افتتاحية العدد ..
ُّ
التنكر المزدوج
األفق المنهجي إلنهاء
بين علوم الطبيعة وعلوم الشريعة
د .عبد الرزاق بلعقروز  -رئيس التحرير

«وأ َّمــا املنطقيــات؛ فــا يتعلَّــق يش ٌء منهــا
بالدِّ يــن نف ًيــا وإثباتًــا؛ بــل هــو ال َّنظــر يف
طــرق األدلَّــة واملقاييــس ،ورشوط مقدمــات
الربهــان وكيفيــة تركيبهــا ،ورشوط الحــدِّ
الصحيــح وكيفيــة ترتيبــه ...وأ َّمــا اإللهيــات؛
َّ
ففيهــا أكــر أغاليطهــم ،فــا قــدروا عــى
الوفــاء بالرباهــن عــى مــا رشطــوه يف
املنطــق؛ ولذلــكُ :
كــر ال ِخــاف بينهــم
فيهــا»[ .أبــو حامــد الغــزايل« ،املنقــذ مــن
الضّ ــال» ،مجموعــة رســائل اإلمــام الغــزايل،
بــروت2003( ،م)( ،ص.])546 -544 /

لقـد رسـم االتصـال املعـريف يف بـدء انوجـاد
الثقافـة اليونانيـة ضمـن الثَّقافـة اإلسلامية،
إحداثيـات فكريـة ومنهجيـة مخصوصـة،
وقـد كان الباعـث على التواصل مـع الثقافة
اليونانيـة هـو متثُّـل الجوانـب اإليجابيـة يف
الفكـر اإلنسـاين ،وتأكيد األمـر اإللهي بواجب
القـراءة كشـفًا عـن العلـوم التـي تعبر عـن
القوانين التي بثتها اإلرادة اإللهية يف الوجود.
وعليـه ،فـإن اسـتيعاب األنسـاق املعرفيـة
واملناهـج العلميـة وصف مالزم لـروح العلم
ومكوناتـه يف التراث العلمـي عند املسـلمني،
وليـس هـذا املنهـج مجـ ّرد اسـتيعاب
اسـتحواذي ملـا وصـل إليـه الفكـر اإلنسـاين،
بـل هو ٍ
تعـاط تفاعلي إيجايب يتجـاوز ثنائية
الصالبـة الرافضة والسـيولة املقلّدة؛ ويَ ْسـكُن
َّ
ضمـن الجهـد املنهجـي التَّحليلي التَّفكيكي

للعلـوم بخاصـة يف مناذجهـا اليونانيـة ،هـذا
ـح
الجهـد املنهجـي يظهـر لنـا يف متونـه تَلَ ُّم ٌ
معـريف عميـق؛ عنوانـه إقامـة الفُرقـان على
طريقـة أيب حامـد الغـزايل كما جـاء يف النص
املقتبـس أعلاه ،بين العلـوم الصحيحـة أو
العلـوم الدقيقـة ،وبين العلـوم التـي تعكس
تأ ُّملات العقـل اإلنسـاين يف تفسيره للوجود،
أو بلغة أخرى ،تشـكيل رؤية كونية فلسـفية
عرفـت يف التاريـخ املعـريف بعلـم اإللهيـات؛
هـذا الوعـي املنهجـي بالفصـل بين الرؤيـة
الكونيـة وبين منظومـة العلـوم بخاصـة يف
سـياقها اليونـاين فتـح للعقـل املسـلم دروبًـا
مكّنتـه مـن األخـذ بهـذه العلـوم وإيجـاد
مـكان لهـا مبـا ال يتصـادم مع الرؤيـة الكونية
اإلميانيـة؛ وهـذا مـا فتـح فضـا ًء جديـ ًدا يف
تاريـخ املعرفـة اإلنسـانية ،ملمحـه الجوهري
ـس
وحـدة املعرفـة اإلنسـانية ،التـي َّ
تتأس ُ
بدورهـا على التَّوحيـد كرؤية كليـة للوجود.
و ُر َّب ســؤال يندلــق أمامنــا هنــا ،يطلــب
إيضا ًحــا منهج ًيــا عــن إســهام جــزء مــن
الفلســفة اليونانيــة يف تشــويش منظومــة
العلــوم وتَشَ ــكُّل الثنائيــات املتقابلــة،
مثــل ثنائيــة الحكمــة والرشيعــة ،أو
العقــل وال ّنقــل ،ومنــو ال ِفــرق التــي
تكافــح مــع مذهــب ضــد مذهــب آخــر.
ال بـد من الوعـي بأن الفلسـفة عندما نُقلت
إىل الثقافـة اإلسلامية ،وانفتح العقل املسـلم
عليهـا ُم ْسـتَ ْو ِع ًبا وليـس ُم ْسـتَ ْو َع ًبا؛ كانـت
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مزدوجـة بكتـب التعاليم التي حـوت العلوم
الرياضيـة والطبيعيـة واملنطقيـة ،فسرى
االعتقـاد أن اإلحـكام والدقـة التـي تتجىل يف
هـذه العلـوم تتوافـر يف املباحـث الفلسـفية
الخالصـة ويف طليعتهـا مبحـث اإللهيـات،
فاعتبروا أن القـول العلمـي ال َّدقيـق مياثـل
القـول الفلسـفي يف دقتـه؛ فسـحبوا الدقـة
واإلحـكام مـن دائرة كتب التعاليـم إىل دائرة
التأملات الفلسـفية حـول الوجـود؛ وهنـا
تشـكل االختلال يف العالقـة بين رؤيـة العامل
اإلميانيـة والتأمالت الفلسـفية حـول الوجود.
لـذا انتهـت فئـة من العلماء ألجـل التصدي
لهـذا االختلال ،وألجـل الكشـف عـن حدود
علـم اإللهيـات على أن يحيـط بـذات اللـه
أو يقـ ّدم لطالبـه مـا مينعـه مـن االعتقـادات
الفاسـدة .ويعـد الغـزايل يف طليعـة مـن
اسـتوقف هـذه املنهجيـة يف تَلَ ُّمـح حـدود
مباحـث اإللهيـات اليونانيـة ،وإمـكان األخذ
بالعلـوم الصحيحـة أو الدقيقـة إىل دائـرة
الفكـر اإلسلامي ،لكـن ضمـن رؤيـة إميانيـة
توحيديـة تعطي لهـذه العلـوم دور األداة يف
تلمـح عجائـب الخلـق اإللهـي واستكشـافها،
وتوظيفهـا مبـا يعـود بالنفـع على اإلنسـان،
مـع لفـت ال ّنظـر إىل أن مـن يطالـع هـذا
اإلحـكام يف مناهـج هـذه العلـوم ،ينصرف
فكـره إىل قبـول آرائهـا يف كل يشء .وهنـا
اللفتـة الذكيـة من الغزايل ،الذي سـلك منهج
تقريـب املنقـول مبـا يدخـل ضمـن علـوم

الوسـائل ال علـوم الغايـات ،واألكثر من هذا،
أن الفالسـفة باملفهـوم القديـم للفلسـفة قد
أ َخلُّـوا برشائـط الربهـان التـي وضعوهـا يف
املنطـق؛ عندمـا كانـوا بصدد الـكالم يف قطاع
اإللهيـات ،وأنهـم لو اسـتقاموا على موازينها
لكانـت الثمـرة هـي التوحيـد ونفـي التعدد
والتعطيـل .من هنـا كان املنطق كآلة للعلوم
قـد أخـذ منزلـة منهجيـة ليـس فقـط ضمـن
دائـرة الفكـر الفلسـفي ،وإنَّ ـا ضمـن دوائـر
املنهجيـة األصوليـة ،وضمن املعرفـة الفقهية.
وعليـه ،فنحـن أمـام تشـغيل لآللـة املنطقية
والثقـة يف اسـتلزاماتها وأقيسـتها؛ مـع فـارق
بين من يـرى منهجيـة تتفقـه مبوجبهـا اآللة
املنطقيـة ،ومـن يـرى منهجيـة يتمنطـق
مبوجبهـا الفقـه .ومل يكـن املنطق مسـتخد ًما
يف دوائـر املعرفـة الفقهية فحسـب ،بل جرى
األخـذ بقوانينـه الربهانيـة إىل دائـرة علـم
الـكالم ،الـذي يُ َعـ ُّد مـن أقـوى ال َّدوائـر التـي
شـغلت العـدة املنطقيـة ،باإلضافـة إىل دائرة
اللغـة ودائـرة الفقـه؛ ذلـك أن الحجـاج عـن
العقائـد اإلميانيـة باألدلة العقليـة قد انخرط
ضمـن الدليـل العقلي يف صورتـه املنطقيـة،
والتَّفتيـش عـن أوجـه التناقـض املوجـودة يف
مباحـث اإللهيـات بخاصة تلك التـي تتصادم
مع االعتقادات العامة واألساسـية يف اإلسلام.
مم تق ّدم أ َّن سـبب اإلنكار الفلسـفي
يتضـح َّ
لإللـه أو تصـور الصفـات معطلـة مـن قبـل
الفالسـفة ،سـببها الرئيس هو اإلخالل بقوانني
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اآللـة الربهانيـة التي كانت ضمـن تلك الفرتة
تعبر عـن منهجيـة علميـة تحظـى بالقبـول،
والتَّشـغيل يف مباحـث املعرفـة اإلسلامية.
إ َّن العلــوم الدقيقــة كــا كانــت محــط تأمل
فكــري وتشــغيل منهجــي وســائيل ،فهــي
اليــوم أيضً ــا تحــت هيمنــة النمــوذج املعــريف
العلــاين ،الــذي طابــق بــن النمــوذج املعريف
العلــاين ،وبــن العلــوم الدقيقــة بلغــة مقالة
الفالســفة .وعليــه ،فهــذه العلــوم بلغــة أيب
حامــد الغ ـزايل ال تتعــرض إىل قضايــا الديــن
ال بالنفــي وال باإلثبــات ،وإمنــا الــذي ينفــي
أو يثبــت القضايــا الدينيــة هــي الرؤيــة
الكامنــة خلــف هــذه العلــوم ،رؤيــة تنغــرس
يف النمــوذج االختــزايل والتبســيطي ،الــذي
أضحــى اليــوم يف أزمــة معرفيــة جليــة،
تعــر عنهــا نظريــة األوتــار الفائفــة ،التــي
ّ
خالصتهــا أن الفيزيــاء املعــارصة ليســت
بخــر .وهــذا ليــس مدعــاة إىل أن نلقــي
األحــكام وننظــر بارتيــاب إىل أزمــات العلــوم
املعــارصة ،وإنَّ ــا عاجــل املطلــوب هــو القيام
بالجهــد املنهجــي التَّحليــي والتَّفكيــي،
الــذي يعيــد موضعــة هــذه العلــوم ضمــن
نســق الرؤيــة اإلميانيــة التوحيديــة ،وهــو
نســق ال يلغــي العلــوم الدقيقــة بحجــة
األســس الدينيــة ،بــل يكامــل بينهــا وينــزل
العلــم منزلتــه التــي تليــق مبقامــه ،بــأن
يــرك ســؤال الغايــات للرؤيــة الدينيــة
اإلميانيــة ،ويبحــث ضمــن دائــرة الوســائل
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يك يستكشــف منظومــة الســنن والقوانــن
املبثوثــة يف الوجــود الطبيعــي والوجــود
اإلنســاين .وبهــذا نكــون قــد فتحنــا الطريــق
نحــو درب آخــر يكامــل بــن منظومــة
العلــوم الطبيعيــة وبــن منظومــة علــوم
الوحــي در ًءا للصيغــة املتعارضــة بينهــا،
التــي جــاء بهــا الغــرب إىل العــامل.
ألجــل هــذا :ت َّوزعــت مــواد هــذا العــدد
الرابــع مــن املجلــة ضمــن دائــرة امللــف
املخصــوص ،وضمــن األبحــاث الحــرة أو
التــي هــي خــارج امللــف ،فامللــف كــا
ـت فيــه مقــاالت رصينــة
هــو معلــوم ناقَشَ ـ ْ
موضــوع العلــوم الدقيقــة وعلــوم الوحــي،
ومثــة مقــاالت أخــرى خــارج امللــف توزعــت
يف موضوعاتهــا وإشــكاالتها أيضً ــا :فجــاءت
مقالــة د .محمــد محمــد أمزيــان« ،الخطــاب
الحــدايث العــريب وإشــكالية الثابــت
واملتحــول»ُ ،م َســلَّطة الضــوء عــى مســألة
ثنائيــة الثَّابــت واملتحــول ،وقــد أبــر
الباحــث يف تعدديــة املرجعيــات وتعارضاتهــا
افتقــا ًدا إىل وحــدة مرجعيــة قوميــة ،وملفتًــا
ال َّنظــر إىل تلــك املراجعــات التــي باتــت
تطبــع الكتابــات ال َّنقديــة ،بخاصــة مــا تعلّــق
منهــا بقيمــة القيــم الذاتيــة للمجتمــع ،الذي
لــن يجنــي اإلعــراض عنهــا َّإل االنســداد.
أ َّمـا البحث املوسـوم بـ «الدّ راسـات الحداثية
للقـرآن الكريـم مـن دعـاوى ال ّتجديـد إىل
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إثـارة الشّ ـبهات» لألسـتاذ سـعيد عبيـدي،
فقـد ناقـش جملة مـن املواقـف التي تصف
نفسـها بالتجديـد يف قـراءة النـص القـرآين
بـأدوات معرفيـة مسـتحدثة؛ وذلـك لـدى
كل مـن «حسـن حنفـي ،وطيـب تيزينـي،
ومحمـد شـحرور» ،وهـي بـرأي الباحـث
ليسـت يف الحـق تجديديـة ،وإنَّ ـا ال تتعـدى
إثـارة الشـبهات املوجـودة يف التاريـخ،
وعليـه فهـي تفتقـر لإلبـداع والتّجديـد.
أمــا بحــث الدكتــور بنيونــس الرساجــي،
املوســوم بـــ «التكامــل الرتبــوي لبيئــات
التعلــم والتنشــئة االجتامعيــة ،وأثــره
اإليجــايب يف اإلصــاح الحضــاري» ،فقــد
بحــث يف بنــاء منهــج للتكامــل الرتبــوي
ملؤسســات التنشــئة االجتامعيــة أساســه
التكامــل والشــمول والرتابــط واملرونــة،
ويســعى إىل تحقيــق التنميــة اإلنســانية مــن
خــال مداخــل الرتبيــة والقيــم وحقــوق
اإلنســان واالختيــار ،...وينهــل مــن معــن
الرتبيــة اإلســامية الشــاملة ،التــي تتصــف
مببــادئ كونيــة أساســها :الربانيــة ،والعامليــة،
والتكامــل ،والتــوازن ،والتــدرج...؛ ألجــل
بنــاء منــوذج تنمــوي ناجــح ،يحقــق أهــداف
الرتبيــة وغاياتهــا املنشــودة ،ويســاهم يف
اللحــاق مبجتمــع التنميــة وركــب التطــور.
كام انطلق البحث من عرض تجارب تعليمية
دوليـة ناجحـة وحـاول االسـتفادة منهـا.

أمــا د .صالــح مشــوش فقــد خصــص دراســته
«قــراءة يف محاولــة الفاروقــي لتأصيــل
املنهــج الظاهــرايت يف مقارنــة األديــان:
إشــكالية املوضوعيــة العلميــة والخصوصيــة
الدينيــة» لعــرض محاولــة راجــي الفاروقــي
يف صياغــة املنهجيــة العلميــة لدراســة
الديــن ضمــن التحــوالت املعــارصة يف
الدراســات الدينيــة ،ودور الديــن يف حيــاة
اإلنســان املعــارص ،يف املجــاالت الثقافيــة،
والرتبويــة ،والسياســية ،واالقتصاديــة،
واالجتامعيــة .كــا عمــل عــى التعريــف
باملبــادئ األساســية ملنهجيــة الفاروقــي
يف دراســة الديــن وظواهــره يف العمــران
البــري اعتــا ًدا عــى املنهــج الظاهــرايت.
أ َّمــا د .نــورة بوحنــاش يف دراســتها
املوســومة بــــ «مــا بعــد األخــاق :الخالصــة
اإلبســتيمولوجية واملامرســة األنطولوجيــة»،
فقــد اعتــرت أن األزمــة اإلنســانية الراهنــة
هــي أزمــة أخالقيــة كونيــة؛ لــذا تعرضــت
ملكانــة األخــاق بالنســبة إىل عقالنيــة العلم،
فاعتــرت أن ملفهــوم مــا بعــد األخــاق
وضعــت إبســتيمولوجيا شــديدة االلتصــاق
بالوضــع الوجــودي ،إذ تحولــت األخــاق من
الرصامــة املنطقيــة ذات الســلطة الكلية عىل
قـرارات الفعــل البــري إىل مجــرد حســابات
فرديــة ترتهــن بالــروح الفرديــة وتعــر عــن
مطلــق االختيــارات الحــرة ،كــا اســتنتجت
أن حديــث املابعديــات تعبــر عــن فهــم
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حضــاري أجـراه اإلنســان الحديــث ،لوضعــه
األكســيولوجي ،بعــد أن حلــت الفلســفة
الفرديــة يف قلــب الفلســفة الغرييــة التــي
يفرتضهــا املجــال الكــوين لألخــاق ،وبــدت
األنــا هــي صاحبــة التســيري للشــأن األخالقي.
ونافــش البحــث املوســوم بـــ «نظريــات
العالقــات الدوليــة الغربيــة وتوصيــف واقع
املســلمني :االســتضعاف منوذ ًجــا» لل ُّدكتــور
مشــاري حمــد الرويــح ،مفهــو َم االســتضعاف
حقــا
ً
كمفهــوم منهجــي ،أراد أن يكــون
لتجســر الصلــة بــن العلــوم االجتامعيــة
والعلــوم الرشعيــة ،وهــي فكــرة تنخــرط
يف صميــم أهــداف املجلــة ورهاناتهــا.
أ َّمــا ملــف العــدد «العلــوم الدقيقــة وعلــوم
الوحــي» ،فقــد جــاء متنو ًعــا وخاد ًمــا
ملوضــوع العــدد ،فــكان البحــث األول
بعنــوان« :علــم املنطــق بــن القــول اإللهــي
ً
مســؤول»
والــذكاء اإلنســاين :الغــزايل
للدكتــور عبــد الكريــم عنيــات ،وفيــه
ناقــش فكــرة تأصيــل اآللــة املنطقيــة يف
النــص القــرآين ،الــذي أبــر فيــه الدكتــور
الصفــة النفســية التــي تبحــث
نو ًعــا مــن ّ
عــن االعــراف الســيكولوجي أكــر مــن
االعــراف اإلبســتيمولوجي .ومــن منحــى
آخــر؛ فــإ َّن إســكان املنطــق يف النــص
القــرآين قــد كان لــه دور آخــر ،هــو تخفيــف
الهجــوم الفقهــي عــى املنطــق ،مبــا أ َّن
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األقيســة املنطقيــة هــي املوازيــن القرآنيــة.
وتنــاول بحــث الدكتــور عبــد الفتــاح
الزوينــي ،املوســوم بـــ «علــوم الوحــي
والعلــوم الدقيقــة :تجليــات التوافــق
والتداخــل» لفتــات ذكيــة ،تتعلّــق بأهميــة
التكامــل األصــي بــن العلوم الدقيقــة وعلوم
الــرع ،فاملفهــوم األصــي للــرع يتســع
الشعيــة .وأمــام هــذا؛
مدلولــه إىل العلــوم َّ
فــإ َّن أهــل العلــم الدقيــق مــن األقــوم لهــم
منهجيًــا استكشــاف هــذا املدلــول يف الرشع،
وبهــذا نحــن أمــام تكامــل أصــي بينهــا.
كــا تنــاول امللــف القضيــة الكالميــة،
مــن خــال بحــث حمــل عنــوان« :الــكالم
بــن قدميــه وجديــده مقاربــة منهجيــة»
للدكتــور عــي محمــود العمــري ،ملفتًــا
ال ّنظــر إىل أهميــة التجديــد يف علــم الــكالم؛
ذلــك أن علــم الــكالم يف حركتــه كان يقــوم
عــى :إثبــات العقائــد ،ونفــي الشــبه ،وملــا
كانــت ســاحة اإلثبــات ونفــي الشــبه اليــوم
هــي العلــم والفيزيــاء املعــارصة؛ فــإ َّن
رهــان علــم الــكالم الجديــد هــو التــز ُّود
بهــذه العلــوم مبــا يثبــت العقائــد ويدفــع
عنهــا الشــبه؛ وإلَّ فهــو مــادة تاريخيــة
ال يتعــدى دورهــا القيمــة التعليميــة.
كــا جــاء البحــث املــوايل رص ـ ًدا لـــ «حركــة
الرتجمــة مــن الــراث اليونــاين يف العــر
العبــايس» للدكتــور عبــد الرحمــن أحمــد
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سالـــم ،متتب ًعــا املراحــل التاريخيــة للرتجمــة
التــي تعــد عالمــة عــى منــو الوعــي املنهجــي
عنــد املســلمني ،مــن خــال تكليــف
غــر املســلمني بالرتجمــة ،وهــذا مــؤرش
عــى اعــراف بالتعدديــة يف دائــرة العلــم
واملعرفــة ،وأن الرتجمــة عالمــة عــى القــوة
يف الحضــارة تجعلهــا تنفتــح عــى الثقافــات
املتباينــة مــن غــر أن تنجــذب فيهــا.

وتضمـن العـدد تقريـ ًرا علم ًيـا حـول مؤمتـر:
«مقاصـد القـرآن الكريـم يف بنـاء الحضـارة
والعمـران» ،والـذي جـرت فعالياتـه يف (/18
 /20 /19نيسـان (أبريـل) 2017م) ،واشترك
يف تنظيمـه املعهـد العاملـي للفكـر اإلسلامي
بالتعـاون مـع املعهـد العـايل للحضـارة
اإلسلامية ووحدة بحث الدراسـات القرآنية-
جامعـة الزيتونـة ،تونـس.

والبحـــث الثـــاين الـــذي المـــس القضيـــة
الكالميـــة أيضً ــا ،ه ــو «البح ــث الطبيعـــي
يف عل ــم ال ــكالم :س ــؤال األصال ــة وح ــدود
العالقـــة» للدكتـــور ياســـن الســـاملي،
تنـــاول فيـــه إمكانيـــة انوجـــاد صلـــة بـــن
الطبيعيـــات أو البحـــث الطبيعـــي وبـــن
مســـتخلصا أن اهتـــام
علـــم الـــكالم،
ً
ال ــدرس الكالم ــي بالعل ــوم الطبيعي ــة لـ ــم
يك ــن ل ــذات املوض ــوع ،وإمن ــا ألج ــل نق ــد
االتجاهـــات الفكريـــة املناهضـــة للعقيـــدة
ال ّدينيـــة ،مبعنـــى تشـــغيل مقـــوالت
(الجوهـــر الفـــرد) ،و(الجـــزء الـــذي ال
يتجـــزأ)؛ ألجـــل الدفـــاع عـــن العقيـــدة يف
وجـــه مـــن يفتقـــر إىل هـــذه املقـــوالت.

حامل خمســة نصوص
وجــاء ركن الرتجــات ً
هــي توال ًيــا :االضطرابــات الدينيــة يف بغــداد
يف القرنــن الرابــع والخامــس الهجريــن،
ونــص :رحلــة (بوركاردسرتاســبورج) ،ونــص:
العنــف الســيادي ونطــاق السياســة ،ونــص:
كتــاب الحيــدة :األهميــة التاريخيــة لنــص
موضــوع ،باإلضافــة إىل نــص آخــر هــو:
معرفــة اإلســام :هــري كوربــان وأعاملــه.

واحتــوى العــدد عــى حــوار مــع الدكتــور
مســفر بــن عــي القحطــاين ،تنــاول طرائــق
الوصــل بــن علــوم الوحــي والعلــوم
اإلنســانية ،والتحديــات الفكريــة الراهنــة يف
ظــل الحاجــة إىل عمــران إنســاين جديــد.

وتضمــن ركــن القــراءات مراجعــ ًة نقديــة
قدمها د .الحســان شــهيد لكتــاب وائل حالق
(تاريــخ ال ّنظريــات الفقهيــة يف اإلســام).
ومراجعــة أخــرى لكتــاب (األزهــر والشــيعة:
التقريــب اإلســامي يف القــرن العرشيــن)،
قدمهــا الدكتــور بشــر مــوىس نافــع.
هــذا؛ ويجــدر التنويــه أن املجلــة مــا زالــت
تســتقبل البحــوث املوصوفــة بالعلميــة
والتكامليــة املعرفيــة ،فيــا هــو موجــود
ضمــن ملفــات العــدد.

