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ABSTRACT 

  

This research tackles a dilemma engraved in human thought and moved into the 

collective mind of Islamic communities. This dilemma is the idea of the clash 

of science with religion. Although it is true that many facts could never be 

realised and recognised without science. Yet, does that mean science can play 

the role of religion in our life? This is the main question around which the 

research revolves. 

The research is divided into two section. The first section studies the 

relationship between religion and science In the Renaissance and how the latter 

refuted many of the dominant beliefs that the church adopted.   

The research also tackles a similar case in Islamic contemporary culture and 

thought, related to approaching knowledge in religious texts. The Quran is rich 

with texts about existence, the creation of the universe, the creation of man, 

atoms and other important facts and phenomena. The research argues that these 

texts prove the limited capabilities of the human mind as it mainly reacts to 

appearances while unseen worlds remain out of reach. It also discusses with 

analysis the role of Arabic language as a key to understanding the enfolded 

messages of the Quran. The language and style in the Quran proved validity 

over ages in addressing the human mind openly and flexibly. From this point 

the research generates its research nature: studying the scientific miracles in the 

Quran in a modern logical method. 

Section two studies all the scientific issues raised in the Quran and the language 

through which they are presented. The research also focuses on the theories of 

materialists in this respect, especially their belief that thought is generated by 

the senses and that material and senses precede the process of thinking. In 

replying to these theories, the research proves that thought and mental 
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 awareness are yet deeper and more comprehensive than the world of senses. 

Mental activities are related to the spiritual power, which remains also one of the 

scientific miracles on which the Quran sheds light. All these issues are 

undertaken in an analytical and argumentative manner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 2, 2017           

 
 48 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

 

 الملخص

يعاجل البحث مشكلة جتذرت يف الفكر اإلنساين وانتقلت إىل الوعي اإلسالمي اجلمعي وهي ان العلم يتناقض مع 
عن  احلقائو، لكن هل يصككككككككككل  العلم ان يكون بديالالدين ومما الشككككككككككل لي  ان العلم  قو ياورا  نوعيا  يف معرلة 

الدين؟واضككككككارنا البحث يف اإشكككككككلة إىل يقسككككككيم البحث عل  مبحامل وسككككككتة ماال   ا  اإبحث ا و  عالقة 
الدين بالعلم والتاور العلمي بعد النهضكككككككة ا وربية وبمل دي  اتكككككككادم التاور العلمي باإفاهيم الدينية ال  دانت 

 لكنيسة وأثبت العلم خاأها.سائدة ويبنتها ا
ويعاجل البحث قضككي  مهمة يف الاقالة اإلسككالمية اإعاتككرة والفكر الديا عل  العموم وهي اإقاربة اإعرلية للوتككو  
اىل  قائو اإعرلة سككواا الدينية ام الودودية ويددد البحث عل  قضككي  يتصككور البا ث اةا مهمة يف يشكككيل العقل 

الودود وهي ان احلقيقة اإالقة ال سكككبيل اىل اإل اهبة اا ابتداا من الذرة اتكككيفر شككك  يف  البشكككر  يف ادراق  قائو
الودود اىل اجملرات مرورا بأنواع احلياة واخللية احلي  وحياو  البا ث ان يسكككتمد يأتكككيل يصكككوراي  من نصكككو  القران 

أثر اليفي  اا اما احلقائو لقد اسككككت ر الكرمي ال  اثبتت بان العلم البشككككر   دود وقاتككككر ويتعاهب  مع مواهر ا مو 
واسكككتدرل البا ث هذا اإوضكككوع اىل مناقشكككة قدرة الليفة والليفة العربية  ديدا عل  االمسكككاق ليا معريف يوتكككل اىل 
يصككككككككككككككورات قهنية  و  احلقيقة من هنا دان موضككككككككككككككوع اإلعرباع العلمي يف القران الكرمي يع  عن اجملا  العملي 

  يقة بارق علمية معاترةإمارسة البحث عن احلق
  دل قلل يددد عل  عربز العلم والعقل امام العلم اإالو وبالتايل االستسالم امام قدرة اخلالو العظيم

مث  دث البحث عن قدرة العلم عل  دشككككك  احلقائو، ودي  ان العلم وياريل العلم يددد عل  مهور مشككككككالت 
  دزا  أمامها دظواهر  تال إىل يفسري علمي  اسم مال البناا الذر يف البناا اإاد  واحلياة والودود وق  العلم عا

واخلليككة احليككة مرورا  بككالتكي  والتوالو بمل اإودودات يف العككاً ابتككداا  من الككذرة إىل اجملرة، والعلم يككدعي أن ودود 
تككاليزيقيككة  ري يالتوالو والتكككامككل يف اخللو دككاا نتيربككة عمككل ميكككانيكي  ككت ال سككككككككككككككبيككل إىل إقحككام لكرة  يبيككة م

  خاضعة للتربربة واإال ظة يف عملية اخللو والودود،
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ويف اإبحث الااين يعرض البحث إىل اإنهج القرآين يف عرض احلقائو العلمية، وابتدأ باإال  ا و  يف بيان دور 

 د  من احلقائو إىل االليفة يف عرض احلقيقة ودي  وم  القرآن الكرمي الليفة العربية ال  جنحت يف إيصككا  اجلزا 
  اإتلقي عن هبريو نظام ليفو  مفتوح يف لضائ  اإعريف،

ويعرض البحث إىل عالقة الفكر بالليفة، ودي  ان الليفة مع اإلكة يف اإلنسان استااعت أن  دث نقل  نوعية يف 
 اقش البحث مقولة ون  ياة اإلنسان وجتعل  سيد اإوق  عل  اإودودات والبيئة عن هبريو نقل اخل ة ويفعيلها،

اإاديمل بأن الفكر يتولد من احلواس، وان اإادة واحلواس سككككككابقة للفكر والوعي وأثبت ان الفكر والوعي أعمو من 
احلواس وأوسكككككككككع وهو عملية مريباة بالااقة الرو ية أو الفارة. وعل  هذا لين الفكر يعد  ة من  ات النشكككككككككا  

العظيم،ويعرض إىل موضككككككككككككككوع اإلعرباع العلمي الذ  ع  عن اإاا  العملي  الرو ي اإريبا بقدرة و كمة اخلالو
 ودان منهج البحث منهربا   ليليا  اعتمد عل  مرادع علمية  دياة واريبا باوابت متفو عليها بمل للمنهج القرآين

 علماا اإسلممل ودل قلل خلدمة الدين والقرآن الكرمي.
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 :المقدمة 

البحث عن احلقيقة شكل اإلهبار العام  حلياة اإلنسان عل  ا رض ودانت التساؤالت الكامنة يف عمو النفس 
عرلة قوة اإلنسانية يسب  قلقا  معرلياَ يدلع بيجتاه اجملاعلة واحلردة بيجتاه اجملهو  ليحكم سياري  علي  بعد معرلت  لاإ

اإلهلي الذ  منح  اهلل لإلنسان الذ  رشحت  السماا للخاللة   مرنة وهذه إ دى معاً قضية التسخري وهو القانون
واإعرلة دانت  30يف اإلعالن اإلهلي يف قول  يعاىل ) وإق قا  ربل للمالئكة إين داعل يف ا رض خليفة ( البقرة 

الم ك ة مميزة لإلنسان لهو شيفوف اا  مستعد لبذ  ماميلل للوتو  إلي  وإا دانت دذلل قا  بعض علماا ال
:إن أو  الوادبات النظر .  ن ب  يعرف اهلل ومعرلة اهلل أو  الوادبات، ولذلل عرف اإناهبقة اإلنسان باحليوان 
الناهبو والناهبو يعا اإفكر  ن الليفة وعاا الفكر ، لهو احليوان الو يد الذ  اليتوق  عن التفكري أو يتميز 

أو  شهورة )أنا ألكر لأنا مودود ( ويعا بأن الفكر هو ا ساسبالتفكري وعل  هذا ا ساس بىن ديكارت مقولت  اإ
الفصل ضمن الكليات اخلمس يف اتاالح اإناهبقة الذ  يفصل بمل ا نواع, وعل  هذه اإقاربة  او  البا ث 
 أن يعاجل أو يعاي معاجلات اإشكالت ال  بدأت يضيفا عل  واقع الفكر اإلنساين و او  إ فا  احلقائو الواضحة
ومهر هذا بعد الاورة العلمية يف اليفرب  ديدا  ويف جما  العلوم الابيعية وللسفة العلوم ال  ا دثت نقلة نوعية يف 

( بشكل جتاوع   (egocenterisim ياة اإلنسان عل  ا رض أدت إىل مهور ييارات إريفعت ليها ا نوية 
سان احلياة ياور الوضع بعد عصر النهضة ليضع اإلن الة التواعن , وبعد إن دانت لكرة ودود االل  هتيمن عل  

بالتدريج  ولت التصورات اإادية للظواهر  (و humanisimيف أعل  سلم الودود ومهرت النزعة اإلنسانية )
الابيعية إىل أن يكون هي اإلهبار ا يديولودي للحياة اإلنسانية بد  الدين مث  ل اإلنسان  ل اآلل  مث بعدها 

اإفاهيم وإنزلقت اإلنسانية حنو هاوية العدمية ومت اليفاا اإردعيات القيمية والعقائدية و و  دل شيا اىل  ردت 
النسبية، العقائد نسيب  واحلقائو نسبية واليودد مردعي  يقاس عليها ويعومت احلياة يف لضاا سائل ال ودود ل  اال 

اشياا باردة   ال  اإلل ويسرب اليها الياس و ولت القيم اىل يف االعتبار الذها والعقلي مث اخذت اإلنسانية يعيش
ويشيأت احلياة ومايت الروح وحياو  البا ث ان يسلا الضوا عل  دذور قضية الصراع بمل الدين والعلم مث الوقوف 

اتر ق عل  قضي  قدره االنسان بامكاناي  ووسائل  اإتا ة للوتو  اىل احلقائو ويكش  البحث بان العلم البشر 
 عن ادراق احلقيقة اإالقة مصداقا لقول  يعاىل: )يعلمون ماهرا من احلياه الدنيا وهم عن اآلخرة هم  اللون (
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. وان القدرة االهلية خلقت الودود بصورة معقدة ومردب  يود  عند التفكري يف آيات الكون اىل ان هذا  7الروم / 
لعدم او تدل  وان اليفاية ودق  التصميم والعناية اإستمرة واالجياد من االكون اإرتامي االهبراف الميكن ان يايت عباا 

واحلدوث والتيفري دل قلل يد  بوضوح عل  اخللو اإباشر وان العقل الحيتال اىل عناا للوتو  ال  هذه احلقيقة، 
ات الويل االلباب يعند النظر  يادية مصداقا لقول  يعاىل )ان يف خلو السموات واالرض واختالف الليل والنهار آل

الذين يذدرون اهلل قياما وقعودا ويتفكرون يف خلو السموات واالرض ربنا ماخلقت هذا باهبال سبحانل لقنا عذاب 
وان النظر يف اآليات الكونية سيدد   تما اىل االميان باخلالو العظيم لكن ا لفة  190/191النار( ا  عمران 

ىل ية ويتمسل بالنظرة اإادية ويسند دل مامودود يف الكون من آيات عظيمة إبالظاهر دعلت  يستبعد النظرة اإلميان
ا سباب واإسببات وإ فا  القوى ال  يق  خل  هذه ا سباب ونفي القصدية واليفاية من اخللو , وبذلل ُدلع 

لقرآن الكرمي  ااإلنسان للتخلي عن مسدؤليت  ا خالقية وحياو  البا ث التماس هبريو احلقيقة بالربا بمل آيات 
وآيات اخللو العظيم عن هبريو التفكروالليفة وهو اإنهج القرآين الذ  جتل  يف موضوع اإلعرباع العلمي يف القرآن 
الكرمي الذ  يوق  عنده البا ث , وهو دهد متواضع لتسليا الضوا عل  اإنهج القرآين يف هبل  العلم واإعرلة 

يدد  إىل هبوباوية ودهل مرد  وهو مع ا س  حيدث اليوم يف عاً ، وهذا اليعا إن اثبات القصور العقلي س
اإسلممل نتيربة اجلهل بالسنن وإمهاهلا وهي متا ة حلردة اإلنسان  وأن  رير العقل من اليفرور ووضع  يف إهبار 

نسان . إلأخالقي من  شأن  أن يكب  مجاح اإلندمال بيجتاه التومي  السليب للظاهرة العلمية ال  هي هبة إهلية ل
ونردو أن يكون البا ث قد ولو يف لت  لضاا معريف مستمد من اإنهج القرآين يف التاور اإعريف واإلنسربام الرو ي 
وهو أمر يفتقر إلي  احلردة العلمية يف أدار تورها السائدة اليوم و تال الي  التصورات اإعرلية االسالمية ونسأل  

 ماينفعنا وآخر دعوانا أن  احلمد هلل رب العاإمل. يعاىل أن ينفعنا مبا علمنا ويعلمنا
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 وما بعدها . 6:   1983ينظر: العمر، د. عبد اهلل العمر، ماهرة العلم احلديث، سلسلة عاً اإعرلة ككك الكويت، سنة  (1)

 
 المبحث األول: الدين والعلم.

 المطلب األول: هل الدين ضد العلم؟
منذ بدايات النهضة ا وربية يف القرن السادس عشر اإيالد  مهرت بوادر تراع بمل الدين والعلم ويضمن هذا 

 الدين ضد العلم، وانتقل هذا التصور إىل العاً اإلسالمي.الصراع  ىت استقر يف الوعي اإلنساين أن 
هلذا السب  واد  اخلااب الديا  ديات دبرية، وخااب اإلعرباع العلمي عل  اخلصو  أيضا   ن  يوم  العلم 
احلديث لتعزيز اخلااب الديا ولذلل يعرض موضوع اإلعرباع يف بالد اإسلممل مودة من االعرتاضات ال  ال يرى 

  سوى نزو  بالدين إىل مستوى العقل البشر ، وإن الو ي اإلهلي الذ  يع  عن خااب اهلل اإتعايل لإلنسان ال لي
ينبيفي أن يريبا بالعقل البشر  وأوهام ، وهذا اإوق  دان يع  عن االجتاه الديا التقليد  أما االجتاه العلماين لين   

لي  الكاري من االدعااات الكاقبة وا وهام، ولكن مع مرور الزمن دان يرى بأن هذا اإوضوع من اخلااب يلفيقي و 
أدرق الكاري بأن خااب اإلعرباع العلمي يع  عن ثقالة العصر وأن العلم احلديث الذ  نشأ يف عصر النهضة 

 ا وربية دان قد نشأ عل  انقاض الدين، لكانت مثة دذور لصراع متوهم بمل العلم والدين.
يعاليم الدين اإسيحي وأتب  العلم احلديث يشكل ردنا  هاما  يف مناهج التعليم يف اإدارس   دى العلم احلديث

عل  اختالف مرا لها، وخلو دوا  لكريا  ً جيد الكتاب عل  اختالف مشارام بدال  من اإلشارة إلي  أو البحث 
ناس عموما  وعخرت حث العلمي و ياة اليف أسس  لضال  عن ان   رير من التصور الفلسفي للعاً.. وييفريت مناهج الب

الكتابات يف القرنمل السابع عشر والاامن عشر بقيام ييفيري هام يف اجتاهات الناس، ومهور نزاعات لكرية مبتكرة ً 
 يكن للعلم ويارخي  سابو عهٍد اا.

سام السماا يدور بعض أدلقد مل الفالسفة والعلماا يف القدمي مقتنعمل بأن ا رض سادنة ورأوا ان  من احملا  أن 
 و  بعضها اآلخر، وأن يكون ا رض قاهتا متحردة.. ولقد ساعدت  بضعة اخرتاعات آنذاق عل  اقداا البحث 
العلمي، ووادهت احلردة العلمية أنظمة علمية قدمية عفا عليها الزمن لصار عل  العلماا أن يستبدلوا اا علما  

خال   العلمية يف دتاب  ياريل العلوم الابيعية والبايولودية إن العلم يزدهر دديدا ، ويذدر هيويل أ د مدرخي احلردة
، ويذه  أندرو ديكسن وايت إىل أن الدين دان وا دا  من (Inductive periods) الفرتات االستقرائية

 .(1)العوامل ال  اخرت بالعلم(
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 . 35ينظر: العمر، د. عبد اهلل / م. س :   (2)

 
مية أثبت ممارسات الكنيسة ويبنيها آلراا علوهكذا خضع العقل اليفريب إىل مقولة إن الدين ضد العلم وقلل بسب  

 التاور العلمي خاأها.
و اولت الكنيسة بعد معردة عنيفة بمل العلم احلديث واآلراا العلمية اخلاهبئة ال  دانت يتبناها الكنيسة  اولت 

ديث وأثره يف اإبادرة إىل يصحي  اإقوالت اخلاهبئة، وأهبلقت عملية عقلنة لالهوت وهو التكي  إعايات العلم احل
ياور الرؤية العامة للمربتمع، ومهرت  اوالت يف اليفرب لتومي  الكشولات العلمية لتعزيز اإلميان ولكن بترباوع 
اإشكالت ال  ياريها النص الديا يف الكتاب اإقدس ومن هذه احملاوالت ما دتب  الكسس داريل يف اإلنسان وقلل 

 قو  يقوم و ده ودتابات دولن ولسن يف جما  القوى اإيتاليزيقية، وبذللاجملهو  ودريسي موريسن يف اإلنسان ال 
العلم احلديث نصرا  احناعت ل  وبسبب  وبسب  الفتو ات العلمية مرادز القوى يف اجملتمع اليفريب، وسادت الفلسفة 

م الابيعية حيققون لو العلمانية، ويرادعت سلاة الدين والكنيسة يف اليفرب، وانالو العلماا والبا اون يف جما  الع
نصرا  بعد نصر ولتحت أمامهم أسرار الكون، ومنوا بأةم وتلوا إىل احلقيقة وان  ال يودد سلاان لوق سلاان 
العلم، ومن هنا بدأ الصراع بمل العلم والدين، ودان العلم قد خاا خاوات متسارعة باجتاه يفسري الظواهر الكونية 

بقي الدين يتمسل مبفاهيم ومقوالت ً يعد يقنع التيار العلمي السائد، إق  وإرداعها إىل أسباب مادية  تة، و 
دانت يعاليم الدين يقو  بأن السماا قبة تلبة  يا با رض، وإن ا دسام السماوية مصابي  معلقة.. وقد عمد 

شائع يف الفكر لردا  الكنيسة عل  دمج التعاليم الدينية بنظريات باليموس الفلكية، ودما رأى ديكسن وايت ان ا
اإسيحي اإبكر هو ان الدمار البد آت عل  ا رض وان أرضا  و اوات دديدة ستخل  ا رض ال  نعيش عليها، 

 .(2)وان علم الفلل إقا ما قا   ري قلل باهبل ديفريه من العلوم ا خرى ال  أدانتها الكنيسة ولعنتها(
ً  ري ماد  و ري خاضع لألسباب ومسبباهتا، ودذللدانت اخللفية ال  قام عليها العلم يستبعد ودود ع اسُتبعدت  ا

اليفائية أ  أن هناق قصدا  و اية للخلو والودود بعالقاي  ويرابا  اإيكانيكي، وبذلل مت استبعاد لكرة اخللو واخلالو 
دها أو و ولسرت الظواهر الابيعية عل  أساس يفاعل بمل مكونات الودود وال دخل لشيا  ييب و ري ماد  يف ود

مهورها، ومهرت لكرة الالمردزية و ياب اإقدس، و دثت هزة عنيفة يف اإعتقدات السائدة بمل مديد ورالض 
 لظاهرة العلم )وها هو ردل الكنيسة الدومنيكاين داسيا يدعو اإناترين آلراا داليلو إىل االبتعاد عن النظر إىل
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 . 44ك   42ينظر: العمر، د. عبد اهلل،  م. س :   (3)
 . 111ينظر: العمر، د. عبد اهلل،  م. س :   (4)
 .54هانز ريشنباخ، نشأة الفلسفة العلمية احلدياة، يرمجة: لداد عدريا :  (5)

 
 ن يف قلل درما  عظيما  .. وإن علم اهلندسة من عمل  السماا بقصد معرلة اإزيد من  قائو علم الفلل 

 الشياان، وإن الرياضيات  صيلة لكر اإلحدين. 
أما ا ب لوريا لقد ترح بأن مذه  داليلو دفر وإن يف يعاليم  إحلادا  وان دزااه القتل ال  الة.. ولعل النامر 

 كار العلمي.ةا عل  دل من وق  نفس  للبحث واالبتيف عبارات اإناوئمل للعلم جيد عبارات ودلمات قاسية يالقو 
وقد قدر يقرير أعده مجاعة من ردا  الكنيسة يف دراسة لرضية داليلو، وأمجعوا عل  ما يأيت: إن القضية ا وىل بأن 

 الشمس هي اإردز وإةا ال يدور  و  ا رض محاقة وسخ  وخاهبئة من النا ية الدينية وبدعة  ةا معارضة 
اإقدس ترا ة، أما القضية الاانية بأن ا رض ليست مردزا  وإمنا يدور  و  الشمس لهي سخيفة وخاهبئة  للكتاب

 .(3)من النا ية الفلسفية ومعارضة لإلميان الصادق من النا ية الدينية عل  ا قل(
يرى اإدرخ هانز و  وبذلل دخلت قضية العلم يف أسس النظرة اجلديدة للكون واحلياة، والرتقت عن النظرة الدينية،

بارون بأن التيفريات يف احلياة االدتماعية والسياسية متداخلة مع التيفريات يف النظرة العلمية: )ولقد أي  عل  الناس 
 مل من الدهر منوا خالل  ان يف ا داث الكون ريابة بفضل ما أودع  اهلل يف الابيعة من ثبات، ولكن نظرة دديدة 

هان الناس ويصوراهتم، إق شاعت بينهم لكرة الالمردزية يف الكون الواسع الذ  ال وددت هبريقها بعد قلل إىل أق
 ده  دود، تارت نظرة الناس إىل ا  داث نظرة ديناميكية ال استاييكية متاما  مال نظراينا حنن اليوم إىل هببيعة 

 .(4)ا  داث يف عاً يتاور عل  مر الزمن(
الناس بالتاور  وى ييفيري النظرة يف احلياة ويبدهلا جتاه اخللو والودود، ويعزعت ثقةلقد  قو العلم يقدما  دبريا  عل  مست

العلمي، وأتب  الناس ينظرون إىل العلم عل  ان  ديٌن دديٌد، و دث إلرا  يف الاقة بنتائج العلم، وأتب   ة عامة 
بلغ من  دابة عل  دل سدا  .. قدللعصر احلديث )أ  من داليلو إىل وقتنا احلاضر، لاالعتقاد بأن لدى العلم اإل

االنتشار  دا  دعل العلم يضالع بوميفة ادتماعية دانت يف ا تل من مهام الدين، لفي  االت دارية  ل اإلميان 
 .(5)بالعلم  ل اإلميان باهلل(

العاً أمجع،  لقد دان هذا احلراق بمل الدين والعلم يف بيئة اليفرب، ولكن  بسب  ياور العلوم وااليصا  مت نقل  إىل
 ومن اإدس  أن ينتقل هذا الفكر إىل العاً اإلسالمي الذ  دان خيضع إعادلة ختتل  عن اإعادلة ال   كم العاً 
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 . 11د. ميىن هبري  اخلويل، للسفة العلم يف القرن العشرين، سلسلة عاً اإعرلة كك الكويت :  (6)

 
اليفريب، لين اإال ظة الاابتة يف العاً اإلسالمي ان  يف مل الدين اإلسالمي  دثت نقلة عظيمة وياور قياسي يف 

 جماالت العلوم الابيعية.
 المطلب الثاني: العلم والحقيقة.

، وهكذا ينقل عن الفالسفة  ن العلم يكتش  العالقات ويصفها (6)يقو  هيددر: )إن العلم ال يفكر يف قاي (
ويص  القوانمل ال  يربا بمل الظواهر وودودها، ولكن ال ميكن أن يدسس الظاهرة وال ميلل القدرة عل  التفكري 

 هيدرودمل مع قرة أودسربمل ينتج عن هبريو التفاعل الكيميائي دزيئة ماا، ولكن العلم الواالستنتال، لماال  قريمل 
يتدخل بالقانون الفيزيائي الذ  يتولد من العالقة بمل الذريمل وال يدرق دي  وإاقا وإمنا يصف  ويستايع أن يعمم 

ذلل عندما ريو اإال ظة العلمية، ودهذا القانون ويقرر بأن يكرار الظروف واإكونات ينتج احلالة اإكتشفة عن هب
 جند أن احلرارة يكون سببا  يف متدد اإعادن ال ميكن للعلم أن يدثر يف التمدد إال عن الارق اإعرولة عن هبريو االستقراا 
أو التربارب، لال يدخل العلم يف التربربة وإمنا يصفها وهذا هو اإذه  التربرييب ولكن يف اإذه  االستنباهبي 

الفكر الوتو  إىل نتائج عن هبريو القياس أو االستنبا  بربا القضايا مع بعض والوتو  إىل نتائج معينة، يستايع 
لكن الاريقتمل االستقراا واالستدال  ال يعاينا يصورا  للمناسبة اإدثرة واليفاية من هذا الرتابا، وهو ا مر الذ  

ظري  أو ستاييكيا  اة بمل اإودودات، لالعلم يبق  ماهريا  يف ناستبعده العلم يف منهرب  يف النظر إىل العالقات اإرتاب
 س  التصني  العلمي واإنظور الستاييكي هدل  ادتشاف ماهرية  قائو ا شياا، أما اإعرلة الديناميكية لهدلها 

ل إىل نور هداية ا الوتو  إىل معرلة عميقة الدتشاف ما وراا الظاهرة أو احلقيقة يف الظاهرة، لالعلوم الستاييكية  ت
ويف اإنظومة اإعرلية العلمانية يو دت الفلسفة اليفربية بعد اند ار الكنيسة دمدسسة علمية دينية، ومهرت مفاهيم 
عل  أن الذ  مين  السعادة لإلنسان هو البحث العلمي يف اإادة والكون ولكن العلوم الابيعية ال يوتل إىل السعادة 

ر أساس من دوهر اإعرلة وهو قضية اإلميان باإالو خارل  دود العقل وقدراي  حملدودية احلقيقية؛  ةا لاقدة لعنص
العقل، دما أثبت هذا اإفهوم اميانويل دانت الفيلسوف ا إاين يف دتاب  نقد العقل اخلالص ودتاب  نقد العقل 

ائنات احلية من ت مجيع الكالعملي، ودذلل يذدر دريسي موريسون: اننا نستايع أن نضع نظرية يبمل دي  ياور 
 اخللية ا تلية لكن العلم يق  عند هذا احلد.. 
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 . 204ك  203لإلميان، يرمجة  مود تاحل الفلكي :  ينظر: دريسي موريسون، العلم يدعو  (7)
 ( .36سورة اإلسراا : اآلية ) (8)
 . 29ك  28اخلدمي، اإرابا ولد  مد، دين الفارة :   (9)

 
إن العلماا ال يقدرون أن يدددوا أو ينفوا ودود اهلل.. وهم مجيعا  يعلمون أن اإلهلام ال يأيت من اإادة.. إن أية قرة 

ارة عن هو الكائن احلي؟ هل هو عبأو دز ا ً يكن ل  لكر قا وأ  ا اد للعناتر ً يتولد عن  رأ  أبدا .. لما 
 .(7)قرات ودزيئات أدل، وماقا أيضا ؟ شيا  ري ملموس أعل  داريا  من اإادة لدردة أن  يسيار عل  دل شيا(

جن  العلم يف مسريي  للوتو  إىل دقائو ويفاتيل عميقة يف يكوين الودود اإاد ، ولكن  بقي بعيدا  عن احلقيقة 
لودود اإاد  وعن القوانمل احملكمة ال  يربا هذا الودود وال  ال ميكن ييفاللها أو جتاوعها، احملردة والفاعلة هلذا ا

وإن أهم تفة يف العلوم اإعاترة ميكن أن حنللها إىل سب  عدم قدرة العلم عل  الربا بمل العلة اليفائية أو القصدية 
، وإن الدالع static هذه الرؤية ميال رؤية ساحية  يف ودود الظواهر الابيعية أو يراباها احملكم، لالعلم عل  أساس

 ا ساس يف يبني  هلذه النظرة هو قادرة ماقلة بالصراع بمل الدين والعلم  س  الرؤية اليفربية.
ويف النظرة االسككتاييكية ُيسككتخدم العقل واالسككتدال  العقلي ولكن يف النظرة الداينميكية ُيسككتخدم القل  أو الفداد 

 اهبنة للوعي الرو ي، ولذلل يردز القرآن الكرمي عل  هذه القوى الرو ية باإلضكككككككككككككككالة إىل قوى احلسوهو القوة الب

 (8)چېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی          ی  ی   ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئچ فقال تعالى: 
 ثر الظاهر  ا لالعلوم الظاهرية أو الستاييكية  تال إىل نور هداية أو خااب حيقو الرضا الداخلي باإلضالة إىل

 لتتحد الديناميكية والستاييكية للوتو  إىل  الة االريبا  اإلجيايب إعرلة  قائو ا شياا والظواهر الابيعية.
إن وميفة اإلنسان يف الودود ليست لقا اإعرلة ولكن البد هلذه اإعرلة من أن جتد  ايتها يف الوتو  إىل استقرار 

نة ستزداد معاناة اإلنسان ويتعمو مأساي ، ودما أن )اإلنسان ليس جمرد دائن نفسي وهبمأنينة وبدون هذه الامأني
يعيش ودوده بل هو لوق قلل دائن ينزع حنو لهم الودود .. وإن اإلنسان عندما قاع هذه الر لة الاويلة من 

فس  بواقع العقل ناحلياة ومن عمر الزمان وهو يعا أدار ما يعا نفس  بنتال العقل وبنتال التفكري دون أن يعا 
 .(9)وبواقع التفكري(

وهذا يعا إن اإلنسان يريبا اريباهبا  لاريا  بالباهبن والشعور الداخلي ويعا يف ياور الفكر، إن الفكر والعلم ردزا 
عل  النتائج واحلصيلة، أما عملية التفكري يف قاهتا ً ختضع للدرس أو مت جتاوعها بسب  العربز عن لهمها، وحياو  

 مع هذا الشعور الداخلي، وإا دان مسار التاور اإلنسان أن حيقو سعادي  يف ربا نتائج العقل 
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 . 35ك  28ينظر: اخلدمي، دين الفارة، م . س :   (10)

 
العلمي قد اريبا باليفرب لين العلم احلديث يرلض أن يربا بمل العقل وما وراا العقل، ولذلل استقر عندهم أن 
الواقع ودد قبل الفكر وإن الفكر يولد من احلواس وال شيا  ريها: )وهذه الاريقة العقلية ال  أقرها العلم احلديث 

 ذا العقل خالقا  خلق  من العدم، ولذلل قالوا ان انعكاسً يستفد منها نتيربة إنالق  اخلاهب  الذ  ينكر أن هل
الواقع عل  الدماغ هو العقل لهو الذ  أودد الفكر .. وما يذدره اليفربيون من أن اإلنسان ا و  يف العصر احلربر   
دان يبحث عن هبعام ، ليستعمل ا دوات احلربرية لقا  الامار وتيد ا  اق ودلع أقى الو وش، لهذا إقا 

لين  شيا يتعلو بيشباع اليفرائز وال يتعلو بالفكر أ  يتعلو بالتميز اليفريز  وال يتعلو باإلدراق الفعلي .. ت  
واحلاتل ان احلواس ينقل تورة عن الواقع اإاد  إىل الدماغ، وبذلل يتم اإل ساس بالواقع لقا وال ينشأ عن قلل 

يو احلواس إىل ر أو اإلدراق أو العقل هو نقل الواقع عن هبر التفكري بل متيز  ريز  يشبع يتأً يلتذ .. وعلي  لالفك
الدماغ مقرتنا  مبعلومات سابقة يعمل عل  يفسري هذا الواقع .. وهلذا أخاأ علماا اإادة للم يدردوا أن ودود معلومات 

قع من اسابقة عن هذا الواقع شر  ضرور  لودود الفكر أ  شر  ضرور  لودود العقل، لالفكر ليس انعكاسا  للو 
الدماغ وال من اناباع الواقع عل  الدماغ؛  ن االنعكاس حيتال إىل ودود قابلية االنعكاس يف الشيا الذ  يعكس 
ا شياا دآلة التصوير ليةا  تال إىل قابلية االنعكاس عليها لالبد من التفريو بمل اإل ساس واالنعكاس لاإسألة 

االنعكاس وال اإادة، وإن الذ  ينتقل هو اإل ساس باإادة إىل  هي ا ساس وليست انعكاسا  لال الدماغ ميلل
الدماغ بواساة احلواس .. وبعد قلل يكون عملية الربا واالستنتال ال  ينربزها العقل بعد اإل ساس بالواقع .. 

ن بالعلوم و ولعل ما قه  إلي  لرتاوسكارلندل عاً الفسيولودي يكش  دانبا  من هذه اإيفالاات بقول : أما اإنشيفل
الذين يردون اهلل للديهم متعة د ى حيصلون عليها دلما وتلوا إىل دش  دديد، إق ان دل دش  دديد يدعم 
 إمياةم باهلل ويزيد من إدرادهم وابصارهم  ياد  اهلل يف هذا الكون .. وبذلل يتحقو إدراق الفربوة بمل التفسري 

ية للعاً ليس يف عاً الابيعة ما ي هن عل  ان اخلصائص الذاي العلمي للظواهر واحلقيقة ليددد رسل قلل بقول :
 .(10)الابيعي ختتل  عن خصائص العاً العقلي(

ورسل يف هذا التقرير يددد عل  أن العقل عادز عن إدراق  ىت عاً اإادة وعلم الر م من ان عباري  يد  عل  ان 
عرلة يف عاً اإادة وتل إىل  الة من ا ليفاع ال  يصع  مقوانمل العقل هي نفسها قوانمل اإادة ولكن العلم  ىت 

  قائقها!
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 . 15هانل، يشارلز. ف، اإفتاح الكوين، يرمجة أمين احلوراين :  (11)
 . 36، اإرابا ولد  مد، دين الفارة، م . س :  اخلدمي (12)

 
لضال  عن عاً احلياة والفكر أو العقل؛  ن النظر بعمو يف عاً اإادة يدد  إىل  الة من الذهو  أمام عاً متقن  

ا، لاحلردة اجملرة ودوادبه و كم بروابا وعالقات متناهية الدقة واإل كام ابتداا من عاً الذرة ومكوناهتا إىل عاً
والدقة واالنتظام يقود  تما  إىل عناية معربزة من لدن قوة دبارة! ولذلل ستربد أن )أعظم قوى الابيعة هي يلل 
 ري اإرئية، وجند ان أعظم قوى اإلنسان هي  ري اإرئية أيضا ، والاريقة الو يدة ال  ميكن أن يتربل  اا قواه الرو ية 

هو النشا  الو يد للروح، والفكرة هي النتيربة الو يدة للتفكري ولكل لكره يأثريها عل  عضو هي ع  التفكري و 
 .(11)ليزيائي عل  أدزاا الدماغ أو عل  عص  أو عضلة(

عند هذا التصور سنربد ان اإلنسان يق  عادزا  أمام أليفاع الودود وليس ل  إال التسليم واإلميان بقوة  كيمة يدبر 
 اهبة ب  من الذرة واخللية إىل سلم الودود اإتصاعد لين احلقيقة اإالقة يبق  ليفزا  أمام ليفز العقل ل  ما يعربز عن اإل

اإودع يف اإلنسان وهنا نستعري مقولة انشتاين يف يصويره للعالقة بمل العقل والودود واخلالو بقول  لسائل يسأل  عن 
ا بلغ من عظم التدري  عادز عن اإل اهبة بالكون الودود: ا   يل أن أضرب لل ماال  ان العقل البشر  مهم

لكي  لالق ؟ حنن أشب  ما نكون بافل دخل مكتبة دبرية وليها دت  مدلفة بشىت الليفات، إن هذا الافل يعلم 
ان شخصا  ما دت  هذه الكت  لكن  ال يعرف بالضبا من هو وال دي  دانت دتابت  هلا مث هو ال يفهم الليفات 

 .(12)ال  دتبت اا(
 المطلب الثالث: جذور فلسفة العلم.

دانت أهداف احلردة العلمية الوتو  إىل يقمل  اسم ويقدمي يفسري للحقيقة ال يتعرض لالخرتاق، ولكن الفلسفة 
العلمية يعرضت إىل  االت من التداعيات أدت إىل ييفيري يف مسارات للسفة العلم وأولوياهتا، ويف البداية دانت 

للفلسفة العلمية يددد عل  أن اإناو أو قانون العقل هو ا ساس اإعيار  إلثبات احلقائو العلمية اإفاهيم العامة 
ولكن هذا القانون يوق  عن القدرة عل  موادبة  ردة الفكر و و  إىل قواعد عقلية دامدة يدمر الفكر و ربم 

إنهج التربرييب عل  اإنهج التربرييب، ولكن ا ردت  با هبر اإناقية للقضايا واحملمو  واإوضوع الذ  داد أن يقضي 
 استااع أن يترباوع اإناو ا رساي وقواعد االستنبا   ن ا خرية يشتيفل يف جما  الليفة والعلوم اإلنسانية والتحليل
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 . 28ك  23ينظر: رايشنباخ هانز، نشأة الفلسفة العلمية، م. س :   (13)
 . 33رانشنباخ، هانز، نشأة الفلسفة العلمية / م. س :   (14)
 . 39النشأة الفلسفية العلمية، م. ن :   (15)

 
 والنظر  وال يعمل يف جما  العلوم الابيعية، ومهر ييار التربري  وأتب  )أساس اإعرلة هو التعميم.. لالتعميم ه

أتل العلم .. ويلربأ العلماا بعد اإال ظة إىل التفسري استدالال  من اإال ظة، وعل  قلل لالقوانمل العامة ميكن 
أن يستخدم يف االستدالالت ال  يكش  وقائع دديدة ويصب  التفسري أداة لتكملة عاً التربربة اإباشرة ويدد  

من اإال ظة  وين ميل إىل عيادة التعميم يف الذهن البشر .. ولكنالتفسري الناد  لكاري من الظواهر الابيعية إىل يك
ان هناق يعميمات عائفة، ومن هذه التعميمات اخلاهبئة ان العقل يتحكم إىل  د بعيد يف ا لعا  البشرية، ودذلل 

ر همال ظة هباليس بقول : )ان اإاا دوهر ا شياا ولكن نظرية هباليس هذه معقولة من  يث اةا يتخذ من دو 
، وما يذدر راينشنباخ خيضع جلذور للسفة العلم الرالضة لكل يفسري (13)ماد   ربر البناا لكل اإواد ا خرى(

يريبا بأمور  ري مادية لهو ينقد مقولة هباليس بأن اإاا دوهر ا شياا مث يقبلها  ةا يتخذ دوهرا  ماديا  دحربر 
ها بي التها لفلسفة العلمية موقفا  وا دا  جتاه اإشكالت ال  وادهتبناا لكل اإواد ا خرى كك  س  يعبريه كك ويتخذ ا

إىل التفسري اإاد  للودود، ويعرتف رايشنباخ: )بأن العقل يبدو قادرا  عل  دش  اخلصائص العامة للموضوعات 
 .(14)اإادية(

دمي بديل للتفسري مع عدم يقوحياو  العلم االبتعاد عن موادهة مشكالت  قيقية ال يودد هلا يفسري عن هبريو النقد 
العلمي، دما يذدر رايشنباخ: )ان الفيلسوف عندما يصادف أسئلة يعربز عن اإلدابة عليها يشعر بي راا ال يقاوم 

، ورايشنباخ يف دالم  حياو  أن يدالع عن اإنهج اإاد  بارق (15)لكي يقدم إلينا ليفة جماعية بدال  من التفسري(
 باإنهج اإاد .ددلية عقلية ال عالقة هلا 

ويقدم لالسفة العلم احلديث يفسريات عديدة لتربن  االعرتاف بودود قوى  ري مادية يدثر يف الودود اإاد  ويرسم 
 مساره.

وقد )شهدت ةايات القرن العشرين أسسا  وتيا ات رياضية لنظريات ولروض  يوية خصوتا  يف جما  البايو ليزياا 
لوراثية وما إليها، و دث يعاون بمل الرياضيات وبعض لروع العلم احليو  ولكن ً )الفيزياا احليوية( واهلندسة ا

 يستاع العلوم احليوية بلوغ التكميم الدقيو الذ  بليفت  العلوم الفيزيوديمياوية، ومع هذا اندردت علوم احلياة يف نسو
 يكية، وبذلليكية أ  بوتف  آلة ميكانالعلم احلديث، ودان رواد العلوم احليوية ينظرون إىل اجلسم احلي نظرة ميكان
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باإلمكان القو  ان للسفة العلوم احلدياة يريد يف النهاية إىل مبدأ الفيزياا اإادة واحلردة ولكن يف اإقابل دانت هناق 

 نظريان يعارض التفسري اإيكانيكي ومها:
 الرتاض القوى احليوية يف ا دسام العضوية أ  قوى  ري مادية. .1
اليفائية يف الكائنات احلية بسب  ما بدا ليهما من يكي  هببيعي يو ي بأةا هتدف قبال  إىل الرتاض  .2

  قيو  اية مقصودة.
و او  أبو الفسيولوديا اإل اهبة بالتفسري احليو  والقصد  بقول : )إن الكائن احلي جمرد آلة مبنية بصورة ما من 

 ردية.شأةا أن يودد ايصاال  بمل البيئتمل الداخلية واخلا
وهو بذلل يقرر بأننا نستايع أن حنلل اآللة احلية دما حنلل اآللة اجلامدة لكل دزا من أدزائها دوره يف اإلهبار 
اإتكامل، أما اليفائية يف علم البيولوديا العام الذ  يدرس ماهرة احلياة عل  سا  ا رض، لقد أهبا ت اا نظرية 

ضعت يفسريا  آليا  لنشأة الكائنات احلية وياورها وبقائها (  مل و 1882ككك  1809التاور لتشارلز دارون )
واندثارها.. وقد أي  دارون بكم هائل من الشواهد التربريبية وا سانيد النظرية ليفرض التاور  يث ان نظريت  هي 

عت ت نظرية االنظرية الو يدة يف ميداةا كك و ىت اآلن كك ال  ينسربم مع الفيزياا بل هي قائمة عليها بال  فظات، و 
التاور ان أ  يفسري لظاهرة احلياة خارل هذه النظرية سيكون خارل نااق العلم الابيعي، وهكذا استوع  نسو 
العلم احلديث مبااليت  الصارمة سائر علوم احلياة ًو يبو إال الدراسات اإلنسانية، ودما يذدر الفيلسوف اإلنكليز  

( )هل مثة اعرتاض من  يث اإبدأ عل  اننا ميكن أن 1998كك  1909ة )اسفيا برلمل اإعا بالدراسات اإلنساني
نكتش  يوما  ما قوانمل قادرة عل  أن يعاينا ينبدات يف نفس دقة ينبدات العلم الابيعي؟ إقن البد من العمل عل   
 دش  هذه القوانمل بواساة  وث يف اإلنسان عل  قدر داف من احلذر واخليا ، وسار عل  هذا الاريو
اإتخصصون يف العلوم اإلنسانية علم النفس واالدتماع و ريها يف  اولة لتحقيو هذا احللم، ومن هدالا أودست  

( ودذلل العاً التنوير  دوندرسي  ومع  سان سيمون اللذان أددا إن اإلنسان ليس 1857كك  1798دونت )
امة ومن أدل  وان والنبات خيضع مالها لقوانمل علريدا  وال حيتال إىل معاجلة لريدة، بل هو قاهبن بمل مملك  احلي

دش  هذه القوانمل دعا دونت إىل إنشاا الفيزياا االدتماعية ال  يدرس اجملتمع مبنهج العلم احلديث .. وباإال 
 ختلص علم النفس يباعا  من مفاهيم الروح واالنا الرتانسنتدالية والوعي التح  واإلدراق الالواعي واجلوهر العقلي،
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 . 104ك  95القرن العشرين، سلسلة عاً اإعرلة :   ينظر: اخلويل، د. ميىن هبري ، للسفة العلم يف (16)
 ينظر: دي. أم، سفج / التاور لي  يفاتيل  و  موضوع التاور وعالقت  بالمارق أو دارون . (17)
 . 90ك  83ينظر: د. دريسي موريسون، العلم يدعو لإلميان، يرمجة  مود تاحل العنبكي :   (18)

 
وانته  مفهوم القوى العقلية اإرادلة السايكولودية إفهوم القوى احليوية، وهكذا انتظمت العلوم يف ثالث جمموعات   

 .(16)د ى هي العلوم الفيزيوديمياوية مث احليوية مث اإلنسانية، وهلذا دانت الفيزياا يف اإقدمة(
داها احلديث باجتاه  اسم حنو اإادية، وإنكار دل ما ع وعند التحقيو يف هذه اإسألة جند ان احنياع للسفة العلم

أدى بالضرورة إىل يبا مواق  ً حيسمها العلم نفس ، وادع  الكاري من أنصار هذه النظرة دعاوى ً يتم التأدد 
منها، ًو ختضع للدرس العلمي  يادية لدارون نفس  ً يتعرض إىل أتل احلياة، بل دان مشروع  ينص  عل  

ا نواع وعالقتها بالبيئة والتكي  أو ما يسم  باالنتخاب الابيعي  ىت ان المارق قبل دارون قد يبىن مفهوم  دراسة
 التاور أدار ترا ة من دارون و ريه.

كك سفج،  (17)ويف عاً احليوان يدرس منوقل عرالة المارق الذ  قا  بالتيفري يف الصفات نتيربة اإلمها  أو اإللرا 
 ابيعيون من ربا الظواهر احليوية بالفيزياا أو التفسري اإاد  للحياة لهو لرضيات ً يقم الدليلودذلل ما  اول  ال

عل  تحتها بل ان العكس هو أقرب للصواب، دما وان دارون و ريه ً يدعوا بأةم استااعوا يفسري ماهرة احلياة 
 أمام العلماا. يفسريا  ماديا   ن احلياة ال يزا  سرا  أو احلياة احليوانية أو النبايية يف اخللية احليوانية أو النبايية 

احلياة يف نظر العلماا ماهرة باليفة التعقيد لهي )يستخدم قرات ا رض وختلو عربائ  دديدة هببقا  لقوانمل الكون، 
سواا يف و ومن ا ميبا تاعدا  إىل السمل و ريه أو ناعال  إىل اجلرثومة واإيكروب، ودذا النبايات ال  ال  صر هلا 

شكل خلية  ية أم  كة قرش أو ديناتور أو إنسان أو نبات لين احلياة هتيمن عل  العناتر وير مها عل   ل 
يرديباهتا واال اد من دديد.. واحلياة قد دعلت اإلنسان و ده سيدا  يف ميادين الودود واحلياة ينتج احلياة، واحلياة 

مة للمادة ياة ليةا يأيت إىل الودود بتصحيحات رائعة وبدون احلياة ال قي مي نفسها .. لاإادة ليست مبتكرة أما احل
وليس للحياة وعن وال  ربم، واحلياة هي اإصدر الو يد للوعي والشعور وهي و دها ال  جتعلنا ندرق تنع اهلل 

 .(18)ويبهرنا مجال (
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 . 129ك  125للسفة العلم يف القرن العشرين، م. س :  ينظر: اخلويل، د. ميىن هبري ،  (19)
 . 44ينظر: دنت، إميا نويل، نقد العقل العملي، يرمجة  امن هنا :   (20)

 
 المبحث الثاني: المنهج القرآني في عرض الحقائق العلمية

 األول: اللغة والحقيقة.المطلب 
 دثنا يف اإبحث السابو عن نوع من الصراع أو اجلد  بمل الدين والعلم، وعلمنا أن العلم يأسس يف بداية  ردة 
النهضة عل  أسس مادية أو اجتاه أ اد  يددد عل  ان اإادة هي دل شيا )وان الصيا ة اإتكاملة إذه  الوا دية 

 فسري اإاد  اإيكانيكي للحياة قاهتا، وقد يوالو العلماا عل  أن الفكر هو وميفة مناإادية يستلزم بالضرورة الت
ومائ  اإل، ونظر العاً اإلنكليز  روبرت هوق إىل الذادرة عل  اةا جمرد خزانة مادية، وانتقلت اإادية من اجنلرتا 

الفكر واالنفعاالت   ان الظواهر  ري اإادية دإىل أوربا لتصب  اإذه  الر ي للموسوعيمل الفرنسيمل اللذين أددوا عل
والروح إما أن يكون وميفة ثانوية للمادة وإما اةا خرالة، مث يارف الفكر اإاد   ىت اردع الابي  الفرنسي بيري  

فكري  تالظواهر النفسية إىل العوامل اإادية للبيئة واإناخ واليفذاا، وقا  قولت  الشهرية: )اإل يفرع ال 1808دابانيس 
 .(19)دما يفرع الكبد الصفراا.. وهذه تورة متارلة يصع  قبوهلا(

وبعد هذا التيار مهر ييار آخر يددد عل  أن اإادة ال ميكن أن يدد  هذه الومائ  اإعقدة للحياة إضالة إىل قلل 
السال  إىل ال ويون  ونإن يكوين الذرات اإادية يقود إىل أسئلة يدلع باجتاه اجملهو  لين التكوين الذر  من االلكرت 

اإود ، مث يعقيد العالقة بمل الذرات ويكوين اجلزيئات والعناتر، مث سريان االلكرتونات اإكون للتيار الكهربائي  
 دل هذه العالقات ال ميكن أن يأيت بصورة عشوائية لاقدة للقصدية والتوالو اإدد  إىل استمرار احلياة، مث ان اإشاعر 

واحلرية  ديدا ، دما يقو  الفيلسوف دنت: )هي الو يدة من بمل مجيع ألكار العقل التأملي ال  نعرف اإلنسانية 
قبليا  بيمكانيتها ولكن من دون أن ندردها.. وهنا يودد اآلن سب  قايت  ت للقبو ، وبذلل  ظ  لكرة اهلل 

والعقل النظر   با بمل العقل العملي ا خالقيواخللود بواساة مفهوم احلرية  قيقة موضوعية و و.. وهكذا يتم الر 
 .(20)التأملي(

و دثنا دذلل بأن م رات مهور النزعة اإادية دانت بسب  اإفاهيم اخلاهبئة إفهوم الدين ونصوت  جتاه قضايا 
دين لالودود، ودذلل البد أن نقرر بأن الدين ليس ماالبا  بتقدمي يفسريات دقيقة لكل الظواهر الكونية، بل ان ا

 وميفت  ا ساسية هداية البشر ويأسيس عالقات من 
 احل  والتسام  بمل با البشر، ويتولد هذا الشعور عن هبريو االريبا  باإلميان باهلل يعاىل.
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 ( .96سورة ا عراف : اآلية ) (21)

 
بناا عل  قلل جند ان الصراع بمل الدين والعلم يولد من مفاهيم وردود ألعا  خاهبئة لدى الارلمل، ودان عل  

أن يدردوا بأن الدين هو رسالة إهلية لإلنسان لوضع  يف مسار متوالو مع نواميس الودود، وإن  البا امل عن احلقيقة
العلم هو  اولة اإلنسان للتعرف عل  هذه النواميس، وبذلل يتحقو التوالو بمل الدين والعلم وإقا  قو هذا التوالو 

ل وعية يف  ياة اإلنسان عل  ا رض، وبذلستحظ  اإلنسانية  الة من االعدهار والرقي والسالم و دث نقلة ن

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  چ حيدثنا القرآن عن دان  من هذه احلقيقة بقول  يعاىل: 

وحنن نتداو  هذه .(21)چپ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ            ٺ  ٺ  ٺ   ٿ

ة نتيربة احلصو  والشعور بالامأنيناإفاهيم بمل الدين والعلم ندرق بأن  اية الدين والعلم هي الوتو  إىل احلقيقة 
عل  اإعرلة ال  يدد  إىل احلقيقة، ولكن بسب  الصراع اإتوهم انشيفل الارلان جبوان  أدت إىل عيادة يعقيد احلياة 
وعزلة اإلنسان، ويوير  ياي  لال اإفهوم الديا جن  يف إشباع  ادة اإلنسان الرو ية بسب  سوا لهم الدين وال 

 يقدمي اإعرلة بصورة إجيابية يعزع من القيم بسب  احنراف العلم عن اإقاتد اإلنسانية، ودذلل ا خالقالعلم جن  يف 
ال  دع  إليها الفالسفة بسب  شعورهم باحلادة الضرورية لألخالق يف  ياة اإلنسان أيضا  ً يامر دعوهتم بيقناع 

اإادية والوضعية،  مااليات الفلسفة اإاالية والعقالنية و ىتاإلنسانية بأمهية االدسولوديا يف  ياة اإلنسان، بل يالشت 
وودد اإلنسان نفس  يف موادهة عنيفة مع با دنس  دوالعها اليفرائز واحلادات البيولودية واإادية، وعل  هذه 

 ا سس جتذر الصراع يف  ياة البشر عل  اإستويات دالة.
ين والعلم والفلسفة، ودل هذه االجتاهات دانت يستخدم الليفة من هنا دان سدا  احلقيقة هو اإال  ا ساس للد

للتعبري عن هذه احلقيقة وبناا عل  قلل يظهر للودود قضية الليفة ال  اريبات باإلنسان اريبا  نوع دما يعرف 
حلياة االفالسفة اإلنسان بأن  دائن ناهبو أو  يوان ناهبو، ودان اإفروض مع ودود الليفة يف  ياة اإلنسان أن يتاور 

بشكل متسارع ويقل النزاعات ويتوثو العالقات ولكن اإال ظ ان شيئا  من قلل ً حيدث، بل اليفال  ما حيدث 
العكس، و ىت عاد اإلنسان ميارس العن  والظلم وا نانية أدار من احليوانات يف بعض ا  يان دل قلل يددد أن 

 اإلنسان، والليفة يف  د قاهتا دانت ماهرة معقدة وخاردة عن احلادة إىل اإلميان والقيم والرتبية يعد ضرورة حلياة
السياق العام للتفسريات اإادية، ودما يذدر رسل )ان هناق نظريان متعارضتان إىل الليفة، لقد نظر الفيلسوف ليبنتس 

 بيعية يبعااإىل الليفة نظرة متارلة أ  بعدها  سابا  يسوده ا لكار الواضحة اإتميزة، ونظر ليكو إىل الليفات ال
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 . 95:   1983رسل، بريراند،  كمة اليفرب، يرمجة لداد عدريا، سلسلة عاً اإعرلة كك الكويت /  (22)
 . 101:   اإصدر نفس  (23)

 
للاريقة ال  متت اا بوتفها وسائل للتواتل.. ويبعا  لذلل لما يصدق عل  اجملتمع يصدق عل  الليفة بود  خا ، 
لالليفة يبدأ عندما يتعمل عل  الناس خال  أود  نشاهبهم أن ينقلوا اإعلومات بعضهم إىل بعض، ويتأل  الليفة يف 

 ، وعندما يصب  الليفة مناوقة متر العالقات بتاور متدرل من االريبا تورهتا البدائية من إحيااات وألعا  رمزية
اإباشر والابيعي با شياا البسياة إىل أمنا  مصال  عليها، بل ان بداية الليفة البد أن يكون شاعرية وهي ال يصب  

 .(22)علي  إال بالتدرل(
وإن اإلنسان  حيسم اإوضوع باجتاه ميتاليزيقي،ومع التشوش الذ  تا   العلم  و  أتل الليفة دان اإفهوم الديا 

قد أهلم الليفة، وهناق رأ  آخر يتوسا النظريتمل باالعتماد عل  اإزل بمل التعلم واإلهلام وهلذا السب  يددد لينبتس 
صة قأن اهلل و ده هو الذ  ميتلل العلم الكامل، ودذلل يتابع  ليكو بأن اإلنسان خملوق لين  يعرف العاً باريقة نا

.. وبناا عل  قلل دعل ليفة العلم الرياضية هي اإع  عن احلقيقة؛  ن الرياضيات تنعها  البشر ولكن ليكو يعتقد 
أن الرياضيات لن يع  عن احلقيقة  ةا منفصلة عن الابيعة وهي بناا اعتباهبي شيده الذهن البشر ، أما الابيعة 

 .(23)فهمها(لقد تنعها اهلل، ومث دان اهلل و ده هو الذ  ي
الليفة بالتايل إقن عادزة عن التعبري عن احلقيقة، ولكن ال منا  من اعتمادها يف نقل اإعرلة ولذلل جلأ الفالسفة 
إىل ماهرة التأويل أو ما يسم  ككك اهلريومونياقيا كك ال  اعت ت مشروعا  إلنقاق اإعىن من الفقدان أو التحربر، ولكن 

إنسانية يعاي احلقائو مع دلعة من الرض  واإعرلة، وهذه الليفة البد أن يع  عن مع هذا مهرت احلادة إىل ليفة 
هببيعة الوعي البشر  وعالقت  اجلدلية مع الودود، ويذه   مد عن  )إىل أن هذه الليفة اإلنسانية يكون الوعاا 

مد عن  أن الودود ويقرر   الذ  يستوع  هذه احلردة.. وإن هذه الليفة متال الاوب بالنسبة للمعاين الااوية ليها،
والليفة مريباان يف التعبري عن الشيا وضده لالودود قائم عل  ثنائية، دذلل الليفة والقضية ا وىل يف الودود هي 
عالقة احلرية واإعرلة لهما شيئان يف وا د، والودود هو دم ودي  واحلردة ا ساسية هي يف  ويل الكم إىل دي ، 

الكم والكي ، اإاضي دم واإستقبل دم واحلاضر دي ، وهي حلظة مباشرة الفعل و ويل   لهناق عالقة أيضا  بمل
إىل دي ، ويف للسفة العلم احلديث حيدث العكس لهو أ  العلم ينزع إىل  ويل الكي  إىل دم وبذلل حياو  

  ويل احلياة إىل مجاد يف  ويل العلوم احليايية إىل دموم ليزيائية مادية  تة! 
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 . 40كك  26ينظر : اخلدمي، اإرابا  مد، دين الفارة :   (24)
 ( .49سورة الذاريات : اآلية ) (25)
 ( .31سورة البقرة : اآلية ) (26)

 
وبناا عل  هذه النظرة وباإقارنة مع قصة  ي بمل يقظان وقصة روبنسون دروعو لين منا يفكري احلضارة اليفربية منا 
قو نزع دمي متمحور  و  ا شياا، واستنادا  إىل اإقارنة الذدية ال  أجنزها مالل بن با يف دتاب  مشكلة ا لكار 

يفربية والشرقية.. ة بمل منوقدمل روائيمل مياالن مدخال  منايا  للرؤيتمل اليف العاً اإلسالمي بمل القصتمل ال  هي عبار 
 يث أن دروعو ً يشيفل نفس  يف عزلت  إال بصناعة هباولة خش  وا دل والنوم أ  االهتمام بعاً اإادة يف  مل 

 .(24)ان  ي بن يقظان يشيفل  هادس البحث عن احلقيقة(

چ ى: قال تعال  لة عل  احلادة والعربز لال و دانية إال للخالو، ولذللإن عاإنا  كوم بنظام الزودية للدال

 .(25)چىئ  ی  ی  ی  ی   جئ   حئ
من هنا داات هذه النظرية الليفوية لتددد ان داللة الليفة يتضمن الشيا وضده، لاإادة هي نقيض الفكر يف الودود 

تالعم يف وما ي ره علماا الابيعة عن ودود لكرة اللال اإادة يفكر وال الفكر مادة، لكن هناق يرابا ضرور  بينهما 
ماا  الساعتمل عندما ينظر إىل إ داها جند ان الساعتمل يدالن عل  وقت وا د لهو ميفالاة ال يع  عن  قيقة 
م ع الرتابا بمل اللواعم يف الودود إق ال يأثري وال يرابا بمل الساعتمل يف الودود إال يف قهن اإال ظ يف  مل ان التال

 يف الودود بمل الظواهر هو  قيقي.
لالتالعم بمل احلياة واإاا  قيقي وضرور  لال  ياة بال ماا، ودذلل التالعم بمل اهلواا أو ا ودسربمل مع  ياة 

اإلنسان ضرور  لعند انعدام ا ودسربمل يتوق  احلياة، ودذلل التالعم بمل الشمس واحلياة وهببقا  لقانون التالعم 
وإن  دوث أ  خلل سيدد  إىل يعايلها، وهذا التالعم هو اإناسبة اإقصودة ال  تممها خالو يستمر احلياة 

 كيم عليم، ودذلل الليفة هي يف  قيقتها مالعمة لإلنسان ولربا  ياي  باحلكمة واإلنسانية، ولذلل دانت 

ڄ    ڄ  ڄڦ  ڦ  ڄ  چ :قصة بداية اخلليقة مريباة بالليفة عند اإلنسان ا و  يف  قول  يعاىل

ولكن هذه الليفة ختضع جلانبمل ، (26)چڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ 
دان  خلقي وهو ان اإلنسان قد مت يزويده جبهاع ناو متاور يساعده عل  انتال أتوات مع ة عن داللة ليفوية 

 رؤية التاوريةالمريباة بالعقل واإلدراق، ودان  آخر هو دان  قبلي  ييب مسبو وال ميكن لهم الليفة مبود  
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 ( .6سورة النحل : اآلية ) (27)

 
ا  ادية  ةا ال ميكن أن متدنا بتفسريات لتعقيدات الظاهرة واريباهبها بودود اإلنسان ووميفت ، ومن مث ياور  

قابلياي  الفكرية من الشعر والفن والفلسفة يف مدة قصرية  س  علم ا نرتوبولودي وياريل العلم ، لالليفة أساسا  
لهي يع  عن تور يف الذهن مريباة بالواقع، ودما لسر العلماا ماهرة اريبا  أ  ليفة هي ماهرة لريدة و ريبة 

الذهن أو الفكر بالواقع، و دث اخلالف بينهم  و  أيهما أسبو الفكر أم اإادة ودما هو معروف لين اجلد  
تحقو بدون يبمل اإااليمل والابيعمل ً حيسم القضية بشكل واض ، ولكن دما قدرنا بأن اإلدراق ال ميكن أن 

معلومات مسبقة لتقارن بالواقع، وعل  هذا ا ساس دانت الليفة جتمع بمل اإلهلام والتعلم الكسيب أ  ان الوعي 
البشر  مزود ل ة لتاوير الفكر عن هبريو الليفة ولو ان اإلنسان ً يلهم اخل ة اإسبقة إا استااع أن ينتج 

ر العميو، ودانت الليفة يف  ياة اإلنسان يع  عن  قيقة ودوده عالمات ليفوية متاورة من الشعر واحلكمة والفك
لهي يع  عن الفارة أو اإعلومات اإردوعة يف قهن اإلنسان ليومفها يف عاإ  للوتو  إىل إدراق احلقيقة ودلما  
ة عدانت الليفة واضحة وبينة ومرنة دانت مع ة عن داللتها بشكل مباشر، ودذلل دلما دانت الليفة مرنة يف س

داللتها ليةا ستنمو ويتاور ويستمر، ومن هنا دانت الليفة يريبا بالفكر يف  قيقة العربز والتصور النسيب بسب  
 دوث ، أ   دوث العقل وإن العقل اإخلوق دما يقو  ليكو عادز عن إدراق الابيعة، لكانت الليفة دلما 

القاتر يكون يف ألضل  يقة النسبية اإريباة بالعقليقرتب يف احلقيقة ليةا ينرب  يف التعبري عن الواقع وهذه احلق
ا  وا  يف يرابا العقل مع الليفة العربية ال  جنحت يف احلفاظ عل  اإعاين بشكل دقيو ومنحت اإلنسان قدرة 
عل  التعبري عن أعقد العالقات واإودودات و يويتها النامية وأتوات ألفامها اإتناسقة مع انسيابية متنا مة مع 

ردة ويصوير اإعىن ع  ا توات، والعربية جتاوعت اشكالية  دود االستيعاب القاتر لأللكار ومتيزت بفت  احل
الفضاا اإعريف أمام الفكر ًو ييفلق  أمام  ردة العقل وياور العلوم واإعارف، لكانت هذه الليفة  و يع  عن 

القارة يف  ختاهب  اإلنسان يف عمق  الباهبن ودوانيت  معاين متربددة يف دالم اخلالو العظيم يف القرآن الكرمي لهي

 ،(27)چۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ىچ عمق  الرو ي والنفسي، لعندما يسمع قول  يعاىل:
وال ميكن أن جند معىن مكال  للمعىن اإتولد يف هذا النص يف أ  ليفة أخرى وهي ليفة يوتل اإعىن لكل اإستويات 

من نص  والعاً والابي  واإهندس دل يأخذ اإعىن الذ  يفهم  ويدرد  ويتأثر ب النفسية والاقالية، ليعلمها ا مي 
 وا د، ولكل داللة ينسربم مع ثقالت  أما ليفة العلوم الابيعية لهي ختاهب  مستوى معمل من الناس اإتخصصمل 
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 . 146د.  مد عابد اجلابر ، الرتاث واحلداثة :  (28)
 . 55ك  54الفارة، م. س :  ينظر: اخلدمي، اإرابا ولد  مد، دين  (29)

 
ليست لعالة يف دالة و لليس دل الناس يستايعون لهم ليفة العلم الابيعي، ودذلل ليفة هذه العلوم عادة ما يكون 

التأثري النفسي أو الرتبو ، ويف اليفال   تال إىل إسة ينويرية وتيا ة  قو مقاتد بعيدة اإدى يف التأثري عل  
النفس، ولذلل يكون النتيربة لقرااة الليفة العلمية يرادم معريف  ري قادر عل  الربا والوتو  إىل معرلة يولد استقرارا  

م اإعاترة أمهلت الليفة العربية وهربرهتا دعل التاور العلمي يولد يناقضات واختاللات يف الفه نفسيا ، و ن العلوم
يدد  إىل اختاللات يف اإواق  ومن مث االحنياع إىل معيارية  ادة  ري مرنة ا مر الذ  يعقد اإشهد اإلنساين 

ويف العربية نظام  كولودي بمل با البشر..ويكرس االنقااع احلضار  واإلنساين ويقلل لر  التواتل والتوالو الساي
 ليفو  لكر  معقد وإعرلة الاروة الفكرية يف الليفة العربية حنتال إىل النظر العميو يف داللة اإفردة يف هذه الليفة ولكن
الدراسات اإعربمية ً يعا هذه الليفة  قها  ن مجع الليفة اعتمد عل  التصني  الصناعي أو وضعت الدالالت 

ع القواعد وا قسام يف الليفة )لربمع اخلليل بن أمحد الفراهيد  عن هبريو اإلمكان الذها ال من اإعا  بعد وض
الليفو ، لفس  اجملا  لصنع الليفة بد  مجعها .. واحلا  هذه أن ينتهي ا مر إىل  كيم القياس بد  السماع.. وهذا 

قاقها للسماع، بل   اا اإشتقة ال ختضع يف عملية اشتينتج عن  يكريس النظرة ال  ينالو من اللفظ إىل اإعىن، وا
، وعل  هذا ا ساس  دثت التباسات دارية يف  ليل النص (28)لقد مت وضع أوعان هلا هي يف الواقع قوال  مناقية(

 أدت إىل أوهام يف االستدال  والتعرف عل  اإعىن، ومن هذه اإشكالت ما قه  إلي   مد شحرور يف دتاب  القرآن
قرااة معاترة الذ  اعتمد لي  عل  اإنهج الليفو  وهو اإنهج الذ  اعتمده اإعتزلة يف  ديد معاين ا لفاظ، ولذلل 
اعتمد عل  معاين ألفاظ مال اإلميان والصالة والكفر و ريها، وهي ألفاظ منقولة نقلها الشرع من داللتها الليفوية 

اللفظ  دين اجلديد )ومبقارنة بسياة بمل اإنهج ا تيل ومنهج  ليلاإباشرة إىل داللة دديدة مريباة بتعاليم ال
واالستدال  عل  معناه الليفو  الذ  اعتمده اإعتزلة جند أن الفرق شاسع بينهما لنهج اإعتزلة يتعامل مع الكلمة 

 .(29)لقا واإنهج اآلخر يتعامل معها ليفة واتاال ا (
لأدساد ألكارنا هي الكلمات، ولذلل ختضع الليفة لضوابا وقوانمل   واحلقيقة أن الكلمة توت جنسد لي  ألكارنا

دما ختضع االدساد إىل قوانمل لفي دل دلمة هناق داللة عل  لكرة ولكرة مضادة وهذه هي نظرية  مد عن  ال  
 عل  أساس الشر ها خلدمي يف دتاب  الذ  أشرنا إلي ، وبناا عل  هذا القانون نستايع أن نأخذ الليفة اذا االعتبار 

 يننا ستاييكي مستقر وإمنا يريبا  ردة الفكر يتأثر ويدثر ليها يف يرابا بمل الكم والكي ، لفي  انا يف الكلمة ل
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 . 61ك  55ينظر: اإصدر نفس  :   (30)
 ( .5سورة احلج : من اآلية ) (31)

 
نبحث عن لضاا معريف متحرق لال يودد يوق  عن احلردة مادام هناق يفاعل بمل العقل والنص وباإلمكان إدراق 

ماه لهو ميفبون" احلديث ضعي  لكن معناه تحي  يف إشارة إىل إضالة (:" من استوى يو هذه الداللة من قول  )
إجيابية إىل احلياة، دذلل التعامل مع النص إقا ً يتحرق الفكر لين النتائج ستكون سلبية )واإلنسان بفاري  ال يقنع 

صريي  ليعرف  قيقة دل ببمن احلياة مبظاهر أشكاهلا وألواةا دما ينقلها إلي   واس  بل يتناوهلا بعقل  وينفذ إليها 
شيا!! من أين داا؟ ودي  داا؟ وإىل ما ينتهي؟.. ويقوم أ  ديانة أو عقيدة عل  أسس معينة يوض   قيقتها 
مال التوراة واإلجنيل أو  ىت مدلفات ماردس واجنلز ولينمل والبد أن يكون هذه ا سس قادرة عل   مل البناا اإقام 

، ويتم بيان هذه ا سس عن هبريو دور ردا  (30)والسنة مها مصدرا هذه ا سس(عليها ويف اإلسالم دان القرآن 
الدين أو العلماا أو القساوسة، أ  ان النص الديا أو اإنت البد أن خيضع لضوابا بيانية يتفو عليها مدسسة 

 متخصصة يف جما  موضوع النص.
 المطلب الثاني: المنهج القرآني في بيان الحقائق.

ائص الليفة القرآنية وان احلقيقة بالنسبة للعقل البشر  ال سبيل إىل اإل اهبة اا إ اهبة مالقة،  دثنا عن خص
ولذلل لان اإعاين الكامنة يف النصو  يتاور بتاور الاقالة واإعرلة لكن ال يتناقض وال  تال إىل يعديل، ومن 

صاهلا بدقة رسم مالم  الصورة اإراد إي خصائص التومي  القرآين لليفة جند أن النص يعاي اإعىن اإتحرق ليفرض
ونسبية موادبة لاقالة العصر، ودذلل مين  اإتلقي هباقة للنظر والتأمل ليحدث يفاعل إجيايب لتحويل الكم الفاقد 
 للحردة، ويع  عن اإاضي الذ  اناوى واإستقبل الذ  ً يأت بعد إىل دي  معاش ينبض باحلياة واحلردة، دما 

ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   چ  يف قول :

ودما قررنا لين اإفاهيم اإراد إيصاهلا ويرسيخها دمعاين مستقرة أو عقائد يف قهن اإتلقي يتم ع    (31)چۈئ
الليفة سواا دانت يف الكت  اإقدسة أم يف شر ها أو يأويلها عن هبريو اإدسسة الدينية أو الفكرية اإريباة بنظرية  

 سية.داإارد
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 . 63دين الفارة ، م. س، يأخذ عن اإلسالم دبديل للددتور مراد هولمان سفري أإانيا بالربا  :   (32)
 ( .30سورة البقرة : اآلية ) (33)
 ( .33ك  32سورة إبراهيم : اآليتان ) (34)
 ( .31سورة البقرة : اآلية ) (35)

 
وإا هببو اليفربيون مناهربهم النقدية للعهد اجلديد عن هبريو إهتام موثوقية النصو  دانت النتائج السلبية شربعت 
عل  عدم االعتقاد يف اإسيحية لكن دراسات اإستشرقمل النقدية العلمية الدقيقة للنص القرآين أدت إىل اإلقرار 

 .(32)  اإذهل مع الاابت من نتائج أ اث العلوم الابيعية والكونية(الكامل مبوثوقية النص وإ كام  التام وانسربام
وعل  هذا دانت الليفة هي ا داة الفعالة لنقل اخل ة وا لكار والتواتل، وقد خلو اإلنسان ولدي  قدرة عل  انتال 

إلنسان مهيأ ا أتوات يع  عن لكر وهي الليفة، لالليفة عندما يع  عن الفكر ليةا يع  عن خ ة ويدري  يكون
للربا بمل معلومات احلواس والبيئة ومعلومات سابقة مالت ا ساس يف يدري  اإلنسان عل  الربا مع الدماغ وهو 
اجلهاع البيولودي اإعقد، ودل هذه العوامل يتربمع لتاور قدرات اإلنسان وخ ي  جتاه الودود، وعل  هذا ا ساس 

  وهي بيولوديا  إلنتال الليفة ومزود ل ة سابقة عل  الربا لتاوير خ اي نستايع القو  ان اإلنسان ا و  دان مهيأ

 چ أساس إلناالق مسرية اإلنسان عل  ا رض إمارسة االستخالف وهو اإشروع اإلهلي لإلنسان قا  يعاىل:

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ

وهذا االستخالف يتحقو ، (33)چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ٹٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ
بالرتابا واإناسبة بمل التسخري الذ  دعل  اهلل قانونا  يسر  عل  احمليا البيئي لإلنسان سواا يف ا رض أم اجملموعة 

ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  چ  الشمسية، قا  يعاىل:

ۆئ    ۈئ  ۈئ ېئ  ېئ     ۆئائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ     ۇئ  ائې  ى  ى

، لرييبا مشروع االستخالف مع التسخري مع العقل (34)چی  ی  ی  جئ  یىئ  ىئ    ىئ

 چ واإلكة اإع ة عن الفارة لتعزيز متكمل اإلنسان عل  مقدرات ا رض، وعل  هذا ا ساس نفهم قول  يعاىل:

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    

 ال أواإلنسان قد اتاف  لعملية الربا واالستنت لعلمَّ يشري إىل معلومات الفارة القبلية وإن، (35)چڇ
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االستدال  واإالئكة ً يكن مبود  استعداداهتا ال  خلقت عليها قادرة عل  هذا الربا، ويومي  العقل  

واالستنبا  دما دان اإلنسان و دل قلل درم  اهلل ودعل  سيد اإوق  يف الودود يتصرف مبود  هذه اخل ة 
ق العقلية والذهنية، لتفربري هباقات هذا اإخلو  للسيارة عل  الابيعة والبيئة ال  دانت متوالقة يف اخللقة ومناسبة

لكانت عملية يعليم ا  اا يد  عل  أن اإلنسان متكن من االستدال  عل  إعااا ا  اا لألشياا احملياة ب ، 
ولذلل أو  ما يتعلم الافل يف الليفة هو عملية إهبالق ا  اا أو أتوات يد  عل  أ اا مال  ذير أو ير ي  أو 

هذه العمليات يعا  هلا أ اا، مث بعد التدري  يتعلم الربا ويكوين اجلمل البسياة مث يصل إىل مر لة إهبعام دل 
التكامل الفكر  والليفو ، ومن الربا بمل الكالم والفكر نستايع  ديد هبريقة التأثري الليفو  يف نقل الفكر واخل ة، 

 ودما يصورها خلدمي:
 يو الكالم يتربل  مظاهر نفسية اإتكلم.إن الكالم تفة لنفسية اإتكلم وعن هبر  .1
الاريقة العلمية وهي هبريقة اإال ظة والتربربة واالستنتال، وهي الاريقة ال  ايبعها علماا العلوم  .2

الابيعية احلدياة مع اةا يأخذ بنتائج التربربة إال ان العقل أخذها من الربا بمل عدة ألكار ومعلومات 
وإن الذرة ينقسم لين العقل ً يأخذها مباشرة من التربربة وإمنا  سابقة مال معرلة أن اإادة يفىن

مبساعدة االستنتال مع التربربة، لالاريقة العلمية يستنبا التصور أو الفكر، ولكنها ال يستايع إنشاا 
الفكر وهذا السب  هو الذ  دلع الكاري من العلماا للوقوع يف خاأ ويابعهم البعض من علماا العاً 

لذين اشرتهبوا لقيام أ  ةضة علمية أن يفهم الدين بشكل يتفو مع الفكر العلمي اإقبو  اإلسالمي ا
 س  ادعائهم، وهذا ا مر يعا بالضرورة ختليص الفكر الديا من دل  قيقة  يبية  ري داخلة يف 

فتقر يقوال  العلم احلديث، وعل  هذا لين الاريقة العلمية مع اعتبار منهربها التربرييب لكنها يبق  
إىل عمل قها أو عقلي يعزع النتائج اإبينة عل  اإال ظة ويضعها يف اإلهبار اإفيد والعلمي احلقيقي، 

 وعلي  ال ميكن أن يكون الاريقة العلمية أساسا  للتفكري بل يصل  أن يكون لرعا  من أتل.
فكري، لالعقل أساسا  للتالاريقة العقلية هي اإال ظة واالستنتال وهي الو يدة ال  يصل  أن يكون  .3

يشمل اإل ساس والواقع واإعلومات السابقة والدماغ.. إال أن العقل ال ميكن أن يستقل باإعرلة إال 
بالوعي الباهبا وهو القل  الذ  حيو  مدردات العقل إىل عواهب  وأ اسيس يشيع يف النفس روعة 

 رة، والقيادة البد أن يعا  للعقلودالال ، أ  أن اإلنسان هو عقل وعاهبفة وهذا ما يسم  بالفا
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 . 76ك  68ينظر: اخلدمي، اإرابا ولد  مد، دين الفارة :   (36)

 
وليس للعاهبفة؛  ن العاهبفة و دها جتعل اإلنسان يتحرق بال ضابا لالبد من استخدام العاهبفة والعقل  ىت  

 .(36)يكون الفارة سليمة(
للتعرف   وهذا اإسار حلردة اإلنسان  تال إىل ليفة ينا م الفارة ومتن  اإعرلة بانسيابية يواد  إمكانات العقل البشر 

عل  احلقائو بنسبية مرنة وديناميكية مدثرة للوتو  إىل احلقائو بأقل مقاومة، ودما يعرف يف دوائر اإلرسا  
، ولذلل سنودز خصائص الليفة القرآنية ويراباها يف (Resonace Frequinly) واالستقبا  بدائرة الرنمل 

 لنص:دفااة واحلصو  عل  نتائج  قو مقاتد سياق ا  مراعاة العقل البشر  والواقع إليصا  اإعارف بأدار الارق
أوال : إن النص القرآين ال يشخص وال يعاي مالم  مشخصة، بل ان النص يعورم اللفظة يف لضاا اإالو ويسلبها 
التحديد، واإقصد من قلل هو إبقاا النص يتحرق يف الواقع بالنسبة للعقل اإلنساين و ري مريبا بزمان أو مكان 

لزمان واإكان بقصور احلدوث الذ  ال يناس  النص اإالو، ولذلل جند أن النص القرآين يبتعد عن لتلبس ا
التشخيص أو التحديد الزماين، وعل  هذا لين أ اا مال لرعون أو هامان أو آعر اإذدورة يف قصة سيدنا إبراهيم  

ا ، لصفات هي اإقصورة وليس ا شخدلها أ اا  ري مشخصة يشخيصا  دقيقا ، وإمنا يقبل التأويل عل  ان ا
وعلي  لين لرعون موس  ً يكن أ   لرعون، وإمنا ملوق مصر يسمون لراعنة دما أن ملوق الفرس يسمون أداسرة، 

 ودذلل القياترة بالنسبة للروم.
منبوق استحو   ولذلل  ىت أبو هل  ً يذدر أ   اإعروف وإمنا بصفت  ال  ثبتها القرآن الكرمي، وال  يع  عن موق

علي  الوعيد، وعل  هذا للم يذدر اسم يف القرآن ما عدا ا نبياا  ن أ ائهم اريبات بالو ي والرساالت لاندجمت 
( لي  أشهد أن  مدا   و وهو دزا من  ديث شخصياهتم بالداللة اإالقة للنص، ويف الدعاا الوارد عن الرسو )

 يف تحي  مسلم باب التهربد.
الكالم أن النص القرآين هو دالم اهلل والكالم تفة اإتكلم لهو يع  عن احلقائو اإالقة واختيار العربية اإقصود من 

للتعبري عن دالم اهلل يعاىل هو دزا من اإلعرباع بالنظم والبال ة ال  يعا ماابقة اخل  للواقع، لالقرآن الكرمي معربزة  
 ، والذ  ال خيلو عل  دارة الرد وال ينقضي عربائب ، ولذلل دانتدل  وهو السر الذ  أودع  اهلل يف هذه ا لفاظ

اللفظة يف الليفة العربية باإلمكان  ميلها دالالت ومعاين متربددة ومتحردة )وإقا يأملنا ليما ميلك  اإلنسان من 
 يد بالشكل الذ  ر الااقة التعبريية عن ا لكار واإعاين جند الايفرات ال  متنع  من القدرة عل  التعبري عن دل ما ي
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 وما بعدها . 76ينظر: اخلدمي، اإرابا ولد  مد، دين الفارة :   (37)
 ( .61سورة البقرة : من اآلية ) (38)
 ( .38سورة يس : اآلية ) (39)

 
يريد ولن يستايع أن حيقو التوالو بمل اللفظ اإستخدم عل  اإعىن اإقصود بالشكل الدقيو  سباب منها أن اإعاين 
أ زر من ا لفاظ، وهذه اإعاين ينبع من الداخل، أما ا لفاظ والتعابري لتأيت من اخلارل وهي  دودة ومتناهية، وعل  

إعىن باللفظ؛  ن ا لفاظ ال ييفاي إال دزا  يسريا  من اإعاين أال يرى أن لفظة )أً( هذا ال سبيل إىل  صر ا
يستعمل للداللة عل  أنواع شىت من اإشاعر وا  اسيس مال أشعر بأً يف رأسي، بأً اإنظر بأً من دلمة ...إخل، 

لة، وهكذا خص مجيل دتابة مجيودذلل اجلما  يستعمل  للتعبري عن معاين عدة مال منظر مجيل قصة مجيلة ش
 .(37)الكلمة الوا دة يع  عن معاين عدة(

وإقا عدنا إىل موضوع التشخيص جند الكاري من أمالة يعومي اإفاهيم يف النص اإالو للم يعد يع  عن احلدوث 
كان  مالزماين واإكاين لنربد أن مكان الاولان الذ   دث يف عصر سيدنا نوح )علي  السالم( قد اختل  يف 

وعمان ، لاإقاتد القرآنية يسوق احلدث للع ة ولتعم الفائدة وليس لتقديس أشخا  أو أمكنة، ودذلل يف قول  

، داات مصر بصييفة التنكري لتعومي الداللة وعدم (38)چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ چ يعاىل: 

إدح أو الذم، التقديس أو ا صرها يف مكان وا د، ودذلل قدر بابل يف سورة البقرة ً يأت بصييفة التشخيص أو 
إمنا لبيان الداللة عل  ماهرة وتف  مذمومة دانت شائعة هناق وهي السحر، ودذلل أ اا أهل الكه  وعماةم 
ومكاةم للم يأت يف القرآن التشخيص للمدح أو التقديس ال للصحابة وال  هل البيت )عليهم السالم( أو أ  

الذم، وعندما قدر)عيد( وهو اسم تحايب داا قدره ليس يف معرض  شخصية أخرى ً يأت سواا يف اإدح أم
 اإدح أو الذم، وإمنا لتقرير  كم شرعي حيتال إىل قدر االسم للتحديد ويقرير هذا احلكم.

ثانيا : عندما خيتار النص لفظة  ددة للتعبري عن  قيقة معينة أو  ردة لعلية لين هذا االختيار يع  عن قدرة مالقة 
معربزة و قيقة مالقة يفهمها اإتلقي  س  اإستوى الاقايف والبيئي الذ  يعيش  مال اختيار النص للفظة و كمة 

لتربر  ، (39)چې  ى   ى          ائ     ېۉ  ې       ېچجتر  ورباها بالشمس يف قول  يعاىل: 
من جمموعة يتحرق مبدارات ضيفهمها اإلنسان البسيا بأةا جتر  إىل ةاية مقدرة هلا، والفلكي يدرق أن الشمس 

 يتحرق دلها، ودذلل يفهمها ا مي الذ  يراق  شروق و روب الشمس، اإهم أن القرآن الكرمي قبل أدار من
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 ( .40سورة يس : من اآلية ) (40)
 ( .7ق : من اآلية )سورة  (41)
 ( .30سورة الناععات : اآلية ) (42)
 ( .7سورة النبأ : اآلية ) (43)
 ( .31سورة ا نبياا : من اآلية ) (44)
 ( .30سورة ا نبياا : من اآلية ) (45)

 
عام  دث بصرا ة واضحة وأخ  جبريان الشمس وهي  قيقة أثبتها العلم يف العصر احلديث، ًو يذدر 1400 

جئ  حئ  مئ    چ قدر أن القمر قدره مناع  مث أعقبها قول  يعاىل: النص القرآين أن ا رض يتحرق أو جتر  ولكن

لألفاظ للل ويسبحون يد  عل  قابلية مالقة لداللة النص عل  معاين متربددة  س  ، (40)چىئ 

، لاإد  (41)چڑ  ک چ  التاور العلمي، ودذلل عندما قدر  قيقة عن ا رض قدرها يف قول  يعاىل:
إ دى  اضراي  يقتضي التكوير؛  ن اإد  قيقة نسبية أما التكوير لهي  قيقة دما يذدر الشيل الشعراو  يف 

لالد و الذ  يريبا ببيض النعام دما يف اإعادم ، (42)چڱ  ڱ  ڱ  ںچ  يكوينية ولذلل قا  يعاىل:
يريبا بتكوين ا رض ويكويرها أما اإد لهو يريبا باإلنسان الذ  يسري عل  ا رض، لحياما قه  سيربد ا رض 
ممدودة، ولو دانت مساحة النته  التكوير عند ةاية النقاة ا خرية عل  ا رض، لاإد يقتضي التكوير، ودذلل 

لين ا وياد يفهمها البدو  داخليمة وعالقتها بالويد، لالويد يساعد عل   (43)چٹ  ڤچ ىل: يف قول  يعا

دذلل يفهم اجليولودي .. (44)چھ  ھ  ھ  ے چ  االستقرار دما ان اجلبا  يساعد عل  استقرار ا رض
 اع اجلبل.اريفالنص لهما  يع  عن  قيقة ديولودية وهي ان اجلبا  اجلزا الذ  يشكل ليها اجلذر أعمو من 

ں   ں  ڻ    ڱگ  گ    گ  ڳ               ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ ويف قول  يعاىل: 

هذه اآلية ليها دالالت معربزة وعظيمة لكن اإفسرون القدماا لهموا لتو السماا باإار ، (45)چڻ       ڻ  ڻ
ولتو ا رض بالزرع للم يتوتل العلم يف عصرهم إىل نظرية االنفربار الكوين، واإاا هو سب  احلياة ًو يكونوا 

النفربار اا، ودذلل داات نظرية امن مكونات اخللية احلية النبايية واحليوانية يشكل  اإ %80يعلمون بأن أدار من 
 الكوين لتددد سبو القرآن وإعرباعه بأخبار ً يكن معرلتها متا ة لعصر التنزيل، ودذلل يف علوم ا دنة والفلل 
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 . وما بعدها 51ينظر: بديع الزمان النورسي، إشارات اإلعرباع يف لاان اإلجياع،  قيو إ سان قاسم الصاحلي :   (46)

 
والبحار واليفيوم وقوانمل احلياة والنفس والنبات واجلمادات دل قلل داا يف القرآن الكرمي يف تيغ قابلة لفهم متربدد 

 العلمي لعصر التأويل للنص الاابت اإنز  قبل أدار من أربعة عشر قرنا . س  التاور 
 المطلب الثالث: اإلعجاز القرآني.

إن اإلعرباع القرآين شيا مذهل وهو بالنسبة للبحث يعد مقصدا  أساسيا ، لالقرآن الكرمي دتاب نز  قبل أربعة عشر 
حد  وهو ال سورة من  لعربزوا واختاروا أسلوبا  آخر يف التقرنا ، و دى هذا الكتاب معاتري  بأن يأيوا مبال  أو مب

احلروب وهو الاريو ا تع  ولكنهم دانوا مضارين لعربزهم أمام القرآن ومن أو  آيتمل من أو  سورة بعد الفا ة 
  دوهي سورة البقرة يتحدث القرآن عن التحد ، ودما يذدر النورسي أن االلتتاح باحلروف اإقاعة هو بداية التح

)وإن القرآن بفوا   ومقاهبع  بقي وبعد دما دان قبل، ً مياثل أ دا  ًو يقلد.. واعلم أن )أً( دقرع العص  يوقظ 
السامع وأن اإالوب هو شيا وا د أن ينظموا مال  ولو مفرتيات، ويشري دذلل إىل أن هذه دالم اهلل ا عيل نز  

هتا أن احلروف اإقاعة دالشفرة اإلهلية أبرقها إىل رسول  الذ  (، ومن دالالب  د يل )علي  السالم( عل   مد)
 .(46)عنده مفا ها(

لهذه احلروف يد  عل  ان هذا القرآن مكون من ألفاظ دلمات و روف ولكن اخلالو العظيم عندما اختارها 
ياقها الليفو  سلكالم  وللتعبري عن مراده لكأمنا نفل ليها من رو   لتحولت إىل وضع آخر اختلفت لي  عن 

االعتياد  لتتحو  إىل معربزة مدلفة من دالم يستخدم  اإلنسان يف ليفت  متاما  دما خلو اهلل اإلنسان من مكونات 
مادية مث نفل لي  من رو   لتحو  اإلنسان إىل خلو آخر لتبارق اهلل أ سن اخلالقمل وعل  هذا اإفهوم  دث 

ة  يعاىل يف القرآن الكرمي، لذه  بعضهم إىل ان  قدمي  ن  تفاخلالف بمل علماا الكالم  و   قيقة دالم اهلل
القدمي وقه  آخرون إىل ان   ادث  ن  متشكل من ألفاظ نناقها، وناقها اإددد لي  احلدوث، وقه  آخرون 

ون ينزي  اهلل دإىل أن دالم اهلل قدمي يف نفس  مث أ دث  اهلل يف ا لفاظ اإتلوة من القرآن الكرمي، ودل هدالا دانوا يري
عن مشااة اإخلوقمل وحنن ال نريد أن نتوق  يف هذه اإسألة  ةا ً يعد يشيفل مسا ة من الاقالة اإعاترة اإهم 

 ان اإلعرباع يف القرآن الكرمي يتضمن نوعمل ومها:
و  ال  الليفإعرباع ا سلوب والنظم وهو اإلعرباع البال ي واإعروف )إن أسرار البال ة يرد إىل أسرار الوضع -1

 مردعها إىل اإلبانة عن  ياة اإعىن برتدي   ي من ا لفاظ ياابو سنن احلياة يف دقة
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 . 140مصاف  تادق الرالعي، إعرباع القرآن والبال ة النبوية :  (47)

 
م، ويدخل يف هذا 2008كك الرالعي كك إعرباع القرآن كك (47)التألي  وأ كام الوضع ومجا  التصوير وشدة اإالئمة(

 اإلعرباع إعرباع اإعىن الكامن يف اللفظ وهو دوهر اإلعرباع.
اإعىن واإلخبار عن أمور ال هباقة إلنسان عصر التنزيل مبعرلتها ومنها اإلخبار عن اإاضي السحيو إعرباع -2

بتفاتيل دقيقة ماال  إخباره عن قصة أتحاب الكه  كك وإخباره عن قصص ا نبياا وما درى هلم وإخباره عن 
ام الفرس، ر الروم بعد هزميتهم أمهبولان نوح )علي  السالم(، ودذلل إخباره عن اإستقبل مال إخباره عن انتصا

( سنوات وقد  قو، ويدخل يف هذا النوع اآليات الدالة عل  9كك  3و ديد مدة  قيو النبواة ببضع سنمل )
 اإلعرباع العلمي واحلقائو العلمية.

 الخاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:
البا ث ان  يستحو احملاولة والنظر للتعرف عل  عربز اإلنسان  اإوضوع أعمو من ان ييفاية وريقات، لكن ودد

 يف هباقت  الفكرية وامكاناي  البيولودية، ودان القرآن الكرمي هو خارهبة هبريو النرباة وخااب اإلعرباع اإستمر.
ا هتويوض  لنا ان اإلعرباع القرآين موضوع عميو ومتربدد وان يومي  القرآن الكرمي لليفة العربية بعد معربزة بذا

 لضال  عن استيعاب النص إعاين يع  عن إعرباع علمي ً يكن خيار عل  با  إنسان عصر التنزيل.
ويف اإلعرباع العلمي دت  دارية بينُت مواضيع اإلعرباع العلمي ال  يارق إليها القرآن وال جما  يسع التوسع يف 

ن الكرمي دتاب هداية وال دخل ل  يف هذا اإوضوع، لكن القضية ا ساس ال   دث  وهلا خالف هي ان القرآ
جما  العلوم احلدياة، وإن هذا اإوضوع إقحام للقرآن يف مواضيع ال عالقة ل  اا ويع  هذه احلالة عن ضع  أمام 
التاور العلمي الذ   قو عل  أيد  اليفرب ولكن احلقيقة ان القرآن دما قدر هو يف ا ساس دتاب هداية، ولكن 

در  قائو علمية باريقة معربزة وهي هبريقة يع  عن قدرة النص القرآين عل  استيعاب احلقائو هذا ال مينع أن يذ 
العلمية اإالقة؛  ن اهلل يعاىل الذ  أنز  القرآن هو الذ  خلو الودود دل  لعندما خي  عن  قيقة علمية يستايع 

بل ه احلقائو وقدرها يف دتاب نز  قاإلنسان عل  قدر علم  أن يأخذ منها ما يعزع إميان  عن هبريو ادتشاف هذ
أل  وأربعمائة سنة يتحقو اإلعرباع: نعم ان القرآن الكرمي ال يعىن بالتفاتيل العلمية الدقيقة ولكن  يذدر دوهر 

حلياة ، لهو نص يفت  النظر والتأمل يف اچں   ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻچ احلقيقة، ودما قدرنا يف قول  يعاىل:
 ونشأهتا ولكن ال يدخل يف التفاتيل العلمية، ودذلل يددد بتعميم  احلقيقة اإتفو عليها ان اإاا هو سب  احلياة 
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وبدون  ال ودود للحياة ولذلل جند علماا الفضاا يبحاون يف الكواد  عن اإاا ليقا وددوا ماا   اوا عن احلياة، 

 ً جيدوا ماا أيقنوا بأن ال  ياة عل  قلل الكود . وعندما
وحياو  الكاري التشكيل يف اإلعرباع العلمي ولكن الواقع يشهد ان هذا اجملا  بدأ يرتسل يف الاقالة اإلسالمية 
ويومي  هذا اإوضوع يف الدعوة إىل الدين أتب   قيقة واقعة، وقد أسلم الكاري من اليفربيمل بسب  هذا اإوضوع، 

 ن موضوع اإلعرباع بدأ يشكل دانبا  مهما  من ثقالة العصر اإلسالمي.وإ
 وبناا عل  ما قدرنا باإلمكان االيفاق عل  أهم النتائج:

االهتمام بالليفة العربية؛  ةا ليفة  ية و الظ عل  هوية ا مة اإلسالمية ويساعد عل  و دهتا، ودذلل  .1
ل الرتادف رى مال القدرة عل  التعبري بصيغ  ية مامتلل الليفة العربية خصائص يفتقدها الليفات ا خ

والنقل، ودذلل التقدمي والتأخري واالعراب و ريها من خصائص  ية يف الليفة العربية، لعل أمهها قدرة 
 العربية عل   اداة النفس واإشاعر والتأثري النفسي يف اإتلقي عن هبريو الصوت والتالوة ومن مث التدبر.

العلمي والدعوة إىل البحث يف القرآن الكرمي من قبل متخصص يف العلوم احلدياة  االهتمام باإلعرباع .2
للربا بمل احلقائو اإذدورة يف القرآن الكرمي والتاور العلمي ويومي  قلل يف جما  اإلميان ويعزيز القيم 

 يف اجملتمع، وينبيفي احلذر من  و  هذا اإوضوع إىل السلبية.
االلرتاق  العلم والدين والتأديد عل  ان العلم احلو يتفو مع الدين احلو ويف العمل عل   قيو يوالو بمل .3

 يتسب  الشقاا لإلنسانية.
 قائمة المصادر والمراجع

، 1أمانويل دنت، نقد العقل العلمي، يرمجة  امن هنا، مردز دراسات الو دة العربية كك بريوت،   .1
 م.2008

بديع الزمان سعيد النورسي، إشارات اإلعرباع يف مظان اإلجياع ، يرمجة و قيو إ سان قاسم   .2
 م.1989 1الصاحلي، دار ا نبار كك بيفداد،  

، 1يشارلز ف. هانل اإفتاح الكوين، يرمجة أمين احلوراين، الدار العربية للعلوم ناشرون كك بريوت،   .3
 م.2012

 د. ساهي دواد ضا ي كك بيفداد، د. ت. د. دي. أم. سفج، التاور، يرمجة  .4
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