعديد مر أفْ  بعد بمغ  ما بمغ الراهن اؼبعريفّ  فالسقف والطالعة  اؼبعاصرة وألجيالنا هه  عص ران

 وصف  ومنع ابػبرافة  لممنهج ىبضع ال ما ك  إغباؽ إذل تأدّ  الي والعمميَّة العقميَّة الث رات من
 القرآف أفَّ  ودبا العمميَّة  الساحة من اػبروج وإمَّا اؼبعرفية  خبصا ص  اؼبنهج فإمَّا عمميَّة  صفة أبيَّة
نسّب؛ ولهلك  ال ومطم  ومتجاوزٌ  ومست عبٌ  ومهيمنٌ  مصّدؽٌ ومنهج   بهات   منهج ذو اجمليد

. عدا  ما ك  عم  ومنهج  لمقرآف فاؽبيمنةسبّيةويتجاوزها  فه  يست عب صبيع اؼبناهج الن

                                                 
, عديدة لع ام  ىبضع عنها الكشف لكن, اػبم  ويف القرآف يف ومت افرة مبث ثة والق انن والسنن واؼبعارؼ العمـ  إفَّ  -٘ٙ
 حىت لكذ ك  ويف, ح ل  ما ك  من اغبم ؿ اللتماس تدفع  حبيث اإلنساف لدى اغباجة وبروز األزمة حدوث منها لع 
 إذل بيدها واألخه, البشريَّة ؼبشكبلت اغبم ؿ أهم من كاف اؼبنهج اكتشاؼ أفَّ  شك وال منها شي  إذل أو إليها ي ف 

 !!اؼبتبلحقة الث رات عرب -ذلك بعد- البنا  ليكّم  أساسها بنا  أو, وعم مها اؼبعاصرة اغبضارة أتسي 
 القرآف يف ابرز منهج وتراجًعا وازدهارًا نشأة واغبضارات واجملتمعات التاريخ حركة تق د الي والق انن السنن معرفة منهج إفّ  

 أم ر اؼبنهج إذل انتما ها يف الي األم ر تمك ك  واآلفاؽ األنف  ق انن عن والكشف, الطبيعة معرفة ق انن وكهلك اجمليد
 وتبين وتست عبها تثريها ب , السابقن جه د يتمغ ال هه  وؿباولتنا .اغبكيم القرآف س ر من كثر يف مبث ثة ابرزة ظاهرة
 -العص ر عرب مكن انت  تتكّشف الهي- اجمليد والقرآف, قباحات  سا ر من ابلرغم أزمات  ل " التجريػبّ  العممي اؼبنهج"و, عميها
 ك  أزمات يعاجل, قفيت   ال طريق  يف منطم  فالقرآف. هبد ما الستيعاب وذباوز  وضبايت  أزمات  ومعاعبة استيعاب  عم  قادر
 . الدين يـ  حىت... وهكها قادـ عصر مشكبلت إذل ذباوزها است عبها فإذا, اؼبعريفّ  سقف  دبست ى   عصر
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ر    العمميّ  اؼبنهج يست عب فالقرآف  ث   ب  ويرق    منها وىبرج  الراهنة أزمت  ويعاجل   ويطهِّ
 .سب  قد َمنْ  تراث مع فع  كما معطيات  عم  ويبين   عمي  يهيمن

  والتصدي  عمي ؛ ألّف اغبياة ال تقف البد من  ؼبراجعة تراثنا وتنقيت  أمرٌ  «اؼبنهج»إّف 
فكأمّبا تبدؿ اػبم   -صبمة -ح اؿاألإذا تبدّلت و ... "واؼبستجدات ال تنقطع بق ؿ ابن خمدوف: 

  66"من أصم   ورب ؿ العادل أبسر   وكأنّ  خم  جديد  ونشأة مستأنفة  وعادل ؿبدث

واؼبنهج وأص ؿ التفكر اػبطاَب القرآّن  خطاٌب عاؼبيٌّ مست عٌب لعناصر اؼبنط   إفّ 
 والتصدي  وتزكيت « العمميّ  اؼبنهج» استيعاب عم  القادر -وحد - الكرمي فالقرآف  اؼبشرتؾ
 اؼبنط » بتق مي كفي  الكرمي والقرآف  أزمات  سا ر يتجاوز حىت وترقيت  عمي  اؽبيمنة عمي   ث
 عم  قادر مطم  ك نّ  عت بطبي الكرمي القرآف اؼبنتج؛ ألفّ  إطار  يف ووضع  كهلك « العمميّ 

 الرتاثيَّة األثقاؿ بدوف اليـ  لعادلطاب القرآّن   ولهلك فيجب أف يُقّدـ اػبوالتجاوز االستيعاب
مها الي  هه  يف نزؿ كأنَّ  اليـ  عادل إذل القرآف فيقّدـ  التاريخ يف وانسياب  اؼبباركة مسرت  أثنا  ضبُِّ

 العق  غبركة اؼبشرتكة الق اعد عم  اؼب ّسسة التفكر جّيةمنه» عاؼبيّ ال خطاب ليست عب الفرتة  
 ينبغي فبل وابلتارل ؛ااترىبيًّ  جغرافيًّا  وال ق ميًّا  وال خطاابً فالقرآف الكرمي لي    «العمميّ 

 النهاية سبث أَّّنا  عم  الرتاثّية وتفسراهتم التارىبّية  وأفهامهم بتجارهبم ؿبمَّبلً  يقدم   أفْ  لممسممن
 يك ن ف بهلك البشريَّة؛ ألَّّنم وبن بين  بهلك فيح ل ا ومغازي  مقاصد  وفهم   وإدراؾ قه ف يف
 بعد ب  يتعام  أو يعرف  َمنْ  هبدوا فمم اؼبدينة إذل ب  ذهب ا الهين« َوَورقهم الكهف أه » مث 
 ينتظر فْ أ ل  فمي  -وحد - ابلرتاث مسّمًحا العصر أيي والهي   نياًما قض ها الي القروف تمك
« عاؼبيّ  منط » أتسي  يف قبحا قد عمي  القا م والعمم اؼبنهج البشريَّة؛ ألفَّ  من اؼب قف ذلك غر
 وف  العمميّ  التفكر يف اػبطأ يف ال ق ع عن العصمة ربقي  من كبر حدٍ  إذل يقرتب صاـر انظم

 مشرتكة فهم عدوق ا -مًعا - والفمسفة لمعق  مقّيد عمميّ  ؿبّددة  ومنهج معرفّية مقايي 
 ؾبرد إذل ال حم ؿ إذل ربتاج الي العاؼبّية والبشريّة اغبضاريّة األزمات ؼبعاعبة أمهيّ  عاؼبيّ  وخطاب
 . فتاوى
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إّف القرآف الكرمي قد أّس  ؼببدأ اؼبراجعة من خبلؿ مراجعت  لرتاث النبّين  فالقرآف الكرمي 
عمي    ُدسَّت الي التحريف عناصر سا ر دـالساب  ونقد   وهالبلّه ي  الديينَّ  لفكرقد راجع ا
لم اقع   اؼبطاب    من  الصادؽ عم  وصّدؽ   هبا نزؿ يالّ  الصدؽ حالة إذل أعاد في   و  وتغمغمت
 حـر يف ؿاؼبنػزّ  الكتاب آايت بن وأدرج وأضاف  إذل حقا ق  اؼبّتصمة بعادل اؼبشيئة    عمي  وهيمن

 ألولئك يك ف لكيبل ؛وربريفاهتم البشر تدخ بلت من اؼبعصـ   هللا حبفظ احملف ظ   ابتدا ً  هللا
 . أخرى مرَّةإلي   سبي ٌ  التحريف احرتف ا الهين

إلي   تراث  ويقدم  من اجمليد القرآف ح ؿ بينَما  يراجع القرآنّ  اؼبنهجوبهلك نرى أّف 
 تك ف حبيث وذباوز  عمي   واستيعاب  اؽبيمنة ث   الصدؽ حالة إذل وإعادت  نقد  بعد لتصديق 
َما  ك  عم  ابغب  والناط  اغبجة عدا   ويك فَما  ك  عم  لمقرآف دا ًما واؼبرجعّية اؽبيمنة
 . س ا 

 يف واالنقطاع الت ق ف فرتات ربديد من اعباّدين الباحثن يبكِّن القرآنّ  اؼبنهجكما أّف 
 مق لة وتنفي   انقطاع أو ت قف حبدوث الق ؿ تنكر دع ى هناؾ كانت وإفْ  ؛وتراثنا اترىبنا
 يف أفراد وؾبدِّدين عمما  ب ج د وتستشهد   القروف هه  يف التقميد وشي ع االجتهاد ابب إغبلؽ
 الستيعاهبا القرآنّ  اؼبنهج تقدمي إذل حباجة فإنّنا  اعبدؿ هها عن النظر وبقطع  األعصار تمك

 مع الثامن القرف وبداية السابع القرف ايةَّن ث الرابع القرف فرتة مث   ذباوزها ث انقطعَما  ب ص 
 .وآاثرها حدوثها وكيفّيات أسباهبا معرفة

 :دعوة للحوار العلمي
 ةطبيعيّ ال العمـ  بفمسفة» اؼبتخّصصن أولئك من خاصَّة اؼبعاصرين العمما  أفَّ  الشك

  قرآن: دع ى وج د منهج عممي بسه لة الدع ى هه  لنا يسّمم ا لن «والبّله ت ب  واؼبناهج
 القرآف أفَّ  من األذهاف يف استقر ؼبا؛ شديدة معارضة األمر ابدئ يف الدع ى   هه  ستجد ب 

 كما هبا اإليباف تتطمب م حاة نص ص وكممات  وآايت   واإلقبي  الت راة شأف شأن  ديينّ  كتاب
 اإليباف ث يّ عقمال واالنبهار  واإلعجاز النب ة عم  ب   اؼبنهج عم  فيهاَما  قب ؿ يت قف وال  هي
 ةجتماعيَّ اال العمـ  إخضاع ضرورة أو إبمكاف سّمم ا الهين أولئك وحىت  ذلك عم  بنا ً 
 قادرين يك ن ا لن ةطبيعيَّ ال الظ اهر مع ب  نتعام الَِّهي  تجريبّ ال عمميّ ال اؼبنهج لهات ةنسانيَّ واإل
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 لكنَّنا   «عمميّ ال نهجاؼب» ق اعد ض   يف القرآف مع التعام  إبمكاف بسه لة التسميم عم 
 تجريبّ ال عمميّ ال اؼبنهج مع لمتعام  ومهيَّأ ميسَّر اجمليد القرآف إفَّ : ثقة وبك  نقّرر أفْ  نستطيع
 أنبيَّة تتضح وال  مع  نهجيّ اؼب التعام  من أفض  القرآف مع لمتعام  سبي  ال ب    ال احد

 نهجيّ اؼب التعام  دوف -قرآنّ ال اؼبنهج يف األساس ةنهجيّ اؼب اػبط ة وهي - «القرا تن بن اعبمع»
 ال أن ار  من الكثر وحجبت ابلقرآف أحاطت الي التدوين عصر مشكبلت إفّ  ب   القرآف مع

 عمميّ ال لممنهج اؼبعادؿ عريفّ اؼب قرآنّ ال اؼبنهج بدوف سرهاأ من القرآف وإخراج  ذباوزها يبكن
 . ات وقدر  طاقات  يف ل  واؼبتجاوز   ل  واؼبست عب
 خامتة

ِلُك ٍّ يف ق ل  تعاذل:  «اؼبنهج ابلشرعة»وبعد هها التط اؼ رأينا أّف القرآف اجمليد قد قرف 
َهاًجا ر قد أحكم آايت الكتاب  ب  واغبكيم اػب(ٛٗ)اؼبا دة: آية  َجَعْمَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمنػْ

أَّّنما متساوايف يف األنبيَّة  أو وفصَّمها عم  عمم  وما داـ قد قرف اؼبنهاج ابلشرعة فهلك يعين 
متقارابف جًدا يف أق  تقدير  والقرآف الكرمي اجمليد اؼبكن ف قد اشتم  عم  الشريعة وقاـ ببياَّنا: 

 فبلبد أف يك ف قد اشتم  عم  اؼبنهاج وبيّن  كهلك.
وإذا كانت صيغ آايت التشريع واألحكاـ ظاهرة بيِّن  بنص صها ودالالهتا والقرا ن 

رات الي تنب  إليها فبّا يسَّر عم  األص لينِّ عمميّات رصدها وإحصا ها ول  بشك  تقريّب  واألما
فإّف النص ص اؼبتعّمقة ابؼبنهج يبكن ال ص ؿ إليها جبه د أخرى ووسا   قد زبتمف قميبًل أو كثرًا 

يهتم يصيغ  عن جه د ووسا   اجملتهدين يف قضااي األحكاـ؛ فإذا كاف اجملتهد يف قضااي األحكاـ
األمر والنهي والعمـ  واػبص ص واإلصباؿ والبياف واغبقيقة واجملاز وما إذل ذلك  فإّف الباحث يف 

ويضيف إلي  مداخ  أخرى كب   -كّم –البّد أف يست عب ذلك  «اؼبنهج واؼبنهجيَّة»قضااي 
كمّيات  »و «ةبنا يَّ وحدت  ال»والنظر إذل القرآف الكرمي اجمليد اؼبكن ف يف  «تن اعبمع بن القرا»

إضافة إذل ضرورة اؼبراف عم  معرفة وسبييز اؼبطم  من اؼبقيَّد  والنسّب  والثابت  «وسنن  أبن اعها
الهي  «ابلغيب النسبّ »وما يتعم   -عادل األمر- «الغيب اؼبطم »اؼبتغرِّ  وما يتعم  بعادل من 

  وما عمي  بعد ذلك   عمي  واؽبيمنةيتكشف عم  الزمن  وما سي  الستيعاب  وذباوز  أو لمتصدي
يندرج من ذلك يف عادل اإلرادة  أو عادل اؼبشيئة وما سي  من أخبار اؼباضن ل عظ اآلخرين  
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ي يوبياف النعمة اإلؽبيَّة عميهم ابلتخفيف والرضبة  وما س   لمت كيد عم  ضرورة االلتزاـ ب  والتأسِّ
وذباوز  ؼبعرفة م اطن االتفاؽ واالختبلؼ مع األمم   سخا ب   أو لئلشارة إذل نؤ ابلنبيِّن الهين جا

 السابقة.
أمر وبتاج إذل حبث وجهد وكد وكدح  وأّف  «اؼبنهج القرآن»ينّب  إذل أّف  -كم  –وهها 

لي  اؼبعى البسيط السه  اؼبتبادر إذل الههن  وه  اؼبعى  «الشرعة»اؼبقرتف مع  «ابؼبنهاج»اؼبراد 
الي اقرتف هبا   «الشرعة»  النهج أو ال اضح  البنِّ  ب  اؼبعى ال اسع اتِّساع أي: الطري يّ غ ِ م  ال

بعد استعماؿ القرآف ؽبا دل يعد اؼبراد هبا معناها الّمغ ي  «فالشرعة»وه  اؼبعى الفمسفّي 
لتحق  مقاصد  -تعاذل–  ب  استعممت يف األحكاـ الي شّرعها هللا «شرعة اؼبا »: «األصمي»

لممنهاج واؼبنهج »وكهلك اغباؿ ابلّنسبة   مصاحل اؼبكّمفن دبست ايهتا اؼبتن ِّعة اؼبتعددةالشارع  و 
 .«واؼبنهجيَّة

ه  السنَّة كما ذهب إذل ذلك ابن عباس وغر   «اؼبنهج»ى ر لقد كنت يف ابدئ األمر أ
رين وإذا كانت    وال شك أف السنَّة منهج تطبي  وبياف وتبى ذلك اإلماـ الشافعيّ  (ٚٙ)من اؼبفسِّ

ت لمناس كيفيَّة تطبي  القرآف  واستيعاب واقع عصر النبّ ة وجي  التمقي ب  فهي نقد بيَّ  «السنَّة»
نظر  ث بدأت أمي  إذل أّف اؼبراد  «اؼبنهج»قد بيَّنت الشريعة كهلك  ففي قصر اؼبراد هبا عم  

الشيخ مصطف  عبد كما ظبَّا  –فه  فمسفة اإلسبلـ  «عمم أص ؿ الفق »صبمة  «ابؼبنهاج»
يت  نيف ذلك كثروف  وقد كتبُت يف ذلك وتبَّ   وعّضد «سبهيد اتريخ الفمسفة»الرازؽ يف كتاب  

دة ل .  لفرتة  وبيَّنت أسباب ذلك  واألدلة اؼبعضِّ
َهاًجالكنين دل أنقطع عن التدب ر يف اآلية الكريبة   ِلُك ٍّ َجَعْمَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمنػْ

حىت ت صَّمت إذل اغبقيقة الناصعة  وهي أف  «الشرعة واؼبنهاج»وصرت أظبّيها آبية  (ٛٗ)اؼبا دة:
كما اشتم  عم  الشريعة بتفاصيمها فقد اشتم  عم  اؼبنهج –القرآف الكرمي اجمليد اؼبكن ف 

كما أكم  لنا الدين  وأت عمينا النعمة  وفصَّ  لنا   -تبارؾ وتعاذل–وأفَّ هللا  -كّمها–حدِّدات  دب
القادر عم  التصدي  عم  سا ر ما وصمت البشريَّة إلي  من  «اؼبنهاج»الشريعة  فقد أودع كتاب  

                                                 

  ٜٖٓ/ٖ)بروت: اؼبكتبة العممية  د.ت.(  ب العزيزبصا ر ذوى التمييز يف لطا ف الكتاانظر: الفروزآابدي    ٚٙ
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إذل رحاب القرآف الكرمي أبزمتنا هه   مسمَّحن  ؛ ولهلك فإنّنا كبتاج لّمج  مناهج واؽبيمنة عميها
لفهم البشري وبتاج لنا مع إدراؾ ووعي أبفَّ ا -تبارؾ وتعاذل–بق ى ال عي الثبلثة الي منحها هللا 

لرتقي إذل آفاؽ القرآف  ويعرج إليها يف أم ر مث  هه  إذل مقدِّمة تنبث  من السقف اؼبعريّف الهي 
يعيش الباحث في   ومن مست ى تط ر مناهج الفكر اإلنساّن واؼبست ى العقمي البشرّي  واؼبرحمة 

وتكييف اإلشكاليَّة يت قف عم  ذلك  العقميَّة الي تعيشها البشريَّة؛ ألّف صياغة س اؿ األزمة  
ف مكن ن  عن  وفًقا لمسقف اؼبعريّف أّما اعب اب فيقدم  القرآف الكرمي بهات اؼبست ى  ويتكشَّ 

 القا م.
أف يتمكن اؼبتعامم ف مع العمـ  –إّف األم  كبّر بعد أف ينتشر ال عي ابؼبنهج وعمي  

ا  وفبارسة النقد يف قضاايها الي تفتقر إذل ذلك  واؼبعارؼ النقميَّة خاّصة من عممّيات اؼبراجعة ؽب
وذلك يف هدى ون ر احملّددات اؼبنهجيَّة القرآنيَّة  وكبن عم  ثقة أبف ذلك االذبا  اؼبنهجّي ه  
الهي سيعيد إذل هه  العمـ  واؼبعارؼ حي يَّتها  وفاعميتها  وهبعمها قابمة لتصدي  القرآف عميها 

إحيا  عمـ  »فًا لكثر من األ مة اؼبتقدمن والعمما  الرابنيّن من وهيمنت   وربقي  ما كاف هد
 .«الدين

ال تستقر قضااي   وال تكتم  أدوات  ووسا م  إاّل بعد أف هبري  «اؼبنهج»وإلدراكنا أبّف 
مع   قّدمنا ما ت صمنا إلي تداول   وتنضج  ح ارات العمما  ومداوالهتم  وهبرَّب فيما وضع ل  فقد

ينضج عمبًل ابلقاعدة ل  ال يزاؿ يف حاجة إذل الكثر من اعبهد والبحث والعم  عممنا أبنّ 
ونرج  أف نتمق  من أه  العمم واالختصاص ما قد يعّن  «اؼبيس ر ال يسقط ابؼبعس ر»اؼبشه رة: 

ؽبم من مبلحظات ال شك أَّّنا ستك ف م ضع تقدير واستفادة مّنا يف تط ير هها البحث 
كم   والعمم رحم بن أهم   وت اص  بن نمنها س اان يف استكماؿ ما دل  وإنضاج   وقد يستفيد

 طالبي .
 ألفَّ ؛ قرآنّ ال عريفّ اؼب اؼبنهج ج انب أوضح أفْ  ال رقات هبه  أرد دل فإنَّين: بعدأّما  ث
 الطري  أفتح أفْ  أردت لكنَّين؛ أفراد أو فرد وطاقات جه د من بكثر أكرب واستقرا   ذلك ت ضيح
 وعمـ    اتإنسانيّ و  اتاجتماعيّ  وعمما  نطبيعيّ و  فيزاي ّين منألّمة ا عمما  أصناؼ سا ر أماـ

 إذل -حن بعد ول - نص  لعّمنا الرؤية هه  ض   يف اجمليد القرآف يف ليبحث ا ةنقميّ  ومعارؼ
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 األسرة» مشكبلت ومعاعبة   ق اعد  ببم رة وننعم «ةعرفيّ اؼب القرآف ةمنهجيّ » عن الكشف
 . الرد كثرة من  ىبمُ  وال   عجا ب  تنقضي وال   عطاؤ  يت قف ال كرمي فالقرآف ب  «ةنسانيَّ اإل
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 قائمة ادلصادر وادلراجع

فرجينا:  كب  منهاجية لمتعام  مع مصادر التنظر اإلسبلمي بن اؼبقدمات واؼبق ماتأب  الفض   مى. 
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 .ٜٓٛٔ. دمش :دار الفكر اؼب افقات يف أص ؿ األحكاـالشاطب. 
 .ٜٜٚٔ. القاهرة: دار النفا    الرسالة الشافعي.

 .ٕٜٛٔ. بروت: دار الكتاب المبنان  مكتبة اؼبدرسة  الفمسفي اؼبعجم .صبي با  صمي
 .ٕٜٛٔتبة اؼبدرسة  . بروت: دار الكتاب المبنان  مكاؼبعجم الفمسفيصميبا  صبي . 
 .إبستم ل جية مقاربة :العربية السياسية النظم دراسة ومنهجية اؼبقارنة السياسة نظرايتعارؼ  نصر. 

 .ٜٜٛٔ واالجتماعية اإلسبلمية العمـ  امعةفرجينيا: ج

وت: بر الت حيدوالتزكية والعمراف:ؿباوالت يف الكشف عن القيم واؼبقاصد القرآنية اغباكمة العم ان  ط . 
 .ٖٕٓٓدار اؽبادي  

 .ٕٙٓٓ  الدولّية الشروؽ كتبة: مالقاهرة. القرا تن بن اعبمعالعم ان  ط . 
 .ٕٜٜٔ. بروت: م سسة الرسالة احملص ؿ يف عمم أص ؿ الفق العم ان  ط . 

 .ٖٜٛٔ   األندل  دار: بروت. اؼبنط  فن يف العمم معيارأب  حامد.    الغزارل

 د.ت. روت:دار الفكر . باؼبستصف الغزارل. 

. بػػروت: اؼبكتبػػة العمميػػػة  بصػػا ر ذوى التمييػػز يف لطػػا ف الكتػػاب العزيػػزالفػػروزآابدي  دمحم بػػن يعق ب.
 د.ت.

. بػػػروت: دار اعبديػػػػد  تطػػػ ر الفكػػػػر السياسػػػي الشػػػػيعي مػػػن الشػػػػ رى إذل واليػػػة الفقيػػػػ الكاتػػػب  أضبػػػػد. 
ٜٜٔٛ. 
 .ٕٜٜٔفكر اؼبعاصر  بروت:دار ال. الظاهرة القرآنيةمالك بن نب  

 ٕٛٓٓديسمربٕٕ. ٖٕٓٓفربايرٔ. م قع اؼبسري "اغبداثة ورا حة البارود."اؼبسري  عبد ال هاب. 
<ٖٗsid=http://www.elmessiri.com/ar/modules.php?name=News&file=article&> 

http://www.elmessiri.com/ar/modules.php?name=News&file=article&sid=34
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 ٕٚٓٓمػػػػػػػػػػػػػػػػارسٚ. م قػػػػػػػػػػػػػػػػع اؼبسػػػػػػػػػػػػػػػػري "الهاتيػػػػػػػػػػػػػػػػة و اؼب ضػػػػػػػػػػػػػػػػ عية."اؼبسػػػػػػػػػػػػػػػػري  عبػػػػػػػػػػػػػػػػد ال هػػػػػػػػػػػػػػػػاب. 
<ٖٛhttp://www.elmessiri.com/ar/modules.php?name=News&file=article&sid=> 

 .ٖٕٓٓ. دمش : دار الفكر اغبداثة و ما بعد اغبداثةالرتيكي  فتحي. اؼبسري  عبدال هاب و 

  اؼبعرفػػة عػػادل . ترصبػػة:فاروؽ عبػػد القػػادر. الك يػػت:اعبػػدد اؼبتػػ ا من ضػػد اغبداثػػة طرا ػػ ويميػػامز  رايب نػػد. 
 .ٜٜٜٔ زيرافح
 

 

  

  

  

http://www.elmessiri.com/ar/modules.php?name=News&file=article&sid=38
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 فهرس اآلايت
 (األلف)

  أَفَػَمْم َيِسرُوا يف اأَلْرِض فَػَتُك َف ؽَبُْم قُػُم ٌب يَػْعِقُم َف هِبَا ِ.... :اغبج(ٗٙ) .................  

 َُتْم ِبِ  آآلف ُتْم ِبِ  َتْستَػْعِجُم فَ  َأُثَّ ِإَذا َما َوَقَع آَمنػْ   ..................... (ٔ٘)ي ن : َوَقْد ُكنػْ

 ُِإَذا َوقَػَعِت اْلَ اِقَعة :ال اقعة(ٔ) ......................................................  

 ُْتم َا أََفَحِسبػْ َنا َوأَنَُّكمْ  َعبَػثًا َخَمْقَناُكمْ  أمبَّ   .................... (٘ٔٔ:اؼب من ف) تُػْرَجُع فَ  اَل  إِلَيػْ

 ُْتم َا أََفَحِسبػْ َناإِ  َوأَنَُّكمْ  َعبَػثًا َخَمْقَناُكمْ  أمبَّ   .................... (٘ٔٔ:اؼب من ف) تُػْرَجُع فَ  اَل  لَيػْ

 ُْتم َا أََفَحِسبػْ َنا َوأَنَُّكمْ  َعبَػثًا َخَمْقَناُكمْ  أمبَّ   .................... (٘ٔٔ:اؼب من ف) تُػْرَجُع فَ  اَل  إِلَيػْ

 ـْ  اْلُقْرآفَ  يَػَتَدبػَُّروفَ  أََفبَل   ................................. (ٕٗ:دمحم) أَقػَْفاؽُبَا قُػُم بٍ  َعَم  َأ

 اغْبَاِسِبنَ  عُ َأْسرَ  َوُه َ  اغْبُْكمُ  َل ُ  َأاَل (األنعاـ:ٕٙ) ......................................  

َيااًن لُِّك ِّ َشْي ٍ  نُزؿ الهي   ........................................... (ٜٛ:النح ) تِبػْ

 ُّالل ًئا تَػْعَمُم فَ  الَ  أُمََّهاِتُكمْ  بُطُ فِ  مِّن َأْخَرَجُكم َّ   ............ (ٛٚ:س رةالنح ) ..... َشيػْ

اْلَقي  ـُ  اغبَْي   ُه َ  ِإالَّ  إَِل َ  ال اللُّ *  ادل (عمراف آؿ:ٔ-ٕ) ................................  

لِّْمُمتَِّقنَ  ُهًدى ِفي ِ  رَْيبَ  الَ  اْلِكَتابُ  َذِلكَ *  دلا(البقرة:ٔ-ٕ) ...........................  

 ْاْسَتطَْعتُ  َما اإِلْصبَلحَ  ِإالَّ  أُرِيدُ  ِإف (ه د:ٛٛ) .......................................  

 ْاْلَقيِّمُ  الدِّينُ  َذِلكَ  ِإايَّ ُ  الَّ إِ  تَػْعُبُدوا الَّ أَ  أََمرَ  للَِّ  الَّ إِ  اغْبُْكمُ  ِإف..... (ي سف:ٗٓ) ............  

 ْاْلَفاِصِمنَ  َخيػْرُ  َوُه َ  اغبَْ َّ  يَػُقص   للَِّ  الَّ إِ  اغْبُْكمُ  ِإف (األنعاـ:٘ٚ) ........................  

 ََّأاَتُهمْ  ُسْمطَافٍ  ِبَغْرِ  اللَِّ  آاَيتِ  يف  هُبَاِدُل فَ  الَِّهينَ  ِإف ...... (غافر:٘ٙ-٘ٚ) .............  

 ِظَنًّا َوَما كَبُْن دبُْستَػْيِقِننَ  الَّ ِإف نَُّظن  إ :اعباثية(ٖٕ) ....................................  

 َّثَِقيبل قَػْ ال َعَمْيكَ  َسنُػْمِقي ِإان ( اؼبزم:ٗ) .............................................  

 َِّبَقَدرٍ  َخَمْقَنا ُ  َشْي ٍ  ُك َّ  ِإان (القمر:ٜٗ) ............................................  

َخْرَدؿٍ  ِمنْ  َحبَّةٍ  ِمثْػَقاؿَ  َتُكنْ  ِإفْ  ِإنػََّها ....... (لقماف:ٔٙ) ............................  

 َْمَ  اْلِكَتابَ  َعَمْيكَ  أَنْػزَْلَنا َأانَّ  َيْكِفِهمْ  َأَودل   ............... (ٔ٘)العنكب ت: ...... َعَمْيِهمْ   يُػتػْ

 ََْواأَلْرضِ  السََّماَواتِ  َمَمُك تِ  يف  يَنظُُرواْ  َأَودل.... (األعراؼ:ٔٛ٘) .......................  
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 ُنَسافُ  َأوَبَْسب   ...................................... (ٖٙ:القيامة) ُسًدى يُػتػَْرؾَ  َأفْ  اإْلِ

 (الثا )
 َُّم َس  ايَ  َقَدرٍ  َعَم  ِجْئتَ  ُث ( ط:ٗٓ) .............................................  

 َّاَيُم َس  َقَدرٍ  َعَم  ِجْئتَ  ُث ( ط:ٗٓ) ..............................................  

 ََنا نُػْنِج اْلُمْ ِمِنن ي ُرُسَمَنا َوالَِّهيَن آَمُن ا َكَهِلَك َحقًّا َعَميػْ   ............. (ٖٓٔ)ي ن : ُثَّ نُػَنجِّ

 (الرا )
ُسْبَحاَنكَ  اَبِطبل َهَها َخَمْقتَ  َما َربػََّنا (عمراف آؿ:ٜٔٔ) ...............................  

 (السن)
 ٍَسَأَؿ َساِ ٌ  ِبَعَهاٍب َواِقع :اؼبعارج(ٔ) ...............................................  

 َْحىتَّ  أَنْػُفِسِهمْ  َويف  اآْلفَاؽِ  يف  آاَيتَِنا َسُنرِيِهم  َ   ............. (ٖ٘:فصمت) اغبَْ    أَنَّ ُ  ؽَبُمْ  يَػتَػبَػنَّ

 ْاغبَْ    أَنَّ ُ  يَتبّن ؽَبُمْ  َحىتَّ  أَنُفِسِهمْ  َويف  اآْلفَاؽِ  يف  آاَيتَِنا َسُنرِيِهم (فصمت:ٖ٘) ..............  

 ُوِحي فَػَقُع ا َلُ  َساِجِدينَ َس َّيْػُتُ  َونَػَفْخُت ِفيِ  ِمْن ر :اغبجر(ٕٜ) ........................  

 َُأْشرَْكَنا َما اللَُّ  َشا َ  َل ْ  َأْشرَُك ا الَِّهينَ  َسيَػُق ؿ ..... (األنعاـ:ٔٗٛ-ٜٔٗ) ...............  

 َُأْشرَْكَنا َما اللُّ  َشا  َل ْ  َأْشرَُك اْ  الَِّهينَ  َسيَػُق ؿ...... (األنعاـ:ٔٗٛ-ٜٔٗ) ...............  

 (الشن)
 ََنا َوالَِّهي نُ ًحا بِ ِ  َوصَّ  َما الدِّينِ  مِّنَ  َلُكم َشرَع   ........... (ٖٔ:الش رى) ... إِلَْيكَ  أَْوَحيػْ

 (الفا )
 َفَِإَذا َس َّيْػُتُ  َونَػَفْخُت ِفيِ  ِمْن ُروِحي فَػَقُع ا َلُ  َساِجِدين :ص(ٕٚ) .......................  

 رميِ اْلكَ  اْلَعْرشِ  َرب   ُه َ  الَّ إِ  إَِل َ  اَل  اغبَْ    اْلَمِمكُ  اللَُّ  فَػتَػَعاذَل (اؼب من ف:ٔٔٙ) ................  

 َفَػَ َقَع اغبَْ   َوَبَطَ  َما َكانُ ا يَػْعَمُم ف :األعراؼ(ٔٔٛ) ..................................  

َها سَبُ ُت فَ  َوِفيَها رَبْيَػْ فَ  ِفيَها   ............................... (ٕ٘:األعراؼ) زُبَْرُج فَ  َوِمنػْ

 ُفَػيَػْ َمِئٍه َوقَػَعِت اْلَ اِقَعة :اغباقة(ٔ٘) .................................................  

 (القاؼ)
 ِمْن َربُِّكْم رِْجٌ  َوَغَضٌب قَاَؿ َقْد َوَقَع َعَمْيُكْم.... :األعراؼ(ٚٔ) .....................  
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 ْ اْلُقْرآفِ  َهَها دبِْث ِ  أَيُْت ا َأفْ  َعَم  َواعبِْن   اإْلِن ُ  اْجَتَمَعتْ  لَِئنْ  ُق ... ( اإلسرا:ٛٛ) .........  

 (البلـ)
ال تَػَرى ِفيَها ِعَ ًجا َوال أَْمًتا : ط(ٔٓٚ) .............................................  

 آاَتَها َما الَّ إِ  نَػْفًسا اللَُّ  ُيَكمِّفُ  اَل (الطبلؽ:ٚ) ........................................  

 َُوْسَعَها ِإالَّ  نَػْفًسا اللُّ  ُيَكمِّفُ  ال (البقرة:ٕٛٙ) ........................................  

 َُوْسَعَها ِإالَّ  نَػْفًسا اللُّ  ُيَكمِّفُ  ال (البقرة:ٕٛٙ) ........................................  

 َال يَػَناُؿ َعْهِدي الظَّاِلِمن :البقرة(ٕٔٗ) .............................................  

 َّ َلنَّاسِ ا َخْم ِ  ِمنْ  َأْكبَػرُ  َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  ْم ُ ػب....  (غافر:٘ٚ) .....................  

 ُ النَّاسِ  َخْم ِ  ِمنْ  َأْكبَػرُ  َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  ػَبَْم (غافر:٘ٚ) ............................  

َهاًجا   ..................................... (ٛٗ)اؼبا دة:  ِلُك ٍّ َجَعْمَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمنػْ

َهاًجا   ...................................... (ٛٗ)اؼبا دة: ِلُك ٍّ َجَعْمَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمنػْ

 َُهاًجاِلُك ٍّ َجَعْمَنا ِمنك   ...................................... (ٛٗ:اؼبا دة) ْم ِشْرَعًة َوِمنػْ

 ٍّ َهاًجا ِشْرَعةً  ِمْنُكمْ  َجَعْمَنا ِلُك   ...................................... (ٛٗ:اؼبا دة) َوِمنػْ

َهاًجا   ....................................... (ٛٗ)اؼبا دة:ِلُك ٍّ َجَعْمَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمنػْ

 (اؼبيم)
َحرَجٍ  ِمنْ  الدِّينِ  يف  َعَمْيُكمْ  َجَع َ  َما (اغبج:ٚٛ) ......................................  

َحرَجٍ  ِمنْ  الدِّينِ  يف  مْ َعَمْيكُ  َجَع َ  َما (اغبج:ٚٛ) ......................................  

يَػْعَمُم فَ  اَل  َأْكثَػَرُهمْ  َوَلِكنَّ  اِبغبَْ ِّ  الَّ إِ  َخَمْقَنانُبَا َما (الدخاف:ٖٜ) ........................  

اأَلْرضِ  يف  َفَسادٍ  َأوْ  نَػْف ٍ  ِبَغْرِ  نَػْفًسا قَػَت َ  َمن (اؼبا دة:ٖٕ) ............................  

َها َهاَومِ  نُِعيدُُكمْ  َوِفيَها َخَمْقَناُكمْ  ِمنػْ   ...................... (٘٘:ط ) ُأْخَرى اَترَةً  لُبْرُِجُكمْ  نػْ

َها َها نُِعيدُُكمْ  َوِفيَها َخَمْقَناُكمْ  ِمنػْ   ...................... (٘٘:ط ) ُأْخَرى اَترَةً  لُبْرُِجُكمْ  َوِمنػْ

 (الن ف)
 ًاللِّ  مِّنَ  َنَكاال (اؼبا دة:ٖٛ) ........................................................  
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 (ال او)
 َِلِميَقاتَِنا َرُجبل َسْبِعنَ  قَػْ َم ُ  ُم َس  َواْخَتار .... (األعراؼ:ٔ٘٘-ٔ٘ٛ) ................  

 ْـَ  َبيِن  ِمنْ  َرب كَ  َأَخهَ  َوِإذ   ............ (ٖٚٔ-ٕٚٔ:األعراؼ) ... ُذرِّيػَّتَػُهمْ  ظُُه رِِهمْ  ِمنْ  آَد

 ْأََريْػَناؾَ  الَِّي  الر ْؤايَ  َجَعْمَنا َوَما اِبلنَّاسِ  َأَحاطَ  َربَّكَ  ِإفَّ  َلكَ  قُػْمَنا َوِإذ ... ( اإلسرا:ٙٓ) .......  

 َْقْ ُؿ َعَمْيِهْم َأْخَرْجَنا ؽَبُْم َدابًَّة ِمَن اأَلْرِض ُتَكمُِّمُهْم َوِإَذا َوَقَع ال.. : النم(ٕٛ) .............  

ِبَقَدرٍ  َما  السََّما  ِمنَ  نَػزَّؿَ  َوالَِّهي .... (الزخرؼ:ٔٔ) ................................  

 ُ َا ِلُمْستَػَقرٍّ  ذَبْرِي َوالشَّْم   ............... (ٓٗ-ٖٛ:ي ) ...اْلَعِميمِ  اْلَعزِيزِ  تَػْقِديرُ  َذِلكَ  ؽبَّ

 ََخَمَقُكْم َوَما تَػْعَمُم فَ و ُ   ........................................... (ٜٙ)الصافات: اللَّ

ِبَقَدرٍ  َما  السََّما  ِمنَ  َوأَنزَْلَنا .... (اؼب من ف:ٔٛ) .....................................  

َوَجاِهْدُهم ِبِ  ِجَهاًدا َكِبرًا :الفرقاف(ٕ٘) .............................................  

 ُْمْ  َوُق  َوِعْظُهم   .................................. (ٖٙ:النسا ) بَِميًغا قَػْ ال أَنُفِسِهمْ  يف  ؽبَّ

َربِّ ِ  ِمنْ  آاَيتٌ  َعَمْي ِ  أُْنزِؿَ  اَل َل ْ  َوقَاُل ا ....... (العنكب ت:٘ٓ-٘ٔ) .....................  

َربِّ ِ  ِمنْ  آاَيتٌ  َعَمْي ِ  أُْنزِؿَ  َلْ اَل  َوقَاُل ا ....... (العنكب ت:٘ٓ-٘ٔ) .....................  

 َْوَقْد َفصََّ  َلُكم مَّا َحرَّـَ َعَمْيُكم :األنعاـ(ٜٔٔ) .......................................  

 ََعْييِن  َعَم  َولُِتْصَنع ( ط:ٖٜ) ......................................................  

 ََلَقْد أَتَػْ ا َعَم  اْلَقْريَِة الَِّي أُْمِطَرْت َمطََر السَّْ ِ  ...و :الفرقاف(ٗٓ) .......................  

 َوَلَقْد أَْرَسْمَنا ِمْن قَػْبِمَك ُرُسبل ِإذَل قَػْ ِمِهْم َفَجاُ وُهْم اِبْلبَػيَِّناِت... :   ............. (ٚٗ)الرـو

 َّيَػْعَمُم فَ  اَل  النَّاسِ  َأَكثَػرَ  َوَلِكن (الرـو:ٙ   ٖٓ) ......................................  

 ْ اأْلَْرضِ  يف  لَبَػَغْ ا لِِعَباِد ِ  الّرِْزؽَ  اللَُّ  َبَسطَ  َوَل ... (الش رى:ٕٚ).........................  

 ْ َواِحَدةً  أُمَّةً  النَّاسَ  عَبََع َ  َرب كَ  َشا  َوَل .. (ه د:ٔٔٛ-ٜٔٔ) .........................  

 ْ َكِثرًا اْخِتبلَفًا ِفي ِ  َلَ َجُدواْ  اللِّ  َغْرِ  ِعندِ  ِمنْ  َكافَ  َوَل ( النسا:ٕٛ) ......................  

اأْلَوَُّل فَ  هِبَا َكهَّبَ  َأفْ  الَّ إِ  اِبآْلاَيتِ  نُػْرِس َ  َأفْ  َمنَػَعَنا َوَما .. ( اإلسرا:ٜ٘) ................  

 ْد يف اأَلْرِض ُمرَاَغًما َكِثرًا َوَسَعًة   .......... (ٓٓٔ)النسا : ..َوَمْن يُػَهاِجْر يف َسِبيِ  اللَِّ هبَِ

 ٍ َس َّاَها َوَما َونَػْف ( الشم:ٚ) ....................................................  
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 َْقْ ُؿ َعَمْيِهْم دبَا ظََمُم ا فَػُهْم ال يَػْنِطُق فَ َوَوَقَع ال : النم(ٛ٘) .............................  

 (اليا )
ْممِ  يف  اْدُخُم اْ  آَمُن اْ  الَِّهينَ  اَيأَيػ َها   ........................... (ٕٛٓ:البقرة) ... َكآفَّةً  السِّ

 ََّخْرَدؿٍ  ِمنْ  َحبَّةٍ  ِمثْػَقاؿَ  َتُكنْ  ِإفْ إَّّنا  اَيبُػيَن ... (لقماف:ٔٙ) ............................  

 َاِب دلَ تَػْمِبُس َف اغبَْ َّ اِبْلَباِطِ  أَيَْهَ  اْلِكت... :آؿ عمراف(ٚٔ) ..........................  

أَيَيػ َها الَِّهيَن آَمُن ا ال تُػْبِطُم ا َصَدقَاِتُكْم اِبْلَمنِّ َواأَلَذى :البقرة(ٕٙٗ) .....................  

 َُضِعيًفا اإِلنَسافُ  َوُخِم َ  َعنُكمْ  ىُبَفِّفَ  َأف اللُّ  يُرِيد ( النسا:ٕٛ) .........................  

 ُاْلُعْسرَ  ِبُكمُ  يُرِيدُ  َوالَ  اْلُيْسرَ  ُكمُ بِ  اللُّ  يُرِيد (البقرة:ٔٛ٘) ................................  

 َنْػَيا اغْبََياةِ  مِّنَ  ظَاِهرًا يَػْعَمُم ف   ................... (ٚ:الرـو) َغاِفُم فَ  ُهمْ  اآْلِخَرةِ  َعنِ  َوُهمْ  الد 

 َنْػَيا اغْبََياةِ  مِّنَ  ظَاِهرًا يَػْعَمُم ف   ................... (ٚ:رـوال) َغاِفُم فَ  ُهمْ  اآْلِخَرةِ  َعنِ  َوُهمْ  الد 

 َاْلَقهَّار اْلَ اِحدِ  للَِّ  َوبَػَرُزوا َوالسََّماَواتُ  اأْلَْرضِ  َغيػْرَ  اأْلَْرضُ  تُػَبدَّؿُ  يَػْ ـ (إبراهيم:ٗٛ) .........  
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 فهرس األحاديث 
ُمَها َكنَػَهارَِها احملجة َقْد تَػرَْكُتُكْم َعَم "   ..................................... "....اْلبَػْيَضاِ  لَيػْ
  ................................................... "...أال إن أوتيت القرآف ومثم  مع "
  ............................  "...اآلخر من حبجت  أغبن بعضكم إرّل  وإفَّ  زبتصم ف كمإنَّ "
  ........................................................... "أصميّ  رأيتم نّ  كما صم ا"
  ....................................................  "بعدؾ ألحد رب  وال لك حمت"
  ....................................................... "من رغب عن سنّي فمي  مين"
  .................................................................. "كاف خمق  القرآف"
   ................................................................ "خر القروف قرن..."
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 فهرس األعالم

  ............................................................................ ابن سينا
  ........................................................................... ابن عريب
  .............................................................................. أدورن 

  ............................................................................. أرسط 
  ............................................................................ أفبلط ف
   .............................................................................. بنفيمد
  ................................................................................ ب بر

  .............................................................................. ب دلر

  ......................................................................... تيميتش ب ؿ
  .......................................................................... ريك ر ب ؿ

  .............................................................................. ب لدير
  ................................................................................ تزارا

  ............................................................................ تسكينر
  ............................................................................ جادامر

  ......................................................................... جيت ف جاف
  .............................................................................. ديريدا

  ............................................................................ ديكارت

  ............................................................................... رامب 
  .............................................................................. سارتر

  ............................................................................... سن 
  ............................................................................ الشاطب
  ............................................................................ الشافعي
  .............................................................................. شميك
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  .............................................................................. عا شة
  .............................................................................. الغزارل
  .............................................................................. فرانك

  .............................................................................. فرويد
  ................................................................................ ف ي 

  ............................................................................ كارانب

  ............................................................................ كميف رد
  ............................................................................ ل يفنتاؿ

  ............................................................................. مارك 
  .............................................................................  مارك ز 

  ............................................................................... معاذ
  .............................................................................. النّقري
  .............................................................................. نيتش 

  ............................................................................ هايزنربج
  ........................................................................... ه ركهايبر

  ............................................................................. وايتهيد

  ............................................................................... ي نج
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 ادلؤلف يف سقور:
 طه جابر العلوان

 .ٖٜ٘ٔ -هػ  ٖٗ٘ٔولد يف العراؽ عاـ  -

 .ٖٜٚٔ -هػ  ٕٜٖٔدكت را  أص ؿ الفق   كمية الشريعة والقان ف  جامعة األزهر  -

-هٔٓٗٔشارؾ يف أتسي  اؼبعهد العاؼبّي لمفكر اإلسبلمّي يف ال الايت اؼبتحدة عاـ  -
 ـ. ٜٜٙٔ_ ٜٙٛٔ ات ث ترأّس  مدة عشر سن ٜٔٛٔ

 وحىت اآلف. ٜٜٙٔر ي  جامعة قرطبة يف ال الايت اؼبتحدة منه  -

 عض  ؾبمع الفق  اإلسبلمّي الدورّل جبدة ور ي  اجملم  الفقهي ألمريكا الشمالية. -

 أهم اؼب لفات:
  احملص ؿ من عمم أص ؿ الفق   ستة ؾبمدات.اإلماـ فخر الدين الرازي. بروت: دار

 . ٕٜٜٔالرسالة 

 التجديد واالجتهاد  جز اف. القاهرة: دار تن ير  كب  ٕٓٓٛ. 
   أزمة اإلنسانية ودور القرآف الكرمي يف اػببلص منها. القاهرة: مكتبة الشروؽ الدولية

ٕٓٓ٘. 
   ٕ٘ٓٓاعبمع بن القرا تن. القاهرة: مكتبة الشروؽ الدولية. 

  ٕٙٓٓلية  ال حدة البنا ية لمقرآف اجمليد. القاهرة: مكتبة الشروؽ الدو. 

   ٕٙٓٓلساف القرآف ومستقب  األمة القطب. القاهرة: مكتبة الشروؽ الدولية. 

   ٕٙٓٓكب  م قف قرآن من النسخ. القاهرة: مكتبة الشروؽ الدولية. 
   ٕٔٓٓمقدمة يف إسبلميَّة اؼبعرفة. بروت: دار اؽبادي. 

   ٕ٘ٓٓال إكرا  يف الدين. القاهرة: مكتبة الشروؽ الدولية. 
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 مدخ  إذل نظاـ اػبطاب يف الفكر اإلسبلمي اؼبعاصرح الفكر اإلسبلمي: إصبل .
 .ٕٔٓٓبروت: دار اؽبادي  

   ٕٔٓٓمقدمة يف إسبلمية اؼبعرفة. بروت: دار اؽبادي. 

   ٕٔٓٓمقاصد الشريعة. بروت: دار اؽبادي. 

   ٕٔٓٓاػبص صية والعاؼبية يف الفكر اإلسبلمي. بروت: دار اؽبادي. 

 ٕٔٓٓرية ومناهج التغير. بروت: دار اؽبادي  األزمة الفك. 

   ٕٔٓٓكب  منهجية معرفية قرآنية. بروت: دار اؽبادي. 

 
 


