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بكل شيء بإحاطتھ بانفراد الخالق بعلمھ و) للعالمین(تمیز خلق هللا سبحانھ للسماوات واألرض وما بینھما : ملخص
. وبین خلقھ، وبھدایتھ التي یُسیّر بھا خلقھ ویربیھم بحیث ال یطغى عالَم على آخرھ علماً، وبروحھ التي ربطت  بین

تمیز العلم المعاصر الذي یقوده الغرب في إبداعھ في استقراء وتقلید َخْلق قد و. یستحق التقلیدوبذلك كان خلقھ إبداعاً 
غیر أن ھذا العلم الغربي تطور بمعزل عن دلیل رباني متكامل للعالمین . هللا سبحانھ في السماوات واألرض

universal referenceان في المیزان أدى إلى فساد بیئي مما أدى إلى رؤیة الَخلق بعین واحدة فنتج عن ذلك طغی
حالیة، كان التحدي المطلوب تحدیا تشریعیا ومنھجیا مادیة وبما أن العلم المعاصر یمثّل أفضل صالحیة . وانھیار ُخلُقي

.في كیفیة إعادة التوازن لعالج مشاكل الحضارة العصریة في القرن الحالي الواحد والعشرین
یتم من خاللھا االستفادة من العلم المعاصر الذي توصل إلیھ اإلنسان لیكون مدخال یھدف ھذا البحث إلى تقدیم رؤیة 
فالمنھاج المطلوب یتمثل .  كما بینت سورة العلق في أول ما نزل) القرءان الكریم(في استقراء دلیل الخالق للعالمین 

َخلََق )1(اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخلَقَ (تبصر عین تُبصر َخْلق هللا سبحانھ أوال وتستقري ما: بقراءة الَخلق بعینین اثنتین
ْنَساَن ِمْن َعلَقٍ  ، وعین أخرى تُبصر كتاب هللا ودلیلھ إلى اإلنسان وتستقري أیضا ما تبصر لتؤكد أو تعید النظر ))2(اْإلِ

ْنَساَن َما لَْم یَْعلَمْ )4(لََّم بِاْلقَلَمِ الَِّذي عَ )3(اْقَرْأ َوَربَُّك اْألَْكَرمُ (في ما تم استقراؤه من َخْلق هللا وتضیف علیھ  )). 5(َعلََّم اْإلِ
َكالَّ إِنَّ : وقد حّذر الخالق في بدایات نزول دلیلھ على أن اإلستغناء عن أي من القراءتین یؤدي إلى طغیان في المیزان

ْنَساَن لَیَْطَغى لغربیة التي تطورت بعین واحدة فكانت وھذا ما حصل في ظل الحضارة ا). 7(أَْن َرآهُ اْستَْغنَى)6(اْإلِ
یوضح یُرجع إلیھ  manualحضارة عوراء  توصل اإلنسان من خاللھا إلى ضرورة تزوید صناعتھ بدلیل تعلیمي 

یُرجع إلیھ universal referenceكیفیة التعامل مع صناعتھ، في حین غفل عن حاجتھ إلى دلیل تعلیمي من خالقھ 
!یق الھدفیبین ھدف خلقھ وكیفیة تحق

) الكفاءة(القوةمؤھل : یرى الباحث أن التحدي األعظم للتعلیم ھو تحقیق إمكانیة تزویّد طالب العلم بمؤھلین رئیسین
الذي یضبط التزامھ األمانةالتي یُحسن بھا ھضم ما توصل إلیھ العلم النافع الالزم لتحقیق عمارة األرض، ومؤھل 

القوة (لتحقیق المؤھلین أقوم مرجعھو " القرءان: كتاب هللا"دلیل الخالق سبحانھ وأن. السلوكي بالعمل وفقا لما یعلم
فھماً إسالمیاً في تمیّز القرءان الكریم في عالج أھم القضایا المتعلقة في تشكیل كذلك یطرح البحث و. معا) واألمانة

تقني الھادفة إلى تبسیط البحث العلمي مؤسسات البحث العلمي لتقوم على العلم واإلیمان، وتشكیل مؤسسات التعلیم ال
: وتیسیره للمتعلم عن طریق إثارة التفكیر وتحدید الثابت والمتغیر واالستناد على البینة والبرھان عمال بقولھ سبحانھ

ُر اْلُمْؤِمنِیَن الَِّذیَن یَْعَملُوَن الّصلِ [ .اإلسراء])9(حِت أَنَّ لَھُْم أَْجراً َكبِیراً إِنَّ َھَذا اْلقُْرءاَن یَْھِدي لِلَّتِي ِھَي أَْقَوُم َویُبَشِّ

خلق، صناعة، تعلیم، دلیل, توازن: كلمات مفتاحیة

مقدمة

قسم ھو حقائق نظریة تتسم بالثبات وھي : لقد اكتشف البشر في العصر الحدیث أن العلوم المادیة واإلنسانیة قسمان
وقسم ھو تطبیقات عملیة تتجدد ، scienceأو إنسانیة تشریعیة القوانین أطلق علیھا العلوم النظریة سواء كانت مادیة

وانقسم التعلیم بناء على . applied scienceوتتسم بالتغیر حسب الواقع العملي المتغیر، أطلق علیھا العلوم التطبیقیة 
یركز على الجانب ذلك فأصبحت الكلیات منھا ما یركز على الجانب النظري والقلیل من المجال التطبیقي، ومنھا ما 

فھناك العالِم علماً نظریاً وھناك المھندس الخبیر : وانقسم المختصون من العلماء. التطبیقي وقلیل من الجانب النظري



، واآلخر یدرس كیفیة تطبیقھ واالنتفاع بھ في scienceأولھما یدرس العلم النظري بقوانینھ الثابتة . بالعلم التطبیقي
التي تضع الدستور والقوانین ) Legislative Authority(وھناك السلطة التشریعیة . engineeringالواقع المتغیر

یقابلھا السلطة . النظریة المتسمة بالثبات فال یملك أحد تغییرھا أو تعدیل نصوصھا إال السلطة التشریعیة التي وضعتھا
وامر الیومیة المتغیرة حسب الواقع ما تنفذ التي تُصدر من األنظمة اإلداریة واأل) Executive Authority(التنفیذیة 

الذي یدرس السیاسة وأصولھا دراسة نظریة ویقابلھ Politicianوھناك السیاسي . بھ القانون وتدیر بھ شؤون الدولة
.الذي ھو سیاسي تطبیقي یراعي الواقع المتغیر واإلمكانات المتاحةStatesmanرجل الدولة 

اكتشاف وسائل متطورة للنظر والقیاس یتبین أن ما اعتقد العلم أنھ ثابت إنما ھو حكمة ومع ازدیاد المعرفة العلمیة و
فقوانین نیوتن مثال ال تصلح أوال حین . نظریة تصلح ضمن ظروف محددة بحیث تبطل ھذه النظریة بتغیر الظروف

علوم النانو لتحل محلھا ، وال تصلح ثانیا في]1[تصبح السرعة تساوي سرعة الضوء لتحل محلھا قوانین اینشتاین 
ناھیك أن الفیزیاء الكمیة تتعارض في أساسیاتھا مع فیزیاء نیوتن واینشتاین مما . quantum physicsالفیزیاء الكمیة 

التي تفترض أحد superstring theoryدفع العلماء إلى محاولة حل ھذه التناقضات من خالل نظریة األوتار الفائقة 
من ھنا نستطیع القول أن ما یكتشفھ اإلنسان ھو علوم تزداد وتتغیر باستمرار مع . ]2[نعیشھ عشر بعدا للعالم الذي

وھي إما علوم نظریة أكثر ثباتا تمثل القوانین التي یستقرؤھا . زیادة المعرفة اإلنسانیة وتحسن وسائل النظر والقیاس
یقابلھا علوم تطبیقیة في كیفیة فھم واستخدام ھذه اإلنسان ضمن وسائل النظر والقیاس المتوفرة لدیھ عن حقائق الكون،

.القوانین بشكل متوازن بحیث ال یطغى عالَم أو إنسان على آخر
فمعرفة حقائق الكون إما تُستقرأ من . وفي المقابل یتبین لدارس كتاب هللا سبحانھ مصدرا آخر للعلم مرسال من الخالق

الثابتة التي نصوصتم استخدام لفظ الكتاب في القرءان لیشیر أوال إلى الوقد . الكون أو من رسائل الخالق إلى المخلوق
ثانیا إلى المنھاج الالزم في فھم ھذه ، كما تشیر والتي تمثل التشریع النظري)مع وجوب تغیر مفھومھا(ال تتغیر

ُ الَِّذي أَْنَزَل اْلِكتَاَب بِالْ (: الحقائق وتطبیقھا مطلقا علیھ لفظ  المیزان اَعةَ هللاَّ َحقِّ َواْلِمیَزاَن َوَما یُْدِریَك لََعلَّ السَّ
ھذا الحكم الناتج . والمیزان ھو األداة التي تُستخدم للحكم على تنفیذ مفاھیم الكتاب على العالمین. الشورى))17(قَِریبٌ 

حكمة الالزمة في عن دراسة المفاھیم النظریة المحكمة للكتاب في كفة وتطبیقاتھا العملیة في الكفة األخرى ھي ال
وقد جاء على لسان إبراھیم علیھ السالم أھمیة الدمج في التعلیم بین الحقائق  الثابتة . تحقیق التوازن في الكون

:وومفاھیمھا النظریة والتطبیقیة العملیة كأساس لتزكیة التعلیم معتبرا من لم یلتزم بمثل ھذا المنھاج سفیھا
یِھْم إِنََّك أَْنَت اْلَعِزیُز َربَّنَا َواْبَعْث فِیِھْم َرُسو( ًال ِمْنھُْم یَْتلُو َعلَْیِھْم َءایَاتَِك َویَُعلُِّمھُُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َویَُزكِّ

ْنیَا َوإِنَّ )129(اْلَحِكیمُ  ھُ فِي اْآلِخَرِة لَِمَن َوَمْن یَْرَغُب َعْن ِملَِّة إِْبَراِھیَم إِالَّ َمْن َسفِھَ نَْفَسھُ َولَقَِد اْصَطفَْینَاهُ فِي الدُّ
الِِحینَ  البقرة ))130(الصَّ

دال من اتباع الھوى والعمل بمقتضیات ھذا العلم ب. القوة في تزكیة المتعلم/فالعلم بالحقائق النظریة یمثل عنصر الكفاءة
.عمارة األرضفالتزكیة ھي تغییر الفكر والسلوك بما ینفع الناس ویسھم في . مانة في تزكیة المتعلمیمثل عنصر األ

والعلم المعاصر المتطور في معزل عن كتاب هللا سبحانھ قاصر عن اإللمام بكافة الحقائق الكونیة بسبب قدراتھ 
المحدودة فالمخلوق أدنى من الخالق، وھو یتطور من خالل وسائل للقیاس وفرضیات كلھا محكومة بواقع محدد 

أما الخالق فقد وثّق قدراتھ في إجابة موسى علیھ . ق التوازن محدودةوتتغیر بتغیر الواقع مما یجعل إمكانیاتھ في تحقی
. 20/طھ])50(قَاَل َربُّنَا الَِّذي أَْعطَى ُكلَّ َشْيٍء َخْلقَھُ ثُمَّ َھَدى)49(قَاَل فََمْن َربُُّكَما یُموَسى: السالم حین سألھ فرعون

أولھما أنھ عز وجل ھو الذي صمم كل شيء فأعطاه خصائصھ : نییفید معنی]أَْعطَى ُكلَّ َشْيٍء َخْلقَھُ [فقولھ سبحانھ 
إلى هللا المصمم سبحانھ ]َخْلقَھُ [فإذا أعدنا الضمیر في . وصورتھ التي تناسب الغرض الذي من أجلھ خلقھ هللا تعالى

(كما ھو الحال في الصناعات البشریة (
ِ [)) األعلى ِ الَِّذي أَْتقََن ُكلَّ َشْيءٍ [مشیراً بإتقان عملھ إلى كونھ ]َھَذا َخْلُق هللاَّ وقولھ سبحانھ . 27/النمل/88]ُصْنَع هللاَّ

یفید أنھ برمج الشيء المصمَّم وكل ما یتعلق ویحیط بھ من عالمین لیؤدي كل منھم دوره في یسر وبأقل ]ثُمَّ َھَدى[
فلو نظرنا إلى . فقط) ھداه(ولم یقل ]ثُمَّ َھَدى[تكلفة والجھد بتوازن عجیب دون أن یطغى عالَم على آخر، لذلك قال ال

عمل أجھزة الجسم وأعضائھ وتصمیمھا وبرمجتھا لتؤدي أدوارھا تلقائیاً وفي یسر وسھولة، ثّم نظرنا إلى آالف وربما 
تتحرك بسرعة وباستمرار دون أن تصطدم سمكة بسمكة أو وھي لسماء مالیین أسراب السمك في البحر، والطیر في ا

ھذه المالیین من األجرام السماویة التي تكتظ اكتظاظاً رھیباً حتى وكذلك لو نظرنا إلى . لرأینا العجب... طائر بطائر
بھ احتمال تصادم لتبدو في اكتظاظھا كحبات الرمل على الشاطئ، ومع ذلك فإن احتمال تصادم واحد منھا باآلخر یشا

لن نستطیع أن نحصي األمثلة على خلق هللا تعالى الموصوف باإلتقان المعجز، مع أن و.ذبابتین تطیران في سماء آسیا
:أي مثال منھا ینطق بما نطق وشھد بھ شاعر في كلمات



تدل على أنھ الواحدوفي كل شيء لھ ءایة 
-ولو ناقص–بشريفالمخترعات والصناعات اإلنسانیة تقلید. انھوقد تمیز العلم في محاولتھ محاكاة خلق هللا سبح

سخت عن الطیور، والغواصات عن األسماك، والكامیرات عن فالطائرات نُ . لبعض مخلوقات هللا سبحانھ ومصنوعاتھ
خة العیون، والحاسبات  عن الدماغ البشري، واألقمار الصناعیة عن الكواكب وأقمارھا مع الفارق العظیم بین النس

. والمنسوخ عنھ
وفي الوقت الذي یُقّر ذوو العقول للخالق العظیم الذي كل ھذا الكون خْلقھ، یُقرون لھ بالعلم والقدرة والحكمة المطلقة، 
كما یُقرون بالفرق الھائل بین مخلوقات هللا سبحانھ ومصنوعاتھ من جھة، ومصنوعات اإلنسان من جھة أخرى ال 

universalدلیل الصنعة (لب نجدھم یَسعْون جاھدین إلى ط reference ( من الخالق الصانع بینما یھتمون بعمل دلیل
یُلحقونھ بكل شيء یصنعونھ یوضحون فیھ كیفیة عمل اآللة أو الجھاز المصنوع، وتعلیمات تشغیلھ، والغرض الذي 

تعلیماتتشغیلھ وصیانتھ من في ھذا الدلیل كل ما یعین مستعملَھ المستفیَد منھ على ُحسن ) یُفّصلون(یؤدیھ، كما 
تحذیرات المصنوع أطول فترة ممكنة إذا احترمت تعلیمات الصانع، وغیر مغفلین بضمانة التشغیل والصیانة معتزین 

من أمور إذا ارتكبت أو خولفت تعلیمات التشغیل تعتبر الضمانة الغیة ألن الجھاز لن یعمل أو أنھ ستكثر أعطابھ 
!بحیث ال یحقق الغرض منھ

التي ھي بنود –ومع التسلسل العقلي لھذا الطرح الذي تؤیده أحداث الكون وما یجري فیھ كما تؤیده ءایات هللا سبحانھ 
فیما ]إِلَِھ النَّاسِ [و ]َملِِك النَّاسِ [و]َربِّ النَّاسِ [فإننا نجد قصوراً في إدراك دور - )دلیل خلق اإلنسان والكون(في 

تملك وال : بل ال یُحسب لھ سبحانھ حساب وكأنھ في أحسن األحوال كملكة بریطانیا،یجري من أحداث على األرض
ومع أن الغرب المسیحي الذي یسیطر على العالم ویفرض علیھ فكره المادي الدنیوي  الیوم ھو من أھل الكتاب . تحكم

موجھة للعالمین لم یجد أھل الكتاب غیر أولى االول في طبعتھ األولى التوراة واإلنجیل، إال أنھ بسبب كون كتابھ طبعة 
مصدر الوحي ) التوراة واإلنجیل(فیھ ما یشفي غلیلھم ویطفئ ظمأھم إلى المعرفة بعد أن قرروا بدء نھضتھم واعتبار 

. والدین الوحید
فقد رأوا األمور بعین universal referenceالرباني الكامل) دلیل خلق اإلنسان(الغرب المسیحي لم یعرف وألن 

واحدة استقرؤا من خاللھا وضمن قدرات الوسائل المادیة المتاحة في القیاس وفرضیات الواقع وقدرات العقل البشري 
الطبعة إلى ما توصل لھ العالم الیوم من حضارة عوراء ظھر فسادھا لیكون ھذا الفساد محركا للبشریة للرجوع إلى 

َظَھَر اْلفََساُد فِي اْلبَرِّ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت أَْیِدي النَّاِس لِیُِذیقَھُْم (:مالقرءان الكریكتاب ربھا الموجھ للعالمیناآلخرة من 
وإذا رجعنا إلى ھذا الكتاب وجدنا أنھ فُصل ألھل العلم كما نفھم من . الروم))41(بَْعَض الَِّذي َعِملُوا لََعلَّھُْم یَْرِجعُونَ 

لَْت َءایتُ [:مطلع سورة فصلت فال بد لمن یرید فھم تفصیالت .41/فصلت])3(ھُ قُْرَءانًا َعَربِیًّا لِقَْوٍم یَْعلَُمونَ ِكتٌب فُصِّ
وأن یكون ذا علم مادي یُعینھ على فھم إشارات هللا -تعبیراً وفھماً وتفكیراً –القرءان العظیم أن یعرف اللسان العربي 

علم الذي وعد هللا سبحانھ أن یكون كّشافاً لصدق ءایات وھو ال. سبحانھ وتوصیاتھ الكثیرة التي ضّمنھا ءایاتھ الكریمة
َسنُِریِھْم َءایتِنَا فِي اْآلفَاِق َوفِي أَْنفُِسِھْم َحتَّى یَتَبَیََّن لَھُْم أَنَّھُ اْلَحقُّ أََولَْم [:الكتاب الكریم كما ورد في آخر سورة فصلت

.]3[41/فصلت])53(یَْكِف بَِربَِّك أَنَّھُ َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َشِھیدٌ 

:دلیل الَخلق

(:كانت أھم عظة في دلیل الَخلق الموجھ للعالمین قولھ سبحانھ في سورة سبأ
فللقیام بأي عمل . سبأ))46(ُكْم بَْیَن یََدْي َعَذاٍب َشِدیدٍ َمْثنَى َوفَُراَدى ثُمَّ تَتَفَكَُّروا َما بَِصاِحبُِكْم ِمْن ِجنٍَّة إِْن ھَُو إِالَّ نَِذیٌر لَ 

:ومن ذلك نفھم عدة مثاني منھا. ومن ثم فرادىكالتعلم والتعلیم ال بد من القیام أوال مثنى
والكتاب ، الزمر/41]بِاْلَحقِّ إِنَّا أَنَزْلنَا َعلَْیَك اْلِكتَب لِلنَّاِس [الكتاب المسطور: ضرورة دراسة مصدرین للحق.1

َرُكْم فَأَْحَسَن ُصَوَرُكْم َوإِلَْیِھ اْلَمِصیُر َخلََق السَّموِت َواْألَْرَض بِاْلَحقِّ [:المنظور وقد تكرر ذكر . التغابن])3(َوَصوَّ
1في كتاب هللا في إشارة بینة إلى توحید حقائق الَخلق وحقائق الكتاب) مرة227(الكتاب بنفس تكرار ذكر الحق 

وحیث أن المرجعیة . عرفةُ الحقیقة والعلُم بھا من أي من المصدرین یساعد على فھمھا من المصدر اآلخرفم. ]4،5[

اً يـساوي تكـرار تكـرار 227فيتبقـى ) أم الكتـاب(مـرات وردت بـصيغة 3مـرة يف كتـاب اهللا سـبحانه منهـا 230كلمة كتاب معرفـة ونكـرة وردت1
. ذكر احلق



َ ھَُو اْلَحقُّ [: للكتابین واحدة ن ال یمكن أن یالقراءتإن ف، )فخالق السماوات واألرض ھو منزل الكتاب(]َذلَِك بِأَنَّ هللاَّ
فالفھم البشري . ظاھري فالخطأ یكون في فَْھم محتویات أحد الكتابینوفي حالة التعارض ال. تتعارضا في مفاھیمھما

غیر كامل وكثیر الخطأ أما ُسنّة هللا سبحانھ في تسییر العالَمین سواء في الكتاب المنظور أو الكتاب المسطور فال تتبدل 
ِ تَْبِدیًال َولَْن تَِجَد لُِسنَّةِ فَلَْن تَِجَد … [:وال تتحول ِ تَْحِویًال لُِسنَِّة هللاَّ وبذلك یتزود طالب العلم بعینین . فاطر])43(هللاَّ

للعین التي تستقرئ كتاب هللا ) كما ھو الحال في عیني اإلنسان(اثنتین تعین كل واحدة منھما األخرى مع بقاء الھیمنة 
قًا لِمَ (: لیكون مھیمنا على ما سواه ا بَْیَن یََدْیِھ ِمَن اْلِكتَاِب َوُمَھْیِمنًا َوأَْنَزْلنَا إِلَْیَك اْلِكتَاَب بِاْلَحقِّ ُمَصدِّ

. المائدة))48...(َعلَْیھِ 
َسنُِریِھْم ءایتِنَا فِي اْآلفَاِق َوفِي أَنفُِسِھْم َحتَّى یَتَبَیََّن لَھُْم أَنَّھُ اْلَحقُّ أََولَْم یَْكِف بَِربَِّك [: وفي قول الحق في سورة فصلت

بجمع وْعدبتحقق ءایاتھ في اآلفاق وتحقق ءایاتھ في األنفس وھو وعد عامفصلت])53(یٌد أَنَّھُ َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َشھِ 
والقرءان یقرن بین ءایات اآلفاق واألنفس .مجال العلم ھو اآلفاق ومجال  اإلیمان ھو األنفسفإن . العلم واألیمان

فكل علم في اآلفاق لھ انعكاس في األنفس . )وحدة المرجعیة للتشریع والعلم(یوحد بین الُسنّن التي تحكمھما بحیث 
وفي تأكید خضوع اآلفاق واألنفس للُسنّن نفسھا یقول . كل علم في األنفس لھ انعكاس في اآلفاقأي أن والعكس صحیح 

ِض أَْكبَُر لََخْلُق السَّموِت َواْألَرْ [:الحق مذكراً بأنھ خالق األشیاء وخالق الُسنن التي تحكمھا والتي ال تتبدل وال تتحول
ِ [، غافر])57(َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس َال یَْعلَُموَن ِمْن َخْلِق النَّاسِ  ِ تَْبِدیالً َولَن تَِجَد لُِسنَِّت هللاَّ فَلَن تَِجَد لُِسنَِّت هللاَّ

اْختَلَْفتُْم فِیِھ ِمن َوَما [: من سورة الشورى3وفي تأكید وحدة المرجعیة أیضا یقول الحق في ءایة . فاطر/43]تَْحِویالً 
ْلُت َوإِلَْیِھ أُنِیُب  ُ َربِّي َعلَْیِھ تََوكَّ ِ َذلُِكُم هللاَّ . یعني أي شيء أو بعض شيء]من شيء[وقولھ ])10(َشْيٍء فَُحْكُمھُ إِلَى هللاَّ

نة مصداقا لقولھ واألما) الكفاءة(القوة : تزوید طالب العلم بمؤھلین إثنین قبل التركیز على أي منھماضرورة.2
فقط أو الكفاءة/ووجود تخصصات تُعنى بالقوة).القصص)26(إِنَّ َخْیَر َمِن اْستَأَْجْرَت اْلقَِويُّ اْألَِمینُ (...: سبحانھ

فقد انقسم التعلیم في العالم . طغیان في التعلیمباألمانة فقط أو تُعنى بالقوة واألمانة في جوانب ال تفید األمة كلھا مظاھر 
ویتم . قسم معنّي ببناء المجتمعات علمیاً في مجاالت الطب والھندسة والصیدلة والعلوم وغیرھا: المي إلى قسمیناإلس

الكفاءة/لكتاب المسطور مما یؤدي إلى بناء عنصر القوةرجوع إلى اتدریسھ من خالل الكتاب المنظور فقط دون 
وقسم معنّي ببناء األمانة في . قیة وكل َمن تأسى بھاھذه ھي مشكلة المجتمعات الغربیة األخال. بمعزل عن األمانة

مجاالت التربیة وعلوم النفس واإلجتماع معتقدا جدوى ذلك بمعزل عن الكفاءة غیر مدرك أن تمیّز اإلنسان عن 
فكان ثمرة ذلك عزل الدین عن الحیاة وھذه ھي مشكلة . المالئكة إنما كان بكفاءتھ علیھم مع تمیزھم عنھ باألمانة

.تمعاتنا اإلسالمیة الكبرىمج

:مركزیة التعلیم في تحقیق التوازن بین مؤسسات المجتمع

وھو (تقوم تنمیة أي مجتمع على ثالثة محاور رئیسة یتداخل بعضھا مع بعض بحیث ال یمكن تحقیق الھدف من التعلیم 
ار ھذه المحاور الثالثة الممثلة في ما لم تتكامل أدو) نفع المجتمع واإلسھام في عمارة األرض بتوازن ینمو إیجابیا

كشفتھدف إلى البحث العلميفمؤسسات . مؤسسات البحث العلمي ومؤسسات التعلیم التقني والمؤسسات العمرانیة
.  األساسالقوانین التي تحكم اآلفاق بعالَمھا المادي وتشكیل الفكر الالزم للنھضة العمرانیة وھي بذلك تمثل

) فقھھا(تمثل اآللیة التي یتم من خاللھا  تأھیل الكادر البشري المدرب على قراءة القوانین التعلیم التقنيومؤسسات 
بین المؤسسات البحثیة الربط حلقة (ومعرفة ءالیة تطبیقھا إلنتاج أي منتج عمراني، وھي بذلك تمثل القواعد 

خدمات نافعة بتوفیر التمویل والمناخ فتعمل على إنتاج أو تقدیم العمرانیةأما المؤسسات ). والمؤسسات العمرانیة
ویمثل ).الثمرة(التنموي لألمة البناءالالزم لترجمة الفكر البحثي من خالل الكوادر البشریة المؤھلة وھي بذلك تمثل 

مثاال مبسطا یمكن من خالل شرح ءالیة عملھ بیان مركزیة التعلیم في تحقیق التوازن فكرا لیمكن ]6[الحاسب اآللي 
إدخال )1: (فلحل أي مسألة باستخدام الحاسب یتم إجراء ثالث عملیات. ك تحقیقھ عمال ففاقد الشيء ال یعطیھبعد ذل

) processing(ثم التعامل مع المدخالت ضمن منھاج ) input) (2(المعلومات التي تشخص الواقع تشخیصاً دقیقا 
. یكون تطبیقھا كفیل بحل المسألة) output(لتحقیق ُمخَرجات ) 3(یھدف إلى تطویر الواقع أو عالج مشاكلھ 

حل (ففي حال تحقیق المخرجات للھدف المرجو . ھي دلیل صحة المدخالت وصحة المنھاجالنافعة الُمخَرجات 
أما فشل المخرجات فھو دلیل عملي یثبت خطأ . یكون ذلك دلیال عملیاً على صحة المدخالت والمنھاج) المسألة

.ھماالمدخالت أو المنھاج أو كلی



مؤسسات البحث العلمي مقام المدخالت، وتقوم مؤسسات التعلیم التقني وتعلیم مع یقوم الكتاب المسطور بنصوصھ 
فمستوى المؤسسات . مقام المنھاج، وتقوم المؤسسات العمرانیة مقام المخرجات) القرءان(قراءة الكتاب المسطور 

َوقُل [: وإلى ھذه اآللیة أشار الحق في سورة اإلسراء. علیمالعمرانیة وما تنتجھ ھو ثمرة صحة المدخالت وصحة الت
بِّ  ومن الواضح أن . اإلسراء])80(أَْدِخْلنِي ُمْدَخَل ِصْدٍق َوأَْخِرْجنِي ُمْخَرَج ِصْدٍق َواْجَعل لِّي ِمن لَُّدنَك ُسْلطناً نَِّصیراً رَّ

.وفي ما یلي تفصیل ذلك. الث والتنسیق بینھاالنھضة الحضاریة ال یمكن أن تتم ما لم یتكامل عمل المؤسسات الث

)المدخالت(مؤسسات البحث العلمي.أ
:تھدف مؤسسات البحث العلمي إلى كشف وتطبیق القوانین التي تحكم اآلفاق واألنفس من خالل منھاجین رئیسیین

تحدید (وانین موحدة لھا مرحلة استقراء الخْلق من خالل  تجمیع المواد التي تشترك في الصفات الخْلقیة ووضع ق)1(
مرحلة تطبیق القوانین المتعارف علیھا في المجتمع ) 2(. inductionفي ما یُعرف باسلوب اإلستقراء ) المواصفات

وإذا كانت بحوث . deductionومنھا القوانین التشریعیة لإلنسان على األمثلة العملیة في ما یُعرف باسلوب اإلستنباط 
قوانین الُخلُق  ضبط السلوك بحیث تكون نن التي تحكم الَخلق، فبحوث التربیة تھدف إلى اآلفاق تھدف إلى كشف الس

. منسجمة مع ُسنن الَخلق
ءایات تمت نسبتھا إلى هللا وءایات تمت نسبتھا إلى الرب : وقد حدد الحق سبحانھ ثالث أصناف من اآلیات في كتابھ

ُ َعلَْیِھم (:في قولھ سبحانھتطبیق تلك القوانینفي آلیةومرة واحدة نسبت فیھا اآلیات  إلى الرحمن أُْولَئَِك الَِّذیَن أَْنَعَم هللاَّ
ْن َھَدْینَا َواْجتَبَْینَا إَِذا تُْتلَى َعلَْیھِ  یَِّة إِْبرِھیَم َوإِْسرئِیَل َوِممَّ ْن َحَمْلنَا َمَع نُوحٍ َوِمن ُذرِّ یَِّة ءاَدَم َوِممَّ َن النَّبِیِّیَن ِمن ُذرِّ ْم مِّ

ْحَمن خَ  داً َوبُِكیّاً ءایُت الرَّ وا ُسجَّ ْن َھَدْینَا َواْجتَبَْینَا[وقول الحق . 19/مریم))58(رُّ یشمل كل من یرید ویسعى ]َوِممَّ
الخالقرحمة َخلقیة منسوبة إلى هللا : ورحمن على صیغة مثنى في إشارة إلى جمع رحمتین. لیكون ممن أنعم هللا علیھم

فآیات .األعراف /54]اْلَخْلُق َواألَْمُر تَبَاَرَك ّهللاُ َربُّ اْلعلَِمیَن أَالَ لَھُ [:مدبر األمرسوبة إلى الرب ورحمة ُخلُقیة من
. النظریة والتطبیق: الرحمن ھي التي تجمع ءایات هللا وءایات الرب أي التي تجمع الَخلق والُخلق

قل إنما أعظكم بوحدة أن [ ) ءایات هللا أو ءایات الرب(أو فرادى ) ءایات هللا وءایات الرب(إما مثنى من خالل قرن 
) رحمان(والقرن بینھما یؤدي إلى رحمتین من إلھ . رحمة، وءایات الرب رحمةءایات هللا. ]

ِحیِم ) 2([ورب رحیم  ْحمـِن الرَّ .الفاتحة])3(الرَّ
مل، الن/30اإلسراء،  /110الفاتحة، /1: تكرارات في كتاب هللا سبحانھ4وقد ارتبط اسم الرحمن باسم هللا في 

األنبیاء، /112النبأ و /37: تكرارات في كتاب هللا سبحانھ4وارتبط اسم الرحمن باسم الرب أیضا في . الحشر/22
. بین الَخلق والُخلق) وأیضا إلى التساوي في األھمیة(ھذا التساوي في التكرار یشیر إلى التطابق . الرعد/30طھ، /90

ءایات األنفس فالقرءان قرن ءایات الَخلق بآیات الُخلق بتوازن بحیث ال وإذا كان الَخلق ھو ءایات اآلفاق والُخلق ھو
فكل ءایة َخلقیة ھي تعلیم لإلنسان كیف یصنع ویُعّمر بتزویده بمؤھل الكفاءة، وكل . 

وُكتُب تعلیمات الصانع ). صدقال(ءایة ُخلقیة ھي تعلیم لإلنسان كیف یضبط صناعتھ ویسوقھا بتزویده بمؤھل األمانة 
)Manual ( ھي صورة مصغرة تشبھ إلى حد ما) (فكتاب تعلیمات . كتاب تعلیمات هللا سبحانھ

Hardwareالحاسب اآللي على سبیل المثال یحتوي وصفاً آللة الحاسب التي تتكلم عن المكونات الَخلقیة للحاسب 
تتعرف أوال على مكونات الحاسب الَخلقیة ومن ثم تضبط وتفصل سلوكیاتھا التيSoftwareوبرمجیات الحاسب 

]7[.
آیة وتكرار اآلیات التي وردت فیھا عبارة 42) ءایات هللا(ویتكرر المیزان فتكرار اآلیات التي وردت فیھا عبارة 

زن بین كشف الحقائق یجب أن یواكل ذلك یشیر بوضوح إلى أن البحث العلمي. آیة42ھي أیضاً ) رب العالمین(
فالعلم الذي ال یثمر ُخلُقا غیر . میزانوأن التركیز على واحدة منھما فقط ھو طغیان في ال. وترجمتھا إلى منھاج تربوي

وال غرابة أن یكون َخلق وُخلُق من األحرف نفسھا ولكن . مجٍد كما أن الُخلُق الذي ال یثمر عمالً أیضا غیر مجدٍ 
بط ءایات الَخلق بآیات الُخلق ھو تیسیر العلم لیصبح في متناول أیدي الناس أي ھو تیسیر وأن ر. باختالف التشكیل

ِكرٍ [من ھنا كان القرءان میسراً للذكر . قرن العلم باإلیمان دَّ ْكِر فََھْل ِمن مُّ ْرنَا اْلقُْرءاَن لِلذِّ وھذا التوازن في . ]َولَقَْد یَسَّ
التي تتكلم في مطلعھا عن التعلیم وعن أھمیة إقامة ركزت علیھ سورة الرحمن التكرار بین ذكر هللا وذكر الرب ھو ما

:الذي ورد في السورة) وربما الوحید(بحیث كان ذلك ھو المطلب األھم المیزان بالقسط بدون طغیان وال خسران 
ْحَمُن [ نسَن ) 2(َعلََّم اْلقُْرءاَن ) 1(الرَّ َوالنَّْجُم َوالشََّجُر ) 5(الشَّْمُس َواْلقََمُر بُِحْسبَاٍن ) 4(َعلََّمھُ اْلبَیَاَن ) 3(َخلََق اْإلِ

َماء َرفََعَھا) 6(یَْسُجَداِن  َوأَقِیُموا اْلَوْزَن بِاْلقِْسِط َوَال تُْخِسُروا ) 8(أَالَّ تَْطَغْوا فِي اْلِمیَزاِن ) 7(َوَوَضَع اْلِمیَزاَن َوالسَّ



[ھو قمة الخسران )ءایات الرب(في الُخلُق والتطبیق و ھجر كتابھ المسطور  ل إن الحق اعتبر ترك أب. ])9(اْلِمیَزاَن 
ْنیَا َوھُْم یَْحَسبُوَن أَنَّھُْم یُْحِسنُوَن ُصْنعاً ) 103(بِاْألَْخَسِریَن أَْعمالً قُْل َھْل نُنَبِّئُُكْم  الَِّذیَن َضلَّ َسْعیُھُْم فِي اْلَحیوِة الدُّ

. ])105(َولِقَائِِھ فََحبَِطْت أَْعملُھُْم فََال نُقِیُم لَھُْم یَْوَم اْلقِیَمِة َوْزناً فَُروا بِآیِت َربِِّھْم أُولَئَِك الَِّذیَن كَ ) 104(

)المیزان/المعالجة(مؤسسات التعلیم التقني.ب
ورین وتقوم بذلك من خالل د. تھدف مؤسسات التعلیم التقني إلى تزوید المتعلم بما یلزمھ من مؤھالت لعمارة األرض

فتقوم بتبسیط القوانین وتیسیرھا . وھذا ھو الفقھ عملیاً . البحث العلمي بالواقع الُمحَدث المتغیرربط )1(:رئیسیین
لفھم انجازات البحث العلمي إیجاد الكادر البشري المؤھل)2(و.بحیث یسھل توصیلھا ألكبر قطاع ممكن من الناس

:خالل تزوید المتعلم بمؤھلین رئیسین أساسیینوتقوم بھذه المھمة من .وترجمتھا إلى واقع
أو بمعنى أصح تعلیم الكادر . تعلیم الكادر البشري التقنیة أي أحدث الطرق للتعامل مع المادة): الكفاءة(القوة . أ

اقع البشري كیفیة إتقان العمل من خالل فھم انجازات البحث العلمي في المجال المحدد وتعلّم ءالیة قرن ھذا الفھم بالو
. للخروج بمنتج جدید ثم تعلّم ءالیة تنفیذ ھذا المنتج على أرض الواقع

فخالفاً لما ھو ). االلتزام بالقوانین(تعلیم الكادر البشري القیام بمھامھ بأمانة واستقامة : )ضبط الجودة(األمانة .2
لمیة لدى طالب العلم فقد ثبت عملیاً متوقع من أن العامل األھم في عالج مشاكل الصناعة یتمثل في زیادة المعرفة الع

بما یَعلم منأي یرجع إلى عدم التزام اإلنسان. ھو إنسانيأن السبب األول الرئیس النھیار الصناعة في أي موقع 
.حقائق فینحرف عنھا في التنفیذ لتحقیق كسب مادي سریع لنقص في األمانة

نجد أن األبحاث التي تمت في مجال انھیار المنشآت بسبب ولضرب مثل على الدور الرئیس لمؤسسات التعلیم التقني 
ھي المسببة ألكبر نسبة )) الكفاءة(غیر المطورة لغیاب عنصر القوة (الزالزل أثبتت أن المنشآت الضعیفة القدیمة 

من ضحایا الزالزل كانت بسبب انھیار المنشآت الطینیة غیر % 70أكثر من (ضحایا في حال وقوع زالزل 
كما أنھا أثبتت أن لالنھیار أسباباً عدیدة وأن أكبر النسب لسبب االنھیار في كافة المنشآت القدیمة والعصریة ) العصریة

كعدم االلتزام بالمواصفات في غیاب المراقبة، والغش في المواد (ھو إنساني یرجع إلى عدم التزام اإلنسان بما یعلم 
.في صناعة منشآت عصریة واألمانة في ضبط جودتھا) الكفاءة(ة القوكل ذلك یؤكد مدى أھمیة . ]8[)غیاب األمانة(

وحتى تؤدي مؤسسات التعلیم التقني دورھا بفعالیة یجب الحرص على الكیفیة التي من خاللھا یتم تزوید طالب العلم 
وفي . والتعلیمبمؤھلي القوة واالمانة وإلى كم المعلومات الالزم لذلك، وأھمیة إقامة البرھان في جمیع مجاالت التعلم

: ما یلي بعض التفاصیل لھذین البندین المھمین

طریقة التلقین : ھناك طرائق للتعلیم منھا طریقتان رئیستان):الثابت والمتغیر(والكم ) طرائق التعلیم(الكیف .1
طریقة التلقین . نباطالقائمة على حسن القراءة واالست) والتدبر بالمصطلح القرءاني(القائمة على الحفظ وطریقة التفكیر 

قَْد َخلَْت، [ھذه الطریقة تُمثل العلم السابق ألمة . تُنتج تصامیم یتم نقلھا من مكان إلى ءاخر، فال تطویر فیھا وال إبداع
ا َكانُوْا یَْعَملُونَ  ا َكَسْبتُْم َوالَ تُْسأَلُوَن َعمَّ المتجدد الذي یحتاج إلى فال تتناسب مع البناء اإلنساني]لََھا َما َكَسبَْت َولَُكم مَّ

تختلف … إذ من المعروف أن ظروف أي مبنى من حیث تربة األساس والمناخ والبیئة االجتماعیة . طریقة التفكیر
ھذا األمر یجعل الھندسة التقلیدیة الصالحة لمبنى معین غیر . عن أي مبنى ءاخر وتختلف باختالف الزمان والمكان

، وغیر صالحة لعمارة األرض التي ینبغي أن تتطور )سواء في المكان أو الزمان(صالحة لمبنى ءاخر ظروفھ مختلفة 
وبالرجوع إلى النص الرباني نجد هللا سبحانھ أقام الحجة على المالئكة في عدم استحقاقھم لعمارة األرض . باستمرار

حنََك َال ِعْلَم لَنَا إِالَّ َما َعلَّْمتَنَا إِنََّك قَالُوا ُسبْ [بسبب كونھم مؤھلین فقط باألمانة ولكنھم عاجزون عن اإلبداع والتجدید 
قوة الربط (لذلك ال یلیق أن یقتصر التعلیم لإلنسان الذي كرمَّھ هللا سبحانھ بالعقل .البقرة])32(أَْنَت اْلَعلِیُم اْلَحِكیمُ 

ابت الذي ال تغییر فیھ ثّم ثانیا وإنما على اإلنسان أوال أن یتعلم فھم النص الث. على طریقة التلقین والحفظ) واإلضافة
وقد حّذر الحق من تعطیل ھذا . آلیة تطویر ھذا الفھم بطریقة التفكیر لمعالجة مشاكل عمارة األرض المتغیرة باستمرار

یَّ [:الكیف سواء بسبب الغفلة أو تقلید اآلباء األقدمین تَھُْم َوأَْشَھَدھُْم َعلَى َوإِْذ أََخَذ َربَُّك ِمْن بَنِي َءاَدَم ِمْن ظُھُوِرِھْم ُذرِّ
أَْو تَقُولُوا إِنََّما أَْشَرَك َءابَاُؤنَا )172(غفِلِینَ أَْنفُِسِھْم أَلَْسُت بَِربُِّكْم قَالُوا بَلَى َشِھْدنَا أَْن تَقُولُوا یَْوَم اْلقِیَمِة إِنَّا ُكنَّا َعْن َھَذا

یَّةً ِمْن بَْعِدِھْم أَفَتُ  ءایات (فالجھل ھو نتاج الغفلة عن الثوابت . األعراف])173(ْھلُِكنَا بَِما فََعَل اْلُمْبِطلُونَ ِمْن قَْبُل َوُكنَّا ُذرِّ
ھو في إبطال مفاھیم ھذه األیات المتجددة والتي تناسب الواقع المتغیر واالستعاضة عنھا ]الظلم العظیم[، و)هللا سبحانھ

فالثابت . ى وقف التطور والفشل في التجدید في عمارة األرضبمفاھیم اآلباء التي ال تتناسب مع الواقع مما یؤدي إل
عجز اإلنسان عن حملھ وإال)ب القمیصمثل القرءان الذي یمكن وضعھ في جی(یجب أن یكون قلیالً سْھَل الحمل



ّهللاَ یأُْولِي األَْلبِب لََعلَُّكْم تُْفلُِحوَن قُل الَّ یَْستَِوي اْلَخبِیُث َوالطَّیُِّب َولَْو أَْعَجبََك َكْثَرةُ اْلَخبِیِث فَاتَّقُوْا [: فأخفق
ُ [:ولتفسیر ما سبق ضرب هللا سبحانھ مثال حسیاً لیساعد اإلنسان على التذكر.المائدة])100( أَلَْم تََر َكْیَف َضَرَب هللاَّ

ُ )24(َماءِ َمثًَال َكلَِمةً طَیِّبَةً َكَشَجَرٍة طَیِّبٍَة أَْصلَُھا ثَابٌِت َوفَْرُعَھا فِي السَّ  تُْؤتِي أُُكلََھا ُكلَّ ِحیٍن بِإِْذِن َربَِّھا َویَْضِرُب هللاَّ
ثابت كأصل ھذا النص . فالكلمة الطیبة ھي النص الرباني القرءاني. إبراھیم])25(اْألَْمثَاَل لِلنَّاِس لََعلَّھُْم یَتََذكَُّرونَ 

منھ ما یمكن أما القدیم، ف. الذي ینمو على الفرع الجدیدثمرتھ تنمو على الفھم المتجدد المتغیر كثمر الشجرة. الشجرة
مّما یفید ضرورة تحدیث معلومات كافة الكتب . االستفادة منھ لبناء فرع متجدد ومنھ ما یصبح حطباً النار أولى بھ

ا یشبھ فتقلیم الشجرة بإزالة الشوك واألغصان المیتة التي أصبحت عبئاً على الشجرة كي تنمو وتحی. لتصبح عصریة
إلى حد كبیر ما یحتاجھ اإلنسان الیوم من تقلیم األفھام القدیمة لكتاب هللا سبحانھ كي ینمو بدال منھا فھم جدید ُمحَدث 

. یناسب العصر
وحیث أّن مادة القراءة تشكل المعلومات السابقة الالزمة لفھم وإدراك الواقع، كانت ھذه المعلومات تشبھ المواد الخام 

لھذا بیّن هللا سبحانھ أّن كلماتھ وقود ال . قدمت وقودا صالحا للفكر وإن فسدت أبطلت أي تقدم للواقعالتي إن صلحت
ِ بَاٍق [: ینفد في حین كالم البشر سرعان ما ینفد قُْل لَْو َكاَن اْلبَْحُر ِمَداًدا [، النحل])96(…َما ِعْنَدُكْم یَْنفَُد َوَما ِعْنَد هللاَّ

.الكھف])109(نَفَِد اْلبَْحُر قَْبَل أَْن تَْنفََد َكلِمُت َربِّي َولَْو ِجْئنَا بِِمْثلِِھ َمَدًدالَِكلِمِت َربِّي لَ 

ولكن ال یمكن دراستھ . إن الكتاب المنظور یحكمھ نظام واحد، ھذا النظام عالمي الفكر متشابھ القوانین: البینة. 2
ى تجزئتھ الستقراء قوانین تحكم أجزاءه أوال ثم محاولة وضع أي أننا مضطرون إل. كوحدة واحدة) analysisتحلیلھ (

أَْشَعَر ) وال تزال(ھذا المنھاج الذي سارت علیھ البشریة . نظام مشترك یجمع ھذه القوانین جمیعھا في بوتقة واحدة
: الباحثین بالعجز الشدید المتنامي في طریقتي البحث العلمي

في أكثر من )  inductionصعوبة اإلستقراء (لمسألة  قید البحث analyticalصعوبة الوصول إلى قانون محكم . أ
anatomicalبُعد مما یؤدي إلى وضع العدید من الفرضیات أو اللجوء إلى الحل اإلحصائي الستقراء القوانین 

إلى ھذا والمشكلة  في الحالتین أننا من خالل الفرضیات في القانون  نبعد عن الواقع وفي اإلحصاء یصعب الوصول
.القانون بصعوبة ضبط صحة ومصداقیة المعلومات

یحكم الجمیع وبالتالي یمكن تطبیقھ على anatomicalقرن المعلومات السابقة للوصول إلى نظام واحد متشابھ . ب
أصبح في غایة الصعوبة بوجود كم ھائل من المعلومات خصوصا مع سھولة الوصول إلیھا من inductionكل شيء 

. internetشبكة العالمیة خالل ال
فكلما زاد علم اإلنسان زاد . وبالتالي أصبح فرز المعلومات ومحاولة وضع نظام شامل یتصاعد صعوبةً مع الزمن

خصوصا حین یزداد حجم المشكالت بحیث یصبح ثمن أي تجارب إضافیة . إدراكھ لعجزه وحاجتھ إلى من یعینھ
مطلع القرن الحالي ظھرت صعوبة ھضم ھذا الكم الھائل من التجارب وفي نھایة القرن العشرین و. باھظاً جداً 

وجود مرجع ربّاني علوي یساعد العالم على رؤیة اكتشافاتھ من ضرورةواالكتشافات البشریة وتنقیحھا مّما یُحتّم 
ن رؤیة إنسانیة الموجھ للعالمین لتكوینصاإلى كتاب هللا الكاملرجوعوھذا یقتضي ضرورة ال. زاویة عالمیة إنسانیة

) القرءان(واللطیف أن األسم الذي أطلقھ هللا سبحانھ على ھذا الكتاب . تساعدنا على ھضم المعلومات وإصالح البناء
َوقَاَل [الفرقان /32فمن ءایة .یحمل في مفاھیمھ طرق التفكیر التي یحتاجھا المتعلم لحل إشكالیة ھذا العجز المتنامي

َل َعلَْیِھ اْلقُْرءاُن الَِّذیَن َكفَُروا لَْوَال  یتبین عدم إمكانیة دراسة ])32(ُجْملَةً وِحَدةً َكَذلَِك لِنُثَبَِّت بِِھ فَُؤاَدَك َوَرتَّْلنھُ تَْرتِیالً نُزِّ
. القرءان كوحدة واحدة أي ال بد من تجزئتھ حسب الموضوع

والقرءان من قرن یفید طریقة استنباط األمثلة inductionالقرءان من قرأ یفید طریقة استقراء القاعدة من األمثلة و
مّما یفید أن القرءان كتاب فكر أوالً یحدد وظیفة . ھاتان الطریقتان تمثالن منھاجي التفكیر. deductionمن القاعدة 

ْكَر لِتُبَیَِّن لِلنَّاسِ … [:المخلوق وھذا ھو الھدف الرئیسي من الكتاب المنزل َل إِلَْیِھْم َولََعلَّھُْم َوأَْنَزْلنَا إِلَْیَك الذِّ َما نُزِّ
. وھذا یعني أن القرءان یقوم على إثارة التفكیر. النحل])44(یَتَفَكَُّرونَ 

ثَانِيَ [كتاب متشابھ مثاني - عرفھ منزلھكما - القرءان و تََشابِھاً مَّ َل أَْحَسَن اْلَحِدیِث ِكتَاباً مُّ ُ نَزَّ ومن . الزمر/23]هللاَّ
ومن مفاھیم المثاني أنھ یشمل علوم . وجود ترابط وتماثل بین علومھ یفسر بعضھا بعضاً analogyمفاھیم التشابھ

. فمفرداتھ وقوانینھ یُمكن تطبیقھا على اإلنسان وعلى الكون). العلوم المادیة(وعلوم األفاق ) العلوم اإلنسانیة(النفس 
ب هللا یمكن بعد ذلك إنزالھ على مجاالت علمیة أخرى مّما مّما یعني أّن التحصیل العلمي في أي مجال إذا تم قرنھ بكتا

یجعل كافة المجاالت یعین بعضھا بعضاً بوجود مرجعیة مشتركة تمثل المیثاق الذي یربط كافة العلوم مع بعضھا 
ھذا األمر كفیل بتقلیل جھد الباحثین بشكل كبیر وتفعیل حل أي مشكلة والتعامل مع أحسن ما یُستحدث . البعض



لوب عصري، بدالً من ھدر الجھود في كثرة التجارب التي یكون بعضھا مأساویاً وبعضھا ُمْكلِفاً یعطل التنمیة بأس
. ویطیل إثمارھا

فنجد األطباء یجرون تجاربھم أوال على . لى وحدانیة نوامیس ھذا الكونإوقد توصل اإلنسان من خالل التجارب 
َوَما ِمْن َدابٍَّة فِي اْألَْرِض َوَال (: وھذا ما أكده كتاب هللا. ج أمراض اإلنسانالحیوانات لیستفیدوا من نتائج أبحاثھم لعال

ْطنَا فِي اْلِكتَاِب ِمْن َشْيٍء ثُمَّ إِلَى َربِِّھْم یُْحَشُرونَ  نجد علماء لھذا. األنعام)38(طَائٍِر یَِطیُر بَِجنَاَحْیِھ إِالَّ أَُمٌم أَْمثَالُُكْم َما فَرَّ
ء والمھندسون یربطون ما توصلوا لھ من بحوث مادیة أرضیة أو سماویة بمفاھیم إنسانیة كما أكد الحق األرض والسما

َمَواِت َواْألَْرِض أَْكبَُر ِمْن َخْلِق النَّاِس َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس َال یَْعلَُمونَ (:سبحانھ .غافر))57(لََخْلُق السَّ

) الثمرة: المخرجات(المؤسسات العمرانیة .ت
وصالحیة شمولیةمادیة صالحیة ذاتیة : تھدف المؤسسات العمرانیة إلى تطویر أو تقدیم منتج یحقق متطلبین رئیسین

. یكون المنتَج صالحاً لالستخدام للفترة الزمنیة التي یحددھا الصانعأنني الذاتیة تعالمادیة الصالحیة . للعالمین
دون فساده وبالتالي إفساده ؤدي الھدف المطلوب منھ في حال استخدامھ ھي التي تجعل المنتَج یالصالحیة الشمولیة و

. فإذا تحققت المصلحتان معا كان ذلك توازنا تنمویا في عمارة األرض. لما حولھ
ویالحظ التشابھ بین مواصفات مادة التصنیع وبین مواصفات الكادر البشري المؤھل لإلنتاج بحیث ینعكس ضعف 

فالكادر البشري الذي ال یتمتع بالكفاءة ال یمكن أن یُركن علیھ في صناعة . الكادر البشريمادة التصنیع على صورة
.ةیلومالشمنفعة اللتحقیقكما أن الكادر البشري غیر األمین ال یمكن الركون إلیھ ، ذاتیةمنفعة الاللتحقیق منتج صالح 

مؤسسات التعلیم (ومعالجتھا ) البحث العلميمؤسسات (فناتج المؤسسات العمرانیة ألي أمة صورة لصحة مدخالتھا 
). التقني

كفاءتھا في قراءة كتاب هللا المنظور صالحیة ذاتیة مادیة أثمرت الحضارة العصریة التي یقودھا الغرب بسبب 
فنتج عن ذلك. بمستوى عالي لم ترتقي لصالحیة شمولیة لعدم التزامھا مرجعیة شمولیة في قراءة كتاب هللا المسطور

وعجز المقلدون في تحقیق المستوى الالزم للصالحیة المادیة . فساد بیئي لھا ولما حولھادى إلى ان في المیزان أطغی
ترقیة الباحثین ذاتیة مثللغایاتاتجھت مؤسسات البحث العلمي ف. مما أدى إلى نقصان في كفتي المیزانأو اإلنسانیة

مؤسسات التعلیم التقني وخصوصا اإلنساني على اتجھت لھا ولنفع االمة وحل مشاكىسعبمعزل عن أھداف شمولیة ت
سریع قلیل بدال من إثارة التفكیر والكیف الذي یتطلب ذاتي لتقلیل التكالیف أو لتحقیق مكسب شخصنة التعلیم التلقین و

نیة تقلیدیة أثمر مؤسسات عمرامما كبیرة شاملة جھدا كبیرا في التعلیم وماال كثیرا في اإلنفاق لتحقیق نھضة آجلة 
شیر إلى الخلل في مؤسساتھا العلمیة أو التعلیمیة أو كلتیھماوخسران مستمر في كفتي المیزان یعاجزة عن اإلبداع 

]9[ .

خاتمة 
إن ما یمارسھ أھل الصناعة من تزوید مصنوعاتھم بدلیل تعلیمات ال بد من فھمھا وااللتزام بھا من أجل أن یعمل 

إنما ھو مثل حسي عصري على كتاب هللا الخالق الصانع الذي أنزلھ سبحانھ … قل أعطابالمصنوع بأعلى كفاءة وبأ
بما فیھ من إرشادات وضمانات وتحذیرات إذا فھمھا اإلنسان والتزم بھا تحسن أداؤه وقلت أخطاؤه وارتقت كفاءتھ 

فاق واألنفس في نصوص وكتاب هللا سبحانھ قرن آیات اآل.  إسھاماً في مھمة عمارة األرض التي خلق من أجلھا
كما أن أي بحث ُخلُقي یجب أن یكون لھ . موحدة بحیث یُستفاد من أي علم َخلقي مادي في تشكیل ُخلُق یضبط السلوك

یكاد یكون تنموي وھذا یمثل تزوید المتعلم بمؤھلي الكفاءة واألمانة بتوازن . آثار مادیة نافعة للعالمین بما فیھم الناس
.لمعاصرغائبا في التعلیم ا

. تعتبر مؤسسات البحث العلمي أساس النھضة  حیث تقوم باستقراء الّسنن وتیسیرھا للناس وتحدید ءالیة العمران
كما تُعتبر مؤسسات التعلیم التقني . وعلیھا أن توازن بین كشف الحقائق وتعلمھا وترجمتھا إلى منھاج عملي تربوي

: لمي والمؤسسات العمرانیة بتزوید الخریج بمؤھلین رئیسینلنھضة حیث تقوم بوصل مؤسسات البحث العقواعد ا
.والمؤسسات العمرانیة ھي مخرجات التعلیم صالحھا یعني صالح التعلیم). االستقامة(مؤھل الكفاءة ومؤھل األمانة 

بمیزان تنموي دون خسران في أي من وأن عالمة الرقي التي تصلھا مرتبطة بمدى مساھمتھا في تحسین البیئة 
. كفتین أو طغیان كفة على أخرىال

الكتاب المنظور غیر كاف لتحقیق النھضة واإلبقاء علیھا بما خلفھ من فساد بیئي وانھیار ُخلُقي العتماده التجربة 
مما أثمر طغیانا في والخطأ فقط وعدم وجود حدود یلتزم بھا وتغلیب الھوى والمصالح الشخصیة على القیّم األخالقیة



اإلنصراف عن قراءة كتاب هللا المسطور یثمر خسرانا . ھ عنصر الكفاءة أكثر بكثیر من عنصر األمانةالمیزان زاد فی
ولكي نصلح مھمتنا في عمارة األرض ال بد من . مانةخسرانا في األقوة وال/كفاءةخسرانا في ال: في كفتي المیزان

الَخلق : آیات هللا والرب(واألخرى للمسطور ) الَخلق: آیات هللا(األولى لكتاب هللا المنظور : قراءتین متزامنتین
. ھذا القرن یستدعي أوال عدم لبس الحق بالباطل لیكون الحق وقود الفكر. دون أن تطغى قراءة على األخرى) والُخلق

ویستدعي ثانیاً إدراك أن نصوص الكتاب المسطور تزودنا بالنظرة الشمولیة والتفصیلیة لكل واقع، وتقدم لنا مرجعیةً 
یعد بإقامة الكفتین بالقسط إقامة تنمویة ال طغیانیة وال خسرانیة ھذا القرن. یمیةً حیادیة لالحتكام إلیھا في أي خالفقِ 

ھذا القرن سماه الخالق قرءانا . على كافة أشكالھا للعالمینمما یشیر إلى إمكانیة النھوض وحل الخالفات والمشاكل 
.جاعال إیاه ذكرا ورحمة للعالمین

".القرءان الكریم نصاً "الكتاب المسطور : ع البحث الثابتمرج
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