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سابق أن هناك عالقة وثيقة بني نظرية املعرفة وبني التصور الفلسفي األساسي عند اإلنسان فردًا أو  مقالقلنا يف 
مجاعة . ولعلنا ال نزال نذكر أن التوحيد كما هو متفق عليه خاصة أوىل من خصائص التصور االسالمي . وها حنن 

 وحدانية ولنستبني الصلة الضرورية القائمة بينهما . أوالء جند� مرة أخرى أمام املعرفة يف القرآن وعالقتها بعقيدة ال

ملاذا وجب عقد هذه الصلة ؟ وما هو الدافع احلقيقي اليه ؟ وقبل أن جنيب عن السؤال جيدر بنا أن نتذكر      
 حقائق اترخيية هامة قدمية ومعاصرة . خالصتها أن مناهج املعرفة يف احلضارات اليت سلطنا الضوء على أبعادها كانت

موسى ، واترة أخرى بتصور منطقي صوري كما   –تتصل اترة بتصور اسطوري ، كما كان الشأن يف عصر فرعون 
كان الشأن يف عصر اليو�ن وال سيما يف عهد أرسطو ومن بعده ، ويف مرة اثلثة بتصور عقلي واقعي كما هو الشأن 

 يف جوهر احلضارة الغربية العصرية . 

دائما حقيقة أن العالقة بني التصور الفلسفي أو االسطوري أو العلمي املادي ال بد وأن وهذا يؤكد ما ذكر�ه      
يصدر عنه منهج يف املعرفة يكون مبثابة حصيلة ضرورية له . فاذا صحت هذه املقدمة فقد وجب أن نبحث عن 

ما يقارهبا يف أي تصور سابق أوال  الصلة القائمة بني عقيدة الوحدانية األصيلة يف كتاب هللا واليت ال جند مثيال هلا أو
 حق يف أي حضارة أخرى ، وبني منهج املعرفة ، كما هو يف كتاب هللا. 

*********** **** 
لنعد إىل حتديد عقيدة الوحدانية . أ�ا مل تظهر كرد فعل بشري أمام بعض االحنرافات العارضة . والدليل على      

لثابتة يف كل عصر من عصور النبوات والرساالت . لقد كانت عند آدم ذلك أن هذه العقيدة جاءت على صورهتا ا
عليه السالم كما كانت من بعد عند نوح وابراهيم وموسى وعيسى وكما صارت إليه عند حممد صلى هللا عليه وسلم 

خلقه وال يف مجيعا ... وال تزال حىت يومنا هذا اعال� عن وحدانية هللا عز وجل الذي ال شريك له يف ذاته وال يف 
 صفاته وال يف سلوكه مع عباده . 
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أما أنه ال شريك له يف ذاته فألن االميان به يسقط االميان بكل اآلهلة املزيفة ابتداًء من اآلهلة اليت حفلت هبا      
عند اإلله  القصص االسطورية وانتهاء أبنواع احليوان والنبات واجلماد اليت زعم الزاعمون أب�ا آهلة وسيطة تشفع للعباد

 األكرب أو ترمز إليه ...

واما أنه ال شريك له يف خلقه فألن كل كبرية أو صغرية ال تصدر إال ابرادة منه أو إبذن منه وابلتايل ال ختفى      
منهما عليه خافية يف األرض وال يف السماء . فالكل خملوق له ابتداء من املالئكة حىت أقل املخلوقات شأ�ً . أي أن  

 لق عبيد للخالق الواحد يفعل هبا ما يشاء مث ال يسأل عما يفعل وهم يسألون. كل اخل

وأما أنه ال شريك له يف صفاته فألن له األمساء احلسىن اليت ال مياثله فيها خلق من خلقه .. فهو اخلالق البارىء      
واذا كانت هناك امساء مشرتكة يف النطق بينه  السميع العامل اجمليب وهو السالم املؤمن املهيمن العزيز اجلبار املتكرب ...

 وبني خلقه أو بعض هذا اخللق فهو اشرتاك ظاهري. 

وأما أنه ال شريك له يف سلوكه مع عباده فألن سلوكه ال خيضع لضرورة من الضرورات وال لسنة من السنن وال      
ا كانت احلكمة صفة له ، فهو ال يسلك إبرادة منه لقانون من القوانني . ان سلوكه صادر عن ارادته احلرة املطلقة ، ومل

اال سلوك احلكمة ... وإذا كان قد ألزم نفسه ابإلحسان إىل احملسن ومبجازاة املسيء فألنه إبرادته املطلقة احلرية قد 
 فرض سننا ال تتغري وال تتبدل إال إذا قضت تغيريها وتبديلها كلها أو تغيري بعضها وتبديله . 

 *********** 
وهنا نتساءل : ما الذي جيعل هذا املفهوم األصيل للوحدانية حقيقة مقبولة عند العباد أو قضية مسلمة عندهم ؟      

جييب القرآن عن هذا التساؤل إبعالن ان التسليم هبذا املفهوم األصيل للوحدانية ابعتباره حقيقة مقبولة أو قضية 
ناية االهلية يف قلب االنسان .. وهي ال تغيب عن هذا االنسان ما مل مسلمة هو حصيلة الوعي الفطري الذي أثبتته الع

 يتعرض للوسوسات املنحرفة وما مل يفقد نور اهلداية . 

وهنا نتساءل أيضاً : هل أن الوعي الفطري هو هذا التصور الفكري الذي حفلت به فلسفات الفالسفة العقليني      
ان األمر كذلك فلماذا مل حيقق التصور العقلي هذا الوعي الفطري الذي يتميز الذين انطلقوا من مفهوم العلية ؟ وإذا ك

 به االميان ابلوحدانية على الطريقة اليت شرحناها ؟ 
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ومن الطبيعي أن التصور النابع من اخليال األسطوري أو من الرؤية العقلية الواقعية املادية ال ميكن أين حقق الوعي      
 لقرآن الكرمي ؟ الفطري الذي حتدث عنه ا

لننظر فيما قاله أحد كتابنا املسلمني وهو يناقش هذا املوضوع . قال ردًا على الفيلسوف الفرنسي " برغسون "      
يف تعيينه ملصدري العقيدة الدينية عنده ومها املصدر اإلجتماعي واملصدر الفردي الذي ميتاز به آحاد من ذوي البصرية 

 على هذا الرأي : والعبقرية املوهوبة . يقول الكاتب يف الرد 

" ويسأل السائل هنا : إذا كانت للخلق قوة كونية تتجلى لبعض امللهمني فلماذا تكون احلاسة الدينية      
االجتماعية ومهًا خمتلفًا أو خرافة مزخرفة أو اخرتاعًا ال اساس له غري احليلة النوعية حلفظ البقاء ؟ ملاذا ال تكون من 

يق البحث الصادق عن احلقيقة اجملهولة ؟ ملاذا يكون يف هذا " الوجود " ذات آهلية مث قبيل اهلداية املتدرجة يف طر 

  )١(نسمى البحث عنها حيلة خمتلفة أو ومهاً من األوهام . "

هذا وكان الكاتب قد عرض قبل ذلك آلراء مفكرين آخرين وضعوا تفسريات وفروضا لظاهرة التدين خمالفة للرؤية      
 من هبا املسلمون ، وينتهي الكاتب إىل تقرير املالحظات التالية قال : القرآنية اليت يؤ 

" ومجلة ما يقال فيها " أي التفسريات والفروض " أننا ال جند فرضا منها يستوعب أسباب العقيدة كلها ويغنينا      
يل واحد ، وا�ا قد تتسع عن التطلع إىل غريه .. ومجلة ما نفهمه من ذلك أن مسألة العقيدة أكرب من أن حيصرها تعل

 جلميع تلك التعليالت معا وال تزال مفتحة األبواب ملا يتجدد من البحوث والدراسات . 

" وال بد أن متتزج هذه الصفة ابلوعي والشعور مىت كان املوجود من أصحاب الوعي والشعور . ومن العجيب أن      

يسمى الغريزة النوعية ، بل شيئا يسمى غريزة اجلماعة وال يعرفون شيئا يسمى الغريزة الكونية يعرف العلماء شيئا 

 أو ما شاؤا من األمساء . 

 

---------------------------------------------------------------  

 .  منشورات دار اهلالل –من كتاب " هللا " لعباس حممود العقاد  ١٦ – ١٥) : أنظر ص  ١ 
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فمن احملقق أن الصلة بني الكون وموجوداته ماثلة يف مجيع املوجودات ، ومن احملقق أن " الوعي" ال خيلو من      
ترمجان هلذه الصلة ال حيصره العقل . ألنه سابق له حميط به غالب عليه . ومن احملقق أن " الوعي الكوين " ملكة قابلة 

بل الفهم يف الكون ال تزال على اتساع وارتفاع يفوقان كل وعي ترقى إليه بنو للرتقي واالتساع ، ألن احلقائق اليت تق
ال حتيط بكل ما حتسه العيون واألنوف واآلذان .  –ودع عنك احلقائق املادية  –اإلنسان ، بل هذه احلواس اجلسدية 

منه على مدى قراريط .  فبعض احليوان يستنشء الرائحة على بعد أميال وهي كالعدم يف أنف حيوان آخر. ولو كانت
وبعض األصوات نلتقطها ابالآلت من وراء البحار والقفار وقد كان الظن قبل العصر احلاضر أن الصوت " عدم " 
على مد البصر القريب . ومن زعم أن " املوجود " هو ما تناوله احلس دون غريه كذبه احلس نفسه وقامت احلجة عليه 

 عن البصائر والعقول . من العيون واألنوف واآلذان فضال 

" ففي الكون جمال " للوعي الكوين " أوسع من جمال احلواس وامللكات . وما دامت الصلة بني اإلنسان والكون      
قائمة فال بد من دخوهلا يف نطاق وعيه على مثال من األمثلة وال موجب لوقوفها دون غاية من الغا�ت اليت تطيقها 

 ا ملكة االعتقاد واإلميان ". ملكات اجلنس البشري ، ومنه

 .  )١(" ويف الكون العظيم حقائق مل تقابلها احلواس اجلسدية وال احلواس النفسية كل املقابلة إىل اآلذان     

هكذا يتدرج كاتبنا العقاد يف حتقيق ما يسميه " الغريزة الكونية " وهو يف احلقيقة ما يقابل كلمة فطرة يف كتاب      
 هللا . وكلمة فطرة يف احلقيقة أصدق يف التعبري عن الفكرة اليت قصد العقاد رمحه هللا إىل التعبري عنها . 

س والقوانني املنطقية ، كما ال يتم حتقيقها ابخليال الذي يصنع وإذًا فان هذه الفطرة ال تكتشف متامًا ابملقايي     
األسطورة ابلطبع ، وكما ال سبيل إىل حتقيقها ابلرؤية العقلية الواقعية . ان حتقيقها مشروط بوجود وعي يهيمن على 

عظيمة الال�ائية اليت العقل وجياوزه ، فيدرك اخلفا� الكامنة وراء الوقائع املشهودة أو احملسة ويكتشف تلك القوة ال
 تستوعب هذه الوقائع وتفسر خروجها على صورة موجودات . 

--------------------------------------------------------------------  

 من املرجع السابق .  ١٧ – ١٦) : أنظر ص  ١
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من يف فكر االنسان وملكاته عن استيعاب واجلدير ابلذكر أن التجربة التارخيية قد كشفت عن العجز الظاهر واملز      
أبعاد الفطرة نظراً لتعرض هذه امللكات لضغوط ودوافع تنحرف هبا عن اجلادة وإن كان هذا االحنراف ال يقضي على 
بعض املعارف امللهمة اليت تتميز هبا بعض األفراد .. لكن اإلهلام وحده ال يكفي لتحقيق املطابقة التامة بني الوعي 

 . والفطرة 

من أجل ذلك كانت دعوات السماء اليت جاءت على ألسنة األنبياء والرسل صلوات هللا وسالمه عليهم مبثابة      
 عون لإلنسان على حتقيق املطابقة بني ملكاته الواعية وبني حقيقة الفطرة اليت فطر عليها . 

سان عليها ، وأن انكاره هلا هو حصيلة االحنراف وقد أخرب� القرآن الكرمي أبن االميان ابلوحدانية فطرة فطر االن     
الذي يتصف به يف حياته الدنيوية . قال عز من قائل : " وإذ اخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم 

  .)١(على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهد� أن تقولوا يوم القيامة إ� كنا عن هذا غافلني "

أن يعتذروا بشرك اآلابء وخبضوعهم هليمنتهم وحماولتهم اسقاط املسؤولية عليهم ، فيقول عز مث حيذر هللا عباده من 
 . )٢(وجل يف اآلية التالية : "  أو تقولوا إمنا أشرك آابؤ� من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا مبا فعل املبطلون "

إال إىل التحرر من تبعية ملن جاء قبله من اآلابء  ذلك ألن الوعي ملكة مثبتة يف أعماق كل انسان وهو ال حيتاج     
 أو للعادات اليت يربر هبا اصراره على الباطل . 

وإذا فإن املعرفة يف كتاب هللا موصولة ابلوعي الذي يعلو على املقاييس والقوانني املنطقية ، وعلى اخليال      

 األسطوري ، وعلى القوانني النابعة من الوقائع املادية . 

وهبذا النوع من الوعي الرفيع الذي يتقابل مع الفطرة خترج الصورة احلقيقية للذات االهلية كما جاء هبا القرآن يف      
 سورة االخالص : " قل هو هللا أحد ، هللا الصمد ، مل يلد ومل يولد ، ومل يكن له كفواً أحد ". 

--------------------------------------------------------------- 

 ).٧من سورة األعراف ( ١٧٢) : اآلية ١ 

 ) .٧من سورة األعراف ( ١٧٣) : اآلية  ٢
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هكذا يستبني لنا أن املعرفة يف القرآن موصولة ابلعقيدة ، �بعة منها ، مشروطة بشروطها وحمددة حبدودها . اما      
ا�ا موصولة ابلعقيدة فألن املقصود من املعرفة هو البحث عن احلق ، واحلق ال يستوعبه غري الفطرة . فجاء القرآن 

 ملقابلة بينها وبني امللكات االنسانية األخرى . لتقدمي العون حبيث تستقل الفطرة يف حتقيق ا

وهي �بعة من العقيدة ألن العقيدة هي اليت تطرح الشاهد األساسي األول الذي يعني طريق املعرفة وحيدد أبعادها      
ون ويضع كل اجنازاهتا يف خدمة هذه العقيدة ... أكانت تتعامل مع النفوس والقلوب أو كانت تتعامل مع أشياء الك

 املادي كله ابعتبار أن هذا الكون هو مادة للمعرفة وموضوع هلا . 

وهي مشروطة بشروط العقيدة ألن هذه العقيدة تقدم الضوابط والتوجيهات اليت حتول خالل مسريهتا دون اجلنوح      
امامها حدود ما  إىل اليمني أو إىل اليسار ، ودون اخلضوع لعوامل طارئة قد تفسد عليها رؤيتها األساسية وتضيع

 ميكن وما ال ميكن . 

وبذلك ال تعود املعرفة بعيدة عن احلدود اليت تضعها العقيدة هلا حىت ال يهدر الوقت دون فائدة يف التعرض      
لقضا� وموضوعات ال ضرورة لدراستها وتستحيل االحاطة هبا . واملثل على ذلك موضوع الروح الذي رغب بعض 

ه فنزل قوله عز وجل : " ويسألونك عن الروح قل الروح اليهود إىل النيب حممد صلى هللا عليه وسلم يف أن حيدثهم عن
  .)١(من أمر ريب وما أوتيتم من العلم إال قليال "

وملا كانت الوحدانية دعوة إىل عبادة هللا عز وجل .. وملا كان عمل ابن آدم داخال يف العبادة .. وملا كانت كل      
يها على حنو من االحناء ، مسخرة لإلنسان حافلة ابلنعم االهلية املخلوقات اليت يقع عليها احلس أو يتوصل االنسان إل

اليت قصد هبا هللا عز وجل امتاع االنسان هبا وحتقيق استقراره يف األرض إىل اجل بواسطتها ، فمن الطبيعي جدًا أن 
له ، هي احلدود تكون حدود املعرفة اليت هي وسيلة االنسان الوحيدة للتعامل مع هللا عز وجل وللتعامل مع خلقه ك

 اليت تستوعب املوجودات املادية كلها ابلطبع إىل جانب املعارف األخرى اليت تتصل ابلقلب والنفس . 

....................... 

 ). ١٧من سورة االسراء ( ٨٥) اآلية  ١
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اء ابستثناء احلدود إن املعرفة مع الوحدانية ال تتوقف عند حمارم مصطنعة .. وال حترم من حق النمو يف كل اجت     
 الواسعة اليت يرمسها التوحيد ويعتربها حدا اقصى للقدرات البشرية العقلية والنفسية واملادية . 

 **************** 

كما أن املعرفة مع الوحدانية حتفظ لالنسان تواضعه وتدعم فيه وعيه ابحلضور االهلي حيث يكون فوق األرض       
وحتت مياه البحار ويف اجلو وحىت يف الفضاء الواسع الذي تسبح فيه الكواكب والنجوم واجملرات العمالقة . فاذا قيد 

لى أسرار اخللق يف احليوان والنبات ، وفتحت أمامه األبواب له أن يكتشف قوانني الطبيعة ، وأتيح له أن يطلع ع
واسعة لإلتصال ابلفضاء اخلارجي أو التعرف إىل املخلوقات الدقيقة اخلفية اليت ال ترى ابلعني اجملردة ، فان عقيدة 

نحه احلق يف التنكر الوحدانية عنده تذكره ابستمرار ودون توان أبن املعارف اليت حيققها ال خترجه عن انسانيته ، وال مت
لعبوديته وال تشعره أبن له سلطا�ً فوق السلطان الذي منحته ا�ه العناية االهلية . ا�ا على الضد من ذلك تشعره عند  
كل كشف جديد ابملزيد من اجلالل االهلي وعظمة اخلالق البارىء املصور الذي له األمساء احلسىن ، وتدعم يف أعماقه 

. صلة العابد مبعبوده وتنمي فيه ملكة العرفان وتدفعه إىل املزيد من ر�ضة النفس على الطاعة صلته الوثيقة بربه .
 وااللتزام ابملزيد من األوامر والنواهي االهلية . 

 *********** 

وتبدو اآلن القيمة الكبرية للعالقة القائمة بني املعرفة وعقيدة الوحدانية حني نستعرض قصص رجال أوتوا من      
لقوة والسلطان قدرا صغريا أو كبريا فاذا هبم بسبب من فقدا�م االحساس هبذه العالقة ينسون حجومهم احلقيقية ا

فيعبدون انفسهم من دون هللا . وقد عرف التاريخ البشري عددا غري قليل من هؤالء الرجال الذين ضلوا الطريق 
نفسهم حقوقا تعلو هبم عن غريهم ومتيزهم منهم . وما فخرجوا إىل الناس يزعمون أ�م من نسل اآلهلة أو يزعمون أل

قصة فرعون الذي زعم أنه رب الناس األعلى ، وقصة صاحب امللك الذي حاوره ابراهيم اخلليل عليه السالم وزعم 
للنيب ان يف وسعه ان جياري هللا يف خلقه ، غري ظاهرتني من ظاهرات الغرور األجوف الذي حيدثه الكفر بعقيدة 

 انية . الوحد
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كما تبدو القيمة الكبرية للعالقة القائمة بني املعرفة وعقيدة التوحيد حني نتذكر فئات من الناس بل شعواب كثرية       
العدد استخدمت من قبل سلطان ملك أو قائد مستبد جملرد أ�ما يتمتعان بقوة مادية تفوق ما يتمتعون به منها 

ادة الفاسدة املنحرفة األبعاد اخلاصة مبعارفهم وسدت أمامهم أبواب احلرية يف فعبدومها من دون هللا فتحددت هبذه العب
 التفكري ووقفوا عند احلدود اليت ترسم هلم من قبل صاحب السلطان . 

وينطبق هذا أيضا على ظاهرة استخذاء الناس أمام دعاوي الكهانة اليت يزعم أصحاهبا النفسهم امتيازات معنوية      
ل مأساة الفكر يف احلضارة الغربية املعاصرة أن تكون �بعة كلها من تلك االمتيازات اليت كانت تزعمها أو مادية . ولع

الكنيسة لنفسها يف شؤون الدنيا والدين واليت حالت الكنيسة هبا لعدد من القرون دون ازدهار املعرفة ومنو امللكات 
تها يف ميدان الشؤون الدنيوية بقيت متشبثة ابمتيازات هلا الفكرية عند الشعوب اخلاضعة هلا . لكن الكنيسة بعد هزمي

 يف شؤون الروح مث ال تتنازل بني فرتة وفرتة عن بعض هذه االمتيازات اال بعد انفجار سلسلة من األزمات . 

 وقد أخربين املستشرق سيمون جارجي استاذ الدراسات العربية واالسالمية يف جنيف حني التقيته يف الكويت يف     
بداية السبعينات أن املشكلة الكربى اليت واجهها الغرب املسيحي وال يزال يواجهها حىت اليوم �بعة من تلك املعركة 
العنيفة اليت خاضها لعدد من القرون ليتخلص من سلطان الكنيسة الدنيوي وامتيازاهتا الروحية . فكان رأيه يف الدين 

 كة ورد فعل هلا . والعقيدة يف هللا عز وجل مثرة هلذه املعر 

 ********* 

هكذا يتبني لنا  كم هي هامة وخطرية تلك العالقة اليت اقرها كتاب هللا عز وجل بني املعرفة والوحدانية . فاذا      
أدركنا هذه احلقيقة استطعنا من مث أن جند تفسريا سليما لكل األزمات اليت واجهتها املعرفة يف التاريخ البشري ، ولكل 

اليت وقعت فيها فسدت معها الطريق إىل املستقبل . فالبقدر الذي ينبهم فيه معىن الوحدانية أو يضيع ، ابلقدر املآزق 
 نفسه تنبهم الطريق أو ختتنق وتضيق أمام املعرفة . 

واهتموا  إن القيود اليت فرضها املعتزلة على الناس يف عصر املأمون واملعتصم والواثق ، يوم أاثروا فتنة خلق القرآن     
من ال يوافقهم يف الرأي ابلكفر واملروق والفسوق ، كانت بسبب من ان مفهوم الوحدانية عندهم كما حدده كتاب 

 هللا وابلقدرنفسه سدت أبواب احلرية أمام املعرفة . 
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ة من قبل وان السدود اليت أقامتها املقلدون من الفقهاء أمام أنفسهم بعد ذلك فجمدت املسرية الفقهية الناشط     
وحرموا على األجيال الالحقة كلها أن جيتهدوا يف جمال االجتهاد ، كانت أيضا بسبب من أ�ا مفهوم الوحدانية . 
فاغلقت بذلك أبواب احلرية يف االجتهاد . مث مل يستعد الفقه االسالمي فتوته وحيوته غال يف هذا العصر حني بدأ 

 بقني ممن كانوا يرفضون اغالق أبواب االجتهاد أمام غريهم. الناس يتحررون من ضعف االستخذاء أمام السا

وابلقدر الذي انفصلت فيه املعرفة عن عقيدة الوحدانية ابملعىن الذي جاء به كتاب هللا استخدمت األمم      
االسالمية أمام الطغاة واجلبارين يف األرض . وها حنن اليوم نعاين ظاهرة االنفصال هذه حني توقفت مسرية املعرفة 

 ا الدينية ... أمام الطغيان املتمثل يف الثقافات الغربية الوافدة . عند� انطالقا من وعينا اخلاطىء برتاث األمة ورسالته

 ************ 

إن املعرفة ذات الصلة الوثيقة بعقيدة الوحدانية هي وحدها اليت تتيح لنا فرصة االنتشار يف األرض طوًال وعرضا       
وفرصة اهليمنة على كل ما سخرته لنا العناية  ، وفرصة استخدام كل امللكات الفكرية يف االجتاهني األفقي والعامودي ،

 االهلية من أنواع اخللق كله . 

واملعرفة ذات الصلة الوثيقة بعقيدة الوحدانية هي وحدها اليت  ختصب الفكر، وخترج املواهب من مكامنها اخلفية      
قنا إليه اآلخرون من الكشوف ، وتفيض عليها نور الشمس وحرارة احلركة ، ومتنحنا القدرة ال على اللحاق مبا سب

العلمية واالجنازات التكنولوجية املعقدة فقط بل متنحنا القدرة على سبق اآلخرين وجماوزهتم أل�ا حترر� من كل العقبات 
 مبا فيها العقبات اليت تعاين منها حضارة الغرب حىت يومنا هذا. 

دانية يف بعض احليوية والشباب يف مسرية املعرفة من أجل ذلك كله ويف ضوء ما حققناه من دور عقيدة الوح     
االسالمية �دينا بضرورة الربط الوثيق بني علم املعرفة وبني العقيدة اليت دعا� إليها كتاب هللا عز وجل وجعلها شرطا 
 لتحقق كل الوعود اليت طرحت امامنا من قبل الوحي السماوي كما جعلها منطلقا للصفات اليت وصف هبا كتاب هللا

 جمتمع املؤمنني . 

لقد وعد� هللا النصر مشروطا هبيمنة العقيدة . ووعد� إبنزال السكينة علينا مشروطة هبيمنة العقيدة . ووعد� أبن      
يعلو ديننا كل مذهب من مذاهب الرأي أو العقائد املغايرة مشروطا هبيمنة العقيدة . ومسا�  " أنصار هللا " شرط أن 
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موصوال ابلعقيدة وقرر تبارك وتعاىل أننا " خري أمة أخرجت للناس أتمرون ابملعروف وتنهون عن املنكر يكون انتصار� 
 وتؤمنون ابهلل " وظاهر أن هذه اخلريية مشروطة هبيمنة العقيدة. 

ن معامل الطريق فال غرابة بعد هذا  كله أن نعترب الصلة الوثيقة بني املعرفة وعقيدة الوحدانية معلما أساسيا وأوليا م     
اليت جيتازها املتدبر للقرآن والعامل به يف حياته الدنيوية ويف احلياة اآلخرة . وصدق هللا عز وجل إذ يقول موجها كالمه 
إىل حممد صلى هللا عليه وسلم : " قل هذه سبيلي أدعو إىل هللا على بصرية أ� ومن اتبعين وسبحان هللا وما أ� من 

 . )١(املشركني "

**** ************ 

وقبل أن خنتم حديث هذا الفصل جيدر بنا حتقيق مفهوم العقيدة . لقد درج كثري من الناس على اعتبار العقيدة      
تسليما بوحدانية هللا وحسب دون أن ترتتب على هذه الوحدانية صفات خلقية معينة . فالوحدانية كما قرر األستاذ 

التصور اإلسالمي ومقوماته " تتصف بصفات مقومة هلا ، منها االجيابية .  املرحوم السيد قطب يف كتابه " خصائص
ابلكون واحلياة  –سبحانه  –وكما أن االجيابية ملفهوم الذات االهلية هي " االجيابية الفاعلة يف عالقة هللا 

نسان ذاته يف حدود . فهي أيضا كما يقرر املرحوم سيد قطب : " االجيابية الفاعلة كذلك من �حية اال)٢("واالنسان
  . )٣(اجملال االنساين "

وهذا يعين يف تقدير� التحرك املتحمس بصدق يف البحث عن املعرفة ، والصدق هنا شرط أساسي كما أن احلرارة      
 اليت ترافق هذا الصدق شرط آخر . ومها يعنيان معا االستقامة يف أخالق املعرفة اليت هي بعض مثرات العقيدة . 

---------------------------------------------------------------  

 ).١٥من سورة يوسف ( ١٠٨) : اآلية  ١ 

 نشر عيسى للبايب وشركاه.  –الطبعة الثانية  –من كتاب " خصائص التصور االسالمي ومقوماته " لسيد قطب  ٧٠) : أنظر ص  ٢ 

 ) الصفحة نفسها من املرجع السابق .   ٣ 
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ولكي نزيد هذه املالحظة وضوحا نقتبس بعض ما قلناه يف دراسة اعدد�ها وقدمناها إىل مجاعة العلماء الذين      
تضمهم الندوة السورية يف الكويت واليت يشارك فيها عدد من األساتذة يف اجلامعة واملهتمني ابلقضا� الفكرية 

    واالسالمية :      

م شكوا ويشكون من قصور األمة وعجزها عن االهتمام مبا نسميه حضارة العلم " علماؤ� وانتم يف مقدمته     
وبينكم من له يف جمال  –وابلتايل : حضارة التكنولوجيا . وأدابؤ� على اختالف اذواقهم ومصادر تفكريهم ومشاعرهم 

 شكوا ويشكون من ختلف العطاء األديب والفين .  –االدب القدح املعلى 

با امجاع قومي على أن علمنا نصف علم وأدبنا هرزمة ال تبلغ مستوى االتقان ومرحلة الصدق الفين . " هناك تقري     
اجلميع يؤكدون هذه الظاهرة من خالل االحصاءات اليت تنشر يف هذا امليدان أو ذاك . ولعلكم أتذنون يل بتقدمي 

 بعض ما نشر منها : 

أن عدد االكتشافات العلمية واملخرتعات التكنولوجية يف  لقد قرأت شخصيًا يف بعض صحف العام املاضي     
ألف اكتشاف أو اخرتاع ..  مث يهبط هذا الرقم عرب االحتاد السوفيايت  ٤٨الوال�ت املتحدة قد بلغ يف عام واحد 

نب األرقام وبريطانيا وفرنسا وغريها من دول العامل الصناعي حىت اذا بلغنا العامل العريب كله اذا الرقم وحده إىل جا
األخرى كاف لتعيني مكاننا من الركب العلمي العاملي ولتسليط الضوء على التفاوت الكبري بيننا وبني من يسبقنا من 

 األمم والشعوب.

فال عجب من بعد أن نقرر أبن اندهاشنا اليوم من عمالقية النتاج احلضاري الوافد إلينا ال يزال يسجل من      
التفاوت يف األقدار مثل الذي كان يسجله اندهاش اجداد� يف بداية القرن التاسع عشر امام عمالقية النتاج احلضاري 

احلق أن نعرتف أبن التفاوت القائم يف هذا العصر هو نسبيا اعظم واملادي الذي كان يفد إليهم من اخلارج . ولعل من 
 من التفاوت الذي كان يقوم يف جيل بداية القرن التاسع عشر. 

كل ذلك رغم النداءات اليت يوجهها كتاب هذا العصر من أفراد النخبة عند� دعوة جملاراة مواكب العلم والعلماء       
 ن العلماء. يف اخلارج واحلاحا على خلق جيل م
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ولعلكم توافقوين على أن هذه الظاهرة تفرض علينا مجيعا السعي إىل معرفة السبب أو األسباب احلقيقية الستمرار      
 هذا التفاوت . 

هل هي يف قحولة الفكر العريب االسالمي ؟ أم يف جفاف الوجدان العريب االسالمي ؟ أم يف فقر ملكات      
 يف فقدان ارادة التقدم ؟ االبداع عنده ؟ أم اخريا 

هذه الظاهرة تذكرين ا� شخصيا ابحلمل الذي يتم خارج الرحم حيث ال جتد البويضة واحليوان املنوي املخصبان      
البيئة اليت توفر هلما اسباب النمو الطبيعي . واملعروف أن مثل هذا احلمل ينتهي يف ضوء الرؤية الطبية ال إىل الفشل 

  جسد املرأة احلامل. وحسب بل إىل توليد اآلالم واحداث التخريب يف

فالقضية اذا ليست قضية أن نزيد عدد اخلرجيني من اجلامعات والباحثني يف املعاهد املتخصصة واألعضاء العاملني      
يف جمالس البحوث العلمية وحسب ، بل هي يف خلق البيئة القادرة على احتواء األجيال املتعاقبة من املتخرجني وهتيئة 

 م واجياد احلافز أو احلوافز اليت متنح النشاط العلمي حرارته وواقعيته وقدرته على التقدم . الظروف الطبيعية هل

يقول املشاركون يف مواجهة هذه الظاهرة ك أن مضاعفة عدد املتخرجني يف ميادين العلوم وتوفري عوامل التشجيع مها 
طلوبة . والواقع أن احدا منا ال خيالف عن هذا السبيل إىل التغلب على هذا القصور أو العجز يف حتقيق االجنازات امل

 الرأي شرط إضافة عنصر آخر ال يتحقق الغرض املطلوب اال به. 

" هذا العنصر ال أ؛اول التعرض له يف حولياتنا التارخيية ، بل اختار حوليات حلضارة غري حضارتنا ، أ�ا حضارة      
ونو االيطايل وكوبرنيكوس أو غاليليو، وأشهد بعني اخليال املصري االنسان الغريب . عندما اختيل رجال كجوردانو بر 

املأساوي لكل منهم ، يف �ر حترقه أو سجن تنغلق عليه أبوابه أو تعذيب ميزق جسده ، ال يسعين إال أن أجد عند  
إىل قضية النشاط  كل منهم هذا العنصر الذي جيعل من املعرفة قضية أقرب إىل قضا� االميان وااللتزامات اخللقية منها

 العقلي الصرف ".

" ويبدو يل أن صلة كل منهم ابملعرفة هي كصلة العابد بربه والزاهد بقيمه اخللقية واملقاتل أبجماد احلرب . فاملعرفة      
ليست تعبريا عن النشاط العقلي البارد بطبيعته بل هي عندهم تعبري عن اهليام ابحلقيقة واحلق ... كما أن الزهد ليس 
هو الرغبة يف االلتزام لشكل معني من أشكال العيش والسلوك ، بل هو السعي إىل حتقيق تغريات جوهرية يف املشاعر 
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والوجدان من أجل متثل القيم النبيلة . كما أن خوض املعارك عند املقاتل ليس مقصودًا لذاته بل هو وسيلة لتحقيق 
ملغامرة وحرارة الغلبة . ويقال مثل ذلك ابلنسبة للعابد الذي الذات وتنمية احساس خاص ، فيه متعة القوة وروعة ا

 يلتزم لطقوس من العبادة معينة ال حبا هبذه الطقوس بل رغبة يف حتقيق املزيد من القرب يف رحاب هللا عز وجل . 

افع الغريزية اليت فطر " وإذا فاملعرفة عند هؤالء األفراد كانت قضية عقيدة ملزمة وحافزاً هو أقوى كثرياً من كل الدو      
عليها اجلسد البشري . فهي ان صح التعبري غريزة الغرائز أو لنقل هي عملية تصعيد للغرائز مع االحتفاظ حبرارة الدفع 

 اليت تتميز هبا الغرائز اجلسدية . 

 صميم " والسؤال الذي يفرض نفسه علينا يف هذا العصر هو كما يلي : هل أصبحت املعرفة عند� شيئا يف     
 العقيدة أو جزءاً أساسيا منها أو تعبريا عما حتتويه من قوة الدفع ؟ 

" اجلواب الذي يفرض نفسه هو : ال . فاملعرفة يف حاجة إىل حافز العقيدة حبيث تصبح قضية حياة وموت .      
 واملعرفة يف حاجة إىل خلقية الزاهد حبيث تصبح منه قضية ضمري. 

 إىل شجاعة املقاتل حبيث تصبح تعبريا عن ارادة اجملد عند صاحبها . واملعرفة اخريا يف حاجة 

" فاذا تقررت هذه احلقيقة عند� وجب أن نعرتف أبن الثغرة اليت يؤتى منها جيلنا يف هذا العصر كما أتيت منها      
ى جوارح االنسان كلها إىل اجيال القرنني السابقني ، هي عجز� عن االنتقال ابملعرفة من أبعاد الدمية اليت حتتوي عل

 أبعاد الكائن احلي الذي حيتوي على حرارة احلياة وارادة التصعيد والرغبة يف اكتشاف اجملاهيل وفطرة االميان . 

" ان حضارة العلم والتكنولوجيا هي نتاج ما نطلق عليه اسم " روح احلضارة " أو لنقل احلافز الكبري الذي ال      
الدفع والتطوير ما مل يكن نتاج عقيدة ونداء مغامرة وروعة احساس جبمال الكشف عن  يؤدي وظيفته يف عملية

 اجملهول . 

" وليسمح يل هنا أن أعود إىل بعض حولياتنا التارخيية ألقرر أن ما يسمى ابحلضارة العربية االسالمية كان نتاج      
ية واخللقية عند العرب املسلمني مث تعيني املسرية اليت عقيدة استطاعت حتقيق أمرين : تعبئة كل الطاقات الفكرية واملاد

سخرت هلا كل هذه الطاقات الفكرية واملادية واخللقية . واألمران متالزمان متزامنان ال ينفصل أحدمها عن اآلخر .. 
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الفضاء  فاذا انفصال انبهمت معامل املسرية وضاعت الطريق من �حية وذهبت الطاقات املعبأة شعاعا يتيه يف غياهب
 الال�ائي ، مث ال يبقى من األمة غري أشباح تتحرك يف غري غرض وتستهلك ذاهتا يف غري موضوع معني. 

" ولعل القرآن قد أراد وصف هذه الظاهرة لنا ، ظاهرة االنفصال ببالغته املعجزة يف قوله : " أبسهم بينهم شديد      
 عقلون ". حتسبهم مجيعا  وقلوهبم شىت ، ذلك أب�م قوم ال ي

" أفال تسمح يل هذه املقدمات أبن أقرر أبن قضية املعرفة هي قضية عقدية وخلقية قبل كل شيء ؟ أال تعين      
 عند� أ�ا شيء يف صميم البنية الروحية الشاملة ؟ 

واالميان ابملعرفة  " أو ليس أن علماء الرتبية قد قرروا أبن املقصود من التعليم والرتبية هو  خلق الرغبة يف البحث     
والتعرف إىل أساليب التحقيق وفنون الدراسة ؟ فالعملية الرتبوية ، كما يقولون ، ال هتدف إىل اغناء الذاكرة ابلقدر 

 الذي هتدف به إىل اغناء روح املعرفة وتنمية الرغبة فيها والتعرف إىل مناهجها وقيمها . 

طالعة مبا يطلقون عليه اليوم اسم " روح احلضارة " وما نطلق عليه حنن " وهل يعين هذا كله غري تغذية األجيال ال     
املسلمني اسم " روح العقيدة "؟ . أو ليس ان املدخل الضروري لكل �ضة هو أن نقلد من سبقنا إليها فنعيد النظر 

ها دوائر املعرفة وأجهزة بتواضع العامل وصدق املفكر وحرارة املؤمن يف كل املسلمات واآلراء السائدة اليت محلتنا إلي
 االعالم الوافدة إلينا من اخلارج ؟ 

" املطلوب أيها السادة األساتذة هو اعادة النظر يف فلسفة املعرفة عند� .. ولكي تكون فلسفتنا املعرفية ذات      
ؤمن وثقة املواطن ابلدور أصالة جيب أن تنطلق من رؤية نقدية لرتاثنا التارخيي تستند إىل تواضع العامل وصدقه وحرارة امل

 التارخيي المته . 

" لقد خرج أجداد�  يف القرن اهلجري األول وقالوا للعامل كله الذي كان حيفل برتااثت حضارية قدمية : هذه رؤية      
رسالة لنا سنبين املستقبل يف ضوئها . وقد قالوا قولتهم مبلء قلوهبم دون أن يتأثروا أبي خلفية نفسية تضعف ثقتهم ابل

 اليت حيملون اميا� منهم أبن احلضارة كل ال يتجزأ فأما أن تؤخذ كلها أو ترتك كلها . 

" ورسالتهم هذه مل حتل دون اقتباس ما تراكم عند احلضارات القدمية من اخلربات العلمية واالجنازات التكنولوجية      
العامل ورددت ما كان قد ردده أجداد� . وال تزال  . " كما خرجت اجيال احلضارة الغربية يف بداية عصر النهضة إىل
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أحفاد هذه األجيال حىت يومنا هذا تصر على طرح فلسفتها املعرفية إىل جانب خرباهتا العلمية املادية واجنازاهتا 
رة التكنولوجية . ومل حتمل الرسالة اليت محلتها تلك األجيال ، قدميها وحديثها ، دون اقتباس ما تراكم عند احلضا

 العربية االسالمية من اخلربات العلمية واآلجنازات التكنولوجية ". 

 ************* 

هكذا يتأكد لنا ، بعد النص الذي اقتبسناه والذي نعتذر عن طوله ، أبن املعرفة احلقيقية املبدعة هي النابعة من      
نا املعرفة بعقيدة الوحدانية خاصة فألن الوحدانية اثبتة ومن وعي خلقي حافل ابحلرارة والقوة . واذا كنا قد ربط  عقيدة

أقدر من كل عقيدة أخرى على تيسري أسباب التحرك واالنطالق مللكات املعرفة وحتقيق الغرض املطلوب منها ، وهو 
 السعي اىل اكتشاف احلقيقة يف حدود ما منلك من امكا�ت املعرفة . 

***************** 

يثبت عقيدة الوحدانية ابعتبارها منطلقا ملسرية املعارف البشرية وحسب . بل جاوز هذه  لكن القرآن الكرمي مل     
 اخلطوة ليعني لنا حدود هذه املسرية ومقوماهتا واحجامها تفصيال من لدن حكيم خبري. 

 وقبل أن نتعرف إىل حقيقة هذا التفصيل جيب أن نقرر ظاهرة هامة تلفت النظر يف كتاب هللا هي أن      

لوحي السماوي يف مجلته مل ينكر قيمة كل منهج على حدة من املناهج اليت سلطنا الضوء عليها يف فصل سابق طويل ا
... كما مل يتجاهل الدور الذي قامت به ، لكنه طرح طريقة يف النظر والتفكر والبحث عن املعارف تضم هذه املناهج 

يف تقرير الرؤية  املعرفية كيا� مركبا متوازن األجزاء ، متكامل مجيعا وتضيف إليها جديدا حبيث يبدو املنهج القرآين 
 األبعاد فال ينمو بعضها على حساب بعض وال ينكر بعضها دور بعض .
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