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 نُيْقِاليَوَ ةُرفَعْاملَ
 بني الرؤيتني اإلسالمية والغربية

 

 

 
عل كلمة ))املعرفة(( من أكثر الكلمات دورانًا وتداواًل فيما نقرؤه من الكتابات الغربية املنبثقة ل

 عن الرؤية الفلسفية، أو املنبثقة من علم االجتماع والرتبية.
يف حني أن كلمة ))اليقني(( باملقابل، أقل ما حتفل به هذه الدراسات الغربية، وأقل الكلمات  

 وروداً فيها واستعمااًل هلا. هذا مع العلم بأن املعرفة التامة مبعناها الذايت ال تتحقق بدون يقني.
( مبا تؤكده، من أنه ال توجد يف علمياً ذر عن هذه املفارقة املرفوضة )تة تعوالفلسفة الغربي 

الكون حقيقة مطلقة، أي غري مشروطة، بل كل ما يعَّبر عنه باحلقيقة فإمنا هو حقيقة نسبية، 
خاضعة للتغري حتت سلطان الزمان واملكان، وما يسميه املناطقة بالوحدات الثمانية. وهذا ما 

 املعرفة عن اليقني يف أكثر األحيان. يستوجب انفصال
مثرة املعاناة اليت يبذهلا العقل، على طريق اإلدراك.  –فيما تراه الفلسفة الغربية  –إن املعرفة  

والشأن فيها أن تكون متقاصرة دائمًا عن بلوغ درجة اليقني، للسبب املذكور. ومن مث فإن اللزوم 
 ني.ليس موجوداً بالضرورة بني املعرفة واليق
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وحىت يف القضايا احلسية اليت يتم إدراكها باملوازين الرياضية احملددة، قّلما يرقى اإلدراك فيها  
 خاضعة للتطور والتبدل.تظل إىل درجة اليقني. ألهنا 

من أجل ذلك ال تفتأ الدراسات الغربية اليوم، ال سيما االجتماعية منها، تتجه بالنقد إىل  
جاوز ال تت)أي الدراسات الغربية( ، املادية منها واملثالية، بسبب أهنا الفلسفة اليونانية القدمية
 ا تظل تتحرك يف ساحة االحتماالت وضمن درجات املمكن..أفكاراً معرفية نظرية، وأهن

املتعايل يف البحث املستوى ترى أن اهلبوط عن ذلك  –أي الدراسات الغربية اليوم  –وهي  
جارب اجملدية، أوىل باإلنسان: هذا الكائن الذي كان وال يزال العقيم، إىل ساحة األفعال والت

تواقًا إىل حتقيق حاجاته الفردية واالجتماعية، مثل إشادة البنيان ونسج الثياب وإقامة الصناعات 
وإبداع الفنون وتطوير الزراعة. ومما ال ريب فيه أنه ال بد من اختاذ سبل فكرية وعلمية إليها هي 

 ا  هذه السبل رهن بالتجربة الناجحة احملسوسة، وليس متوقفًا على اليقني.األخرى. غري أن جن
 

، والسبيل وللتفريق بني السبيل العقلي إىل األفعال اليت يتوقف النجا  فيها على التجربة
العقلي الفلسفي إىل اليقني الذي ال جدوى من حماولة الوصول إليه، اصطلحت الدراسات الغربية 

: ( وعلى تسمية الثاين ))معرفة((Scienceة األول منها ))علمًا((: )احلديثة على تسمي
(Knowledge.) 

ولعل من أبرز الثائرين على املعرفة الفلسفية املتعالية، والداعني إىل االنشغال باألفعال املهنية 
والصناعية بداًل من االنصراف إىل االنفعال الفكري العقيم، العامل الفلسفي والرتبوي )جون 

 وي( وكتابه )البحث عن اليقني( خري شاهد على ذلك. دي
 على الفلسفة التقليدية الكالسيكية قوله:ثورة ومن أشد ما ورد يف هذا الكتاب 

عيش فيه، آمنة أبداً يف عامل أعلى ستقرة املتقلبة يف العامل الذي نإن الظن بأن القيم غري امل))
ر هناك، مجيع اخلَّبات اليت تنهزم هنا تنتص( وبأن )مما يَّبهن عليه العقل ولكن ال يستطيع جتربته

قد يهب العزاء للمحزون، ولكن ذلك ال يغري واقع املوقف حبال. إن الفصل الذي قام بني النظر 
وما تبع ذلك من استبدال البحث العقلي لبلوغ التوكيد املطلق باجلهد العملي جلعل والعمل، 
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نظار وشتت اجلهود عن مهمة لو متت ألفضت إىل نتائج احليز أكثر أمنًا يف اخلَّبة، قد حّول األ
 ((حمددة
سوس للقيم، ترجع إىل تكميل ))مناهج(( العمل. فالنشاط وأعظم مسألة حتقق األمن احمل))

األعمى، ال خيطوان بنا إىل األمام. وليس تنظيم الظروف اليت تعتمد  جملرد النشاط، والسعي
وإمنا يكون ذلك بالعمل الذي يهتدي بالذكاء الذي حييط  .. النتائج عليها ممكنًا إال بالعمل

بالظروف علمًا، ويالحظ ما فيها من عالقات التتابع. أما القول بأن الفكر، منفصاًل عن 
العمل، ميكن أن يضمن اليقني الكامل فيما خيتص مبنزلة اخلري األقصى، فال يعني على حل 

ة للتنظيم. بل األوىل أن يثبط اجلهود اليت تبذل يف املشكلة الرئيسية اخلاصة، بنمو الطرق البصري 
    (1)هذا االجتاه وترشده((

 
*                    *                           * 
 

، من حيث ذاهتا، بالعجز عن بلوغ درجة اليقني، ومن مث إذن فإن هذه النظرة تتهم املعرفة
و أجدى، وهو النشاط الفعلي القائم على تعلن االستغناء عنها، وتدعو إىل االشتغال مبا ه

 التجربة السلوكية.
غري أن الرؤية اإلسالمية، تفّند كاًل من هاتني الفكرتني. فللمعرفة سبيل ميسرة إىل اليقني لو 
مت السلوك إليه.. وهو األمر الذي يدل على أن احلقيقة املطلقة موجودة. وإمنا الذي حيول دون 

رة أدق: اجلهل باملنهج الذي جيب أن يعتمد يف البحث عنها والسري الوصول إليها اجلهل. وبعبا
إليها.. أال ترى أن اإلنسان يتعامل مع احلقيقة املطلقة، رمبا بدون أن يشعر، يف كثري من القضايا 

وأن باريس تقع يف فرنسا، وأن نابليون مات يف اليوم  4=2×2التافهة ورمبا السخيفة، كمعرفة أن 
.. فهذه وأمثاهلا تدل على أن معارفنا النسبية وأن الطيور هلا مناقري 1112عام اخلامس من أيار 

 تنتمي إىل جذور من احلقيقة املطلقة.

                                                 
 .00و95( البحث عن اليقني: ص 1)
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ستغناء العملي عن املعرفة النظرية، وهم يبعث األخذ به على وعلى كل حال، فإن القول باال
لغي الرابطة مع احلياة، ويوحشة، جتاه التعامل قدر كبري من احلرية، ويزج صاحبه يف الشعور بال

 القائمة بني العلوم اإلنسانية والعلوم املادية اخلاضعة للتجربة.
مث إنه ليس مهمًا بالنسبة ملن زجر به يف مكان غريب، أن جيد أمامه مائدة توافرت عليها 
أصناف الطعام .. إمنا األهم من ذلك أن يتعّرف على املكان الذي هو فيه، وأن يعلم السبب 

يستقر يف نفسه ووعيه أنه سجني يف ذلك سإليه وأدخله فيه. وما مل يعلم ذلك، في ساقه الذ
 املكان.

جتيب الرؤية اإلسالمية بأن املهم أن نعلم أواًل بأن مصدر اخلطأ يكمن فيما يتصوره الباحثون 
يس إال ساحة واسعة حلقائق شىت مستقل بعضها عن بعض !.. إن الغربيون من أن الكون ل

 دميًا وحديثًا. بل تقرر وتؤكد أنالرؤية اإلسالمية ال تقّر هبذا الذي ذهبت إليه األفكار الغربية ق
الوجود الكوين إمنا حيتضن حقيقة واحدة. ولكنها ذات جوانب أو أجنحة شىت .. ونقول بعبارة 

وحدة مرتابطة املرافق واألجزاء، فال تستقيم معرفة أي جزء منه مبعزل أخرى: إن الوجود الكوين 
من عن معرفة األجزاء األخرى. إن معرفة أي جزء من هذا اجلهاز الكوين، ال ميكن أن تتم إال ض

، من البصرية العلمية بالدائرة الكونية كلها. أو برتكيبة اجلهاز قاعدة واسعة، وإن مل تكن دقيقة
 هو.الكوين من حيث 

بعض، ليس يف الواقع إال عن بعضها  وعات املعارف والعلوم املستقلةإن ما نراه من موض
إن بينها من التمازج والتداخل والتفاعل أجزاء مرتاكبة متآلفة يف بناء هذا اهليكل الكوين كله .. 

ل الشامل ما جيعلك ال حتيط علمًا بأي منها إال على ضوء ما يبّصرك به اجملموع الكلي هلذا اهليك
 .. وليست كما قد يُ تَوَهم حقائق متناثرة منفك بعضها عن بعض.

وقد علمنا أن بنيان هذا الوجود الكوين، يتألف من أركانه الثالثة الكَّبى، اإلنسان واحلياة اليت 
يتمتع هبا، واملوجودات الكثرية اليت متوج من حوله .. فما مثة فن من الفنون املختلفة، أو علم من 

املتنوعة، إال وهو دائر يف فلك هذه العناصر الثالثة الكَّبى. ومما ال ريب فيه أن هذه  العلوم
 العناصر متصلة، متفاعلة، يتقوم كل منها ) يف مظهره ووظيفته وآثاره ( بالعنصرين اآلخرين.
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ومن هنا فإن على من أراد أن يتجه إىل دراسة أي من العلوم الكونية، كالفلك والنبات 
رض، والتاريخ الطبيعي، أو إىل أي من العلوم املتعلقة جبسم اإلنسان أو بإنسانيته،  وطبقات األ

كالطب والتشريح واألجّنة واخلاليا احليوانية، والتاريخ والرتبية واألديان، نقول: إن على من أراد 
نية أن يتجه إىل شيء من هذه العلوم واملعارف أن جيعل منطلقه إىل ذلك التبصَُّر باحلقيقة الكو 

يف: اإلنسان،  –كما قلنا   –اجلامعة اليت تتفرع عنها هذه املعارف والعلوم كلها، واملتمثلة 
والكون، واحلياة، مع ضرورة التأمل يف مظهر العالقة السارية فيما بينها. وهو املظهر الذي 

 يكشف عن كوهنا حقيقة واحدة.
ي بسط أمامه خارطة، ك الذإن هذه الضرورة ال ختتلف قط عن الضرورة اليت يشعر هبا ذا

أو جمرى هنر أو مسار سلسلة من اجلبال .. إن من البداهة مبكان أن عليه قبل   د  لبليعلم موقع 
كل شيء أن يتصور الرسم الكلي للخارطة، وأن يتبني موقعها من االجتاهات الفلكية احمليطة هبا، 

مل تتحقق أي قيمة لتصوراته  وما يتقامسها من خطوط الطول والعرض .. فإن هو مل يبدأ بذلك،
ا معرفة هتومه مساء املدن واألهنر واجلبال وإن هواجلزئية عن تلك اخلارطة وما تناثر فوقها من أ

 وعلمًا.
توصل إن شكوى الباحثني الغربيني من أن املعرفة املتعالية اليت تبحث يف احلقائق الكونية ال 

أن يتجاهلوا وحدة الكون وصلة ما بني احلقائق ىل أهنم يصرون على أصحاهبا إىل يقني، مرّدها إ
تبدو وكأهنا فصول متعددة من   . وإهنا لرابطة وثيقة جتعلهاالكونية، والرابطة السارية فيما بينها

ن نتوقعه من باحث عمد على فصل من كتاب، ذي موضوع واحد. فما الذي ينبغي أ كتاب
!.. مما ال شك فيه أنه سيعود مبعلومات را  يدرسه مفصواًل عن الفصل الذي قبله والذي بعده؟

 مضطربة مهزوزة، ويف أفضل األحوال تظل من تفكريه يف مرحلة الشك أو الظن.
مستقلة  أفكارهم وأن يفرتضوا أن ما يتومهونه حقائق كونية اأن يصححو  اعلى أهنم لو أرادو 

متعددة، لن  بعضها عن بعض، ليست يف ذاهتا إال حقيقة كلية واحدة ذات زوايا أو أجنحة
يتبينوا مصداق ذلك، ألن اخلارطة الكونية اليت تَّبز هلم ذلك وتؤكده، غائبة عنهم .. وسأحتدث 

 عن هذه اخلارطة الكونية وأعرف هبا بعد قليل.
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الرغبة إىل أن يصلوا من ومما هو جدير بلفت النظر أن الباحثني الغربيني الذين تدفعهم 
ال يعودون من سعيهم اخلائب  هر الكونية، إىل اليقني،ا يسمونه احلقائق والظوامعارفهم مب
اليت ينصحهم هبا جون ديوي وأمثاله، حبجة أن هلم يف األنشطة العملية التجريبية ما بالالمباالة 

مة .. بل إهنم ال يعودون يحيقق هلم مثرات معاشية جمدية، تعيضهم عن تلك البحوث املعرفية العق
 والوحشة.من سعيهم اخلائب إال باحلسرة 

عد سعيهم العقيم، من الدنيا اليت يتقلبون فيها، أمام لغز بذلك ألهنم جيدون أنفسهم، 
يستعصي على العقل فهمه. واللغز الكوين اجملهول حله، يفرتض العقل فيه احتماالت شىت قد 

تصل يعود بعضها بل كثري منها على اإلنسان بنتائج مشقية ورمبا مهلكة. إن اجملهول، ال سيما امل
مضجعه ويبعث يف نفسه قدرًا كبريًا من االضطراب،  ضحبياة اإلنسان ومعايشه، ال بد أن يقّ 

 التشاغلُ ولسوف يزداد ذلك تأثريًا عليه، ما دام غالف اجلهالة مثبتًا فوقه. ولن يسلّيه عن ذلك 
 باألنشطة العملية التجريبية.

عن الباحثني، تؤكد أهنم ارتّدوا متمثاًل يف مواقف وكلمات لطائفة من  
 ىل مشاعر من الوحشة واألسى، والضيق باجملهول الذي حييط هبم.رحلة املعرفة إ

 
 يقول برتراند رسل يف مقدمة كتابه ))سرييت الذاتية(( يف حتسر وأمل:

قضيت حيايت سعيًا إىل ثالث غايات: احلب، والسالم، واملعرفة. ولقد أتيح يل أن أحقق )
      (1) (عرفة فقد عدت منها بأوكس احلظو كبرياً من الغاية األوىل والثانية. أما املقدرًا  
ويروي الكاتب األمريكي جورج فريك حواراً جرى بينه وبني صديقه أنشتاين، سأله خالله عن  

هش فريك من جوابه، وقال له: ال !.. فدُ  املوت وحقيقته. ففاجأه أنشتاين بقوله: ال أدري
ت صاحب النظرية النسبية، وصاحب الفضل يف حتديد قوانني الفضاء والزمن تدري.. وأن

 ؟!.. واجلاذبية
 

                                                 
 7و 0( سرييت الذاتية: ص: 1)
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فقال له أنشتاين: أرأيت إىل طفل دخل مكتبة رصفت فيها الكتب بوجه كل من جدراهنا  
األربعة مرتفعة إىل السقف. وملا سئل الطفل عما يراه، أجاب: هي كتب حتوي علومًا شىت 

 (1)املكتبة !.. تلكين ال أعرف عن هذا الكون أكثر مما عرفه الطفل عن بلغات متعددة .. إن
   
 دلية، فقد اجتاحته حرية السري إىلجلأما اجنلز شريك ماركس يف وضع اسرتتيجية املادية ا 

عرفة مث الرجوع عنها خايل الوفاض إىل حيث مل جيد بدًا من القول بأن األجيال القادمة على امل
خ الطبيعي. ويقول: ال سيما يف شؤون التاريخ والتاري تصحيح أخطائنا، األرجح ستنهمك يف

))إن احلقائق األبدية تعاين مأزقًا أشّد حراجة، يف اجملموعات الثالثة من العلوم، وهي اجملموعة 
 .(2)التارخيية. وهكذا فإن معرفتنا يف جمال التاريخ اإلنساين ألشد ختلفًا منها يف ميدان احلياة

 
نشتاين. وهو يتحدث عن التاريخ القصّي لإلنسان حرية داروين عن حرية اجنلز وأ تقلوال  

من العوامل ما ذهب إليه ويديل بافرتاضاته عن أصل األنواع. فقد كان جوابه ملن ناقشه يف بعض 
قوله: )) إننا ال ينبغي أن نتوقع العثور على جواب حمدد  ،اليت تدخلت بنظره يف تطوير اإلنسان

هذا السؤال. إذا عرفنا أننا ال جرم نعجز عن اإلجابة على سؤال أقل من هذا السؤال  معني على
 (3)تعقيداً((

  
 
ر هؤالء الباحثني، ال سيما ذلك العجز و إذن فقد كان العجز املعريف، وال يزال، غصة يف صد 

يديهم أو املتعلق مبعرفة ذات اإلنسان ومبدئه ومصريه، ومل حتملهم هذه الغصة على أن ينفضوا أ
العملية املعيشية القائمة ، وعلى أن يتجهوا بداًل من ذلك إىل األنشطة تعقوهلم عن هذه املعانا

 على التجربة بداًل من اليقني.
        *                       *                      * 

                                                 
 ( جملة العلوم اللبنانية ، السنة الرابعة، العدد الثالث.1)
 .105( أنيت دوهرنغ: ص2)
 .412( أصل األنواع: ص3)
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قني. ومن مث إن إدراك الشيء ال يرقى إىل درجة املعرفة )يف املصطلح اإلسالمي( إال إذا أمثر الي 
عرفة واليقني تالزمًا مستمراً. وعندما يقع بينهما االنفصال، تتحول املعرفة عندئذ إىل فإن بني امل

يف أن املنهج اإلسالمي إىل املعرفة ال يفرق إىل اليوم بني شك أو ظن .. وهذا هو السبب 
مصطلحي املعرفة والعلم، أللهم إال الفارق اللغوي الذي ال عالقة له مبوضوعنا هذا، وهو أن 
عملية املعرفة ال تكون إال بعد جهل، يف حني أن العلم قد يكون اكتسابًا بعد جهل كعلم 

اهلل. ولذلك ال جيوز أن يوصف اهلل بالعارف، وإمنا  اإلنسان، وقد يكون حقيقة أزلية كعلم
 .(1)يوصف بالعامل

إىل درجة  هاى أكثر إن ذخر املعارف الذي يتمتع به تاريخ املعارف والعلوم اإلسالمية، يرق 
ال هبذا الشرط. ومن مث فإنك مهما حبثت، لن اليقني. وهو ال يكتسب اسم املعرفة أو العلم إ

، الذين ألزموا أنفسهم باملنهج اإلسالمي إىل املعرفة، على من بقيت تعثر بني علماء املسلمني
هتم، أو عادوا مبشاعر من القلق واالضطراب. بسبب تصورات ااملعرفة حلمًا غري متحقق يف حي

 مهزوزة غامضة إىل شيء من حقائق الكون وقوانينه.
ل ما قاله أنشتاين؟ أم فالذ من اإلجابة عن هذا السؤال مبث هل جتد فيهم من سئل عن املوت 

هل جتد فيهم من وقف أمام كتاب هذا الوجود الكوين وقفة احلائر الذاهل، معرتفًا بأنه مل يعد 
 ال بأوكس احلظو ؟املعرفة إ من رحلته يف فجاج

 ابن القيم عن املوت نفسه وكل ما قارن بني قول أنشتاين عن املوت: ال أدري، وما قاله 
( مث قارن بني ما يؤكده اجنلز من أن األجيال اآلتية ستصحح الكثري  يتعلق به يف كتابه ) الرو 

من أوهامه، وما يقوله اإلمام الغزايل عن العامل احمليط باإلنسان وعن أحداث املعاد الكوين يف  
اوي والعضد كتابه ))إحياء علوم الدين((، أو كل من اإلمام اجلويين والرازي وابن تيمية والبيض

                                                 
 3/ ط 125( انظر )) كَّبى اليقينيات الكونية (( لكاتب البحث ص:1)
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اإلجيي ..إخل فلقد كان اليقني أنيس هؤالء العلماء األفذاذ يف رحلتهم إىل املعرفة. ومل نعثر على 
 أي كلمات هلم تنبئ عن مشاعر الضيق اليت انتابتهم من جراء معرفة تنأى هبم عن بلوغ اليقني.

اهيل اليت حتيط وهذا ال يعين أن علماء املسلمني استوعبوا أمور الكون كله علمًا. فاجمل 
باإلنسان أكثر من املوضوعات املكشوفة حتت بصريته أضعافًا مضاعفة. وجّل ربنا القائل: ))وما 
أوتيتم من العلم إال قلياًل(( ولكنا نعين أن كل ما هو مثبت ومعررف به يف اخلارطة الكونية اليت 

اليقني به، إن هو إىل ته ومن مث وضعها اهلل حتت أبصارنا وبصائرنا، ميلك اإلنسان سبياًل إىل معرف
 سلك السبيل القومي إىل ذلك.

    *                             *                   * 
 

واجلواب أواًل: هو ما قد ذكرته لك من قبل، من أن كل من أراد أن يتجه إىل دراسة فرع من  
فروع املعرفة الكونية الكثرية، البّد أن يتبني أواًل اجلذع الذي تنبثق منه هذه الفروع كلها، أال وهو 

: اإلنسان والكون واحلياة، متامًا كشأن من بسط أمامه خارطة احلقيقة الكونية املؤلفة من جمموعة
 تبني فيها موقع مدينة أو دولة أو سلسلة جبال .. ال بد أن يتعرف على اخلارطة أواًل.سي

مث إن على من يريد أن يتخصص يف دراسة فرع من فروع املعارف الكونية اليت أحملنا إليها، أن  
علمية عامة تبصره بعالقة العلوم املختلفة، بعضها ببعض، وبكيفية يبين دراسته املعمقة على ثقافة 

 تسلسل املعرفة من عالقة ما بينها.
اليت تبصره بعالقة عامة الثقافة ال هذه ما من ريب يف أن من يبدأ فيبين دراسته املعمقة على 

ية مرتابطة املعارف الكونية بعضها ببعض، سريى أن البنيان الكوين أشبه ما يكون بفصول متوال
من كتاب ذي موضوع واحد .. وتلك هي احلقيقة اليت يعَّب عنها العلماء بقوهلم: إن الكون 

 وحدة متآلفة متناسقة تنطق بوحدة خالقه.
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فإذا سار الباحث عن املعرفة ملتزمًا هذا النهج، وحتقق هبذا الشرط، فلن تبقى آمال املعرفة  
على التحقيق يف حياته، بل يتا  له حينئذ أن يكشف واليقني غصة وراء صدره، أو أمنية متأبية 

عن احلقيقة سرتها، وأن يتعرف على هذا الوجود الكوين الذي يعيش يف فلكه، معرفة قد تكون 
 غري عميقة، ولكنها تكون صحيحة تبعث الطمأنينة يف نفسه بكل جزم ويقني.

   *                                    *             * 

ولكن فما هو اجلذع الكوين لفروع املعارف املختلفة، ذاك الذي عثر عليه املسلمون فتعرفوا  
 وانطلقوا منه، يف حني مل يتح للغربيني العثور عليه واالستفادة منه؟  عليه،

إنه القرآن!.. هو اخلارطة الكونية اليت تضع بني يدي اإلنسان خالصة العامل: صوره وأحداثه  
 ة ما بني جهاته وأجزائه، جامعًا بني أزمنة املاضي واحلاضر واملستقبل.وصل
( بعيدًا عن أنظارهم ن )هذه اخلارطة الكونية اجلامعةفقد كان القرآ ولسوء حظ الغربيني 

 قصد أولئك الذين كانوا وال يزالون يبحثون عن اليقني دون أن جيدوه.أواهتماماهتم، وإمنا 
املعرفة السليمة اليت تبعث على اليقني العقلي والطمأنينة النفسية،  ولنتأمل اآلن كيف تتحقق 

لدى الرجوع أواًل إىل خارطة الكون ))القرآن(( واملفروض أنك سبق أن تعرفت عليه ووقفت على 
 الدالئل القاطعة بأنه يستحيل أن يكون كالم خملوق، وبأنه ال ميكن إال أن يكون كالم اخلالق.

لإلنسان عن ذاته، ويعرفه على مبدئه ومزاياه الكونية ومنتهاه، وذلك  يبدأ القرآن فيتحدث 
هو األداة األوىل يف عملية اإلدراك والفهم، وهو  –مبا يتمتع به من عقل ورشد  –نظرًا إىل أنه 

العنصر األول من عناصر احلضارة اإلنسانية .. وهي البداءة اليت جتعل املتدبر للقرآن يقف طوياًل 
اته، يكتشف مظاهر تكرمي اهلل له وتفضيله على كثري من اخلالئق األخرى. ولكنه أمام مرآة ذ

ته هلل عز وجل يف كل األحوال يكتشف أيضًا ما هو أهم من ذلك، وهو عبوديته ومملوكي
 تقلبات.وال
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مث إن القرآن يقود املقبل إليه واملتدبر له إىل الوقوف على حقيقة أخرى ذات أمهية كَّبى أال  
ياة اليت تسري يف كيان اإلنسان. حيدثه القرآن عن مصدرها وقيمتها ودور اإلنسان يف وهي احل

رعايتها واالهتمام هبا، وعن احلاالت اليت جيب عليه فيها أن يكون ضنينًا هبا، واحلاالت اليت 
 ينبغي أن يضحي فيها هبا.

مسخرة له، فيحدثك  مث يأيت دور احلديث عن املكونات اهلائلة الكثرية اليت حتيط باإلنسان 
القرآن عن مظاهر ربوبية اهلل وحكمته ووحدانيته فيها، ويلفت نظرك إىل الوظائف اليت أقامها اهلل 
عليها خلدمة اإلنسان وحتقيق رغائبه، وإىل العالقة السارية ما بينها وبني اإلنسان والشروط اليت 

 تؤديها الستمرار حياته ومحايتها من أي سوء.
يؤكد لك أن بنيان هذا الوجود الكوين، إمنا هنض على دعامة من خلق اهلل له مث إن القرآن  

ان إمنا هو اإلنسان، وأن املهمة اليت يابتداًء، ودعامة أخرى من رعايته دوامًا، وأن حمور هذا البن
أنيطت به هي عمارة األرض وإقامة جمتمع إنساين سليم عليها، تشرق فيه العدالة وتشيع يف 

عاجزًا عن حتقيق ذلك استقالاًل، فقد أجنده اهلل بتعاليم إلقامة  ة .. وملا كان اإلنسانائه الرمحأحن
ه أن يلزم الناس بذلك موازين العدل، والستثارة أسباب احملبة والرتاحم .. وقد شاء جل جالل

 ن يشّدهم إليه بعوامل الرتهيب والرتغيب ..إلزامًا، وأ
قرآن، كما تتمثل شجرة نسان املقبل بتدبر إىل الام اإللقد متثل إذن اهليكل الكلي للكون أم 

ض مستوية، ليس بينه وبينها ر أسقة عظيمة أمام عينيه عندما ينظر إليها، قائمة جبذعها على با
 و سحاب.حجاب أ

كل من أقبل يصغي إىل مناجاة القرآن نعم .. هكذا يتمثل الوجود الكوين كله أمام بصرية   
بصريته، معرضًا عن مشوشات عصبيته. فإذا انطلق من هذه  الصورة  وتعاليمه، فاحتًا له عني

ىل ما يريد أن يناله من خمتلف العلوم واملعارف الكونية، مل حيجبه عنها غبش اجلهالة هبا إالكلية 
ا هو مسخر له منها، أمام أسرار مكشوفة وحجب مرفوعة، نها، ووجد عقله مبواالستيحاش م

ذلك من الغيوب اليت طوى اهلل عن اإلنسان سبيل العلم هبا، سّلم األمر فإذا جتاوزها إىل ما وراء 
 .(1)للخالق احلكيم، وعاد من جهله هبا راضي النفس مطمئن البال

                                                 
 127و120القرآن لكاتب هذا البحث: ص ( انظر منهج احلضارة اإلنسانية يف1)
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           *                *                         * 
 

 له، أن الرؤية فرق ما بني الرؤية اإلسالمية من خالل القرآن إىل الكون، ورؤية الفكر الغريبإن 
القرآنية تضع الرائي من الكون أمام جهاز مؤلف من أجزاء مرتاكبة متناسقة يظل التفاعل البنّاء 

شف  تجزاء األخرى، ويكيمة اجلزء منها مبا يتبينه من األساريًا فيما بينها، ومن مث فهو يدرك ق
يعود فيقف من القرآن أمام مث  يما بينها.يراه من االرتباط الوثيق الساري فكمال كل منها مبا 

 مرآة ذاته، وقد تبني هويته، ووظيفته اليت أقامه اهلل عليها، ومكانته اليت يتبوؤها من الكون كله.
أما الرؤية الغربية، فهي تضع الرائي أمام نثار من ظواهر كونية شىت، ال يدري من أين جاءت 

ال ساحة وجودية جمهولة ظر إليه، إيها فإنه لن يرى يف عمق ما ينوكيف انبثقت. ومهما تأمل ف
 لغاز!..فاق، سداها وحلمتها نسيج من األاآل

ه عندما يتجه بفكره إىل عملية املعرفة والعلم، أن يلتقط من تلك في شأنالومن مث فإن 
ن يدرسه ويسَّب غوره، دون أن يدرك أنه املتناثرة أمامه )فيما يبدو له( ما حيب أ الظواهر الكونية
ه بذلك ضمن مرّبع يف شبكة كونية متواصلة اخليوط واحللقات. فهو كلما أراد أن إمنا حصر نفس

يزداد يف مربّعه الذي حصر نفسه فيه غوصًا وعمقًا، اصطدم مبزيد من العالقات اجملهولة، 
واملشكالت الناشئة من ظاهرة احلركة الكونية الواحدة ووظائف اجلهاز الكوين املنعكس على 

 سه فيها.النقطة اليت حصر نف
كتلة ذات أجزاء مرتاكبة من   %20هنا بالقاعدة العلمية القائلة: إن دراسة  كر أن أذكّ  يوينبغ

من حقائق تلك الكتلة. بل إن  %20ليس من شأهنا أن تؤدي بالضرورة إىل معرفة  متفاعلة،
 من تلك احلقائق، أو رمبا توصل %1ىل معرفة حىت ة، قد ال تؤدي إميقمثل هذه الدراسة الع

 حبها إىل جمموعة تصورات مشوشة خاطئة عن جمموع تلك الكتلة.اص
بذل جهدا ً شاقًا  -نعلم كما  –ىل داروين، الذي استشهدت بكالمه قبل قليل .. إنه وأعود إ

يف دراسته ألصل األنواع، ومنها اإلنسان، آماًل أن حيوِّل خياله عن أصل اإلنسان إىل حقيقة 
ىل ذلك بعقبات شىت. بل بوسعك أن تالحظ أنه كلما سعيه إمية ثابتة. ولكنه اصطدم يف عل

هه املشكالت ظهوراً، ر املوضوع ازدادت يف وجحاول أن يزداد يف عرض نظريته عمقًا وسَّبًا لغو 
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وجتلت أمامه عوائق ذات صلة مبوضوعات أخرى مل يكن حافاًل هبا أو متنبهًا إليها، حىت أجلأته 
عجزه عن اإلجابة عن املشكالت املستعصية اليت راحت  يف أكثر من موضع إىل أن يعتذر عن

 . بل أكد أنه يعجز عن اإلجابة عن مشكالت أقل منها تعقيداً.. تتزايد أمامه
ولكن هذا املوضوع مل يؤرق أذهان العلماء املسلمني، ومل يستأثر باهتمامهم، ذلك ألن القرآن 

يث عنه وعن كل ما يتعلق به، أمام وضعهم أمام أصل اإلنسان ونشأته، عندما وضعهم من احلد
مرآة الذات، وكلٍّ من مبدئه ومنتهاه. مث زاد يقينهم بذلك رسوخًا، إذ قال عن األخيلة واألوهام 

السماواِت واألرِض، وال خلق  )) ما َأْشهدهُتم خْلقَ  اليت أرهق دارون وأمثاله عقوهلم وأنفسهم هبا
 [91كهف:]ال.أنفسهم، وما كنت متخذ املضلني عضداً ((

          *                        *                         * 
 

بعد أن تبينت الثغرات الكبرية، يف منهج ))املعرفة(( عند الغربيني، وهي  
الثغرات اليت يتنزه عنها منهج املعرفة يف القرآن، أن تعلم املراد بقوله تعاىل: )) ما فرطنا يف 

[ وأنه ليس كما يتوهم السطحيون من أنه حوى العلوم 31]األنعام:.(( الكتاب من شيء
واملعارف كلها، وإمنا املعىن أن القرآن قد حوى أصول املعارف كلها عندما وضع اإلنسان أمام 
الرسم البياين الشامل للوجود الكوين بأسره، إىل درجة أن اكتشاف أي حقيقة علمية ال يكتسب 

 إال إذا مت ضمن تصور سليم لذلك الرسم البياين.قيمته العلمية الصحيحة 
ما يقفون دوبوسعك اآلن أن تتبني اجلواب عن اإلشكال الذي يردده الكثري من الناس، عن

وهو قوهلم: إن الدنيا مليئة  [21(( ]فاطر: إمنا خيشى اهلَل من عباده العلماءُ  على قوله تعاىل: ))
م ال يؤمنون باهلل، فضاًل عن خمافته. واجلواب ثريين منهاليوم بالعلماء األفذاذ، ومع ذلك فإن الك

كما قد تبني اآلن( علماء باملعىن احلقيقي للكلمة .. وإمنا هم أولئك الذين أن هؤالء ليسوا )
أعلنوا إعراضهم عن البحث عن اليقني يف قضايا الكون، واستبدلوا بذلك األنشطة العملية املهنيرة 

فإذا طاب هلم أن  إال باملصطلح الغريب احلديث .. ي ليست علماً القائمة على التجربة .. وه
ائل املعرفة عندهم إىل التبصر حبقيقة من احلقائق الكونية، وضعوا املكَّبات على رقعة يتجهوا بوس

يف تلك الرقعة، حيث احلقيقة اليت يبحثون عنها، وهم  اصغرية من قلب اخلارطة الكبرية، مث محلقو 
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افلون!.. بل إهنم منوذج ألولئك الذين حيصرون أنظارهم من اجلسم اإلنساين  عن اخلارطة ذاهتا غ
 .(1)كله يف الكبد وحده، وهم عن جمموع جهازه العضوي معرضون

ومن أجلى األدلة على ذلك أهنم أنفسهم، يعرتفون، بعد كل ما يستحصدونه من املعارف 
ىل املعرفة .. وبأهنم ال جيدون يف والعلوم، بأهنم يعانون من وطأة اجلهل وأهنم حباجة ماسة إ

حرية تطوف  معارفهم طمأنينة يركنون إليها، مهما دقت وتعمقت، بل يظلون هنبًا لدّوامة
 بأذهاهنم وأنفسهم. وقد ذكرت لك مناذج من اعرتافاهتم، من قبل.

كما أن من اليسري عليك اآلن أن تعلم اجلواب عن إشكال آخر ينبثق يف أذهان كثري من 
عندما يقرؤون قول اهلل تعاىل عن العلماء الغربيني وأمثاهلم: ))يعلمون ظاهرًا من احلياة الناس 

إذ خييل إىل املستشكلني أن كلمة ))ظاهراً(( تعين املدارك السطحية للشيء، باملعىن الدنيا(( 
 املتداول عند الناس، وهو ماال ينطبق على العلماء الغربيني.

حية للشيء تتمثل، أول ما تتمثل، يف املعرفة اليت ُيزَهى هبا من ولكن احلقيقة أن املعرفة السط
، ولكنه انطلق يغوص بداًل من ذلك، يف اوحقيقته امل يعلم بعُد شيئًا من هذا املعلوم وحجمه

 .يمن حيث ه االفسيح، غري متعرف على ذاتيته ا، تائهًا وسط حجمها اجلزئيةدخائلهو  اأجهزهت
إن بدا يف  ظاهره سَّبًا للغور وتعمقًا يف الفهم، ولكنه يف واقع واملهم أن مثل هذا العمل، و 

األمر وحقيقته سطحية متناهية .. وهذا هو بالضبط معىن قوله تعاىل عنهم: ))يعلمون ظاهراً من 
 احلياة الدنيا ((.

               *               *                          * 
 

كونات عن احلق عندما وجهوا أنظارهم ومداركهم إىل امل افإن الفالسفة مل يتنكبو وبعد، 
يبحثون عن حقيقتها وينشدون الوصول إىل يقني بشأهنا .. ولكنهم أخطؤوا يف املنهج الذي 

 ينبغي أن يسلكوه لبلوغ ذلك.
محّلوا عقوهلم وحدها مهمة إدراك احلقيقة والبلوغ بشأهنا إىل يقني، دون أن يفرقوا بني احلقائق 

ة اليت ختضع للحس والتجربة، واحلقائق الغيبية اليت ليس للحواس إليها من سبيل .. فحّملوا املادي

                                                 
 134( انظر "منهج احلضارة اإلنسانية يف القرآن: ص:1)
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عقوهلم من هذه املهمة الثانية أعباء تتجاوز طاقتها، وعادوا من جهودهم املعرفية بأخيلة وأوهام 
 ال سند هلا وال دليل عليها.

ما قرروا أن السبيل إىل إدراك عند لمني صححوا اخلطأ وقوموا املنهج،مث إن الفالسفة املس
لينا قل إمنا هو اخلَّب الصادق الواصل إاحلقائق الغيبية إمنا هو النقل أواًل والعقل ثانيًا .. ومستند الن

بالتواتر .. وهو كتاب اهلل عز وجل واملتواتر من صحا  السنة، أما العقل فهو األداة اليت ال بّد 
كان مصدره، وأيًا كان نوعه، أي حسيًا خاضعًا   من االعتماد عليها يف فهم كل شيء، أياً 

 للتجربة أو غيبيًا خاضعًا للنقل.
ويف كل األحوال ال بد من االحتكام إىل املنهج القرآين القائل: ))وال تقف ما ليس لك به 

 [.   30]اإلسراء:علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤواًل((
 

               *               *                          * 
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