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 القرآن كتـاب :

) حمكم اآل�ت ... هي يف تالمحها وتعاقبها تشكل بنية متماسكة قصد هبا أن تكون املرجع الذي �من له عقل  ١ 
 املؤمن وجيد فيه السالم املنشود والرؤية املوعودة ...

تكرر أغراضها إال حلكمة احاطت ) ومفصل اآل�ت أيضًا .. فلكل آية مربر وجود .. ال تتناقض معانيها ، وال ت ٢ 
واستوعبت حاجاته كلها ... ففيها احلكمة ، ونور اليقني ... وتنظيم العالقة بني اإلنسان وربه .. بكل مهوم االنسان 

ان .. فيها السياسة الصاحلة البناءة لشؤون الدنيا .. واهلداية الكرمية مث بني اإلنسان ونفسه .. مث بني اإلنسان واإلنس
إىل طريق الفوز يف اآلخرة .. وهبا حتققت الوحدة يف النشاط اإلنساين على صورة الوحدة يف خلق هللا ملخلوقاته .. 

يث كانت من كتاب هللا احملكمة املفصلة من حقيقة اساسية كربى هي حقيقة الوحدانية . ا�ا حوتنطلق هذه اآل�ت 
صورة من أكرم صور خلقه تشد العقول والقلوب إىل هللا اخلالق البارىء الذي استخلف االنسان يف األرض وأخرجه 

وجعله منوذجًا رائعًا استحق سجود املالئكة له وعني له الطريق إىل اجلنة وحذره من الطريق املودية إىل النار .. عرضه 
ت نفسه منحه سكينة االميان وارادة الفعل والقدرة على مقاومة الوساوس اليت ميليها عليه لوقلفتنة الشيطان لكنه يف ا

اإلميان والكفر ، امتحا� ميتحن ابليس ... وجعل من هذه اجلدلية اليت يتعاقب هبا الشر واخلري ... وتتالقى فيها داعية 
به االنسان ، هذا املخلوق املمتاز الذي كرمه هللا فأحسن تكرميه .. ومحله يف الرب والبحر ورزقه من الطيبات وفضله 

 على كثري ممن خلق تفضيال. 

ديها وال من خلفها وال عجب يف أن تكون هلذه اآل�ت املتلوه املنزلة ، احلكمة اليت ال �تيها الباطل من بني ي     
والقادر على مواجهة كل املشكالت العارضة .. ... وأن تتميز ابلتفصيل الشامل املستوعب لكل اهلموم واألغراض 

فهي من لدن حكيم خبري .. حكيم يف تنظيم شؤون خلقه .. خبري أبسرار هذا اخللق الذي ال سبيل إىل ادراكه 

i<l¯⁄`·aÜœ÷]<ª<
<

http://www.ramadanlawand.com/
http://www.ramadanlawand.com/


۲ 
 

من هللا عز وجل . ومالك احلكمة والتفصيل يف آ�ت هللا املنزلة هو يف واهليمنة هيمنة صحيحة على شؤونه إال بعون 
 قول هللا تبارك وتعاىل مشرياً إىل الطريق احملددة ابآل�ت احملكمة املفصلة : 

ا إليه ميتعكم متاعاً حسناً إىل أجل مسمى ن استغفروا ربكم مث توبو وأ –نين لكم منه نذير وبشري ( أال تعبدوا إال هللا إ 
 وهو على كل شيء قدير  إىل هللا مرجعكم –ين أخاف عليكم عذاب يوم كبري يؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإو 
()١(. 

هكذا بكل ما يف البساطة والوضوح يبسط الوحي السماوي يد الرمحة واهلداية .. ويلوح يف الوقت نفسه ابالنذار      
هبا ... وابصار يرون هبا وآذان يسمعون هبا ، فينطلقون يف ضوء من عذاب يوم كبري إىل كل الذين هلم قلوب يدركون 

الفطرة اليت فطرهتم العناية اآلهلية عليها ، يستغفرون رهبم جادين غري العبني ويتوبون إليه فيتوب هللا عليهم وينزل عليهم 
 سكينة من عنده . 

وال شك أن هذا التوجيه اآلهلي احلكيم املفصل حنو طريق االستغفار والتوبة اعالن صريح عن قدرة اإلنسان      
احملققة على اختيار الطريق الصاحلة اآلمنة اليت جيد فيها الفوز يف الدنيا والفالح يف اآلخرة .. بل هو اعالن صريح عن 

 . اب النجاة اليت يوعد هبا املتقونالصادقة اليت حيققها االميان عن اسب أن القلب الذكي الواعي جيب أن يبحث ابالرادة

) واجلدير ابلذكر أن الوحي احملكم املفصل قد أكد صفة الكمال يف مجلة ما قدمه إىل االنسان وهداه إليه من نور  ٣ 
ل يف سياق حترميه للخبائث من أو ليس هو القائعقيدة الوحدانية واألوامر والنواهي اليت فيها صالح الدنيا واآلخرة. 

اليوم " ودمغه هلذا االستقسام ولتلك املشارب واملطاعم بتهمة الفسق : .)٢(املطاعم واملشارب ومنعه االستقسام ابالزالم

     . )٣(سالم دينا "وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلكملت لكم دينكم أ

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

 ).١١من سورة هود ( ٤- ٢) أنظر اآل�ت  ١  

وكانوا يضعون عددًا منها يف جراب مث يسحب  ) االستقسام ابألزالم هي معرفة ما قسم لإلنسان ابلغيب بواسطة القرعة ابالزالم . وهي مجع زمل أي السهم .  ٢ 
 تب عليه االذن ابلعمل أو املنع عنه . نها كواحد م

 ) . ٥من سورة املائدة ( ٣) من اآلية  ٣ 
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والكمال معىن يستوعب األبعاد كلها .. املادية منها واملعنوية .. فهو كمال من حيث أنه يستوعب العالقات املادية 
. وهو  قوق وتعيني الواجبات وااللتزاماتتوزيع احلوينظمها تنظيماً دقيقاً حكيمًا يتفق مع الفطرة السليمة حبيث يتم به 

كمال من حيث أنه يستوعب األبعاد املعنوية اليت يقصد هبا تطهري النفس وحتريرها من االحنراف وااللتواء وتوثيق 
عالقتها ابهلل اخلالق البارىء ابلعقيدة اخلالصة لوجهه الكرمي .. وهكذا يشتمل الكمال على حتقيق الوحدة املادية 

 املعنوية يف الكيان االنساين . 

) لكن مفهوم الكمال يف احلياة البشرية حمكوم بفهم ذكي واع مللكات االنسان وقدراته ... فهو �خذ مبا يقدمه  ٤ 
بيد االنسان منذ  من الرعاية للقلب والنفس ومبا يشرعه من التنظيمات مبينا هبا احلالل واحلرام ، أنه هبذا كله �خذ

م أمه ويتطور خلقا من بعد خلق حىت خيرج إىل الدنيا موفور الصحة مستكمًال مللكاته وجوارحه . مث يتكون يف رح
�خذ بيده وقد هيأ له من حنان األبوين وعطفهما ما يكفي حلمايته من األخطار احملدقة فيأكل حني جيوع ... 

 يتعرض خلطر التشريد ... ويبيت يف دار حني ويشرب حني يعطش ... ويلبس حني يتعرض خلطر العري .. 

مث �خذ بيده وقد بلغ سن الرشد واجتاز طريق الطفولة والصبا املبكر حىت بلغ سن الفتوة والشباب ، يهبه القلب      
 والسمع والبصر واالرادة الفاعلة . 

ة عند هذه الرعاية وحسب بل تطرح أمامه خطة العيش املنظم .. تدله هبا إىل الطريق وال تقف العناية االهلي     
الصاحلة للتفكر .. والوسيلة اآلمنة للتطهر .. واألسلوب الناجح يف االفادة من نعم هللا املبثوثة يف األرض ابطنها 

د هذا كله يف اآل�ت القرآنية املبثوثة يف كل وظاهرها .. يف برها وحبرها ، ومن نعم هللا املبثوثة يف الفضاء الرحيب . جن
سورة من السور .. فهي اترة حتثه على التفكر يف خلق السماوات واألرض .. وهي اترة أخرى تلفت نظره إىل النظام 
املعجب املدهش الذي تستمر به اسباب الوقاية من اهلالك واحلفاظ على مصادر العيش .. يف السحاب املمطر الذي 

اللواقح اليت تتحول هبا األزهار إىل مثرات �ضجة ، ومياه البحار اليت حتمل االنسان ض املوات ... والر�ح حيي األر 
من مكان إىل آخر .. والفصول املتعاقبة اليت تصنع هبا حياة الطبيعة .. والقلب الذي يعي واالذن اليت تسمع والعني 

 . اليت ترى .. كل ذلك يف ضوء منهج دقيق متكامل شامل 
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) وال بدع يف أن يوضع هذا املنهج االهلي احلكيم على حنو تتحدد به طرق السالمة وتتعني بفضله شواهد اهلداية  ٥ 
يف نظام يبعث على التوازن وحيققه يف نشاط امللكات اليت منحن لالنسان على الصورة املستوفية لضرورات احلياة 

 ة . الدنيا اليت هي السبيل النافذة اىل احلياة اآلخر 

أي هو املنهج الذي تنتظم به حياة االنسان يف الدنيا واآلخرة انتظام احلقيقة الواحدة اليت ال جيوز أن ينفصل جزء      
ءًا من عامل اآلخرة وتكون اآلخرة احلصيلة املرتتبة على النشاط منها عن غريه من األجزاء ... حبيث تكون الدنيا جز 

 الدنيوي ...

له الواحد الذي ال شريك له يف ذاته وال شريك له يف خلقه وال شريك له يف احلساب إلا سيقدإن املنهج الذي      
 ثوااب وعقااب ، ال بد أن يكون واحداً أيضاً فال يقبل الفصل والتجزئة والتنافر والتعارض ...

وإذا كان املنهج الذي اتى به القرآن ذا بنية متكاملة موزونة تكامل الفطرة وتواز�ا فقد وجب أن ينكر كل منهج      
 يوسوس به الشيطان .. أو تدعو إليه اجلهالة .. أو حيققه االحنراف واخلروج على روح الفطرة . 

اهلداية طريقاً واحداً ال أكثر ... وملا كان أسلوب  وملا كان هناك حق واحد ال حقان أو أكثر .. وملا كان طريق     
من صنع خالق هذا املنهج وخالق اخللق التفكري أسلوابً واحداً ال أكثر ... وملا كان حتقيق الوحدة يف املنهج هو وحده 

الذي شرع هذا املنهج له ، وملا كان هللا عز وجل قد منحنا السمع والبصر والفؤاد ونبهنا إىل أننا سنحاسب على كل 
ما يصدر عن مسعنا وبصر� وفؤاد� .. فقد وجب علينا ، كمؤمنني آمنا بكتاب هللا نورا �تدي به يف ظلمات الدنيا ، 

 عن حقائق هذا املنهج الذي جاء به هذا الكتاب السماوي العظيم . أن نبحث 

للبحث عن عناصر املنهج القرآين ، فاألمم وال عجب يف أن تنصرف العقول والقلوب وتتوجه االمساع واألبصار      
 تنتظم به شؤو�ا يف التاريخ حىت تلك اليت مل تفز بنور اهلداية مل تستطع أن تبين حضاراهتا دون االلتزام مبنهج معني

وعالقات طوائفها وطبقاهتا وافرادها حبيث تتحدد عن طريقة خطة احلصول على املعارف ... وخطة االلتزام ابخالق 
ان هذه األمم اليت سادت وبنت حضاراهتا على تفاوت يف مجال هذه معينة ، وخطة االلتزام بعالقات اثبتة . 

ية حتددت هبا معارفها ونظمها واخالقها ، مث ابدت حني فقدت القدرة وكماهلا قد انطلقت من رؤية منهجاحلضارات 
 على االلتزام هبذه الرؤية املنهجية . 
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وملا كانت اليقظة العربية االسالمية حركة حجمها حجم العامل كله .. ومسريهتا كانت يف الطول والعرض ..      
كون هذه اليقظة يف ضوء منهج حكيم استوعبت واغراضها كانت لكل الناس يف كل شعب وامة .. فقد وجب أن ت

به حقوقها وواجباهتا ال ابلعقل وحده بل ابلعقل واالرادة وطهارة النفس واملواهب العميقة اليت ال ختضع لقياس مادي 
 وال حلساب ابالرقام . 

العامل خالل  ) لكن هذه اليقظة بعد أن مدت نور عقيدهتا ورفعت شواهد طريقتها يف العيش وبسطت حكمها يف ٦ 
القرن السابع امليالدي أو القرن األول للهجرة وما بعدمها من القرون ، مل تلبث أن فقدت نور البصرية وتقلصت ابعاد 

والسبب االطماح الكبرية عندها فباد سلطا�ا بعد أن ساد ... وا�ارت عمارهتا بعد أن ارتفعت إىل اجواء الفضاء . 
والوقائع هو أ�ا مل تعد تلتزم ابملنهج الذي سبق ان التزمت به .. ومل تعد تتحرك يف يف ذلك كما يقرر منطق األحداث 

ضوء الوعي الذي سبق أن حفلت به قلوب اصحاهبا ... كما مل تعد متلك ارادة الفعل املستندة إىل قوة العقيدة 
ريق بعد ان احنرفت عن طريق وصالبة االميان ، لقد فسد منهجها هي بع أن فارق منهج القرآن ... وغمت عليها الط

 القرآن . 

وملا كان الغرض من هذا الكتاب هو العودة ابملسلمني إىل مصادر اليقظة احلقيقية اليت جعلت منهم " خري أمة      
فان الواجب يفرض علينا البحث عن أبعاد هذا اخرجت للناس �مرون ابملعروف وينهون عن املنكر ويؤمنون ابهلل " . 

املنهج كما قرره كتاب هللا وحققه الوحي السماوي نعمة سابقة هتتدي به القلوب الضالة وتتطهر به النفوس األمارة 
 ابلسوء والفحشاء . 

 فكر املسلم إن حاجتنا إىل تالوة كتاب هللا تالوة تدبر وتفكر هي حاجة ماسة ... ا�ا شرط اعادة النظر يف     
وسلوكه ويف البحث عن أسباب �ضته ويقظته . وكأن الوحي السماوي قد حذر� منذ العصر األول من يوم تتحول 
فيه عالقتنا بكتاب هللا حبيث ال نعود جند فيه غري آ�ت للتربك بعد أن كان مصدرًا للمعرفة وميزاً� نزن به أعمالنا 

ض وعالقاتنا ابلكون والطبيعة واحلياة . ومن هنا كان قوله عز وجل يف حمكم تنزيله ودستوراً ننظم به عالقاتنا بعضنا ببع
 على صورة االستفهام التقريري : 
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 )١(" أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاهلا "

افدة مع واجلدير ابلذكر أن هذا اليوم الذي حذر� وحي السماء منه قد جاء فعًال حني بدأ� نستقبل األفكار الو )  ٧ 
الغرابء والرتاث قافة ثحضارة التكنولوجيا اليت مل تغز أرضنا وحسب بل اجتاحت كل السدود واحلدود القائمة بني 

 الذي تركه لنا األجداد ووضعوه بني أيدينا وديعة غالية . 

إن روح اهلزمية مع ما سبقها ويرافقها من العجب والدهشة بعد أن تلقينا املنجزات املادية للحضارة الوافدة هي      
اليت حالت دون خلط األوراق الفكرية من جديد واعادة تشكيل بنيتنا الثقافية والواقع أن خلط األوراق وإعادة 

ا احلضارية أمام املد التكنولوجي اجلارف أمران عسريان دون ريب تشكيل البنية الثقافية على حنو حنتفظ معه بشخصيتن
 ولكنهما ليسا مستحيلني . 

الرؤية احلقيقية للمنهج القرآين يف حتديد طريق املعرفة والسلوك . وكان أول ما فقد�ه بوعي منا أو بغري وعي ،      
ان التنازل عن تراثنا الثقايف واالعرتاف هبذا التنازل وملا كوملا كان ضياع هذه الرؤية قد أوقعنا يف مأزق نفسي شديد ، 

به عملية ترهق قلوبنا وحترك روح الدفاع عن أصالتنا فقد وجد�ه يف اعطاء املفهوم الديين معىن جديداً �بعاً أو اجلهر 
أبعادها الدنيوية وجعل الوافدة مصدراً للتخلص من هذا املأزق . هذا املعىن اجلديد نزع عن التعاليم القرآنية من الثقافة 

من القرآن كتااب يتلى للتربك ال للتفكر والتدبر .. لقد أصبح كتاب طقوس وهذا أخطر ما يف التحول الذي ظهر يف 
مث ترتب على هذا التحول أن حدث انفصال بني مهومنا الدنيوية وانتماءاتنا الروحية الدينية ، فلم مفهومنا لإلسالم . 

ركة التقدم يف ضوء القيم والعقيدة أو الرتاث الذي تتمثل فيه روح األمة بل الغينا عالقتنا هبذا نعد نفكر وحنن نواجه مع
وتبنينا القيم واملقاييس الوافدة إلينا من اخلارج ، وهذا يعين أن منهجا الرتاث، وابلتايل ألغينا مقاييسنا وقيمنا احلضارية ، 

راح يلف املنهج القرآين حىت بتنا نعتقد جهال منا وضاللة ، أن  جديدا قد بدأ يفرض نفسه علينا يقابله ضباب قائم
التعامل مع احلضارة الوافدة ، وهو ضرورة حياتية ، ال يصح ما مل نتنب مناهج املعرفة القادمة معها وما مل نعمل يف ضوء 

 واالخالقيات املرافقة هلذه املناهج .  القيم والنظم اإلجتماعية

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

 ) .  ٤من سورة النساء (  ٨٢) اآلية  ١ 
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) هذا الوضع اجلديد هو الذي يفسر ما تنادي به فئات من أبنائنا من ارساء نظام علماين يفصل بني شؤون الدين  ٨ 
 نا احملكية عند كثريين من الناس . كلمة الفصل شيئاً يف صميم لغتوالدنيا . حىت أصبحت  

وبدًال من أن نربط بني الرتاث الذي ميثل روح األمة ويرمز إىل عقيدهتا وبني منجزات التكنولوجيا كان عجز� عن      
 الوعي أببعاد املنهج القرآين يف املعرفة حائًال دون إجناز عملية الربط هذه . 

معرفية �بعة من كتاب هللا فستبقى عالقتنا ابحلضارة الوافدة عالقة تبعية  وما دام أننا عاجزون عن تكوين رؤية     
واستسالم ال عالقة منافسة ومباراة يف ميدان املبادرة احلضارية . والواقع أن ميزة احلضارة الغربية ، ومصدر هيمنتها 

يف فرض أسلوب من العيش ومنهج يف  اليوم على العامل ، ال يعودان إىل االجنازات التكنولوجية اليت حققتها ، بل مها
شعوب الدنيا ... وقد استطاعت الثقافة الغربية بكل ما ترمز إليه أن تنتزع املبادرة مستعينة التفكري وقيم خاصة على 

 ابلتكنولوجي اليت ثقل هبا ميزا�ا يف ميدان التنافس احلضاري . 

وهنا نكرر القول أبن التحرر من الوصاية الثقافية الغربية أمر ابلغ العسر ولكنه ال يبلغ مرتبة االستحالة . والعسر      
اإلسالمية ابالضافة إىل دهشتنا اليت صاحبت وفود يف عملية التحرر �بع من غربتنا عن اجلانب احلركي يف الثقافة 

 حضارة التكنولوجيا الينا . 

ا أبن فلسفة املعرفة أو املنهج الذي نتعلم به كيف نتعامل مع هللا والكون والطبيعة ل ذلك واميا� منمن أج)  ٩ 
ض الضوء على العالقة الوثيقة بني التصورات واإلنسان على حنو تتحقق به رؤية موحدة شاملة ، وبعد أن سلطنا بع

رية مبا فيها حضارة اجملتمعات االسالمية السابقة ، الفكرية األساسية وبني مناهج املعرفة يف عدد من احلضارات البش
جند حقاً علينا أن نشارك يف متهيد الطريق إىل استخراج منهج يف املعرفة قرره كتا ب هللا عز وجل الذي جاء إىل الناس 

رؤية تشتمل هدى ورمحة ال لتنمية اشواقهم الروحية ، كما يقال ، وحسب ، بل لبناء مسريتنا الدنيوية أيضاً ، يف ضوء 
على احلقيقة الواحدة اليت تنتظم هبا شؤون الدنيا واآلخرة . ويف ضوء بعض التجارب البشرية يف التاريخ نؤمن اميا� 

ذو صلة وثيقة ابلفكر الفلسفي العام أو بعقيدة حتددها هذه الفلسفة أو يفرضها وعي من عميقا أبن منهج املعرفة ، 
 م على الفكر الفلسفي ألنه ينبع من ادراك يتصل أبعمق أعماق الفطرة االنسانية . يعلو نوع آخر هو يف مراتب املعرفة 
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فاملعرفة ليست حصيلة نشاط فكري وحسب وال هي انعكاس حلالة نفسية معينة فقط وال هي من صنع جتربة      
مادية دون سواها . ا�ا يف حقيقتها مثرة وعي يستوعب كل األنشطة وينسق نتاجها على حنو يتفق مع الفطرة اليت 

ا يف تشريعاته ويتماثل معها يف اخالقياته . وملا كانت فطر الناس عليها . ومما يلفت النظر أن القرآن كما يتماثل معه
الفطرة متثل البنية احلقيقية لإلنسان كما خرجت من يد هللا ... وملا كانت هذه البنية احلقيقية خفية عن أكثر املناهج 

لتوازن يف اليت عرفتها حضارات حتدثنا عنها من قبل بداللة أن كال منها قد سجلت تناقضات كثرية وافسدت ظاهرة ا
البنية االجتماعية االفتصادية واخللقية والفكرية ، فقد جاء القرآن ليطرح أمامنا رؤية اعتقادية عملية سلوكية يتصل هبا 

 فكر منهجي وليقول لنا أن هذه الرؤية هي دين الفطرة ...

لناس عليها ال تبديل خللق اأقم وجهك للدين حنيفا فطرة هللا اليت فطر " فجند مصداق ذلك يف قوله عز وجل :      
 )١(ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس ال يعلمون " هللا

الذي ورد ذكره يف اآلية السابقة . من كتاب هللا وهو يشري إىل الدين القيم كما يتكرر هذا املعىن يف مكان آخر 
 )٢(عون "دّ هللا يومئذ يصّ فيقول عز من قائل : " فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن �يت يوم ال مرد له من 

، الدنيوية بكل مهومها ومسؤولياهتاهكذا يتم الربط بني الفطرة والدين ... وبني اليوم اآلخر والدين .. وبني احلياة      
ويدخل يف ذلك قطاع املعرفة ، والدين ، وبتعبري آخر تتحقق الرؤية الواحدة املشرتكة هبذا الدين الذي جاء القرآن 

تصديقًا للعقيدة الواحدة اليت دعت إليها كل الكتب السماوية السابقة و�دى هبا كل األنبياء والرسل تبيا� له و 
 صلوات هللا وسالمه عليهم . 

إن قصة الدين يف االسالم هي قصة احلضارة البشرية اليت يفرتض أ�ا قد صنعت يف ضوئه .. وملا كانت مناهج      
ي فقد وجب أن يكون اإلسالم مصدرًا لتكوين رؤية معرفية موصولة ابلفطرة اليت املعرفة يف أساس هذا الصنع احلضار 

 صيغ الدين على صورهتا اليت خرجت هبا من يد هللا عز وجل . 

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

 ) . ٣٠من سورة الروم ( ٣٠) اآلية  ١

 .)٣٠الروم (من سورة  ٤٣اآلية ) ٢
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واجلدير ابلذكر أن الصفحات التالية ستخصص الخراج الرؤية املعرفية كما هي يف كتاب هللا عز وجل ويف حدود      
 ما يتيسر لنا من الفهم والقدرة على تدبر آ�ت الذكر احلكيم . 

إىل نظم األفكار  األول من فصول هذه الدراسة نلفت نظر القارىء والدارسوقبل أن ننتقل إىل الفصل )  ١٠ 
واألوامر والنواهي يف القرآن مستقل يف طريقته عن النظم الذي تعارفنا عليها يف الكتب املؤلفة حديثًا ويف الكتب اليت  

 كتبت يف العصور املاضية . 

وحقائقه ومهمتنا حنن أن نتعرف إىل أسرار هذا النظم أما النظم القرآين فهو يف مبناه أيضا على صورة الفطرة ...      
يف حدود ما نتصوره من الفطرة . وملا كانت ظاهرة الوحدة يف نظام اخللق كله مشهودة من قبل كل الدارسني يف أي 

 قطاع من قطاع املعرفة فان يف وسعنا أن نقرب مفهوم الفطرة من اذهاننا وحنن نتدارس بعض وجوه اخللق. 

أول ما يلفت النظر يف مناهج املعرفة املتعارف عليها اليوم ان أصحاهبا يصرون على اخضاع كل مظاهر الكون      
ملفهوم األبعاد اهلندسية واحلساابت الرقمية . وقد الحظ هذه الظاهرة وسجلها الدكتور اليكسس كاريل يف كتابه " 

صف العقل بعجز طبيعي عن فهم احلياة . برغسون : " يتاالنسان ذلك اجملهول قال نقال عن الفيلسوف الفرنسي 
وابلعكس فاننا حنب أن نكتشف يف مجيع العوامل تلك األشكال اهلندسية املوجودة يف اعماق شعور� .. إن دقة 

اثيلنا واتقان االتنا يعربان عن صفة أساسية لفكر� . فاهلندسة غري موجودة يف دنيا� ، وامنا النسب البادية يف مت
أنشأ�ها حنن ، إذ أن وسائل الطبيعة ال تكون أبدا ابلدقة اليت تتصف هبا وسائل االنسان . فنحن ال جند يف العامل 

ض النظم ذلك الوضوح وتلك الدقة اليت يتصف هبا تفكري� . ومن مث فاننا حناول أن نستخلص من تعقد الظواهر بع
عينة تكون قابلة للوصف حسابيًا . وقدرة االستخالص هذه احداها لألخرى عالقات م عناصري حتمل ـة التـالبسيط

 )١(أحرزه علماء الطبيعة والكيمياء "البشري مسؤولة عن ذلك التقدم الرائع الذي  اليت يتمتع هبا الفكـر

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

 من كتاب " اإلنسان ذلك اجملهول " .  ٢٢) أنظر ص  ١  
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فاهلندسة اذا ذات أبعاد سكونية بينما الطبيعة ذات عالقات جدلية .. واهلندسة دقيقة جدًا بسيطة جدًا بينما      
كري الطبيعة ال تتميز مبثل هذه البساطة وتلك الدقة . والشأن هو نفسه يف كل منهج يف املعرفة وكل طريقة يف التف

 حتاول أن ختضع كل أشياء اخللق ملعادالت هندسية وحسابية . 

يف الظاهر على األقل ، على املعادالت اهلندسية  فاذا انتقلنا إىل الكائنات احلية وجد� أ�ا مستعصية أكثر فأكثر     
واحلسابية . وال شك أن التكنولوجيا هي حصيلة التقدم اهلائل يف دقة هذه املعادالت . كما أن الفكر الذي يقتصر 

 على التجربة واملالحظة هو حصيلة التقدم اهلائل يف دقة هذه املعادالت . 

من اإلجنازات العلمية والتطبيقية واستطاعت أن تشد اهتمام الناس إليها صحيح أن البشرية قد أفادت الكثري      
وهذا طبيعي جداً . فالعقول البشرية كما يقول برغسون ويقرر كاريل تتصف بعجز طبيعي عن فهم احلياة . وملا كانت 

ن الطبيعي أن يهيمن هبا هذه املعارف واخلربات العلمية والتكنولوجية مصدراً لقوة مادية متنح صاحبها السلطان فان م
فسون عليه سلطانه وحياولون ابلتايل أن على الذين ال ميلكون هذا السلطان وابلتايل يصبح منوذجًا للناس الذين ين

 يرتبطوا مبنهج املعرفة الذي يهيء هلم هذا السلطان . 

بيكون أحد مؤسسي منهج كل هذا صحيح يف حدود منطق الفلسفة الرباغماتية " املنفعية "، بل أن فرنسيس       
املعرفة العلمية يف الغرب قد قرر هذا األمر حني قال : " أن املعرفة هي القوة " . والقوة هنا قد فهمت على وجهها 
الشامل ، فهي قوة يف اكتشاف قوانني الطبيعة واحلياة والعمل هبا ... وقوة يف بناء االبدان أيضًا . وهلذا خصصت 

 مية عقول األطفال والشبان كما أ�ا تويل حياهتم البدنية اهتماما كبريا يف الوقت نفسه . ت التعليم لتنمجيع مؤسسا

نعود ونقول : هذا صحيح ... لكن هل هو تعبري عن الفطرة اليت فطر هللا اخللق كلهم عليها ؟ هل البحث عن      
النابعة من املنجزات العلمية والتكنولوجيا القوة بواسطة مناهج املعرفة هو ما تنادي به الفطرة ؟ وهل استطاعت القوة 

أمم العامل؟ لقد استطاعت أمم كثرية يف املاضي أن أن حتقق السالم وتصنع حضارة متوازنة مستقرة بني اجلملة من 
تكتشف مصدرا متفردا من مصادر القوة اما ابخرتاع جديد أو بكشف جديد ، ومع ذلك فان هذه القوة مل توفق إىل 

 منها اليت هي صنع السالم وخدمة االنسان ورفع مستوى العيش يف ضوء احلق والعدالة .  حتقيق الغاية



۱۱ 

وهللا يف سابق علمه ، وهو اخلالق البارىء ، يعلم ذلك دون ريب ويعلم عجز الفكر االنساين عن فهم احلياة أو      
على ألسنة اعداد كبرية من عن استيعاب حدود الفطرة ونظامها ، فجاءت رساالت السماء يف مراحل متعددة و 

واملعارف اليت تتطابق مع طبيعة االنبياء والرسل لتدل االنسان على الطريق املوصلة إىل الفطرة ولتضع بني يديه املناهج 
الفطرة . 

سورهوكان القرآن الصورة النهائية اليت مجعت فوعت كل األنشطة املادية واملعنوية . وأعلن للناس مجيعاً أبن ما جاء يف 
وآ�ته هو الرؤية الكاملة اليت تتفق متاما مع ما فطر االنسان عليه يف قوله عز وجل : " اليوم أكملت لكم دينكم 

)١(وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا ."

لته ابألوامر هكذا يستبني لنا أن منهج املعرفة جزء من الرؤية الدينية عامة ... أن له صلة ابلعقيدة .. كما أن ص     
قائمة بل هي ضرورة ال غىن عنها . فلننظر يف جوهر هذا والنواهي والتعاليم املختلفة وابلدنيا واآلخرة هي صلة موفورة 

الدين الذي يتصل به منهج املعرفة يف القرآن ، املنهج الذي ال حيقق الغاية منه ما مل تكن صلته هبذا اجلوهر صلة 
. قائمة يف عقول الناس أمجعني 

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

 ١ ( : من اآلية ٣ من سورة املائدة (٥) . 


