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ملخص البحث

يقــدم هــذا البحــث عرًضــا ألهــم األفــكار الــواردة فــي 

كتــاب )تداخــل المعــارف ونهايــة التخصــص: دراســة 

فــي العاقــات بيــن العلــوم(، وال يتوقــف عنــد حــدود 

مناقشــة  إلــى  ذلــك  يتجــاوز  بــل  والوصــف،  العــرض 

تصــورات  إلــى  اســتناًدا  وتحليلهــا  األفــكار  تلــك 

وآراء بعــض الباحثيــن الذيــن كتبــوا فــي هــذا الحقــل 

المعرفــي أمثــال طــه عبــد الرحمــن وفتحــي ملــكاوي 

وغيرهــم. بــودرع  الرحمــن  وعبــد 

وصــف  إلــى  –إضافــة  القضايــا  هــذه  أبــرز  مــن  ولعــل 

الكتــاب واإلشــارة إلــى معلومــات عامــة حولــه- قضيــة 

المصطلحــات  وأبــرز  المعرفــي  التداخــل  مفهــوم 

المســتعملة للتعبيــر عــن معنــى التداخــل والتواصــل 

والتفاعــل الــذي يحــدث بيــن العلــوم والمعــارف، وكــذا 

قضيــة عوامــل وخلفيــات بــروز أزمــة التخصــص، وعــودة 

المعاصــر،  عالمنــا  فــي  جديــد  مــن  المعرفــي  التداخــل 

إلــى أهــم معوقــات نجــاح التداخــل المعرفــي. إضافــة 

Abstract

This research provides a discussion of the major ideas 

given in the book entitled “The Knowledge overlapping and 

the Specialization Ending: a Study in the Relationships between 

Sciences”, and does not stop at the limits of the discussion 

and the description, but it goes beyond that to discuss and 

analyse those ideas basing on the perceptions and opinions 

of some researchers who wrote in this field of knowledge, 

such as Taha Abdel Rahman, Fathi Malkaoui, Abdel Rahman 

Boudraa and others. 
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One of the most prominent of these 

issues –in addition to describing the book 

and referring to general information about 

it– is the one that concerns the concept 

of knowledge overlapping and the most 

prominent terms used to express the 

meaning of overlap, communication, and 

interaction that occurs between science and 

knowledge, as well as the issue of factors and 

backgrounds of the emergence of the crisis of 

specialization, and the return of knowledge 

overlapping again in our contemporary 

world, in addition to the most important 

obstacles to the success of the knowledge 

overlapping.

مقدمة 

ُيصــاب المتأّمــل فــي نســق العلــوم وانتظامها 

فــي التــراث العربــي بمــا يشــبه الصدمــة، خاصــة إذا 

اســتهوته المناهــج الحديثــة والنظريــات الغربيــة 

ردًحــا مــن الزمــن؛ حيــث يّتبع المســالك الضيقة في 

التخصــص وتخصــص التخصــص، حتــى إذا فقــد 

باالصطــدام،  البحــث وشــعر  فــي  اإلبــداع  معنــى 

اســتفاق فــأدرك أن الطريــق الحديثــة فــي التعاطي 

مــع المعــارف والعلــوم ال توصلــه إلــى بــر الســام، 

وال ُتنجيــه مــن الســير المتعــب دون وجهــة. وقــد 

فــي  والباحثيــن  العلمــاء  الحقيقــة  هــذه  قــادت 

التكامــل  بفكــرة  اإليمــان  إلــى  األخيــرة  الســنوات 

ــك مــن خــال  المعرفــي والدعــوة إليهــا؛ يظهــر ذل

الوطنيــة  والنــدوات  المؤتمــرات  مــن  مجموعــة 

ــة مــن األبحــاث والمقــاالت، وكــذا  ــة، وجمل والدولي

الكتــب والمجــات فــي هــذا الموضــوع.

إن للعلــوم فــي التاريــخ اإلســامي فلســفة 

ومرجعيــة  ــا،  خاصًّ ــا  فكريًّ ومنطًقــا  خاصــة، 

معرفيــة محــددة، ال يســلم الجاهل بها؛ الســاعي 

إلــى مواصلــة الســير علــى نهجهــا دون الرجــوع 

والمعــارف  العلــوم  إلــى  النظــر  ودون  إليهــا، 

تقديســية  ال  نقديــة  نظــرة  المســتوردة 

المعرفــي  التكامــل  قضيــة  وألن  إســقاطية. 

والمنهجيــة،  الفكريــة  القضايــا  هــذه  أهــم  مــن 

فــإن  اإلســامي،  العربــي  التــراث  ميــزت  التــي 

لــن  الحديثــة  واإلســامية  العربيــة  الدراســات 

تســلم مــن أخطــاء ونواقــص مــا دامــت لــم تؤمــن 

بحقيقــة هــذا التكامــل المعرفــي فــي تعاطيهــا 

للحضــارة  والعلميــة  المعرفيــة  القضايــا  مــع 

الباحثيــن  بعــض  دفــع  مــا  وهــو  اإلســامية، 

والتكامــل  التداخــل  مســألة  فــي  البحــث  إلــى 

المعرفييــن، والســعي لتأســيس نظريــة قائمــة 

فــي التعامــل مــع العلــوم والمعــارف مــن هــذه 

الزاويــة.

بـــ )تداخــل  ولعــل دراســة همــام الموســومة 

المعــارف ونهايــة التخصــص فــي الفكــر اإلســامي 

العربــي: دراســة فــي العاقــات بيــن العلــوم( مــن 

أهــم هــذه الدراســات العلميــة الجــادة، لمــا أثارتــه 

مــن قضايــا مركزيــة نظريــة وتطبيقيــة فــي مســألة 

التداخــل المعرفــي، ولمــا فتحتــه مــن آفــاق أمــام 

الباحثيــن فــي هــذا المجــال.
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التــي  األفــكار  أهــم  عــرض  إلــى  ســعينا  لقــد 

مــع  دراســته،  فــي  همــام  الباحــث  ناقشــها 

مســألة  تناولــت  أخــرى  دراســات  مــن  إضافــات 

ــة  ــة منهــا مقارن التكامــل المعرفــي، وكانــت الغاي

وتأكيدهــا  دعمهــا  أو  غيــره،  بــآراء  همــام  آراء 

أخــرى  جهــة  مــن  وحاولنــا  مماثلــة،  بتصــورات 

جمــع أبــرز القضايــا فــي عناويــن محــددة، وذلــك 

فــي مباحــث متفرقــة،  أورد بعضهــا  ألن هماًمــا 

نشــأته  تاريــخ  أو  التداخــل  معنــى  إلــى  فيشــير 

فــي  التخصــص  خلفيــات  أو  جديــد  مــن  وبــروزه 

أماكــن متعــددة ومتفرقــة فــي الكتــاب، ولّمــا كان 

للكتــاب  ومراجعــة  عــرض  أساســه  فــي  البحــث 

رأينــا أن نقــدم تعريًفــا بالكاتــب، ووصًفــا للدراســة 

األســاس. وعتباتهــا  كتابتهــا  وظــروف 

وجــاءت المراجعــة فــي مقدمــة وثاثــة مباحــث، 

خصصنــا األول منهــا لعتبــات الكتاب، فأشــرنا فيه 

إلــى معلومــات حــول الكتــاب، إضافــة إلــى غافــه 

ومقدمتــه ومصــادره وخاتمتــه. أمــا المبحــث الثانــي 

فقــد أشــرنا فيــه إلــى أبــرز قضايــا القســم األول مــن 

الدراســة بعــد محاولــة جمعهــا وترتيبهــا، فجــاءت 

هــذه القضايــا فــي أربعــة محــاور تتعلــق بمفهــوم 

التداخــل المعرفــي وأســرته المفهوميــة وخلفيــات 

مــن  التداخــل  بــروز  وعوامــل  التخصــص،  ظهــور 

جديــد وبعــض معوقــات نجــاح التداخــل المعرفــي 

حيــن  فــي  الحديــث.  العصــر  فــي  المعــارف  بيــن 

ناقشــنا فــي المبحــث الثالــث أهــم قضايــا القســم 

محوريــن،  فــي  وجــاءت  الدراســة  مــن  الثانــي 

اإلســامية  المعرفــة  تداخــل  مســألة  يناقشــان 

الوافــدة  المعــارف  وبيــن  وبينهــا  فروعهــا،  بيــن 

فكــر  فــي  الــكام  وعلــم  والمنطــق  كالفلســفة 

علميــن مــن أعــام الحضــارة العربيــة اإلســامية 

وشــيخ  الغزالــي  حامــد  أبــي  اإلســام  حجــة  همــا 

اإلســام ابــن تيميــة.

صــورة  تواضعهــا-  -رغــم  الدراســة  وتبقــى 

أبــرز اإلصــدارات  إلــى متابعــة  للجهــد الطامــح 

الجــادة فــي ثقافتنــا العربيــة اإلســامية الحديثــة، 

واإلســهام فــي الحــوار المعرفــي بشــأن قضايــا 

بالنســبة  الشــأن  هــو  كمــا  األهميــة  غايــة  فــي 

أن  كمــا  المعــارف،  بيــن  التداخــل  لقضيــة 

بعــض  فــي  طالــب  تأمــل  نتيجــة  المراجعــة 

أفــكار أســتاذه، فلطالمــا اعتبرنــا الباحــث هماًمــا 

ومقاالتــه  بإصداراتــه  طريقنــا  ينيــر  أســتاًذا 

المعرفيــة  الفكريــة  المجــاالت  مختلــف  فــي 

اليوميــة. واالجتماعيــة 

 المبحث األول: 
قراءة في عتبات الكتاب

يشــمل هــذا المبحــث أربعــة محــاور، تناولنــا 

فيهمــا جملــة مــن القضايــا العامــة المتعلقــة 

بالكتــاب، وهــو مــا يطلــق عليــه عــادة بالعتبــات، 

وكاتبــه،  وموضوعــه  الكتــاب  طبيعــة  ومنهــا 

والصــورة،  والغــاف  والعنــوان  النشــر،  ودار 

ويضــاف إلــى هــذه القضايا فــي معظم األحيان 

المحتويــات  وفهرســت  المقدمــة  موضــوع 

وقــد  الكتــاب،  وخاتمــة  المراجــع  وفهرســت 

اخترنــا اإلشــارة إليهــا جميعهــا تحــت مبحــث 

عتبــات الكتــاب.
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 المحور األول: 
معلومات عامة حول الكتاب

ونهايــة  المعــارف  )تداخــل  كتــاب  يأتــي 

ــي: دراســة  التخصــص فــي الفكــر اإلســامي العرب

فــي العاقــات بيــن العلــوم()2( للدكتــور والباحــث 

المغربــي محمــد همــام)3(، ليخلــص »عبــر اشــتغال 

التخصــص  قيمــة  أن  إلــى  وتطبيقــي  نظــري 

العلمــي، ال تكــون إال فــي إطــار الملــك المشــترك، 

التخصصــات  مــع  المتداخلــة  والعاقــات 

األخــرى«)4(. وقــد جــاء الكتــاب فيمــا يقــرب مــن 300 

األولــى  فــي طبعتــه  الكبيــر،  الحجــم  مــن  صفحــة 

ســنة 2017م، عــن مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات، 

)2( من إصدارات مركز نماء للبحوث والدراسات.

ونشــأ  ولــد  همــام  محمــد  المغربــي  والمفكــر  الكاتــب   )3(
العلــوم  بكليــة  أســتاذ  بالمغــرب،  ســوس  إقليــم  بتزنيــت 
زهــر  ابــن  بجامعــة  واالجتماعيــة  واالقتصاديــة  القانونيــة 
بأكاديــر، عمــل أســتاًذا زائــًرا بجامعــة الحســن الثانــي بالــدار 
والعلــوم  اآلداب  فــي  الدكتــوراه  علــى  حصــل  البيضــاء، 
اإلنســانية تخصــص باغــة وفلســفة مــن جامعــة القاضــي 
فــي  العليــا  اإلجــازة  وعلــى   ،2004 ســنة  بمراكــش  عيــاض 
الشــريعة اإلســامية مــن جامعــة القروييــن، وعلى ماجســتير 
مــن كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية بمراكــش ســنة )199، 
وعلــى ماجســتير فــي اإلدارة والتســيير مــن جامعــة ابــن زهــر، 
عضــو منتــدى الحكمــة للمفكريــن والباحثيــن بالمغــرب. حائــز 
واإلنســانية  االجتماعيــة  للعلــوم  التقديريــة  الجائــزة  علــى 
التــي نظمهــا المركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات 
الثانــي  الســنوي  المؤتمــر  فــي  الجائــزة  وقدمــت  بقطــر، 
للعلــوم االجتماعيــة واإلنســانية الــذي انعقــد بالدوحــة فــي 
المغربيــة  بالحركــة اإلســامية  مــارس 2013م. يهتــم همــام 
علميــة  وأبحــاث  مؤلفــات  لــه  اإلســامي،  الفكــر  وقضايــا 
ومقــاالت منشــورة فــي مجموعــة مــن المجــات والمواقــع 
اإلليكترونيــة والمراكــز المحكمــة، مــن إســهاماته العلميــة: 
)المنهــج واالســتدالل فــي الفكــر اإلســامي: مســاهمة فــي 
النقــد - اإلســام تنميــة: مــن النقــد إلــى البنــاء - المســلمون 
فــي ظــل العلمانيــة: واجبــات المســلمين وحقوقهــم فــي 
المجتمعــات العلميــة: طــارق رمضــان )ترجمــة باالشــتراك( 
- جــدل الفلســفة العربيــة بيــن محمــد عابــد الجابــري وطــه 

عبــد الرحمــن: البحــث اللغــوي نموذًجــا(.

فــي  التخصــص  المعــارف ونهايــة  تداخــل  )4( همــام محمــد، 
الفكــر اإلســامي العربــي: دراســة فــي العاقــات بيــن العلــوم، 

مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات، لبنــان، ط1، 2017م، ص 7.

ضمــن الدراســات الفكريــة التــي يصدرهــا )رقــم 9(.

ــة للباحــث  ــى الســيرة العلمي ــا إل ــا هن وقــد أحلن

فــي  بأهميتهــا  منــا  إيماًنــا  موجــز،  بشــكل  ولــو 

مــن  لكثيــر  ســليم  فهــم  فــي  القــارئ  مســاعدة 

قضايــا الكتــاب، خاصــة أن المعرفــة مقترنــة أبــًدا 

بمختلــف ســياقاتها ومرجعياتهــا، ومرتبطــة بــكل 

أبعادهــا وعاقاتهــا، التــي يعتبــر الكاتــب أو صاحــب 

النــص مــن أبرزهــا وأهمهــا.

ونهايــة  المعــارف  )تداخــل  كتــاب  يضــم 

الــذي  المحتويــات  فهرســت  بعــد  التخصــص( 

ومقدمــة،  بالكتــاب  تعريًفــا  الكتــاب،  بــه  افُتتــح 

وقســمين كبيريــن، يضــم كل قســم منهــا قضايــا 

بيــن  بـ)المعــارف  األول  القســم  ُوســم  عديــدة، 

التخصــص والتداخــل(، شــمل ســت عشــرة قضية 

خاصــة  وضــع  أنــه  كمــا  للقســم،  تمهيــد  بعــد 

مهمــة قبــل قضيتيــن مــن قضايــا القســم األول. 

أمــا القســم الثانــي فقــد عنونــه الباحــث بـ)الوعــي 

النظــري بتداخــل المعــارف فــي التــراث المعرفــي 

ثــم  قضايــا،  ثــاث  إلــى  فيــه  وأشــار  اإلســامي( 

خاتمــة جامعــة للكتــاب، فائحة المصادر والمراجع 

المعتمــدة. وُختــم الكتــاب بأربــع صفحــات تضــم 

والدراســات؛  للبحــوث  نمــاء  مركــز  إصــدارات 

ودراســات  شــرعية  دراســات  علــى  تتــوزع  التــي 

فكريــة ودراســات االختــاف والحــوار والتعايــش، 

ودراســات  التجــارب،  ومجــال  التكويــن  ومجــال 

المتعلقــة  الترجمــات والتســاؤالت والمراجعــات 

بالفكــر العربــي المعاصــر، ودراســات فــي الحالــة 

العلمــي،  البحــث  صناعــة  ودراســات  اإلســامية، 

حــوارات  ثــم  الشــرعي،  الخطــاب  فــي  وقــراءات 
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نمــاء. كمــا أشــار الكتــاب إلــى موجــز حــول سلســلة 

دراســات فكريــة؛ التــي نشــر الكتــاب ضمنهــا، وكــذا 

المنهــج المتبــع فــي ذلــك.

ابســتمولوجيا  حقــل  إلــى  الكتــاب  ينتمــي 

يبــرز  أن  اســتطاع  حيــث  اإلســامية؛  المعرفــة 

ســمة مــن أهــم ســمات العلــوم والمعــارف فــي 

الحضــارة العربيــة اإلســامية، هــي ســمة التداخــل 

حــد  إلــى  تجــاوزت  التــي  العلــوم  بيــن  والتشــابك 

كبيــر كل الخطابــات التــي ُتــروج فــي الفكــر الحديــث 

عــن تكامــل المعــارف، فــإذا كانــت قيمــة التداخــل 

المعرفــي مــن ثمــار تــآكل الفكــر في العلــم الحديث، 

فإنهــا فــي الحضــارة العربيــة رافقــت منــذ البدايــة 

نشــأة العلــوم وتكّونهــا، لدرجــة يصعــب فهــم علــم 

العلــوم والمعــارف  إلــى كل  الرجــوع  معيــن دون 

التــي رافقــت نشــأته وأســهمت فــي تكونــه وكانــت 

جــزًءا منــه. ولــذا فالكتاب دراســة نقدية باألســاس، 

والتفكيــك  التخصــص  تجــاوز  فيهــا  الكاتــب  هــّم 

العلمــي الحديــث إلــى عالــم التداخــل، متخــًذا مــن 

تكامــل العلــوم اإلســامية وتداخلهــا مــع العلــوم 

والفلســفية  واإلنســانية  االجتماعيــة  والمعــارف 

أرضيــة لبلــوغ الرؤيــة الشــاملة المتكاملــة وتحقيــق 

غايــات ذلــك النقــد العلمــي.

 المحور الثاني: 
غالف الكتاب

فــي  الفاتــح،  األصفــر  باللــون  الغــاف  جــاء 

واجهتــه األماميــة مربــع باللــون األزرق يضم شــعار 

وتتوســط  الواجهــة،  أعلــى  فــي  واســمه،  المركــز 

متعــددة  قطــع  مــن  مكونــة  صــورة  الكتــاب 

ومختلفــة الشــكل والحجــم واللــون، تعبيــًرا عــن 

والتخصصــات،  العلــوم  بيــن  المعرفــي  التداخــل 

وجــاء العنــوان الكامــل أســفل الصــورة، ثــم ينتهــي 

المربــع األزرق؛ حيــث يأتــي اســم الكاتــب )د. محمــد 

همــام( باللــون األســود علــى الخلفيــة الصفــراء. 

وفــي الوجــه الداخلــي للواجهــة األماميــة، صفحــة 

التعريــف بمركــز نمــاء للبحــوث والدراســات  فــي 

الدراســة)5(. ناشــر 

أمــا ظهــر الكتــاب فيضــم مــن جديــد الصــورة 

مــع  نفســها،  األماميــة  الجهــة  تتوســط  التــي 

اإلجابــة فــي ثــاث فقــرات علــى الســؤال المعتــاد: 

ــى  ــب إل ــاب؟ وقــد أشــار فيهــا الكات لمــاذا هــذا الكت

التخصــص،  التداخــل المعرفــي وخطــورة  أهميــة 

وكــذا أهميــة الدراســة فــي هــذا المجــال، إضافــة 

إلــى ســيرة موجــزة للباحــث المؤلــف )محمــد همام( 

وضعــت فــي مربــع أزرق، وقــد أحلنــا إليهــا بنــوع 

مــن التفصيــل والتوســيع فــي بدايــة هــذا المبحــث.

 المحور الثالث: 
مقدمة الكتاب

يشــير الباحــث فــي مقدمــة الدراســة إلــى أهمية 

الموضــوع  هــو  يبقــى  حيــث  المعرفــي؛  التداخــل 

األســاس الــذي بنيــت عليــه الدراســة، مــع ارتباطــه 

ــا، يعنــى بتنميــة العقــل الشــرعي والفكري،  )5( باعتبــاره مركــًزا بحثيًّ
حســن  مــن  يمكنــه  بمــا  المعرفيــة  وأدواتــه  خطابــه  وتطويــر 
التعامــل مــع تراثــه اإلســامي واالنفتــاح الواعــي علــى المعــارف 
بنــاء  إلــى  المركــز  ويســعى  المعاصــرة.  العالميــة  والتجــارب 
خطــاب إســامي معتــدل، متصــل بحركــة التنميــة، وحســن الفهــم 
لمحكمــات الشــريعة، قــوي االنتمــاء لهــا، قــادر علــى االقتنــاع بهــا، 
ويمتلــك فــي المســاحات االجتهاديــة المرونــة والمهــارة واآلداب 
الكافيــة، خطــاب حســن الفهــم لألطروحــات الفكريــة المعاصــرة، 

قــادر علــى فهمهــا وفحصهــا ونقدهــا... إلــخ.
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المعرفيــة  القضايــا  مــن  بمجموعــة  الوثيــق 

ــة مــن  ــة والثقافي ــة مــن جهــة، والتاريخي والمنهجي

جهــة أخــرى. وهــذا االرتبــاط ســيدفع الباحــث إلــى 

االســتعانة بحقــول معرفيــة كثيــرة فــي دراســته 

أصــل  باعتبارهــا  المعرفــي،  التداخــل  لمســألة 

العاقــة بيــن العلــوم، والصــورة الحقيقيــة لإلبــداع 

المعرفــي. اإلنســاني 

لموضــوع  اختيــاره  دوافــع  همــام  يحــدد 

الدراســة، فيحددهــا فــي عامليــن أحدهمــا علمــي 

موضوعــه، تأتــى للباحــث مــن خــال تعاملــه مــع 

بيــن  بمــا  وانبهــاره  اإلســامي،  التــراث  تصانيــف 

العلــوم مــن تداخــل، وبمــا تميــز به علمــاء الحضارة 

اإلســامية مــن موســوعية جعلتهــم يصهــرون 

مشــاريعهم  إطــار  فــي  كثيــرة  وعلوًمــا  معــارف 

الفكريــة. والثانــي فكــري وذاتــي يكمــن فيــه رغبــة 

الباحــث فــي الخــروج مــن ضيــق التخصــص إلــى 

قيمــة  يعتبــر  الــذي  المعرفــي  التداخــل  حقــل 

الكاتــب  شــعور  خــال  ومــن  اإلنســاني،  اإلبــداع 

بمســؤوليته كباحــث فــي إبــراز خلفيــات التخصــص 

التاريخيــة والحضاريــة والمعرفيــة، والبحــث عــن 

الســبل الكفيلــة بإعــادة زمــن المعرفــة المبدعــة 

المثمــرة، وفــي إيمانــه بــأن التخصــص مــن أهــم 

العوامــل التــي أســهمت فــي جمــود العلــوم فــي 

العلــوم  خاصــة  اإلســامية؛  العربيــة  الحضــارة 

والثقافيــة. واألدبيــة  الشــرعية 

أفــكار  مناقشــة  فــي  الكاتــب  ويســتند 

تيميــة  وابــن  الغزالــي  اإلماميــن  علــى  الدراســة 

الموســوعيين  األعــام  أبــرز  مــن  باعتبارهمــا 

أهــم  بــل  اإلســامية،  العربيــة  الحضــارة  فــي 

ــار الذيــن ناقشــوا مســألة التداخــل  العلمــاء الكب

المعرفــي، وحاجــة بعضهــا للبعــض اآلخــر، وإن 

اختلفــوا فــي مســالة تكامــل العلــوم اإلســامية 

والعلــوم اليونانيــة الوافــدة مــن قبيــل المنطــق 

والفلســفة. ويتبــع همــام المنهــج النقــدي فــي 

بســط اآلراء وتحليلهــا بحًثــا عــن أســرار التداخــل 

الســياقين  فــي  ومنعرجاتــه  وتاريخــه  المعرفــي 

العربــي اإلســامي والغربــي، وفــي أذهــان وعقــول 

الكبــار. علمائهــا 

 المحور الرابع: 
مصادر ومراجع الدراسة

المصــادر  مــن  قائمــة  الباحــث  اعتمــد 

والمراجــع فــي أكثــر مــن مائتــي مصــدر ومرجــع 

ترتيًبــا  رتبهــا  والمترجمــة،  العربيــة،  منهــا 

ــا حســب األول مــن عنــوان الكتــاب، ومــا  ألفبائيًّ

يقــرب مــن ثاثيــن دراســة أجنبية رتبها حســب 

ــوع والتعــدد مــا  ــب، وفــي هــذا التن اســم الكات

يشــير إلــى موســوعية الرجــل وســعة علمــه 

تتــوزع  البيبليوغرافيــا  أن  خاصــة  وثقافتــه، 

إضافــة  عديــدة،  وعلــوم  تخصصــات  علــى 

تؤكــد  لهمــام  العلميــة  الســيرة  أن  إلــى 

اطاعــه ودراســته فــي شــعب وتخصصــات 

جامعــات  فــي  وتخرجــه  متعــددة  معرفيــة 

مؤهــًلا  الكاتــب  يجعــل  ذلــك  وكل  عريقــة، 

للحديــث عــن مســألة التداخــل بيــن المعــارف 

والتخصصــات وقيمتهــا العلميــة اإلبداعيــة 

فــي زمــن التخصــص الضيــق المنغلــق بنــوع 

والعمــق. الدقــة  مــن 
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 المحور الخامس: 
خاتمة الكتاب

جعــل همــام خاتمــة الكتــاب فــي ثــاث صفحات 

أشــار فيهــا إلــى أهــم الخاصــات المتوصــل إليهــا، 

حيــث  متكاملــة،  متناســقة  فقــرات  عبــر  وذلــك 

المعرفــي  التداخــل  أهميــة  علــى  جديــد  مــن  أكــد 

فــي  وخطيــرة  ضروريــة  تحليليــة  آليــة  باعتبــاره 

اشــتغالها  ومجــال  لطبيعتهــا  نفســه،  الوقــت 

وشــموليتها، خاصــة أنهــا تســتغرق كل مجــاالت 

وظواهــر المعرفــة اإلنســانية مــن علــوم ونظريــات 

وغيرهــا. ومفاهيــم  ومناهــج 

إن التداخــل المعرفــي المثمــر -حســب همــام- 

اإلنســانية  المعرفــة  تاريــخ  فــي  األصــل  هــو 

المبدعــة، وال ســبيل للخــروج مــن ضيق التخصص 

الفكريــة  وحصونــه  قدســيته  مــن  والتخلــص 

المغلقــة، إال بالتداخــل المعرفــي واالندمــاج فــي 

إطــار شــبكة مــن األنظمــة التواصليــة بيــن العلــوم، 

دون تغييــب الجانــب التداولــي للمعرفــة باعتبارهــا 

ــة فــي موضــوع  ــة الضروري مــن األســس المنهجي

األمــر  يتعلــق  عندمــا  خاصــة  المعرفــي،  التداخــل 

بمســألة اختــاف الســياق الحضــاري والمعرفــي.

 المبحث الثاني: 
المعارف بين التخصص 

والتدخل؛ قضايا وإشكاالت 

مــن  األول  القســم  فــي  الكاتــب  يناقــش 

المبحــث، مســألة  هــذا  الدراســة، وهــو موضــوع 

فــي  ظهورهــا  وســياق  المعــارف  بيــن  التداخــل 

عالمنــا المعاصــر، وعاقــة ذلــك بمــا وصــل إليــه 

وعاقــة  مغلقــة.  آفــاق  مــن  الدقيــق  التخصــص 

العلــم  تاريــخ  منهــا  جديــدة  بمعــارف  البحــث 

المعرفــة. ونظريــة  وفلســفته 

دراســة  علــى  القســم  هــذا  فــي  ويشــتغل 

تســهم  المعرفيــة،  القضايــا  مــن  مجموعــة 

جميعهــا فــي إدراك »خطــورة التركيــز علــى تداخــل 

لمقاربــة  تحليليــة  آليــه  باعتبارهــا  المعــارف، 

هــذا  ألن  المعرفيــة،  الظواهــر  مــن  مجموعــة 

أرضيــة  علــى  حديــث  هــو  عمقــه  فــي  التداخــل 

التمــاس  خطــورة  هــي  متوتــرة؛  بــل  متحركــة، 

فليــس  المعرفيــة،  التخصصــات  بيــن  الفاصلــة 

ســهًلا إذن، تأســيس بنــاء معرفــي علــى أرض غيــر 

ثابتــة كمــا أنهــا غيــر متجانســة المكونــات، هــذه 

التخصصــات علــى  المكونــات يشــكلها أصحــاب 

تلــك«)6(. التمــاس  خطــوط  جانبــي 

المعرفــة  مســألة  علــى  الباحــث  ويبرهــن 

تكمــن  اثنتيــن،  بقضيتيــن  التاريــخ  فــي  الكليــة 

علــى  اشــتغلت  التــي  الدراســات  فــي  األولــى 

العقــل ودوره فــي تحديــد الرؤيــة الكليــة واإلطــار 

صــورة  المعــارف  تعتبــر  حيــث  المعرفــي؛ 

للعمليــات العقليــة وانعكاًســا لهــا، وهــو مــا 

إلــى  للوصــول  العقــل  فــي  البحــث  إلــى  يدفــع 

حقيقــة المعرفــة، وتكمــن الثانيــة فــي قضيــة 

تصنيــف العلــوم، باعتبارهــا مــن أبــرز المباحــث 

التــي عمقــت الترابــط والتداخــل المعرفــي كمــا 

الموســوعيين  العلمــاء  مــن  كثيــر  عنــد  وردت 

)6( همــام محمــد، تداخــل المعــارف ونهايــة التخصــص فــي الفكــر 
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وابــن  ســينا  وابــن  والفارابــي  الكنــدي  أمثــال 

وغيرهــم. خلــدون 

التــي يتضمنهــا  القضايــا  أهــم  تنــاول  اخترنــا 

هــذا المبحــث عبــر مجموعــة مــن المحــاور، منهــا 

مفهــوم التداخــل المعرفــي وأســرته المفهوميــة، 

وحقيقــة  وعواملــه،  التخصــص  بدايــة  وتاريــخ 

جديــد  مــن  بــروزه  وبدايــة  التاريخيــة،  التداخــل 

التداخــل  معوقــات  وكــذا  الحديــث،  العصــر  فــي 

يناقشــها  التــي  القضايــا  أبــرز  وهــي  المعرفــي، 

القســم األول مــن الدراســة، مــع أننــا لــن نكتفــي 

بشــأن  وأفــكاره  الكتــاب  مضاميــن  بعــرض 

هــذه القضايــا، بــل سنشــير إليهــا كمــا هــي فــي 

تصــورات بعــض الــرواد ممــن كتبــوا فــي مســألة 

المعرفــي. والتكامــل  التداخــل 

 المحور األول: 
في معنى التداخل المعرفي 

وأسرته المفهومية

اختــار همــام اعتمــاد مصطلــح التداخــل علــى 

الحقــل  هــذا  فــي  المعتمــدة  المصطلحــات  كل 

تفســيرية  أو  تحليليــة  آليــة  »باعتبــاره  المعرفــي: 

لظواهــر معرفيــة تتعلــق بالعاقــات بيــن العلــوم 

وهــو  بحثيــة«)7(،  إشــكالية  لمعالجــة  وتفاعلهــا 

األدوات  حــول  واألفــكار  العلــوم  فــي  »بحــث 

وكشــف  االســتعمال  وحــدود  المســتعملة 

مســتوى التداخــل فــي العاقــات اإلبســتمولوجية 

واألخــاق  القيــم  وبيــن  والعلــوم،  المعــارف  بيــن 

)7( همــام محمــد، تداخــل المعــارف ونهايــة التخصــص فــي 
الفكــر اإلســامي العربــي: دراســة فــي العاقــات بيــن العلــوم، 

.72 ص 

تتبــع  والمناهــج«))(. وقــد  والمفاهيــم  واألنســاق 

ــة القيمــة  ــة فــي القواميــس العربي ــه اللغوي أصول

لــن  اللغويــة  المعانــي  أن  البدايــة  منــذ  آمــن  وإن 

ظاهــرة  بــه  يقصــد  التداخــل  دام  مــا  كثيــًرا  تفيــد 

حديثــة. ومعرفيــة  علميــة 

وألن مصطلحــي التداخــل والتكامــل يقصــد 

مــن  أكثــر  تحــت  الواحــد  العلــم  »انــدراج  بهمــا 

علــم لكونــه يســتفيد منهــا جميًعــا، ممــا يجعلــه 

الباحثيــن  فــإن  علــم«)9(،  مــن  أكثــر  مــن  متفرًعــا 

األنســب  المصطلــح  اختيــار  فــي  اختلفــوا 

البعــض  يــرى  حيــث  العاقــة،  لهــذه  والســليم 

حيــن  فــي  غيــر.  ال  معرفــي  تداخــل  عاقــة  أنهــا 

ينظــر إليهــا البعــض اآلخــر علــى أن قيمــة هــذا 

التداخــل تكمــن فــي التكامــل والتعــاون لغايــات 

محــددة.  معرفيــة 

التداخــل  مصطلــح  أن  إلــى  همــام  يذهــب 

الــذي  التكامــل  بمفهــوم  كبيــًرا  خلًطــا  يعانــي 

اســتعمل بشــكل كبيــر فــي الدراســات الحديثــة، 

الحمولــة  معــه  يحمــل  التكامــل  مصطلــح  ألن 

فــي حقــل  األمــر  أول  أنــه نشــأ  النفعيــة، خاصــة 

اعتمــاد مصطلــح  همــام  اختــار  وقــد  االقتصــاد. 

لفظــة  »رجحنــا  يقــول:  دراســته،  فــي  التداخــل 

“التداخــل” علــى “التكامــل” لشــمولية مصطلــح 

وألن  التكامــل،  مــن  أكثــر  واتســاعه  التداخــل، 

التداخــل ليــس بالضــرورة تكامــًلا، ثــم إن التكامــل 

))( المرجع نفسه، ص )10.

)9( ناهــد محمــد بســيوني ســالم، منطــق تصنيــف العلــوم فــي 
نظــم التصنيــف العربيــة اإلســامية: قــراءة تحليليــة مقارنــة 
والعلــوم  اآلداب  مجلــة  الحديثــة،  العربيــة  التصنيــف  بنظــم 

قابــوس، ص73. الســلطان  جامعــة  االجتماعيــة، 
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ال يحقــق بالضــرورة المطلــب العلمــي األساســي، 

وهــو اإلبــداع المكثــف والتنــاول الشــامل للظواهــر 

المعرفيــة المعقــدة، كمــا أن لفــظ التداخــل يفتــح 

بيــن العلــوم، مــن دون تكامــل  فرًصــا للتواصــل 

ــا«)10(. كليًّ أو  ــا  بينهــا، جزئيًّ

فــإذا ميــز همــام بيــن مصطلحــي التداخــل 

هــو  المعرفــي  التداخــل  أن  واعتبــر  والتكامــل، 

ملــكاوي  فتحــي  فــإن  الصــواب،  إلــى  األقــرب 

يــرى أن هــذا التعــدد فــي المفاهيــم يصاحبــه 

لتحقيــق  الســعي  فــي  التشــويش  مــن  قــدر 

الغايــة المرجــوة مــن فكــرة التكامــل، ويــرى فــي 

ــا  المقابــل أن »مصطلــح التكامــل أكثــر وضوًح

فــي داللتــه )...( وبخاصــة إذا كان التكامــل يعنــي 

أن علًمــا معيًنــا يحتــاج إلــى أن يتكامــل مــع علــم 

آخــر أو أكثــر، مــن أجــل تطويــره وتقدمــه؛ أو يعني 

حاجــة اإلنســان فــي فهمــه لعلــم معيــن إلــى 

علــوم أخــرى تعيــن فــي تحقيــق هــذا الفهــم«)11(، 

الواعــي  التــام  »اإلدراك  بــه  يقصــد  كمــا 

للحقائــق المتصلــة بالوجــود اإللهــي والكونــي 

ومــا  مــن ســنن،  بــه  ينتظــم  ومــا  واإلنســاني، 

ينشــأ عنــه مــن علــوم ومعــارف؛ تظهــر بــه اآلثــار 

ــة للمعرفــة فــي ربــط أجــزاء  العلميــة والجمالي

هدايــة  وفــق  وانتظــام عاقاتــه  الوجــود  ذلــك 

التخصــص فــي  المعــارف ونهايــة  تداخــل  )10( همــام محمــد، 
الفكــر اإلســامي العربــي: دراســة فــي العاقــات بيــن العلــوم، 
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المعرفــي،  التكامــل  مفاهيــم  فتحــي،  حســن  ملــكاوي   )11(
ضمــن الكتــاب الجماعــي: التكامــل المعرفــي: أثــره فــي التعلــم 
للفكــر  العالمــي  المعهــد  الحضاريــة،  وضرورتــه  الجامعــي 
اإلســامي، فيرجينيــا، الواليــات المتحــدة األمريكيــة، تحريــر رائــد 

ص52. 2012م،  ط1،  عكاشــة،  جميــل 

الوحــي«)12(. وهــو عنــد الحســان شــهيد: يعنــى 

بالتكامــل ذلــك التمــادد فــي الخدمــات والتبــادل 

فــي المنافــع العلميــة بيــن العلــوم، أي هــو مــا 

يعبــر عنــه بثنائيــة اإلمــداد واالســتمداد فــي كل 

مفيــدة  معرفــة  بنــاء  فــي  إليــه  مســتند  علــم 

تعــود علــى اإلنســان والكــون بالنفــع والتنميــة 

والصــاح«)13(.

وبيــن هــذا وذاك يســتعمل بعــض الباحثيــن 

واحــد،  بمعنــى  والتداخــل  التكامــل  مصطلحــي 

المصطلحيــن  المســكيني  اســتعمل  فقــد 

العلــوم  )تكامــل  عبــارة:  وأورد  دراســته،  فــي 

وتداخلهــا()14( فــي أكثــر مــن موقع، ومــع ذلك، فإن 

المســكيني مــن خــال عنــوان البحــث ومحــاوره 

التكامــل.  علــى مصطلــح  كبيــر  بشــكل  يعتمــد 

ونجــد هــذا التــرادف كذلــك عنــد طــه عبــد الرحمــن 

الباحثيــن. وغيــره مــن 

أخــرى أن مصطلــح  ويــرى همــام مــن جهــة 

مــن  بمجموعــة  مفهومــه  يلتبــس  التداخــل 

مترجــم  معظمهــا  األخــرى،  المصطلحــات 

التشــابك  منهــا  األجنبيــة،  المصطلحــات  عــن 

والتبــادل والتعــاون وتعــدد االختصاصــات، ومنهــا 

والتراكــب  والتعالــق  والتفاعــل  االندمــاج  كذلــك 

والتناظــم وغيرهــا. وقــد اســتعمل  واالنضمــام 

عبــد الفتــاح الزوينــي التداخــل والتكامــل والتوافــق 

الكريــم،  القــرآن  فــي  المعرفــي  التكامــل  زيــاد،  الدغاميــن   )12(
المجلــة األردنيــة فــي الدراســات اإلســامية، مــج 9، ع 1/أ. 2013م، 

ص1)1.

)13( الحســان شــهيد، التكامــل المعرفــي بيــن العلــوم، روافــد، 
وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية، الكويــت، ط1، 2013.

االســتقال  هــم  العلــوم:  مقدمــات  محمــد،  المســكيني   )14(
ومقصــد التكامــل، مركــز نهــوض للدراســات والنشــر، الكويــت، 

ص10. ص3، 
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بمعنــى واحــد)15(، ومــن الباحثيــن مــن يســتعمل 

التداخــل والتكامــل والتاحــم والتفاعــل كذلــك)16(، 

التجســير  مصطلــح  يســتعمل  مــن  ومنهــم 

للتعبيــر عــن عمليــة مــد الجســور)17( بيــن العلــوم؛ 

وهــو مــن الجســر الــذي يربــط بيــن جــزر منفصلــة 

ومتباعــدة، ومنــه كذلــك التفاعــل بيــن العلــوم))1(، 

مصطلــح  يســتعمل  مــن  الباحثيــن  مــن  ونجــد 

أن  علــى  يــدل  مصطلــح  وهــو  العلــوم؛  تمــازج 

العلــوم مزيــج وخليــط متكامــل ومتداخــل، ومــن 

المعــارف،  بنيــة  الباحثيــن مــن يســتعمل تعــدد 

بينهــا،  والتفاعــل  وتواردهــا)19(،  واجتماعهــا 

والتــزاوج والتوالــد بيــن العلــوم؛ حيــث يظهــر فــرع 

جديــد نتيجــة التقــاء علميــن مــن قبيــل علــم اللغــة 

لغويــة  قضيــة  معالجــة  يتــم  حيــث  االجتماعــي، 

تتعلــق بالمجتمــع، أو مقاربــة ظاهــرة اجتماعيــة 

ولغويــة مــن زاويــة علــم االجتمــاع ممــا يجعلنــا 

داخــل إطــار علــم االجتمــاع اللغــوي.

هــذه  علــى  الباحــث  وقــوف  مــن  الغايــة  إن 

فــي  قصورهــا  مــدى  إبــراز  هــو  المصطلحــات 

التعبيــر عــن المعنــى الدقيــق للتداخــل باعتبــاره آلية 

تحليليــة وتفســيرية لعاقــات الترابــط والتواصــل 

إلــى  بيــن المعــارف، ليخلــص فــي نهايــة المحــور 

الدقيقــة:  والعلــوم  الوحــي  علــوم  الفتــاح،  عبــد  الزوينــي   )15(
الوحــي  لعلــوم  نمــاء  دوريــة  والتداخــل،  التوافــق  تجليــات 
صيــف   ،5-4 العــدد  الثانيــة،  الســنة  اإلنســانية،  والدراســات 

ص)22.  ،201(-2017 خريــف 
المفاهيــم،  رحلــة  فــي  وأثــره  المصطلــح  محمــد،  بنعمــر   )16(

ص4. بيروت-لبنــان،  والبحــوث،  للدراســات  نمــاء  مركــز 

االســتقال  هــم  العلــوم:  مقدمــات  محمــد،  المســكيني   )17(
ص3. التكامــل،  ومقصــد 

))1( المرجع نفسه، ص3.

)19( وردت هــذه المصطلحــات عنــد عبــد الرحمــن بــودرع، فــي 
كتابــه األســس المعرفيــة للغويــات العربيــة.

القــول: »ويبقــى بنظرنا مصطلــح “التداخل”، األكثر 

الناحيــة المصطلحيــة  داللــة، واألكثــر كثافــة مــن 

 )...( الجديــد  العلمــي  التوجــه  هــذا  عــن  للتعبيــر 

ــر  ــي ذكرناهــا ســالًفا تعتب ــل إن المصطلحــات الت ب

ــا  جزئيًّ وتجلًيــا  “التداخــل”  لمصطلــح  ــا  غنيًّ رافــًدا 

مــن تجلياتــه، أمــا مصطلــح “التداخــل” فهــو محــور 

العمليــة ونواتهــا الصلبــة«)20(.

لمصطلــح  االصطاحيــة  المعانــي  تتعــدد 

دفــع  مــا  وهــو  بينهــا،  فيمــا  وتختلــف  التداخــل 

ــى  ــا، اســتناًدا إل ــى تحديدهــا مــن عــدة زواي همــام إل

تصــورات مجموعــة مــن العلمــاء الغربييــن، هــي:

معنــى التداخــل مــن حيث العاقــة والوظيفة 	 

مًعــا: جمــع عناصــر متعــددة ومتناثــرة مــن 

تخصصيــن أو أكثــر فــي البحــث أو التعليــم، 

يمكــن  ال  جديــد  معرفــي  أداء  لتحقيــق 

بغيــره. تحصيلــه 

معنــى التداخــل مــن العاقــة فحســب: نظريــة 	 

فــي اختــراق العلــوم وخلــق علــم تداخلــي.

ــار فكــري 	  ــى التداخــل مــن حيــث الهــدف: تي معن

يهــدف إلــى محــو الحــدود بيــن العلــوم، وإعــادة 

تنظيــم مياديــن المعرفــة مــن خــال التركيــب 

فعالــة  أداة  كذلــك  وهــو  التخصصــات،  بيــن 

إلحــداث تغييــرات تربويــة وجوهريــة فــي مســار 

والتعليــم. التربيــة 

العلــم: 	  فلســفة  ناحيــة  مــن  التداخــل  معنــى 

نفســه. العلــم  فــي  النظــر  إعــادة 

)20( همــام محمــد، تداخــل المعــارف ونهايــة التخصــص فــي 
الفكــر اإلســامي العربــي: دراســة فــي العاقــات بيــن العلــوم، 
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معنــى التداخــل مــن الناحيــة اإلبســتمولوجية: 	 

قانــون العلــوم أو اإلطــار الموحــد للمناهــج 

العلميــة، أو هــو نــوع مــن مســاءلة المعرفــة 

فــي جوهرهــا واختبــار العلــوم مــن موضــوع 

واحــد.

ويــرى همــام أن هــذه التعاريــف وجهــت لهــا 

انتقــادات كبيــرة، وأنهــا مــا تــزال فــي الحاجــة إلــى 

الضبــط والدقــة الســتيعاب هــذا التعــدد، ورصــد 

مــا  وهــو  وأشــكالها،  التعاونيــة  العاقــات  هــذه 

تداخــل  نظريــة  تأســيس  ضــرورة  أمــام  يجعلنــا 

ــا يمكننا من ضبط  المعــارف باعتبارهــا إطــاًرا نظريًّ

مســتوى هــذا التداخــل والتفاعــل بيــن المكونــات 

فــي  االشــتغال  إلــى  الباحــث  وتؤهــل  المختلفــة، 

التداخــل المعرفــي. إطــار 

 المحور الثاني: 
في عوامل وخلفيات بروز 

التخصص

ليــس التخصــص فــي نظــر همــام شــيًئا واحــًدا، 

وربمــا ينبغــي التمييــز بيــن التخصــص الســلبي الــذي 

يفقــد الســمة اإلبداعيــة للعلــوم والتخصص المثمر 

الــذي  وهــو  المثمــر؛  للتداخــل  مدخــًلا  يكــون  الــذي 

يبتــدئ بإحــكام تخصــص معيــن، ثــم اإلبحــار خارجــه 

العلميــة  الدراســات  أن  خاصــة  واالبتــكار،  لإلبــداع 

فــي مجــال تاريــخ العلــوم وفلســفتها قــد أثبتــت أن 

االبتــكارات العلميــة الهامــة هــي حصيلــة مجهــود 

خــارج تخصصاتهــم«)21(،  باحثيــن وعلمــاء يعملــون 

)21( همــام محمــد، تداخــل المعــارف ونهايــة التخصــص فــي الفكــر 
اإلســامي العربــي: دراســة فــي العاقــات بيــن العلــوم، ص 99.

وهــذا التخصــص المثمــر -حســب همام-هــو الــذي 

آليــة  مــن شــأنه أن يســهم فــي التداخــل باعتبــاره 

فعالــة لتعميــق البحــث التداخلــي ومجــاًلا للتنســيق 

والتداخــل وإغنــاء البحــث وتحقيــق اإلبــداع.

بــدأ  قــد  الضيــق  التخصــص  أن  والواضــح 

مــع الحداثــة الغربيــة)22(؛ التــي ســعت إلــى فصــل 

عــن  الديــن  فصــل  لمشــروع  تحقيًقــا  المتصــل 

حيــث  العلــم)23(؛  عــن  األخــاق  وفصــل  الحيــاة 

خرجــت العلــوم والمعــارف عــن طريقهــا الصحيــح 

بعدمــا تشــكلت قديًمــا داخــل إطــار متداخــل؛ لــذا 

فــي  التداخــل  مبحــث  يبــرز  أن  بالضــرورة  وجــب 

فــي  مســهًما  عامــًلا  ويكــون  الحديــث،  عصرنــا 

بعــد  خاصــة  الغربيــة  للحداثــة  نقــد شــامل  بنــاء 

انغــاق اآلفــاق، ويســهم »فــي إزالــة الحــدود التــي 

الســائدة  الغربيــة  اإلبســتمولوجية  اصطنعتهــا 

أنــه  كمــا  المختلفــة«)24(،  المعرفــة  مســالك  بيــن 

ســيكون وســيلة للخــروج مــن ضيــق أحاديــة العلــم، 

ولتحقيــق إنســانيته كــي تعــود العاقــة الســليمة 

الطبيعــي  أصلهــا  إلــى  واإلنســان  العلــم  بيــن 

بعدمــا أصبــح العلــم هــو الــذي يوظــف اإلنســان 

العكــس. وليــس 

)22( يذهــب طــه عبــد الرحمــن بــدوره فــي نقــد الحداثــة الغربيــة 
إلــى هــذا االتجــاه؛ حيــث أســهمت فــي نظــره فــي قطــع المتصل 
وفصــل المتكامــل فــي إطــار مشــروع الفصــل الشــامل، فصــل 

السياســة والفــن والحيــاة عــن الديــن واألخــاق.

)23( طــه عبــد الرحمــن، الحــوار أفًقــا للفكــر، الشــبكة العربيــة 
الرحمــن،  عبــد  2013م، ص 53-طــه،  بيــروت،  والنشــر،  لألبحــاث 
للحداثــة  األخاقــي  النقــد  فــي  مســاهمة  األخــاق:  ســؤال 
2000م،  ط1،  العربــي،  الثقافــي  المركــز  البيضــاء،  الــدار  الغربيــة، 
االئتمانــي  النقــد  الدهرانيــة:  بــؤس  الرحمــن،  عبــد  ص112-طــه 
لفصــل األخــاق عــن الديــن، الشــبكة العربيــة لألبحــاث والنشــر، 
مفاهيــم  ملــكاوي،  فتحــي  ص12-حســن  2014م،  بيــروت،  ط1، 

ص23. المعرفــي،  التكامــل 

)24( همــام محمــد، تداخــل المعــارف ونهايــة التخصــص فــي الفكــر 
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فــي ســبب نشــأة  اآلراء  أورد همــام مختلــف 

التخصــص، وهــي آراء تختلــف فيمــا بينهــا، منهــا 

مــن يــرى أن التخصــص ضــرورة حتميــة لطبيعــة 

المعرفــة والعلم، واســتجابة للتطورات الســريعة 

والدقيقــة التــي يشــهدها العالــم الحديــث، ومنهــا 

مــن يــرى أنهــا نتيجــة لخلفيــات دينيــة، منهــا مــا هــو 

مرتبــط بألــواح موســى؛ حيــث كان معــه بروتوكــول 

ســري الهوتــي يقســم الفكــر اإلنســاني إلــى علــوم 

تدعــي  أســاطير  ومنهــا  وأكاديميــة،  متخصصــة 

اســتفادة اإلنســان مــن مخلوقــات مجهولــة ممــا 

مكنــه مــن بنــاء معــارف جديــدة.

يســتعرض همــام هــذه األســباب فيناقشــها 

أن  علــى  النهايــة  فــي  ليقــف  يســتبعدها،  ثــم 

غيــر  وماديــة  إداريــة  ألســباب  انتشــر  التخصــص 

تجعــل  أخــرى،  أحياًنــا  وسياســية  أحياًنــا،  علميــة 

الباحثيــن منعزليــن فــي إطــار تخصصانهم الضيقة 

فــي معــزل عــن العلــم فــي تداخاتــه وكليتــه. 

 المحور الثالث: 
في تاريخية التداخل وبروزه 

من جديد بعد زمن التخصص

العلــوم  ملتقــى  كان  التاريــخ  أن  همــام  يــرى 

والمعــارف فــي معظــم اللحظــات التاريخيــة التــي 

»باحثــون  المؤرخيــن  وأن  العلــم،  فيهــا  تشــكل 

خــارج حدودهــم، كثيــًرا مــا يســتمدون مــن جيرانهــم، 

وهــذا مــا أدى بالبعــض إلــى التســاؤل عــن جــدوى 

إحــداث قســم للتاريــخ فــي الجامعــات بالنســبة إلــى 

البحــث العلمــي؟«)25(، وإن أشــار فــي الوقــت نفســه 

)25( المرجع نفسه، ص 29.

والسوســيولوجيا  والجغرافيــا  الاهــوت  إلــى 

مختلــف  التقــاء  نقــط  باعتبارهــا  واللســانيات، 

العلميــة. الفــروع 

والحــق أننــي ال أدري إلــى أي حــد يمكــن الحديــث 

عــن علــم معيــن باعتبــاره ملتقــى العلــوم عندمــا 

يتعلــق األمــر بمســألة التداخــل المعرفــي؛ خاصــة 

للتداخــل  صــورة  يعتبــر  اإلســامي  التــراث  أن 

والتكامــل المعرفــي فــي معظمــه، وقــد ال يكــون 

التاريــخ حاضــًرا بشــكل قــوي فــي بعــض العلــوم، 

مــع  تداخلهــا  فــي  واإلســامية  الشــرعية  خاصــة 

باقــي المعــارف فــي الحضــارة العربيــة اإلســامية.

التتبــع  فــي  همــام  دراســة  أهميــة  تكمــن 

التداخــل  كان  فــإذا  التداخــل،  لقضيــة  التاريخــي 

المعرفــي هــو الطابــع الــذي ميز العلــوم والمعارف 

ــه  ــر التاريــخ، وكان صــورة اإلبــداع اإلنســاني، فإن عب

التاســع  القــرن  خــال  التراجــع  فــي  يبــدأ  ســوف 

بدايــة  الغربيــة  العلــوم  ســتعرف  حيــث  عشــر؛ 

التــام  الفصــل  وظهــور  والتفكيــك،  التقســيم 

العالميتيــن،  الحربيــن  مرحلتــي  فــي  العلــوم  بيــن 

وســتبدأ حــدود وهميــة فــي االرتســام بيــن مختلــف 

العلــوم، ويعمــل رواد الفكــر الحديــث علــى محــو 

كل العاقــات التــي تؤكــد تداخــل العلــوم، والبحــث 

فــي المقابــل علــى كل األســباب التــي مــن شــأنها 

أن تؤكــد مســألة االنفصــال والتباعــد بيــن العلــوم، 

ــة  ــه المؤسســات التعليمي وهــو مــا ستســهم في

والجامعــات بســبب إحداثهــا لتخصصــات دقيقــة 

بعضهــا منفصــل عــن بعــٍض.

المعرفــي،  ويضيــف همــام عامــل االنشــطار 

العدد 13 | ربيع 2021 م دورية مناء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية 168



الــذي تعرفــه كل العلــوم؛ حيــث  وهــو االنقســام 

ينقســم العلــم الواحــد إلــى علــوم جزئيــة يصبــح كل 

ا فــي مرحلــة متقدمــة،  جــزء منهــا علًمــا مســتقلًّ

يقــول همــام: »ليســت االنشــطارية ظاهــرة علمية 

تمــر  التــي  للمراحــل  تتويًجــا  تعتبــر  وإنمــا  حديثــة، 

ــة، مــن  ــات واألنســاق المعرفي منهــا عــادة النظري

توســع وتمــدد علــى مســتوى أجزائهــا، إذ تصبــح 

بمغــادرة  إال  للتطــور  قابلــة  غيــر  األجــزاء  هــذه 

النظريــة األم، ولــو أن انشــطار المعــارف يغــذي 

التواصــل بيــن العلــوم )...( إال أن هــذه العمليــة، 

بيــن  والتنــوع  واالختــاف  التكاثــر  حــاالت  وبفعــل 

تلــك  تتحــول  مــا  وكثيــًرا  ســبقتها،  التــي  األجــزاء 

األجــزاء إلــى نظريــات قائمــة بذاتهــا، وتخصصــات 

همــام  استشــهد  وقــد  بنفســها«)26(.  مســتقلة 

واالجتماعيــة  اإلنســانية  العلــوم  مــن  بمجموعــة 

العلمــي  االنشــطار  مســألة  ليبيــن  والدقيقــة 

وخصائصــه. وأنواعــه 

المعرفــي  التداخــل  أهميــة  مــن  وبالرغــم 

وخطــورة التخصــص الضيــق فــي المقابــل، فــإن 

مطلًبــا  باعتبــاره  التخصــص  دور  ينكــر  ال  همــام 

ــا وظاهــرة علميــة فــي عالمنــا المعاصــر؛  منهجيًّ

حيــث أصبحــت بعــض التخصصــات الناتجــة عــن 

االنشــطار علوًمــا ونظريــات مكتملــة، مما يصّعب 

إقنــاع عالــم  بالتداخــل  الــذي يؤمــن  الباحــث  علــى 

التخصــص. التداخــل وخطــورة  العلمــاء بأهميــة 

انتشــاره  رغــم  الدقيــق  التخصــص  يكــن  لــم 

ــم،  ــد رواد المعرفــة فــي العال ــوًلا عن وازدهــاره مقب

فــي  التخصــص  ونهايــة  المعــارف  تداخــل  )26( همــام محمــد، 
الفكــر اإلســامي العربــي: دراســة فــي العاقــات بيــن العلــوم، 46.

مختلــف  قبــل  مــن  كبيــر  لنقــد  تعــرض  فقــد 

بالتوحــش  بعضهــم  وصفــه  العلمــاء)27(، 

وتــم تشــبيه  بالجهــل والجنــون،  اآلخــر  والبعــض 

المتخصصيــن بالجهــال الجــدد وعالمهــم بعالــم 

بالرغــم  التخصــص  أن  علــى  تأكيــًدا  الحشــرات، 

بــدوره  الغــرب  وأن  مســتحيل،  أمــر  أهميتــه  مــن 

أصبــح يؤمــن اليــوم بقيمــة التداخــل بيــن العلــوم 

التداخــل  فكــرة  توســيع  تــم  حيــث  والمعــارف؛ 

ــا مــن خــال النظريــات المعرفيــة التــي يتــم  تطبيقيًّ

اختبارهــا خــارج حدودهــا، وفــي تداخاتهــا مــع باقــي 

لتخصصــات. ا

كمــا أصبــح التنظيــر اليــوم يبحــث عــن إيجــاد 

علــوم متداخلــة ال علــوم مســتقلة منطويــة علــى 

رســم  فــي  األكبــر  الهــم  أصبــح  كمــا  نفســها، 

علــى  مركــًزا  الحديــث،  للعلــم  التداخليــة  اآلفــاق 

التاريــخ  عبــر  التكاملــي  العلمــي  البحــث  مواصلــة 

شــيًئا فشــيًئا، وبــدأ يمــأل الفراغــات الناتجــة عــن 

مــا  التداخــل  مســألة  أن  مــن  بالرغــم  التخصــص 

الجهــد  مــن  مزيــد  إلــى  وتحتــاج  غامضــة  تــزال 

عــن  محرجــة  أســئلة  مــن  تواجهــه  مــا  بســبب 

العلــم. ومســتقبل  طبيعــة 

الحديــث  العصــر  فــي  كذلــك  العلــم  وأصبــح 

بســبب خلــق التداخــات بيــن العلــوم عامــًلا مهًمــا 

فــي  المصطنعــة  الوهميــة  الحــدود  إبــراز  فــي 

النفــس  وعلــم  كاالقتصــاد  التخصصــات  بعــض 

واللســانيات، ومــن ثــم تاشــي التخصــص مقابــل 

بعدمــا  خاصــة  العلــوم  بيــن  المكثــف  التواصــل 

)27( ينظــر علــى ســبيل المثــال، النقــد الــذي أورده همــام فــي 
محــور )أزمــة التخصــص( مــن ص 52 إلــى ص56.
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أثبتــت تجــارب علميــة عجــز التخصــص فــي اإلجابــة 

علــى كثيــر مــن األســئلة المعرفيــة مقابــل النجــاح 

واإلنجــاز  المتداخلــة  المعــارف  حققتــه  الــذي 

العلمــي الناتــج عــن تعــاون المعــارف وتداخلهــا.

يعــود همــام مــن جديــد للحديــث عــن األســباب 

التــي أدت إلــى بــروز ظاهــرة التداخــل، ويقســمها 

إلــى أســباب ظاهــرة، منهــا كــون ظاهــرة التداخــل 

ظــل  فــي  ــا  وواقعيًّ ا  إنســانيًّ مطلًبــا  أصبحــت 

إلــى  فتحتــاج  العلــوم  تطرحهــا  التــي  اإلشــكاالت 

علــوم وتخصصــات أخــرى لحلهــا، ومنهــا دعــاوى 

المتعطشــة  األحاديــة  والعقليــة  العلــم  توحيــد 

الثقافــة.  وتوحيــد  واللغــة  المعرفــة  عالميــة  إلــى 

وأســباب خفيــة منهــا مســألة التحيــز االعتقــادي 

فــي العلــم الغربــي؛ حيــث إن تبنــي العقــل الغربــي 

همــام-  نظــر  -فــي  المعرفــي  التداخــل  لظاهــرة 

ــا علــى رغبتــه فــي تأســيس نســق علمــي  ليــس مبنيًّ

صــارم تخضــع لــه كل العلــوم فقــط، ولكــن بغايــة 

ضــخ تحيزاتــه فــي قوالــب علميــة منيعــة، وإكــراه 

النــاس جميًعــا علــى تلقيهــا تحــت غطــاء النســقية 

العلميــة«))2(.

ثــم إن كشــف هــذه الخلفيــات فــي نظــر همــام 

ال تعنــي عــدم وجــود غايــات علميــة نبيلــة مــن فكــرة 

))2( همــام محمــد، تداخــل المعــارف ونهايــة التخصــص فــي 
الفكــر اإلســامي العربــي: دراســة فــي العاقــات بيــن العلــوم، 

ص 93.

التداخــل، ومنهــا كذلــك فكرانيــة)29( قصــة العلــم، 

ومــا تعــرض لــه مــن الســطو الغربــي عبــر إلغــاء 

الجهود اإلنســانية العلمية والمعرفية والتشــهير 

توحيــد  وعــودة مســألة  وتراثــه،  وأعامــه  بعلمــه 

العلــم فــي نظــر همــام وراءهــا غايــات فكرانيــة، 

منهــا إرجــاع العلــم إلــى منبــع واحــد هــو اإلغريــق 

وإلغــاء باقــي الحضــارات والثقافــات.

الجديــد  العلمــي  التوجــه  هــذا  أن  يــرى همــام 

أوصلتــه  بعدمــا  باألســاس،  الغــرب  فــي  ظهــر 

وبــدأ  المســدود،  األفــق  إلــى  الغربيــة  الحداثــة 

التشــكيك فــي قيمــة العلــم المــادي، ومــدى قدرتــه 

وســعادته،  اإلنســان  أمــن  علــى  الحفــاظ  علــى 

الغربييــن  العلمــاء  مــن  جماعــة  دفــع  مــا  وهــو 

إلــى التحذيــر مــن هــذا الخطــر، والدعــوة إلــى ورفــع 

شــعار تداخــل المعــارف، يقــول همــام: »المجــال 

ــى طــرق الموضــوع بشــكل  ــي كان ســباًقا إل الغرب

عــدد  إلــى  إضافــة  ومقصــود«)30(.  ومنهجــي،  واٍع 

)29( الفكرانيــة مصطلــح أبدعــه طــه عبــد الرحمــن ويقصــد بــه 
األيديولوجيــة. يقــول طــه فــي اإلحالــة األولــى مــن كتابــه )تجديــد 
المنهــج فــي تقويــم التــراث: »لقــد غلــب علــى االســتعمال لفــظ 
الصــرف  لمقتضــى  البعــض  أخضعــه  الــذي  “األيديولوجيــا” 
العربــي. فقــال “أدلجــة” و“أدلوجــة”، غيــر أن تعريــب هــذا اللفــظ 
اللغــوي  المعنــى  إليــه  ينقــل  أن  يلبــث  ال  الشــكل  هــذا  علــى 
الــذي يقتــرن بالمــادة /د، ل، ج/ والــذي فيــد معنــى “الســير فــي 
الليــل”، ممــا يجعــل هــذا المفهــوم معرًضــا ألن يحمــل معنــى 
ــا ال يليــق ببعــض المنــازع األيديولوجيــة النافعــة؛ لــذا آثرنــا  قدحيًّ
اشــتقاق المصــدر الرباعــي: “الفكرانيــة”، بالقيــاس علــى صيغــة 
المحتمــل،  القدحــي  المعنــى  بهــذا  لألخــذ  تجنًبــا  العقانيــة، 
واعتقــاًدا بــأن الباعــث علــى اســتعمال هــذا االشــتقاق هــو واحــد 
فــي المصطلحيــن: “العقانيــة” و“الفكرانيــة”، فضــًلا عــن أن 
اشــتراكهما فــي هــذه الصيغــة يفيــد فــي المقارنــة بينهمــا«. 
ويحيــل عليــه كذلــك فــي الكتــاب األول مــن فقــه الفلســفة، 
مــن  األولــى  اإلحالــة  فــي  يقــول  حيــث  والترجمــة؛  الفلســفة 
الصفحــة 59: نســتعمل لفــظ فكرانيــة فــي مقابــل المصطلــح 

.»Idéologie« األجنبــي 

)30( همــام محمــد، تداخــل المعــارف ونهايــة التخصــص فــي 
الفكــر اإلســامي العربــي: دراســة فــي العاقــات بيــن العلــوم، 

ص).
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كبيــر مــن الملتقيــات التــي جمعــت نخًبــا مــن كل 

ــا  عالميًّ الموضــوع  أصبــح  أن  إلــى  التخصصــات 

مــن حيــث الجغرافيــا أوًلا، ومــن حيــث المجــاالت 

أصبحــت  التــي  والثقافيــة  والمعرفيــة  العلميــة 

بيــن  والتكامــل  التداخــل  مبــدأ  مــن  تنطلــق 

المعــارف. وإن كان مــا يــزال العالــم العربــي فــي 

نظــر همــام يعيــش فقــًرا كبيــًرا في هــذا التخصص 

الجديــد)31(. العلمــي 

ويعتبــر إدغــار مــوران)32( -حســب الباحــث- مــن 

أبــرز األعــام الغربييــن الذيــن أســهموا فــي بــروز 

العلميــة،  مؤلفاتــه  خــال  مــن  التخصــص  هــذا 

باهــر  وروبــار  ريزوبــرغ)33(  بــول  جــون  إلــى  إضافــة 

مــن  مجموعــة  إلــى  إضافــة  دوبــان)34(،  ومتــاي 

يســتعرضها  العلميــة  والمؤتمــرات  المجــات 

الباحــث ويشــير إلــى أبــرز مضامينهــا وأهميتهــا فــي 

الجديــد. المعرفــي  الحقــل  هــذا 

ودرجاتــه  التداخــل  مبــادئ  همــام  يســتعرض 

بيــن المعــارف فيناقــش اآلراء التــي تحدثــت عــن 

بمركــز  نشــرت  لــه  دراســة  فــي  يجمــع  أن  همــام  حــاول   )31(
نهــوض معظــم األبحـــاث والدراســـات المعرفيـــة فــي مجــال 
وأماكـــن  الزمنـــي،  تسلســـلها  حســب  المعرفــي  التداخــل 
وجودهـــا، مـــن كتـــب وأبحـاث ودراسـات في دوريـات متخصصـة 
أو متنوعـــة، أو عـــرض لكتـــب فــي الموضـــوع، ممـــا يســـهم فــي 
التخصيـــب الفكـــري، وتوسـيع آفـــاق االجتهـاد الفقهـي، وتنميـة 
الفقهيـــة  المذاهـــب  مختلـــف  بيـــن  المثمـــر  الثقـــافي  التنـــوع 
محمــد  ينظــر  المعرفيـــة.  والحقـــول  الفكريـــة  والمـــدارس 
مدخــل  الفكــري  للتخصيــب  مدخــًلا  المعــارف  تداخــل  همــام، 
والنشــر،  للدراســات  نهــوض  مركــز  مقــارن،  بيبليوغرافــي 

)201م. الكويــت،  والدراســات،  البحــوث 

)32( مــن كتبــه الربــط بيــن المعــارف وكتــاب مدخــل إلــى الفكــر 
المركــب وكتــاب العلــم الواعــي، إضافــة إلــى عشــرات الدراســات 

فــي هــذا الحقــل المعرفــي.

نحــو  العابــرة،  التخصصــات  رهانــات  كتابــه  فــي  خاصــة   )33(
المعــارف. تكامــل 

)34( ألــف كتــاب التجديــد فــي العلــوم االجتماعيــة الهامشــية 
المبدعــة.

تجعــل  حيــث  التداخــل؛  إلــى  تحتــاج  التــي  العلــوم 

ــا بالعلــوم الرخــوة،  إزابيــل ســتينغر التداخــل خاصًّ

التداخــل،  إلــى  تحتــاج  ال  صلبــة  علــوم  ثمــة  وأنــه 

فــي حيــن يــرى طــه عبــد الرحمــن أن التداخــل يعــم 

جميــع العلــوم، فــي حيــن يلغــي كانــط الفلســفة 

الــذي  الــذي يمــد كل العلــوم ال  باعتبارهــا العلــم 

معهــا. يتداخــل 

يصعــب  أنــه  المقابــل  فــي  همــام  ويــرى 

تحديــد العلــوم التــي تحتــاج إلــى التداخــل، وأن كل 

المعــارف تتفاعــل فيمــا بينهــا وإن اختلــف شــكل 

معهــا  يصعــب  لدرجــة  ودرجتــه،  التداخــل  هــذا 

بعــض  عــن  بعضهــا  المعــارف  انقطــاع  تصــور 

كلــي. بشــكل 

إبــراز  إلــى  الحقيقــة لجــأ همــام  ولتأكيــد هــذه 

بعــض أوجــه التداخــل بيــن مجموعــة مــن العلــوم 

منهــا الفلســفة التــي تجــاوزت احتكاكهــا بالعلــوم 

كالفيزيــاء  الدقيقــة  العلــوم  إلــى  اإلنســانية 

والرياضيــات  الرياضــي  والمنطــق  والمنطــق 

تنتجهــا  التــي  المعرفيــة  الفــروع  مــن  وغيرهــا 

هــذه العاقــات، ومنهــا علمــا االجتمــاع والتاريــخ 

وعاقتهمــا بعلــم االقتصــاد وعلــم النفــس وعلــم 

ومنهــا  والبيولوجيــا،  واألنثروبولوجيــا  الجغرافيــا 

مــن  لكثيــر  حلــوًلا  تجــد  التــي  واللســانيات  اللغــة 

ــم النفــس  إشــكاالتها فــي تخصصــات أخــرى كعل

واألصــوات واألنثروبولوجيــا والــذكاء االصطناعــي 

والرياضيــات  والطــب  الشــكلي  والمنطــق 

والفيزيــاء ممــا أدى إلــى بــروز فــروع لســانية نتيجــة 

التداخــل. هــذا 
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ــا  ومــن أوجــه التداخــل كذلــك تداخــل الجغرافي

وعاقتهــا بالعلــوم الطبيعيــة والعلــوم اإلنســانية 

واالجتماعيــة وعلــم االجتمــاع والبيئــة والهندســة 

الدوليــة  والعاقــات  السياســية  والعلــوم 

بــروز  إلــى  أدى  مــا  واألنثروبولوجيــا وغيرهــا، وهــو 

بعــض التخصصــات الجديــدة منهــا البيوجغرافيــا 

والجغرافيــة  المنــاخ  وعلــم  والجيومرفولوجيــة 

إلــخ.  والحضريــة...  الجهويــة 

عاقتهــا  فــي  األنثروبولوجيــا  ومنهــا 

الحضــارات  وتاريــخ  واألركيولوجيــا  باإلثنولوجيــا 

والقانــون  النفــس  وعلــم  المجتمعــات  ودراســة 

ومنهــا  والهندســة،  والفلســفة  والموســيقى 

االقتصــاد  علــم  وتداخــات  السياســية  العلــوم 

والقانــون واأليكولوجيــة وعلــم البيئــة وغيرهــا مــن 

والعلــوم. المعــارف 

 المحور الرابع: 
معوقات التداخل المعرفي

إن التداخــل المعرفــي باعتبــاره »عمليــة دمــج 

متداخــل،  واحــد  مســلك  فــي  المعرفــة  مســالك 

للكــون  الكلــي  التفســير  علــى  القــدرة  يوفــر 

المعرفــة  إلــى  ويــؤدي  المختلفــة«)35(،  وظواهــره 

حتميــة  نتيجــة  باعتبارهــا  باإلبــداع  المقرونــة 

النتقــال المعــارف وتداخلهــا، وقــد بيــن همــام أهــم 

تجليــات هــذا االنتقــال، ومثــل لــه بانتقــال بعــض 

المفاهيــم والمناهــج والنظريــات، كمــا بيــن أهــم 

هــذه االنتقــاالت وأشــكالها وأهميتهــا فــي خدمــة 

)35( همــام محمــد، تداخــل المعــارف ونهايــة التخصــص فــي 
الفكــر اإلســامي العربــي: دراســة فــي العاقــات بيــن العلــوم، 

.155 ص، 

التداخــل وكــذا صعوبتهــا ومــا تتطلبــه مــن اهتمــام 

المنهجيــة  االنزالقــات  لتجنــب  كبيريــن  وضبــط 

االنتقــال. مســألة  فــي  والتصوريــة 

وبالرغــم مــن أهميــة التداخــل المعرفــي فــي 

المعاصــر،  لعالمنــا  المعرفيــة  األزمــة  تجــاوز 

همــام-  -حســب  التداخــل  هــذا  أمــام  فــإن 

ــة إبســتمولوجية ترتبــط بمــا  معوقــات معرفي

عرفتــه العلــوم مــن حــدود دقيقــة وتصــورات 

فــي زمــن التخصــص، كمــا أن الجهــل بطبيعــة 

المعــارف وإمكانيــة التداخــل يمكــن أن يكــون 

ذلــك  علــى  زِد  العمليــة،  فــي  مهًمــا  معوًقــا 

التصــورات والمناهــج والمفاهيــم والنظريــات 

التــي تحتــاج إلــى نــوع مــن الدقــة والصرامــة فــي 

أثنــاء عمليــة التداخــل.

والثانيــة تكمــن فــي المعوقــات الفكرانيــة 

االختافــات  تســتثمر  التــي  األيديولوجيــة 

بيــن  التواصــل  عــدم  تبريــر  فــي  المعرفيــة 

الباحثيــن فــي التخصصــات المتداخلــة، إضافــة 

الباحثيــن  بيــن  تنشــأ  التــي  الصراعــات  إلــى 

الختــاف مرجعياتهــم الفكريــة وانتماءاتهــم 

المــدارس  بــه  تســهم  ومــا  المذهبيــة، 

التــي تنجــز  اللغــات  الفلســفية كذلــك، وكــذا 

بهــا البحــوث وطــرق التعليــم وطريقــة تنظيــم 

والمقــررات،  والمؤسســات  الجامعــات 

ومســألة التبعيــة المعرفيــة للشــيخ، وانعدام 

واإلنتــاج. واإلبــداع  النقــد 

التداخليــة  المقاربــة  تكــون  ينبغــي أن  كمــا 

تراعــي  جديــدة  مقاربــة  همــام  نظــر  فــي 
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فــي  مــا  وتتجنــب  العربيــة  الخصوصيــات 

خلفيــات  مــن  الحديثــة  الغربيــة  المقاربــة 

حيــث  نافعــة؛  تكــون مقاربــة  ثــم  وفلســفات، 

أبعادهــا  بــكل  اإلنســانية  خدمــة  فــي  تكــون 

المختلفــة، وأن تتخلــص مــن التحيــزات المادية، 

فــي  تــدرس  ومقــررات  برامــج  إلــى  وتتحــول 

والمعاهــد)36(. المؤسســات 

 المبحث الثالث: 
تداخل المعرفة اإلسالمية 

والمعارف الواردة بين 
الغزالي وابن تيمية

التــي  القضايــا  أهــم  المبحــث  هــذا  يضــم 

جــاءت فــي القســم الثانــي مــن الدراســة؛ وهــو 

المعــارف  بتداخــل  النظــري  الوعــي  قســم 

ويشــمل  اإلســامي،  المعرفــي  التــراث  فــي 

فيمــا  اإلســامية  المعــارف  تداخــل  مســألتي 

المعــارف  مــع  وتداخلهــا  جهــة،  مــن  بينهــا 

الــواردة، واختــاف اآلراء الناتجــة عــن النقــاش 

بيــن العلمــاء حــول مــا يفــرزه ذلــك التداخــل مــن 

إشــكاالت معرفيــة ومنهجيــة، وقــد أشــار فيــه 

الباحــث إلــى الفلســفة والمنطــق وعلــم الــكام 

وكيــف  الوافــدة،  العلــوم  أهــم  مــن  باعتبارهــا 

بمختلــف  اإلســامية  المعرفــة  اســتقبلتها 

علومهــا خاصــة أصــول الفقــه باعتبــاره منطــق 

اإلســام. أهــل 

)36( المرجع نفسه، ص152.

 المحور األول: 
من التداخل بين المعارف 

اإلسالمية وبينها وبين 
المعارف الوافدة

توقــف همــام عنــد عاقــة العلــوم اإلســامية 

مــن  جماعــة  موقــف  وكــذا  الوافــدة،  بالعلــوم 

خلــدون  وابــن  حــزم  ابــن  منهــم  منهــا،  األعــام 

وابن رشــد والفيلســوف األندلســي ابن ســبعين 

وابــن تيميــة وابــن القيــم وابــن ســينا والغزالــي 

والشهرســتاني والفخــر الــرازي واآلمدي وغيرهم 

مــن العلمــاء الذيــن ناقشــوا مســألة التداخــل 

بيــن المنطــق والفلســفة والعلــوم اإلســامية، 

العلميــن  تداخــل  أن  إلــى  همــام  ليخلــص 

الوافديــن )الفلســفة والمنطــق(، »لــم يكــن أمــًرا 

ممكًنــا فــي ظــل المعوقــات العقديــة واللغويــة 

الفلســفة  أن  كمــا  ذكرنــا،  التــي  والمنهجيــة، 

مــن  مزوديــن  يكونــا  لــم  اليونانييــن  والمنطــق 

حيــث التصــور والمنهــج بمــا يســتهوي علمــاء 

العقــدي  التألــق  لحظــة  فــي  وهــم  المســلمين 

واللغــوي والمنهجــي، فــإذا كان الوافــد اليونانــي 

قــد أتــى بضيــاع عقــدي، وجــاء فــي ترجمــة قلقــة، 

المســلمين،  عنــد  إيمانــي  امتــاء  واجهــه  فقــد 

تســتمد  ومعجــزة،  مشــرقة  لغــة  وواجهتــه 

قوتهــا ورمزيتهــا مــن كونهــا لغــة الوحــي، وإذ كان 

قــد جــاء بمنهــج تأملــي مجــرد فقــد واجهــه منهــج 

نافــع«)37(. تجريبــي  اســتقرائي 

)37( همــام محمــد، تداخــل المعــارف ونهايــة التخصــص فــي 
الفكــر اإلســامي العربــي: دراســة فــي العاقــات بيــن العلــوم، 

ص ))1.
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ثــم تحــدث عــن علــم أصــول الفقــه باعتبــاره 

-حســب همــام- منطــق أهــل اإلســام، إضافــة 

إلــى أنــه يشــكل النمــوذج المنهجــي األمثــل الــذي 

مرحلــة  فــي  اإلســامية  العقليــة  إليــه  وصلــت 

مــع  نشــأته  منــذ  وتقعيدهــا،  العلــوم  إنشــاء 

الغزالــي والشــافعي))3(؛ حيــث كانــت لــه عاقــات 

المعــارف  كل  مــع  مباشــرة  وغيــر  مباشــرة 

وكام  ولغــة  وحديــث  فقــه  مــن  اإلســامية 

وغيرهــا. وتفســير 

يقــول همــام: »وبقيــت اللغويــات والكاميــات 

علــم  مــع  تداخــًلا  المعــارف  أكثــر  والمنطقيــات 

أصــول الفقــه فــي التــراث المعرفي اإلســامي«)39(. 

ــرز فيهــا هــذا  ــي ب ــا الت ــى أهــم القضاي وقــد أشــار إل

التداخــل، إضافــة إلــى أبرز األعام الذين اســتطاعوا 

اإلبــداع فــي مجــال اللغويــات فــي تداخــل مباشــر 

مــع أصــول الفقــه.

أصــول  علــم  بيــن  مــا  علــى  الباحــث  وتوقــف 

ــم مــن  ــكام ومــا يســتفيده كل عل ــم ال الفقــه وعل

بينهمــا،  المشــتركة  المســائل  وبعــض  اآلخــر، 

ليعــود مــن جديــد إلى مناقشــة آراء بعض العلماء 

اإلســامية؛  العلــوم  عاقــة  عــن  تحدثــوا  الذيــن 

خاصــة عاقــة أصــول الفقــه بالفلســفة والمنطــق 

اليونانييــن، منهــم ابــن الصــاح )ت 643هــ ( وابــن 

إســحاق  وأبــو  543هــ (،  )ت  المعافــري  العربــي 

الشــاطبي والفقيــه الحنفــي المصــري الكافيجــي 

وغيرهــم،  خلــدون  وابــن  والســيوطي  والغزالــي 

))3( المرجع نفسه، ص 9)1.

)39( همــام محمــد، تداخــل المعــارف ونهايــة التخصــص فــي 
الفكــر اإلســامي العربــي: دراســة فــي العاقــات بيــن العلــوم، 

.194 ص 

إضافــة إلــى بعــض المستشــرقين الذيــن تحدثــوا 

الموضــوع. فــي 

 المحور الثاني: 
تداخل المعارف الوافدة 

والمعرفة اإلسالمية بين 
الغزالي وابن تيمية

خصــص همــام حيــًزا مهًمــا فــي هــذا القســم 

ــن عالميــن  لدراســة مســألة التداخــل المعرفــي بي

همــا  اإلســامية  الحضــارة  أعــام  مــن  كبيريــن 

باختافهمــا  عرفــا  اللــذان  تيميــة؛  وابــن  الغزالــي 

فــي هــذه المســألة؛ حيــث يــرى الغزالــي »أن تطويــر 

وإغنــاء  اإلســامية،  للعلــوم  االســتداللي  البنــاء 

قدرتهــا التحليليــة والمنهجيــة يمــر عبــر تداخلهــا 

مناقــض  تصــور  وهــو  اليونانــي«  المنطــق  مــع 

فــي  الغزالــي  ســعي  أن  يــرى  الــذي  تيميــة،  البــن 

اإلســامية،  العلــوم  لبنــاء  »تدميــر  حقيقتــه 

فــي  والشــك  للزيــغ  وبــث  للمعــارف،  وتخليــط 

قلــوب المســلمين، وبالتالــي وجــب التصــدي لهــذه 

ونقــًلا«)40(.  عقــًلا  أدلتهــا  وإبطــال  العمليــة 

مــن  لــه  تعــرض  ومــا  الغزالــي  مشــروع  إن 

نقــد مــن ابــن تيميــة فــي الحقيقــة صــورة للحــوار 

المثمــر الــذي ميــز الحضــارة اإلســامية فــي زمــن 

العلمــاء  كبــار  مــن  الرجليــن  وذلــك ألن  االزدهــار، 

تأســيس  فــي  كبيــر  حــد  إلــى  أســهموا  الذيــن 

أصولــي  فالغزالــي  اإلســامية.  المعرفــة  صــرح 

وفيلســوف علــى مذهــب األشــاعرة، انطلــق مــن 

ضــرورة اســتثمار اآلليــات المنطقيــة فــي المباحــث 

)40( المرجع نفسه، ص)25.
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العقــل  أنتجــه  بمــا  واالســتعانة  األصوليــة، 

إلــى  للوصــول  واآلليــات  المناهــج  مــن  اإلنســاني 

الحــق والصــواب مــا دام العقــل هــو الــذي تبــث بــه 

ــا  ــًرا فــي ذلــك بشــيخه الجوينــي متبًع الشــرع؛ متأث

ومنحــاه. منهجــه 

وقــد دافــع الغزالــي عــن مشــروعه التداخلــي 

مــن خــال تآليفــه القيمــة فاســتطاع الدخــول فــي 

كمــا  جهــة،  مــن  منتقديــه  مــع  علميــة  نقاشــات 

حــاول إثبــات تصوراتــه وآرائــه والرد علــى االنتقادات 

الموجهــة إلــى مشــروعه مــن جهــة ثانيــة. 

أمــا ابــن تيميــة، فإنــه اكتســب شــهرته الكبيــرة 

-حســب همــام- مــن خــال نقــده لكثيــر مــن الفــرق 

المعــارف  وواجــه  والفقهيــة  واللغويــة  الكاميــة 

الوافــدة، ورفــض تداخــل المعــارف اليونانيــة مــع 

المعــارف اإلســامية، وانتقــد المشــائين مــن أتبــاع 

ــًرا«)41(. أرســطو، وقســا عليهــم كثي

وقــد ناقــش همــام منطلقــات وخصائــص ابــن 

لمســألة  وهدمــه  الغزالــي،  علــى  رده  فــي  تيميــة 

تداخــل المعرفــة اإلســامية مــع العلــوم الوافــدة، 

عليهــا  بنــي  التــي  األســس  ألهــم  بهدمــه  وذلــك 

اليونانــي  المنطــق  نقــد  منهــا  الغزالــي،  مشــروع 

ولغــة علمــاء التداخــل، والشــك بــل إنــكار قيمــة 

وحفظــه  العقــل  حمايــة  فــي  وأهميتــه  المنطــق 

مــن الزلــل، ومســألة الحــدود واالســتدالل وغيرهــا. 

االســتناد  هــو  تيميــة  ابــن  نقــد  فــي  األهــم  أن  إال 

للعلــم  المعرفيــة  والمنطلقــات  األســس  إلــى 

)41( همــام محمــد، تداخــل المعــارف ونهايــة التخصــص فــي 
الفكــر اإلســامي العربــي: دراســة فــي العاقــات بيــن العلــوم، 
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اإلســامية  العربيــة  الحضارتيــن  بيــن  والمعرفــة 

واليونانيــة، وينطلــق فــي ذلــك من كشــف ســلبيات 

الفكــر اليونانــي مــن وجهــة نظــر إســامية ليقنــع 

الباحثيــن بخطــورة مشــروع الغزالــي فــي الدعــوة 

إلــى التداخــل بيــن المنطــق والفلســفة والعلــوم 

المعرفــي  التــراث  مــع  عــام  بشــكل  الوافــدة 

اإلســامي.

بعــض  إلــى  باإلشــارة  دراســته  همــام  يختــم 

وكــذا  األصولــي،  الحقــل  فــي  المتداخلــة  المحــاور 

ومشــروع  الغزالــي  لمشــروع  التداوليــة  القيمــة 

التداخــل  ابــن تيميــة، وأســباب انحســار عمليــات 

أن  إلــى  اليونانيــة  والمعــارف  األصوليــات  بيــن 

جــاء الشــاطبي؛ حيــث اســتطاع -فــي نظــر همــام- 

مشــروع  إطــار  فــي  المشــروعين  بيــن  الجمــع 

أصولــي يســتند إلــى الشــروط التداوليــة للمعرفــة 

اإلســامية فــي تحديــد درجــة التداخــل واالنفصــال 

أن مجهــود  مــع  والمنطقيــات،  األصوليــات  بيــن 

الشــاطبي لــم يفهــم حيــث اســتمر التعصــب ألحــد 

االتجاهيــن.

ومؤكــًدا  األفــكار  هــذه  ملخًصــا  يقــول همــام 

ضــرورة االتجــاه بالبحــث العلمــي مــن جديــد نحــو 

الشــاطبي  إذن،  اســتفاد  »لقــد  المثمــر:  التداخــل 

إلــى  يدعــو  واحــد  مختلفيــن،  مشــروعين  مــن 

مــرة  ذلــك،  يرفــض  واآلخــر  المعــارف،  تداخــل 

ــن،  ــن الرأيي ــا، وحــاول أن يجمــع بي ــا، ومــرة كليًّ جزئيًّ

بيــن  والتأليــف  الموافقــة  فــي  لمنهجــه  تحقيًقــا 

لــم  األصولــي  البحــث  أن  إال  المتعــددة،  اآلراء 

هــذه  الجمــع  عمليــة  عمــق  -بنظرنــا-  يســتوعب 
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التــي أنجزهــا الشــاطبي، فتــم التشــيع مــن جديــد 

بصبغتــه  الغزالــي  التجــاه  إمــا  االتجاهيــن،  ألحــد 

المنطقيــة، أو التجــاه ابــن تيميــة بصبغتــه اللغوية، 

فبقــي البحــث األصولــي موزًعــا بيــن طرفيــن، وغيــر 

فــي  النافعــة  التداخــل  إمكانــات  مــن  مســتفيد 

حــدود الشــروط التداوليــة الازمــة، ممــا جعــل بــروز 

ــا،  ــا وخارجيًّ خطــاب التداخــل بيــن المعــارف، داخليًّ

ــة فــي  ــاء نظري ا، لبن ــا أساســيًّ ــا، ومنطلًق أمــًرا ملًح

متينــة«)42(. اإلســامية  العربيــة  المعرفــة 

الدراســات  أبــرز  مــن  همــام  دراســة  وتبقــى 

فــي  المعرفــي  التكامــل  لمســألة  المؤسســة 

وأبحــاث  دراســات  جانــب  إلــى  العربيــة  الثقافــة 

المؤتمــرات  مــن  مهــم  عــدد  إلــى  إضافــة  أخــرى، 

والنــدوات التــي حاولــت إبــراز جملــة مــن القضايــا 

الثقافــة  فــإن  ذلــك  ومــع  والتطبيقيــة،  النظريــة 

العربيــة اإلســامية مــا تــزال فــي الحاجــة إلــى مزيــد 

مــن البحــث والعمــل فــي هــذا الحقــل المعرفــي.

خاتمة

المتوصــل  والنتائــج  الخاصــات  أهــم  نجمــل 

إليهــا فــي النقــط اآلتيــة:

المعــارف 	  )تداخــل  همــام  دراســة  جــاءت   

ونهايــة التخصــص( الصــادرة عــن مركــز نمــاء 

فــي  الجــادة  الدراســات  مــن  سلســلة  ضمــن 

إطــار ابســتمولوجيا المعرفــة اإلســامية؛ وهــي 

دراســات حديثــة تحــاول الجمــع بيــن النظريــة 

تداخــل  لحقــل  التأســيس  فــي  والتطبيــق 

)42( المرجع نفسه، ص 269.

الناتجــة  المعرفيــة  األزمــة  وتجــاوز  المعــارف، 

الضيــق. التخصــص  عــن 

 تكمــن أهميــة الدراســة فــي التأســيس النظري 	 

المعرفــة  بتداخــل  المتعلقــة  القضايــا  ألبــرز 

الجانــب  منهــا  اإلســامية،  الحضــارة  فــي 

نشــأة  وتاريــخ  والمفهومــي،  المصطلحــي 

التخصــص، وبــوادر عــودة التداخــل مــن جديــد، 

وكــذا أهــم العوامــل الُمســِهمة فــي ذلــك، مــع 

التتبــع الدقيــق ألهــم المنطلقــات والخلفيــات 

التــي كانــت وراء هــذه القضايــا فــي الســياقين 

والغربــي. العربــي 

المثمــر 	  المعرفــي  التداخــل  أن  همــام  يؤكــد   

المعرفــة اإلســامية،  فــي نشــأة  هــو األصــل 

باعتبــاره  اإلبــداع  قمــة  يمثــل  الــذي  هــو  وأنــه 

ــة مجموعــة مــن الظواهــر  آليــة تحليليــة لمقارب

قــد  التخصــص  أن  مــع  والمعرفيــة،  العلميــة 

لبنــاء  هــو مرحلــة ضروريــة  بــل  ا،  يكــون مثمــًر

التداخــل. عالــم 

مــن 	  بمجموعــة  المعرفــي  التداخــل  يختلــط   

المصطلحــات أبرزهــا التكامــل المعرفــي. وقــد 

اختــار همــام مصطلــح التداخــل وفّضلــه علــى 

واتســاعه،  لشــموليته  المصطلحــات  باقــي 

تكامــًلا،  بالضــرورة  ليــس  التداخــل  ولكــون 

وهــو فــي هــذا يخالــف موقــف فتحــي ملــكاوي 

جهــة،  مــن  التكامــل  مصطلــح  يفضــل  الــذي 

وتصــورات بعــض الباحثيــن الذيــن يســتعملون 

ــى  ــان بالمعن ــر مــن األحي ــن فــي كثي المصطلحي

نفســه مــن جهــة ثانيــة.

كثيــر 	  المعرفــي  الحقــل  هــذا  فــي   اســتعملت 
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مــن المصلحــات للتعبيــر عمــا بيــن العلــوم مــن 

تفاعــل وتواصــل، ومنهــا التشــابك والتعالــق 

والتوافــق  والتناظــم  واالنضمــام  والتراكــب 

وتعددهــا،  المعــارف  بنيــة  وتعــدد  والتاحــم، 

وغيرهــا، وهــي مصطلحــات تختلــف فــي درجــة 

المقصــود  الدقيــق عــن  التعبيــر  قدرتهــا علــى 

المعرفــي. التداخــل  مــن 

ــا فــي رصــد المعانــي 	  ــا دقيًق  اعتمــد همــام منهًج

االصطاحيــة للتداخــل؛ حيــث تحددهــا مــن جهــات 

عــدة، منهــا معنــى التداخــل مــن حيــث العاقــة 

حيــث  ومــن  الهــدف،  حيــث  ومــن  والوظيفــة، 

اإلبســتمولوجية. الناحيــة  ومــن  العلــم،  فلســفة 

 يتفــق همــام مــع كثيــر مــن الباحثيــن فــي دور 	 

الحداثــة الغربيــة فــي بروز التخصص، منهم طه 

عبــد الرحمــن؛ حيــث تدخلــت عوامــل سياســية 

وعقديــة وفكرانيــة فــي بــروز التخصــص، وفــي 

تشــكيل طبيعــة العلــم الحديــث، ومــا يرتبــط 

بــه مــن قضايــا معرفيــة وحضاريــة. وأن بــروز 

حقــل التداخــل المعرفــي فــي العصــر الحديــث 

الغــرب  فــي  المعرفــة  وصلــت  بعدمــا  جــاء 

إلــى األفــق المغلــق، وبــدأ التشــكيك فــي قيــم 

ا  إنســانيًّ مطلًبــا  التداخــل  جعــل  ممــا  العلــم، 

ــه العلــوم واإلنســان  ــا لتجــاوز مــا تعاني وواقعيًّ

مًعــا مــن إشــكاالت. وألن التداخــل فــي عالمنــا 

الغربيــة،  الحضــارة  فــي  بــدأ  قــد  كان  الحديــث 

فــإن الباحــث فــي الثقافــة العربيــة اإلســامية 

يحتــاج إلــى منهــج علمــي دقيــق فــي التعامــل 

مراعــاة  المعرفــي  الحقــل  هــذا  قضايــا  مــع 

الثقافيــة. والخصوصيــة  الحضــاري  للســياق 

 بالرغــم مــن أهميــة التداخــل المعرفــي، فإنــه 	 

-فــي نظــر همــام- يحتــاج إلــى تجــاوز معوقــات، 

التخصــص،  زمــن  بمخلفــات  يرتبــط  مــا  منهــا 

إضافــة إلــى الجهل بطبيعــة المعارف وإمكانية 

اســتيعاب  إليــه  يحتــاج  ومــا  التداخــل،  وحــدود 

والمفاهيــم  والمناهــج  التصــورات  وضبــط 

ومنهجيــة.  وصرامــة  دقــة  مــن  والنظريــات 

ومنهــا معوقــات فكرانيــة وأيديولوجيــة وغيرهــا 

مــن اإلشــكاالت الناتجــة عــن المذهبيــة وطــرق 

ومقرراتــه. ومناهجــه  التعليــم 

يبــرز همــام أهــم معالــم التداخــل المعرفــي فــي 	   

الحضــارة اإلســامية، وذلــك باتبــاع منهــج التأريــخ 

بيــن  ا  جــادًّ نقاًشــا  شــهدت  التــي  المراحــل  ألبــرز 

علمــاء اإلســام بشــأن تداخــل المعرفة اإلســامية 

علومهــا  تداخــل  أو  فروعهــا،  بيــن  فيمــا  ســواء 

الفلســفة  خاصــة  الوافــدة،  والمعــارف  بالعلــوم 

الــكام. وقــد مثــل همــام لهــذا  والمنطــق وعلــم 

أعــام  كبــار  مــن  بعلميــن  الحضــاري  النقــاش 

يؤمــن  الــذي  الغزالــي  اإلســامية، همــا  الحضــارة 

والمعرفــة  اإلســامية  المعرفــة  بيــن  بالداخــل 

ذلــك. يرفــض  الــذي  تيميــة  وابــن  الوافــدة، 

البيبليوغرافيا

رحلــة 	  فــي  وأثــره  المصطلــح  محمــد،  بنعمــر   

والبحــوث،  للدراســات  نمــاء  مركــز  المفاهيــم، 

بيروت-لبنــان.

المعرفيــة 	  األســس  الرحمــن،  عبــد  بــودرع،   

للنشــر  األردنيــة  ورد  دار  العربيــة،  للغويــات 

2013م. ط1،  والتوزيــع، 
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بيــن 	  المعرفــي  التكامــل  شــهيد،  الحســان   

والشــؤون  األوقــاف  وزارة  روافــد،  العلــوم، 

.2013 ط1،  الكويــت،  اإلســامية، 

 الدغاميــن زيــاد، التكامــل المعرفــي فــي القــرآن 	 

الدراســات  فــي  األردنيــة  المجلــة  الكريــم، 

2013م. 1/أ.  ع   ،9 مــج  اإلســامية، 

 الزوينــي عبــد الفتــاح، علــوم الوحــي والعلــوم 	 

الدقيقــة: تجليــات التوافــق والتداخــل، دوريــة 

نمــاء لعلــوم الوحــي والدراســات اإلنســانية، 

خريــف  صيــف   ،5-4 العــدد  الثانيــة،  الســنة 

.201(-2017

 طــه عبــد الرحمــن، الحــوار أفًقــا للفكــر، الشــبكة 	 

العربيــة لألبحــاث والنشــر، بيــروت، 2013م.

النقــد 	  الدهرانيــة:  بــؤس  الرحمــن،  عبــد  طــه   

االئتمانــي لفصــل األخــاق عــن الديــن، الشــبكة 

2014م. بيــروت،  ط1،  والنشــر،  لألبحــاث  العربيــة 

فــي 	  المنهــج  تجديــد  الرحمــن،  عبــد  طــه   

ــدار  تقويــم التــراث، المركــز الثقافــي العربــي، ال

ط2. البيضــاء، 

 طــه، عبــد الرحمــن: فقــه الفلســفة: 1-الفلســفة 	 

الثقافــي  المركــز  البيضــاء،  الــدار  والترجمــة، 

)200م. ط1،  العربــي، 

 طــه، عبــد الرحمــن، ســؤال األخــاق: مســاهمة 	 

الــدار  الغربيــة،  للحداثــة  األخاقــي  النقــد  فــي 

2000م. العربــي، ط1،  الثقافــي  المركــز  البيضــاء، 

هــم 	  العلــوم:  مقدمــات  محمــد،  المســكيني   

التكامــل، مركــز نهــوض  االســتقال ومقصــد 

الكويــت. والنشــر،  للدراســات 

التكامــل 	  ملــكاوي حســن فتحــي، مفاهيــم   

المعرفــي، ضمــن الكتــاب الجماعــي: التكامــل 

الجامعــي  التعلــم  فــي  أثــره  المعرفــي: 

العالمــي  المعهــد  الحضاريــة،  وضرورتــه 

الواليــات  فيرجينيــا،  اإلســامي،  للفكــر 

جميــل  رائــد  تحريــر  األمريكيــة،  المتحــدة 

2012م. ط1،  عكاشــة، 

التكامــل 	  منهجيــة  فتحــي،  حســن  ملــكاوي،   

المعرفــي: مقدمــات فــي المنهجيــة اإلســامية، 

المعهــد العالمــي للفكــر اإلســامي. الواليــات 

.2016 1)19، ط2،  األمريكيــة،  المتحــدة 

منطــق 	  ســالم،  بســيولي  محمــد  ناهــد   

التصنيــف  نظــم  فــي  العلــوم  تصنيــف 

العربيــة اإلســامية: قــراءة تحليليــة مقارنــة 

مجلــة  الحديثــة،  العربيــة  التصنيــف  بنظــم 

جامعــة  االجتماعيــة،  والعلــوم  اآلداب 

قابــوس. الســلطان 

ونهايــة 	  المعــارف  تداخــل  محمــد،  همــام   

العربــي:  اإلســامي  الفكــر  فــي  التخصــص 

دراســة فــي العاقــات بيــن العلــوم، مركــز نمــاء 

2017م. ط1،  لبنــان،  والدراســات،  للبحــوث 

 همــام، محمــد، التداخــل المعرفــي: دراســة 	 

الجماعــي:  الكتــاب  ضمــن  المفهــوم،  فــي 

التعلــم  فــي  أثــره  المعرفــي:  التكامــل 

المعهــد  الحضاريــة،  وضرورتــه  الجامعــي 

فيرجينيــا،  اإلســامي،  للفكــر  العالمــي 

رائــد  تحريــر  األمريكيــة،  المتحــدة  الواليــات 

2012م. ط1،  عكاشــة،  جميــل 
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