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 12ـ  قراءة في كتاب سفر الحوالي
 د. عطية عدالن

ال أعتقد أنَّ َثمَّ يف حياة اخللق نظريًة أكثر خطراً وأعمق أثراً يف حتديد هوايت الشعوب ومناهج حياهتم من تلك 
وطرائق التفكري  ،ومناهج البحث ،ب)األبستموجليا( أو نظرية املعرفة، تلك اليت حتدد أمناط املعرفةاملسماه 

صل هبا إىل معرفة احلقائق وتقريرها؛ فبقدر ما متتلك أمَّة من األمم انصية وم ت م واألنساق املنطقية اليت ي    ،والنظر
ترتيبها هتتدي إىل سواء السبيل يف معتقداهتا وتصوراهتا ويف نظم احلياة اليت و هذه النظرية وت مْرشد يف تنظيمها 

 حتكم سريها وتنظم حركتها.
البحث  ومناهجهم يفالناس يف التفكري والنظر ولقد تباينت على مدى التاريخ اإلنسايّن وتفاوتت طرائق    

بقي  -صَّت به تعاريج التاريخ ومنحنياته غم وإن كان يف الواقع كثريًا  -والتأمل، لكنَّ هذا التباين والتفاوت 
ر حىت يشارف م  أحياان ويضْ  ق  ملنتهى، يد  داً يف مسرية اإلنسان من املبدأ إىل اخارج اخلّط الثابت، الذي ظل ممت

حىت تكاد اخلطوط األخرى تتالشى من حوله غلظ ستأخرى تراه يقوى ويأحيااًن و  ،فناءيقارب الشي و التال
 وتسطع، فتلمع يضمرة القمر مع كواكب السماء وجنومها؛ فكأنَّ سريته معها كسري  ،سلطانهوتغيب يف غمرة 

 ه.دَّ سم ويكمل فتنزوي وتنطوي، وهي على كل حال ال تغين غناءه وال تسد مم 
ْت ي منَّك ْم م ينّ  ه ًدى فمممْن تمب عم بدأ مع نزول آدم إىل هذه األرض: ) هذا اخلط    ن ْهما َجم يًعا فمإ مَّا َيم ق  ْلنما اْهب ط وا م 

رماط ي م ْستم وسيظل ويستمر: ) ،، وظل واستمر(38البقرة ) (ه دمايم فمالم خمْوٌف عملمْيه ْم ومالم ه ْم َيمْزمن ونم  ا ص  ق يًما ومأمنَّ همذم
، والذي يرسم مالمح (153األنعام ) (فماتَّب ع وه  ومالم ت متَّب ع وا الس ب لم ف مت مفمرَّقم ب ك ْم عمْن سمب يل ه  ذمل ك ْم ومصَّاك ْم ب ه  لمعملَّك ْم ت مت َّق ونم 

هلي على قصة اإلنعام اإلاهلدى والصراط املستقيم هو الوحي اإلهلّي؛ لذلك جاء يف سورة النحل اليت حتكي 
لر وح  م ْن أمْمر ه  عملمى ممْن يمشماء  م ْن على رأس النعم اليت يعجز اخللق عن شكرها: ) ؛ جاءالعباد ئ كمةم ِب  ي  ن مزّ ل  اْلممالم

، وحىت ال َيرم اخللق من هذه النعمة الكربى أمروا هبذا األمر (2النحل ) ( أمْنذ ر وا أمنَّه  الم إ لمهم إ الَّ أمانم فمات َّق ون  ع بماد ه  أمنْ 
 .(3األعراف ) (اتَّب ع وا مما أ ْنز لم إ لمْيك ْم م ْن رمبّ ك ْم ومالم ت متَّب ع وا م ْن د ون ه  أمْول يماءم قمل ياًل مما تمذمكَّر ونم الصارم: )
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ويضع أسس املنهاج  ،ويرسم الطريق القومي ،فالوحي اإلهلي واهلدي الرِبين هو الذي َيدد الصراط املستقيم   
السليم، فال غىن لإلنسان عن الوحي مهما أويتم من عقل وعلم وفلسفة ومنطق، وهذه إحدى املسلمات يف 

وإن كان مناط  -ائق املنهجية، أوهلا: أنَّ العقل وهي مسلمة كربى ترتتب عليها َجلة من احلقدين اإلسالم، 
كان آلة وإن   -ال يستقل بتحديد مناهج التفكري والنظر؛ ذلك ألنَّه  -التكليف ومظهر التكرمي والتشريف 

وماً بنواميس اخلالق الذي أبدعه؛ ومن هنا قالوا: إنَّ الوحي للعقل كالشمس للعني، كيظل حم -التفكري واإلبداع 
ة اإلبصار، لكنها بغري نور الشمس ال يتم هلا اإلبصار، والعقل آلة اإلدراك، لكنه بغري نور الوحي ال فالعني آل

 يكمل له اإلدراك.
اثين هذه احلقائق أنَّ العقل والوحي ال يتضادَّان وال يتعارضان، بل ال ي تصور وقوع التضاد أو التعارض    

فمرده إىل أحد أمرين، األول: االختالل يف نقل الوحي أو يف  ؛بينهما، فإن وقع يف ظاهر األمر شيء من هذا
الصريح  مع املعقول الصحيح الصريح ، أمَّا أن يتعارض املنقولنقلهيف  أوفهمه، الثاين: االختالل يف نتاج العقل 

ما الصحيح، هللا،  هدى منيصدران من مشكاة واحدة، فالوحي وما َيويه  يف األصل فهذا غري وارد البتة؛ ألَّنَّ
والرمحن الذي أنزل القرآن هو الرمحن الذي خلق اإلنسان وعلمه البيان،  والعقل وما يهتدي إليه هبة من هللا،

ْنسمانم ( 2) عملَّمم اْلق ْرآنم ( 1) الرَّمْحمن  )  .(4-1)الرمحن  ((4) عملَّممه  اْلب ميمانم  (3) خملمقم اإْل 
ْن أنتجه العقل مما اختلف فيه اخللق: ) مااثلث هذه احلقائق أنَّ الوحي حاكم على كل     وممما اْخت ملمْفت ْم ف يه  م 

، وأنَّ هللا تعاىل أنزل الكتاب ليكون مهيمنًا على كل املذاهب واألفكار (10الشورى ) (شمْيٍء فمح ْكم ه  إ ىلم اّللَّ  
ويعدل ويصوب ويوجه ويرشد: والنحل واألداين؛ يقّر ما فيها من احلق، ويزيف ما اشتملت عليه من الباطل، 

ًنا عملمْيه  ) ْيم  ْيه  م نم اْلك تماب  ومم هم حلْمقّ  م صمدّ قًا ل مما بمنْيم يمدم ؛ فإذا طالت هيمنته (48)املائدة ( ومأمنْ زمْلنما إ لمْيكم اْلك تمابم ِب 
حي نصيب؛ ومن هنا اليت ليس هلا من الو  واملدارس وىل أن تطال املذاهبأف ؛ل اليت هلا أصل موحى بهحم النّ  

اءم عملمى النَّاس  وصفت األمة اإلسالمية ِبلوسطية وكلفت ِبلشهادة: ) ومكمذمل كم جمعمْلنماك ْم أ مًَّة ومسمطًا ل تمك ون وا ش همدم
يًدا لى فهي وسط بني املتناقضات مبا معها من احلق وامليزان، وشهيدة ع ،(243)البقرة ( وميمك ونم الرَّس ول  عملمْيك ْم شمه 
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حلْمقّ  وماْلم يزمانم وممما ي ْدر يكم لمعملَّ السَّاعمةم املناهج حتكم عليها مبا حكم هللا يف كتابه: ) اّللَّ  الَّذ ي أمنْ زملم اْلك تمابم ِب 
ر ينم ) (17الشورى ) (قمر يبٌ  ًة ف مب معمثم اّللَّ  النَّب يّ نيم م بمشّ  دم حلْمقّ  ل يمْحك مم كمانم النَّاس  أ مًَّة وماح  ومم ْنذ ر ينم ومأمنْ زملم ممعمه م  اْلك تمابم ِب 

ا اْخت ملمف وا ف يه    .(213)البقرة  (بمنْيم النَّاس  ف يمم
هو يف ذات الوقت واجب  -فإنَّ للعقل حق نفيذ، فأمَّا األوىل توالعقل جتاه الوحي له وظيفتان: التحقق وال   

دعى إليه هو وحي من هللا حقاً، وأّما الثانية فهي التلقي والتنفيذ والتطبيق، وهو أن يتحقق من أن ما ي   -عليه 
وحي من هللا كلف بتلقيه وفهمه وتبليغه وتدبري آليات تنفيذه، أمَّا ما وراء  ما يدعى إليهفإذا آمن العقل أبن 

َيقق املصلحة وأال  ذلك من أمور الدنيا فللعقل مطلق احلرية يف تدبريها على النحو الذي يراه، شريطة أن
فالعقل يصادم الشرع؛ وهبذا ي فهم تقدمي النقل على العقل ِبلصورة اليت ال تزري ِبلعقل وال تنقص من شأنه، 

يقدم النقل الذي آمن به وصدقه وقامت عنده اإلدلة سابقًا على أنَّه ال َيتيه الباطل ممن بني يديه وال من 
يش يف النص ويف فهمه ويف تنزيله على الواقع ويف القياس عليه ويف َجع خلفه؛ وفوق ذلك فإنَّ له احلق يف التفت

 املقاصد واحلكم من معطيات النصوص لالسرتشاد هبا فيما يستجد من النوازل مما مل ينص عليه.
 ،، معركة يف غري ميدانوالنزاع إنَّ املعارك اليت دارت وال تزول تدور؛ متخذة من العقل والنقل مادة للخالف   

عاقر، وإنَّنا لعلى موعد مع فكر إسالمّي رشيد يستقي من منهج أهل  ، وغيمعابر وزوبعة يف قعر فنجان، ورعد
املبائسة املفتعلة اليت شغلت املسلمني دهورا وعطلت السنة ويرتقي بكل فئات األّمة، وال يشتغل هبذه املعارك 

 عصورا.
ولقد وضع القرآن والسنة أسس املنهجية العلمية ومالحمها العامة وحمدداهتا الرئيسية، وترك للعقل مساحات    

أمي  هما ايم ، قال تعاىل: )بينها واسعة يصول وجيول فيها مؤطرا ومنظرا، من هذه األسس واملالمح: مبدأ التثبت
مم لمسْ  ًناالَّذ ينم آممن وا إ ذما ضمرمبْ ت ْم يف  سمب يل  اّللَّ  ف مت مب مي َّن وا ومالم ت مق ول وا ل ممْن أمْلقمى إ لمْيك م  السَّالم وقال عزَّ  (94النساء ) (تم م ْؤم 

ٌق ب ن مبمٍإ ف مت مب مي َّن واوجل: ) ا الَّذ ينم آممن وا إ ْن جماءمك ْم فماس  : قمالم رمس ول  هللا  صملَّى و ، (6احلجرات ) (ايم أمي  هم عمْن أمِب  ه رميْ رمةم قمالم
ْلممْرء  كمذ ًِب أمْن َي مدّ ثم ب ك لّ  مما َسم عم »هللا  عملمْيه  ومسملَّمم:  ، ومنها مبدأ التخصصية، فقد ولد (10 /1مسلم )رواه  «كمفمى ِب 
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ف مر بَّ م ب ملٍَّغ فارقًا ِبرزا بني احملدث والفقيه، يف قوله ) هذا املبدأ مبكرًا حيث وضع النيّب صلى هللا عليه وسلم
، وأمر السامع )راوي احلديث( أال يتدخل فيه بتاويل ألنَّه سيقع يف يد (176 /2صحيح البخاري ) (أمْوعمى م ْن سمام عٍ 

ًئا ف مب ملَّغمه  كممما َسم عم، ف مر بَّ م ب ملّ ٍغ أمْوعمى م ْن سمام عٍ )املتخصص يف الفقه:  ي ْ نَّا شم (، وغري ذلك نمضَّرم اّللَّ  اْمرمًأ َسم عم م 
 .من املبادئ

لمّي فإّن القرآن قد أشار سريعاً إىل أمهها، فهذه إشارة إىل املنهج التجرييّب: أمَّا عن مناهج التفكري والبحث الع   
رمةم إ نَّ اّللَّم عم ) ئ  النَّْشأمةم اْْلخ  أم اخلْمْلقم َث َّ اّللَّ  ي  ْنش  ري وا يف  اأْلمْرض  فماْنظ ر وا كمْيفم بمدم العنكبوت ) (لمى ك لّ  شمْيٍء قمد يرٌ ق ْل س 

ري وا ) (20 ، وهذه إشارة (42الروم ) (يف  اأْلمْرض  فماْنظ ر وا كمْيفم كمانم عماق بمة  الَّذ ينم م ْن ق مْبل  كمانم أمْكث مر ه ْم م ْشر ك نيم ق ْل س 
ْلٍق عمل يمٌ للمنهج القياسي )قياس األوىل(: ) ر ، وهذه صو (79يس ) (ق ْل َي ْي يهما الَّذ ي أمْنشمأمهما أموَّلم ممرٍَّة ومه وم ب ك لّ  خم

ْن أمْجٍر وممما ) (35الذارايت ) (أمْم خ ل ق وا م ْن غمرْي  شمْيٍء أمْم ه م  اخلْمال ق ونم للستقراء واالستدالل: ) ق ْل مما أمْسأمل ك ْم عملمْيه  م 
 وهكذا .. (86ص ) (أمانم م نم اْلم تمكملّ ف نيم 

هذا ما استقيته من فكر الشيخ يف بداايت النصف الثاين من سفره الضخم، وهو يتكلم عن نظرية املعرفة    
مقاران بني اإلسالم والغرب، ومن فكره يف أطروحات أخرى له، ومن األفكار اليت تدور يف حميطه الفكري، وإيّن  

رياً، لكن يبقى أن لرجوعك لكالم الشيخ يف به لعلى شيء من العلم؛ إذ هو من األشياخ الذين أخذان عنهم كث
 .(1) موضعه من الكتاب عن املعرفة ونظرايهتا فوائد َجة، وإن كالمه فيها للمتع. )يتبع(

 
  

                                  
 ( اآلراء الواردة تعبر عن كتابها، وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات1)
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