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 بسم هللا الرحمان الرحيم 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم األتمان األكمالن على سيد الورى محمد وعلى آله  

 وصحبه أجمعين.  

التكامل   وحدةوبعد، نضع بين أيدي طالّبنا األعزاء ملخصا للمحاضرات المقّدمة في  

آفاق   المعرفي بين العلوم الشرعية، لتيّسر لهم ضبط الماّدة العلمية بعد تبسيطها، وتفتح لهم 

الفهم، والبحث وطرح المزيد من اإلشكاليات العلمية سعيا لإلجابة عنها، ومن هللا تعالى 

 نستمّد العون والقبول.     

 اإلشكاليات العلمية: •

ما هو مفهوم التكامل المعرفي وماهي دالالته؟ وما هي المفاهيم والدالالت التي ترتبط    /1

 به؟

 المعرفي بوحدة المعرفة؟ / ما هي العالقة التي تجمع التكامل 2

 / كيف يتأّسس التكامل المعرفي على مبدإ التوحيد؟3

 / ما هو موقع التكامل المعرفي في رؤية العالم اإلسالمي؟ 4

 / ما هي محاذير ومعيقات تحقيق التكامل المعرفي؟5

 ؟ التعليميةإعادة بناء المناهج   دورما هو المنظور التكاملي بين العلوم وما هو   /6

 ؟ن وفهمه وتدبرهآفي تطوير المعرفة بالقر التكامل المعرفي أثر ما هو  /7

 ؟ نماذج التكامل المعرفي عند علماء المسلمين ما هي/ 8

ه الوحدة من خالل بعض البحوث  ذ ه المواضيع سنحاول التوسع أكثر في هذباإلضافة إلى ه

وسنعمل على مناقشتها وإثرائها جميعا؛ والعروض التي سينجزها الطلبة والطالبات 

 والمحصورة في العناوين التالية:

 التكامل المعرفي بين العلوم اإلسالمية ودوره في النّهوض الحضاري لألمة.  -
 ذج من التكامل المعرفي بين العلوم الشرعية. نما -
 لمعرفي بين العلوم الشرعية والعلوم الطبيعية.التكامل ا -
 التكامل المعرفي بين العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية.  -
 التكامل المعرفي بين العلوم الشرعية والعلوم اإلنسانية. -

وهللا تعالى ولي التوفيق والهادي إلى الخير والصواب، وصلى هللا وسلم على سيدنا محمد  

 وعلى آله وصحبه. 

 



 

 

  

 توطئة:

إن مصطلح التكامل المعرفي من المصطلحات الرنّانة التي شاع استعمالها في الكتابات 

الفكرية والثقافية دون تحديد مفهومها ودالالتها بصورة واضحة؛ لذلك يتمُّ استخدامها  

عة؛ وأحيانا ُمتناقضة.  بدالالت مختلفة ومتنّوِّ

للّداللة على اإلنسان الموسوعي في معرفته  فالمصطلح يتمُّ استعماله في العديد من المناسبات 

صة. ويوجد   وثقافته، نظرا إلحاطته بالعديد من العلوم وإن كانت معرفته عاّمة وغير متخّصِّ

اللغة   – في تاريخ المسلمين العديد من النماذج التي جمعت بين شتّى العلوم األدبية والعلمية 

  –اريخ؛ والطّب؛ والرياضيات؛ والفلك.. واألدب والفقه وعلوم القرآن؛ وعلوم الحديث؛ والتّ 

خ   كاإلمام الطبري المشهور بالتفسير والتّاريخ والفقه واللغة والشعر، وابن خلدون المؤّرٍّ

الملم بعلم االجتماع والسياسة الذي تولّى القضاء فكان قاضي القضاة المالكية بمصر،  

 لفيلسوف والطبيب... وكالطبيب الفيلسوف ابن سينا، وكابن رشد الفقيه األصولي وا

والمعلوم أّن ظاهرة اإلبداع في علوم وفنون شتّى قد ميّزت علماء المسلمين كما تميّز بها  

؛   رو وفالسفة الحضارة اليونانية األقدمين وغيرهم. ونظرا لتوسُّعِّ العلومِّ أيضا علماُء وُمفّكِّ

تخصُُّص العلماء في  وتفّرعِّ المعرفة البشرية في العصر الحديث فقد أصبح من العسير جّدا 

عُلُومٍّ شتّى؛ بله إن العلم الواحد قد تجّزأ إلى علوم فرعية ال يكاُد معها العالم يُتْقُِّن واحدا من  

 هذه األجزاء. 

وفي حوالي ُمنتصف القرن العشرين الميالدي الحظ اللّورد البريطاني " س.ب. سنو"    

صين في العلوم اإلنسا نية من جهة والمتخّصصين في العلوم  التّباعُد الحاصل بين الُمتخّصِّ

الطبيعية والتطبيقية وصعوبة التواصل بينهما، إلى درجة وصف كّل فئةٍّ منهما بالفئة التي  

تملك ثقافة خاّصة بها ال تربطها أيُّ عالقةٍّ بالثقافة األُخرى، ومن ثّمة دعا الجميع إلى تحقيق  

 - the two cultures-ثقافتان" "ال باسم:التكامل بين الثقافتين في تقريره المعروف 

منذ القديم تحّدث العلماُء عن التكامل بين العلم والعمل كما هو الحال عند الخطيب البغدادي  

كمة   الذي ألّف كتابا بعنوان " اقتضاء العلم العمل"، وأّكد ابن رشد إمكانية االتصال بين الحِّ

ما قّرر قاعدة: درءِّ التّعاُرضِّ بين  والّشريعة، كما أّكد أيضا ابن تيمية مفهوم التكامل عند

صحيحِّ المنقول وصريحِّ المعقول، ووجدنا أيضا أهل التصّوف كالقشيري وغيره يجمعون  

 بين ما يُسّمونه الطريقة والحقيقة؛ والشريعة والحقيقة.. 

ومع مرور الّزمن ظهرت ُمحاوالُت بناء التّكامل بين المبادئ والنّظريات والبحوث العلمية  

ةٍّ، وتطبيقاتها العملية من ناحيةٍّ أُخرى واصطلحوا عليه: " العلم والتِّّقنية". ومع  من ناحي

شرين ظهرت حاجةُ العُلوم لبعضها البعض: حاجةُ الفيزياء للرياضيات،   مطلع القرن العِّ

ر والتقدُّم في علمٍّ من   ُد أّن التطوُّ والبيولوجيا للكيمياء ...فظهرت العلوُم البْينيّةُ التي تُؤّكِّ

ّدة في قضايا  ا رون أفكارا عِّ اللها قّدم العلماُء والُمفّكِّ ُز ويقوُم على علم آخر. وخِّ لعُلومِّ يرتكِّ



 

 

ين، والتربية والتّعليم؛ فتّم اعتماُد التّكامل كأحد المداخل األساسية في   التّكامل بين العلم والّدِّ

جمع والتّكامل بين األصالةِّ  بناء المناهج التعليمية، ثّم تزايدتِّ الحاجةُ إلى أفكارٍّ تُحقُِّّق ال

 والُمعاصرةِّ ..... 

سنحاول في هذا المدخل إبراز بعضِّ مفاهيمِّ التّكاُملِّ المعرفي في سياقها التّاريخّيِّ الحديثِّ  

ؤية الكونيّة،  ؛ وعالقتِّها بمفاهيم أُخرى مثل: وحدة المعرفة؛ وُرؤية العالم أو الرُّ رِّ والُمعاصِّ

رفة. كما سنسعى إلى بيان طبيعة القضيّة التي يُعنى بها وتصنيفِّ العلوم؛ وإسالميةِّ المع

التّكامل المعرفي، وُمعيقات تحقيق الهدف الرئيسي للتّكامل المعرفي. وفي هذه المداخلِّ  

تمهيٌد للكالم عن تمثُّالت التّكامل المعرفي في الّرْؤيةِّ اإلسالميةِّ؛ وخاّصة ما يرتبطُ بمصادر  

 المعرفة وأدواتِّها.. 

 بين التكامل المعرفي ووحدة المعرفة من عالقة. أوال: ما 

وطرق   ترتبط قضية التكامل المعرفي بالنشاط الفكري لإلنسان وممارسته للبحث العلمي؛

تعامله مع األفكار، لذلك فهي قضيّة فكرية منهجية، الغرُض من ُمعالجتها ومنهُج الُمعالجة 

دان الحقل المعرفي الذي يُمكن تصنيف هذه القض  ية فيه. يُحّدِّ

فيُمكن تصنيف التكامل المعرفي في الحقل الفلسفي عموما أو في إحدى فُروعه أو في أكثر  

من فرع فلسفي كعلم الوجود أو علم المعرفة أو علم القِّيم، وفي هذه الحالة يأخذ بُعدا نظريا  

فير  تجريديا. كما قد يصنُّف في إحدى حقولِّ النّشاطِّ الحضاريِّّ للمجتمع إذا كان الغرض تو

الموارد الضرورية وتحويلُها إلى نشاطٍّ سياسيٍّ أو اقتصادّيٍّ أو اجتماعّيٍّ لتسهيل طرق  

الحياة اإلنسانية العمليّة؛ وحينها يأخذُ الموضوعُ بُعدا اجتماعيا تطبيقيا. إالّ أّن النّظر إلى  

ُر في مجال التعامل مع الحقول المعرفيّة المُ  دة؛  موضوع التّكامل المعرفي ُربّما ينحصِّ تعّدِّ

وُمستوى الحاجة إلى كّلٍّ منها في تصميمِّ برامج المؤّسسات التعليمية ومناهجها؛ وبالتّالي 

 تأخذُ القضيّةُ بُعدا تربويّا تعليميا.... 

وفي جميع األحوال فقضية التكامل المعرفي تأُخذُ بُْعدينِّ اثنين؛ وهما: البعد اإلنتاجي والبعد  

 االستهالكي

 التكامل المعرفي في بعده اإلنتاجي يُعدُّ صورة من ُصورِّ اإلبداعِّ  البُعُد اإلنتاجي: إنّ  -

فِّ الوحيِّ والعُلومِّ   الفِّكري الذي يتوقُّف على قُُدراتٍّ خاّصةٍّ؛ كالتّكاملِّ بين معارِّ

اإلنسانيةِّ واالجتماعية في صياغتها الغربية الُمعاصرة يحتاُج إلى العالم الباحث الذي  

؛ وكيفية تنزيلها على  يستلهُم هداية هللا تعالى في فهمِّ مقاصدِّ النُّصوصِّ واألحكامِّ

الوقائع واألحداث، وذلك ضمن إطار ثقافي حضاري معاصر. وهذا الفهم والتحديد  

والكيفية هي ُجْهٌد تحليلي تفكيكي ضروري وأساسي يقوم به العالم الذي يحتاج في  

؛ أو قضيّةٍّ ُمحّددةٍّ إّما  نفس الوقت إلى فهم الواقع الذي يرتبطُ بمجالٍّ معرفّيٍّ ُمعيّ نٍّ

. وهذا األمر   اجتماعية أو تربويّة أو اقتصادية أو غيرها من حيث الكّمِّ أو الكْيفِّ

ض بالّضرورة قدرة العالم على تفكيك القضيّة وتحديد عناصرها وفهم آليات   يفرِّ



 

 

نة. وهذا التّفكيك في المجالين شرطٌ ضروريٌّ   عملها وافتراضاتها النّظريّة الكامِّ

سبٌق، إذا تحقّق سيكون قاعدة لتحقيقِّ التّكاملِّ المعرفّيِّ بين المجالين في عمليّةِّ  مُ 

ُدها   لُها أو تجمعُها أو تُوّحِّ بُها عادة تقويٌم للعناصرِّ الّتي تصِّ تركيبٍّ إبداعيّةٍّ؛ يُصاحِّ

دٍّ جديد.   لِّمْقصِّ

رفي بتوظيف أْبنِّيّةٍّ  البُْعُد االستهالكّي: يتعلُّق البعد االستهالكي في عمليّة التّكامل المع -

راسة، وتمييزِّ   فكريّةٍّ يقوُم عليها التّكامل في فهم الّظواهر أو القضايا موضع الّدِّ

ها التّكاُملي، وتسهيلِّ نقلِّ هذه المعرفة  إلى   العناصر الُمميِّّزةِّ للمعرفةِّ في إطارِّ

 اآلخرين.

 المعرفي: الفرق بين البُعدين اإلنتاجي واالستهالكي في التكامل  

يمكن تشبيه الفرق بين البعدين اإلنتاجي واالستهالكي من التكامل المعرفي بالفرق   -

الموجود بين عالم الفيزياء الذي يشتغل باكتشاف القوانين العلمية؛ وعالم التكنولوجيا  

الذي يشتغل بتطوير اآلالت التي يقوم عليها القانون العلمي؛ واألستاذ الذي يشتغل  

فيزياء للّطلبة؛ والتِّّقني الذي يشتغل في المصنع الذي تُستخدم فيه  بتدريس علم ال 

 . اآللة.

ر "بوير   - برازِّ موقِّعِّ التّكامل المعرفي وأهميته في مجاالت العمل العلمي؛ قام الُمفّكِّ وإلِّ

" boyerمجاالت؛ وهي:  أربع " بتصنيفِّ العمل العلمي في 

المجال األول وهو مجال االكتشاف، ويتمثّل في كّلِّ ما يُوافُق الجهود المعرفية في   -

 إجراءات البحث في حقولٍّ معرفيّةٍّ ُمعيّنةٍّ 

، ويتمثّل في التأّمل في إمكانية االستعمال العملي   - المجال الثاني وهو مجاُل التطبيقِّ

 الفِّعلي للمعرفةِّ الُمكتشفةِّ 

 لتعليم؛ ويتمثّل في نقل المعرفة وتواُرثِّها بين األجيال.المجاُل الثالث وهو مجال ا  -

الله دْمُج    - المجال الّرابع وهو مجال التّكامل، ويتمثّل في النّشاطِّ الذي يتِّمُّ من خِّ

لمي في مجاالته الثالثة الّسابقة معانيهِّ  التّركيبِّ بالمعنى، وهو مجاٌل يُعطي للعملِّ العِّ

يةُ التكامل وطبيعته حيث يُصبُح البحُث  ودالالته في الواقع. وفي هذا المق ام تظهُر أهّمِّ

 العلمي جديرا بالثِّّقةِّ..   

 :لتكاُمِلها وحدةُ المعرفِة أساٌس عمِليٌّ   /1 -

هِّ بوحدةِّ   - سنحاوُل في هذا المقامِّ تحديد مفهومِّ التكامل المعرفي في اتِّّصالِّه وارتِّباطِّ

ُل األساس المنطقّي لتكاُملِّها. ويبقى مبدأُ التّوحيدِّ في   المعرفةِّ؛ ألّن هذه األخيرة تُشّكِّ

لمعرفّيِّ  اإلسالمِّ حاضرا بقّوةٍّ في أّيٍّ حديثٍّ عْن وحدةِّ المعرفةِّ من ناحيةٍّ؛ وعنِّ التّكاُملِّ ا

 من ناحيةٍّ أُخرى.  



 

 

يادة في المعارف   لقد تولّد عن الحداثةِّ تقدُّما في ُمتطلّبات الحياة المادية لإلنسان؛ - وزِّ

ُد حياة اإلنسان وُمستقبله   والعلوم؛ ُمقابل ظهور مشاكل كبيرة كونية غير مسبوقة، تهّدِّ

إلى ُحقولٍّ   على الكرة األرضية. فنموُّ المعلومات وتوالد العلوم فرض تقسيمها

وتخصُّصات من أجل التّعاُملِّ معها؛ وهكذا كلّما زادت ضخامةُ كُتلةِّ المعلومات  

لةٍّ في   م تقسيُمها، مّما أنتج لنا أنظمة تربويّة وُمجتمعاتٍّ موغِّ والمعارف والعلوم لزِّ

زون بِّشكلٍّ ُمبالغٍّ فيهِّ على أجزاءِّ الحقيقةِّ   التخصُّصِّ الفرعي، وظهر أفراٌد يُرّكِّ

رةِّ؛ ويْفتقِّدون بطريقةٍّ ُمتزايِّدةٍّ الوحدة التّاريخية للّصورةِّ  الُمختز نةِّ؛ والُمباشِّ لةِّ؛ والّراهِّ

ُف   ي أصبحنا فيهِّ أُناسا نعرِّ الكبيرةِّ الكليّةِّ األقّلِّ ُوضوحا. وبتعبيرٍّ أوضح: في الوقت الذِّّ

هِّ لألسفِّ أص بحنا أُناسا  فيهِّ أكثر فأكثر عن األشياءِّ األقّل فاألقّل، فإنّنا في الوقت نفسِّ

ُف أقّل فأقّل عن األكثر فاألكثر.   نعرِّ

يصعُُب التنبُُّؤ بِّنِّهايتِّها حيث يرى  إّن الفترة الّزمنية التي نعيُش فيها مليئةٌ بالمخاطر؛ -

؛ وأّن الُمجتمع البشرّي   بعُض الباحثين أّن البشريّة تنزلُِّق باتِّّجاهِّ عصرِّ الظُّلُماتِّ

، واألخطر  من كّلِّ ذلك، أنّنا في عصرٍّ يظهُر فيهِّ ألّولِّ  وحضارته على خطرٍّ عظيمٍّ

    . ُد كوكب األرضِّ بُرّمتِّهِّ  مّرةٍّ في التّاريخِّ شبُح النِّّهايةِّ الذي يُهدِّ

لون   –مثل أوتكي  –ُمقابِّل هذه الصورة القاتِّمةِّ نجُد بعض العلماء الباحثين  - يحمِّ

 ما بعد الحداثةِّ ؛  تفاُؤال بإمكانيةِّ دخولِّ البشريّةِّ في عصرِّ األنوارِّ ؛ وهو عصرُ 

ُف ثوراتٍّ تتداخُل فيها القِّوى الماديّةِّ والعقليّةِّ إلحداثِّ تغييراتٍّ   عصٌر جديٌد سيعرِّ

يّةٍّ في سُلوكِّ اإلنسانِّ فيما يتعلُّق بالّطبيعةِّ ، تُرافِّقُها بالّضرورةِّ تغييراتٍّ في   جْذرِّ

هِّ العقلي بعيدا عن ّما إعتاد في عصر الح  ّيٍّ  نظرةِّ اإلنسانِّ واتِّّجاهِّ داثةِّ من تفكيرٍّ سطحِّ

فِّ بالّضْيقِّ و الالّ مسؤولية و بالدُّغمائية والعُنفِّ ، ويقترُب   نةِّ الُمتّصِّ بالحقيقةِّ الّراهِّ

في الُمقابل أكثر من خصائصِّ التّفكير الشُّمولِّيِّ عن الحقيقةِّ الُمطلقةِّ . كما سيتضّمُن  

غراقِّ في الفردانيةِّ سواء كانت  عن اإل ىعصُر األنوارِّ الجديدِّ كذلك انقالبا منهجيّا يْنأ

ينِّيةِّ، ويعود التّأكيُد على ال "نحُن"   األنا الّشخصية؛ أو األنا القوميّة؛ أو األنا الّدِّ

 .  اإلنسانيةِّ في ُمستقبلِّ العالمِّ

لم القديم ومنهجه االختزالي   - ويعتمد الباحث "أوتكي" في تبرير تفاؤله بمالحظة أن العِّ

يتشّرب جرعات متزايدة مّما يمكن تسميّته بالوحدة  بدأ منذ مطلع القرن العشرين 

الكونيّة، وفي هذه الوحدة الكونيّة يستمّر التّأكيد على دراسة أجزاء الحقيقة، مع إدراكٍّ  

إضافِّّيٍّ يتجلّى في أّن هذه األجزاء قي نهاية المطاف هي في الحقيقةِّ وهٌم فحسب؛ ألّن  

مع كّلِّ شيءٍّ آخر. ويجُب اإلدراك في هذا  كّل شيءٍّ في النِّّهايةِّ ُمتداخٌل وُمتواصٌل 

  – من الواحدِّ إلى العديد  – المقامِّ أّن المعرفة والمعلومات تتدحرُج بالكّلِّ نحو األجزاء 

. ومن األمثلةِّ على هذه الُجرعات   ْقدارا أكبر من مجموعِّ األجزاءِّ وأّن الكُّل يُساوي مِّ

  " وعالقةُ الّطاقةِّ بالماّدةِّ؛ ونظريّةِّ "الكوانتمما أحدثتهُ النّظريّةُ النِّّْسبِّيّةُ وتطبيقاتُها؛ 

 " ...     SUPER GRAND UNIFIED THEORY"  والنّظرية الكُْبرى للمجال الُموّحد



 

 

لُم الجديُد بأّن المعرفة النِّّهائيّة ؛ والفهم الكُلِّّي ؛ واليقين حول الحقيقة ؛   - يعترُف هذا العِّ

ُم حقيقة جديدة تتمثُّل في أّن الكون ليس في حالةٍّ  أُموٌر لن تتحقّق أبدا ، وفي الُمقابل يُقّدِّ 

نةٍّ ُمجّزأةٍّ  ال معنى له؛ كاآللةِّ التي ال تعقُِّل، وأّن اإلنسان لم يظهر في هذا   بسيطةٍّ ساكِّ

هِّ ؛ يْنُمو بطريقةٍّ   ال بِّبعضِّ دفةِّ والعشوائيةِّ ؛ وإنّما يبدو الكوُن ُمتّصِّ الكون عن طريقِّ الصُّ

يةٍّ؛ ونِّظاُم الحقيقةِّ  هِّ ؛ واإلنساُن فِّيهِّ   –الكون  –فيهِّ  واعِّ ٌل في بِّْنيتِّهِّ و خصائِّصِّ ُمتكامِّ

رِّ   ْن خْلقِّ الكونِّ ، حيُث يظهُر العقُل البشرّي أكثر العناصِّ وسيلةٌ لتحقيقِّ الغرضِّ مِّ

هِّ للحقيقة   يمِّ لم الجديد في تقدِّ ُن القوُل بأّن العِّ تعقيدا في هذا الكونِّ عند اإلنسانِّ . ويُمكِّ

ُن الجديدة يأْذ ُن ببُُزوغِّ فْجرِّ العصرِّ الجديدِّ الُمنتظرِّ أي عصرِّ ما بعد الحداثةِّ الذي يُمكِّ

 أن تتحقّق فيهِّ وحدةٌ المعرفة.   

ن أّن ُمستقبل العلوم سينتهي بوحدتِّها ما  - ويُؤيُِّّد ما ذهب إليه الكثيُر من العلماءِّ مِّ

وفِّ بنظريّتِّهِّ في الكهرباءِّ  توّصل إليه العالم الفيزيائي الُمسلُِّم محمد عبد الساّلم المعر

" التي نال بها جائزة نوبل في الفيزياء   Electroweak theory الّضعيفةِّ "

وهي تركيٌب رياضٌي وعقلِّيٌّ للقِّوى   – م ُمشاركة مع اثنينِّ من ُزمالئهِّ 1979سنة

ر   ُل إليهِّ أواخِّ ُر ما جرى التوصُّ ْغناطيسية والتّفاعاُلتِّ الّضعيفةِّ، وهي آخِّ الكهرومِّ

. وقد تأّكدْت  س يةِّ في الّطبيعةِّ بعينياتِّ القرنِّ الماضي؛ حول طُُرقِّ توحيدِّ القِّوى األساسِّ

يّةِّ التي جرْت في   ْخبرِّ بِّ المِّ قةِّ عبر التّجارِّ ّحةُ هذه النّظريّةِّ في الّسنوات الالّحِّ صِّ

يّةِّ  في ُجنيف؛ حول   "cern " ُمْختبرات الُمنّظمةِّ األوربيّةِّ للبُحوثِّ النّووِّ

tosynchrotronsuperpro  ُب التي أدت إلى اكتِّشافِّ دقيقات و   wوهي التّجارِّ

zوال زالت نظريّةُ الكهرباءِّ الّضعيفةِّ تُعدُّ محور النّموذج القِّياسي .paradigm   في

 فيزياء الّطاقةِّ العالية. 

 نماذج من أنواع الخطاب اإلسالمي حول وحدة المعرفة وتكاملها:  /2 -

العلماءِّ المسلمين سابقا وقديما إلى وجوبِّ وضرورةِّ الُمحافظةِّ على  دعا العديُد من  -

، وأفرغوا في سبيلِّ ذلك جهودا كبيرة؛ كابن تيمية وأبي حامدٍّ  وحدةِّ العُلومِّ والمعارفِّ

ها الواحدِّ أال وهو هللا تعالى،  ها كُلِّّها بمصدرِّ الغزالي وابن رشد.. وذلك بدليلِّ ارتِّباطِّ

ا من هللا سُبحانه ألنبيائه وُرسُلِّهِّ؛ أو كانت معرفة اكتسبها  سواٌء كانت المعرفةُ وحي

لمي ومناهِّجهِّ فطّورها.   اإلنساُن بطُُرقِّ البحثِّ العِّ

رين على عاتِّقِّهم الّدعوة   - أّما في العصرِّ الحديثِّ فقد أخذ العديُد من العُلماءِّ الُمعاصِّ

ينِّ أو اإلسالمِّ والعلم  لمِّ والّدِّ وضرورةُ إقامةِّ االرتباط  إلى ُخطورةِّ الفصلِّ بين العِّ

التّوحيدي العميقِّ بينهما، هذا بعد الضُّعفِّ الحضاري الذي أصاب المسلمين بسبب  

ناعي للحضارة الغربية، وما ترتّب عنه من االستِّالبِّ الذي وقع   قِّ العلمي الّصِّ التّفوُّ

 ية ... فيه العديد من الُمثقّفين الُمسلِّمين ومن مظاهره التأثُّر باإليديولوجية الغرب



 

 

راسةِّ فلسفةِّ العُلومِّ ؛ الخاصية التكاملية  - لميةِّ ؛ ودِّ أظهر التقدُُّم الُمتواصُل للمعرفةِّ العِّ

والنّسقية للمعرفةِّ العلميةِّ الُمعاصرة والتي كشفت عن الحاجة إلى توظيف  نظرة كليّة  

شاملة لمختلف ظواهر الكون والحياة ، تذوب معها تلك الحواجز الّظاهرية بين 

دة  فروع  العلم الُمختلفة، بحيث تُحلُّ العلوم الُمتداخلة والُمتكاملة محّل العلوم الُمتعّدِّ

لة .بل إنّها كلّها يُمكن أن تندرج في بناءٍّ نسقّيٍّ واحدٍّ ... ومن أبلغ األمثلة   والُمنفصِّ

يبرنطيقا"؛ القائم على علوم كثيرة   على تكامليّة العلوم الحديثة ظهور علم "الّسِّ

والمنطق والميكانيكا والفسيولوجيا وغيرها  ... وتكمن أهميّة خاصيتي كالرياضيات 

التكاملية والنّسقيّة في أنّهما تؤكدان حقيقة أّن المعرفة البشريّة تسيُر وتتطّوُر في  

جامٍّ رائعٍّ نحو المزيدِّ من التّجريدِّ والتّعميم ... وهما من خصائص الفكر اإلنساني   انسِّ

لهُ منه  ُج االسالمِّ الحنيفِّ في الحياةِّ والعقيدةِّ.  التّوحيدي الذي شمِّ

كتابات ُمظفّر إقبال: أّكد فيها على أّن وظيفة حرفِّ العطفِّ بين كلِّمتي اإلسالم والعلم   -

، ألّن من غير   يجب أن تتجاوز حصرها في ُمجّردِّ بناءِّ اتِّّصالٍّ إلى وظيفة التوحيدِّ

قة أو طريقتين ُمستقِّلّتين  المفهوم أبدا اشتمال الخطاب اإلسالمي على نظامين للحقي

ينما تتعّدُد طُُرُق التّعبيرِّ عنِّ الحقيقةِّ الواحدةِّ أو طُُرُق الُوصولِّ إليها   إليها، وحتّى حِّ

   . ها بعُقدةٍّ مركزيّةٍّ ذاتِّ وظيفةٍّ توحيديّةٍّ لة بِّبعضِّ  فإنّها تبقى ُمتّصِّ

ر والعالم إ -رحمه هللا تعالى-كتابات إسماعيل الفاروقي - سماعيل الفاروقي  : ينتمي المفّكِّ

كما   –لمدرسة إسالمية المعرفة التي تطّورت بفضل المعهد العالمي للفكر اإلسالمي 

إلى جانب عددٍّ من الجامعات ومراكز البحث. فهو قد شّخص أزمة األّمةِّ   –تبنّاها 

اإلسالمية الُمعاصرة وتوّصل إلى أنّها تتجلّى في ثُنائيةِّ نظامِّ التعليم الُموّزعِّ بين  

ينِّّيِّ والعلماني. وأن استفادة األُّمةِّ من العلوم المعاصرة أمٌر عسيٌر بصورته  الّدِّ 

الّراهنة سواٌء اإلنسانية أو االجتماعية وحتّى الّطبيعيّة؛ ألنّها في مجموعها تعتبُر 

ُوجوها لُرْؤيةٍّ تكاُملِّيّةٍّ للحقيقةِّ والعالم والتّاريخ وكلُّها غريبةٌ عن اإلسالم. ويبقى الحلُّ  

: اإلسالمّيِّ "التّقليدي"  األ هِّ لهذه األزمة هو توحيُد نِّظاميِّ التّعليمِّ مثُل في نظرِّ

ن النِّّظامينِّ معا؛ مع ُمصاحبةِّ ذلك   والعلماني "المعاصر" في نظام واحدٍّ يجمُع محاسِّ

ُمها أنظمةُ التّعليمِّ بصورةٍّ تتِّمُّ فيها صياغتُها من   فِّ التي تُقّدِّ بالتطويرِّ الالزمِّ للمعارِّ

  إسالميٍّ؛ أي أسلمتُها. منظورٍّ 

ين سردار:  - م ضياُء الّدِّ متِّهِّ  مساهمةُ مدرسةِّ "اإلجماليين" وفي ُمقّدِّ

م   وحدةُ المعرفةِّ وتكاُملِّها؛ –ساهموا بشكلٍّ فعّالٍّ لتحقيقِّ نفسِّ الهدفِّ الحضاري لِّسابِّقِّيهِّ

باستِّْعمالِّ ُمفرداتٍّ وتعبيراتٍّ ُمْختلِّفةٍّ عن مدرسةِّ إسالميةِّ المعرفةِّ. وتعتقُد هذه المدرسةُ  

يّةُ يتِّمُّ بِّناُؤها بناء اجتِّم ُف بأنّها أداتِّيةٌ أّن كُّل العُلومِّ بما فيها العُلوُم الّطبيعِّ يا، وتتّصِّ   اعِّ

ُر قِّيمتها،  ، وأّن فائدتها العملِّيّة هي التي تُقّرِّ يّةٌ؛ أي إنّها أدواٌت ووسائٌل لِّْلعملِّ أو ذرائعِّ

، والعالقةِّ بين اإلنسانِّ   وأنّها تنطلُِّق من افتِّراضاتٍّ ُمحّددةٍّ عنِّ الحقيقةِّ واإلنسانِّ

. ونظرا لبناءِّ كّلِّ حضارةٍّ لِّعُ  ها الخاّصةِّ بها، فإّن جميع العلوم العصريّةِّ  والّطبيعةِّ لُومِّ



 

 

هي في الحقيقةِّ علوٌم غربيّةٌ. وليس من اليسيرِّ إنشاُء علومٍّ إسالميّةٍّ إالّ في البْيئةِّ  

ناتِّها        التِّ التّكاُملِّيّةِّ بين ُمكّوِّ اللِّ عمليّةِّ بناءٍّ جذريّةٍّ تُقِّيُم الّصِّ  الحضاريةِّ اإلسالميةِّ من خِّ

طاُب اإل  - طاُب إلى المعرفةِّ في  الخِّ : ينظُُر هذا الخِّ ْرفانيُّ حول وحدةِّ المعرفةِّ سالمُي العِّ

ياقِّها التّقليدي، الذي عبّرت عنه حضاراُت الّشرقِّ في إطارٍّ ميتافيزيقّيٍّ يقوُم على   سِّ

.  وهكذا فالعلوُم   هِّ الُمختلِّفةِّ مبادئ ُمْشتقّةٍّ من التّعاليمِّ الخالدةِّ للوحيِّ اإلالهي في ُصَورِّ

ها استمّدت  ا ُف بالقداسةِّ التي تمنُحها إيّاها قداسةُ الّطبيعةِّ ذاتِّها، وهذه بَِّدْورِّ لتّقليديةُ تتّصِّ

بُها   قَداستها من الوحيِّ، على أساسِّ أّن الّطبيعةَ هي آياُت هللا. فالمعرفةُ التي يَكتسِّ

ُل وحدةً و  احدةً، وحتّى  اإلنساُن عن العالَم؛ والمعرفةُ التي يتلقّاها من الخالِّقِّ تُشّكِّ

. وهكذا فإنَّ المعرفة الُمتاحة  ُس ُجذُوَرها من َمصدرٍّ واحدٍّ ُن تَلَمُّ يات هذه العلوم يُمكِّ َمنهجِّ

عاً من االحتماالت؛ ألنّها  ْرفانِّيةِّ تُعطي مجاال واسِّ للفِّكرِّ اإلنسانِّّيِّ عن طريقِّ الفلسفة العِّ

ها في   تفتُح الّطريق للّرْبطِّ بين جميع أفعال المعرفة التي يقوم بها الفكُر، والرتِّباطِّ

 النِّّهايةِّ باهلل تعالى.

رين؛ من   رفاني الصُّوفي جماعةٌ من العُلماءِّ الُمعاصِّ طاُب الفلسفي العِّ يتبنّى هذا الخِّ

أبرزهم: سيد حسين نصر، وسيد محمد النّقيب العّطاس، ومهدي جلشاني، وتالميذُهُم  

رون في ماليزيا وإيران وتركيا والواليا  ت المتّحدة األمريكية.الُمنتشِّ

داتِّ األخالقِّيَّةِّ للعمل   لِّيّةِّ، وتتجاوُز الُمَحّدِّ ؤيةَ تقوُم على الفلسفةِّ التَأَمُّ ٌح أّن هذه الرُّ وواضِّ

يَّةٍّ روحيّةٍّ  ً ذا أهمِّ ".   spiritualفي الكون إلى ميتافيزيقا محّددةٍّ، ترى الّطبيعةَ كائِّنا

يّةَ  ومن ثّمةَ فليس من الغريب أن ترى هذه الفل َر الذي يَفتقُِّد القُدسِّ لم الُمعاصِّ سفةُ أّن العِّ

. وهي فلسفةٌ تتّفُق في هذا المجالِّ مع َكثيرٍّ من العُلماءِّ الذين   يةِّ يقوُد اإلنسانية إلى الهاوِّ

ينطلقون من فلسفةٍّ تحليليةٍّ ُمخالِّفةٍّ تماماً، من حيُث تََوقُّعاتُُهم لمصيرِّ اإلنسانِّ في الكوكب  

 ءِّ الُمْشكِّالتِّ الَمْنظورةِّ وغيرِّ المنظورةِّ وغير الُمعترفِّ بها.   األرضّيِّ في َضوْ 
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هاتهم الفكريّة على اكتشاف النّظام   انكبّت جهود كثيرٍّ من العلماء المسلمين بُمختلف توجُّ

وجعلوه هدفا أساسيا   تجمعها،القائم بين الحقول المعرفية المختلفة؛ والعالقة التي 

إليمانهم بالعالقة التي تجمع تصنيف العلوم بقضيّة وحدة المعرفة. وقد شارك في هذه  

خوَن وغيرهم.   الجهود الفالسفةُ وعلماُء الكالمِّ والفقهاُء والُمَؤّرِّ

ويُعتبُر موضوعُ تصنيف العلوم واحداً من المفاتيحِّ الُمهّمة في فهم التراث الفكري  

َددِّ أن ننظَُر إلى ُجهود العلماء في التّاريخ اإلسالمي  اإلسال مي. ويُمكن في هذا الصَّ

بَِّوْصفَِّها ُمحاوالتٍّ لِّبَيانِّ ُصَورٍّ ُمختلفة من العالقة بين هذه العلوم، على أساس أّن هذه  

َن الطَّبيعي أن تأخذ هذه العالقةُ أحَد اتِّّجاهين: اتج  . ومِّ ْعياُر التَّصنيفِّ اهُ العالقةَ هي مِّ

رِّ االختالف والتّمايُزِّ  بيانِّ عناصرِّ االرتباطِّ والتّجميعِّ والوحدةِّ، أو اتّجاهُ بيانِّ عناصِّ

، وفي بعضِّ األحيانِّ يلزُم األخذُ باالتِّّجاَهْينِّ معاً. إالّ أّن فكرةَ تصنيفِّ العلومِّ   والتعدُّدِّ



 

 

، وأكثُر األفكارِّ التّصنيفيةِّ القديمةِّ الت لةٌ في القَِّدمِّ ي ال تزاُل ُمتداولةً في الحديثِّ  فكرةٌ موغِّ

؛ كما   ْعيارِّ التَّْجريدِّ ؛ تقوُم على تصنيفِّ العُلومِّ حسب مِّ فِّ عن أصنافِّ العلومِّ والمعارِّ

يَّةً   وردت عند أرسطو. وعليها فالعلوُم األكثُر تجريداً هي األعلى مرتبةً؛ واألكثُر أهّمِّ

. والُمالحظُ في هذا الَمقامِّ  هو أّن هذا التّصنيَف يؤوُل إلى الفصلِّ بين    من العلومِّ العََملِّيَّةِّ

ُس استقالليتها وترتيبها في األهميّةِّ.  العلوم؛ ويَُكّرِّ

وخاّصةً من    –معيار التّجريد    -تأثّر بعُض عُلماءِّ الُمسلمين بهذا المنطقِّ في التّصنيفِّ  

ةِّ حيث  اعتمد منهم المنهَج الفلسفيَّ األرسطي، وفي الُمقابِّلِّ تمّسك ُمعظمهم باألصال

ؤيةَ اإلسالمية           ُس الرُّ  اجتهدوا في تصنيفِّ العُلومِّ بالمنظورِّ اإلسالمي الذي يعكِّ

كالفارابي؛   -الكليّةَ وُمتطلّباتِّها. ومن أمثلة ذلك انطالُق العديدِّ من العُلماءِّ المسلمين 

اقعي  من النّظر الو  – وابن القيّم؛ وابن حزم؛ وابن خلدون؛ وطاش كبرى زاده؛ وغيرهم  

إلى العلوم التي نشأت في البْيئةِّ اإلسالمية، وتنظيُمها في هيكلٍّ تصنيفيٍّ يخُدُم األغراَض  

َعها جهوٌد للعلماءِّ في تصنيفِّها رّكزت   التّربويّةَ التّعليميةَ. وقد رافَق تعدَُّد العلومِّ وتنوُّ

قِّيّةُ  ؤيةِّ اإلسالميةِّ، ومنها الَمْنطِّ في التّرتيبِّ، واالتِّّساُق  على الخصائصِّ الُمميَِّّزةِّ للرُّ

يّةِّ، والتّواُصُل في الُمحتوى، والتّكاُمُل من حيُث حاجةُ   الّداخلي، والتّتابُُع في األهمِّ

... }انظر"   ينيةِّ اإلسالميةِّ دمةِّ الحقيقةِّ الّدِّ ها في خِّ هِّ ، ووحدةُ توجُّ ها إلى اآلخرِّ بعضِّ

 مباحث في منهجية الفكر اإلسالمي" لعبد المجيد النجار{

ةِّ في معاييرِّ التّصنيفِّ عند عُلماءِّ الُمسلميَن  ور  مَّ غم وجودِّ بعضِّ االختالفات الُمهِّ

م المعرفيّةِّ  هِّ سِّ مثل الفارابي من المدرسة المّشائية ، والغزالي من المدرسة   -ومدارِّ

ينِّ الّشيرازي من المدرسةِّ اإلشراقيةِّ  فقد وجدناهم   – الكالمية الّصوفية ، وقُْطُب الّدِّ

 في أّن أعلى ُمستوياتِّ المعرفةِّ هي معرفةُ هللاِّ تعالى ، ومن أجلِّ معرفةِّ هللا  متَّفِّقِّينَ 

سُبحانه يسعى اإلنساُن إلى اكتسابِّ العلوم األُخرى ، وعلى هذا األساسِّ فإّن كُلَّ  

المعارفِّ والعلومِّ األُخرى غير معرفة هللا تعالى يجب أن تتواصل وتتكامَل وتترابَط  

ياً بمعرفةِّ هللا   سبحانه . ونظراً لهذا األصل وهو أّن كُلَّ العلومِّ تأتي في النِّّهايةِّ عُْضوِّ

ُل  األساَس الُمشترَك   – عند هؤالءِّ العلماءِّ  - من المصدرِّ اإلالهي، فإّن هذا يُشّكِّ

 لتكاُملِّ العلوم والمعارف ووحدتها في نهايةِّ المطاف.  

 . التّوحيد ثانيا: أساس مفهوم التكامل المعرفي بين العلوم هو مبدأُ 

يّةَ   ُل الهوِّ ، وهو الذي يُشّكِّ يتّفُق علماُء المسلمين في أّن التّوحيد هو أساُس اإلسالمِّ

الحقيقية لألّمةِّ، كما يعترف كثيٌر من علماءِّ غيرِّ المسلمين أيضا بأّن مفهوم التّوحيد  

يانات التّوحيديةِّ األُخرى، سواًء في   في اإلسالم ُمتََميٌِّّز تماماً عن مفهومه في الّدِّ

. تصوُّ  رِّ على عالقةِّ الخالق بالَمخلوقِّ هِّ لإلالهِّ الواحدِّ األحدِّ أو بانعكاسات هذا التّصوُّ  رِّ
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ؤيةِّ   اللِّه تَكاُمَل الرُّ ن خِّ ؛ بَيََّن مِّ تاباً عن التّوحيدِّ ُر إسماعيُل الفاروقي كِّ أَْفَرَد العالُم المفّكِّ

ةِّ؛ وَجْمعَها بين األبعادِّ الحضاريةِّ الُمتمثِّّلةِّ في: النّظريّة الفلسفيّة، والعمليّة  التّوحيدي

 التّطبيقية. 

َن التََّخفُّفِّ   حٍّ مِّ وتتميُّز نظَرتُهُ لقضيّةِّ الوحدةِّ والتّكاُملِّ بين فُروعِّ المعرفةِّ بقدرٍّ واضِّ

، وقد  من األحمالِّ التي عرفها التُّراُث اإلسالمي بِّاسمِّ الفَلسفةِّ اإل  لمِّ الكالمِّ سالميةِّ وعِّ

َهةٍّ؛ والواقِّعِّ اإلسالمّيِّ   انكبّت ُجهوُدهُ على الّدعوةِّ إلصالحِّ الفِّكرِّ اإلسالمي من جِّ

ن جهةٍّ أُخرى.  ر مِّ  الُمعاصِّ

ُرؤيةٌ عاّمةٌ إلى الحقيقة   –كما هو عند سائر المسلمين  –فالتّوحيد عند الفاروقي 

اني والمصير... ويشمُل مبدأُ التوحيدِّ نظاَم  والكون والزمان والمكان والتّاريخ اإلنس

، كما ال   الحياةِّ في اإلسالم. فاإلسالُم ال يَُصنِّّف العالََم إلى عالَمٍّ ُمقدَّسٍّ وآخَر ُمَدنَّسٍّ

ُق بين النّاسِّ على أّن منهم رجاُل دينٍّ   لمانيٍّ، وال يُفَّرِّ ينيٍّ وعِّ يَُصنُِّّف قِّيََم الحياةِّ إلى دِّ

جاُل ُدنيا؛ فكلُّ  هذه التّصنيفات في منظور اإلسالم تصنيفاٌت ُمختَلَقَةٌ، ال تَُمتُّ إلى  ورِّ

لَةٍّ، ألنّها تاريخيا نشأت في بيئةٍّ وتقاليد غير إسالمية.   اإلسالمِّ بِّصِّ

يؤثُِّّر مبَدأُ التّوحيد أيضا في كّلِّ عناصرِّ الحضارةِّ اإلسالميةِّ، ويُقيُم بينها روابَط  

ي ثُها اإلسالُم في كّلِّ عُنُصرٍّ من  ُمَحدَّدةٍّ، وتتمُّ إعادةُ الّصِّ اَغةِّ والشُّمولِّ التي يُحدِّ

، من تحويلٍّ بَسيطٍّ في حالة الّشكل   عناصر حضارته بدرجةٍّ تتفاوُت في العُمقِّ

ُن العالقةَ   ّيٍّ في حالة الوظيفة؛ ألّن الوظيفةَ هي التي تُكّوِّ والصُّورةِّ إلى تغييرٍّ َجذرِّ

، جمعوا فيه مجاالت المنطق ونظريّة  الجوهريّةَ. وعندما طّوَر المسلمون عل  م التّوحيدِّ

 المعرفة والغيب واألخالق. 

  . ماً بين الخالق المنّزه الُمتعالي، والكون الَمخلوقِّ ويُميُِّّز التّوحيُد اإلسالمي تَمييزاً حاسِّ

ها. وتتجلّى   ها ونِّظامِّ ُد لوجود الَمخلوقاتِّ وسُلوكِّ وتُعتبُر إرادةُ الخالق تعالى هي الُمحّدِّ

، دون وجود اضطرابٍّ أو  حق يقةُ التّوحيد في أّن الكوَن قائٌم على االنتظام في السُّلوكِّ

ه؛ وهي الخالُق الواحُد سُبحانهُ. فلو كان في   ُد َوحدةَ المرجعيّةِّ في نظامِّ ، مّما يؤّكِّ فسادٍّ

دةٌ الضطرَب الكوُن وفََسَد أَمُرهُ؛ ألنّه ال يأتمُر إالّ بأمر خالق ه تعالى، الكون آلهةٌ ُمتعّدِّ

، وله المكانةُ العُظمى   ينِّ وعلى هذا األساس فتوحيُد هللاِّ تعالى هو أعلى َمقامٍّ في الّدِّ

 في اعتقادِّ اإلنسانِّ وجزائِّهِّ. 

االعتراَف بَوحدةِّ الحقيقةِّ.    –بالّضرورة  –ويستلزُم االعتراُف بوحدانية هللا تعالى 

يها حقيقةُ التّ  فَةٌ تَقتَضِّ . وفي هذا الّصددِّ فّسَر الفاروقي  ألّن الحقَّ والحقيقةَ صِّ وحيدِّ

على ثالثةِّ مبادئ  –بوصفهِّ َمبَدأً َمنهجيّاً يقتضي وحدةَ الحقيقةِّ  – كيف يقوُم التّوحيُد 

ها:  رِّ  فرعيّةٍّ تتعلُّق بطبيعةِّ المعرفةِّ التي   يكتسبها اإلنساُن من مصادِّ

 األّول: رفُض جميعِّ ما ال يُوافق الحقيقة 

 التّناقُض والثاني: إنكاُر 



 

 

 والثالث: االنفتاُح على األدلّةِّ الجديدة            

  ، المبدأُ األّول: يدفُع هذا المبدأُ الباطَل والَوهَم والظنَّ من دائرة االعتقادِّ في اإلسالمِّ

. فاالبتعاُد عن الحقيقةِّ أو الفََشُل   ُمقابل اإلبقاءِّ على المجالِّ المفتوحِّ للنّقدِّ والتّمحيصِّ

معها يكفي لَِّرْفضِّ أّيِّ شيءٍّ في اإلسالمِّ سواٌء كان تشريعاً أو َمبَدأً أخالقياً   في التّوافقِّ 

. وهذا يَحمي الُمسلَِّم من آثارِّ الّرأيِّ   يغَةٍّ لِّفهمِّ العالَمِّ يّاً أو اجتماعيا، أو أّيِّ صِّ َشخصِّ

. فالمسلم  والَهوى؛ فأيُّ َزْعمٍّ ال يَصحبهُ الّدليُل ليس إالّ َظنّاً ال يُغني من الحّقِّ شيئًا

حةَ، وال يقبُل غير الحقيقةِّ وحتّى لو خالفت   إنساٌن ُمحّدٌد ال يقوُل إالّ الحقيقةَ الواضِّ

هِّ الّشخصيّةِّ أو َمصالِّحِّ ذَوي قُرباهُ.   َهواهُ؛ أو اصطدمت بَمصالِّحِّ

ُل هذا الَمبَدأُ َجوهَر العَقالنِّيَةِّ،  ، ويَُشّكِّ وبدونه ال َمفَرَّ  المبدأُ الثّاني: يتعلُّق بِّعََدمِّ التّناقضِّ

ُن الُوصوُل إليها. من   . فالتناقض النِّّهائي يعني أّن الحقيقة ال يُمكِّ ن الوقوعِّ في الشّكِّ مِّ

الّصحيح ُوقوعُ التّناقض في تفكير اإلنسان وقوله. وقد يظهر هذا التناقض في فهمنا  

هذا لتّناقض،  الّظاهري بين الوحي والعقل. وإذا كان اإلسالُم ينفي اإلمكانية المنطقيّة ل

هِّ   ُم توضيحا للكيفية التي يمكن إزالة التّناقض في حالة اختالطِّ فإنّه في نفس الوقت يُقّدِّ

نا.  بِّفَهمِّ

َم   يرى األستاذ الفاروقي أنّه ال وجود لسيطرة العقل على الوحي أو العكس، فلو قُّدِّ

ر أو يُميُِّّز  الوحُي النتفى المبدأُ الذي يُميُِّّز نّصا من نصوصِّ الوحيِّ عن نّصٍّ آخ 

. وعندها يَصعُُب حلُّ ما يظهُر من تناقُضٍّ   ُمهما الوحُي عن موضوعٍّ واحدٍّ فكرتين يُقّدِّ

ُف   جامٍّ في فهمنا للنُّصوصِّ الُموَحى بها. إّن نصوَص الوحيِّ تَتَّصِّ أو عدمِّ انسِّ

باالنسجامِّ الّداخلي الذّاتي. وفهُمها بَشكلٍّ َصحيحٍّ يمنُع حصوَل التّناقض في أفهام  

لمكلّفين. وقد يبدو التناقُض في نَّصٍّ من نُصوصِّ الوحيِّ للعقلِّ البشري؛ أي لبعض  ا

يُل  نتائجِّ الفَْحصِّ واالدراكِّ العقلي. وعندها يُعلُِّّمنا اإلسالُم أنّها ليست النِّّهايَةُ؛ ويُحِّ

هِّ للوحيِّ؛ أو مراجعةِّ نتائجِّ َبحثِّهِّ العَقلي؛ أو ُمراجعتها معا.           الباحَث لُمراجعةِّ فهمِّ

عِّ لوجودِّ تناقضٍّ حقيقيٍّ في نُصوصِّ الوحيِّ الّصحيحةِّ  ومع الّرفضِّ التّامِّ والقاطِّ

يدعونا للعودة إلى   – باعتباره ُمعبِّّراً عن وحدةِّ الحقيقةِّ  –الُمقّدَسةِّ؛ فإّن مبدأ التّوحيدِّ 

ةً أُخرى؛ فُربَّما فاتَنا النَّظَ  ُر في بُعدٍّ ُمعَيَّنٍّ آخر، إذا  مسألةِّ التّناقُضِّ بُغيَةَ النََّظرِّ فيها مرَّ

وليس من   – أخذناهُ باالعتبار ُرفَِّع التَّناقُُض. إّن التّوحيد يتطلَُّب من قارئِّ الوحيِّ 

هِّ  ُح   –الوحيِّ نفسِّ ، ترفُع اللُّبَس وتَُوّضِّ تجريَب قِّراءةٍّ أُخرى للوحيِّ في مسألةِّ التّناقُضِّ

، وبهذا يُحَسُم ال تّناقُُض. فُمراجعةُ العقلِّ أو الفهمِّ ُربَّما  المعنى الُمستَعصي على الفهمِّ

جامِّ ليَس بين نُصوصِّ الوحيِّ نفسها، فإن هذه النُّصوَص تَْعلُو   تَُؤثُِّّر في بِّناءِّ االنسِّ

هِّ لهذه   يَّةٍّ، ويبقى األمُر ُمتَعَلِّّقاً بتفسيرِّ اإلنسانِّ وفَهمِّ على أيَّةِّ َعَملِّيَّةِّ تَْطويعٍّ بََشرِّ

عةِّ النّصوص. إّن بناَء اال ّ جامِّ هذا يجعُل فَهَمنا لِّْلَوْحيِّ يَتَّفُِّق مع البيِّّناتِّ الُمتََجمِّ نسِّ

. فَقَبوُل احتِّمالِّ ُوجودِّ التّناقُضِّ ال يستهوي أكثََر من   والُمْكتََشفَةِّ عن طريقِّ العقلِّ



 

 

رُّ على َوْحَدةِّ نَْوَعي َمصادِّ  . إّن اإلنساَن الُمسلَِّم َعْقالنٌِّي عندما يُصِّ رِّ  ُضعفاءِّ العقلِّ

 المعرفةِّ الوحُي والعقُل. 

يظهُر أنَّ الفاروقي يَْلتَقِّي في َموقِّفِّهِّ المذكورِّ مع ابنِّ تيميةَ، ويستبعُد حاجتَنا إلى األخذ 

هم من المتكلِّّمين،  ما من الفالسفةِّ المسلمين وغيرِّ بآراء الرازي وابن رشد وأمثالِّهِّ

ُضون احتماَل ُوجود التّعارض بين النقل و العقل ويَعُّدون العقَل هو  الذين يَْفتَرِّ

المرجعيةُ؛ ألّن بواسطتِّه يُفَهُم النّقُل. كما يستبعُد الفاروقي حاَجتَنا إلى األخذِّ بآراءِّ  

هِّ، ألنَّهُ يُوافُِّق الفالسفةَ والُمتكلِّّميَن في احتمالِّ ُوقُوعِّ   الغزالي في الموضوعِّ نَفسِّ

ُم النّقَل على العقلِّ في المَ  ، ويُقَّدِّ .   التَّعاُرضِّ يَّةِّ عِّ  رجِّ

أّما الَمْبَدأُ الثّالُث للتّوحيدِّ بَِّوْصفِّهِّ تَعبيراً عن َوحَدةِّ الحقيقَةِّ، فهو التَفَتُُّح لقبولِّ البَيِّّناتِّ  

ي هذا المبدأُ المسلَم من الحاجةِّ إلى المذاهبِّ األُخرى   . َويَْحمِّ الجديدةِّ أو الُمخالِّفَةِّ

فِّ أوِّ الُمحاف ، واالرتفاعِّ نحو  اللِّّيبِّرالِّيَةِّ، والتََطرُّ يَةِّ إلى الُجمودِّ والسُّكُونِّ ظةِّ الُمَؤّدِّ

ُض النُّطَق بِّعبارةِّ "هللاُ أعلُم"؛ لالقتناعِّ بأنَّ الحقيقةَ أكبُر من   ا يَفرِّ مَّ التّواُضعِّ الفِّكري، مِّ

         .  أن يُحيَط بها إنساٌن في أَّيِّ َوْقتٍّ

عّز وجّل، فإنّه في نفس اآلن إثباُت   إذا كان التّوحيُد هو إثباُت الوحدةِّ الُمطلقةِّ هلل

الوحدةِّ لَِّمصادرِّ الحقيقةِّ، فاهللُ تعالى هو خالُق الّطبيعةِّ التي يأخذُ اإلنسان منها 

َل   المعرفةَ، يقول هللا سبحانه: ياًء والقََمَر نوراً وقَدََّرهُ َمنازِّ }هو الّذي َجعََل الشَّْمَس ضِّ

ساَب ما خل نيَن والحِّ ُل اآلياتِّ لِّقومٍّ يعلموَن  لِّتعلموا عدد الّسِّ َق هللاُ ذلك إالّ بالحّقِّ يُفّصِّ

  يتّقون{إّن في اختالفِّ اللّيلِّ والنّهارِّ وما خلَق هللا في السّماوات واألرض آليات لقومٍّ 

ها وأحداثِّها التي خلق هللاُ  6-5يونس/ رِّ . فموضوعُ المعرفةِّ هي الّطبيعةُ بعناصِّ

لَُمها، وهو سبحانه مصدُر الوحيِّ، وهو عّز وجّل  سبحانه. ويقيناً فإّن هللا تعالى يَعْ 

عِّ الُمطلَقِّ الُمحيطِّ بكّلِّ شيءٍّ الكامل غير النّاقص.   لمهِّ الواسِّ باَدهُ َشْيئاً من عِّ  يَْمنَُح عِّ

يدعو التّوحيُد العباَد إلى الّربطِّ بين اإليمان باهللِّ تعالى من جهةٍّ، وُمماَرَسةِّ العلمِّ في  

ُك فِّعَل هللاِّ سبحانه في كُّلِّ  َميادينِّهِّ الُمختلفةِّ  من جهةٍّ أخرى، ألّن اإلنساَن عندما يُدرِّ

يتتبُّع فعل الَخْلقِّ اإلالهي. وفي ُمالحَظتِّهِّ   -المخلوقات– األحداثِّ والحوادِّثِّ 

يَّةِّ؛ فالخلُق اإلالهُي في   وُمشاَهَدتِّهِّ لِّفِّْعلِّ هللاِّ تعالى في الطَّبيعَةِّ ُمماَرَسةٌ للعلومِّ الطَّبِّيعِّ

. وعندما  ال ّطبيعَةِّ هو السُّنَُن والقوانيُن التي أَْوَدَعَها هللاُ جلَّ جاللُهُ في هذه الّطبيعةِّ

هِّ أو ُمجتمعهِّ، فإنّهُ يُمارُس العلوَم اإلنسانيةِّ   ُد اإلنساُن فِّعَل الخلق اإلالهي في نَفسِّ يُشاهِّ

تِّهِّ يَتََكشَُّف نَتيجةَ َسْعيِّ  . وإذا كان الكوُن بُرمَّ  اإلنسانِّ وبَحثِّهِّ عن فِّعل تلك  واالجتماعيةِّ

القوانين والسُّنَنِّ بَِّوصفِّها أوامر هللا تعالى وإرادته، فإّن الكوَن في نظرِّ الُمسلِّمِّ هو "  

 مسرٌح حيٌّ خلقه   هللا سبحانه بأمره وفعله ".    

 ُرؤيةُ سيد حسين نصر لوحدة المعرفة وتكاملها: /2



 

 

فِّنا على َمنهج الفاروقي في بيان أثر التّوحيد في وحدة المعرفة وتكاملها،  بعد تَعَرُّ

ُمها سيد حسين نصر بُِّرفقةِّ عددٍّ من تالميذه ؛   ننتقل في المقابل لرؤيةٍّ أخرى يُقّدِّ

هُ جميُع العلماء   ُل َمْدَخالً آخر لطرق الموضوع ، يتّفُق َمبدئياً مع ما يُقِّرُّ وتُشّكِّ

، واعتبار التّوحيد  المسلمين  ّيِّ للعُلومِّ من أهميّةِّ مبدإ التوحيد ، ومن التَّرتيب الَهَرمِّ

أعلى ُصَورِّ المعرفةِّ؛ والغاية النِّّهائية من جميع المساعي الفكريّة لإلنسان المسلم،  

ع االختالف في ُرؤيَتِّهِّ عن غيره هو التَّركيُز الكبيُر على العلوم الّطبيعيّةِّ دون   وموضِّ

خرى، مع اإلعالءِّ من شأن الفلسفة والميتافيزيقا اإلسالمية التّقليدية، حيث  العلوم األُ 

ؤية أنها  كانت   -الفلسفة والميتافيزيقا اإلسالمية التقليدية–يرى أصحاُب هذه الرُّ

الَمْدَخَل لفهم العالقة بين المعرفة العلمية والمعرفة الّدينية. ولذلك نجدهم يستخدمون  

قية التي استخدمها قبلهم الرازي وابن سينا والشيرازي  المصطلحات الميتافيزي

 وإخوان الصفاء وغيرهم. 

من هذه المصطلحات على سبيل المثال "علم الَكونِّيات" أو "المعرفة الكونية"  

–Cosmological Knowledge   ،وهو علم يُستخدُم كمدخلٍّ إلى دراسة الّطبيعة

 الطَّبيعُي الكبيُر بالكونِّ اإلنسانِّيِّ  وهو فرعٌ من الميتافيزيقا، يُقاَرُن فيه الكونُ 

، وتكوُن ُمشاَهَدةُ الطَّبيعةِّ فيه هي ُمشاهدةٌ لِّفِّعلِّ الخالق، ومشروعيةُ دراسةِّ   الصَّغيرِّ

من   هذه العلوم باستمرارٍّ تعتمُد على تعبيرها عن االتِّّصالِّ والتَّداُخلِّ والتَّكاُملِّ ضِّ

ُق مع روحِّ اإلسالمِّ هو العلُم الذي  الوحدةِّ الكليّةِّ للخلقِّ اإلالهي. ويكوُن ال علُم الُمتَّسِّ

، ويأخذ مشروعيته   دِّ مَن الكُّلِّ الواحِّ يَسعى في نِّهايَةِّ الَمطافِّ إلى تكاُملِّ الُجزئياتِّ ضِّ

من العقيدةِّ التي تُعَدُّ األساَس الذي بُنَِّي عليه اإلسالُم؛ وهي عقيدة التّوحيد بأصّحِّ  

؛ يَْبقى المبدأُ القائُل بأّن العالََم   معانيها. ومهما تعّددت التّفسيرات  وُمستوياُت التّفكيرِّ

، في حينٍّ يتفّرُد هللاُ تعالى الربُّ الخالُق   داتِّ ُن من َوحَدةِّ الُمتََوحِّ الَمخلوَق يتكوَّ

   . َمدانِّيَةِّ  بوحدانيته الصَّ

لمِّ والمعرفةِّ الغَيبِّيَّةِّ التّوحيديةِّ يعني أنّ  ٌن   إّن االرتباَط العُضوَي بين العِّ ّ العلَم ُمتََضمِّ

ٌل في المعرفةِّ التّوحيديةِّ؛ ألنَّ الوحَي اإلالهَي هو َمصَدُر المعرفةِّ الغيبيةِّ عن   وُمتكامِّ

العالمِّ التعدُّدي الذي تتعامُل معهُ العلوُم، ومع ذلك فإنَّ األدواتِّ المفاهيميةِّ للتَّكاُملِّ 

 .  تحتاُج إلى أن تُْشتَقَّ من المعرفةِّ الكونيةِّ

رةٌ على إعطاءِّ "أدواتِّ التكاملِّ الَمفاهيمي"؛ ألنَّ هدَف  وهذه الم عرفةُ الكونيّةُ قادِّ

يةِّ   ُض تَكاُمَل َجميعِّ األشياءِّ وعالقة ُمستوياتِّ الَهَرمِّ التكاُملِّ هو توفيُر العلمِّ الذي يَعرِّ

فَةً ت  ها وبالَمإَلِّ األعلى. وعليه فإنّها تَُوفُِّّر َمعرِّ سمُح بتكاُملِّ أو التّرتيبِّ في الكونِّ بِّبَعضِّ

َدةٍّ.  دات في َوحدةٍّ واحِّ  الُمتَعَّدِّ

إّن العلوَم الّطبيعيّةَ والرياضيةَ هي عُلوٌم ُمَحّددةٌ تتعلَّق بمجاالتٍّ ُمَحدََّدةٍّ من الحقيقةِّ،  

في حين أنَّ الحقيقةَ العُليا للتَّوحيدِّ هي علٌم ميتافيزيقٌي يتعلُّق بالغيبِّ. وهو أكثُر العلومِّ  

يَّةً؛ أل نّه يتعلُّق بالحقيقةِّ العُليا التي تشتمُل على كُّلِّ الحقائق األخرى. وبين  عُمومِّ



 

 

المعرفة العليا للتوحيد والعلوم الُمحّددةِّ يوجد نوعٌ من المعرفة يُسّمى المعرفة الكونية.  

ونعني بالمعرفة الكونية هنا: ذلك العلُم الذي يتعلَُّق بِّبِّْنيَةِّ الكونِّ وُمحتواهُ النّوعي.  

علوم اإلسالمية التقليدية كان علم الكون ُجزءاً من "الميتافيزيقا" اإلسالمية كما وفي ال

في إحصاء العلوم للفارابي. ومنه تُشتق العلوُم األخرى الُمحّددة. وهذه المعرفةُ  

 . ُل اإلطاَر الَمفاهيمي لَوحدةِّ العلوم المادية والروحيةِّ  الكونيةُ هي التي تَُشّكِّ

 دة المعرفة وتكاملها: / رؤية عثمان بكر لوح3

يستخدُم عثمان بكر مصطلح "المعرفة الكونية" ذات "الّطبيعة الّروحية" سائرا على  

نفس منهج سابِّقِّه، فالقوانيُن التي تَحكُُم األنظمةَ الُمختلفةَ في الَخلقِّ ليست على درجةٍّ  

ن القوانين  واحدةٍّ في العموميةِّ والمبدئيةِّ، فالقوانين البيولوجية مثال أعلى ُرتبةً م

يميائية الفيزيائية؛ ألّن القوانين البيولوجية تتعلَُّق بالمجالِّ البيولوجي الذي يمتلُك  و الكِّ

يَةً أعلى مّما تمتلكه القوانين األخرى. إالّ أّن هذه القوانيَن البيولوجيةَ نفَسها   حقيقةً ُوجودِّ

حيةِّ، وعند محاولة  خاضعةٌ لمجموعةٍّ أعلى من القوانينِّ الكونيةِّ ذاتِّ الطبيعةِّ الرو

توحيد القوانين المعروفة في الفيزياء والبيولوجيا بصورة موضوعية؛ فإّن باإلمكانِّ 

.   الوصوُل إلى نقطةٍّ ال تملك بعدها إالّ أن تأخذَ بالُحسبانِّ قوانيَن ألنظمةٍّ غيرِّ طبيعيةٍّ

ُل فيها القوانيُن وبتعبيرٍّ آخَر؛ من الضروريِّ إدراُك ُحدودِّ التَّعميمِّ والشُّموليةِّ التي تعم

 الّطبيعيّة.

ويسيُر عثمان بكر على نهجِ سيد حسين نصر في توظيفه لمصطلح "المعرفة  

 Universalومصطلح "النفس الكونية"  spiritual Knowledgeالّروحية" 

Soul،   فالمعرفة الروحية تشير إلى معرفة اإلله ووحدانيته. وهذه المعرفة ال تتعلق

سبحانه، فهو أمٌر َمنِهيٌّ عن التفكيِر فيه، ولكنّها تتعلُّق بآثاِر  بالضرورة بذات الخالق  

الخالق وفِعِله في ُصَوِر الحقيقة الُمختلفة التي تتبدَّى في جميعِ أجزاِء الكوِن الَمخلوِق.  

ُد أّن الُمحتوى اإلسالمي لمعرفة المسلم عن الخالق سبحانه هو معرفة الكون  و يؤّكِّ

الق وفعله. ومعرفة العالقة بين هللا الخالق والكون المخلوق،  بوصفه أثراً من آثار الخ 

أو بين مبدإ األُلوهية وتََمظُهرات الكون، تشكل األساس األكثر أهمية لوحدة المعرفة  

 العلمية والمعرفية الروحية.   

جوعُ إلى َمْصَدرِّ المعرفة األساسي في   ومن أجل معرفة  وفهم هذه العالقة ينبغي الرُّ

 ، أال وهو الوحُي اإلالهي المتمثّل في القرآن الكريم والسنّة النبويّة الشريفة.  اإلسالمِّ

والقرآن الكريم هو مصدُر الّطاقة الّروحية والفكريّة للمسلمين جميعا، ثّم هو أيضا  

ها، وإنّما ألنّه   مصدر جميع المعارف والعلوم، ليس بسبب احتوائه على المعرفةِّ نفسِّ

تميِّّزةٍّ لوحدةِّ َمجاالت المعرفة. وفكرةُ هذه الوحدة هي  يوحي إلى المسلم برؤيةٍّ مُ 

نتيجة لفكرة وحدة األلوهية وتطبيقاتها في ميادين المعرفة البشريّة. فاإلنساُن يكتسُب  

المعرفةَ من مصادر ُمختلفة وبأساليب متنوعة. ولكّن جميع المعارف تأتي في النّهاية 



 

 

ؤيةُ القرآنيةُ تُؤ ُد أنَّ معرفةَ اإلنسانِّ لألشياءِّ الماّديةِّ والمسائل  من هللا العليم. فالرُّ ّكِّ

نةٌ؛ ألّن هللاَ أعطى لإلنسانِّ القُُدرات الضرورية المتالك المعرفة.   الّروحيةِّ ُممكِّ

بصورةٍّ غيرِّ   يتطلُّب علُم الكونيات عند المسلمين أن يتّم التّعامُل مع العالَم الّطبيعي 

وحيةِّ   دوَن عالقةَ الموجودات الرُّ لَةٍّ عن األنظمةِّ األعلى من الحقيقةِّ. ويؤّكِّ ُمنفَصِّ

الغَيبيةِّ عند دراسة العالَمِّ الطَّبيعي، وكذلك فإنَّ العلوَم البيولوجية على عالقةٍّ وثيقةٍّ  

موجودات  بِّعَوالِّمِّ الغيبِّ؛ فمسألة أصل الحياة على األرض ال يمكن حلُّها بداللة ال

الّطبيعية وحسب؛ ألنَّ الحياةَ ليست ُوجوداً مادياً طبيعياً، إنّما قدرة أو طاقة حيوية  

اخترقت عالم األشياء المادية. أّما النّشاطات الفسيولوجية الُجَزْيئِّيَّة المرتبطة بصور  

ها، وإنّما هي تمثُّالت للحياة في المستوى الّطب يعي.  الحياة، فليست مصدَر الحياةِّ نَفسِّ

والمبدأ الكوني اإلسالمي الذي يُعَدُّ أساساً لِّفَهمِّ لُغزِّ الحياةِّ هو فكرة "النّفس الكلية". إّن  

هذه النّفَس الكونية هي روح النِّّظامِّ الّطبيعي. وهي للنِّّظامِّ الّطبيعي مثل روح اإلنسان  

 لجسده.          

ا تراهُ في حياةِّ النباتات   للكونِ هذه الّروح الكلية هي التي تعطي الّطاقةَ الَحيَِويّةَ    مَّ كُلِّّهِّ مِّ

وح الكليّة في مخلوقات هللا سبحانه وعالقتها بمعرفة اإلنسان عن    والحيوانات. هذه الرُّ

وظائف الكون وطاقاته وخصائصه وعالقاتها بالنِّظام الّطبيعي، ال يُستَغنى عنها في  

 قاِدنا بالتّوحيد. تكامل العلوم البيولوجية، وهي كما هو واضح أثٌر العت

إّن أهميّة تطوير علم الكونيات وعالقته بوحدة المعرفة ال يستدعي التّخلي عن  

الطريقة التجريبية واألدوات الحديثة في البحث واالستقصاء العلمي، التي أظهرت  

نَجاحها في الدراسة الكميّة للّطبيعة. ولكنّها تستدعي تغيّرات جوهرية في اتجاهاتنا  

الحقيقة والمعرفة. وقبول فكرة علم الكونيات له أثٌر كبيٌر في َمنهجيِة   الحديثة نحو 

البحث؛ إذ يجب على الطريقة العلمية أن تتخلى عن الّزعم بأنّها الطريقة الوحيدة  

 لمعرفة األشياء وتعترف بوجود طرق أخرى للمعرفة. 

 ثالثا: التكامل المعرفي في الرؤية اإلسالمية للعالم.

ينطلُق الحديث عن التكامل المعرفي في هذا السياق من الّرؤية اإلسالمية للعالَم   

التي مكَّنت العقل المسلم من تطوير الفهم الّسليم للكون والحياة واإلنسان. ورؤية  

 العالم هي: 

مصطلٌح فلسفٌي حديٌث يعني النّظرة الّشاملة إلى العالَم التي تأخذُ جميَع األجزاِء   -

 المكّونات والنّظم بالحسبان. والعناصر و 

ورؤية لحقائق األشياء في إطارها األشمل، وهي قواعد وأطر مرجعيّة للفكر   -

 والسُّلوك ِضمن نِظاِم الِقيَِم العام للمجتمع. 

 والصورة التي يدرك فيها العقل اإلنساني حقائق الكون والحياة واإلنسان.  -



 

 

بخصوص هذه الحقائق   وإجابات عن األسئلة الوجودية والمعرفية والقيمية -

 والعالقات بينها. 

فالعقل اإلنساني بطبيعته التي خلقه هللا تعالى عليها؛ يُميُِّز األشياَء المتعّددِة  

والُمنفصلِة بخصائصها المميّزة لكٍلّ منها، وهو يُدركها كذلك بوصفها تنتمي إلى فئٍة  

َدٍة للّزماِن  أو مجموعٍة من األشياِء التي تُمثُِّل َوحدةً أكبر، وتوجُد ف ي إحداثياٍت ُمَحّدِ

يُدركها العقُل اإلنساني فيما  التي    والمكان، وبينها عالقاٌت ُمعيَّنَةٌ. مثل هذه الخصائص

 يتعلُّق بأشكاِل السُّلوِك اإلنساني وقضايا المجتمع البشري وقيم الدين وغيرها. 

في مجتمعٍ ُمعيٍَّن، يتِمُّ   فأيُّ سُلوٍك أو نشاٍط بشرّيٍ يقوُم به الفرُد أو يسود الجماعةَ 

لُهُ؛ " أي إنَّ   فَهُمهُ في َضوِء ُرؤيٍة كونيٍّة كُِليٍَّة تَحكُُم ذلك الفرَد أو تلك الجماعِة وتَُشّكِ

الصُّوَرةَ الُمنعِكَسةَ في أذهاننا عن الوجود لها تأثيٌر مباشٌر في َعَمِلنا وسُلوِكنا  

كُلَّ َشخٍص يَِعيُش ِوفَق ُرؤيَتِِه   ِة؛ أي إنَّ االجتماعي وحياتِنا الفَرديَِّة واالجتماعيّ 

. ترجمة: عباس الترجمان، دار  29للكوِن" )اإلنسان واإلسالم لعلي شريعتي ص

 م.( 1992الروضة/ بيروت سنة 

ُمهُ   إّن رؤيةَ العالَم في اإلسالِم يُعتبُر تعبيرا عن التصّور االعتقادي الكُلِّيِ الذي تُقّدِ

ُر تَفسيراً شاِمالً للُوجوِد وقضاياهُ وَحقائِِقِه،  العقيدةُ اإلسالميةُ،  ويتضّمُن هذا التَّصوُّ

ِر َمنَهُج الحياِة الواقعي لإلنساِن، وُدستوُر نَشاِطِه، في َضْوِء   ويَْنبَثُِق عن هذا التّصوُّ

فَهِم اإلنساِن ِلَمركِزِه في الكوِن، وغايَِة ُوجوِدِه اإلنساني في هذا الكوِن. )خصائص  

 من القسم األول( 7ر اإلسالمي ومقوماته لسيد قطب ص التصو

سننتقل الستعراض نماذَج من ُحضوِر مفهوم التكامل المعرفي عند عدد من  

 الباحثين والمفكرين في العالَم اإلسالمي: 

دراسة أبي بكر محمد أحمد حول "التكامل المعرفي وتطبيقاته في المناهج   -1

 الجامعية": 

يِليَةُ التي تبنّاها المعهُد العالَمُي للفكِر اإلسالمي تحت عنوان:  تُعتبر الدراسةُ التّفص

التكامل المعرفي وتطبيقاته في المناهج الجامعية، من أشمل ما أُلَِّف في التكامل  

ؤيِة الكونيِّة اإلسالمية. وقد قام بإنجاِزها أبو بكر محمد أحمد   المعرفي في ضوء الرُّ

لعالمية في دولة ماليزيا، ونشرها المعهُد العالمي  إبراهيم، في الجامعة اإلسالمية ا 

للفكر اإلسالمي بعد إتمام إنجازها )انظر "التكامل المعرفي وتطبيقاته في المناهج  

  الجامعية" لمؤلفه أبي بكر محمد أحمد إبراهيم طبعة المعهد العالمي للفكر

 .( 1م ص2007اإلسالمي هيرندن، فرجينيا بالواليات المتحدة األمريكية طبعة سنة 

اعتمد الباحُث على تحليٍل نَقِدّيٍ لكثيٍر من الكتابات ذاِت العالقِة الُمباشرِة وغيِر  

متها مفهوم   لَِة، وفي ُمقّدِ الُمباِشرِة بمفهوِم التّكامِل المعرفي والمفاهيم ذات الّصِ

نت هذه الدراسةُ ُمقابالت أجراها الباحُث مع عدٍد من   إسالمية المعرفة، وقد تضمَّ



 

 

رين، قّدم أبو بكر محمد أحمد عرضا للبرامج األكاديمية   الباحثين والمفّكِ

والُممارسات التعليمية في "كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية" في الجامعة  

اإلسالمية العالمية في ماليزيا، وهي الكلية التي تبنَّت مفهوم التكامل المعرفي  

"إسالمية   َل المعرفَي يرتبطُ إلى َحّدٍ كبيٍر ب ومارسته. توّصَل الباحُث إلى أّن التكام

المعرفة"، وإذا جاز أن نِصَف إسالميةَ المعرفة بأنَّها ُرؤيةٌ، فإنَّ التّكاُمَل المعرفَي  

يجوُز َوصفُهُ بأنّهُ حالةً تتَِّسُم بها العمليّةُ التّعليميةُ في المؤّسسات األكاديميِة التي  

ؤيةَ )التكامل ا لمعرفي وتطبيقاته في المناهج الجامعية ألبي بكر محمد  تتبنّى تلك الرُّ

 (. 1أحمد إبراهيم ص

"رؤيةُ العالم " اإلسالمية تتطلُّب َمشروعاً فِكِريّاً لإلصالحِ والنُّهوِض الَحضاري من  

ؤيةُ نفسُها فهي في حقيقتها رؤيةٌ كونيّةٌ تَستدعي   ثالث خطوات متكاملٍة: أّما الرُّ

يّاً َحضارياً من منظوٍر إسالمّيٍ. ويتطلُّب هذا المشروعُ ثالَث  َمشروعاً إصالحياً فِكر

 ُخطُواٍت أساسيٍة؛ وهي: 

الخطوةُ األولى: تتجسَُّد في ضرورِة إعادِة فهِم َمصاِدِر اإلسالِم في ضوِء الِقيَِم  

ِة، مع نَْقِد التُّراِث الذي راَج في هذه المصادِر على أساِس    الحاِكَمِة والَمقاِصِد العامَّ

 تلك القيِم والمقاصد. 

الُخطوةُ الثانيةُ: تتجسَُّد في التَّفاعُِل اإليجابي مع المعرفة اإلنسانيِة الُمعاِصرِة  

والكشِف عّما تُمثِّلُهُ هذه المعرفةُ من حقائِق الِفطرِة والسُّنِن والوقائعِ والطَّبائعِ، مع  

ِمّما َعِلَق بها من إحاالٍت  إعماِل الَمنهجِ التّحليلي النَّقدي لتخليِص هذه المعرفِة 

تتَِّصُف هاتان الُخطوتان بطبيعٍة تحليليٍة  ) فَلَسِفيٍَّة تَتَناقَُض مع تلك الحقائِق.

 ( تفكيكيٍة.

الُخطوةُ الثّالثةُ: تتجسَُّد في ِصياَغِة المعرفِة الّراهنِة وإنتاجِ َمعارف جديدٍة ِضمَن  

ؤيِة الكونيِّة اإلسالميِة، تقوم على التكامل بين ِهدايَِة   -ارف الجديدةهذه المع -الرُّ

الوحيِ وسُنِن الِفطرِة، وَسعيِ اإلنساِن لفهِم الكوِن الطَّبيعيِ واالجتماعي والنّفسي،  

كما تتِّصُف هذه الُخطوةُ أيضاً بأنّها ذاُت طبيعٍة تركيبيٍة إبداِعيٍَة، قادرٍة على  

التََّخلُِّف، وليس ذلك فحسب،   الُخروجِ باإلنساِن المسلم واألّمِة المسلمة من واقعِ 

ِة المسلمِة إلى َموقِعِ اإلسهاِم الَحضاري   وإنّما االنتقاُل باإلنساِن الُمسلِم واألُمَّ

تِها.   الُمتََميِِّز؛ وترشيِد الحضارِة اإلنسانيِة بُِرمَّ

فالتكامُل المعرفيُّ بهذا المعنى ال ينحصُر في كونه عمليّةً معرفيّةً فحسب؛ بل  

بأن يكون عمليّةً نَفسيّةً تربويّةً تستهدُف تحريَر العقِل المسلِم؛ وتربيةَ   يتعّداها

الِوجداِن الُمسلِم وتنميّةَ دوافعِ اإلنجاِز واإلبداعِ واإلصالحِ لدى المسلِم. )التكامل  

 (101المعرفي وتطبيقاته في المناهج الجامعية ص 



 

 

ؤيِة الكونيِّة عند   -2   عبد الحميد أبو سليمان:  البُعُد التّكامليُّ في الرُّ

لقد حاول عبد الحميد أبو سليمان في العديد من أعماله وكتاباته تحليَل أزمِة العقِل   

الُمسلِم وأزمِة اإلرادِة والِوجداِن المسلم، اقترَح ِخاللَها اإلجراءاِت الِعالِجيَِة الالَِّزمِة  

كتاباً ونشره بعنوان: "  لُمعالجِة هذه األَزماِت. ثّم ألف عبد الحميد أبو سليمان 

ٍة في كتاباتِِه الّسابقِة،   ؤيةُ الكونيّةُ الحضاريّةُ القرآنية "، وهي رؤيةٌ حاضرةٌ بقوَّ الرُّ

ُح الكتاُب في الكثيِر من تَفاصيِله البُعَد  -ولو أحيانا بشكٍل غير واعٍ وال كاملٍ - . يُوّضِ

ؤيِة الكونيِّة، فهي: "رؤيةٌ شُموليةٌ ِعلميّةٌ سُنَنِيَّةٌ، وهي    التّوحيدَي والتَّكاُملَي في الرُّ

ِة والدَّافِِعيَِّة   رؤيةُ ُحّبٍ وخيٍر وتَسِخيٍر وإعماٍر، وهي تُمثُِّل أساَس تفعيِل القوَّ

الذي تَتََضافَُر في تَكِوينِه وفِطَرتِِه السَِّويَِّة ِوفقاً    اإلعماِريَِّة لََدى اإلنساِن المسلِم،

ؤيِة القرآنيِة قَِوى ِميِر والعقِل والمعرفِة، وقَِوى اإلرادِة الَخيَِّرِة،   للرُّ الُحّبِ والضَّ

َد اإلنساَن   اِدِق، ليَُجّسِ والِوجداِن السَّليِم، وقَِوى العقيدِة الصَّحيَحِة، واإليماِن الصَّ

، وفي بناِء  الُمسِلَم فِطريّاً، كُلُّ ذلك في واقِعِ المجتمعِ وَعالَقاتِِه التَّوِحيِديَِة التَّكاُمِليَّةِ 

َصْرحِ الًحضاَرِة اإلنسانيِة اإلعماريِة الروحانيِة الَخيَِّرِة" ) الرؤية الكونية الحضارية  

القرآنية  ألبي سليمان عبد الحميد طبعة المعهد العالمي للفكر اإلسالمي بفرجينيا،  

 .( 63م، ص2009، سنة 1دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ط

ؤيةُ القرآنيةُ للعالَِم هي التي استطاعت بناَء جيِل الصَّحابَِة رضواُن هللِا   هذه الرُّ

عليهم، فحقَّقُوا بها ما مكََّن هللاُ تعالى لهم به من " إنجاٍز َحضاِريٍ كان لُمنطلقاتِه  

ألخالقي  القُرآنيِة أعظُم األثِر في تجديِد الحضارِة اإلنسانيِة وارتقاِء العقِل السُّنَنِيِ وا 

إلى آفاٍق ِعلميٍَّة وإنسانِيٍَة ساميٍة واِسعٍة، بدأَ معها عهٌد جديٌد من التَّعاُمِل مع السُّنَِن  

الكونيَِّة في التَّسِخيِر واإلبداعِ الماّدِي، وفي الوعيِ بوجوِب التزاِم الِقيَِم والغاياِت  

وِحيَِة واألخالقيَِّة في تسخيِر تلك السُّنَِن الكونيَّةِ   وترشيِد َمِسيَرِة اإلنساِن  الرُّ

 .(187الحضاريَِّة." )الرؤية الكونية الحضارية القرآنية، ص

ؤيِة والبِناِء، مع التزاِم الَمنهجِ اإلسالمي الِعلمي   فهذا الُوُضوُح والتَّكاُمُل في الرُّ

نَِن  السُّنَنِي؛ القائِم على تكامل مصادِر المعرفِة اإلسالميِة في الوحيِ والِفطَرِة والسُّ 

والواقِعِ؛ والتزاِم ِميزاِن العقِل الِعلمي السُّنَنِي الموضوعي، هو الذي أَْوَصَل  

ياًدِة. فال فائدةَ وال جدوى من الُجهوِد   الحضارةَ اإلسالميةَ في عهدها الُمشِرِق للّرِ

أَِة العَشوائيِّة التي ال تُدرُك طبيعةَ المنظومِة اإلسالميَِّة الَحضاريِّة،  وال تُدرك   الُمَجزَّ

أيضاً القوانيَن التي تحكُُم تَفاعُلَها مع بَْيئَتِها، وتَُمثُِّل ُمدَخالَتَِها. يُعتبُر هذا الَجهُل  

ِة؛   والغَفلَةُ الِعلِميَّةُ الفكريّةُ من أهّمِ أسباِب فََشِل ُجهوِد اإلصالحييَن في إحياِء األُمَّ

غِم من تعدُِّد تلك الُمح  اوالت، وُمِضّيِ القُروِن، والحاُل ال يزاُل  واْستِْنهاِضها على الرُّ

 هو الحاُل....       

ؤيةُ الكونيةُ الحضاريةُ القرآنيةُ " تنطلُق من مفهوِم توحيِد الذّاِت اإلالهيِّة   فهذه الرُّ

ِد والتَّكاُمِل في   ؤيةُ القرآنيةُ إلى مبدإِ التوحُّ الُمطلَِق، ومن مبدإِ التّوحيِد تنطلُق الرُّ



 

 

عٍ  فهِم عالقاِت الكوِن والحياِة.... وأّن بِناَء الكوِن والحياِة واإلنساِن؛ وَ  حدةٌ في تَنَوُّ

 (  185،184ُمتَكاِمٍل في َوحدٍة." )الرؤية الكونية الحضارية القرآنية، ص 

التكامل المعرفي عند طه جابر العلواني: )رؤية العالم اإلسالمية تكامٌل بين   -3

 قراءتين: للكتاب المسطور والكتاب المنظور( 

لكوِن والحياِة واإلنساِن استناداً  استطاَع العقُل الُمسلُم تَطويَر فهٍم واضحٍ وسليٍم ل 

نت قراءةً ُمتََدبَِّرةً لكتابين ُمتالزمين :   ؤيِة اإلسالميِة الكونيِّة الشُّموليِة، تََضمَّ للرُّ

ناته وأجزائه وأحداثه وظواهره وعالقاته التي ذُلِّلَت   كتاب منظوٌر هو الكون بمكّوِ

رآن الكريم بهديه وعلمه  الستخالف اإلنسان في األرض، وكتاٌب َمسطوٌر هو الق 

وحكمته وأحكامه، فقد قرأ العقُل المسلُم الكوَن الّطبيعَي واالجتماعَي والنّفسَي  

ِه، كما تميّزت قراءتُه بشموليتها حيث تناولت عالََميِ الغيب   بمنطقه العقلي وِحّسِ

  والشهادة لتوظيِف علِمه بها ومعرفته بالكون؛ قصد بناِء أُسٍُس حضاريٍة إنسانيةٍ 

راِشدٍة ُمتََميَِّزٍة بالمقارنة مع ما َسبَقَها ولَِحقَها من حضارات. كما تميّز العقل المسلم  

 أيضا بقراءة الوحي الكريم بنوعيه قرآنًا وسنّةً؛ من حيث الروايةُ والّدرايةُ.  

)انظر "العقل   تََحقََّق التّكاُمُل المعرفُي بين القراءتين المتدبّرتين المتالزمتين

في المنهجية اإلسالمية"، للدكتور طه جابر العلواني بحث مطبوع في  وموقعه 

.( من  36إلى 9م، ص 1996من مجلة إسالمية المعرفة؛ شهر شتنبر سنة   6العدد 

،  -مثل األشياء واألحداث والّظواهر  –خالل الجمع بين جوانب الكون المادي 

مثل   –، والكون النّفسي -مثل سنن التّغيير والتّدافع والتّداول   –والكون االجتماعي 

، والجمع بين جوانب الوحي القرآني  -الهدى واإليمان والثقافة والفجور والكفر 

والسنّة والرواية والدراية، والجمع بين توظيف أدوات المشاهدة الحسية، وفعل  

العقل ووظيفته في اإلدراك والفهم والتّفسير، والجمع بين جانب الشهادة في كّل  

والكتاب المسطور، وجانب الغيب في أصل الكون وصيرورته، وفي   الكون المنظور

 علم الوحي وأخباره ورواياته.   

ومن نتائج هذا الجمع بين القراءتين ما تحقّق لألّمِة من "الريادة والشهادة  

والخيرية والقيادة، وبقيت تتمتُّع بذلك ردحاً من الزمان حتّى طال عليها األمُد،  

من األمم األخرى التي لم تُحِسن غير قراءِة ظاهٍر من   وقست القلوب فاستوردت 

الحياة الّدنيا معركة العقل والنّقل، فاختلَّت قراَءتُها واضطرب فهُمها وتخلََّف  

إدراكُها، وبدأت مسيرةُ تراُجِعها.." )العقل وموقعه في المنهجية اإلسالمية،  

 (11ص
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لقد عالج اإلمام أبو حامد الغزالي قضية الوحدة البنائية في المعرفة، وأّكد على  

اآليات القرآنية التي تتحّدُث عن أّن النّجوم ال تُفهُم إالّ بمعونة علم الفَلَِك، واآليات  



 

 

المتعلقة بصحة اإلنسان ال تُفهم إالّ بعلم الطّب. وفي هذا الّصدد جاء قوله: "...ثّم  

لعلوم ما عددناها وما لم نعّدها، ليست أوائلها خارجة عن القرآن، فإنّها  إّن هذه ا

جميعها مغترفة من بحٍر واحد من بحار هللا تعالى وهو بحر األفعال.... فَِمن أفعال  

فاء والمرض... وهذا الفعل الواحد ال يعرفه إالّ   هللا تعالى وهو بحر األفعال مثال الّشِ

أفعاله تقدير معرفة الشمس والقمر ومنازلهما    من عرف الطّب بكماله... ومن

بُحسبان... وال يعرف حقيقة الشمس والقمر بحسبان وخسوفهما وولوج اللّيل في  

النّهار وكيفية تكّور أحدهما على اآلخر إالّ من عرف   هيئات تركيب السماوات  

الي،  واألرض، وهو علم برأسه..." )جواهر القرآن وُدَرُره لإلمام أبي حامد الغز

 ( 27و 26م، ص1988دار الجيل، بيروت سنة 

كما نجد ابن رشد أيضا يؤّكد قضيّة التكامل بين المعارف والعلوم في العديد من  

مؤلّفاته؛ منها ما ورد في كتابه "فصل المقال في تقرير ما بين الحكمة والشريعة  

نعتها، وإنّه كلّما  من االتّصال": "فإّن الموجودات، إنّما تُدلُّ على الّصانع بمعرفة صَ 

كانت المعرفةُ بَِصنعتها أَتَمُّ كانت المعرفة بالّصانع أَتَمُّ" ثّم قال: "وكان الّشرعُ قد  

ندب إلى اعتبار الموجودات وحثَّ على ذلك، فَبَيََّن أنَّ ما يُدلُّ عليه هذا االسُم إّما  

ار الموجودات  واجٌب بالشرع، وإّما مندوٌب إليه. فأّما أّن الّشرع دعا إلى اعتب 

بالعقل وتََطلُِّب معرفتها به فذلك بَيٌِّن في غير ما آيٍة من كتاب هللا تبارك وتعالى،  

.... ومثل قوله: }أََولَم يَنظُروا في   2مثل قوله: }فاعتبروا يا أولي األبصار{ الحشر/

. وهذا نصٌّ  185َملَكوِت الّسماوات واألرض وما خلق هللا من شيء....{ األعراف/

َحّثِ على النّظِر في جميع الموجودات... فيجب على المؤمن بالشّرع الُممتَثِِل  بال

أمره بالنّظِر في الموجودات أن يتقّدم قبل النّظر فيعرف هذه األشياَء التي تتنّزُل من  

النّظر َمنزلةَ اآلالت من العمل...." )فصل المقال في تقرير ما بين الحكمة  

لوليد بن رشد، تحقيق: د. محمد عابد الجابري،  والشريعة من االتصال، ألبي ا

 (      88و85م، ص1997مركز دراسات الوحدة العربية، سنة  

رغم وجود تفاوت بين الغزالي وابن رشد في الموقف المعرفي، فإنّهما يتّفقان في  

الّدعوة إلى تكامل المعرفة، وإن كان اإلمام الغزالي يرى التّكامل في البنية المعرفيّة  

، وفي المقابل يراها ابن رشد في حاجة المعارف والعلوم إلى  Integralityها نَفسِ 

 .  Complementarityبعضها البعض 

أّما اإلماُم ابن تيمية فقد استفاَض في بحث قضيّة العلوم التي يأتي بها العقُل سواٌء  

الفلسفية أو الطبيعية، مقارنة بالنّصوص النّقلية، وذلك في كتاب متخّصص من  

به، بلغ حجمه أحد عشر مجلّداً، وخالصة موقفه أنّه يستحيل وجود التّعارض  كت

بين نوعي العلوم أصالً؛ فما هو من صريح المعقول ال يتناقض مع صحيح  

المنقول. يقول ابن تيمية في كتابه "درء تعارض العقل والنقل": "وقد تأّملُت ذلك  

النُّصوَص الّصحيحة الّصريحة  في عاّمة ما تنازَع النّاُس فيه فوجدُت ما خالَف  



 

 

شُبُهاٌت يُعلَُم بالعقل بُطالنُها، بل يُعلُم بالعقل ثُبوت نقيِضها الُموافق للّشرع" )درء  

تعارض العقل والنقل، ألبي العبّاس تقي الّدين بن تيمية، تحقيق: محمد رشاد سالم،  

 .( 147/ص1م، ج1979جامعة الملك محمد بن سعود بالرياض، سنة 

 لتوحيدي للتكامل المعرفي وتكامل آيات هللا المسطورة والمنظورة: المدخل ا 

ُف الّرؤيةُ اإلسالمية للعالم في تعاملها مع قضيّة التكامل المعرفي َمدَخالً   تَُوّظِ

توحيدياً فَريداً. وهو مدخٌل قرآنٌي خالٌص، يبدأُ من َوحدِة اإلالِه الخالق، ووحدة  

تخلف من قِبَِل الخالق سبحانه، ووحدة  الكون المخلوق، ووحدة اإلنسان الُمس

العطاء اإلالهي لإلنسان بتعليمه األسماَء كُلَّها، ثّم بِتواصِل الوحيِ اإلالهيِ ِلِهدايِة  

اإلنساِن بالكلمة المسطورة، يقول هللا تعالى: } يا بني آدم  قد أنزلنا عليكم ِلبَاساً  

ذلك من آيات هللا لعلّهم يذّّكرون يا  يَُواِري َسْوءاتِكم وريشاً ولباس التّقوى ذلك خير  

بني آدم ال يفتننّكم الّشيطان كما أخرج أبويكم من الجنّة ينزع عنهما لباسهما  

ليُريّهما َسْوءاتهما إنّه يراكم هو وقَبِيلُهُ من حيث ال ترونهم إنّا جعلنا الّشياطين  

 .    27،26أولياء للّذين ال يومنون{ األعراف/

الهي على ذلك؛ وإنّما يتواصُل بتوظيف الوقائع المشهودة من  وال يقتصر الوحي اإلّ 

عالم الشهادة؛ نحو قوله تعالى: }فبعث هللاُ غُراباً يبحُث في األرض ِليُِريَهُ كيف  

يُواري َسْوَءةَ أخيِه قال يا َوْيلَتَى أعجزُت أن أكون مثل هذا الغُراِب فأُواِرَي َسْوَءةَ  

 . 31لمائدة/أخي فأَْصبََح من النّادمين{ ا

ويتضّمُن المدخُل التّوحيدُي إقامةَ التّكاُمِل والتّداخِل بين الوحيِ اإلالهي والخلِق  

اإلالهي في الكتابين المسطور والمنظور، مّما يدفُع مشكالِت َوْهِم التّقابُِل بين العقِل  

ا  والنّقِل. ويشتمل هذا التّداخُل على إقامة التّكامل بين علوم الوحيِ كما يفهمه

اإلنساُن، والعلوِم المكتسبة في مجال الكون الطبيعي واالجتماعي والنّفسي،  

باعتبارها من ضرورات االستخالف والتّمكين في الكون والعمران البشري. ويظهُر  

أّن استعماَل هذا المدخِل في الّسعيِ لتحقيِق التّكامل يميُل باإلنساِن نحو الَوَسِطيَِّة في  

َف بين العناصِر أو االتّجاهاِت الُمتقابلِة: الفرُد والجماعةُ، الماّدةُ  األموِر، فال تََطرُّ 

 والّروُح، الدنيا واآلخرةُ، الذّاُت واآلَخُر، الحقُّ والواجُب، المسؤوليةُ والَجزاُء... 

ومع ذلك فإّن التّكامَل بين العلوِم الُمختلفِة ال يعني أنّها جميعاً في مرتبٍة واحدٍة من  

بالحقيقِة، أو من حيث أهميّتُها وأولويّتُها. فتكامُل أعضاِء الِجسِم   حيث عالقتُها

البشري في أدائها لوظائفها ال تجعُل أبدا أطراَف الِجسِم في نفِس مستوى أهميِّة  

ماغِ مثال.    القلِب أو الّدِ

عرفيّة  وتزداُد رؤيةُ العالَِم التّوحيديِة ُوضوحاً من خالِل الّربِط الّدائم بين المجاالت الم

التي يتحّدُث عنها القرآُن الكريُم، إلى الحّدِ الذي تكاد تختفي فيه الحدوُد الفاصلةُ  

بين هذه المجاالت وتختفي معها أيضاً الحدوُد الفاصلة بين اهتمامات المسلم في  



 

 

،  حياته الفعلية، فاآلياُت القرآنيةُ تَِصُل الّدنيا باآلخرِة؛ وعالََم الغيِب بعالَِم الشَّهاَدةِ 

وهكذا. ومن أبرز ما يُبين هذه الحقيقة؛ استعماُل القرآن الكريم لفَظ "آية" للّداللِة  

على العبارة المسطورة في المصحف من جهة، وعلى الّظاهرة الكونيّة المنظورة  

في المجال الماّدي أو االجتماعي أو النّفسي، يقول سبحانه: }وفي األرض آياٌت  

. فعندما يدعو القرآُن الكريُم  21،20بِصرون{ الذاريات/للموقنيَن وفي أنفسكم أفال تُ 

اإلنساَن إلى السَّْيِر في األرِض من أجل النّظِر والبحث في بدِء الخلِق، فكأنّه سبحانه  

يربطُ بين قّصِة الَخلِق البشري األولى كما ترويها اآلياُت القرآنيةُ، حسب ما يجده  

مستحاثاتها وأمثالها، ليرى آثاَر الحياِة  اإلنساُن في علوم الحياة وطبقات األرض و 

وُصَوَرها المنقوشة أو المطمورة. وعندما يدعوه إلى الّسير في األرض والنّظر في  

مصائر األقوام والحضارات الّسابقة ليأخذ الِعَظةَ الحاضرةَ، فإّن ذلك يعني أّن  

ضٌل من هللا تعالى  الهداية هي التي يريُد القرآُن لإلنساِن الحصول عليها؛ مع أنّها فَ 

يَِر   ورحمة، لكنّه يمكن أن يستعيَن في اكتسابها بهذا الجهد المعرفي المتمثّل في الّسِ

والبحِث في التّاريخِ، واآلثاِر، وعلم اإلنسان المسمى "األنثروبولوجيا"، واألديان  

المقارنة، وعلم االجتماع، وغيرها. ونفس األمر عندما يدعو القرآن الكريم اإلنسان  

إلى رؤية آيات هللا في اآلفاق وفي األنفس، أي الكون وعلوم النّفس، فإنّه يبني في  

 نفس الحين عالقة التّكامل بين هذه العلوم وعلم الوحي.  

 رابعا: محاذير ومعيقات في طريق التكامل المعرفي:   

إن من أهم الدواعي لتشكيل الحقول المعرفية وفروعها الدقيقة حاجة اإلنسان  

ة الملحة والدائمة إلى تصنيف األشياء وتنظيمها؛ وتحليلها إلى أجزائها؛ مع  الفطري

 تجميع هذه األجزاء... 

وإن أغلب االكتشافات العلمية وحتّى الّصناعية في العهود األخيرة تأتي بفضل  

جهود العلماء المتخّصصين الذين يشتغلون في مجاالت تخّصصية دقيقة، والذين  

ل عامال   يتميّزون بالعقل العلمي  المكتشف وإتقان تخّصصاتهم، وهذا األمر يُشّكِ

ُمحفّزا للّشباب خاّصة إلثبات وجودهم في العمل العلمي المتخّصص والّدقيق، وربّما  

يشعرون بأّن العمل في مجاالت التّكامل والتّداخل والتّوحيد يكون على حساب ما  

 ّدُد مستقبلهم. يتاح لهم من فرص التفوق العلمي؛ والتّنافس؛ وهو ما يُه

ويتكّرس هذا التّخّوف عندما تتّجه بعض جهود التكامل المعرفي الّساعية إلى  

ُمعالجة مشكالت اإلغراق في التّجزئة المعرفية بشكل ينتج عنه ظهور أناس  

يفهمون األمور بطريقة سطحيّة، بينما تكون نتائج التّكامل غير ُمشّجعة. وهنا  

د أكثر إعاقة للتقّدم من الذين يتفنّنون في الكالم في  يمكن التّأكيد على أنّه ال يوج

 العموميات في أّي موضوع كان دون القدرة على التعّمق فيه.   

ومن المحاذير التي يجب االحتراز من الوقوع فيها، انكباب جهود بعض المؤيّدين  

تحت تأثير ضغوط البحث عن مواقف يدعمون بها مقوالت الوحدة   –للتكامل 



 

 

على التنقيب عن الّصالت التي تجمع بين العلوم أو عالقات البيانات   –والتكامل 

التي ال وجود لها في حقيقة الواقع... مّما ينتج عن هذه الجهود نتائج عبثية  

وُمضحكة أحيانا، واألخطر من ذلك أن تأتي بعض النتائج بدافع الميل الطبيعي عند  

ول عليه؛ فيوقعه ذلك الشعور  اإلنسان للحصول على ما يبحث عنه؛ ويتوقّع الحص

 في المحذور دون وعي... 

قات األساسية صعوبة وجود علماء يُقّدمون نماذج للبحث العلمي ضمن   ومن المعّوِ

رؤية وحدة العلوم وتكاملها، وتظهر هذه الّصعوبة بوجه خاص عند البحث عن  

  مدّرسين يُحسنون تدريس مادة علمية معيّنة باعتماد "منهجية التّخّصصات

، أو "المنهجية العابرة للتّخّصصات  INTERDISCIPLINARYالمتداخلة" 

CROSS DISCIPLINARY . 

نعني سوء فهم دعاة   –كما يُعّد سوء الفهم عائقا قويّا في وجه األفكار وتحقّقها 

ومن بين صوره على وجه التّمثيل:   –هذه األفكار أو سوء تجسيدها وتطبيقها 

حصول الظّن بأّن التّكامل المعرفي ال يتحقّق إالّ بوضع برنامج دراسي جامعي  

واد العلمية المختلفة التخّصصات؛  يتمّكن فيه الّطالب من دراسة جملة من الم

كالمواد الشرعية؛ والمواد االجتماعية؛ واالقتصادية؛ ... وذلك في أُفق األمل  

 بتحقّق التكامل في البنية الفكرية للّطالب.  

ومن صوره أيضا: أن يشتمل الكتاب المنهجي على المادة المتخّصصة من المعرفة  

لى منطلقات ربّما تكون غير منسجمة مع  الّراهنة بصياغاتها المعاصرة المبنية ع

التّفكير الديني، وتتضّمن في نفس اآلن بعض النّصوص الّدينية التي يُظّن وجود  

عالقة بينها وبين الماّدة الُمتخّصصة، أو بينها وبين إسهامات العلماء والمفّكرين  

رورة تكامال  المسلمين في التّاريخ في موضوع المادة. إّن هذا التّجميع ال يعني بالضّ 

، قد نعتبره تشويها للموضوع، يؤّدي إلى نتائج   معرفيّا، وإنّما هو جمٌع جبريٌّ

 عكسيّة لما يصبو العلماء تحقيقه من التّكامل المعرفي.. 

لتجاوز هذه المعيقات والمحاذير ينبغي التسلّح باإلرادة الالّزمة المطلوبة؛ وبذل  

الجهود الكافية؛ في التعامل مع العلوم الطبيعية واإلنسانية واالجتماعية على  

الّسواء، انطالقا من إبراز جوانب الوحدة والتّكامل بين هذه العلوم المتخّصصة في  

حينها ستجد الجامعات نفسها بحاجة ماّسة إلى إعادة  البرامج والمناهج التعليمية، و 

تنظيم برامجها وتجديدها وفق هذه الّرؤية التي يصبح معها المتخّصص في  

المجاالت العلمية أكثر اقتدارا على اتّخاذ القرارات الحكيمة في بحوثه في قضايا  

كي  العلوم، وفي وضع برامجها لتطبيقها في الّصناعة واألعمال والخدمات، ول

يكون أيضا المتخّصص في العوم اإلنسانية واالجتماعية أكثر قدرة على المشاركة  

الواعية في االختيار الحكيم، واتخاذ الموقف الصحيح في القضايا ذات العالقة  

بالعلوم ..  سينعكس حينها األمر على بعض الحقول المعرفية؛ وخاصة ما تعلّق  



 

 

علوم؛ وطبيعة القيم؛ ومبادئ األخالق؛ وعلم  منها بطبيعة الفكر اإلنساني؛ وتاريخ ال

الجمال؛ وأنماط التنمية البيئية والبشرية؛ واألديان الُمقارنة؛ وغيرها من المواضيع  

التي تحمل أسئلة إشكالية جوهرية ترتبط بالوجود اإلنساني: أصل اإلنسان؛  

لمناهج  وسيرورته؛ ومصيره، فتجعلها محّط االهتمام والنّظر في تصميمها لبرامج ا 

 الدراسية.  

يقع على مسؤولية التعليم الجامعي التواصل مع الطلبة الذين سيتخّرجون  

ويشتغلون في مختلف المهن في القرن الحادي والعشرين، وتعريفهم بأّن وفرة  

المعلومات لن تكفيهم في زمن أصبح الحصول عليها أكثر يُسرا؛ وستتزايد سهولة  

عولمة التّعليم العالي، وحينها سيُصبح من   الحصول عليها بسبب تنامي اتجاهات

الالّزم أن يحصل الطلبة على نوع آخر من المهارات والكفاءات والِحكمة؛ مع  

القدرة على تأليف وتركيب المعلومات المطلوبة في الوقت المطلوب، و امتالك  

ألن  ملكة التفكير النّقدي فيها، ووزن البدائل المحتملة، واتخاذ القرارات الحكيمة، 

 اإلنسانية اليوم مغرقة في المعلومات؛ وتموت جوعا من افتقارها للحكمة.   

يتأّكد لدينا أن مهّمة توحيد العلوم اإلنسانية واالجتماعية والّطبيعية ليست سهلة؛  

بسبب ما يعترضها من المعيقات، وتحتاج أكثر لإلرادة القويّة؛ وللعلماء األكفاء؛  

ليل العديد من المهام الّصعبة جّدا؛ بفضل امتالك  وقد تمّكن العقل العلمي من تذ

المعارف الالّزمة إلتقان مهاراتها؛ وتكاتف وتكامل الجهود لتنفيذها... من قبيل  

 جراحة القلب المفتوح؛ وتحديد خريطة المورثات البشرية؛ ...   

 خامسا: المنظور التكاملي بين العلوم وإعادة بناء المناهج التعليمية 

بين المعارف والعلوم من أهم العوامل المساعدة على التعلم، واإلنسان   يعتبر الربط 

بفطرته قد الحظ أن المناهج الدراسية الحالية، تعاني انفصاماً بين مقرراتها  

المختلفة من ناحية، وبين النظرية والتطبيق من ناحيٍة أخرى، فهناك صلة بين  

عند المقارنة بين الحالة  »تكامل« العلوم و»توطينها«، وهذا ما يمكن توضيحه 

التعليمية التي تُقدَّم فيها العلوم بمعزل عن بعضها، والحالة التي تتعاون فيها العلوم  

على مواجهة الظواهر أو اإلشكاليات على نحو متكامل، ففي الحالة الثانية يمكن  

للتعليم المتسق مع قوانين الواقع االجتماعي والبيئي أن يبلور العلوم ويعيد  

مثالً على صعيد التعامل مع  ف  .تها على النحو الذي يُكسبها المالمح الوطنيةصياغ

ً -التكنولوجيا  يمكن للعلوم المختلفة أن تتعاون على تحديد ما   -استيراداً أو إبداعا

هو مالئم منها للمجتمع، وما هو منسجم مع الواقع، فعلماء السكان من خالل  

ئيّة يمكنهم تقديم صورة واضحة عن تركيبة  الدراسات الميدانية واإلحصائية والتنب

المجتمع وخصائصه وحركته، وعلماء االجتماع بوسعهم تحليل الواقع الثقافي  

واالجتماعي وتحديد مدى قدرته على التعامل مع األفكار واألساليب الحديثة،  

التوّصل إلى ما هو مالئم   -عبر الدراسات المقارنة-وبمقدور علماء االقتصاد 



 

 

تكنولوجيا، وهكذا بالنسبة إلى التخصصات األخرى التي بوسع كل منها   وجديد من

 أن يدلي بدلوه بخصوص المشكلة أو المشروع موضوع البحث أو االختيار.  

من هنا يمكن القول: إّن تقديم العلوم اإلنسانية والطبيعية وغيرها ضمن المناهج  

امل من شأنه أن يُسهم في  التعليمية في الجامعات العربية واإلسالمية على نحو متك

)انظر: التكامل   .تكوين النظام المعرفي الخاص ومن ثم يعمل على توطين العلوم

 بين العلوم وبناء المناهج التعليمية د. علي القرشي( 

 :ل مبررات الدعوة إلى التكام :أوال 

 :هناك العديد من المبررات الستخدام التكامل ويعكس ذلك مميزاته، ومنها

لمتكامل أكثر واقعية وأكثر ارتباطاً بمشكالت الحياة التي يواجهها الفرد  المنهج ا-1 •

في حياته، حيث أن أي مشكلة يواجهها الفرد في حياته غالباً ما يتطلَّب حلُّها أكثر  

من لون من ألوان المعرفة التي يتعلمها الفرد، كما أن ارتباط المنهج بالحياة  

 .إلي دراستها، ما ينمي ميولهوالبيئة يُحفز الطالب ويزيد من ميله  

األسلوب التكاملي يتفق مع نظرية "الجشتالت" في علم النفس التربوي، حيث  -2 •

 أن المتعلم يدرك الكل قبل األجزاء، والعموم قبل الخصوص،... وهكذا 

تعمل المناهج المتكاملة على التخلص من عملية التكرار التي تتصف بها مناهج  -3 •

يوفر وقتاً لكل من المعلم والمتعلم، وال يثير الملل لديهما،  المواد المنفصلة، مّما 

ويكون أكثر اقتصاداً في الجهد والمال ، كما أن المعرفة كل ال يتجزأ، وال يمكن  

تحصيلها إال بمنهج تكامل العلوم والتخصصات، وتداخلها، وتكاملها في األثر  

 والنتيجة. 

السيكولوجي والتربوي للتالميذ،   يراعي المنهج المتكاملي خصائص النمو- 4      

من حيث مراعاة ميولهم واهتماماتهم واستعداداتهم فيما يقدَّم لهم من معارف  

وخبرات ومعلومات متكاملة، مّما يخلق لديهم الميل والدافع لدراسة هذه  

المعلومات، أي أن هذا المنهج يتخذ من ميول التالميذ أساساً مهماً من أسس  

لموضوعات التي يرغبون في دراستها وأوجه النشاط المتصلة  اختبار المشكالت وا

بها، وهذا يدفع التالميذ إلى بذل قصارى جهدهم لجمع المعلومات الالزمة لحل تلك  

المشكالت، أو لدراسة هذه الموضوعات، وبذلك يكون التعلم أكثر نفعاً وأبقى أثراً؛  

 ألنه تعلم قائم علي رغبتهم ويتماشي مع ميولهم.. 

مناهج المتكاملة تعمل على تنمية المدرس مهنياً وعلمياً، حيث يجد المعلم  ال - 5 •

نفسه بحاجة دائمة لتطوير نفسه وتنويع معلوماته، وذلك لتتناسب مع المعلومات  

 .المتشعبة والمتنوعة التي يقدمها لطالبه



 

 

تساعد المناهج المتكاملة في مواجهة التحدي الذي نتج عن التغير والتطور  -6 •

في عالم التعليم المدرسي، حيث أن التغير هو عملية حتمية تواكب الحياة   السريع

وتعتبر مدى قدرة الفرد على متابعة هذا التغير أحد المقاييس المستخدمة لبيان  

)انظر: التعليم التكاملي بين النظرية والتطبيق /عطية   .مدى نجاحه في حياته

 العمري( 

 .شمولية المشكالت المجتمعية والحياتية وطبيعتها المتكاملة وصعوبة تجزئتها7  •

 .وحدة المعرفة اإلنسانية وتكاملها-8 •

 أهداف تطبيق التعليم التكاملي  :ثانيا

علم والطلبة واإلدارة  تطبيق التعليم التكاملي يحقق أهدافاً عدة على صعيد الم •

  :المدرسية والبيئة التعليمية التعلّمية

 :على صعيد المعلم، يهدف إلى مساعدته على -أوالً  •

استخدام طرق مختلفة في التعليم، بما فيها العمل في مجموعات واألنشطة  1. •

 .العملية

 .إثراء موضوعات الكتاب وتطوير الروابط بين المباحث المختلفة 2. •

 .التقبل والتفاعل مع أفكار الطلبة3. •

 .القدرة على التخطيط والتقييم ألعمال الطلبة والتقييم الذاتي4. •

•  ً  :على صعيد الطلبة، يهدف إلى تدريبهم على -ثانيا

ل المسؤولية والعمل الجماعي1. •  .تحمُّ

 .االحترام المتبادل فيما بينهم، واحترام القوانين واألنظمة2. •

 .االتصال مع اآلخرين، والقدرة على تقييم أعمالهم.القدرة على 3 •

•  ً  :على صعيد اإلدارة المدرسية، يهدف إلى مساعدة مدير المدرسة على -ثالثا

 .العمل مع المعلمين كفريق عمل وبشكل فعال، والتخطيط والتقييم لعملهم1. •

تحسين االتصال والتواصل مع المجتمع المحلي من خالل تحسين كفاءة لجان  2. •

اء، وتطوير االتصال مع القطاع الصناعي، وعقد لقاءات مع أهالي كل صف  األد 

 .لمناقشة تعلُّم أبنائهم

•  ً  :على صعيد البيئة التعليمية التعلُّمية، يهدف إلى  -رابعا



 

 

 .عرض أعمال الطلبة لبيان أهميتها وقيمتها1. •

 .تصميم زوايا ممتعة داخل الصفوف وتنفيذها2. •

 .در التعلم المختلفةتسهيل وصول الطلبة إلى مصا3. •

 . االستفادة القصوى من الّزمن الفارغ الموجود في الحياة المدرسية. 4 •

 .االستفادة من بناية المدرسة وساحاتها في النشاطات التعلّمية 5. •

 أنواع التكامل   :ثالثا 

 :مما ال شك فيه أن أي تكامل للمواد الدراسية يفترض أن يراعي ما يلي 

ك عن طريق إيجاد العالقة األفقية بين المجاالت المختلفة  التكامل األفقي: وذل  -أ  •

التي يتكون منها المنهج، حيث يركز االهتمام على موضوعات ذات عناصر  

مشتركة بين مجاالت متصلة، كأن نربط بين ما يدرس في الرياضيات، وما يدرس  

ة  في العلوم واالجتماعات والتربية الفنية والرياضية وغيرها من فروع المعرف

المختلفة، باإلضافة إلي نقل المبادئ التي يتعلمها التلميذ إلي أي فرع من فروع  

يتعرض   -مثالً -المعرفة، أو أي مشكلة تعترضه، ففي الصف الخامس األساسي 

المتعلم في العلوم لمفهوم السرعة مقارنة بسرعة بعض األجسام، والعالقة بين  

  الوزن، وأدوات قياسها. باإلضافة المسافة، والسرعة، والزمن، ومفهوم الكتلة و

األحجام، وإيجاد أحجام أشياء على شكل متوازي مستطيالت، وفي كل هذه    إلى

المفاهيم يحتاج إلى بعض المفاهيم الرياضية وبعض العمليات كالعمليات األربع،  

والنسبة، وغيرها من المفاهيم. وكذلك في التربية الرياضية هو يحتاج إلى أن  

ف على بعض األلعاب.  يخطط المالعب لبعض األلعاب، وكذلك توزيع طالب الص

وفي التربية الفنية يتعرض لمفهوم الزخرفة ومصادرها: هندسية، كتابية... الخ،  

وكذلك مفهوم التقريب، وفي مادة الجغرافيا يتعرض للخرائط ومقياس الرسم  

وغيرها من المفاهيم التي تحتاج إلى بعض المفاهيم الرياضية لتعلمها البعيد، وفى  

أيضاً لتعلمها، كما يمكن أن نزود الرياضيات ببعض    بعض المفاهيم الرياضية

األمثلة والمشكالت من هذه الموضوعات، وذلك في ترابط يوضح قيمة ما يتعلمه  

 .التلميذ في مختلف الفروع في الصف الواحد

  (SPIRAL)التكامل الرأسي: أو ما يسميه البعض البناء الحلزوني أو اللولبي  -ب  •

وجه نحو نسقية العلم في المناهج، واتخاذ مفهوم  للمنهج، ويعني ببساطة الت

محوري واالرتقاء به عمقاً واتساعاً وتداخالً في فروع العلم األخرى وفي الحياة،  

 .كلما ارتقى الطالب من صف إلى صف أعلى 

ويقترح راشد الكثيري أن يتم البدء باستخدام التكامل الرأسي )المدخل الحلزوني(  

الرسمي، على أن توضح خرائط منهجية كدستور تنفيذ   في بدايات مراحل التعليم



 

 

 ، والتوقيت (Sequence)، والتسلسل (Scope)للعمل يتضح فيه: المجال

(Timing)  والتداخالت المقصودة بين عناصر المحتوى المختلفة من داخل المقرر ،

أو من خارجه، التي تدعم عمليات التعليم والتعلم، سواء أكانت بصورة مقررات  

ية أم أنشطة، وهذا أيضاً يدعم النمذجة الرياضية، حيث أن المعلم الجيد  إضاف

يستطيع البدء في مراحل التعلم األولية بطرح المشكالت والموضوعات المناسبة  

للمستوى، وفي مستوى أعلى يقدم التطبيقات ذات األفكار األعمق ويتدرج في ذلك  

عاماً للتعلم عموماً)التعليم  ليصل إلى مستوى تصبح فيه النمذجة نمطاً وسلوكاً 

 التكاملي بين النظرية والتطبيق عطية العمري(

 

 

سادسا: قضية التكامل المعرفي وأثرها في تطوير المعرفة بالقرءان 

 : وفهمه وتدبره

 

ال جدال في كون فكرة التكامل بين المعارف والعلوم قد أضحت ضرورة من  

الحديث، حتى تنفتَح العلوم على بعضها  ضرورات البحث العلمي في عصرنا  

البعض، وتتناصر وتتناظر فيما بينها، وتنتقَل األفكار من حقل علمي إلى آخر  

بسالسة كبيرة، سعيا إلى تحقيق رؤية شمولية وعميقة، وتدقيق البحث، ومن ثمة  

 استخالص الحلول بخصوص اإلشكاالت المطروحة في كل مجال بحثي. 
لنص القرآني من أكثر النصوص والخطابات التي تستلزم  وال ريب أيضا في كون ا

مقاربتها تنزيل فكرة التكامل المعرفي، فهو نص تتجاذبه معارف عديدة، وتتعاور  

مضامينه ومكنوناته علوم وفيرة، يعضد بعضها بعضا، ويأخذ بعضها بأطراف  

ميه،  بعض، فكان لزاما على من رام فك مغاليقه وإدراك معانيه، والنفاذ إلى مرا

األوبة إلى تلك المعارف جميعا، واالستعانة بتلك العلوم كلها، إذ كل منها يضيء  

زاوية من زواياه ويكشف شيئا من خباياه. وقد كان علماء اإلسالم القدامى على  

وعي كبير بهذا االستلزام، فكانوا ال يتوانون عن توظيف نتائج ومناهج العلوم  

ة النص القرآني وفهمه، فتعددت مناهج  المختلفة واستثمارها من أجل مقارب

االستمداد من الوحي، وتنوعت طرائق االستنباط ووسائل الفهم والتأويل، كل ذلك  

ألجل إدراك مراد هللا من خطابه على نحو سديد ومنهج حميد. )انظر: التكامل  

 المعرفي في تدريس القرآن والقراءات يسرا بنت محمد الشاهد(

ص القرآني في الثقافة العربية اإلسالمية شبكة متكاملة  وقد تمخض عن مركزية الن

من العلوم، من فقه وأصول وحديث وسنة وتفسير وقراءات، وغيرها من علوم  

القرآن، باإلضافة إلى علوم العربية التي تعرف بعلوم اآللة، من نحو وصوت  

وصرف ومعجم وفقه لغة وبالغة، ولها حيّز وفصول معلومة في مباحث العلوم  



 

 

 شرعية. ال
 الجمع بين القراءتين تجليًا من تجليات التكامل المعرفي في القرآن الكريم: - 1

إن الجمع بين القراءتين تجّلٍ من تجليات التكامل المعرفي في القرآن الكريم، فال  

يخفى على قارئ وال قارئة لكتاب هللا عز وجل، أن أول ما أشرق من أنوار هذا  

ان هو قوله سبحانه: }اْقَرأْ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق *  الوحي الخاتم على دنيا اإلنس

َخلََق اإِلْنَساَن ِمْن َعلٍَق * اْقَرأْ َوَربَُّك األَْكَرُم * الَِّذي َعلََّم بِاْلقَلَِم * َعلََّم اإِلْنَساَن َما لَْم  

 " 5إلى 1يَْعلَْم{ "العلق/

 اءتين:نرى إذن، ومنذ هذا اإلشراق األول أن ثمة أمًرا بقر

األولى: قراءة في الخلق }اْقَرأْ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق * َخلََق اإِلْنَساَن ِمْن َعلٍَق{، وال  

شك أن هذه القراءة في الخلق لها أبجدياتها ولها آلياتها ولها خطواتها ولها  

مؤشرات تقويمها. والقراءة الثانية التي تبرز: هي القراءة في الكتاب المسطور  

 ْقَرأْ َوَربَُّك األَْكَرُم * الَِّذي َعلََّم بِاْلقَلَِم * َعلََّم اإِلْنَساَن َما لَْم يَْعلَْم{. }ا

ممكنًا بإقدار هللا عز   - بحمد للٰا -إن فعل القراءة في عالم اإلنسان وفي دنياه أصبح 

وجل لهذا اإلنسان على هذه القراءة؛ وتجلّي هذا اإلقدار في الجانب المنظور كان  

". ورضي هللا  31من خالل األسماء وتعليمها }َوَعلََّم آَدَم األَْسَماَء كُلََّها{ "البقرة/

عن سيدنا عبد هللا بن عباس حين قال: »علَّمه حتى القصعة والقُصيعة«، والعلماء  

متفقون على أنَّ المقصود  -وعلى رأسهم  أبي الفتح ابن جني-في هذا الّصدد 

َماَء كُلََّها{ هو إقداره على تسمية األشياء، وهذا اإلقدار هو الذي  بـ}َوَعلََّم آَدَم األَسْ 

يمّكن اإلنسان من تفصيل وتفكيك المجمالت؛ بحيث يستطيع أن يأتي إلى مجمل  

كه، وكلُّ جزء ينتج عنده وينجم من هذا التفكيك يكون قادًرا على إعطائه   ويفّكِ

يستمّر في التفكيك، ويكون   اسًما، فيضبطه في مكانه من خالل هذا االسم، وهكذا

بعد ذلك من خالل هذه الصور والمعالم األسمائية قادًرا على التركيب، أي إنها  

قراءة في اتجاهين: تفكيًكا وتركيبًا، قراءة قد أصبحت ممكنةً بسبب هذه القدرة  

 على التسمية. 

  أما في الجانب الذي هو جانب الكتاب المسطور، فنجد الكلمات، وذلك في قول للٰا 

". هناك إذن، األسماء في الكتاب  37عز وجل: }فَتَلَقَّى آَدُم ِمْن َربِِّه َكِلَماٍت{ "البقرة/

المواءمة بين    -كذلك-المنظور، وهناك الكلمات في الكتاب المسطور، وهناك 

اإلنسان وبين الكتابين، وهي مواءمة كانت ممكنة بسبب الدمغة األولى والفطرة  

 الَّتِي فََطَر النَّاَس َعلَْيَها الَ تَْبِديَل ِلَخْلِق هللِا ذَِلَك الِدّيُن اْلقَيُِّم َولَِكنَّ  األولى: }فِْطَرةَ هللاِ 

 ". 30أَْكثََر النَّاِس الَ يَْعلَُموَن{ "الروم/

 المواءمة البنائية: 



 

 

وتقوم هذه المواءمة الُممِكنة من القراءتين في الجانب المنظور "الكوني"، وفي  

ور "جانب الوحي" على مجموعة من األسس أبرزها البنائية. ففي  الجانب المسط

الجانب المنظور "الجانب الكوني"، نجد أن هذا الكون بناء عضوي }َوالسََّماَء  

"، }أَأَْنتُْم أََشدُّ َخْلقًا أَِم السََّماُء بَنَاَها *  47بَنَْينَاَها بِأَْيٍد َوإِنَّا لَُموِسعُوَن{ "الذاريات/

اَها{ "النازعات/َرفََع َسمْ  "، وهذا البناء له َمقِصٌد هو التسخير }أَلَْم  28و27َكَها فََسوَّ

َر لَكُْم َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي األَْرِض{ "لقمان/ "، وفي مواطن  20تََرْوا أَنَّ هللاَ َسخَّ

ها قوله  من كتاب للٰا يَبُرز أن هذا الكون ما ُخلَِق إالّ  ليُسّخر لك أيها اإلنسان، ومن

"، وقوله سبحانه: }يَْوَمئٍِذ تَُحِدُّث  12تعالى: }َوأَْوَحى فِي كُِلّ َسَماٍء أَْمَرَها{ "فصلت/

"، وحيًا جديًدا، فحين يقول اإلنسان:  5و4أَْخبَاَرَها * بِأَنَّ َربََّك أَْوَحى لََها{ "الزلزلة/

ذي هو وحي  ما لها؟ ما لها ال تتسخر؟ يكون الجواب: إن ذاك الوحي القديم ال

بالتسخير، قد نُسخ كما قال اإلمام القرطبي في جامعه: »بوحي جديد هو وحي بعدم  

التسخير؛ ألن زمن الحساب قد أزف«، وهو قوله تعالى: }َوإِذَا األَْرُض ُمدَّْت *  

ون  ". فهذا الك5و4و3َوأَْلقَْت َما فِيَها َوتََخلَّْت * َوأَِذنَْت ِلَربَِّها َوُحقَّْت{ "االنشقاق/ 

ر، ويمّكن من هذا التسخير، كون اإلنسان قادًرا على تفّهمه من خالل   إذن مسخَّ

ده للٰا عز وجل بها، وفي مقّدمتها المواءمة ثم قدرة معرفة   مات التي زوَّ المقّوِ

 األسماء. 

أما في الجانب المسطور "الوحي"، فنجد أنه هو أيًضا بناء؛ فاٰلٰل سبحانه وتعالى  

تل  32مجيد فيقول: }َوَرتَّْلنَاهُ تَْرتِيالً{ "الفرقان/يتحدث عن القرآن ال "، والشيء الرَّ

 هو الحسن البناء َوالتّناسق، وهو بناء له مستويات: 

أولها: المستوى الصوتي القائم على تناسق الحروف، وتناسق الكلمات، وتناسق  

 ببناء بعضها على بعض.  ،ألصواتا

 ثانيها: المستوى المفاهيمي. 

 وثالثها: المستوى النسقي. 

 ورابعها: المستوى التنزيلي  

 وخامسها: المستوى التقويمي.  

ة كما نّص عليه أبو بكر ابن  والقرآن الكريم من خالل هذا البناء، كأنه جملة واحد

حين قال: »ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى يكون كالكلمة   - رحمه للٰا -العربي 

الواحدة، متسقة المعاني، منتظمة المباني، علم عظيم لم يتعّرض له إال عالم  

واحد... ثم فتح للٰا عز وجل لنا فيه، فلما لم نجد له حَملَة، ورأينا الخلق بأوصاِف  

بَطلَة، ختمنا عليه، وجعلناه بيننا وبين للٰا، وَرَددناه إليه«. ولإلمام الشاطبي كالم  ال

أيًضا بهذا المعنى، أي أّن القرآن كالخبر الواحد وكالجملة الواحدة، وابن حزم  

األندلسي أيًضا له في إحكامه كالم يفيد هذا المعنى، والبرهان البقاعي والبدر  



 

 

تكلّموا عن كون القرآن الكريم بناء عضويًّا، وأنه ال   الزركشي وغير هؤالء، كلهم

 يفهم إال برّد بعضه على بعض. 

وهذه البنائية هي التي مّكنت اإلنسان من أن يقوم بالقراءة من خالل تلقي الكلمات،  

وهذا أبرز تجليات المواءمة بينه وبين كتاب الختم، وقد ذّم هللا عز وجل الذين  

قونه ويعّضونه، وذلك في قوله تعالى:جعلوا القرآن ِعِضين؛ أي   }َكَما   الذين يفّرِ

 ". 91و90أَْنَزْلنَا َعلَى اْلُمْقتَِسِميَن * الَِّذيَن َجعَلُوا اْلقُْرآَن ِعِضيَن{ "الحجر/

وإذا كانت القراءة في الجانب الكوني تتم بالتفّكر }َويَتَفَكَُّروَن فِي َخلِْق السََّماَواِت  

". فإنها في الجانب  191َما َخلَْقَت َهذَا بَاِطالً سُْبَحانََك{ "آل عمران/ َواْألَْرِض َربَّنَا 

المسطور "الوحي" تتم بالتدبر }أَفاَلَ يَتََدبَُّروَن اْلقُْرآَن أَْم َعلَى قُلُوٍب أَْقفَالَُها{  

  ".24"محمد/

ر هي التي أعطتنا علوم التسخير، أي إن حوار   • إن القراءة في الكون المسخَّ

ن مع الكون، من خالل هذه المواءمة التي ُجِعلت معه من خالل إقدار للٰا إياه  اإلنسا

على الدخول إلى المعرفة بها باألسماء، وتفكيك مجمالت هذا الحوار، هو الذي  

أعطى علوم التسخير التي تجعلنا قادرين على الحركة وعلى الفعل؛ إذ الكون هو  

 مرجع الحركة ومرجع الفاعلية. 

آلخر نجد أن القراءة في الوحي الميسَّر هي التي أعطتنا علوم  في الجانب ا •

التيسير، فالحوار مع الوحي هو الذي مّكننا من القدرة على تبيّن الوجهة والقبلة  

المقصودة بالفعل والحركة، وحوار اإلنسان المستدام مع الوحي من خالل بنائيته،  

رة على التفّهم بسبب الكلمات  ومن خالل المواءمة التي له معه، وكذا من خالل القد

هو ما مّكن من   -عليهم جميعًا أزكى السالم-التي أوتيها وتلقّاها عبر الرسل الكرام 

تنمية علوم التيسير. قال عليٌّ كرم للٰا وجهه: "ذلكم القرآن فاستنطقوه"، وفي  

كوه لكي   رواية عن عبد للٰا بن مسعود رضي هللا عنه: "ثّوروا القرآن"، أي حّرِ

 يُخِرج َمكاِمنَه. 

فالقرآن الكريم في موازاة مع الكون الذي هو مرجع للحركة والقدرة والفاعلية،   •

يصبح مرجعًا للقيم، ومرجعًا للوجهة ولحضور القبلة التي سوف ترّشد هذه  

الحركة. وجلّي أن القدرة على الحركة بدون قيم وبدون وجهة وبدون قبلة، قد  

الكوكب الذي يعيش عليه  - نسان وباألرض تجعل من هذه الحركة فاتكة باإل

وبمحيط اإلنسان. وهو ما حذّر منه رب العزة في سورة األعراف في سبع   -اإلنسان

آيات مفصالٍت فيها بيان، أن العالقة الوطيدة بين القراءتين هي سبب الحياة  

ْد  والنماء، كما فيها أن االنفصال بينهما سبب الفساد والهالك، قال سبحانه: }َولَقَ 

ْلنَاهُ َعلَى ِعْلٍم هًُدى َوَرْحَمةً ِلقَْوٍم يُْؤِمنُوَن * َهْل يَْنظُُروَن إِالَّ تَأِْويلَهُ   ِجئْنَاهُْم بِِكتَاٍب فَصَّ

يَْوَم يَأْتِي تَأِْويلُهُ يَقُوُل الَِّذيَن نَسُوهُ ِمْن قَْبُل قَْد َجاَءْت ُرسُُل َربِّنَا بِالَْحِقّ فََهْل لَنَا ِمْن  

اَء فَيَْشفَعُوا لَنَا أَْو نَُردُّ فَنَْعَمَل َغْيَر الَِّذي كُنَّا نَْعَمُل قَْد َخِسُروا أَْنفَُسُهْم َوَضلَّ  شُفَعَ 



 

 

َعْنُهْم َما َكانُوا يَْفتَُروَن * إِنَّ َربَّكُُم للٰاُ الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواألَْرَض فِي ِستَِّة أَيَّاٍم ثُمَّ  

عَْرِش يُْغِشي اللَّْيَل النََّهاَر يَْطلُبُهُ َحثِيثًا َوالشَّْمَس َواْلقََمَر َوالنُُّجوَم  اْستََوى َعلَى الْ 

ًعا   َراٍت بِأَْمِرِه أاَلَ لَهُ اْلَخلُْق َواألَْمُر تَبَاَرَك للٰاُ َربُّ اْلعَالَِميَن * اْدعُوا َربَّكُْم تََضرُّ ُمَسخَّ

تَِديَن * َوالَ تُْفِسُدوا فِي األَْرِض بَْعَد إِْصالَِحَها َواْدعُوهُ َخْوفًا  َوُخْفيَةً إِنَّهُ الَ يُِحبُّ اْلُمعْ 

يَاَح نُْشًرا بَْيَن يََدْي   َوَطَمعًا إِنَّ َرْحَمةَ للٰاِ قَِريٌب ِمَن اْلُمْحِسنِيَن * َوهَُو الَِّذي يُْرِسُل الِرّ

اهُ ِلبَلٍَد َميٍِّت فَأَْنَزْلنَا بِِه اْلَماَء فَأَْخَرْجنَا بِِه ِمْن  َرْحَمتِِه َحتَّى إِذَا أَقَلَّْت َسَحابًا ثِقَااًل سُْقنَ 

َربِِّه   كُِلّ الثََّمَراِت َكذَِلَك نُْخِرُج اْلَمْوتَى لَعَلَّكُْم تَذَكَُّروَن * َواْلبَلَُد الطَّيُِّب يَْخُرُج نَبَاتُهُ بِِإْذنِ 

ُف اآليَاِت ِلقَْوٍم يَْشكُُروَن{  َوالَِّذي َخبَُث الَ يَْخُرُج إِالَّ نَِكًدا َكذَ  ِلَك نَُصِرّ

 ". 58إلى52"األعراف/

إن العناية بقراءة الكون مرجع الحركة والفعل، وبالقراءة في الوحي الستبانة  

القبلة، والستمداد الوجهة منه في محافظة دائمٍة على الوصل، والجمع بين هاتين  

ْشُد ِمَن   القراءتين هو ما يجعل الحركة والفاعلية راشدتين بانيتين }قَْد تَبَيََّن الرُّ

 (. 256اْلغَيِّ{ )البقرة/

وإذا كان حديثنا حديثا عن التكامل المعرفي الناجم عن الضّم والجمع بين  

القراءتين، فإنه تجدر اإلشارة إلى أنه لتحقيق القراءة التكاملية، البد من عدم  

مات يمكن  إهمال الجانب المؤسَّساتي وهو جانب يكتسي بدوره مجم وعة من المقّوِ

 إجمالها فيما يأتي: 

توضيح مقاصد المؤسَّسات قبل أن يبدأ العمل فيها، وقبل أن ترصد لها   - 1 •

إمكاناتها ومواردها، وكذا قبل أن تخّطط برامجها، حيث يجب أن تكون المقاصد  

 بيّنة وواضحة بين يدي ذلك كله. 

ا، مجموعة من المعارف  المضمون المستجيب للمقاصد، وتتمحور حول كل هذ-2 •

 والعلوم، والقدرات التي وجب أن تكتسب من أجل بلورة المضامين األنسب. 

ن قصد االضطالع بما سبق.  -3 •  يعتبر البشُر هو المكّوِن والمكوَّ

 دراسة الجدوى في كل حين بطريقٍة جزئية ثم بطريقة كلية.  -4 •

 والميّسرة له. الهياكل القانونية واإلدارية الممكنة مما سبق  -5 •

 استيفاء الجوانب المادية.  -6 •

 التقويم حتى يقبل الجيّد ويدرأ غيره.  -7 •

مات القراءة والمناهج والمؤسسات، فإن   مات؛ مقّوِ وبدون التكامل بين هذه المقّوِ

فعل القراءة غير التكاملية، قد ولّد مجموعة من االختالالت التي نعاني منها بجالٍء  

 في واقعنا المعاصر. 



 

 

كي يكون فعل القراءة التكاملية بين الكتابين المنظور والمسطور من جهة، وبين  ول

ونقصد بذلك علوم التيسير   -العلوم المنبثقة عن الحوار معهما من جهة ثانية، 

أمًرا ممكنًا، البد أن يضطلع اإلنسان بتحقيق ما سلف ذكره من    -وعلوم التسخير

وسيلة لتحقيق التكامل والتنامي  مقّومات، حتى يكون الجمع بين القراءتين 

واإلغناء لكّلٍ منهما، والجمع بين القدرة على الحركة والقدرة على استحضار  

القبلة واستبانة الوجهة واستخالص القيم، وتحقيق العبور بين الكتابين والعلوم  

المستخلصة منهما، بالخبرات المستخرجة من كل منهما، إلى كل منهما. )انظر:  

 عرفي بين العلوم اإلسالمية د. أحمد عبادي(التكامل الم

 

 

 نماذج التكامل المعرفي عند علماء المسلمينسابعا: 

إلى أنهم  توّصل بأن العرب كانوا سادة التجريب، ولكنه لم ي "برتراند رسل"لقد أقر  

نظر   دفعالتنظير القرآني، حيث إن القرآن الكريم هو الذي  بفعل فعلوا ذلك 

الطبيعة، ودعاهم للكشف عن أسرارها عن طريق االختبار  البحث في  المسلمين إلى  

موضحاً أن الطبيعة مسخرة لإلنسان الذي    والتجريب باستخدام العقل والحواس،

الحصول على    من واجبه التعرف على قوانينها لإلفادة من هذا التسخير، ومن ثم

وأعدوا لهم ما استطعتم من  يقول هللا تعالى: }  القوة الالزمة إلعالء شأن العقيدة: 

 ، وجاءت كلمة )قوة ( نَِكرة لتعم كل أنواع القوى المادية والمعنوية. "60"األنفال/ قوٍة (

ولم يقتصر جهد علماء المسلمين على اكتشاف منهج البحث التجريبي وتطبيقه في  

م الطبيعية والرياضية، بل وضعوا مناهج أخرى للبحث في العلوم  نطاق العلو

الشرعية واالجتماعية، فكان لعلماء أصول الفقه منهج متميز يقوم على االستقراء  

مع النصوص الشرعية مجتهدين للوصول إلى   فقه وواالستدالل معاً، يتعاملون 

 وشموله.  األحكام المتنوعة للمشاكل المتجددة؛ وهو منهج فريد في دقته 

كما كان لعلماء الحديث منهج للتعامل مع الرواية الحديثية سنداً ومتناً، تلتقي به  

معظم منجزات منهج البحت التاريخي الغربي، مما يدل على تأثرها به، خاصة وأن  

المحدثين سبقوا في منهجهم )بـعلوم الحديث( منهج البحث التاريخي الغربي، بما  

التْنِويه ببعض العلماء المسلمين  َب  جَ وَ هذا الصدد يزيد على عشرة قرون. وفي 

الذي اتصفوا بالتكامل المعرفي، بمعنى الموسوعية، في اللغة واألدب، والفقه،  

،  وعلوم القرآن، وعلوم الحديث، والتاريخ، وربَّما الفلك، أو الطب، أو الرياضيات

 . وقد سبق اإلشارة إليهم عند تعريف مصطلح التكامل

  ول ابن رشد النموذج األ-1



 

 

  595 - 520هو محمد بن أحمد بن رشد األندلسي أبو الوليد " الحفيد " )تعريفه: 

م(، المعروف بابن رشد، ولد في قرطبة باألندلس، من أسرة  1198-1126 –هـ 

 عرفت بالعلم والجاه. وتوفي في مراكش. 

كان   (1126عرفت عائلة ابن رشد بالمذهب المالكي، وجده ابو الوليد محمد )توفي 

كبير قضاة قرطبة تحت حكم المرابطين، وشغل والده ذات المنصب حتى مجيء  

 الموحدين. 

الكالم والفقه والشعر والطب والرياضيات والفلك والفلسفة، قدمه  ابن رشد  درس 

م فعينه طبيبا له ثم قاضيا في  1182ابن طفيل ألبي يعقوب خليفة الموحدين عام 

اء في اشبيلية، وأقبل على تفسير آثار  قرطبة، وتولّى ابن رشد منصب القض

أرسطو، تلبية لرغبة الخليفة الموحدي أبي يعقوب يوسف، وكان قد دخل في  

خدمته بواسطة الفيلسوف ابن طفيل، ثم عاد إلى قرطبة حيث تولى منصب قاضي  

القضاة، وبعد ذلك بنحو عشر سنوات أُلحق بالبالط المراكشي كطبيب الخليفة  

 الخاص. 

الحكمة والسياسة وعزوف الخليفة الجديد )أبو يوسف يعقوب المنصور  لكن 

( عن الفالسفة، ناهيك عن دسائس األعداء والحاقدين، جعل  1198 –  1184

المنصور ينكب ابن رشد، قاضي القضاة وطبيبه الخاص، ويتهمه مع ثلة من  

بة أغلبها  مبغضيه بالكفر والضالل ثم يبعده إلى "أليسانه" )بلدة صغيرة بجانب قرط

يتورع عن حرق جميع مؤلفاته الفلسفية، وحظر االشتغال  لم من اليهود(، و

 بالفلسفة والعلوم جملة، ما عدا الطب، والفلك، والحساب. 

اتهام الحاقدين بمروق   وخطُ سُّ كان الو ،صارة عقل جبارعُ كانت النيران تأكل 

يعود الخليفة  … كي يزداد  وزيغه عن دروب الحق والهدايةابن رشد؛  الفيلسوف 

بعدها فيرضى عن أبي الوليد ويلحقه ببالطه، ولكن قطار العمر كان قد فاتهما  

 .للميالد(، في مراكش 1198فتوفي ابن رشد والمنصور في السنة ذاتها )

ما يهمنا من سيرته هو أن ابن رشد شكل مثاال يحتذى به في التكامل المعرفي  

لعقيدة"، ورفع الظلم عن الفلسفة  بفتحه باب االجتهاد في الفقه، و"تصحيح ا 

وتحريرها من إشكاليات علم الكالم، وشرح كتب أرسطو وسد ثغراتها باالجتهاد  

داخل "ما يقتضيه مذهبه"، وإرساء "صناعة الطب" على أساس علم عصره،  

بهدف االرتفاع بها إلى مستوى العلم، والقول في "السياسة" واإلصالح السياسي،  

قافة العربية، ال لمن سلف وال لمن خلف. هذا إضافة إلى  قوال ال نجده في الث

طموحه إلى إصالح علم الفلك، وإنجاز مشاريع فكرية أخرى وعد بها ولكن ضاق  

تاريخ ابن رشد وفلسفته مؤسسة  ) عنها عمره، ليله ونهاره، فلم يستطع إنجازها

 ( ابن رشد للفكر الحر



 

 

 : النموذج الثاني ابن خلدون-2

ن محمد، ابن خلدون أبو زيد، ولي الدين الحضرمي اإلشبيلي  هو عبد الرحمن ب

للميالد، مؤرخ من شمال إفريقيا،    1406و 1332عاش خالل الفترة الممتدة بين 

تونسي المولد، أندلسي حضرمي األصل، كما عاش بعد تخرجه في جامعة الزيتونة  

 في مختلف المدن بشمال إفريقيا. 

عربية متميزة، فقد كان عالًما موسوعيًا متعدد المعارف  يعد "ابن خلدون" عبقرية 

والعلوم، وهو رائد مجدد في كثير من العلوم والفنون، فهو المؤسس األول لعلم  

فن  -االجتماع، وإمام ومجدد في علم التاريخ، وأحد رواد فن "األتوبيوجرافيا" 

ث، وأحد فقهاء  الحدي م  ـ كما أنه أحد العلماء الراسخين في عل -الترجمة الذاتية

المالكية المعدودين، ومجدد في مجال الدراسات التربوية، وعلم النفس التربوي  

 والتعليمي، كما كان له إسهامات متميزة في التجديد في أسلوب الكتابة العربية. 

عدد المؤرخون البن خلدون عددا من المصنفات في التاريخ والحساب والمنطق،  

المبتدأ والخبر في أيام العرب    ن و” ديواغير أن من أشهر كتبه كتاب “العبر” 

  سبعوالعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر”، وهو يقع في 

)مقدمة تاريخ   خلدون. نمجلدات وأولها المقدمة، وهي المشهورة أيضا بمقدمة اب

 ابن خلدون(

         

 العروض المقّررة والتي نوقشت: 

 ونماذجه.  المعرفي بين العلوم الشرعية التكامل -1
 أحمد أزقوقي.   –حنان بشريو : ةالطلب 

  

 

  

الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى هللا وسلم على سيدنا محمد وعلى آله   

 وصحبه. 

 

     

 

 


