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املخلص::
إن إدراج التاريخ ضمن ما وصل إليه الفكر إلاسالمي اليوم من معرفة يكشف لنا
قيمة العلوم ألاولى التي مثلت قاعدة وسندا كبيرا يسعى من خاللها املفكرين إلظهار
ذلك التطور وبلورته في شكل جديد يتماش ى ومقتضيات الدين إلاسالمي اعتمادا على
العلم واملعرفة ،إذ تشكال في عهد النبي صلى هللا عليه وسلم تشكال قيما لكون القرآن
مرجعية كال منهما ما أدى إلى فتح فضاء للمسلمين بعد ذلك ،إذ تظهر تلك ألاهمية
البالغة للعلم واملعرفة التي قدمها أنصار الفكر إلاسالمي بعد وفاة النبي صلى هللا عليه
وسلم أمثال أبو بكر الرازي وابن سينا...الخ ،ثم تتعدد مجاالت الفكر استنادا على
نظريات تكشف لنا انفتاح بصورته الواسعة إال أن ذلك خلف نوعا من التناقض بين
أفهام متعددة ترجع أسبابها إلى جدلية العقل مع النقل .وإذا ما حددنا ضوابط البحث
وتحصيل العلم في إلاسالم بصفة عامة فبإمكان القول أنها تعتمد على أنه من الضروري
إدراج املوضوع املراد الكشف عن حقيقته داخل نطاق العقل ،وهذا ما يتناسب مع
املسائل الغيبية ،ولذلك فإن العلماء في إلاسالم يعودون في تحصيل علومهم إلى القرآن
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 ومنه يمكننا القول أن تأسيس القواعد وإثراء املعارف ال تخرج عن نطاق تلك.الكريم
.الثنائية التي يمثلها الفكر إلاسالمي والبحث العلمي اليوم
. الفكر إلاسالمي؛ التجليات العلمية واملعرفة؛ القرآن الكريم:الكلمات املفاايية
Abstract :
historical integration all that has happened by Islamic thought. today it is the
knowledge to discover at home the value of the first sciences as a base is always to
try the thinkers to enlighten this derelapemont and to give a new form that parallels
with the religion Islam that it forgets the knowledge, these are forms of the Prophet
Muhammad's day which considers that the Qur'an is a source gives much
importance to the knowledge after the deep revelation for the knowledge that gave
a jump of the Islamic dressings, After the death of the prophet Mohamed as
aboubekr razy-ibn sina the multiplication of the domains thought through these
hypotheses we can say that the soaps always come back in the quran to achieve an
objective in it is the construction of the bases and the riches of sciences not hiding
in the Islamic thoughts
Keywords : Islamic thought; scientific manifestations and knowledge; the Holy
Quran.

:مقدمة
إذا كان الفكر إلاسالمي هو الاجتهاد الذي يقوم به العقل إلاسالمي من أجل
تأسيس مبادئ ومعايير يسير وراءها إلانسان من خالل قواعد ومنطلقات خاصة بالفرد
 فإن املجتمع إلاسالمي بمفهومه الصحيح ال ينتج إال عن طريق،داخل املجتمع إلاسالمي
 وذلك،العلم كوحدة تنطلق من تعدد آلاراء وتحليلها تحليال موازيا للنسق املعرفي السليم
من خالل إعادة بناءها طبقا ملا يوازي الدين الصحيح الذي يخضع له املجتمع للوصول
 لكن كيف يمكن إبراز دور وفعالية الفكر إلاسالمي،إلى إنتاج ما يسمى باملعرفة إلانسانية
. في بناء العلم واملعرفة ؟ وما هي التجليات التاريخية التي تبين قيمة وأثر هاته الفاعلية؟
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-0مدخل مفاهيمي "إلاسالم ،العلم ،املعرفة":
إن الفكر إلاسالمي تطور تاريخيا حتى وصل إلى ما هو عليه اليوم ،ويبدوا أن هذا
التطور لم يكن من قبيل املصادفة ،وإنما هو نتيجة جهود تاريخية مضنية تمثلت في سعي
العلماء واملفكرين املسلمين الذين استفادوا من العلوم ألاولى ،وحاولوا بلورتها في شكل
جديد يتماش ى ومقتضيات الدين إلاسالمي ،ولكن ينبغي أن نفرق هنا بين عدة مستويات
مفاهيمية لنتمكن فيما بعد من تحليل مضامينها ،ذلك أن هناك فرق بين إلاسالم واملعرفة
إلاسالمية وكذلك الواقع إلاسالمي ،إن "كلمة إسالم تعني أصال في اللغة العربية تسليم
ش يء ما إلى شخص آخر ،هذا هو املعنى الاشتقاقي ألاصلي ألاول للكلمة لكن هناك املعنى
الاصطالحي أو املجازي أيضا وهو يعني منا تسليم النفس بكليتها إلى هللا" ،1ألن إلاسالم هو
الصفة التي نطبقها على الكثير من املجتمعات التي تعود في تشريعاتها وحكوماتها إلى الدين
إلاسالمي ،باعتباره املصدر ألاساس ي في العبادات واملعامالت أما املعرفة إلاسالمية فهي
َُ
الجانب التاريخي والاجتماعي ،أي تكون املعارف إلانسانية من خالل استداللها لروح الدين
في الواقع النفس ي والاجتماعي ،أما العلم إلاسالمي فهو مجموعة النظريات التي وصل إلهها
العلماء املسلمون والتي تزاوج بين مقتضيات الدين إلاسالمي (القرآن والسنة) والعلم
النظري والتجريبي في صورته إلانسانية ،يقول محمد أركون "ينبغي العلم بأن كلمة إسالم
تشتمل على عدة معان من دون أي تمييز دقيق أو صارم بينها .إنها تحتوي على املعاني
املتتالية التي خلعتها علهها الطوائف الدينية املفسرة للكتب املقدسة التي أصبحت الحقا
"الكتاب املقدس ،والتلموذ ،واملشناة ،وألاناجيل ،ورسائل بولس ،والقرآن وكتب الحديث
النبوي" ،2إلاسالم هو الدين ،الذي أنزل هللا به آخر كتبه " القرآن" ،وبعث به خاتم رسله
محمدا (عليه الصالة والسالم) من عقائد ،وعبادات ،وأخالق ،وآداب ،ومعامالت ،إذا
أحسن الناس فهمها والعمل بها ،زكا الفرد ،استقرت ألاسرة ،وتماسك املجتمع ،وصلحت
الدولة ،واستقام أمر الحياة بقدر استقامتهم على أمر هللا ،وإذا أساءوا فهمهم أو العمل به
اختلفت حياتهم الفردية والاجتماعية بقدر بعدهم عنه" ،3وبالتالي فإن" كلمة إسالم في
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القرآن تعني الدين ألاول والشعيرة النقية والطاعة العاشقة والكلية هلل ،هذه الطاعة التي
جسدت رمزيا من قبل تلك الشخصية ألاسطورية" 4أما مصدر الدين إلاسالمي هو القرآن
الكريم ،الذي تكفل هللا بحفظه ،فبقى كما أنزل هللا منذ أربعة عشر قرنا ،لم تتغير فيه
كلمة أو حرف .وما يبين هذا القرآن ،ويشرحه من صحيح سنة النبي صلى هللا عليه وسلم،
الذي كلفه هللا ببيان القرآن ،بالقول والفعل والتقرير" ،وأنزلنا إليك الذكر ،لتبين للناس
ما نزل إلههم" ،5يقول أركون "إن كلمة علوم بالجمع والتي تعني بشكل عام "العقل" غير
موجودة في القرآن ،فقط سوف يستخدمون هذه الكلمة الحقا للداللة على مختلف
العلوم أو الاختصاصات العلمية ،أو للداللة على العقل الذي يستخدم عقالنيات عديدة
ويهتم باختصاصات متعددة ،وهذا العقل سوف تزداد مكانته ضخامة كلما تم نقل العلوم
القديمة إلى السياقات

إلاسالمية"6.

أما التمييز بين إلاسالم واملسلم فله جانب آخر عملي ينبغي أن نقول عنه كلمة
مختصرة يتحدث بعضهم عن العالم إلاسالمي والعالم املسلم بدون أي تمييز" ،وألاكثر
خطورة من ذلك هو أنهم ينشرون تحت العنوان العام "إسالم" مؤلفات تتنازل موضوعات
شتى غير الدين كالتاريخ ،والثقافة واملؤسسات واملجتمعات والاقتصاد والسياسة،
والبنوك...الخ .وهذا يشكل عالمة على الفوض ى السيمانتية املعنوية والفقر املفهومي
املصطلحي الذي تجده في كل اللغات التعبيرية للمسلمين املعاصرين .فمن يتجرأ على أن
يتحدث عن مجمل جوانب املجتمعات ألاوروبية تحت عنوان :املسيحية وحضاراتها ،أو
الحضارية املسيحية؟ ال أحد .ولكنهم يطبقون ذلك على إلاسالم كما فعل أندريه ميكيل
ودومينيك سورديل في كتابين مشهورين :ألاول بعنوان إلاسالم وحضارته ،ألندريه ميكيل
(منشورات أرمان كوالن ،باريس ) ،والثاني بعنوان الحضارة إلاسالمية لدومينيك سورديل
( منشورات آرتوا ،باريس)" ،7ولهذا فإن ما يحسب على املسلمين ال ينبغي أن يحسب على
إلاسالم ،ألن إلاسالم إلهي املصدر ،أما املسلمين فهم بشر كغيرهم من البشر ،ويفهم هنا
أن "آراء البشر وتصرفاتهم ،فال تحسب على إلاسالم ،ألنهم غير معصومين عن الخطأ أو
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الانحراف ،وألن إلاسالم دين هللا وشرعه وهداه وليس هو قول فالن وال تصرف عالني من
الناس".8
أما عن "كلمة العلم بصفة عامة فإنها بحسب ما هي واردة في النص القرآني تعني
كالم هللا الذي يعرف كل ش يء ،ويعلم كل ش يء ،وبالتالي فإن دراسة العلم بشكل متعمق
تجعل املؤمن قادر على معرفة كل كالم هللا وتطبيقه عمليا في حياته الشخصية .ال ينبغي
أن نخطئ في فهم كلمة علم هنا فنسقط علهها املعنى املعاصر ،إنها ال تعني معرفة علم
الفلك أو النحو أو أي ش يء"" ،9وإذا فالعلم باملعنى القرآني إلالهي للحكمة يتعارض مع
العلوم بالجمع من حيث إنه وحيد في نوعه ،في حين أنها متفرقة ومتعددة ،ولكن العلم
باملعنى إلالهي يشمل كل ش يء (الفيزيقا ،وامليتافيزيقا ،وألاخالق .)...إنه يشملها ويعلوا علهها
كلها ويطل علهها من علو ،إنه عبارة عن ذروة خصوصية ،إنه نمط من املرجعية واملعرفة
ذات آلالية الخصوصية والجوهر الفريد من نوعه" ،10وينبغي ل" كلمة علم مكانة مهيمنة
داخل التراث إلاسالمي .ملاذا ؟ ألنه أصبح واضحا من خالل آلايات العديدة التي ترد فهها
أنها تدل على نمط خاص من " العلم" أي من املعرفة املرتبطة بوحي كالم هللا .إن كلمة
علم باملفرد تحيلنا على مضمون الوحي ذاته كما كان هللا قد أراد صياغته للمرة ألاخيرة
عندما اختار النبي محمد خاتم لألنبياء وأراد إيصاله إليه

مباشرة"11

لقد حث إلاسالم على طلب العلم وحرض عليه تحريضا ومجد العلماء واملتعلمين
ورفعهم درجات ومنازل ،يقول هللا تعالى في ذلك "يرفع هللا الذين آمنوا منكم والذين
أوتوا العلم درجات"،

12

كما رصد إلاسالم للعاملين واملتعلمين عظيم الثناء والتكريم،

ويقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :إن العلماء ورثة ألانبياء وإن ألانبياء لم يورثوا
دينارا وال درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر" ،13 ،و"املعرفة في اللغة
ضد إلانكار وتعود إلى معنى السكون والطمأنينة... ،تقول عرف فالن فالنا عرفانا ومعرفة،
وهذا أمر معروف وهذا يدل على ما قلناه من سكونه إليه" ،14إذن فـ"املعرفة بالش يء تعني
الركون إليه والاقتراب منه وبالتالي الوصول إلى خصائصه وميزاته التي تتوجه إلهها النفس
من ملكاتها العليا للمعرفة وهي العقل ومختلف قدراته املعرفية" ، ،15إذ ال تضاد بين العلم
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واملعرفة بهذا الشكل ،ألن العلم بالش يء يعني معرفتنا له بمعنى ما من املعاني ،لكن قد
يفرق بعض أهل اللغة بين املعرفة والعلم لكن على وجه ال ينافي اتفاقهما في املعنى
إلاجمالي ،ومن ذلك قول هالل العسكري" ،الفرق بين العلم واملعرفة أن املعرفة أخص
من العلم ،ألنها علم بعين الش يء مفصال عما سواه ،والعلم يكون مجمال ومفصال... ،فكل
معرفة علم ،وليس كل علم معرفة وذلك أن لفظ املعرفة يفيد تمييز املعلوم من غيره،
والشاهد قول أهل اللغة إن العلم يتعدى إلى مفعولين ليس لك الاقتصار على أحدهما ال
أن يكون بمعنى املعرفة."16

 -9العلم واملعرفة في إلاسالم:
لقد بين التاريخ إلاسالمي كيف أن "العلم واملعرفة كانا في البداية أي زمن بروز
إلاسالم في عهد النبي صلى هللا عليه وسلم مجاال تغير معه إلانسان العربي ( شبه الجزيرة
العربية) تغييرا جذريا ،وذلك من خالل استلهامه لقيم ومبادئ وأخالق الدين ،وكما بين
مالك ابن نبي على نفسية إلانسان وحالة املجتمع قد تغيرت من صورتها البدائية أي ما
قبل التحضر إلى صورتها املتحضرة من خالل تأثير قانون الروح الذي غير إلانسان وجعله
يخضع لقيم ومبادئ عليا" ،17إذ قد تشكلت املعرفة والعلم في أبسط صورها في عهد النبي
"صلى هللا عليه وسلم" تشكال قيما حيث كان القرآن بمثابة دستور العلم واملعرفة والتي
بمثابة املبلغ والعارف بشؤون الدين ،وهذا ما فتح فضاء للمسلمين فيم بعد وفاة النبي
إلى الاجتهاد في الكثير من القضايا العلمية واملعرفية الخاصة بالدين وجانب عالقته
باإلنسان.
"لكن املسلمين لم يصلوا على الرغم من هذا إلى بناء معارف وعلوم خاصة بهم
إال فيما بعد ،ونقصد بالضبط الفترة الوسيطية التي بدأ معها العلم النظري والعلم
التجريبي إذ أن ما قدمه كل من أبوا بكر الرازي وابن سينا في مجاالت العلوم واملعارف،
أي في الدين والطب والفلك"...18الخ تعد بحق نظريات فلسفية وعلمية تبين مدى التطور
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الحاصل في العقل إلاسالمي آنذاك الذي استطاع أن يقع بعملية توليف بين علوم ومعارف
السابقين والدين إلاسالمي ،ونجد هذا ألامر كذلك عند الكثير من الفرق واملذاهب
إلاسالمية التي انتشرت وذاع سيتها بعد وفاة النبي صلى هللا عليه وسلم ،إلى أن وصلت في
قضايا فهمها للدين إلاسالمي وعالقته بالعوم ألاخرى إلى مستوى التناقض والاختالف
املذهبي ،وال أدل على ذلك من الجدال والسجال بين املعتزلة وألاشاعرة في الكثير من قضايا
العلم واملعرفة في إلاسالم" .إن هذا الاختالف كان من شأنه أن أبرز وجهات نظر كثيرة فيما
يخص املشكالت التي اعترضت طريق الكثير من العلماء املسلمين ،ومن ذلك ظهور مذهب
التصوف عند الغزالي" 19واملذهب العقالني عند ابن رشد الذي جاء كردة فعل للمذهب
الصوفي من خالل كتابه " تهافت التهافت" ،الذي وجه من خالل نقدا الذعا لكتاب "تهافت
الفالسفة" ألبو حامد

الغزالي20".

ويبدو أن املشكلة التي كانت تطرح آنذاك هي مشكلة العالقة بين العقل والنقل،
التي أدت بابن رشد إلى كتابة مؤلفه "فصل املقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال"،
 21وكذلك بأبي حامد الغزالي من قبله إلى كتابة مؤلفه "املنقذ من الضالل" ،ويمكن القول
أنه في هذا الاختالف كانت املعرفة والعلم تشكالن في إطار ما يسمى بـ "نظرية املعرفة
إلانسانية"" ،حيث قدم الكثير من الفالسفة املسلمين ألاوائل موقفهم في تفسير طبيعة
املعرفة إلانسانية ،حيث قدم كل من الكندي ،الفرابي ،ابن سينا ،ابن رشد وجهة نظرهما
الخاصة في مصدر املعرفة إلانسانية وكيفية تشكلها .وبالتالي تم بناء تصورات إسالمية
خاصة تأثر بها الكثير من الفالسفة الغربيين إما بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة"،22
ويفهم من هذا بأن التراث إلاسالمي في جانبه العلمي واملعرفي تاريخ ال ينضب من العلوم
واملعارف ،وعلى سبيل املثال ما قدمه ابن الهيثم في البصريات يعد بحق نظرية علمية
أصيلة استفاد منها العلم الحديث كثيرا أي علم البصريات ،كما أن ما قدمه أبوا بكر ابن
زكريا الرازي في كتابه" الحاوي في الطب" ،يعد مدخال مشروعا للكثير من النظريات الطبية
الحديثة ،وما قدمه كذلك فيما يخص الطب الروحاني قد سبق به الكثير من الفالسفة
وعلماء النفس املحدثين.
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ومن أهم إلانجازات العلمية البن الهيثم هو أنه "برهن بأن الرؤية تحدث من
جراء ألاشعة الضوئية من الجسم املرئي إلى املبصر ،كما برهن أن الشعاع الضوئي ينتشر
في خط مستقيم في وسط متجانس ،واكتشف ظاهرة انعكاس النور كما كشف ظاهرة
انعطاف ألاشعة الضوئية ،وضع بحوثا قيمة في مسألة تكبير العدسات ،كما شرح العين
تشريحا وافيا وبين وظيفة كل قسم منها" ،23وقد تأثر بابن الهيثم الكثير من العلماء
والفالسفة الغربين ألاوروبيين ،حيث وظفوا الكثير من نظرياته العلمية في فهم وتطوير
العلم الحديث.
أما عن الجانب املعرفي الصوفي عند أبي حامد الغزالي فإنه كما يقول أركون أنها
"...على الرغم من أن الغزالي كان مطلعا على العلوم باملعنى التعددي الدنيوي وقد أسهم
فهها في القرن الحادي عشر امليالدي ،إال أنه أسس تفكيره ومحاجته على العلم القرآني بكل
وصاياه ،وتعليماته ،ومحظوراته أو ممنوعاته .من املعروف أن تعددية العلوم في الساحة
العربية إلاسالمية ناتجة عن تراكم عدد كبير من املعارف في العصر الذهبي الكالسيكي"،24
"وهكذا انتهى الغزالي إلى وجود اليقين في ألاوليات العقلية والتي أطلق علهها " ديكارت"
فيما بعد مصطلح " الحدس" ،ومن ثم قرأ كتاب " معيار العلم" ألبي حامد الغزالي يلمس
منهج الغزالي في طلب اليقين ،حيث اشترط وضوح ألافكار ،وانكشافها للعقل انكشافا
بديهيا" ،25وقد أثر فكر وفلسفة الغزالي في بناء دعائم التوجه الصوفي الذي تحقق في ما
بعد في أشكال مختلفة ومتنوعة تقام على أساس فهم العالقة بين هللا وإلانسان ،ولهذا
تعد تجربة الغزالي الصوفية تجربة معرفية وعلمية من نوع خاص أضفت لإلسالم أبعاد
روحية كثيرة وعميقة.
وإذا ما حددنا ضوابط البحث وتحصيل العلم في إلاسالم بصفة عامة فإنه يمكن
القول أنها تعتمد على "ضرورة أن يكون املوضوع املراد بحثه داخال في نطاق العقل مثل
البحث في العلية وحقيقة الروح وعلم الساعة ،والتخلي عن العصبية في البحث وأن يدور
إلانسان مع الحق حيث دار مع التخلي عن هوى النفس والتعصب الباطل ،ضرورة التثبت
والتحقق في البحث ،ضرورة التأني في إصدار الحكم" ،26كما وضع إلاسالم ضوابط
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أخالقية" ،ضرورة اقتران العلم بالعمل  ...فال بد من النية الصالحة ومن الغاية النافعة
التي ينتهي إلهها ،ضرورة العفة في البحث والتنزه عن السباب والقدح ،أن يعرف الباحث
ألهل الفضل فضلهم ،وأن يثبت لهم حقهم" 27 ،ولذا فإن العلماء في إلاسالم يعودون في
تحصيل علومهم إلى القرآن الكريم" ،فإذا ما وجدوا جوابا شافيا على مشكالتهم فإنهم
يكتفون بالقرآن ،ولكن إذا لم يجدوا جوابا شافيا وواضحا في القرآن فإنه يحق لهم
إلانتقال إلى الحديث النبوي للبحث عن حل باعتباره الركن الثاني من أركان الوحي
وإلاسالم .وهنا ينبغي على الفقيه أن يستعرض كل ألاحاديث للبحث عن حل ملشكلته كما
فعل مع آيات القرآن .وذلك ألنه قد يجد في الحديث دعما له ،أو نصوصا تؤكد ما يقوله
القرآن ،أو تدعم تفسيره آليات القرآن  .بعد أن يستنفد ألاحاديث النبوية كلها كما فعل
مع القرآن ،إذا لم يجد أي حل للمشكلة املعروضة عليه (بسب جدتها مثال) فإنه ينبغي
عليه أن يبحث عن مصدر آخر غير املصدرين ألاكثر قداسة في إلاسالم واللذين هما :آيات
القرآن والحديث النبوي ،28".ويفهم من هذا بأن أصل العلم واملعرفة في إلاسالم يعود
بصفة مباشرة إلى املصدرين ألاساسين القرآن والسنة ،وإلى العقل من خالل القياس
والاجتهاد وغيرها ،ألن الدين إلاسالمي من خالل القرآن ذاته ال ينكر دور العقل في تحصيل
العلم واملعرفة ،بل هو يحث على ذلك ويدعو إليه مرارا وتكرارا ،ولهذا "فليس ثمة تعارض
بين العقل والوحي في إلاسالم ،ولم يعرف إلاسالم وال للحظة واحدة الانفصام بين العقل
والوحي ،ألن العقل هو وسيلة التلقي للوحي وفهمه ،وإذا كان العقل يستند في أدلته على
املبادئ الفطرية التي أودعها الخالق جل وعلى فيه ،فإن الوحي يأتي منسجما مع هذه
الفطرة ،ويجئ في إطار مفهومية إلانسان ومتطابقا مع مبادئه الفطرية ،ألن الذي أنزل
الوحي هو الذي خلق إلانسان وأودع فيه مبادئ الفطرة التي تتالءم مع الوحي".29
ولكن العقل إلانساني يبقى محدودا وناقصا مهما وصل إلى تحصيل العلوم
واملعارف الدينية والعلمية ألاخرى وال يمكنه أن يحيط علما بكل ش يء ،ولذا فإن ما يتعلق
بحدود املعرفة ومجاالتها فإن "اختصاص إلاسالم بالوحي املعصوم يقتض ي أن يكون
للمعرفة في إلاسالم مجاالت تختص بها ،إذ ال يمكن الاستناد فهها إلى الكتب السابقة لوقوع
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التحريف فهها كما أنها تتجاوز املحسوس ،كما أن أصحاب املذهب العقلي وإن سلموا
بإمكان الاستدالل العقلي على الغيبيات ال يمكن أن يستدلوا على جميع الحقائق الغيبية
ألن من املعارف الغيبية ما ال يمكن إدراكه إال من جهة داللة الوحي عليه".30

خاتمة:
وفي ألاخير يمكننا الخالص إلى أن الفكر إلاسالمي كضرورة ينبغي إدراجها في مسار البحث
العلمي الذي يشتغل عليه املجتمع من أجل تأسيس قواعد ومنطلقات تجعل من العقول
محل إثراء للمعارف الناتجة عن تنوع العلوم واتساع مجالتها من أجل إضاءة الحالة
الراهنة للوعي إلاسالمي لتساهم في تخطي العقبة ألاساسية لعصرنا الراهن ،هذا وال بد
من إزالة محالت الشكوك والتساؤالت تجاه الحقائق العلمية ومنجزات العلوم املتنوعة،
حتى تتاح لنا فرصة التنبؤ للدور الذي لعبه الفكر إلاسالمي كقاعدة أساسية ال يمكن لكل
من الطرفين( العلم واملعرفة ) الاستغناء عنه باعتباره سلطة عليا تمكنها ضمان سيرورة
وتطور هاته العلوم بشتى أنساقها املعرفية لنستنتج إلى وصف هذا التكامل على أنه
مرجعية ذات صدى فعال و سمة من سمات العلم الصحيح والخالي من الزوايا الشائبة
واملكبلة ،ذلك الزدهار الفكر البشري ورقيه على أحسن وجه.
املصادر واملراجع:
أبو الوليد ابن رشد" ،فصل املقال فامي بني احلمكة والرشيعة من اتصال" ،دراسة وحتقيق محمد عامرة ،ط ،2دار املعارف.3791 ، أبو بكر الرازي" ،احلاوي يف الطب" ،حتقيق محمد محمد اسامعيل ،ط ،3دار الكتب العلمية ،2002 ،اجملدلات 2أيب حامد الغزايل" ،هتافت الفالسفة" ،دار العرب ،تقدمي ادلكتور سلامين دنيا ،دار املعارف ،ط3722 ،2أيب حامد الغزايل" ،مشاكة النوار يف توحيد اجلبار" ،حتقيق وتدقيق وضبط ،أبو العال عفيفي ،ادلار القومية للطباعة والنرش ،القاهرة،3791
جعفر عباس حايج" ،نظرية املعرفة يف السالم" ،مكتبة اللفني الكويت ،ط3799 ،3حلمي عبد املنعم صابر" ،قضااي معارصة يف ضوء السالم" ،دار عامل الكتب للطباعة والنش والتوزيع ،الرايض ،الطبعة الوىل 3779عبد هللا بن محمد" ،املعرفة يف السالم مصدرها وجمالهتا" ،مركز ادلراسات والبحوث العربية ،ط2002 ،2ماكل بن نيب" ،رشوط الهنضة" ،ترمجة معر اكمل مسقاوي ،دار الفكر ،ط .3797،1
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محمد أركون" ،التشكيل البرشي لالسالم" ،ترمجة هامش صاحل ،املركز الثقايف العريب ،ادلار البيضاء ،املغرب ،الطبعة الوىل2031 ،محمد أركون" ،الهوامل والشوامل" ،ترمجة وتقدمي :هامش صاحل ،دار الطليعة للطباعة والنرش ،بريوت -لبنان ،الطبعة الوىل 2030محمد الش بة" ،مفهوم اخمليال عند محمد أركون" ،منشورات الاختالف ،اجلزائر ،الطبعة الوىل 2031مروان القدويم" ،دور ابن الهيمث يف البحث العلمي" ،جمةل جامعة النجاح للحباث ،العلوم النسانية اجملدل ،39الس نة 2002-يوسف القرضاوي" ،السالم والعلامنية وهجا لوجه" ،مكتبة رحاب ،اجلزائر ،الطبعة الثانية.3727 ،

الهوامش :
 -1ومن املهم أن نالحظ هنا أن لكمة اسالم ل ترد يف القرأن ال ست مرات هذا يف حني أن لكمة اميان ترد عىل سبيل الامس س بعة
عرش مرة وعىل هيئة فعل ثالمثائة وس تني مرة" محمد أركون ،الهوامل والشوامل" ،ترمجة وتقدمي :هامش صاحل ،دار الطليعة للطباعة والنرش،
بريوت -لبنان ،الطبعة الوىل  ،2030ص303
 -2يرى محمد أركون اعتقادان يف اللغة الفرنس ية أن نرتمج لكمة اسالم ابخلضوع لرادة هللا كام ورد امسه يف القرأن .ولكن مفهوم اخلضوع
يزنلق يف اللغة العادية والترصفات الشائعة ليك يصبح مبعىن الس تاكنة لقضاء هللا وامتالك القوة املعنوية أمام تقلبات احلياة ومصائهبا .هذان
املفهومان موجودان يف نفس ية املؤمن وأعامقه الس يكولوجية .انه ميتكل القوة املعنوية اليت متكنه من مواهجة املصائب والنكبات وخباصة
مواهجة املوت من دون خوف أو وجل" محمد أركون ،الهوامل والشوامل" ،ترمجة وتقدمي :هامش صاحل ،دار الطليعة للطباعة والنرش،
بريوت -لبنان ،الطبعة الوىل  ،2030ص ،300ص303
 -3يوسف القرضاوي" ،السالم والعلامنية وهجا لوجه" ،مكتبة رحاب ،اجلزائر ،الطبعة الثانية .3727 ،ص12
 -4محمد الش بة" ،مفهوم اخمليال عند محمد أركون" ،منشورات الاختالف ،اجلزائر ،الطبعة الوىل 2031ص13
 " -5أما أخطاء املسلمني أو احنرافاهتم عىل مدار التارخي ،فامثهام عىل أحصاهبام ل يتحمل السالم وزر يشء مهنا ،ويه جحة لالسالم علهيم
وليست جحة هلم عىل السالم" ،أنظر هنا :يوسف القرضاوي" ،السالم والعلامنية وهجا لوجه" ،مكتبة رحاب ،اجلزائر ،الطبعة الثانية،
.3727ص12
 -6محمد أركون ،التشكيل البرشي لالسالم ،ترمجة هامش صاحل ،املركز الثقايف العريب ،ادلار البيضاء ،ط ،3س . 2031ص312
 -7محمد أركون" ،الهوامل والشوامل" ،ترمجة وتقدمي :هامش صاحل ،دار الطليعة للطباعة والنرش ،بريوت -لبنان ،الطبعة الوىل ،2030
ص.301
 -8يوسف القرضاوي" ،السالم والعلامنية وهجا لوجه" ،مكتبة رحاب ،اجلزائر ،الطبعة الثانية .3727 ،ص.12
 -9وذلا اكن اس تخدام العمل يف القرأن يدل عىل العمل الرشعي املس تنبط من النص من أجل تس يري أمور البرش والعالقات يف ما بيهنم،
لن لكمة عمل ابملفرد ،وعلوم ابمجلع هام لكمتان من املهم أن نقبض عىل معانهيام احلقيقية من خالل اترخيهام .قبل ذكل ينبغي التنبيه اىل أن
لكمة علوم بصيغة امجلع غري مس تخدمة يف القرأن .وحدها لكمة عمل ابملفرد واردة فيه ،اهنم يرتمجون اىل الفرنس ية لكمة عمل الواردة يف القرأن
( ابملفرد فقط ولكرر ذكل مرة أخرى) بلكمة  scienceأو بلكمة connaissanceوهذا خطأ ،أنظر محمد أركون" ،التشكيل البرشي
لالسالم" ،ترمجة هامش صاحل ،املركز الثقايف العريب ،ادلار البيضاء ،املغرب ،الطبعة الوىل ،3031 ،ص327
 -10محمد أركون" ،التشكيل البرشي لالسالم" ،ترمجة هامش صاحل ،املركز الثقايف العريب ،ادلار البيضاء ،املغرب ،الطبعة الوىل،3031 ،
ص319
 -11محمد أركون" ،التشكيل البرشي لالسالم" ،ترمجة هامش صاحل ،املركز الثقايف العريب ،ادلار البيضاء ،املغرب ،الطبعة الوىل،3031 ،
319
الس
 -12مروان القدويم" ،دور ابن الهيمث يف البحث العلمي" ،جمةل جامعة النجاح للحباث ،العلوم النسانية اجملدل ،39نة  ،2002ص1
 -13مروان القدويم" ،دور ابن الهيمث يف البحث العلمي" ،جمةل جامعة النجاح للحباث ،العلوم النسانية اجملدل ،39الس نة  ،2002ص1
 -14عبد هللا بن محمد" ،املعرفة يف السالم مصدرها وجمالهتا" ،مركز ادلراسات والبحوث العربية ،ط ،2002 ،2ص39
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 -15يقال أن من عمل بيشء فقد عرفه ،ومن عرفه فقد عمل به ،ولهذا يفرس أهل العمل اللغة املعرفة ابلعمل ،أنظر :عبد هللا بن محمد،
"املعرفة يف السالم مصدرها وجمالهتا" ،مركز ادلراسات والبحوث العربية ،ط ،2002 ،2ص39
 -16عبد هللا بن محمد" ،املعرفة يف السالم مصدرها وجمالهتا" ،مركز ادلراسات والبحوث العربية ،ط ،2002 ،2ص39
 -17ماكل ابن نيب" ،رشوط الهنضة" ،ترمجة معر اكمل مسقاوي ،دار الفكر ،ط ،3797 ،1ص.21
 -18أنظر مثال :أبو بكر الرازي" ،احلاوي يف الطب" ،حتقيق محمد محمد اسامعيل ،ط ،3دار الكتب العلمية ،2002 ،اجملدلات  ،2ص32
وما بعدها.
-19أيب حامد الغزايل" ،مشاكة النوار يف توحيد اجلبار" ،حتقيق وتدقيق وضبط ،أبو العال عفيفي ،ادلار القومية للطباعة والنرش ،القاهرة،
 ،3791ص 39وما بعدها.
 -20أيب حامد الغزايل" ،هتافت الفالسفة" ،دار العرب ،تقدمي ادلكتور سلامين دنيا ،دار املعارف ،ط ،3722 ،2ص 20وما بعدها.
 -21أبو الوليد ابن رشد" ،فصل املقال فامي بني احلمكة والرشيعة من اتصال" ،دراسة وحتقيق محمد عامرة ،ط ،2دار املعارف.3791 ،
 -22جعفر عباس حايج" ،نظرية املعرفة يف السالم" ،مكتبة اللفني الكويت ،ط ،3799 ،3ص 29وما بعدها.
 -23لقد عرفت أرواب ابن الهيمث ابمس "الهازن" وهو حتريف للكمة احلسن ومسي احلكمي بطلميوس الثاين ،وذكر ابن القفطي أن الناس قد
أخذو عن ابن الهيمث واس تفادوا منه ،أنظر :مروان القدويم" ،دور ابن الهيمث يف البحث العلمي" ،جمةل جامعة النجاح للحباث ،العلوم
النسانية اجملدل ،39الس نة  ،2002ص9
 -24محمد أركون" ،التشكيل البرشي لالسالم" ،ترمجة هامش صاحل ،املركز الثقايف العريب ،ادلار البيضاء ،ط 3س. 2031ص310
 -25وهكذا انهتيي الغزايل – كام أرشان من قبل  -اىل أن الوليات العقلية أو الفطرية يه مفتاح املعرفة السلمية ،ولولها ملا رجع اليقني اىل
العقل ،وجيب أن نثق هبا ونطمنئ الهيا كقوكل :العرشة أكرث من الثالثة ،وقوكل :النفي والثبات ل جيمتعان عىل يشء واحد من هجة واحدة
وهكذا ،"...أنظر" :قضااي معارصة يف ضوء السالم" ،أ.د /حلمي عبد املنعم صابر ،دار عامل الكتب للطباعة والنش والتوزيع ،الرايض،
الطبعة الوىل  .3779ص ،311ص391
" -26قضااي معارصة يف ضوء السالم" ،أ.د /حلمي عبد املنعم صابر ،دار عامل الكتب للطباعة والنش والتوزيع ،الرايض ،الطبعة الوىل
.3779ص317
 -27ان رضورة التواضع هلل والاعرتاف بفضهل فهو اذلي منح العقل العيب ووهب احلواس امخلس ،وهدي الفطرة ولك عمل امنا هو موصول
به وممدود به ،أنظر ،قضااي معارصة يف ضوء السالم ،أ.د /حلمي عبد املنعم صابر ،دار عامل الكتب للطباعة والنش والتوزيع ،الرايض،
الطبعة الوىل  .3779ص310
 -28محمد أركون" ،التشكيل البرشي لالسالم" ،ترمجة هامش صاحل ،املركز الثقايف العريب ،ادلار البيضاء ،املغرب ،الطبعة الوىل،3031 ،
ص331
" -29قضااي معارصة يف ضوء السالم" ،أ.د /حلمي عبد املنعم صابر ،دار عامل الكتب للطباعة والنش والتوزيع ،الرايض ،الطبعة الوىل
 .3779ص317 - 312
 -30ان املعرفة البرشية حمدودة بطبيعهتا وميكن الكشف عن هذه احلقيقة املهمة بتبني احلد اذلي تقف عنده املعرفة البرشية ،وخاصة يف
اجملالت اليت يوجد بني الويح واملعرفة البرشية اشرتاك فهيا من حيث امجلةل وان اكن للك مهنام ما خيصه فامي يتعلق بتفاصيلها ،اذ
"...الاس تدلل العقيل وان دل عىل بعض احلقائق الغيبية كوجود هللا تعاىل ولزوم اتصافه بصفات الكامل عىل املعاد وحنو ذكل ،ال أهنا ل
يشمل مجيع احلقائق الغيبية الالزمة لالعتقاد ،أنظر :عبد هللا بن محمد" ،املعرفة يف السالم مصدرها وجمالهتا" ،مركز ادلراسات والبحوث
العربية ،ط ،2002 ،2ص.311
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