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ل الــذي    ارتبطــت التحــوالت النَّوعيــة فــي تاريــخ العلــوم بالتَّحــوُّ

يحصــل فــي المنهــج وطرائــق التَّفكيــر وإجــراءات الفعــل، ومــا ُعرِفــت 

بــه  جــاءت  الــذي  المخصــوص  بالمنهــج  إال  الثقافــات،  مــن  ثقافــة 

إلــى دوائــر المعرفــة نقــًدا وتجديــًدا، وبيــان هــذا اإلقــرار يتَّضــح فــي 

خصوصيــة كل ثقافــة مــن الثقافــات بقطــاع منهجــي بــارز، فالثقافــة 

ق الوجدانــي واالستكشــاف  ــرقية غلــب عليهــا الحــدس والتــذوُّ الشَّ

الجمالــي لحركــة الوجــود، والثقافــة اليونانيــة طــّورت مــع أرســطو 

اآللــة المنطقيــة التــي ابتغــت تحصيــن العقــل مــن الوقــوع فــي الّزلــل، 

ــت الثقافــة اإلســامية بتطويــر علــم األصــول العقلي،  فــي حيــن اختصَّ

بغــرض تقنيــن فعــل االجتهــاد، أمــا الثقافــة الحديثــة فقــد َكَســرت 

الثقافــة اإلســامية  مطالــب المنطــق األرســطي، وانفتحــت علــى 

فــي روحهــا التَّجريبيــة، كــي تصــوغ مقالــة جديــدة فــي المنهــج، أو 

ديــكارت  ورونيــه  بيكــون  روجــر  مــع  معــروف  هــو  مثلمــا  الخطــاب 

وفرانســيس بيكــون. وهــذا الوصــف المــازم لحركــة العلــوم يؤّكــد 

ــلوك،  األهميــة الحاســمة للمنهــج فــي تطويــر المعرفــة وتنظيــم السُّ

أســلوب  كذلــك  هــو  إنمــا  ليــس مجــرد طرائــق نظريــة؛  فالمنهــج 

ــه نظــر تقنينــي  ــة، أي أن ــم الحركــة االجتماعي فــي إدارة العمــل وتنظي

للمعرفــة ورســم توجيهــي للفعــل. وألنــه هكــذا؛ فــإن المنهــج ليــس 

مجــّرد اإلجــراءات التَّقنينيــة منفصلــة عــن المســتويات األعلــى فــي 

التَّفكيــر، أي الّنظــام المعرفــي الكلــي، الــذي يغــّذي المنهــج ويقــوي 

دوره ويرســم طبيعــة حركتــه، إنمــا هــو يرتكــز علــى نمــوذج معرفــي 

كلــي، وألجــل هــذا، كانــت هنــاك مناهــج تابعــة لطبيعــة المذاهــب 

منهــا  تســتمدُّ  أّنهــا  واألقــوى  رحمهــا،  فــي  نشــأت  التــي  الفكريــة 

مــن  بغيرهــا  وعاقتهــا  البحثيــة  وحدودهــا  اإلجرائيــة  خصوصيتهــا 

ــواهد التــي تحســم  المناهــج. فالمذهــب إذن هــو روح المنهــج. والشَّ

هــذه المســألة متكّثــرة منهــا فــي الســياق الفلســفي الغربــي: ترابــط 

التــي  النقديــة  الفلســفة  بــروح  إيمانويــل كانــط  النَّقــد عنــد  منهــج 

التــي  الفلســفة  بــروح  الجــدل عنــد هيجــل  بلورهــا، وترابــط منهــج 

تســري فيهــا حركــة التناقــض، أمــا فــي ســياق المنهجيــة اإلســامية 

مــن  اإلجرائيــة  خصوصيتــه  اســتمدَّ  قــد  كان  األصــول  علــم  فــإن 
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ابــع الكلــي للتَّشــريع اإلســامي، ففيــه البعــد  الطَّ

الّلغــوي والّلســاني، نظــًرا ألن الّصلــة بيــن الُمَشــرع 

وفيــه  تواصليــة،  إباغيــة  صلــة  هــي  والمخاطــب 

واســتصحب  الّتداولــي؛  والبعــد  الحجاجــي  البعــد 

أيًضــا،  المنطقــي  البعــد  النَّســق  هــذا  داخــل 

المنطــق  بيــن  اللغــوي  المحــدد  فــي  لاشــتراك 

واألصــول. كمــا ســاد المنهــج التَّجريبــي بقــوة فــي 

ــة  ــة العملي ســياق الثقافــة اإلســامية نظــًرا للبني

اتناهــي فــي األفعــال اإلنســانية. والوعــي بفكــرة اللَّ

ســمة  هــو  المنهــج  أن  تقــدم،  ممــا  يتبّيــن 

تأسيســية  عاقــة  فــي  المنهــج  وأن  الثقافــة، 

التــي  الثقافيــة  الــروح  أو  المعرفــي  الّنظــام  مــع 

ــرى.  ــه الّســمة وتطبعــه بســيماتها الكب ــق في تخل

وهنــا، ال بــد مــن صــرف القــول إلــى دفــع اعتــراض 

يــرد حــول هــذا اإلقــرار بخصوصيــة المنهــج،  قــد 

ال  المنهــج  إن  قائــًلا:  معتــرض  يعتــرض  فقــد 

بــل هــو  الرؤيــة الكليــة،  يتعالــق مــع المذهــب أو 

فكــر طبيعــي يقــوم بفعــل تنظيــم المعرفــة وأال 

هويــة للمنهــج فــي ســياق تطويــر العلــوم وتجديــد 

المعرفــي،  القلــق  هــذا  عــن  ولإلجابــة  األفــكار. 

مــن  مســتوى  إلــى  ســعينا  نصــرف  أن  يجــب 

بيــن  الوعــي  وهــو  المطلــوب،  المنهجــي  الوعــي 

إنــزال المنهــج وبيــن توظيــف أدوات المنهــج، 

د كمــا هــو األمــر  ر وتتجــدَّ فــاألدوات البحثيــة تتطــوَّ

فــي عالــم الوســائل الماديــة، ولــذا وجــب االبتــكار أو 

االقتبــاس ممــن يمتلــك هــذه األدوات، وهــذا هــو 

القصــد بتوظيــف المنهــج، وهــذه الممارســة هــي 

عريقــة فــي تاريــخ الثقافــة اإلســامية، وبيــان هــذا 

األمــر، أنَّ العلــوم الحكميــة والفلســفية التــي يعــد 

المنطــق هــو آلتهــا جميًعــا، قــد جــرى تشــغليها 

فــي إخصــاب العلــوم اإلســامية، كمــا جــرى الوعــي 

بحدودهــا أيًضــا، فــإذا كان الغّزالــي قــد شــّغل اآللــة 

اســتخداماتها،  مــن  ع  ونــوَّ اليونانيــة  المنطقيــة 

المنطــق  حــدود  كاشــف  قــد  تيميــة  ابــن  فــإن 

النظــام  فــي  وتجــّذره  حــدوده  ببيــان  اليونانــي 

اللغــوي اليونانــي. وهــذا التوتــر فــي تلقــي المنطــق 

فلســفية  اتجاهــات  تبلــور  أضــاف  قــد  اليونانــي 

خصبــة ونشــوء تنافــس وتبــاري فلســفي منتــج. 

المنهجــي؛  اإلنــزال  علــى  فهــو  االعتــراض  وأمــا 

ــي، وهــذه الظاهــرة  ــر جهــد تفكيكــي وتركيب مــن غي

لــم تكــن قويــة الظهــور فــي الثقافــة اإلســامية 

التاريخيــة، بــل هــي وليــدة حركــة الحداثــة التــي أثَّــرت 

فــي النُّخبــة الثقافيــة التــي لــم تكــن تملــك الصفــاء 

ومنهــج  معرفــي  كنظــام  باإلســام  الوعــي  فــي 

تطبيقــي، وبالتالــي فظاهــرة اإلنــزال المنهجــي هــي 

ظاهــرة حديثــة، تجــد أســبابها النفســية فــي إيقــاف 

قــدرة العقــل علــى اإلبــداع واالجتهــاد. واالعتقــاد 

أن المناهــج المعرفيــة الغربيــة هــي نتــاج البحــث 

بعــض  يعتقــد  كان  كمــا  الموضوعــي  العلمــي 

المروجيــن للفلســفة الماركســية مــن أنهــا علــم 

خالصيــن.  ومنهــج 

إذن، فحقيــق بنــا تصريــف القــول إلــى إقامــة 

الفرقــان بيــن الوعــي بالمنهــج الــذي يســتفيد مــن 

األدوات الجديــدة فــي التَّفكيــر وفــي البحــث، وبيــن 

ســياق  بيــن  يفــرق  ال  الــذي  المنهجــي  اإلنــزال 

بحثــي مخصــوص وســياق آخــر، ومــا صلــح فــي هــذا 

ــح فــي ســياق آخــر. الســياق قــد يصل

إنَّنــا فــي هــذا العــدد الجديــد مــن مجلــة »نمــاء 
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نبتغــي  اإلنســانية«،  والدراســات  الوحــي  لعلــوم 

بفكــرة  المعاصــر  المســلم  العقــل  ــق  يتحقَّ أن 

الوعــي بالمنهــج كــروح وكإجــراءات وكانفتــاح علــى 

المنهجيــات المتوافــرة فــي الثقافــة الغربيــة، حيــث 

يمكــن لنــا رســم مامــح الوعــي بالمنهــج مــن خــال 

مــا يلــي: 

الوعــي بالمنهــج كرؤيــة كليــة أو كــروح تســري  •

فــي هيــكل التَّفكيــر وإجــراءات التَّطبيــق، وأّنــه 

هــذه  علــى  المنهجــي  الّتفكيــر  يرتكــز  مــا  بقــدر 

د ويثمــر ويبــدع. الرؤيــة بقــدر مــا يتجــدَّ

الوعــي بالمنهــج كنظــام معرفــي فكــري، وليــس  •

مفــردات  فتحويــل  خالصــة،  دينيــة  كمقــوالت 

المنهــج اإليمانيــة إلــى أدوات فــي التفكيــر وفــي 

ــا  علميًّ مطلًبــا  يعــد  التركيــب،  وفــي  التَّحليــل 

ــا أيًضــا. ومطلًبــا عمليًّ

الوعــي بالمنهــج فــي التــراث الثقافي اإلســامي،  •

ألن ثمــة جهــوًدا منهجيــة الفتــة تنتظــر العقــل 

ســياق  فــي  تكييفهــا  يعيــد  الــذي  المبــدع 

التحديــات المنهجيــة الجديــدة، والمطلــب هــو 

اســتخراج صــورة المنهــج أو كيــف كان علماؤنــا 

يبنــون مناهجهــم وكيف كانــوا يضعون األدوات 

ــم والعمــل. ــاء فــي معمــار العل باعتبارهــا البن

الوعــي بالمنهــج مــن خــال التَّواصــل اإليجابــي  •

حقولهــا  فــي  الغربيــة  الثقافــة  مــع  والخــلَّاق 

تثمــر  أو  المناهــج  هــذه  تنتــج  ولــن  البحثيــة، 

فــي تطويــر علومنــا مــا لــم تكــن بّينــة المعالــم 

األخــرى. العلــوم  بنيــة  مــع  تتكامــل  ومســتقيمة 

ــا خالًصــا،  • الوعــي بالمنهــج ليــس مطلًبــا نظريًّ

بــل هــو مــا َنْعُبــر بــه إلــى الفعــل، فالغــرض مــن 

المنهــج هــو رســم مســالك التَّفكيــر، ومســالك 

الّتدبيــر أيًضــا، فاإلحــكام مقولــة منهجية علمية، 

ومقولــة عمليــة أيًضــا، فــإذا كان إحــكام المنهــج 

هــو الطريــق إلــى االكتشــاف العلمــي وتطويــر 

ــى  ــق إل األبحــاث، فــإن إحــكام الفعــل هــو الطري

العمــران ورئاســة اإلنســان. 

إلشــكاالت  الحاســمة  القيمــة  لهــذه  ونظــًرا 

المناهــج فــي العلــوم اإلســامية، جــاء هــذا العــدد 

حافــًلا بمقــاالت بحثيــة تشــتبك تحليــًلا ونقــًدا مــع 

حيــث  العلــوم،  فــي  المنهجيــة  اإلشــكاالت  هــذه 

بنــص  القالــي  الكريــم  عبــد  الدكتــور  يطالعنــا 

عنوانــه »مداخــل التّجديــد الكالمــي: نحــو رؤيــة 

بأهميــة  خالــه  مــن  نــادى  تكامليــة«،  تجديديــة 

الحاجــات  يحقــق  بمــا  الكامــي  رس  الــدَّ تطويــر 

حيــث  مــن  اليــوم  المســلم  لإلنســان  الحضاريــة 

محمــد  الدكتــور  أمــا  والتحديــات.  الموضوعــات 

ــا مــع النــص  عبــد النــور فقــد فتــح حــواًرا تواصليًّ

االســتداللي الخلدونــي، الــذي بــدا لــه مفتاًحــا لعــاج 

قيمــة  تــِع  لــم  التــي  الحديثــة  المعرفــة  أزمــات 

عنــوان  جــاء  حيــث  والدينــي،  اإلنســاني  ــأن  الشَّ

نّصــه »ابــن خلــدون وتأســيس االســتدالل فــي 

الثقافــة اإلســالمية أو كيــف يمكــن اســتعادة 

ابــن خلــدون راهًنــا؟«. كمــا تعــّرض الدكتــور خالــد 

زهــري فــي ورقتــه الموســومة بـ«هــل صّنــف ابــن 

األشــعري؟«  الــكالم  علــم  فــي  الحفيــد  رشــد 

حــدود  إلــى مكاشــفة  نقديــة.  لرؤيــة  مناقشــة 

ناقشــت مســألة العاقــة  ورقيــة بحثيــة أخــرى 

وبالدعــوة  األشــعري  والمذهــب  رشــد  ابــن  بيــن 
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الموحديــة. بينــا جــاء نــص الباحــث يوســف عكراش 

حامــًلا عنــوان »األســس المعرفيــة والمنهجيــة 

لدراســة المصطلــح القرآنــي« داعًيــا فيــه إلــى 

وانتهــاج  القرآنــي  بالمصطلــح  المنهجــي  الوعــي 

المســلك الــذي ســّطره القــرآن الكريــم فــي بنــاء 

المفاهيــم وتجديــد التصــورات. كمــا أكــد الباحــث 

المنهــج  الــذوق المصطلحــي وفــق  علــى أهميــة 

القرآنــي رؤيــًة ومنهًجــا. أمــا الباحث ياســين عميمي 

بـ«االســتدالل  الموســوم  البحثــي  نصــه  فــي 

الحجاجــي قــي النــص القرآنــي« فقــد رام لفــت 

قضيــة  قرآنيــة  حجاجيــة  تطويــر  أن  إلــى  االنتبــاه 

القرآنــي  الخطــاب  روح  ألن  وممكنــة،  الزمــة 

وهــذا  األفهــام،  وتعــدد  الّطبائــع  تفــاوت  تراعــي 

ــن اللســانيات  ــه ممكــن مــن خــال التداخــل بي برأي

والمنطقيــات. فالمســلك المنهجــي هــو إخصــاب 

ــات الخطــاب الصناعــي.  الخطــاب الطبيعــي بتقني

للباحــث  آخــر  ــا  نصًّ أيًضــا  الملــف  تضمــن  كمــا 

المعرفــة  »نشــأة  بـــ:  موســوًما  بشــير،  خالــد 

االنتثربولوجيــة فــي الحضــارة اإلســالمية« مــن 

والمرامــي  الرحالــة،  كتابــات  مســاهمة  خــالل 

االبســتمولوجية  الناحيــة  مــن  للبحــث  المنهجيــة 

األطــر  مــن  االنثربولوجيــة  المعرفــة  تحريــر  هــي 

ــا  ــائدة، ويعــد أدب الرحــات نموذًج ــب السَّ والقوال

علــى ممارســة أنثربولوجيــة رامــت اكتشــاف اآلخــر 

ــة، كمــا كان لإلســام -حســب  ــاه الثقافي وفهــم بن

رأي الباحــث- دور ثقيــل فــي هــذا الجهــد العلمــي 

ــان  تأسيًســا وتوجيًهــا. وأمــا بحــث الدكتــور الحسَّ

بيــن  المفهــوم  بـ«إشــكال  الموســوم  شــهيد، 

فقــد  المبنــى«  وعصيــان  المعنــى  ســلطان 

األهميــة،  غايــة  فــي  معرفيــة  لمشــكلة  تعــّرض 

مفرًقــا بيــن المصطلــح الــذي يــؤدي وظيفيــة جزئية 

المفهــوم  وبيــن  العلــوم،  حقــول  مــن  حقــل  فــي 

اإلنســانية  طــور  إلــى  الطــور،  هــذا  ى  يتعــدَّ الــذي 

واألخاقيــة. والقيميــة 

أمــا المقــاالت خــارج الملــف، فهــي ثاثــة توزعــت 

واإلشــكال  الّدولــة  بيــن قضيــة  اهتماماتهــا  دوائــر 

السياســي وســؤال الّنقــد، حيــث ناقــش د. محمــد 

الدولــة:  بـ«بنيــة  الموســوم  نصــه  فــي  أمزيــان 

اإلســالمي:  السياســي  االجتمــاع  فــي  مجالهــا 

األمــة الواحــدة والدولــة الجامعــة: نحــو مقاربــة 

ــة  ابطــة اإليماني ــه أن الرَّ ــر مــن خال تأصيليــة«، اعتب

هــي روح األمــة، والشــكل السياســي يتمظهــر فــي 

نقاشــات  وفتــح  القانونــي،  الطابــع  ذات  ولــة  الدَّ

ضمــن هــذه الترســيمات الفكريــة. فــي حيــن ناقــش 

علمنــة  »مشــروع  شــّراد  هشــام  الدكتــور  مقــال 

فــي  المدنيــة  الدولــة  وتأســيس  السياســة 

الغــرب المســيحي مــن خــالل اللفياثــان لتومــاس 

الفلســفية  الرؤيــة  هــذه  أن  مســتخلًصا  هوبــز«، 

ــي  تؤســس لسياســة الخــروج مــن الســلطان الدين

الّدولــة  فــي  المتمثــل  السياســي  الســلطان  إلــى 

إشــكاالت  عــن  بعيــد  وغيــر  العلمانيــة.  القانونيــة 

الفلســفة الحديثــة ناقــش الباحــث: مــراد الكديــوي 

موضــوع: ســؤال الّنقــد عنــد كانــط: بيــن الّدوافــع 

معترًضــا  االبســتمولوجية،  والدوافــع  الدينيــة 

علــى الفكــرة الســائدة حــول منزلــة الديــن عنــد كانــط، 

الســؤال  هــي  الدينيــة  المســألة  أن  يــرى  فالباحــث 

وليــس  الكانطــي  المشــروع  كل  يختــرق  الــذي 

مســألة هامشــية اســتراح فيهــا كانــط مــن حقبــة 

الثاثــة.  بلحظاتــه  النقــد 
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ُأِشــيَر  عمــا  فضــًلا  العــدد  تضّمــن  كمــا 

»ســؤال  عنوانــه:  مترجــم  لكتــاب  مراجعــة  إليــه، 

االجتماعيــة  الفلســفة  فــي  االعتــراف 

والسياســية المعاصــرة« لمجموعــة مؤلفيــن 

ــه  ــر، وراجعت ــري كمــال بومني ترجمــه الكاتــب الجزائ

ضربــان.  مريــم  الباحثــة 

وحــوى العــدد أيًضــا ترجمــات في غايــة األهمية، 

أوالهــا نــص »المعتزلــة فــي عصــر ابــن رشــد«، 

مــدراري،  يوســف  د.  أنجــزه:  شــفارب،  لجيــرور 

والفلســفة  العلــم  بـــ:  موســوم  نــّص  والثانــي 

المعاصــرة،  الفلســفة  أزمــات  أبــرز  والديــن: 

للشــيخ أنتــا ديــوب، ترجمــه الباحــث عبــدو عبــد 

لمايــكل  الــكالم  علــم  أصــول  والثالــث:  القــادر، 

الباحــث محمــد خضــر. ترجمــه  كــوك، 

المفكــر  مــع  حــواًرا  العــدد  هــذا  كمــا تضمــن 

ســمات  حــول  النرويــج؛  مــن  برغــوث«  »الطيــب 

المنهجيــة الســننية وأوجــه الحاجــة إلــى التكامليــة 

والوعــي  العلميــة  األدوات  وتجديــد  المعرفيــة 

المعاصــر.  لإلنســان  الروحيــة  بالحاجــة 

نبتغــي دوًمــا تطويــر  ونحــن فــي مجلــة نمــاء 

الجدليــة  الحــوارات  تقيــم  التــي  الفكريــة  األبحــاث 

بيــن المعــارف، إيماًنــا منــا بــأن المعرفــة المجــزَّءة 

والمنفصلــة ال تجيــب عــن أســئلة هــذا الزمــان، فــي 

حيــن أن الحــوار الجدلــي بيــن المعــارف واإلخصــاب 

المتبــادل بيــن المفاهيــم، هــو الــذي ُيَقــوي العقــل، 

اريخيــة  ويطلقــه مــن قيــود المرجعيــات الجزئيــة التَّ

ــة  ــار التَّكاملي ــد أن تهميــن وتســود، فمعي ــي تري الت

بيــن علــوم الوحــي وعلــوم اإلنســان الــذي تســعى 

مجلــة نمــاء إلــى تطويــره، هــو الــذي يخلــق الّتجــارة 

باري والتَّواصل  الفكريــة التــي مبناها التنافــس والتَّ

المحسوســة  اإلنســان  حاجــات  ويلبــي  اإليجابــي، 

المعاصــرة التــي باتــت تبايــن الحاجــات التاريخيــة 

الموروثــة، وألجــل هــذا، فــإن المجلــة موقــع مفتوح 

أمــام المفكريــن والباحثيــن بغــرض اإلســهام فــي 

ــق األســلم  ــذي هــو الطري هــذا المشــروع الحــي، ال

لتحريــر العقــل مــن ســلطة المرجعيــات التاريخيــة 

الجزئيــة وســلطة األفــكار المنقولــة مــن غيــر وعــي 

نقــدي حصيــف بهــا.

الكلمــة  هــذه  فــي  القــول  إقفــال  وقبــل 

ــكر الجزيــل إلــى  االفتتاحيــة ال بــد مــن توجيــه الشُّ

بنــاء  الذيــن أســهموا فــي  التَّحريــر  أعضــاء هيئــة 

الرصينــة  تحكيماتهــم  خــال  مــن  العــدد،  هــذا 

نشــكر  كمــا  الباحثيــن،  إلــى  الذكيــة  وتوجيهاتهــم 

األســاتذة الذيــن تعاونــوا مــع المجلــة فــي التَّحكيم، 

وأســهموا بقســط جليــل فــي إنجــاح هــذا العــدد. 

والشــكر أيًضــا لمجموعــة المنســقين والمحرريــن 

المخلصــة  جهودهــم  لــوال  الذيــن  والمصمميــن 

الــذي  الجميــل  اإلخــراج  بهــذا  العــدد  خــرج  لمــا 

يســّر الّناظريــن والباحثيــن. فالشــكر لكــم جميًعــا 

وأتمنــى أن نبقــى دوًمــا فــي خــط البنــاء الثقافــي 

التحديــات  طبيعــة  أن  خاصــة  المســلم  للعقــل 

التــي نواجههــا هــي تحديــات ثقافيــة فــي روحهــا. 

ــرة الثقافــة هــو فهــم  ــي فعاجهــا خــارج دائ وبالتال

اإلشــكال. لطبيعــة  نافــذ  غيــر 




