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 : البعد المعرفي(3التوحيد ومعرفة اإلنسان )

 هادي قبيسي

 هادي قبيسي، التوحيد، معرفة اإلنسان، الظاهر، الباطن، اليقنيالكلمات المفتاحية: 

جملموعة من املعايري اخلاصة بتشخيص ماهية الوجود اإلنساين وأبعاده املختلفة يف  املقالة الثانيةبعد أن عرضنا يف 
ختزايل، نتطلع هنا إىل رسم اإلطار املعريف حنرافات اليت وقع فيها الفكر االالنظرة اإلسالمية، حتت منظار رصد اال

ختزال منهجه املعريف واآلخر، فلال النقدي الذي يوفر الرؤية اإلسالمية األوسع والتكاملية حلركة املعرفة بالذات
 ختزال.اخلاص الضيق، وهنا مجلة من املعايري اليت تساعدنا يف اخلروج من ربقة منهجية اال

 معايير معرفية 

 الحصول / الحضور 1
 تضعف املعرفة احلضورية بسبب تركيزها على املعرفة احلصولية واإلنشداد إىل الدنيا

 اإلختالالت املعرفية يف الوصف والتوجيه بسبب ضعف حضور اهلل يف قلبهمتنع اإلنسان من إدراك 

 ظاهر / باطن 2

 هتتم بظاهر اإلنسان وانعكاسات الظاهر السلوكي لديه وهتمل باطنه

تستتتدل علتتتى بتتتاطن اإلنستتتان متتن ختتتالل ستتتلوكه الظتتتاهري متتن دون وجتتتود تعريتتتف  ابتتتت وحقيقتتتي 
 لباطنه

 للمؤ رات الفاعلة يف احلياة اإلنسانية وأمهها الغيب تفشل يف رسم الصورة الواقعية

 الوصف / المعيار 3

 تعتمد على وصف الظاهرة وحتليلها الستخراج املعايري والنظم وقوانني احلياة، من نظر إليها أعمته

 عن الغايات الشاملة للكون احتدد منظار املعايري ومساحتها الفكرية والوجودية بعيد  

 املعايري القبلية املودعة يف الرسالة السماوية اخلارجة عن ذات اإلنسان املختارتلغي 

 تفتقد للظاهرة اإلنسانية الكاملة )املعصوم(

 استقراء / استدالل 4

 للمعرفة فتقع يف مشكلة اإلختالف والكثرة والتغري اأساسي   اتعتمد على اإلستقراء مصدر  

عتتن الوصتتول إىل القضتتايا اجملتتردة بالتتدليل  افتجعتتل العقتتل قاصتتر  تضتتعف نشتتاس اإلستتتدالل العقلتتي، 
 اجملرد

 ال تعطي للعقل أولوية يف املعرفة بشكل مستقل، بل ترتكز إىل املعلومات اليت يتلقاها

 الظن / اليقين 5

 تنكر وجود املعرفة احلضورية وبالتايل تلغي إمكانية الوصول إىل اليقني احلقيقي

 املعريف التجرييب الدائر مدار الظن يف حماوالت إدراك املاورائياتتعتمد املنهج 

 يؤدي غياب التوحد يف الغاية احلاكمة على كل شيء إىل تشتت الفكر والنظر

 تفصل العلم عن الدين فيفقد العلم الضوابط األخالقية والفلسفية املتعلقة حبياة اإلنسان العلم / الدين 6
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 اإللتزام بالرسالة الدينية بإدخاله يف منظومة فكرية أخرى منعزلةتبعد اإلنسان عن 

 يف املعرفة تعتمد منهج حبث وحتدد مسائل حبثية تتخطى احلدود الفقهية مبا حيدث اختالال  

 حتلل الوجود اإلنساين من خالل منهاج العلوم الطبيعية

ومناستتتبة للواقتتتع ومتتتؤ رة فيتتته متتتن دون االستتتتتعانة ادعتتتاء قتتتدرة التتتنفا علتتتى إبتتتدا  معرفتتتة صتتت ي ة  رأي / شريعة 7
 واالستناد واإلنطالق من الوحي واملعرفة الفلسفية الص ي ة

8 
 اغري واقعي   اوسلطان   يف حتصيل املعرفة وتطويرها وبالتايل تعطيه استقالال   تعترب اإلنسان مستقال   اإلستتار / اإلنكشاف

 ، ولذلك هو يستطيع خلق املعرفةايف العلم اإلهلي مسبق  تعترب إن اكتشافات اإلنسان غري موجودة 

 

 الحصول / الحضور -1

أنه مل يتعدى حالة  اسلمة املعرفة معترب  أمشرو   1991انتقد املستشرق املعروف ويل نصر يف مقالة له عام 
على طرح إمساعيل  ا، ومن الضروري اإلشارة إىل أن كالم نصر جاء تعليق  1اخلطاب السياسي واملوقف األيديولوجي

الفاروقي الذي صار مرجعية للمركز العاملي للفكر اإلسالمي، وهذا املركز جيمع بني ابن تيمية كمرجعية فكرية 
له، وبالتايل هو يعمل  اوحيدة وبني التساكن مع املنظومة الغربية حيث اختذ من الواليات املت دة األمريكية مكان  

 ة هناك. سياسات والقوانني اجلاريحتت ظل ال

نتاج املعرفة الالزمة حلل مشكالت اجملتمع اإلسالمي املعاصر هي حاجة حامسة لل فاظ على وجود إ
اليت يقوم عليها أفراده، مع املراعاة لل اجات املعاصرة  2وهوية هذا اجملتمع، خبصوصياته الثقافية طبيعة الشاكلة

ختزايل وإمنا باستكمال يولوجي والسياسي من الفكر االكتفاء باملوقف األيدوالظروف احلالية، وهذا ال يكون باال 
نقائص هذا الفكر، فالباحث املسلم يستطيع أن يغطي املساحة اجملهولة يف املعارف اإلنسانية احلالية، وال ينبغي 
أن يت رك على طريقة التيار اإلختزايل اإلقصائي كيال يقع يف فخ اإلختزال املقابل، بل ميكنه أن يتصدى النتاج 

 توحيدية ال يغيب عنها أي بعد من أبعاد اإلنسان وال تنظر إليه بعني واحدة. معرفة تكاملية يف إطار رؤية 

للوصول إىل إنتاج معرفة تكاملية ال بد من احلفاظ على التميز الكامن يف الفكر التوحيدي واخلروج من 
خالل حفظ دائرة السلطة املعرفية اليت متارسها املنظومة املادية على قضية معرفة اإلنسان، وهذا يكون من 

تضعف المعرفة الحضورية بسبب  ختزالية اليتالقابليات املعرفية املختلفة من التأ ر بالسرديات واملناهج املعرفية اال
 اهتمام املستغرق يف اجملال الدنيوي واملتطاول زمني  ، هذا االتركيزها على المعرفة الحصولية واالنشداد إلى الدنيا

عرفة واستقباهلا، ما يسوق إىل منو القدرات واألدوات اليت تستقبل املعارف على صعيد آليات امل اخيلق تراكم  
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احلصولية، املعارف اليت ميكن اكتساهبا بالسعي والت صيل واجلهد والرتاكم والت ليل، يف حني أن املعارف 
لية لت قيق احلضورية يتعذر حتصيلها من هذا الطريق، وقد يقع اإلنسان يف خطأ استخدام وسائل املعرفة احلصو 

املعارف احلضورية نتيجة الرتاكم الكبري يف العادات العقلية والنفسية املتأتية من ممارسة الب ث االكتسايب احلصويل، 
 للنفا والقلب.  يف الذهن واملخيلة واألكثر قبوال   االذي تتضخم أدواته وتصبح هي األدوات احلاضرة دوم  

تكمن يف هذا البعد الروحاين  اواجملتمع اإلسالمي خصوص   ،افاإلضافة اليت حتتاجها البشرية عموم  
احلضوري، الذي حيتاج إىل رعاية خاصة حلفظه وتنميته، وفقدان التوازن لصاحل املمعرفة احلصولية سيؤدي إىل إفقاد 

 به وباملدرسة اليت ينتمي إليها. الباحث اإلسالمي القدرة على تقدمي القيمة املضافة اخلاصة 

احثني املوقف اإلختزايل الغريب يف جمال معرفة اإلنسان إىل السياق التارخيي لإلمربيالية، يرجع بعض الب
 :الباحث األرجنتيين والرت ميغنولوللمعرفة، ومن هؤالء  اوفريد   اوحيد   احيث قدمت النخبة الغربية نفسها مرجع  

حركة امربيالية يف اجتاهني: األول فرض "حلت االبستمولوجيا العلمانية مكان االبستمولوجيا الدينية من خالل 
من الدينية يف التاريخ الغريب اخلاص، والثاين تشويه مسعة أي ابستمولوجيا غري غربية  االبستمولوجيا العلمانية بدال  

.. وقد صنعت االبستمولوجيا العلمانية .التقاليد، األساطري، االعتقادات من خالل ابتدا  مفاهيم من قبيل
مكانية هزميته وبتطور مستدمي لفكرة احلدا ة إخبطاب يشي بنهائية النموذج الغربية ومتاميته وعدم س رها مقنعة 
حني خيسر  انتاج معرفة تكاملية، خصوص  إأمام  ا، هذا املرياث التارخيي والسياسي يقف حاجز  3والتاريخ الغريب"

رتكاز إىل العلوم اإلنسانية ستغراق يف االل االالباحث اإلسالمي القابلية املعرفية اليت وهبها اهلل له، حيث قد يص
ختالالت المعرفية في الوصف والتوجيه بسبب ضعف تمنع اإلنسان من إدراك االاإلقصائية إىل حد أهنا 

فبعد تراجع قابليات املعرفة احلضورية وختلفها على مستوى اجلهوزية املعنوية والعقلية، يرتاجع  حضور اهلل في قلبه
لتفات إىل احلضور اإلهلي يف الكليات واجلزئيات، وحتصل الغفلة مبقدار حضور اآلليات االمستوى الذكر و 

التكسبية ونفوذها على حساب القابلية األخرى، وينتج عن ذلك الغفلة عن املعايري القرآنية والنظرة الكونية 
ة تتجلى يف األفكار مبتسرة الواعي األصلية يف مقاربة املسائل العلمية املختلفة، وهكذا تتكون نظرة كونية ووجودية

 والسلوكيات. 

ال شك أن عملية إنتاج املعرفة مهمة شائكة وحتتاج للجهد والب ث العميق وللوقت الكايف، لكن قبل 
ذلك كله حتتاج لإلميان بإمكانية حتقيقها، هذا اإلميان الذي يتعرض لعملية تشويه وإقصاء، فقبل استكشاف 

ملوانع لدى املتخصص اإلسالمي الذي الطريق ورسم املراحل حنو إنتاج املعرفة التكاملية ال بد من رفع احلجب وا
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مبعرفته املتعددة األبعاد ونضج قابلياته املعرفية احلضورية واحلصولية يستطيع أن يستكشف هذا الطريق الوعر 
 ختزايل.للخروج من ربقة الفكر االويكافح 

، وهذه نقطة ختزايل، وأنه يقع موقع الظن وال يصل إىل اليقنيالوحي املقدس أشار إىل حمدودية الفكر اال
وما هلم به }، لكن لننظر إىل اآليات الثامنة والتاسعة والعشرين والثال ني من سورة النجم املباركة اسنعاجلها الحق  

* فأعرض عن من توىل عن ذكرنا ومل يرد إال احلياة  امن علم إن يتبعون إال الظن وإن الظن ال يغين من احلق شيئ  
فاختزال الوجود  {ن ربك هو أعلم مبن ضل عن سبيله وهو أعلم مبن اهتدىالدنيا * ذلك مبلغهم من العلم إ

باحلياة الدنيا واإلخالد إىل املعرفة الظاهرية يسمع بنطاق معرفة حمدود، ويطلب منا اهلل سب انه وتعاىل اإلعراض 
واخلامسة والسادسة عن هذه احملدودية اليت تؤدي إىل الضالل املعريف وفساد اجملتمع، كما تشري اآليات الرابعة 

والعشرين بعد املائة من سورة طه اليت تصف أتبا  هذا الفكر بالعمى، وأولئك الذين مل حيضر اهلل يف قلوهبم ونسوا 
وحنشره يوم القياة أعمى  اومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك  }آيات اهلل وأمهلو النص الوحياين بالضالل 
، ومن {* قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى اصري  * قال رب مل حشرتين أعمى وقد كنت ب

ناحية أخرى يشري القرآن الكرمي إىل مسؤولية اإلنسان عن منابع املعرفة املختلفة وعن استخدامها بالتوازن والوجهة 
مع والبصر وال تقف ما ليا لك به علم إن الس}الص ي ة كما تشري اآلية السادسة والثال ني من سورة اإلسراء 

 .{والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال  

جند اإلشكالية املعرفية اإلقصائية لصاحل املعرفة احلصولية مقابل احلضورية يف خمتلف جماالت العلوم 
فهم طبيعة املعرفة احلضورية واحلصولية، فهم مرتبة كل  ختالل حنتاج إىلاإلنسانية املادية، ويف سبيل تفادي هذا اال

لت قيق مقدمات املعرفة احلضورية. هذا التوازن  اروحي   اوعالقة التأ ري والتأ ر املتبادل، تضمني املنهج برناجم  منهما 
: معرفة الذات واآلخر، معرفة حقيقة اإلنسان، التجربة الذاتية م زاوية نظر تكاملية وواسعة تشمليفتح الباب أما

املوقف منها من وجهة نظر اإلسالمي، املشكالت شكاليات العصر وتشخصيها وحتديد إحتكاك مع يف اال
جتماعية من خالل معرفة جتماعية ومعرفة أسباهبا ومؤشراهتا ومعايريها يف املنظار اإلسالمي، حل املشكالت االاال

 العالجات احلقيقية اليت تعيد اإلنسان إىل روحه وحقيقته اجملردة املتعالية على الظروف واألسباب املباشرة. 

 / الباطنظاهر ال -2

عند الب ث عن التعامل املباشر للفكر املادي مع هذه الثنائية نالحظ أن الب ث الفلسفي والسيكولوجي اشتغل، 
ختزال، األول راديكايل يعترب شتغاالت ذات الصلة، على  نائية اجلسد والعقل، يف مستويني من االيف واحد من اال

جتاه اال امن العامل الطبيعي والفيزيائي، ويؤيد هذا املستوى مجاعة من الدارسني يطلق عليهم حرفي   العقل جزء  
اليت تطرفت إىل حد إنكار خصوصية  5اإلقصائية جتاه باملاديةويسمي البعض هذا اال 4ختزايل يف فلسفة العقلاال
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املتمايز عن العامل الطبيعي الفيزيائي ويؤيد هذا  ومتايز العقل واإلدراك. املستوى الثاين يقر بوجود البعد اإلدراكي
ختزايل وتأخذ واليت ترفض بشكل قاطع االجتاه اال 6جتاه املدرسة الفينومينولوجية اليت أسسها ادموند هوسرلاال

 جتماعية والثقافية يف احلسبان، وقبلها وبعدها اجتاهات عديدة جرت هذاالعوامل اإلدراكية والعوامل التارخيية واال
عرتاف بوجود  نائية بني العقل املدرك واجلسد املادي،  نائية اجملرى، وقد جلأ بعض الباحثني وسط هذا اجلدال لال

 ؟ لتفاتسان القدر الكايف من اال، لكن هل ستصل إىل إعطاء باطن اإلن7تفاعلية وليست منفصلة

الباطن هو ما ينطوي خلف الظاهر، هو املاورائي الذي يتعاىل على اجلسد الرتايب املادي، اجملرد الذي 
ختزال حاولوا اخلروج من : ملاذا؟ املعرتضون على تيار االويطرح السؤال الفلسفي على الوجوديب ث عن املعىن 

تماعي الناشئ منه حيزه اخلاص يف فهم اإلنسان، جوالتفاعل اال ،املادية املتطرفة إىل مقاربة تعطي لإلدراك الفردي
؟ اإلجابة على هذا ى طرح السؤال املركزي على الوجود: ملاذالكن مل خترج هذه احملاولة من العبثية، ومل تتجرأ عل

نسجام مع باطنه املاورائي، وعندما سارت السؤال هي اليت ميكن أن تنقل اإلنسان من عبث الظاهراتية إىل اال
ختزال اشتغلت على اإلنسان الظاهري الذي مل يتفاعل مع الرسالة الوحيانية اليت تثري دفائن فكرة اال حركة نقض

تهتم ، فقد قدر هلا أن االعقول والذي يتعامل مع الوجود حبسب ما حيتاج الستمراره ومنوه يف احلياة األرضية حصر  
قد قاربت العلوم اإلنسانية املنطلقة من ف بظاهر اإلنسان وانعكاسات الظاهر السلوكي لديه وتهمل باطنه

الفلسفة املادية اإلنسان من خالل االستقراء، عاجزة عن الوصول إىل حقيقة الوجود اإلنساين الكلي والتفصيلي، 
ولذلك خرجت بعدد ال حيصى من النظريات اليت ال جيمع بينها اتفاق حول اجلوهر اإلنساين، وال ترتكز إىل علم 

ود، فتناقضت وتنابذت وال تزال، ذلك أن تلك احلقيقة هي من املغيبات اليت يعسر على العلم حقيقي هبذا املوج
بشكل متطرف لل قيقة اإلنسانية وينعكا ذلك نظرة  التوصل إليها. ولذلك يبقى النص العلمي هذا خمتزال  

وجودية إىل األنا واآلخر على أنه موجود مادي فاقد للروحانية اليت أقصيت لغموضها أو لعدم االعرتاف 
بوجودها، وبذلك يت ول اإلنسان املنغما يف تلك املقاربة النصية املادية إىل إنسان يهمل حياته الروحية ويهمل 

نية املركزية يف حبثه ومقاربته العملية احلياتية، وبذلك حيصل التغري يف السنخية اإلنسانية حبيث يتعذر القضية الروحا
 من املنهج. احضور الدليل على املسائل الغيبية فتسقط تلقائي  

تستدل على باطن اإلنسان من خالل سلوكه الظاهري من دون وجود تعريف ثابت وحقيقي ولكي 
املادية سرب الباطن اإلنساين والت قيق حول ماهيته باالستناد إىل الدالئل الظاهرية  حاولت املعارف لباطنه

ملعاجلة املشكالت اإلنسانية احلياتية  اوالسلوكية، وخرجت بتصورات شىت يف اختالفها ومتايزها، ووضعت منظور  
ذا املوجود، ما يؤدي إىل مقاربة من هذه التصورات املتنوعة، دون االرتكاز إىل معرفة واقعية هب انطالق  اوالنفسية 
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إىل تراكم  يوصلمشكالت الكائن اإلنساين بشكل هامشي ال يتطرق إىل أصل وجذور املشكالت، ما 
 املشكالت وتشابكها وتنامي تعقيداهتا.

نسجام كتفاء هبا هو املدخل إىل العبثية وفقدان االاعترب الوحي اإلهلي أن الركون إىل املعرفة الظاهرية واال 
ع باطن اإلنسان وحقيقته املاورائية، فاآليتني السابعة والثامنة من سورة الروم تعربان عن هذه اإلشكالية احليوية م
وهم عن اآلخرة هم غافلون * أومل يتفكروا يف أنفسهم ما خلق اهلل السماوات من احلياة الدنيا  ايعلمون ظاهر  }

، وتشري اآلية التاسعة {من الناس بلقاء رهبم لكافرون اواألرض وما بينهما إال باحلق وأجل مسمى وإن كثري  
والذين كفروا أعماهلم كسراب بقيعة حيسبه }إىل أن ناتج هذه العبثية هو اهلباء والعدم  من سورة النور والثال ني

 ، فالسعي املعريف{فوفاه حسابه واهلل سريع احلسابووجد اهلل عنده  االظمآن ماء حىت إذا جاءه مل جيده شيئ  
 حىت تكشف عن فراغها وخوائها.  من النتائج إال أهنا ال توشك إال قليال   ااملادي يطوي املسافات وجيد كثري  

للقضية املركزية وهي معىن وجوده ومعىن الكون  الإلنسان منتقص   اجتاه الظاهري االختزايل قدم وصف  اال
غري معنية هبا ومبعاجلتها، لكنها تستند إىل  الذي يعيش فيه، وهي قضية فلسفية تعترب العلوم اإلنسانية نفسها
عتقادات ال تقوم بذلك من منظور الثقافة واال اموقف اختزايل يهمل ويقصي هذه القضية، وحني تعاجلها وصفي  

من وجه احلقيقة الفطرية وال البديهية الوجودية فكل اهلم هنا هو وظيفي مصل ي مباشر وجزئي يهدف 
ة والسلطة، مع تغييب للمصل ة احملورية وهي إدراك معىن احلياة والوجود وغايته. ومن الستخدام املعرفة يف القدر 

الناحية املنهجية اعترب التيار االختزايل أن الدارس ينبغي أن يتجرد من املوقف األيديولوجي عند التعامل مع 
عرفية تلقي هذه املقاربة بظالهلا على مسار القضايا احلياتية األرضية ويتالىف الغاية املاورائية الباطنية. من الناحية امل

 ااإلدراك املتكامل للكائن اإلنساين، وتدفع إىل تبين النقص والقصور يف تعاملنا مع أنفسنا ونظرتنا إىل اآلخر فرد  
شار الوحي اإلهلي إىل هذه املشكلة من أ، حبيث تعزلنا عن التطلع إىل قضيتنا األساس وحمور احلياة، وقد اوجمتمع  
ل صهر مفهومي العقل والقلب بشكل ال ينفك أحدمها عن اآلخر، وذلك يف آيات كثرية منها اآلية خال

أفلم يسريوا يف األرض فتكون هلم قلوب يعقلون هبا أو آذان يسمعون هبا }السادسة واألربعون من سورة احلج 
ستما  والتلقي لباحث يف الكون واالفالسري املعريف ا {فإهنا ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب اليت يف الصدور

 يعطل اإلدراك املتكامل والواعي. للعمى و  احلضور القلب ويقظة الباطن يكون سبب   إذا كان مغفال  

جتاه الديين اإلمياين مقاربة حلل هذه الفصامية الفكرية والنفسية، قدم البعض من املفكرين الغربيني ذوي اال
"العقل العلماين" نظرة ال تفصله عن اإلميان الديين، بل اعترب أن العقل الباحث ومنهم بول تيليش، الذي نظر إىل 

واإلنسان هو عقل يدفع إىل التالقي مع احلقيقة املوضوعية املطلقة وواجب الوجود، فالعلماين  ،والكون ،يف الوجود
إىل  ايف األرض متطلع  جتاه الفضويل الواعي الذي ال يكتفي بالتعبد الشكلي ولكن يسري هنا مبعىن ذلك اال

وهو أحد تالمذة تيليش إىل حركة هذا العقل، فالعلماين حيتاج إىل اخللوة مع اهلل  8السماء. ويشري روبرت كولز
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نغماس يف العقل العملي والضرورات احلياتية الفعلية، لكنه مع ذلك واألنا باملعىن الذي خيلصه من العبثية واال
ستغراق الكامل يف العمل رض والسماء، وال يعيش يف احملراب إال لل ظات مقابل االيبقى يف دائرة الثنائية بني األ

تصال باملطلق هنا ينبع من حاجة نفسية فطرية لكنه ال يسمو إىل درجة احلاكمية املعرفية والنظر األرضيني، فاال
إال  االسالم "ما رأيت شيئ   أمري املؤمنني عليهرساها أشتغاالت النظرية والعملية، وفق القاعدة اليت العلى كل ا

إياه الدعاء املعروف بامسه "حىت تكون  اورأيت اهلل قبله وبعده ومعه وفيه" أو كما حدث كميل بن زياد ملقن  
قرتاب من التوازن بني األرضي "، وال ميكن الوصول إىل هذه احلقيقة أو االاواحد   اأعمايل وأورادي كلها ورد  

هتمام ويرتك للسماوي زاوية لسماوي يف األرضي، فيكون لألرضي أغلب االوالسماوي مع اختالل يف حضور ا
عن  جتماعي واحليايت منفصال  شتغال االتتعلق بتعب الروح والنفا وجلوئها الفرداين إىل اخلالق، بينما يكون اال

زأة ال تتعدى املساحة ، يلجأ إىل معرفة منغلقة وجمتاوجمتمع   ايف معرفة اإلنسان، فرد   اإلهلي، وعندما يكون منشغال  
السلوك ينبغي أن يؤ ر يف األولويات والقيم والقرارات  عتقادالرتابية الدنيوية. يف حني أن إعطاء املعىن لل ياة يف اال

عبادية  نفعال والتواصل وتنظيم الوقت بشكل متوازن وكذلك يف نية األعمال وباطنها، سواء  كانت أعماال  ومنط اال
 أو دنيوية معاشية واجتماعية.  ،روحانية

نتقال من اليقني العقلي إىل اليقني القليب، ومل نعربها بعد، وتعرضنا لثقافة اختزالية إذا كنا يف مرحلة اال
واسعة، حتولت مع الوقت إىل فقه لسلوكنا الفردي، فإهنا ست ل حمل اليقني القليب، وتصبح هي اليقني العملي 

:  وضع مناهج وعناوين اك حنتاج إىل جمموعة من املسارات لتفادي هذا اإلشكال، نظري  ومن مث التوهم القليب، لذل
: تضمني املنهج الفردي أو األكادميي اعلمية وحبثية إسالمية هتتم بالشؤون الظاهرية لإلنسان واجملتمع. منهجي  

 والروائي كأساس للت قيق يف ، االنطالق من النص القرآيناوجمتمع   ااملفاهيم اإلسالمية يف تعريف اإلنسان فرد  
: احيي الباطن والروح ويهتم مبعىن احلياة.  قافي   اروحي   اتربوي   ا: تضمني املنهاج مسار  اوروحي   االظاهرة اإلنسانية. تربوي  

 جتماعي. فهم ومعرفة النظرة اإلسالمية للوجود اإلنساين الفردي واال

، شكلت 9من النص الديين والكنيسة جملتمع وأفراده بدال  العلوم اإلنسانية اليت غدت مرجعية توجيه حياة ا
سلم أولويات لإلنسان الغريب تقع فيه املظاهر احلياتية يف سلم األولويات، فكدح اإلنسان هو لت صيل املقتنيات 

هذه الظاهرية املادية، ونتيجة التسلط اإلمربيايل الغريب على  قافة الشعوب األخرى الشرقية واجلنوبية مت تعميم 
ختزالية، الثقافة اليت تيسر استهالك اإلنتاج الغريب، وتدعم بشكل تفاعلي تقبل هذه الشعوب لألفكار واملناهج اال

اليت متلك يف األساس القدرة على تشكيل انطبا  لدى الدارس والباحث املستند إليها يشي باملعرفة امللموسة 
 قابل املاورائي الغامض.الكتفائها بالظاهري احليايت، يف م اواملباشرة نظر  

فبعد أن شكلت الثقافة الدينية إبان عصر النهضة أزمة اجتماعية سياسية أودت باإلنسان األورويب 
لإلخالد إىل األرض ك ل مفرتض، غري أن "احلدا ة" ومع تراكم التجربة ونضجها أنتجت حربني عامليتني أضافتا 
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من العبثية والتخبط واإلحباس واليأس من النظر إىل غاية احلياة، عبثية يراد لسكان الشرق واجلنوب أن  امزيد  
قتصادي، من خالل انتقال موهوم ملرحلة الرفاه ستعمار الفكري وااليتبنوها كثقافة ملنعهم من النهوض ومقاومة اال
ستعماري التسلطي. وحنن من جهتنا يف بنية املشرو  اال اال مباشر   ااملصطنع، وهنا تلعب  قافة العلوم اإلنسانية دور  

حينما نغفل عن خصوصيتنا الثقافية اليت تسمح لنا بإنتاج املعىن من الوجود واحلياة، فإننا من ناحية نستسلم 
 تني السقطتني وجهان لعملة واحدة.للعبثية، ومن ناحية أخرى نتخلى عن هويتنا الثقافية، وها

 الوصف / المعيار -3

، اوجمتمع   اختزايل هو املعلومات الوصفية املباشرة املتأتية من النظر يف حركة اإلنسان فرد  صدر املعرفة يف الفكر االم
لتنو  احلراك اإلنساين وتقلب وتغري الفرد واجملتمع فإن اخلروج بالقواعد العامة من خالل استقراء الظواهر  اونظر  

جتاه النقدي الذي يعتمد على نقد  تفاوتة واملتناقضة وال يزال، حبيث أن االوحتليلها أتى مبا ال حيد من النتائج امل
كل نتاج علمي أصبح الطريق األمثل لإلنتاج املعريف بعد أن تعذر صمود النظريات والنماذج يف العلوم اإلنسانية، 

فلما أضاءت ما  اار  مثلهم كمثل الذي استوقد ن}وهذا مؤاٍت ملا جاءت به اآلية السابعة عشرة من سورة البقرة 
 . {حوله ذهب اهلل بنورهم وتركهم يف ظلمات ال يبصرون

باملقابل قدم لنا الوحي اإلهلي األسا لتشكيل معرفة مرتكزة إىل مستوى تأسيسي من الثوابت اليقينية يف 
ختزايل مرده إىل املعريف االتعريف الوجود واإلنسان، وإن جلوءنا إىل املقاربة املعيارية يف التعامل النقدي مع النتاج 

حتكاك التطبيقي مع التنو  الكبري يف ذلك توفر اإلمكانية لتثبيت املعايري من جهة، واحلاجة إىل حتديد مساحة اال
النتاج من جهة أخرى، فلو أدرنا حتديد املوقف اإلسالمي من كل طرح أو نظرية على حدة ملا أمكننا ذلك، لكن 

شار القرآن أية أتاح لنا استنباس منظومة متناسقة ومتلك املرجعية املعيارية النهائية، وقد وحدة ومتاسك الرسالة اإلهل
أفال يتدبرون القرآن ولو كان من عند }الكرمي إىل هذا التمايز يف الرسالة يف اآلية الثانية والثمانني من سورة النساء 

: هل ميكن أن يكون اجملتمع العلمي لى سؤال حولوجييب برتراند راسل ع. {اكثري    اغري اهلل لوجدوا فيه اختالف  
"جد أنفسنا وسط سباق بالنسبة للوسائل وطيش اإلنسان بالنسبة للغايات. إن  :أولية؟ بطرح قاعدة عامة امستقر  

أي زيادة مطلوبة يف املهارة لت قيق أي قدر من الطيش هي زيادة لألسوأ. وقد استمر السباق اإلنساين حىت اآلن 
ل وعدم الكفاية، لكن إذا اجتمعت املعرفة والكفاية مع الطيش فإن الت قق من البقاء يصبح غري بسبب اجله

ممكن، فاملعرفة قوة، لكن القوة ميكن أن تكون للشر قدر كوهنا للخري. يستنتج من ذلك أن اإلنسان ما مل تزدد 
التعليق من راسل بعد احلرب العاملية جاء هذا  10حكمته بقدر زيادة علمه، فإن زيادة العلم تعين زيادة األحزان"

ستقرار الفكري املتعذر يف ظل الثانية، اليت اختربت مقدار قدرة العلم على إحداث الدمار، وهذا ينعكا على اال
ستقرار والرفاه يف اجملتمع املادي، حيث غابت الطمأنينة والسكينة واأللفة غياب املعيارية، حىت يف ظل اال
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 راسل يف نفا الكتاب إىل أن اإلنسان أصبح أقل سعادة مما كان عليه حىت يف وقت وتفككت العائلة، ويشري
 احلرب العاملية. 

نا يطرح سؤال نفسه بقوة، اإلسالم يعاين من التعددية املتنافسة واملتصارعة كذلك، فأين هي امليزة اليت ه
املستوى الفكري، بل قدم كل ما حتتاجه  ؟ اإلسالم مل يطرح أحادية مشولية علىختزايليقدمها يف مقابل الفكر اال

شتغال الفكري والعملي موكولة على البشرية للتصرف مبا يتالءم مع جوهر اإلنسان، وترك مساحات واسعة لال
عاتق اإلنسان، ومن الناحية التارخيية نالحظ أن السلطة السياسية قد استخدمت النص الديين اإلسالمي وحورته 

جاهتا وفق منهجية اختزالية كذلك، ما أنتج ردود أفعال متطرفة مثل حالة اخلوارج واحلالة وأولته مبا يتناسب مع حا
السلفية اليت جلأت إىل تعطيل العقل يف مواجهة التأويل الرباغمايت املنفلت فوقعت يف ليربالية مطلقة يف التأويل هي 

ح التجربة التارخيية اإلسالمية يف مقابل . ال نطر 11األخرى بعد تغييب املعايري والضوابط البديهية يف فهم النص
كبري، ومت التعامل مع النص اإلهلي وفق غايات   سالمية تعرضت للخذالن بشكلختزايل، فالتجربة اإلالفكر اال

من عند  اسياسية حبتة، لكننا نطرح املعايري القرآنية واليت جاء هبا رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله املعصومون، وحي  
نتاج معريف يتعرض لقضية اإلنسان ووجوده ومعناه. ومن ناحية إاهلل سب انه وتعاىل، كمرجعية للتعامل مع أي 

القائمة على هنب الشعوب  أخرى نالحظ أن الغرب بالعقل املوضوعي اجملرد من اإلنساين والطامح إىل الفرعونية
لسياسي واألمين، إال أنه يثري احلروب والفنت يف كل ستقرار الداخلي ا، وإن كان يعيش مرحلة من االاألخرى

 مكان، ومنها تذكيته للفنت داخل العامل اإلسالمي. 

تعتمد على وصف ختزايل اإلشكالية األوىل يف هذه الثنائية، إذن، تعود إىل أن العلوم اإلنسانية ذات املنشأ اال
، وبالتايل تفتقد إىل املعايري الثابتة اليت حتاكم من الظاهرة وتحليلها الستخراج المعايير والنظم وقوانين الحياة

خالهلا نتائج الب ث العلمي، فتنطلق من الظاهرة واإلشكالية الواقعية لتستخرج منها معايريها اخلاصة، وبذلك 
آراء  خيرج كل حبث علمي مبعايري خمتلفة، وقواعد حياتية متمايزة، وتفقد املعايري قيمتها الواقعية، وتت ول إىل جمرد

مرتبة بشكل عرضي، ومتلك من األدلة ما يدعم وجودها وبقاءها النسيب، ولذلك جند الكثري من الدراسات ذات 
 ستقراء.رائح خمتلفة يف عملية االالنتائج املتعارضة، ألهنا حتتكم إىل ش

من الدين والفلسفة  يعترب املفكر األملاين يورغن هابرماس يف مقالة له بعنوان "الوعي مبا هو مفقود" إىل أن كال  
امليتافيزيقية قد "جعل من املمكن إلقاء نظرة إمجالية حنو العامل ككل من وجهة نظر متعالية جتاوزية، والتمييز بني 

كانت تلك الفكرة يف سياق الب ث عن الطريق إىل املساكنة بني الدين   12جريان الظواهر واجلواهر الكامنة"
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قاربة اإلسالمية اليت ال تفصل بني جريان الظواهر واجلوهر الوجودي بل والعلم من جديد، لكنها تفارق امل
له }بالعكا فهي تربط بينهما بشكل شرطي كما جاء يف آيات كثرية منها اآلية احلادية عشرة من سورة الرعد 

وإذا أراد اهلل  معقبات من بني يديه ومن خلفه حيفظونه من أمر اهلل إن اهلل ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم
حتجاب الذي قد نقع فيه ، فهنا اآلية تشري إىل الشبهة واال{فال مرد له وما هلم من دونه من وال ابقوم سوء  

جتماعية عن التدخل اإلهلي لشعورنا بأن مثة قدرة ذاتية لدينا حتفظنا، الناشئة من الظن بانفصال الظواهر اال
حتني يف بعض السرديات التأويلية أو الفسلفية اإلسالمية فإن ذلك ال املباشر، فإن كان مثة فصل نظري بني املسا

 نفصال العملي والواقعي.ل إىل االيص

تحدد منظار المعايير ومساحتها الفكرية والوجودية ، ختزالية، وحىت يف أشكاهلا األكثر اعتداال  فاملقاربة اال
، فهي ترتكز يف وضع املعايري احلاكمة على الظواهر املختلفة واملتغرية بشكل عن الغايات الشاملة للكون ابعيد  

اختزايل متطرف، مهملة  األخذ بنظر االعتبار الرؤية الكونية الشاملة والغايات احلقيقية للتكوين اإلنساين، وبذلك 
تلغي المعايير القبلية لك توجد التناقض بني التوجيه العلمي واحليايت وبني احلقائق اإلنسانية والكونية. وكذ

، وبإلغائها للمعايري اإلهلية الثابتة واملثبتة يف المودعة في الرسالة السماوية الخارجة عن ذات اإلنسان المختار
الشريعة السم اء تفقد املنطق يف مقاربة القضايا اإلنسانية املختلفة، حبيث تقبل املنظومة الغربية بالتعددية 

وتعرتف باملقاربات املختلفة على أهنا شرعية، ما يتعرض للمنظومة املنطقية والعقالنية  والتناقض بني النظريات
ومعيار وموجه للشؤون  بالتفكك وطغيان الذاتية يف تقييم واختيار النظريات اليت ينبغي اعتمادها كمرجع

 اإلنسانية.

يشكل معيار ومقياس تطور  نقطة مركزية أخرى أمهلت يف معرفة اإلنسان وهي وجود النموذج الكامل الذي
والتجربة النموذجية ومن هنا نرى أن قراءة  تفتقد للظاهرة اإلنسانية الكاملةختزالية الفرد واجملتمع، فاملقاربة اال

تتعرض  ااملناهج املادية للظاهرة اإلنسانية يف حماولتها لفهمها وتفسريها يقع يف إشكالية حقيقية، فالظواهر مجيع  
والتغري التطوري أو التنازيل أو الفوضوي، كما أهنا ال تعرب عن حقيقة الوجود اإلنساين كوهنا مل للتناقض الداخلي 

تصل إىل مرتبة االكتمال واإلنسجام الباطين والظاهري والعقلي والروحي، وهبذا تفقد الظاهرة النموذجية املعيارية 
 والعمالنية. أو النتائج الب ثية اليت ميكن من خالهلا تقييم الظواهر األخرى

ختزالية إىل اجملتمع املتدين من خارجه وعن مسافة، يف حني أن كثافة انتاجها املعريف نظرت الطروحات اال
ملا تكرسه  امن مصادر معرفة واقع هذه اجملتمعات، نظر   استشراقي الذي يتناول اجملتمعات الشرقية يعد مصدر  اال

معلوماتية ومعرفية لغرض الدرس االنرتبولوجي اهلادف لت قيق املؤسسة اإلمربيالية من موارد مادية وبشرية و 
من الدارسني املسلمني يعتمدون  اواستدامة القدر األكرب من السيطرة على العامل اإلسالمي، ولألسف فإن كثري  

منهجي ناتج من املسافة اليت اختذها الدارس  لعلى هذا النتاج لتكوين معرفتهم مبجتمعاهتم، ما يؤدي إىل خل
 ختزايل.الغريب وعجزه عن سرب باطن شخصية هذه اجملتمعات وعن تقمص شخصية تسبح خارج نطاق إطاره اال
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ختزالية يذهب بنا إىل إمهال خصوصيتنا املعرفية اليت التعرف إىل واقع جمتمعاتنا الدينية من خالل السرديات اال
ديات، وإىل فصل السلوك العمالين عن القيم الكامنة يف  قافتنا، إذ نعتاد على حتليل حياة تتعدى أطر تلك السر 

اجملتمع املتدين من خالل اجملسات املادية اليت ال تستطيع اإلحاطة باألبعاد الروحانية، ونسقط يف أزمة إجياد 
 عنوي.املتوفرة لنا يف العامل املاحللول املادية ملشكالتنا متغافلني عن الفرصة 

تلك اليت اخنرطت يف  ااستطاعت السرديات االستشراقية درك البعد األرضي للمجتمعات املتدينة، خصوص  
الثقافة الرباغماتية بعمق مثل تيارات اإلسالم األمريكي واإلسالم املعتدل أو تيارات السلفية اجلهادية، أما القوى 

من خلل يف بنيتها الفكرية اإلسالمية فال تزال عصية على  ختزايل ومل تعاينوالشرائح اليت مل تتأ ر بالفكر اال
 املواجهة امليدانية سواء  بسواء.الت ليل املادي كما هي عصية يف 

باجملاالت األنرتوبولوجية املختلفة، والنظريات النفسية على  امن نظريات األخالق النسبية املختلفة، مرور   بدء  
والقانون، كل هذه اجملاالت وكثري غريها تقع حتت ظل هذه الثنائية،  تنوعها، والفكر السياسي وعلم السياسة
: تضمني مناهج إىل امنهجي  ختصار املعريف املخل اذا صح القول، حنتاج وللخروج من ربقة هذا التساهل واال

 اخاص   ا: تضمني املنهاج برناجم  اوروحي   استدالل. تربوي  الب ث العنوان املعياري اإلسالمي يف سياق عملية اال
: تضمني املنهاج النصوص اإلسالمية اخلاصة بكل اختصاص أو جمال، تنظيم الالرتباس بالقرآن وأهل البيت.  قافي  

: تنظيم معايري إسالمية شاملة اوتبويب النصوص الشرعية )القرآنية والروائية( وفق األبواب العلمية املعاصرة. نظري  
 وتفصيلية يف خمتلف االختصاصات.

 / استدالل استقراء -4

ستقراء املباشر للظواهر الكونية، كتشافات الفلكية العلمية مبنطق حاسم وحتمي مستند إىل االتقدمت اال 
حول مقدار السلطة الذي متتلكه القوانني  اأساسي   لتصطدم باملقوالت الدينية الكنسية املناقضة هلا، وختلق جداال  

الكونية املكتشفة باملقارنة مع السلطة اإلهلية اليت متلك حق التدخل يف الوجود واملخلوقات، وكانت التيارات اليت 
تقف يف الطرف املقابل لسلطة اإلكلريوس حتاجج بأن القوانني الكونية مستقلة عن السلطة اإلهلية، اليت ال ميكنها 

ستقراء، الذي أصبح بالتدريج يف مواجهة مع دخل مبعزل عن تلك القوانني اليت مت اكتشافها من خالل االأن تت
 املشروعية واملرجعية العقالنية.ستدالل املعتمد على البديهيات العقلية، اليت تعطي منطق النص الديين اال

التداول العلمي لكي تفتح اجملال  وال مناص فقد ضعفت بالتدريج موقعية البديهيات املنطقية األولية يف
. حاول البعض إعطاء مساحة آمنة 13ستقراء الواقعي الذي يقدم أدلة ملموسة ال ميكن ض دهاللتعامل مع اال

، فيما حاولت الكنيسة احلفاظ على إشرافها 14لإلميان الديين من خالل اعتبار أنه معرفة أصلية وال حيتاج إىل دليل
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من خالل  15كن، إال أن احلتمية العلمية كانت أصلب وواجهت إمكانية يل ذراعهاعلى اجلامعات ألقصى قدر مم
ستقرائية الرتاكم يف النتاج العلمي يف الطبيعيات، لتنتقل بعد ذلك إىل جمال اإلنسانيات ومتلي مرجعية املنهجية اال

اتيكان، حىت اآلن، حل هذه احملتكمة إىل األدلة احلسية واملباشرة. وحتاول املؤسسة الدينية املركزية يف الف
ن ، حيث تُتْعَقد ورش عمل جتمع فقهاء الدي16التعارضات من خالل جامعة متخصصة يف العلوم الطبيعية

 املسي ي إىل جانب علماء الفلك.

حاولت اجلامعة بشقيها يف الطبيعيات واإلنسانيات سد الثغرة املعرفية اليت خلقها اهنيار املنظومة املعرفية 
أن العلمانية إذا  المقدس والمدنسالغرب، ولذلك يعترب مؤرخ األديان الروماين املنشأ مرسيا إلياد يف الدينية يف 

قدمت نفسها يف مواجهة الدين، فإهنا ال تتعدى حالة رد الفعل حبيث تبين وجودها على أساس رفض مقوالهتا، 
املعريف العلماين يندفع بنفا الرغبة اليت أن اجملهود  ا، ورأى أيض  17فهي تعتمد إذن يف تربير وجودها على وجوده

ستقرائية وما تقدمه ، لكن جاذبية املعرفة اال18حترك املتدين حنو الزمن املقدس للبدايات وأصل األشياء وحقيقتها
من حتمية من جهة، وادعاء للكشف عن ما هو جمهول يف أسرار الكون واإلنسان، قد حجبت تلك األسا 

ية إىل إنكار وجود اهلل، مؤيدة  باملوقف السياسي من التجربة الدينية الغربية، كما يقول البديهية، ودفعت يف النها
: نعم حنن نؤمن باهلل، إمنا ال نؤمن بتلك : "قضت اخلطوة األوىل إذن بقولجتما  األمريكي روبريت بيالعامل اال

ما حاجتنا إىل اهلل، حىت من دون  :قولاألمور اليت يقتل الناس أحدهم اآلخر ألجلها. أما اخلطوة التالية فهي بال
فلدينا تقدم عظيم. ظن الناس يف القرن التاسع عشر بأن التقدم سيأيت مع األلفية اجلديدة مبجتمع  ؟عيسى املسيح

مثايل، وسنتعامل مجيعنا بلطف مع أحدنا اآلخر. فأتى التقدم احلديث بالقنبلة الذرية ومجيع أشكال الفوضى 
للتوقعات  احصاد بيدر التاريخ خمالف  ، فكان 19والكوارث اإلقتصادية إىل كثري من بلدان العامل، وهكذا دواليك"

اليت قامت على أساس ختمينات مل تأخذ يف احلسبان الطبيعة البشرية وخصائصها ومتطلباهتا ومهاوي شط اهتا 
إمنا مثل احلياة الدنيا ماء أنزلناه من }الدنيوية، وال يزال. وهذا ما يذكرنا باآلية الرابعة والعشرين من سورة يونا 

به نبات األرض مما يأكل الناس واألنعام حىت إذا أخذت األرض زخرفها وازينت وظن أهلها أهنم  السماء فاختلط
كذلك نفصل اآليات لقوم كأن مل تغن باألما    افجعلناها حصيد   اأو هنار   قادرون عليها أتاها أمرنا ليال  

 .{يتفكرون

ن الذين حناول مواكبة املسارات كانت هذه هي الطريق اليت سلكها اإلنسان املتمرد على الكون، أما حن
الت ديثية اليت فرضها الغرب املستعمر علينا وحتولت إىل جزء من حياتنا الواقعية، فإننا عرضة إلنتاج حياة مما لة ملا 

تعتمد ، اليت 20جتماعية، واجلنوح حنو املادية املعرفية املتطرفةوصل إليه الغرب على مستوى الشاكلة الفردية واال
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، وكنا قد أشرنا إىل هذه ختالف والكثرة والتغيرللمعرفة فتقع في مشكلة اال اأساسي   اقراء مصدر  على االست
اإلشكالية حينما حتد نا عن  نائية الوصف / املعيار من زاوية نتيجة املعرفة وعدم وجود مناطق يقينية آمنة يف 

وعملية اإلدراك اليت تصبح أجنبية عن معرفة اإلنسان، لكن هنا اإلشارة هي إىل حركة التعرف وكسب العلم 
اليقني العقلي وتلتزمها حالة من اإلضطراب الناشئ من نسبية املعرفة، اليت تعطي حيوية فكرية من ناحية وتطور 
العقل العملي، لكنها إن سيطرت على العادات العقلية ومنط التفكري تفكك األصول العقلية األولية وتغيبها من 

العقل النظري الذي به معرفة احلقائق الكلية وهو حجر الزاوية يف املعرفة التكاملية فضاء الفكر، فيضعف 
 .21املتعالية

ستسالم ألولوية العلوم اإلنسانية املادية كمرجعية معرفية ومنهجية ينتقل بنا إىل منط فكري آخر اال
ة وما يرتتب عليها من معارف خمتلف، فهذه الكراريا اليت تسبح يف حبر من الاليقني وترفض البديهيات العقلي

عن الوصول إلى القضايا  اتضعف نشاط اإلستدالل العقلي، فتجعل العقل قاصر  دينية وعقالنية وجتريبية 
، حيث أن استغراق العقل يف منط معني من التفكري واالستنتاج واستخدامه لنو  حمدد المجردة بالدليل المجرد

ملسألة اشتغال العقل بالعلوم اإلنسانية وفق منهج اإلستقراء واإلنطالق  من األدلة خيلق ملكة عقلية، وهنا نتطرق
من اخلاص إىل التعميم، فهنا تنتظم حركة التفكري يف سياق الب ث عن احلالة اخلاصة واستنتاج احلالة الكلية 

ويب ث عن احلالة املبدئية من خالهلا، حبيث يكون املنهج االستداليل الذي يستند إىل املسبقات العقلية اجملردة 
، وعند حصر اإلشتغال باملنهج االستقرائي امتفاوت   اعقلي   اوطريق   انقيض   ااخلاصة كمجال انطباق للمبدأ، منهج  

حتصل امللكة العقلية وتتمكن من السلوك الفكري وختلص إىل اإلختزال املتطرف لصاحل منهج واحد يطال القضايا 
لشريعة الثابتة أو املنطق اجملرد، حبيث تصبح القضايا اجملردة ومناهج الوصول إليها الدنيوية واحلياتية اليت مل تقارهبا ا

أو استعادهتا واست ضارها واقعة  يف مسار يتناىف مع امللكة العقلية ويتضاءل حضور هذا املنهج حبيث تغيب 
 ومة الفكرية رغم اإلقرار هبا.نظالقضايا اليت يتعرض هلا عن اإلشتغال الفكري وتتزايد صعوبة إدراكها ودجمها يف امل

ألجل الغاية السامية  اربط الوحي الشريف بني طرق العقل املختلفة وأعطى لكل منها حقه ووظفها مجيع  
وحتقيق معىن احلياة وهدفها، كما تشري آيات كثرية منها اآلية الواحدة والتسعني بعد املائة من سورة آل عمران 

 وعلى جنوهبم ويتفكرون يف خلق السماوات واألرض ربنا ما خلقت هذا باطال   اوقعود   ا"الذين يذكرون اهلل قيام  
سب انك فقنا عذاب النار" مجعت بني الذكر والتفكر واإلستقراء لآليات الكونية والوصول إىل املعىن الكلي 

حىت يتبني هلم  والبديهي، وكذلك اآلية الثالثة واخلمسني من سورة فصلت "سنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم
أنه احلق أومل يكف بربك أنه على كل شيء شهيد" حيث جتمع بني استقراء اآليات وبني املعرفة البديهية اليت 
توض ها عبارات من دعاء اإلمام احلسني يف يوم عرفة "مىت غبت حىت حتتاج إىل دليل يدل عليك" وكذلك اآلية 

اهلل شك فاطر السماوات واألرض" هذا اإلدراك األويل البديهي العاشرة من سورة ابراهيم "قالت هلم رسلهم أيف 
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الذي ال شك فيه واملستند إىل قانون العلية، حيث لكل سبب مسبب، قانون فطري بسيط وأويل، غيبته 
واجلامعة كما أشرنا يف السرديات اإلنسانية املادية لعجزها عن التوفيق بني البعدين إ ر تفجر الصرا  بني الكنيسة 

 داية.الب

جند هذا امليل احلاد حنو أحادية اإلستقراء كأداة للمعرفة يف جممل الكراريا املتخصصة يف قضايا 
اإلنسان، وإن إعادة التوازن ألبعاد العقل وجماالته وقدراته بني اإلستقراء واإلستدالل حيتاج إىل مسارات خمتلفة، 

منهج االستداليل وحتديد موقعه من املنهج االستقرائي، فمن الناحية املنهجية حنتاج إلعطاء مساحة يف املنهاج لل
ففهم مسائل التفكر  اإىل وضع برنامج للتفكر حبسب املفهوم القرآين يف اآليات املتعددة، أما  قافي   اوروحي   اوتربوي  

 السري وضع عناوين حبثية وعلمية جتمع بني ايف القرآن ومواردها املختلفة، وكذلك يف األحاديث الشريفة، ونظري  
 االستقرائي واالرتقاء التفكري اإلستداليل.  

 الظن / اليقين -5

عبد الكرمي سروش عضو جملا الثورة الثقافية يف اجلمهورية اإلسالمية، هو منوذج عن التطرف يف هذه الثنائية، 
ني، من مدخل حيث طرح يف كتابه )القبض والبسط يف الشريعة( مقاربة جتعل املعرفة ترتكز إىل الظن وتستبعد اليق

التأول وفهم النص، ليجعل من النص مادة رخوة قابلة ألي تفسري، بال قيود وال ضوابط، بل ختضع املعرفة للفرد، 
وختلتلف حبسب تنو  األفراد واختالفهم دون إمكانية احلكم املشرتك عليها وفق اصول عقالنية ومنطقية، وبذلك 

. كان ذلك تطرف حاد بدأ يف أوروبا يف ال اإلجتماعي املعريف ومه  تت ول املعرفة إىل فرضية غري ممكنة، والتواص
اجتاه ما بعد حدا ي غري أنه مل يشمل الساحة األكادميية هناك، بل تيار فيها ف سب، وقد تعرض للنقد الشديد 

اإلدراكات  ، لكن فقدان اليقني النسيب يبقى اخلاصية الرئيسية يف نظرية املعرفة اإلختزالية، وطاملا أن22وال يزال
البديهية واليقينيات العقلية واملعرفة القلبية قد أغفلت وأخرجت من التداول الفردي واألكادميي، فإن الظن 

من سورة النجم  اواإلحتمال النسيب هو طريق املعرفة وأفقها الوحيد، وهذا مفاد اآليات اليت أشرنا إليها سابق  
* فأعرض عن من توىل  ابعون إال الظن وإن الظن ال يغين من احلق شيئ  املباركة املباركة "وما هلم به من علم إن يت

عن سبيله وهو أعلم مبن  عن ذكرنا ومل يرد إال احلياة الدنيا * ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم مبن ضل
 اهتدى".

يد إىل الكون حينما يغرق مثقف إسالمي يف املنظومة املعرفية الغربية، وتصبح هي املنظار العمالين الوح
واإلنسان، ستتأ ر بناه اليقينية وخيتل موقها كمرجعية مركزية لصاحل مرجعية املدركات الظنية واإلحتمالية، وقد 
يتصد  ويتهاوى بنيانه املعريف برمته، إذا قرر بشكل واٍ  اإلحتكام إىل ناتج املعرفة النسبية، أو حول املعرفة النسبية 

 لمي، كما فعل سروش.فته وسعيه العإىل منهجية معر 
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تنكر وجود المعرفة الحضورية وبالتالي تلغي إمكانية الوصول إلى  إذن هذه املعارف اإلختزالية اليت
، قد وقعت يف إشكالية معرفية شاملة، وهي نسبية املعرفة وعدم إمكانية الوصول إىل االكتمال اليقين الحقيقي

املعرفة الذي يتميز بالغموض وعدم إمكانية الوصول إىل  والدقة النهائية, وذلك ناتج عن طبيعة موضو  تلك
لطبيعة املوضو ، فإننا نلقي الضوء على  ااملعلومات واملعرفة الكاملة به، ورغم مشروعية هذه النسبية املعرفية تبع  

اإلطار الفكري الذي حددت به تلك العلوم نطاقها الذايت، حبيث اقتصرت على اجلانب الظاهري اخلارجي من 
لوجود اإلنساين، وبتكريا الذهن هلذا النو  من املعارف فإنه يكتسب ملكة القبول باملعرفة الناقصة ويبتعد عن ا

تقبل وجود حقائق يقينية، ذلك أنه يتقبل املعرفة املضطربة ويعتاد النظر إىل املعرفة بالشك وتسكن املعارف يف 
ق واملستقر، فاهتزت الرؤية احلضورية جتاه هذه القلب بشكل مضطرب وسط ي وال تأخذ البعد اليقيين العمي

 ت من التداول العلمي والثقايف.األبعاد فخرج

يل ق بالنسبية املعرفية والتقديرات اإلحتمالية سقوس املنظومة األخالقية، اليت ختضع بدورها للنسبية، 
فالقيم هي مدركات مجالية وعملية، ميكن أن تتغري حبسب األفراد واجملتمعات والظروف واملصاحل، وهذا مدخل 

كتاب )جنود العقل واجلهل(، فالثقافة   آخر من اإلختالل املعريف، أشار إليه اإلمام اخلميين بشكل مفصل يف
، فغدت كل تعتمد المنهج المعرفي التجريبي الدائر مدار الظن في محاوالت إدراك الماورائياتاإلختزالية 

شؤون اإلنسان تدرك بشكل نسيب قابل للنقض، حىت تلك اليت ال يقع فيها التغري واخللل. وحينذاك يصبح 
يف مقاربة الشؤون اإلنسانية.  امشروع   اواحلاجات وحىت الغرائز وامليول أمر  التفسري النسيب املرتبط بالظروف 

انس بت هذه النظرة املعرفية املبتنية على النقص والظن ال اليقني إىل مقاربة املسائل اجلوهرية، بالنسبة للذين 
بشكل الواٍ  إىل منهجية يتبنون القراءة املادية لإلنسان. أما املنشغل بالنص الغريب املادي فاملشكلة تتسرب 

التفكري يف النظر إىل الظواهر والقضايا اإلنسانية حبيث اهتز استقرار القضايا اليقينية وغدت حمل شك أو حىت 
حمل سؤال منهجي لدى البعض. من ناحية أخرى خرجت العناوين اإلنسانية اليقينية من جماالت الب ث وغدت 

 يف السياق األكادميي. مهملة  

قاية من هذا اإلختالل الذي يتسرب مع التلقي االعتيادي لثقافة فاقدة لليقني، إىل عدة حنتاج للو 
إدخال املرجعية اإلسالمية يف القضايا اإلنسانية اليقينية ضمن منهجية الب ث   :امستويات من التوازن، منهجي  

اعتماد برنامج روحي يرتكز إىل  :اوروحي   اكمسلمات يستند إليها، باملقارنة مع القضايا النسبية األخرى. تربوي  
فهم األبعاد الثابتة يف الوجود اإلنساين الفردي واإلجتماعي وفق النظرة  :اتنمية اليقني العقلي والقليب.  قافي  

حتديد موقع املعرفة الظنية من املعرفة اليقينية يف القضايا اإلنسانية يف سياق التكامل املعريف  :ااإلسالمية. نظري  
 .23والروحي

 العلم / الدين -6
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يف الفلك والطبيعيات أدى إىل إسقاس عامل املاورائيات من رؤيته  اكتشاف اإلنسان األورويب ملا كان جمهوال  
الكونية، املعرفة بالواقع املادي الفلكي والبيولوجي شكل البديل عن املعرفة الدينية، اليت كانت بنظر األوروبيني 

للمنظومة الدينية اليت تبني عجزها عن تقدمي احلل لألزمة  امفرتض   بديال  للصراعات واحلروب، فجاء العلم  اسبب  
"اإلضطرابات العنيفة الناجتة عن احلركات السياسية اإلجتماعية، ويقول املفكر املسي ي األملاين إريك فوغلني أن 

ية يف الضروريات وحفظ الروحانية املتنافسة كان هلا نتيجة كلية يف انكماش النظام العام، وتقلص القضية السياس
 ادي املباشر واإلختزايل آنذاك. للمنظور امل ااجتماعي   ا، ما شكل دفع  24السالم باملعىن املادي"

قبل ذلك مباليني السنني، بتعقيداته وتشابكاته، والذي تغري هو معرفة  اعلى أن الواقع املادي كان موجود  
ولن تفعل. فإذا كانت نظريات العلوم اإلنسانية مؤقتة وغري اإلنسان به، تلك املعرفة اليت مل تكتمل إىل اآلن 

وختضع لكثري من الظروف واملتغريات، فإن اإلستناد إليها كبديل معريف وأحادية مرجعية هو موقف  امستقرة علمي  
هذا ؟ وقد نشأ ا، فكيف ميكن اإلستناد إىل ما هو غري  ابت على اعتباره علم  اموضوعي   اأيديولوجي وليا اجتاه  

طرحه فالسفة عصر التنوير الذين أطلق  بديال   ااملوقف يف ظروف تارخيية وفضاءات فكرية خاصة، ليشكل دين  
 عليهم يف بعض األدبيات الغربية، عن حق، لقب األنبياء اجلدد. 

تفصل العلم عن الدين فيفقد العلم الضوابط أتى هؤالء األنبياء ليبشروا مبنظومة معرفية جديدة 
يف اإلطار العام، عزلت العلوم اإلنسانية عن الوحي اإلهلي،  ة والفلسفية المتعلقة بحياة اإلنساناألخالقي

وبالتايل عن املعرفة احلقيقية باإلنسان، وهذا ما أشرنا إليه يف الفصل األول املتعلق باملعايري الفلسفية الوجودية، 
ئجه، قد خرجت عن التوجيه الديين األخالقي، منذ أن لكن هنا نشري إىل أن حركة العلم يف إجراءاته وغاياته ونتا

أصبح أداة للقوة، يقول جاميا وايزر، الباحث يف فلسفة السياسة، يف مقدمته على كتاب فوغلني )الدين وصعود 
، ، حيث أن إضعاف قيمة التجربة املتعالية كان نتيجة قرار وا ٍ اأولي   امعرفي   احلدا ة( أن األخري يعترب احلدا ة فعال  

 .25فاإلنسان احلدا ي اختار جتاهل جتربة احلقيقة املؤسسة على اإلنفتاح والتعايل، إلشبا  رغبته يف حتصيل القوة

من ناحية أخرى، فإن اإلطار الذي قدمت فيه الطروحات "التنويرية" تقوم بوظيفة غري مباشرة يف تشكل 
. نية بإدخاله في منظومة فكرية أخرى منعزلةتبعد اإلنسان عن االلتزام بالرسالة الديموقف من الدين، فهي 

بني الرؤية اإلميانية واألفكار  اداخلي   اتقف العلوم اإلنسانية مبقاربتها املادية يف عرض الرسالة الدينية، فتخلق صراع  
متنوعة على ، ويتولد من هذا الصرا  الداخلي أزمات اوسلوك   العلمية املوجِّهة لل ياة يف اجتاه مناقض لإلميان عقال  

 ار والسالمة الفكرية واملعرفية.املستوى النفسي والفكري واإلجتماعي والروحي، يؤ ر يف االستقر 
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تضمن  26بعنوان )عريضة ضد املستبد( 1579ينقل فوغلني ترمجة ملنشور  وري باللغة الالتينية وز  عام 
( هل 2للقانون اإلهلي؟  امعارض   اأمر   ( هل جيب على اجلمهور اخلضو  لألمري عندما يصدر1أربع أسئلة حمورية 

( هل للجمهور احلق يف مقاومة 3للقانون اإلهلي؟  امعارض   اللجمهور احلق يف مقاومة األمري عندما يصدر أمر  
( هل حيق لألمراء اجملاورين تقدمي يد العون لرعية أحد األمراء عندما تتعرض 4األمري عندما يضطهد الرعية؟ 

من االعرتاض على  االطرح "الثوري" بالتدريج من املستوى الديين إىل املستوى األرضي، بدء   لإلضطهاد؟ هنا انتقل
إىل ممارساته اإلستبدادية سواء  كانت مستندة إىل تأييد ديين أو كنسي أم ال،  خمالفة األمري للنص الديين وصوال  

 وذلك بفعل قيام السلطة الزمنية بتوظيف النص الديين لصاحلها. 

بدأ احلراك السياسي يف مواجهة املنظومة الدينية السياسية "كانت السلطات القائمة يف أوروبا  وعندما
مستعدة لبيع الكنيسة والتخلي عنها مقابل سعر جيد، وكذلك مستعدة السرتجاعها بشرس االحتفاظ بالثمن 

يف سياق براغمايت ويف  ، فثال ية السلطة، الكنيسة، الثورة العلمية، كانت تت رك27الذي حصلت عليها كذلك"
متتالية تدافعية متليها موازين القوى والظروف، لتستقر يف النهاية على انكسار سلطة املؤسسة الدينية، اليت مت عزهلا 
خارج التاريخ بالتدريج، ومعها مت عزل الدين عن إبداء الرأي واملوقف من الطروحات العلمية. وبذلك، وحبسب 

لت السياسة فجأة إىل درجة من الوعي، وعندما نت دث عن الوعي ال نقصد درجة حتليالت فوغلني، فقد "انتق
عالية من الوضوح العقالين، بل بالعكا، مثة شكل من الفكر السياسي بدأ بالتشكل، اجتمع فيه الشعور الفريد 

لقضايا يف باجلانب املادي يف اإلنسان وتقنني العالقات من جهة، ومن جهة أخرى اخلوف املرضي من مواجهة ا
 .28مستوى املبادئ"

تعتمد كانت العلوم اإلنسانية، اليت تأسست يف مواجهة الكنيسة، بناء  على هذا التدحرج التارخيي،  
، حيث تعطي في المعرفة منهج بحث وتحدد مسائل بحثية تتخطى الحدود الفقهية بما يحدث اختالال  

والتشريع لتوجيه اإلنسان لسلوكيات تتناقض مع األحكام الشرعية بسلطتها املعرفية وادعاء املوضوعية اجملردة التربير 
الفقهية والقيم األخالقية، وذلك هبدف حل املشكالت اإلنسانية املختلفة، فولدت مشكالت أخرى، وأنتجت 
مساحة جديدة من اإلشكاليات اليت متا الروح اإلنسانية وتشوهها، وال أدل من ذلك على حجم الفساد 

هنيار الروحي والنفسي الذي تعيشه اجملتمعات اليت مت تثقيفها وجتري إدارهتا ومعاجلة مشكالهتا وفق األخالقي واال
يقول فوغلني، الذي هندف من اإلستشهاد املتكرر بكلماته اإلضاءة على صوت مغفل من الرتاث هذه العلوم، و 

ير احلدا ي جند "منبع للثورة احلديثة رغم تألق أحبا ه، أننا يف كتابات مفكري التنو  29الغريب الفسلفي املعاصر
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، ونتيجة لذلك 30من دون حكمة" ا وري   اللطبيعيانية ضد احلضارة يف جمال الروح، واليت نشاهد أهنا كانت اندفاع  
 .31فلقد غاب عن الكثريين آنذاك فهم العالقة بني العلمنة وتدمري احلرية الروحانية

نية احلالية هي استعارهتا ملنهجية العلوم الطبيعية يف بداياهتا، اإلشكالية األخرى يف منهجية العلوم اإلنسا
من املدرسة الفينومينولوجية، إال أهنا مل خترج اإلنسان من دائرة الطبيعة،  اوقد حصلت تطورات منهجية بدء  

تحلل الوجود اإلنساني من خالل منهاج العلوم ونظرت إليه ككائن أرضي بطريقتها اإلختزالية، فهي إذ 
حولت اإلنسان إىل موضو  للدراسة وبالتايل للت كم به من خالل معرفة موارد التأ ري عليه، متجاهلة  طبيعيةال

 وطبيعة تطوره وحاجاته ومتطلباته.النظرية الوحيانية للموجود اإلنساين 

كة نعود هنا إىل اآلية السابعة والعشرين من سورة النجم "إن الذين ال يؤمنون باآلخرة يسمون املالئ
تسمية األنثى" فلعلها تشري إىل قيام التيار املن رف بإلباس املاورائيات لبوس الصور املعاشة واملادية املباشرة، 
واستخدام منهج املعرفة الظاهري يف فهم املغيبات، وال يفهم من ظاهر اآلية إنكار وجود اهلل والكفر، ولكن 

مل مع عامل الغيب، إذ ينكر اآلخرة ولكنه يعرتف بوجود املالئكة، إنكار غاية احلياة ومعناها، واإلنتقائية يف التعا
ويتصور هلا حالة أرضية أنثوية، وهذا شبيه بالسرديات األسطورية الغربية، وقد نبت حلم تيار األنوار على مبدأ نقل 

ورة العلمية برهنت بقوة منهجية العلوم الطبيعية إىل منظار أحادي اختزايل للرؤية الكونية، فت "اإلجنازات احملددة للث
عن فعالية املنهجية العلمية اجلديدة، وبالنسبة للمفكرين يف القادم من األجيال كان من السهل أخذ هذه املنهجية 

ل العقل هل هو جمرد أم ، وهذا ما حيصل اليوم يف اجلدال حو 32الستخدامها يف اجملاالت األخرى لل ياة والفكر"
 بيولوجي.

على حمورية قضية املرجعية املعرفية، وضرورة إرجا  األراء الفردية املختلفة إىل حكم أكد الوحي املقدس 
الوحي الواضح واحلاسم والذي ال يقع يف التبدل أو النظريات املؤقتة، كما تشري آيات كثرية منها اآلية السابعة 

ن بعد ما جاءك من العلم ما لك ولئن اتبعت أهواءهم م اعربي   اوالثال ني من سورة الرعد "وكذلك أنزلناه حكم  
من اهلل من ويل وال واق"، هذا اإلنشقاق عن املصدر الوحياين، والذي أريد له خالل القرون العديدة املاضية أن 
يسقط من التجربة الغربية إىل الفضاء اإلسالمي، دون األخذ بعني اإلعتبار اإلختالف الكبري بني املنظومتني 

تضمني منهج الب ث األحكام الفقهية كمرجعية حبثية يف  :اهته إىل طرق عدة، منهجي  الدينيتني، حنتاج يف مواج
برنامج روحي وتربوي يتعلق باألحكام الفقهية للعلم وكيفية تأ ري العلم يف احلياة  :اوروحي   االعلوم اإلنسانية، تربوي  

لتعليم األحكام الفقهية ذات  االتعليمي برناجم  تضمني املنهاج  :ااإلنسانية واملسؤولية الشرعية يف هذا اإلجتاه.  قافي  
 ألحكام الشرعية يف العصر احلديث.دراسة اجملاالت التطبيقية ل :االصلة بالعلوم اإلنسانية. نظري  
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 رأي / شريعة -7

يقول مايكل كوك يف مقدمة كتابه الضخم عن األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف اإلسالم ليعرض املوقف 
"لدينا فكرة واض ة عن واجب ال يفرض علينا التصرف بن و الئق إزاء الغري  :احلكم الشرعي الغريب من هذا

فقط، بل كذلك منع اآلخرين من فعل ما فيه تعد واضح على الناس. مع ذلك، ليا لدينا نظرية عامة حول 
، لكنها ليست من القيم األوضا  اليت ينطبق عليها، واإلرغامات اليت تسقطه. إن القيمة األخالقية موجودة عندنا

ونظرية لواجب أخالقي من هذا  االيت أولتها  قافتنا صياغة  متطورة ومتكاملة .. يقدم اإلسالم، يف املقابل، إمس  
 .33النو ، واسع اجملال "

ادعاء القدرة على إبداع معرفة صحيحة ومناسبة للواقع ومؤثرة وقعت املقاربة اإلختزالية يف إشكالية 
، فقد تصل العلوم اإلنسانية إىل قيم أو معارف إنسانية ستعانة واالستناد واالنطال  من الوحيفيه من دون اال

سليمة لكنها الحتجاهبا عن احلقيقة اإلنسانية فإهنا ال تستطيع وضع املسار اإلنساين العقلي والقليب والسلوكي 
أهنا تنظر إىل هذه القيم أو املعارف بشكل  لت قيق تلك القيم أو املعارف املنطلق من معرفة الكائن اإلنساين، كما

 رها يف اجلمال اإلنساين احملدود.منقطع عن أصل اجلمال واجلالل اإلهلي وحتص

عنصر يف تشكيلها، ولكن هذا  االسلوك الظاهري هو انعكاس للشاكلة اإلنسانية الباطنية، وهو أيض  
شخص وله قواعد وشروس يف التعاطي مع شؤونه الباطن اإلنساين ال يتقبل أي مقاربة أو معاجلة فهو وجود م

وابتالءاته، وال ميكنه فهم حقيقته من خالل السلوك، وال حل مشكالته الباطنية من خالل تغيري السلوك الظاهري 
فقط. من ناحية أخرى تعتمد العلوم اإلنسانية الرأي الفردي يف وضع تلك املسارات، وتت ول الذات هنا إىل 

ية املعرفية والقيومية حني أن الشريعة تأخذ احلل عن طريق االستعانة بالقدرة اإلهلية واملرجع مرجعية وجودية، يف
 املطلقة.

يف  ايف كثري من اجملاالت والعناوين القيمية أو احلقوقية اليت أقرهتا الثقافة الغربية واليت قد جند هلا مكان  
للفرد، يف مسؤوليته أمام اهلل  اجتماعية امللزمة ذاتي  الشريعة اإلسالمية، مل يصاحب ذلك اإلقرار التشريعات اإل

تعاىل، وليا بالضرورة أن تكون ملزمة من الناحية القانونية حبيث تفرضها الدولة اإلسالمية على األفراد، بل بقيت 
ية عامة يست سن املرء إنفاذ مندرجاهتا التطبيقية حسبما يشاء ويرتأي، وحينما وضعت التشريعات القانون اقيم  

امللزمة كانت من اإلبدا  واإلخرتا  وحبسب اإلجتاهات الثقافية والسياسية وموازين القوى يف اجملتمع، حبيث وصل 
 مر إىل تشريع املثلية اجلنسية.األ

أشار الوحي املقدس إىل هذه اإلشكالية يف كثري من اآليات، وكانت لفتنة السامري قوم النيب موسى 
لقرآن قوله يف اآلية السادسة والتسعني من سورة طه "قال بصرت مبا مل يبصروا به مساحة خاصة، وهو الذي نقل ا
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فقبضت قبضة من أ ر الرسول فنبذهتا وكذلك سولت يل نفسي"، فكيف الطريق لإلقرتاب من املوضوعية 
مصدر  والتناسب مع حقيقة اإلنسان واجملتمع إذا كانت التشريعات تنشأ من اآلراء والتسويالت، ومل ترجع إىل

لل ياة على  اوكافي   اوافي   اورغم ذلك فإن الطرح اإلختزايل ال ينفك يقدم نفسه دين   ؟املعرفة النقية باإلنسان والكون
ى وما قاعدة كالم فرعون كما تنقل اآلية التاسعة والعشرون من سورة غافر "قال فرعون ما أريكم إال ما أر 

 أهديكم إال سبيل الرشاد".

على أساس معريف علمي،  اقائم   ا، بل توجيه  املزم   اراريا الغربية املادية نفسها دين  ال تقدم الك اطبع  
لتمارس سلطة بديلة على وقع الدعاية املختلقة حول جناح اإلنسان واجملتمع يف إطار النموذج الغريب، فهي تقدم 
لنا على أهنا سر النجاح والتطور املفرتض، مع تغييب مقصود لدور عمليات النهب التارخيية خلريات أمريكا 

ا تعوم على حبر من املال، تلك العمليات اليت قامت على دعاء أكثر من الشمالية واجلنوبية واليت جعلت أوروب
 المثائة مليون من السكان األصليني هناك، واليت تبعتها املشاريع اإلستعمارية يف آسيا وأفريقيا وأسرتاليا، واليت 

 .34مالية هائلة شكلت وقود عصر النهضة اإلقتصادية اأنتجت قيم  

الت شىت من مكتبة العلوم اإلنسانية املادية بشكل غري مباشر، وبالشكل اإلحنراف يف جما نالحظ هذا
املباشر والواضح يف تلك الكراريا اليت تتخذ املن ى التوجيهي والتطبيقي مثل القانون والرتبية والعالج النفسي 

ية املادية يف املستويات والتوجيه اإلداري، وتكمن مفاتيح تفكيك القيود اإلختزالية الضيقة املنطوية يف اآلراء الفرد
 :اوروحي   اتضمني منهج الب ث األحكام الفقهية كمرجعية حبثية يف العلوم اإلنسانية. تربوي   :ااملختلفة، منهجي  

برنامج روحي وتربوي يتعلق باألحكام الفقهية للعلم وكيفية تأ ري العلم يف احلياة اإلنسانية واملسؤولية الشرعية يف 
يتعلق بعلل الشرائع ومقاصد األحكام يف القضايا اإلنسانية.  تضمني املنهاج التعليمي فصال   :اهذا اإلجتاه.  قافي  

 ألحكام الشرعية يف العصر احلديث.دراسة اجملاالت التطبيقية ل :انظري  

 اوأمر   ابسيط   اوال شك بأن عملية تنقيح الناتج املعريف الغريب من خالل الغربال التشريعي ليا مه  
لكن ال بد من اإللتفات إىل ضرورة العودة إىل املرجعية الشرعية عند اإلشتغال باملادة املعرفية  ،مستسهال  

اإلختزالية، ولو من خالل اإلستعانة باملختصني والفقهاء، وبذل الوسع يف تنقيتها من الشوائب، ك ل مرحلي 
 ومعاصر. إنتاج معريف إسالمي أصيلاحرتازي وسليب يسبق احلل الفعلي اإلجيايب عرب 

 اإلستتار / اإلنكشاف -8

"الفلسفة لن تكون قادرة على إحداث تغيري مباشر حلالة العامل الراهنة. هذا ال يصدق على الفلسفة ف سب، بل 
، كانت هذه خالصة عمر 35على كل احملاوالت والتأمالت اإلنسانية. فقط اإلله ما زال بإمكانه إنقاذنا"
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يف القرن العشرين، فقد كانت اجلهود املعرفية واحملاوالت اليت بذهلا طيلة عقود تسبح  االفيلسوف الغريب األكثر تأ ري  
عن املعىن الذي يضفيه  ايف أكثر زوايا الفكر اإلختزايل قتامة وظلمة، حيث كان الب ث عن الوجود املباشر بعيد  
، لكنها اصطدمت، بلغة اإللتفات إىل غاية الوجود. كانت تلك املساعي حتاول التخفي عن احلضور اإلهلي

 سالة للبشرية مبا يناسب فطرهتا.هايدغر، حبقيقة العجز اإلنساين عن ابتدا  ر 

اإلستقالل يف القدرة والشعور بعدم احلاجة إىل اإلله املدبر نبع من الشعور باستقالل العقل اإلنساين عن 
الفلك، فقد تشكل املوقف اإلنفصايل بني القدرة اإلهلية، مبا أنه أنتج معرفة تناقضت مع النص الديين يف جمال 
إىل القدرة الذاتية، لكن هذا العقل يصل  االعقل واإلله، واندفع العقل باجتاه السيطرة على الكون واإلنسان مستند  

اآلن إىل طريق مسدود وبدأ الب ث عن طريق العودة إىل املعنوية، من النقطة اليت وصل إليها هايدغر منذ نصف 
الدولة يف الغرب، اليت تشكل التجلي والتمثل للعقل السلطوي الذي يت رك حنو احللول مكان اإلله، قرن. غري أن 

لصاحل املزيد من التوسع والتمدد يف العامل  استوظف مبكيافليتها اإلجتاه الديين الذي بدأ يت رك يف الغرب مؤخر  
 ا املعتاد يف كبح تكامل البشرية.املستضعف، من خالل التعصب وبناء اهلوية الصدامية، والقيام بدوره

وظف الغرب املعرفة باإلجتما  اإلنساين ألجل السيطرة على الشعوب واجلماعات وحرماهنا من خريات 
عن  ابالدها وأوطاهنا املادية واملعنوية، وكان ذلك العقل املسترت الذي يعترب حركته الذاتية مستقلة ومنطوية بعيد  

، ويف علوم السلطة يلفتنا عنوان )مكاف ة التمرد( اإلختصاص بديال   اات وجوده إهل  الوجود الواجب، يسري حنو إ ب
، حيث مت تكريا املعرفة اجملردة عن القيم األخالقية لقمع كل 36املكرس إلدارة وضبط الشعوب الرافضة للهيمنة

 د والعباد.وحقه يف امتالك البالمن ختطر يف باله فكرة الت رر، وتثبيث ألوهية العقل اإلختزايل 

يف كل حركة املعرفة اإلختزالية نرى غياب اإلله عن العقل يف كل أدواره وجماالته و مدركاته، وإن كان 
للوضوح يف اإلجتاه اإلختزايل، فإن كل احلراك املعريف يف املدرسة املادية يستبطن  امثال )مكاف ة التمرد( منوذج  

 تتار واإلحتجاب العقلي عن اهلل.حالة اإلس

في تحصيل المعرفة وتطويرها وبالتالي تعطيه  تعتبر اإلنسان مستقال  حنن أمام منظومة معرفية إذن 
املنهج االستقرائي بشكل خاص ومناهج الب ث املختلفة بشكل عام توجه العقل . اغير واقعي   اوسلطان   استقالال  

يعزل املعرفة عن العامل احلقيقي واملعلم الفعلي لإلنسان، ذلك أن  افكري   احنو الوصول إىل املعرفة وتقدم بالتايل إطار  
املقوالت القرآنية والوحيانية اليت تربط املعرفة بالتقوى وتلفتنا إىل املعلم احلقيقي تبقى غائبة  عن النص املنهجي 

ات، وحييل إىل تغييب الوجود يف النظرة إىل الذ اوجودي   والسري الب ثي، وهذا اإلستقالل يف املعرفة يستتبع استقالال  
اإلهلي عن التأ ري يف الكون بشكل عام واإلنسان بشكل خاص، فيقع اإلختزال املتطرف الذي يغيب اجلزء األكرب 

 احلقيقة ويكتفي بالسط ية.من 

                                                           



22 
 

، اتعتبر إن اكتشافات اإلنسان غير موجودة في العلم اإللهي مسبق  هذه املنظومة، من ناحية أخرى، 
على ما تقدم، يغفل العقل املادي املنغما يف الب ث الدنيوي  ا، وعطف  تطيع خلق المعرفةولذلك هو يس

يف العلم اإلهلي، سواء  كان ما توصل إليه  اوالسعي احليايت، عن أن املعارف اليت يتوصل إليها هي موجودة مسبق  
إلهلي احمليط بالزمن، يتضمن ما سيصل ، فال يلتفت إىل أن العلم ااأم خاطئ   ا، وسواء  كان ص ي   أم كامال   اناقص  

إليه من معرفة قبل أن يصل إليها، وبذلك ينظر هذا العقل إىل ذاته على أنه اخلالق واملوجد، ويغفل عن اخلالق 
إىل ارتفا   ا، هذا مضاف  احضوري   اواملوجد احلقيقي، وحيصل االفرتاق واالنعزال عن إدراك احلقائق اإلهلية إدراك  

 ي يف املعرفة إال ما رحم اهلل.هلالتوفيق اإل

للفرد، ميارس جتاهها االحتكار وامللكية الفردية، وحيصل من  اهلذا اإلجتاه، تصبح هنا املعرفة ملك   اوفق  
خالهلا على املقام الدنيوي، وتغدو حجر عثرة بينه وبني املعرفة اليت يعرب عنها أمري املؤمنني "عامل رباين، أو متعلم 

 اا التبادل خاضع  على سبيل جناة.."، وهنا يتولد لدينا مشكلة اجتماعية يف تناقل املعرفة وتبادهلا، حيث يصبح هذ
للمصاحل الفردية، واليت عمل الغرب على تنظيمها حلل املشكلة الواقعية، لكنه مل يصل ليدرك املشكلة املعرفية 
املتأتية عن هذا التملك االعتباري غري احلقيقي الذي حيجب اإلنسان عن حقيقة نفسه، وبالتايل عن حقيقة 

 ويوقعه يف اإلختزال الفكري. اعي،الوجود اإلنساين العام، الفردي واإلجتم

يزخر الوحي املقدس باآليات الدالة على عدم انفصال املعرفة البشرية عن القيومية اإلهلية والدعوة إىل 
عدم اإلحتجاب، فنرى اآلية الثالثة عشرة من سورة امللك "وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور" 

إلهلي املباشر كما يف اآليتني الرابعة واخلامسة من سورة العلق "الذي علم بالقلم * أو ربط التعلم والكتابة بالفعل ا
علم اإلنسان ما مل يعلم"، وتشري اآلية الثانية والثمانني بعد املائتني إىل التعليم اإلهلي املباشر لإلنسان اليقظ 

ا اهلل ويعلمكم اهلل واهلل بكل شيء احلاضر امللتفت إىل الوجود اإلهلي والسائر حسب التوجيه الوحياين "واتقو 
عليم" فاإلحاطة اإلهلية تشمل كل شيء كائن ويكون وسيكون، لكن املنهج املعريف الذي نشأ يف كنف اإلجتاه 
اإلختزايل يسري مسار قارون الذي لفت القرآن إىل ارتباس املعرفة بالقوة يف منطقه وسلوكه كما يف اآلية الثامنة 

 "قال إمنا أوتيته على علم عندي".صص والسبعني من سورة الق

من خطاب اإلمام اخلميين الرتبوي واألخالقي،  ااساسي   اأخذت مسألة اإلحتجاب العقلي واملعريف حيز  
على ضرورة السري يف طريق  افاعترب أن العلم هو احلجاب األكرب، وسواء  يف كتاباته أو خطاباته ودروسه، أكد دوم  

أن العامل يف حمضر اهلل، مبوازاة السري يف طريق املعرفة، وعندما خنوض يف حبر املعرفة  التهذيب القائم على حقيقة
املتعلقة بالشؤون احلياتية واملعيشية ومتطلباهتا الفردية واإلجتماعية، هل تنقطع احلاجة إىل التقوى أم أهنا تصبح 

 احنو ممارسة السلطة وإحراز موارد القوة بعيد  وهل ميكن اإلستكانة إىل املعرفة اإلختزالية اليت تندفع  ؟ضرورة كذلك
مآالت العقل اإلختزايل يف السلوك الغريب، سواء  داخل  ؟عن التهذيب الذي كان يؤكد اإلمام على ضرورته

املنظومة الغربية أم يف حراكها اإلستعماري تدلنا على ضرورة التالزم بني التهذيب وبني اإلشتغال املعريف يف 
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تضمني املنهج الب ثي مادة التقوى، : ية. هذا التالزم وحفظه يستدعي رزمة من املسارات، منهاالقضايا اإلنسان
تضمني املنهاج التعليمي مواد التقوى يف العلم واملعرفة، تصميم النظام التعليمي العام بشكل خيفف من اآل ار 

علم من احلركة املعرفية للعقل، تضمني منهج السلبية للعلم، معرفة عالقة التقوى بزيادة املعرفة، فهم موقع اخلالق امل
 اإلهلام اإلهلي وأدعية املعرفة. الب ث عناوين


