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 الوحدة البنائية للقرآن اجمليد
 بقلم الدكتور أمحد العبادي )جامعة القاضي عياض مراكش(

 
 :بنائية القرآن اجمليد

إن من أنفس ما اهتدى إليه العقل البشري عرب قرون متتالية من الكدح واملكابدة يف 
للكشف  ( الذي هو عبارة عن آليات متضافرةMèthodeاجملال املعريف ، هو مفهوم املنهج ) 

احلقائق املعرفية املختلفة يف جماالهتا املتعددة واملتنوعة ، واملنهج ينصبغ بصبغة اجملال الذي  عن
       روز مفهوم أدق ، وهو مفهوم املنهجيةبيُعمل فيه . وقد أدى املنهج إىل 

(Méthodologie.. واليت هي عبارة عن إطار مرجعي ألفكار ينتظمها انظم موحد ) 
العقل البشري إىل املنهجيةة يف اجملةال الكةوال إال بعةد أن ا تشةف أن الظةواهر ومل يهتد  

الكونيةةةة موحةةةدة عضةةةوا ، انناقةةةا مةةةن بنائيةةةة الكةةةون ووحد ةةةه العضةةةوية .. وقةةةد عةةةدت هةةةذا 
 .1املفهوم إىل اجملاالت االجتماعية واإلنسانية جمموعة من املدارس 

إمكةةان الب ةةن املنهةةاجي الةةذي فجةةر  ويف مقابةةل بنائيةةة الكةةون ، الةةيت أطلةةق ا تشةةافها  
 ةةل هةةذع العنةةاعات املعرفيةةة واملاديةةة الةةيت نشةةهدها اليةةوم ، فقةةد مةةن     ةةب انه  ن أقةةر بةة  
ظهرانينا القرآن  ر يا . وهذا الوحدة العضوية يف القةرآن اجمليةد ، والةيت  شةكل أحةد أهةم وجةوع 

ت / البصةائر عةعدا  ةو مةمالت معرفيةة اإلعجاز فيه ،  فتح اجملةال أمةام القةراعة املنهجيةة لة ا
 ال حصر هلا . 

ولناملةةا دنةةدن علمةةا ان حةةول بنائيةةة القةةرآن لةة  عنةةاوين هتلفةةة ، فتةةارة  وهةةا الةةنظم ،  
 واترة  وها الرت يب ، وأخرى  وها اال ساق ، أو املعمارية أو البنائية مباشرة .

                                                        
وقةةد  ،بلغةة  البنائيةةة مةةن حيةةن هةةي افةةاع فكةةري وفلسةةفي سروهتةةا يف أواخةةر السةةتينيات مةةن القةةرن املةةيادي املنصةةرم - 1

فةةةي جمةةةال اللسةةةانيات  ةةةان جا ةةكون وشومسةةةكي يقةةةودان حر ةةةة نشةةةنة ف ،وعةةل املةةةد البنةةةائي إىل ميةةةادين شةةةديدة التنةةو 
أمنوسجةةا مةةن لةةدن العديةةد مةةن املشةةتغل  نلعلةةوم اإلنسةةانية ، ففةةي ميةةدان الت ليةةل النفسةةي ،  ةةان  ال ةةان  ، ويف اختةةذت 

جمةةال النقةةد األد   ةةد   نرت   ، ويف اجملةةال الفلسةةفي ،   فو ةةو  ، ويبقةةا مةةن أهةةم روادهةةا   ليفةةي  ةةرتوس   ، الةةذي 
  لةةوي ألتو ةةل  الةةذي حةةاول فديةةد املار سةةية مةةن هةةذا املةةدخل يعتةةرب املس ةةس للفلسةةفة البنائيةةة يف العصةةر احلةةدين ، و 
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 :اإلمام عبد القاهر اجلرجاين ونظرية النظم 
إلمةةام عبةةد القةةاهر اجلرجةةاال رعةةه   يف معةةرر حدياةةه عةةن  ةةر إعجةةاز القةةرآن قةةال ا  

 القرآن ،  ةمعربا عن وعيه املبكر ببنائي
  أعجزهتم مزاا ظهرت هلم يف نظمه ، وخصةائ  عةادفوها يف  ةياق لفظةه ، وبةدائ   

راعةةةةتهم مةةةةن مبةةةةاده آيةةةةه ومقاطعهةةةةا ، وجمةةةةاري ألفاظهةةةةا ومواقعهةةةةا ، ويف مضةةةةر   ةةةةل ماةةةةل ، 
ومسةةاق  ةةل خةةل ، وعةةورة  ةةل عظةةة و نبيةةه ، وإعةةام و ةةذ ل ، و رليةةب و رهيةةب ، ومةة   ةةل 

 حجة وبرهان ، وعفة و بيان .
وهبرهم أهنم أتملوع  ورة  ورة ، وُعشراً عشراً ، وآية آية ، فلةم دةدوا يف اجلمية   لمةة   

به ، أو أحةةرى ينبةةو هبةةا مكاهنةةا ، ولفظةةة ينكةةر شةة هنا ، أو يةةرى أن للهةةا أعةةلح هنةةا  أو أشةة
وأخلق ، بل وجةدوا ا سةاقا هبةر العقةول وأعجةز اجلمهةور، ونظامةا والتتامةا وإ قةاان وإحكامةا ، مل 

موضةة  طمة  ، حةةت خر ة  األلسةةن  –ولةةو حةي بيافوخةةه السةماع  –يةد  يف نفةس بليةةغ مةنهم 
 . 1عن أن  قول ، وخذي  القروم فلم متلي أن  صول ..  

 . 2عمومها  لها  سدي هذا املسدى ونظرية النظم عند هذا اإلمام يف 
وهةةو يعةةرب عةةن سلةةي وةةاع حةة  قولةةه ،   و لةةة األمةةر أنةةه ال يكةةون  ر يةةب يف شةةيع  

حت يكون هنا  قصد إىل عورة وعفة ، إن مل يقدم فيه ما قةدم ، ومل يةسخر مةا أخةر ، وبةده 
بغةي أن  نظةر نلذي ثين به ، وثين نلذي ثلةن بةه ، مل لصةل  لةي الصةورة و لةي الصةفة . فين

 . 3يف الذي يقصد واض  الكام أن حيصل له من الصورة والصفة  
وقد انتبه إىل بنائية القرآن اجمليد طائفة مةن العلمةاع األفةذاس ايخةرين ،س ةر طرفةا مةنهم          

  نظم الةدرر يف  نا ةب ايات والسةور اإلمام برهان الدين البقاعي رعه   يف  تابه النفيس 
وطالعةة  علةةا سلةةي  تةةا  العامةةة أ   … ، ل يف معةةرر حدياةةه عةةن  ر يةةب أجزائةةهحيةن قةةا

املعلممم ربلاهممان ت بربيمم   . 4جعفةةر أعةةد بةةن إبةةراهيم بةةن الةةزبل الاقفةةي العاعةةمي األندلسةةي 
                                                        

 . 1401/1989، 2دالئل اإلعجاز ، لقيق ، حممود حممد شا ر ، مكتبة اخلا ي نلقاهرة ، ط.  - 1
 انظر ملزيد من التفصيل ، دالئل اإلعجاز . - 2
 .  364دالئل اإلعجاز ، ص،  - 3
هو الغرانطي عاحب ما  الت ويل القاط  بةذوي اإلحلةاد والتعنيةل يف  وجيةه املتشةابه اللفةي مةن آي التنزيةل ،  ةويف  - 4
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مث  …وهةو لبيةان منا ةبة  عقيةب السةورة نلسةورة فقةت ، ال يتعةرر فيةه لة ات  "سور القمرآن
  الربهان يف علةوم         لدين الزر شي املصري الشافعي ،  اع ،ظفرت بكتا  اإلمام بدر ا

فرأيتةه س ةر فيةه مةا يعةر ا  قةةدار  تةا  هةذا ، فقةال يف النةو  الاةاال منةه ، ) وهةةو يف  ،القةرآن  
املنا ةةبة وقةةد قةةل اعتنةةاع املفسةةرين هبةةذا النةةو  لدقتةةه ، وإلةةن أ اةةر منةةه  ، اإلمةةام فخةةر الةةدين ، 

. وقةةال القاضةةي أبةةةو الرتبيبمماو والممرواب   اةةر لنةةائف القةةرآن مودعةةة يف وقةةال يف  فسةةلع ، أ
بكةةر بةةن العةةر  يف  ةةةرا  املهتةةدين ، ار بةةاط آيةةةة القةةرآن بعضةةها بةةةبع  حةةت يكةةون  الكلمةةةة 

 علم عظيم مل يتعرر له إال عامل واحد ... منتظمة املباينالواحدة ، متسقة املعاال ، 
مل  ةةد لةةه علةةة ، ورأينةةا اخللةةق  وعةةاا البنلةةة ،  مث فةةتح   عةةز وجةةل لنةةا فيةةه ، فلمةةا 

 . 1ختمنا عليه ، وجعلناع بيننا وب    ، ورددانع إليه (   
والبةن حةةزم األندلسةةي رعةةه    ةةام أشةةبه مةا يكةةون بكةةام ابةةن العةةر  ، حيةةن قةةال   

 لفةةي واحةةد وخةةرب واحةةد موعةةول بعضةةه بةةبع  ، ومضةةاا بعضةةه   «عةةن مصةةدر الشةةريعة أنةةه 
 .2 » بع  ، ومبين بعضه علا بع  إىل

قةال بعة  مشةا نا انيققة  ، قةد وهةم مةن قةال  «ونقل البقاعي عن الزر شي قوله ،   
، ال ينلةةب لةة ي الكةةرب منا ةةبة ، ألهنةةا حسةةب الوقةةائ  املتفرقةةة ، وفصةةل اخلنةةا  أهنةةا علةةا 

هةةةةا وآا ةةةةه حسةةةةب الوقةةةةائ   نةةةةزيا ، وعلةةةةا حسةةةةب احلكمةةةةة  ر يبةةةةا وأتعةةةةيا ، مر بةةةةة  ةةةةورع  ل
ومن املعجز الب   أ لوبه ونظمه الباهر ، والذي ينبغي  ،نلتوفيق ، ما أنزل  لة إىل بي  العزة

يف  ل آية أن يب ن أول  ل شيع عن  وهنا  كملةة ملةا قبلهةا ، أو مسةتقلة، مث املسةتقلة ، مةا 
»وجةه منا ةةبتها ملةا قبلهةةا ذ ففةي سلةةي علةةم جةم . 

اتم يف  تةةا  ال وقةةف  «وقةةال رعةه   ،  3
 – وهنةةا آخةةةر القةةةرآن   –، بةةةل هةةي متصةةةلة قةةةل أعةةوس بةةةر  النةةاس    ، وال علةةا آخةةةر  ةةورة 

 .4 »نلفالة اليت هي أوله ،  ا صاهلا  ا قبلها ، بل هي أشد 

                                                        
 .7-1/6الدرر ،  منظ - 1
اجلديةدة ، بةلوت،  ، لقيق ، أعةد حممةد شةا ر ، دار ايفةاق 8/518، و  2/35اإلحكام يف أعول األحكام ،  - 2

 .1983، 2ط .
 . 1/8نظم الدرر ،  - 3
 .1/15نظم الدرر  - 4
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ولإلمةةةةةام الشةةةةةاطم رعةةةةةه   يف موافقا ةةةةةه إشةةةةةارات مشةةةةةرقة إىل بنائيةةةةةة القةةةةةرآن اجمليةةةةةد ،  
والقةةول يف سلةةي ، و  املسةةتعان،  «ن سلةةي قولةةه رعةةه   ،ووجةةو  رد بعضةةه إىل بعةة  ، مةة

أن املسةةةةاقات ختتلةةةةف نخةةةةتاا األحةةةةوال واألوقةةةةات والنةةةةوازل ، وهةةةةذا معلةةةةوم يف علةةةةم املعةةةةاال 
والبيةةةان ، فالةةةذي يكةةةون علةةةا نل مةةةن املسةةةتم  واملةةةتفهم ، وااللتفةةةات إىل أول الكةةةام وآخةةةرع 

دون آخرهةا وال يف آخرهةا دون أوهلةا.  انظةر يف أوهلةحبسب القضةية ومةا اقتضةاع احلةال فيهةا ال ي
فبعضها متعلق نلبع  ، ألهنةا قضةية واحةدة انزلةة يف  -وإن اشتمل  علا  ل –فإن القضية 

شيع واحد . وإس سا  حيصل مقصد الشار  يف فهم املكلةف ، فةإن فةرق النظةر يف أجزائةه فةا 
 .1 »يتوعل به إىل مرادع

 . وقال رعه   ،   2ن  ور القرآنويضر  لذلي أمالة بعدد م  
 د يف النظر علا أن  ية   ةورع  ةام واحةد حبسةب خنةا  العبةادللقرآن م خ وهل « 

 …ال حبسةةبه يف نفسةةه ذ فةةإن  ةةام   يف نفسةةه  ةةام واحةةد ، ال  عةةدد فيةةه بوجةةه وال نعتبةةار 
فهةم إال بتفسةل موضةو  وسلي أنه يب  بعضه بعضا ، حت إن  الا منةه ال يفهةم معنةاع حةق ال
مقيةد نحلاجةات   -مةاا –آخر أو  ورة أخرى ، وألن  ل منصوص فيه مةن أنةوا  الضةرورات 

، فإسا  ان  ذلي فبعضه متوقف علا الةبع  يف الفهةم . فةا حمالةة أن مةا هةو  ةذلي فكةام 
 .3»واحد ، فالقرآن  له  ام واحد هبذا االعتبار

د.   ة القةةرآن  لةةي الورقةةات الوضةةيتة الةةيت  تبهةةاومةةن أعةةزم وأجلةةا مةةا  تةةب حةةول بنائيةة 
حممد عبد   دراز يف  تابه القيم  النب  العظةيم   و ةوا  تةزه منهةا بفقةرات نةرى فيهةا  عبةلا 

 علةا نقيهةا  للاجة  يف موضةعه ، يقةول رعةه  لةيواض ا عن إدرا ه العميةق هلةذع البنائيةة ، حم
 فسي ا ليس عليه بنيةان قةائم ، ولةيس بةه شةيع مةن قدر يف نفسي أن رجا نزل وادا «  ، 

مواد البناع وال أنقاضه ، فما لبن أن أحس برجفةة أرضةية أو عاعةفة  اويةة ، وإسا قمةة اجلبةل 
 ة نصد  قليا فتلقي وانبه عخرا أو بضعة عخور . مث متضي فرتة طويلة أو قصةلة ، وإسا هةز 

ناةةةارات مةةةن الفضةةةة والةةةذهب ... أ ةةةرى هةةةذا اثنيةةة  لقةةةي إليةةةه شةةةظيات مةةةن احلديةةةد واحلمةةم أو 
الرجل ، أو أن أحدا من العقةاع يسةتني  منةذ الل ظةات األوىل أن يضة   صةميمه علةا إقامةة 

                                                        
 .414-3/413املوافقات ،  - 1
 .419-3/415أنظر املوافقات ،  - 2
 .3/420املوافقات ،  - 3
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 ةفمةةا يدريةةةه .. لعةةةل هةةذع الظةةةواهر ال  تكةةرر أمامةةةه نزلةةة …مدينةةة جامعةةةة التخنةةيت والبنيةةةان ذ 
الةيت  تسةاقت معهةا  ةل مةرة ، أخرى ، مث ما يدريةه إن عةادت ،  ةم مةرة  عةود ذ ومةا نةو  املةادة 

األبنيةة الةيت نكةن إقامتهةا منهةا ذ ومةا  دو م عدة القن  يف  ل مةادة مةن هةذع املةواد ، و ةم عةد
النظةةام اهلند ةةةي اخلةةةاص بكةةةل بنةةاع  ةةةعة وار فاعةةةا ، ونقشةةةا وزخرفةةا ذ ومةةةا سر  الفضةةةاع الةةةذي 

  تشغله هذع األبنية  لة ذ 
دةةر  عاقةةل أن يغةةامر بتصةةميمه يف بنةةاع  ةةو   يف هةةذا اجلةةو اململةةوع لموضةةا وإهبامةةا ال 

حقةةل ، فضةةا عةةن بلةةد  بةةل ، فضةةا عةةن أن يهةةب مةةن فةةورع إلنفةةاس عزمةةه فيمضةةي يف مهمةةة 
    ! البناع منذ وعل  إليه  لي اللبنات األوىل

ولتن افرتض  إنساان لامر هذع املغامرة ، وأن املقادير  ارع  يف هةواع ، وأ ةعفته  ةا  
نةةاع الةةذي ختيلةةه ومتنةةاع ، أ ةةراع يعمةةد إىل هةةاطرة أخةةرى ، فيتخةةذ لةةه يف البنةةاع شةةاع مةةن مةةواد الب

 –أ ةلون يةرالم بةه قةانون النبيعةة ،  ن يةسن علةا نفسةه أال يةد  لبنةة  صةل إىل يديةه إال أنزهلةةا 
منزهلا اخلليق هبا حين  ان ذ سلي علا حة  أن  لةي اللبنةات مل  تسةاقت  –يف  اعة وعوهلا 
مر بةةة علةةا  ر يبهةةا يف وضةةعها املنتظةةر ، بةةل جعلةة   تنةةاثر خفافةةا وثقةةاال هتلفةةا إليةةه متجانسةةة 
لةه الزخةارا والشةرفات ، قبةل أن  قة  لةه  ، وعناعرها وطاقاهتا ، ور ةا وقعة هاألواهنا وأحجام

ور ةةا وقعة  لةةه علةةا التةةوان أجةزاع انقصةةة لتوضةة  يف أمةةا ن متفرقةةة  ،بعة  القواعةةد والسةةاقات
، أفةةا  ةةراع إن سهةةب يضةة   ةةل جةةزع  ةةاعة نزولةةه يف موضةةعه املعةة  ، مل دةةد مةةن أبنيةةة متنائيةةة 

مناعا من أن يبدد أجزاع البناع هنا وهنا علةا أبعةاد لةل متسةاوية وال متنا ةبة ، فيقةار  بينهةا 
طةةورا ، ويباعةةد طةةورا ، ويعلةةو هبةةا اترة ، وينةةةزل اترة أخةةرى ، حةةت لقةةد يبةةين أعلةةا البيةة  قبةةل 

 ! مول معلقا بدون حاملهأ فله ، ونسي اني
أن يضنل  هبذع املهمة ذ مث  يف نضةي قةدما يف  – ائنا من  ان   –ق بشر ي يف ين 

هةةذا األمةةر إىل هنايتةةه ، فةةا يعةةود إىل جةةزع مةةا ليزيلةةه عةةن موضةةعه الةةذي أحلةةه فيةةه أول مةةرة، أو 
الوقةة   ليلتجة  فيةه إىل  سةر أو  ة  أو حشةو أو دعامةة ذ مث  يةف  كةون عاقبةة أمةرع أنةه يف

الذي يض  فيه آخر لبنة علا هذا املنهج ، يرف  يدع عةن مدينةة منسةقة ، لةيس فيهةا قصةر وال 
لرفة وال لبنة وال جةزع عةغل وال  بةل ، إال وقةد نةزل منةةزلة الرعة  الةذي ير ضةيه سوق الفةن ، 
حةةت لةةو  بةةدل واحةةد منهةةةا مكةةان لةةلع الختةةل البنيةةان أو  ةةةاع النظةةام ذ ألةةيس سلةةي إن وقةةة  
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ون لدا لقدرة البشرية  عاع ذ أال فقد وق  مصداق هذا املاةل يف مسة لتنا ، وإليةي البيةان يك
 ، 

 . األمي )أما( الرجل فهو هذا النم  
)وأما ( املدينة اجلامعة اليت شر  يف بنائهةا منةذ وقعة  لةه لبناهتةا األوىل فةذلي الكتةا   

ر ةب أجةزاعع  ر يةب الواثةق املنمةتن إىل العزيز الذي أخذ هةو منةذ وعةل  إليةه ن ةورة ر ةائله ي
 ان  يكون له منها ديوان اتم جام  .

)وأما (  لي العوامل الفجائية اليت جعل   ستنزل مةن هتلةف معةدن اجلبةال مةا ر بة   
منه هذع القصور املشةيدة ، فتلةي األحةدال الكونيةة االجتماعيةة ، واملشةا ل الدينيةة والدنيويةة 

 بعةةةد آن يف شةةةسوهنم العامةةةة واخلاعةةةة ، فكةةةان يتقةةةدم هبةةةا املةةةسمن الةةةيت  انةةة   عةةةرتر النةةةاس آان
منهم مستفتيا ومسرتشدا ، واملكذ  مستشكا وجمادال ، و ان علةا وفةق سلةي يتنةزل الكةام 
 ما  ما ،  عان ختتلف نختاا  لةي املنا ةبات والبواعةن ، و قةادير  تفةاوت قلةة و اةرة ، 

ع النجةوم املختلفةة املتفرقةة عةارت  تةملف  لةي اجملةامي  وعلا طرق  تنو  لينا وشدة ، ومةن هةذ
 . 1 »املسماة نلسور ... 

لنفا ةةته وماعمتةةه الكليةةة لسةةياق الكةةام عةةن  –علةةا طولةةه  –وقةةد أوردت هةةذا الةةن   
 البنائية ، فلم أرد أن أثلمه  ي نو  من أنوا  التصرا .. ويقول رعه   ، 

فرأيتهةةا وقةةد أعةةد لكةةل  ةةم منهةةا  …نةةد  زيلهةةا فلةةو أنةةي نظةةرت إىل هةةذع النجةةوم ع «  
 ةةاعة نزولةةه  ةةيا  خةةاص  وي إليةةه  ةةابقا أو الحقةةا ، وحةةدد لةةه مكةةان معةة  داخةةل السةةيا  

خطمة بصيميلية مماملة متقدما أو مت خرا ، إسن لرأي  من خال هذا التوزي  الفوري أن هنا  
أن ختلةق أ ةباهبا . وأن هةةذع  فيهةا مواقة  النجةوم  لهةا مةن قبةل نزوهلةا ، بةل مةن قبةل قمد رتم 

اخلنة اليت ر   علا أدق احلدود والتفاعيل قد أبرم  آب د العةزم والتصةميم ، فمةا مةن  ةم 
وضة  يف  ةةورة مةةا مث جاوزهةةا إىل للهةا ، ومةةا مةةن  ةةم جعةةل يف مكةان مةةا مةةن السةةورة آخةةراً مث 

 .  2 »وجد عنه أبدا الدهر مصرفا وحموال ..
 ويقول رعه   ،  

                                                        
 .149-147النب  العظيم ،  - 1
 .151-150املرج  السابق ،  - 2
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أقبةةل بنفسةةي علةةا  ةةدبر هةةذا الةةنظم لتعةةرا  ي يةةد وضةة  بنيانةةه ، وعلةةا أي عةة   « 
 عن  نظامه ... ولسوا لسب أن السب  النوال من  ور القةرآن قةد نزلة   ةل واحةدة منهةا
دفعةة ، حةت حيةدثي التةاري  أن  لهةا أو جلهةا قةةد نزلة   ومةا. أو لتقةولن إهنةا إن  انة  بعةةد 

لقد  ان  يف  نزيلها مفرقة عةن  ة  ،  ماةل بنيةان  ةان قائمةا  نزيلها قد  ع  عن  فريق ، ف
علةةا قواعةةدع ، فلمةةا أريةةد نقلةةه بصةةور ه إىل لةةل مكانةةه قةةدرت أبعةةادع ورقمةة  لبنا ةةه ، مث فةةرق 
أنقاضا ، فلم  لبن  ل لبنة منه أن عرف  مكاهنا املرقوم ، وإسا البينان قد عةاد مرعوعةا يشةد 

 .  1 »بعضه بعضا  هيتته أول مرة 
 مث قال رعه   ،  
وملةةاسا نقةةول إن هةةذع املعةةاال  نتسةةق  مةةا  نتسةةق احلجةةرات يف البنيةةان ذ ال ، بةةل إهنةةا  « 

لتلت م فيها  ما  لت م األعضاع يف جسةم اإلنسةان ، فبة   ةل قنعةة وجارهتةا رنط موضةوعي 
لةيت  من أنفسهما ،  ما يلتقةي العظمةان عنةد املفصةل ، ومةن فوقهةا متتةد شةبكة مةن الوشةائج

 مةةا  خةةذ اجلسةةم   …ب ،  مةةا يشةةتبي العضةةوان نلشةةراي  والعةةروق واألعصةةا  اةةهبمةةا عةةن  
 .2 »قواما واحدا ويتعاون وملته علا أداع لرر واحد ، م  اختاا وظائفه العضوية 

 و قول د. مىن أبو الفضل ،  
مةة  ومةن مث فةإن القةرآن لةيس فميعةا لنصةوص حمفوظةة ، وإمنةا هةو  ة  آات الت  «  

 ةةواع  ةةان هةةذا التوجيةةه  ،عةةرب حلظةةات متدافعةةة يف مواقةة  متجةةددة و لةةرار  وجيهيةةة معلومةةة
نإلعمةةال أو نإلبنةةال ،نلةةدعم والتابيةة  أو نلتقةةوب والتصةةويب . وإسا مةةا انقضةة  املنا ةةبات 
واملابسةةةةات ، بقيةةةة  هةةةةذع ايات ال  اابةةةةة الةةةةذ رى الةةةةيت  سةةةةجل واقعةةةةة انقضةةةة  ، ولةةةةيس  

أو بيان  وثيقي ، وإمنةا بقية  هةذع ايات لةتفي بكامةل فعاليتهةا التوجيهيةة   م فظة اتر ية
النافذة عرب الزمان واملكةان ، نلنسةبة لكةل موقةف إنسةاال ، اجتماعيةا  ةان أو اتر يةا ، حيتةوي 
علةةا عناعةةر املوقةةف األ ا ةةي الةةذي  ةةان  ةةببا يف النةةزول . وألن املواقةةف الةةيت  تخلةةل حيةةاة 

 نواألمم ال ختلو من عناعر  ازمها مازمة الفنةرة لإلنسةان، فةا عجةب أاألفراد واجلماعات 

                                                        
 .155-154املرج  السابق ،  - 1
، دار القلةةةةةم الكويةةةةة  ،  1222-120، وانظةةةةةر  تابةةةةةه ، مةةةةةدخل إىل القةةةةةرآن الكةةةةةرب ،  155ق ، املرجةةةةة  السةةةةةاب - 2

 م.1984–هة 1404
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ظل البيان القرآال ينب  حيوية و فعيا بوعةفه  نةزيا مةن لةدن علةيم خبةل ، خةالق اإلنسةان ، 
 . 1 »معلمه البيان ، مدبر ومهيع األ با  

                                                        
 .22-21مىن أبو الفضل ،  و منهاجية للتعامل م  مصادر التنظل اإل امي ب  املقدمات واملقومات ، ص  - 1
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 أمهية بنائية القرآن اجمليد ت اجملال املعرت
 ا سةةاق وحد ةةه البنائيةةة حيقةةق للبشةةرية وحةةدة معرفيةةة  لملةةم شةةتات إن القةةرآن اجمليةةد يف  

اإلنسةان املعةةريف ، و وحةةد بةة  زواا إدرا ةةه ، إلةةا يشةبه إ سةةابه جهةةاز  نسةةيق معةةريف نكنةةه مةةن 
 1التفةةر  اإلدرا ةةي ومرحلةةة الشةةر اع املتشا سةة  إىل عةةلور ه  ةةلما   ر  العةةامل  اخلةةرو  مةةن

وقةد  نبهة  د. مةىن أبةو الفضةل بلوسعيةة إىل هةذع  2راط مسةتقيمفينفق يف السل  واً علةا عة
 احلقيقة فقال  يف معرر حدياها عن حيوية اخلنا  القرآال ، 

إن هةذع احليويةة إمنةةا  رجة  يف جانةةب منهةا إىل اإلعجةاز البيةةاال يف األ ةلو  القةةرآال  « 
والوجدانيةةةةة  دهةةةةا الفنريةةةةةايف اخلنةةةةا ل والةةةةذي دمةةةة  بةةةة  خنةةةةا  الةةةةنفس اإلنسةةةةانية يف أبع

وخنةةةا  العقةةةل يف أبعةةةادع املننقيةةةة والربهانيةةةة . ومنةةةاط اإلعجةةةاز هنةةةا هةةةو يف فةةةاوزع للقةةةوان  
النفسةةية الةةيت  قتضةةاها نةةرى العقةةل والعاطفةةة ال يعمةةان إال نلتبةةادل ، وبنسةةب عكسةةية  ةةةو 

جيةةةة والدالليةةةة العمليةةةة لةةةذلي يف جمةةةال حبانةةةا هةةةو أن األعةةةول املنه … ضةةةافر وائةةةتاا بينهمةةةا 
للتعامةةل مةة  مصةةادر التنظةةل اإل ةةامي ال بةةد أن  عتةةرب هبةةذا املعةةىن يف أ ةةلو  البيةةان القةةرآال ، 
فةإسا  ةةان هنةا  موضةةو  للتمييةز بةة   نةو  جوانةةب ومصةادر السةةلو  اإلنسةاال والسةةلو يات يف 

لةةق نناجملتمة  ، فةةإن علينةا أن نتعامةةل مة  اإلنسةةان يف وحد ةه املتضةةمنة ألبعةادع املتنوعةةة ، وأن  
مناهجنةةا يف التعامةةل مةة  الظةةواهر االجتماعيةةة مةةن  لةةي القاعةةدة الةةيت  ةةوفر هلةةا أو ةة  قةةدر مةةن 

تعامةةل بكاةةل مةةن نالتكامةةل املمكةةن و ةةعة األفةةق . والوجةةه ايخةةر هلةةذع املاحظةةة أن علينةةا أن 
الةت في مةة  املنةاهج املتداولةةة يف جمةال التخصةة  ، لةةيس فقةت لاعتبةةار اجلةوهري الةةذي حيكةةم 

يعا ، والذي ينشة  عةن املننلقةات الفلسةفية املعرفيةة الةيت  قةوم عليهةا ، إلةا يتنةا  مة  من اها  
األعةةول املعرفيةةة اإل ةةامية ، ولكةةن ألهنةةا ال حمالةةة واقعةةة بةة  ماالةةب اإلفةةراط والتفةةريت ، علةةا 
الن ةةو الةةذي مةةن شةة نه أن يةةنعكس يف  ةةل مةةن طبيعةةة ونتيجةةة الدرا ةةات الةةيت  ر كةةز إليهةةا . 

تفيدع مةةن التعامةةل مةة  أ ةةلو  البيةةان القةةرآال هةةو ضةةرورة ا سةةاق األعةةول املعرفيةةة وأول مةةا نسةة
وحمتوى الر الة م  األعول املنهجية أو طرق االقرتا  والتناول هلا. بةل إننةا نةرى أنةه مةن شة ن 

وجةد نسةقا إ ةاميا ي نمتايز اخلنا  القرآال علةا هةذا الن ةو الةذي يسلةف فيةه بة  متنةافرات أ

                                                        
 .28-22انظر الزمر ،  - 1
2 -  نشي  وا علا عراط مستقيم  أفمن نشي مكبا علا وجهه أهدى أمن ،22. ورة امللي. 
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ة ، قوامةةه الوحةةدة واال سةةاق ، وإمكةةاانت التةة ليف بةة  املتباينةةات . وهةةذا علةةا خاعةةا يف املعرفةة
خةةةاا النسةةةق السةةةائد يف اجملةةةال املعةةةريف املعاعةةةر والةةةذي هةةةو وليةةةد ومةةةلال التنةةةور التةةةار ي 

 .  »1اخلاص نحلضارة األوربية يف أبعادها الفكرية والروحية والواقعية
 علوم التسخري وعلوم التيسري بني

 أوال : علوم التسخري وعالقتها ربلوحدة البنائية للكون :       
 ( مصهوم التسخري : 1 
ذليل، و ةةفن  ةةواخر مةةوخر مةةن سلةةي. و ةةل مةةا سل تةةوالتسةةخل، ال «قةةال الزبيةةدي،   

وانقةةاد أو هتيةة  لةةي علةةا مةةا  ريةةد ، فقةةد  ةةخ ر لةةي . و ةةخرع  سةةخلا ، سلةةه و لفةةه عمةةا بةةا 
 ، [ وقولةةه  عةةاىل 33] إبةةراهيم،  ر لكةةم الشةةمس والقمةةر و ةةخ ، أجةةرة ... قةةال    عةةاىل

و سةةةةخل  »2[ قةةةال األزهةةةةري ، جةةةةارا جةةةةاريهن54] األعةةةةراا ،  والنجةةةوم مسةةةةخرات  مةةةةرع 
و ةةخر لكةةم مةةا يف السةةماوات ومةةا يف األرر  يعةةا  ، اخلليقةةة لإلنسةةان عةةام .. يقةةول  عةةاىل 

]   األرر مستقر ومتا  إىل حة  ولكم يف [ وهو  سخل مسق  ،  13] اجلاثية ،  منه 
[ فةةةةالوحي الةةةةذي  تسةةةةخر 43] يةةةةس ،  إال رعةةةةة منةةةةا ومتاعةةةةا إىل حةةةة   [  35البقةةةةرة ، 

 قتضاع الكائنات لإلنسان وحي مسق   وا ينس  بوحي آخر،وإىل سلي اإلشةارة يف  ةورة 
ا . وقةةةةةال إسا زلزلةةةةة  األرر زلزاهلةةةةةا ، وأخرجةةةةة  األرر أثقاهلةةةةة ، الزلزلةةةةةة ، إس يقةةةةةول  عةةةةةاىل 

[ قةال القةرطم 5-1]الزلزلةة ،  اإلنسان ماهلا . يومتةذ لةدل أخبارهةا ،  ن ربةي أوحةا هلةا 
»أوحةا هلةا ، أمرهةا ،قةال جماهةةد ... قيةل ، املعةىن  كةون الزلزلةةة .  «، 

قةال حممةد النةاهر بةةن  3
أ ةةبا  وأطلةةق الةوحي علةةا أمةر التكةةوين ، أي ، أوجةد فيهةةا  «،  الت ريةةر والتنةوير عاشةور يف 

وإسا  االنشةةةقاق ، . وهةةةو قولةةةه  عةةاىل مةةةن  ةةةورة  »إخةةرا  أثقاهلةةةا ، فك نةةةه أ ةةةر إليهةةا بكةةةام 
[ قةةةال  5-3] االنشةةةقاق ،  األرر مةةةدت وألقةةة  مةةةا فيهةةةا وختلةةة  وأسنةةة  لرهبةةةا وحقةةة  

مةةةا ا ةةةت فظ  . فهةةةو عألقةةة  مةةةا ا ةةةتودع  وختلةةة   »ألقةةة  مةةةا فيهةةةا وختلةةة   «القةةةرطم ، 
يةةةةوم  بةةةةدل األرر لةةةةل األرر  ، لةةةةوحي السةةةةابق نلتسةةةةخر وحةةةةي جديةةةةد نلتخلةةةةي نسةةةة  ا

                                                        
 .20املرج  السابق ، ص،  - 1
 .6/506ات  العروس ،  - 2
 .20/102اجلام  ألحكام القرآن ،  - 3
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قال القةرطم بعةد أن  ةاق  لةة مةن  ،[ 50]إبراهيم ،  والسماوات وبرزوا   الواحد القهار 
فهذع األحادين  ن  علا أن السةماوات  «، األحادين اليت  ذ ر  بدل األرر والسماوات 

 بةةديل األرر والسةةماوات يةةوم القيامةةة، و »، بةةن عاشةةور قةةال حممةةد النةةاهر 1 » واألرر  بةةدل
وإبنةال الةنظم املعروفةة فيهةا يف احليةاة الةدنيا ، وإمةا  زالتهةا  إما بتغيل األوعاا الةيت  انة  هلةا

اسمممتبدال عممما  جديمممد ووجةةةدان أرر و ةةةاوات أخةةةرى يف العةةةامل األخةةةروي . وحاعةةةل املعةةةىن، 
فيمةةا  ةةوا يلةةي مةةن هةةةذا قتيممة ربملؤ . وهةةذا هةةو مةةا  ةةوا نصةةنلح عليةةه 2 » ربلعمما  املوجممود

 الب ن.
ومثة خصيصة أخةرى  عتةرب مةن مقتضةيات التسةخل األ ةاس ، وهةي خصيصةة املواعمةة  

 بةةة  مفةةةردات اخلليقةةةة واالنتفةةةا  اإلنسةةةاال، هنةةةا   نا ةةةق ساي»وبةةة  الكةةةون فةةةة  بةةة  اإلنسةةةان
دم  لةةي فاحلاجةةات اإلنسةةانية جةةزع مةةن بنةةاع اخلليقةةة ، ومفةةردات اخلليقةةة مصةةممة بقصةةد أن ختةة

كةل مكةوانت النبيعةة سات ا ةتعداد لقبةول أتثةل اإلنسةان فيهةا ، ولت مةل التغيةةل ف .احلاجةات
يف  " لكممم  . وهةةذا هةةو املقصةةود بعبةةارة   3 »طبقةا لتصةةرفه والت ةةول إىل أي شةةكل يرلةةب فيةه 

( وهةةةو 41. وقةةةد  ةةةرد عبةةةارة ) هلةةةم (  مةةةا يف  ةةةورة ) يةةةس،  4آات التسةةةخل يف القةةةرآن اجمليةةةد
أان خلقنةا هلةم إلةا عملة  أيةدينا  اأو مل يةرو  ، صود أيضا من عبارة سلةل يف ماةل قولةه  عةاىل املق

هلم فمنها ر ةوهبم ومنهةا   لةون . وهلةم فيهةا منةاف  ومشةار   هاأنعاما فهم هلا مالكون . وسللنا
هةةو الةةةذي جعةةةل لكةةةم األرر سلةةةوال   ،[ وقولةةةه  عةةةاىل 72-70] يةةةس ،  أ فةةا يشةةةكرون 

املسقتيةة  [ وقةد  ة    بة  15] امللةي ،   منا بهةا و لةوا مةن رزقةه وإليةه النشةور فامشوا يف 
وآية هلم الليل نسةل  منةه النهةار فةإسا هةم مظلمةون ، والشةمس  ، واملواعمة يف مال قوله  عاىل 

،  فري ملستقر هلا سلي  قدير العزيز العليم ، والقمر قدرانع منةازل حةت عةاد  ةالعرجون القةدب
الشمس ينبغي هلا أن  در  القمر وال الليل  ابق النهةار و ةل يف فلةي يسةب ون ، وآيةة هلةم  ال

ون ، وخلقنةةا هلةم مةةن مالةه مةةا ير بةةون ، وإن نشة  نغةةرقهم فةةا  م يف الفلةي املشةةهأان علنةا سريةةت
 [ . 43-36] يس ،  عري  هلم وال هم ينقذون ، إال رعة ومتاعا إىل ح  

                                                        
 .9/252اجلام  ألحكام القرآن ،  - 1
 .253-252 /13الت رير والتنوير ، - 2
 .69د. إ اعيل الفاروقي ، أ لمة املعرفة ،  - 3
 .37احلج ، /13اجلاثية ،  /65/ احلج ،  33-32م ، إبراهي - 4
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 ري ربلوحدة البنائية للكون :  ب( عالقة علوم التخس 
إن الذي حيول دون اإلنسان و سخل الكون هو التعضية والتفرقة بة  مظةاهرع وعةدم   

اال تبصار ببنائيته ، فمن خال اال ساق يتمكن اإلنسةان مةن إدرا  ا ةتمرارية النظةام الكةوال 
 يقصةر عةن مظهةرع وال 1القائم علا قوان  و نن  سدي وظيفتهةا فيةه و سةري  ةراان ال يتخلةف

، مةةا علةةةم منهةةةا اإلنسةةةان ومةةةا مل يعلةةةم ، ونلنرائةةق الةةةيت أحاطةةة  هبةةةا معرفتةةةه ، أو  لةةةي الةةةيت مل 
. إن  الكةةةون نظةةةام هةةةادا انبةةة  نحليةةةاة مفعةةةم نملعةةةىن ، حيةةةن إن  ةةةل أجزائةةةه  2 بلغهةةةا بعةةةد

ىل بنةةةةاع عضةةةةوا  تفاعةةةةل أجةةةةزا ع وأعضةةةةا ع بنةةةةرق ال يةةةةزال البشةةةةر يف بدايةةةةة النريةةةةق إ » كةةةةو ن
ا تشافها بفضل العلم ، لكن يف أجزاع حمدودة جةدا مةن النبيعةة ، أمةا املسةلمون فهةم يعلمةون 
أن اخلليقةةة  يةةان عضةةوي ، وأن  ةةل جةةزع فيهةةا  ةةدم لايةةة مةةا ، حةةت ولةةو  ةةانوا ال يعرفوهنةةةا . 

                                                        
1 -   فلن فد لسنة    بديا، ولن فد لسنة   لويا  ،و[ 43] فاطر    ال  بديل خللق  ، [.29] الروم 
علةم والقةدرة نكن أن يكون عائقا من عوائق التقدم يف ال – ما التعضية له والتفريق   –إن التبسيت الفلسفي للتوحيد  - 2

( . إس يوقةة  هةةذا التبسةيت يف احلتميةةة الكةةزة املانعةةة 15العقةةل العلمةي ،  ينعلةا التسةةخل ) انظةةر لا ةتون نشةةار ،  كةةو 
مةةن خلخلةةة مةةا يكتشةةف يف أفةةق فةةاوزع  ةةو مةةا هةةو أنفةة  لإلنسةةان . )انظةةر مةةا  تبةةه لا ةةتون نشةةار يف  تةةا  ، الفكةةر 

( وقةةةد أعجبةةةين هبةةةذا الصةةةدد  ةةةام نفةةةيس للةةةد تور إ اعيةةةل راجةةةي 103يةةةة ، العلمةةةي اجلديةةةد ، حةةةول احلتميةةةة والاحتم
وحمدة عمما المال    جم عن التسنيح ملفاهيم جوهريةة ، ماةل ، نالفاروقي  لخل فيه اال تكانة إىل احلتمية الكزة اليت  

ل من املصةنفات الةيت بتسنيح  بل يف  ا –لأل ف  –، وهي مفاهيم  ائدة  والوحدة املنطقية   ووحدة خمط  الطبيعة
 نسب إىل الفكر اإل امي . يقول رعه   ،   فا   ةب انه و عةاىل قةد دعةل  ةببا مةا يةسدي إىل نتيجةة مباشةرة ، لكنةه 
قد يعمل  ببا ما عن طريق أ با  أخرى ، فيكون ما يظهر لنا علا أنه  لسلة حتمية من األ با  ال يعدو أن يكةون 

فةةإن  –علةةا مةةا بينهمةةا مةةن خةةاا يف املبةةاده  –املفةةرد ... إسن و مةةا ا تشةةف الغةةزان وهيةةوم  ةةببا إهليةةا متامةةا  السةةبب 
ار بةةاط السةةةبب نملسةةةبب لةةةيس أمةةةرا حتميةةةا . فةةةالواق  أن مةةا نسةةةميه نلسةةةببية لةةةيس إال عمليةةةة  تةةةاب  و كةةةرار ،  قةةةودان إىل 

 قةوم عليةه  ةوى  ةرم الكةائن األعلةا . فةا   االعتقاد  ن  ببا مةا  تبعةه عةادة نتيجةة مةا . ولةيس هلةذع العقيةدة مةن أ ةاس
 ةب انه و عةةاىل ال  ةةد  أو يضةةلل ، إنةةه خةالق  ةةرب نظةةم الكةةون ليجعلةةه عةاحلا ألن  يةةا فيةةه وألن نفهمةةه ، و ةةذلي  ةةي 

علةا مةا لنةا مةن قيمةة أخاقيةة ... وعليةه ،  –مةن خةال األعمةال  –نتمكن من إلار ة اخليارات اخللقيةة أمامنةا ، ونةربهن 
لكةةل شةةيع موجةةود عاقةةة السةةبب أو النتيجةةة بكةةل شةةيع آخةةر ، فضةةا عةةن  وهنةةا عاقةةة سات هنايةةة أو هةةي و ةةيلة  فةةإن

لغاية معينة . أليس  لاية  ل العاقات علا اخةتاا ضةروهبا  نتهةي إىل    ةب انه ذ إن شةبكة العاقةات لةل منتهيةة 
مادام  منلقة فلن يسةتني  البشةر أن يعرفةوا  نعجا  ، لك، وهي نلت  يد جمال مفتوح أمام البشر للب ن واملعرفة واإل

لكةن واجةبهم .. أن دتهةدوا دائمةا يف الب ةن عنهةا  … وى القليل من العاقات علا قةدر الضةوع الضةتيل الةذي معهةم 
عةةاىل وا تشةافها ، وا تشةاا  لةي العاقةات و قنينهةةا يعةين وضة  األ ةس ملعرفةة السةةنن الاابتةة الةيت وضةعها    ةب انه و 

 [ .       67-64ولتقديرها قدرها . ] إ اعيل راجي الفاروقي ، أ لمة املعرفة ، 
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ة . إن ايات مةةن القةةرآن الةيت  فيةةد بنائيةةة الكةةون ولائيتةةه ومابسةة 1 »وهةذا العلةةم مثةةرة إلنةةاهنم 
،  احلكمة لكل مظاهرع ودقائقه آات  الة يتعذر حصرها يف مال هذا املقام، منها قولةه  عةاىل 

  . أأنتم أشد خلقا أم السماع بناها . رفعهةا  كهةا فسةواها . وألنةل ليلهةا وأخةر  ضة اها
واألرر بعةةةةد سلةةةةي دحاهةةةةا . أخةةةةر  منهةةةةا ماعهةةةةا ومرعاهةةةةا ، واجلبةةةةال أر ةةةةاها. متاعةةةةا لكةةةةةم 

والسةةمي، السةةقف ، أو هةةو  «        [ قةةال الزبيةةدي ،33-27] النازعةةات ،  وألنعةةامكم 
. و لفةة  ايات العديةةدة الةةيت فيهةةا خلةةق السةةماوات واألرر 2 »مةةن أعلةةا البيةة  إىل أ ةةفله 

نحلق النظر إىل  ون البناع  بناع  سري يف جنبا ه احلكمة والقصد والغائية . قال برهةان الةدين 
أمل  ةر أن   خلةق السةماوات واألرر نحلةق  ياةه عةن قولةه  عةاىل ، معرر حدالبقاعي ، يف 

 ، نألمر الااب  من وض   ل شيع منهةا يف موضةعه علةا مةا  ةدعو إليةه  «[ ، 22] إبراهيم
 .  3 »احلكمة 
 –بعةةد ا تشةةافها  –العقةل البشةةري   إن هةذع الوحةةدة البنائيةةة يف الكةون هةةي الةةيت مكنةة 

نكةن أن نصةنلح علةا  سةميتها    علةوم التسةخل  ، مث  نويرهةا  من أت ةيس  ةل العلةوم الةيت
إىل حد بلورة املنهجية التوحيدية ب  التخصصات ، واليت أعن  الفكةر العلمةي اجلديةد مةددا 

 قوا ، وفت   أمامه إمكاانت يف لاية الكارة والتنو  والنف  .
 اثنيا : علوم التيسري وعالقتها ربلوحدة البنائية للكون  
 ( مصهوم التيسري : أ 
اليسةر نلفةتح ، وحيةر  ، اللة  واالنقيةةاد ... ويسةرع ، الينةه . والي سةر حمر ةة ، السةةهل   

  االنقياد ... واليسر نلضةم ، السةهولة والغةىن ، واليسةر ضةد العسةر ، وا تيسةر الشةيُع ، لال
 .4 سه ل ، ويسرع،  ه له... الغنم ،  ارت نسلها ولبنها 

التيسةةل مقرتنةةة بكتةةا     عةةاىل يف  ةةتة مواقةة  مةةن القةةرآن اجمليةةد ، وقةةد وردت لفظةةة  
ولقةةد يسةران القةةرآن للةةذ ر فهةةل مةةن  منهةا أربعةةة يف  ةةورة القمةةر بلفةةي واحةد هةةو قولةةه  عةةاىل، 

فإمنةا يسةةرانع  ، [ ومنهةةا قولةه  عةاىل يف  ةةورة  مةرب 40،  32، 22، 17] القمةر ،  مةذ ر
                                                        

 .67أ لمة املعرفة ،  - 1
 .586-13/585ات  العروس ،  - 2
 .10/402نظم الدرر ،  - 3
 .638-7/6633ات  العروس ،  - 4
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فإمنةا يسةرانع  ، [ مث قولةه  عةاىل  97] مةرب ،  ر بةه قومةا لةدا بلساني لتبشر به املتق  و نةذ
[ ولفةي التيسةل يف 59-58] الةدخان ،  بلساني لعلهم يتةذ رون ، فار قةب إهنةم مر قبةون 

هذع ايات  يعها يفيد  سهيل القرآن للذ ر من لةدن   الةذي يفضةي إىل لة  وانقيةاد ساي 
 فيه ملن أراد الذ رى .

 علوم التيسري ربلوحدة البنائية للقرآن :  ب( عالقة 
يف مقابةةةل التسةةةخل للكةةةون  ةةةد  يسةةةل القةةةرآن ، ويف مقابةةةل التفكةةةر يف الكةةةون املنةةةتج  
ويتفكةةةرون يف خلةةق السةةةماوات  وعلةةا جنةةوهبم الةةةذين يةةذ رون   قيامةةا وقعةةةودا فيةةه للمعرفةةة 

دبر يف القةةةرآن املنةةةةتج [  ةةةد التةةة191] آل عمةةةران ،  واألرر ربنةةةا مةةةا خلقةةة  هةةةذا نطةةةا 
 29] ص،   تا  أنزلنةاع إليةي مبةار  ليةدبروا آا ةه وليتةذ ر أولةوا األلبةا    به ،لاهتداع 

[ و ما أن علوم التسخل  نتج عن الوعي ببنائية الكون وخضوعه لسنن قابلة للتعقل واإلدرا  
ا بةا  املنهجيةةة ايا يةةة ،  قتضةا املواعمةةة الةيت بةة  الكةةون واإلنسةان ، وأهنةةا علةوم  تنةةور بفعةةل 

 – ما  ي ي بيانه ح   ي الكام عةن املنهجيةة ايا يةة   –و فعيل القدرة علا  سمية األ اع 
فةةإن علةةوم التيسةةل  نةةتج عةةن الةةوعي ببنائيةةة القةةرآن اجمليةةد و ضةةمنه لسةةنن قابلةةة للتعقةةل واإلدرا  

إلنسةةان والقةةرآن ، يقةةول الشةةاطم مةةن لةةدن اإلنسةةان ،  قتضةةا املواعمةةة الةةيت جعلهةةا   بةة  ا
 رعه   ، 
فمن حين  ان القرآن معجزا ، أف م الفص اع ، وأعجز البلغاع ، أن   وا  اله ،  «  

فذلي ال  رجه عن  ونه عربيا ، جارا علا أ اليب  ةام العةر  ، ميسةرا للفهةم فيةه عةن   
إلعجةةاز عةةن إدرا  العقةةول معانيةةه ... لكةةن بشةةرط الدربةةة يف اللسةةان العةةر  ، إس لةةو خةةر  ن

لكان خناهبم به مةن  كليةف مةا ال ينةاق ، وسلةي مرفةو  عةن األمةة ، وهةذا مةن  لةة الوجةوع 
اإلعجازيةةةةة فيةةةةه ، إس مةةةةةن العجةةةةب إيةةةةراد  ةةةةةام مةةةةن جةةةةنس  ةةةةةام البشةةةةر يف اللسةةةةان واملعةةةةةاال 

ولةةو اجتمعةةوا واأل ةةاليب ، مفهةةوم معقةةول ، مث ال يقةةدر البشةةر علةةا اإل يةةان بسةةورة مةةن مالةةه، 
و ةةان بعضةةهم لةةبع  ظهةةلا. فهةةم أقةةدر مةةا  ةةانوا علةةا معارضةةة األماةةال ، أعجةةز مةةا  ةةانوا عةةن 

[ 17] القمر ،  ولقد يسران القرآن للذ ر فهل من مذ ر   عاىل ، معارضته . وقد قال   
 ال ، [ وقة97] مةرب ،  فإمنا يسرانع بلساني لتبشر بةه املتقة  و نةذر بةه قومةا لةدا ، وقال 

وعلةا أي وجةه فةرر  بلسةان عةر  مبة   وقةال ،  {3فصل ،} قوم يعلمونقرآان عربيا ل
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 تةةا  أنزلنةةاع إليةةي مبةةار   ،إعجةةازع فةةذلي لةةل مةةان  مةةن الوعةةول إىل فهمةةه و عقةةل معانيةةه 
فهةةةذا يسةةةتلزم إمكةةةان الوعةةةول إىل التةةةدبر والةةةتفهم ،   ليةةةدبروا آا ةةةه ، وليتةةةذ ر أولةةةوا األلبةةةا 

 . 1 »ما  ان ماله ، وهو ظاهر و ذلي 
قد شهدت و شةهد  –وللنف  السري  الظاهر الذي ينتج عنها  –لل أن علوم التسخل  

 نةةةةورات يف لايةةةةة األريةةةةةة والسةةةةرعة ، يف حةةةةة  أن علةةةةوم التيسةةةةةل قةةةةد أعةةةةةابتها عةةةةنوا مةةةةةن 
عةةةةل االنتكةةةةاس ، بسةةةةبب عوامةةةةل متعةةةةددة أرهةةةةا التقليةةةةد وانعةةةةدام الر يةةةةة وانقنةةةةا  النريةةةةق ، بف

احلضةةةور اجلبةةةار الكابةةة  لاجتهةةةادات للجهةةةود املو ةةةوعية الةةةذي بةةةذهلا السةةةابقون ، إىل درجةةةة 
وللهةا . و ةا أن  (! ةانليس يف اإلمكان أبد  إلةا  )روا  مقوالت حمبنة يف أمتنا ، من مال ، 

كفةي مةن القةادة مةا ياملقام هنا ال يسةتوجب أ اةر مةن أت يةد العاقةة بة  البنائيةة والتيسةل ، ف
 أحاط نلعنق . و  املستعان .

 ةةةةةةةةةةانتها.
  

                                                        
 .347-3/346املوافقات ،  - 1


