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Abstract:

Researching for truth is a human peculiarity in
every era and time, and research methods are
affected by many things. The methods of research
vary according to people's beliefs, cultures and
environments. The belief is not only to believe in a
religion but also to include intellectual trends that
make the researcher believe they are a religion.
The nature of the research methodology differs
according to its various premises and diverse
intellectual sources to the researchers. Every Man
has the right of search freely for what he considers
suitable, but there is fear that he deviates to be a
spoiler on the earth causing harm to himself first
and the others second.
Which curricula are fittest to be followed? Which
knowledge resources are to be approached? Life is
lived only once, and the error may be deadly!

َ
ّ ِ إنسان يف
 وتتأث َُّر،وزمان
ا ّإن
ِ ديدن ال
ٍ ك عه ٍد
ُ الباحث عن احلقيق ِة هو
ِ  تتغاير ُُط ُرقُها حسب ُم،مور عديد ٍة
ِ عتقدات
ِ
الناس
ُط ُر ُق
ٍ البحث بأ
إميان ِب ِد ٍين من الداي ٍن؛ بل
ُ  وليس الاعتقا ُد هو ال،وثقافا ِهتم وبيئا ِهتم
ِ
ِ
ِ
ابلباحث اإىل درجة الاعتقا ِد هبا
الاجتاهات الفكري َة اليت تص ُل
يشم ُل
.وكَّنَّ ا ِدين
ِ
ِ مهنج
ُ
املصادر الفكري ِة
البحث
ِ
ُّ ابختالف ُمق ِّدما ِته و
ِبتنوع
ِ وختتلف طبيع ُة
ُ إنسان
ّ ِ  و ُح َّق،للباحثني
كن اخلش ي َة
ٍ لك ا
ّ يبحث ُحبري َّ ٍة ّمعا يراه صاحل ًا؛ ول
َ
ِ ضار ًا
ِ يف احنرا ِفه أن يكون ُم ِفسد ًا يف ال
.بغريه
ِ بنفسه و
ّ رض
جيب أن يهنلَ؟
صلح لالتباعِ؟ و ِمن أ ِ ّي
ِ
ُ فأ ُّي املنا ِجه أ
ُ مصادر املعرف ِة
!ً واخلطأُ يف ذكل قد يكون جس مي،ًفاحليا ُة ل نعيشُ ها ا ّإل َّمر ًة واحدة
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املصادر الفكري ِة
، َمصا ِد ُر امل َ ْع ِرفَ ِة،ال َب ْح ِث ال ِعل ِم ّ ِي
ِ
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ا َّإن ال ِع َل بال َش ٍّك ه َُو الدا ُة اليت ي َ ُ
تخري املَجا ِل ِسْ ..بل هو
ليس ِل ُّ ِ
بحث هبا ال ُ
ليس لل ُمامرا ِة ..و َ
ليس لل ُمباها ِة ..و َ
إنسان عن احلقيق ِة ،وال ِع ُل َ
تاج لدو ٍات لل َب ِ
حث عنه.
أداة ُللو ُصولِ اإىل َحقيق ِة الش يا ِء ،وه َُو بِدَ ِور ِه ََي ُ
السؤ ُال اببُ ُه و َدواؤ ُه ،قا َل ع ْبدُ ِ
عب ََاس ريض للا
َ
بَدأ ْت هذه ا ُل َّم ِة بـ (اإقرأ)
للا ُبن َّ
فصارت ت ُُعر ُف بأُ َّم ِة اقرأ؛ فال ِقراء ُة أ َّو ُل ال ِع ْ ِل ،و ُّ
عن ال َب ِ
عن َّ
حث بأنَّهُ :اإاثر ُة َّ
تخب،
السؤ ُال .ويُ ِ ّ ُ
الَّش ِء وتَس ِ َ
الَّش ِء ،وأ ْن تَسأ َل ِ
يون ِ
عب الُّلغو َ
عهنامّ :هال سأل ْت اإذا ْل تعل َموا؟ إانَّام دوا ُء ال ِع ِل َّ
اِض ،بَيامن تَعين ّ ِالرسا ُل ا ِلنب َ
عن غَ ِريه ،أ َّما الهنَّ ُج :فه َُو الطر ُيق املُس ت ِق ُي الو ِ ُ
عن ال ِع ْ ِل أن َّه :يَدُ ُّل عىل أث ٍر َّ
ِعاث
ابلَّش ِء يَ َّ ُ
متّي ب ِه ْ
لون ِ
ويَقو َ
بني النَّ ِاس.
وا ِلم ِتدادَ ،والث َ
الح َ
َّبات ،وال ْإص َ
للا َّ
عن رسولِ ِ
خص ب ِه ال ِع َل َ
الكون ُلكَّه،
وطل َبتَهُ؛ فأعىل شأ َن ََ ُُه ،وخسَّر لهَم ِ
صىل ُ
روى أبو ادلَّ ردا ِء حديث ًا ْ
وسل َّ
للا علي ِه وأ ِل وحصبِه ّ َ
ورشفَهُم ٍ
ل طريقًا يَطلُ ُب في ِه ِعل ًماَ ،س َ َ
ابإرث ل يَبىل ،فقا َلَ :م ْن َس َ َ
رق اجلَنَّ ِة ،وإا َّن املالِئِك َة
يَدعو ل ابلس ِ
للا ب ِه طريقًا ِم ْن ُط ِ
ل ُ
تغفارَّ ،
احليتان يف َج ِ
السامو ِات و َم ْن يف ال ِ
وف املا ِء ،وإا َّن فَضْ َل العا ِل
لتَضَ ُع أج ِنحَتَ ا ِرض ًا ِل ِ
رض ،و ُ
طالب ال ِع ِل ،وإا َّن ال َعا ِل َم لَيس تغ ِف ُر ُل َم ْن يف َّ
لامء ُ
ينارا ول ِدر ًمهاَّ ،ورثُوا ال ِع َل َمف ْن
البدر عىل ساِئ ِر الكو ِ
عىل العاب ِد ِ
كفضل القَم ِر لي َل ِ
نبياء ْل يُ ِّورثُوا ِد ً
ورثة النبيا ِء ،وإا َّن ال َ
اكب ،وإا َّن ال ُع َ
أخ َذ ُه أخ ََذ حبظٍّ واف ٍر( ،سنن أيب داوود).
املشاك املعرفيّ َة اليت يَف ِرضُ ها َمجال من َم ِ
َ
تل املشاكِ املعرفيّ ِة اليت يُو ِ ُ
اختالف َ
َ
اِجهَا
املهنج ،وإا َّن
ا َّإن
جالت املعرف ِة يه اليت ُُت ِّد ُد طبيع َة ِ
ُ
وح بشخصي ِت ِه املُس تق ِلُ ،وَي ِّد ُد طبيع َة َمهنَجِ ه.1
الباحث يف جمالٍ َ
دون أ َ
خر هُو اذلي يُ َم ِ ّ ُّي هذا اجملا َل ،ويُ ِ ِ
بسبب ار ِ
ِ
ابملشالكت العمل ِ ّي ِة اليت تُقدّ هما َماد ُة ِ
التطور
احل
ثيق
و ِ
بني َمرح ٍل و ُأخرى ِمن َمر ِ
البحث ،ف إان َّ ُه يُ ُ
ِ
عتب ُمتطور ًا َ
املهنج الو ِ
تباط ِ
املهنج ماد َة ٍ
العمل؛ َ
ُ
ذلكل يُ ُ
احل ال ِعل ال ِ َ
فاملشاك العمل َّي ُة ُ
ناِج ِة أساس ًا عن
حبث مس مت ٍر.
َطور مر ِ
ختتلف بني َمرح ٍل وأخرى ِمن ت ِ
مثل ُ
ِّ
ِ
احلاجات الاجامت ِعي ِة اليت يَلهيا َ
ذكل ال ِع ُل.2
َطور
ت ِ
ِ
املهنج ماد َة ٍ
ابلرضور ِة ِ َّ
ط
للمشالكت العمل َّي ِة ابإطال ِق ِه دُون ضَ اب ٍ
حص َة تَصوي ِر ِه
املناجه التج ِريبيَّ ِة؛ لكن َّ ُه ل يَعين
ناسب ِ َ
حبث مس مت ٍر يُ ُ
ا َّإن َك َ
َ
ون ِ
العلمي بأدو ٍات قات ٍل ِ
ذكل مصلحة (برغامتية) ُمفر ِطة؛ ُفربَّام يأيت ُ
ِض لُ؛ ففي َ
هريوش مي،
اكن أث ُر قُنب ِل ُ
للناس ،ومسيئ ٍة هلم ،كام َ
وا ٍ
البحث ُّ
فالقول بأ َّن امل ُ
ِ
وغريها؛ ذلكل ُ
أو الدوي ِة اليت ي ُت جت ِبرََتُ ا عىل ِ
إطار ُه
الناس يف أفريقيَّ َة ِ
يه اليت تَر ُ ُ
شالكت العمل َّي َة َ
س ُحدو َد املهن ِجُ ،وُتد ُد ا َ
العلمي.
هو الكم قاص ل يُ ِ ّ ُ
عب عن حقيق ِة املهن ِج ّ ِ
ك ُمجمتَع ٍ َم َدر َس ُت ُه ال ِفكري َّ ُة اليت يهنَ ُل ِمهناَ ُ ،
ا َّإن ِل ُ ِّ
الم ابس تقالليَّ ِته عن غ ِريه،
بناء عىل َمفاهميِها ،ومبادهئا ،وي ّ ُ
متّي امل َ ُ
هنج الإس ُّ
وَي ِّد ُد ُسلو َك ُه ً
ك َج َعلْنَا ِم ُ ْ
يقو ُل تعاىلِ ﴿ :ل ُ ٍّ
متّي ِبشُ مو ِليَّت ِه ون ُُظ ِم ِه؛ فهو ل ُيتكُ
رشعَ ًة َو ِمهنْ َا ًجا ۚ َول َ ْو َش َاء اللَّـ ُه ل َ َج َعلَ ُ ْك ُأ َّم ًة َوا ِحدَ ةً﴾ (املائدة .)٨٤ :كام ي َّ ُ
نك ِ ْ
معل َم ٍ
يرس اإطار ًا َمهنجيَّ ًا عا َّم ًا ُمتنا ِغامً ِل ُ ِ
فروضَّ ،ث يع َمدُ اإىل تأ ِ
صيل هذا الواقعِ ،وضَ ْب ِط ِه ِ ِْض َن َمهنْ َجِ ه؛ ْبل ُ ُ
ال َع َ
ك واقع ٍ
نان لإجيا ِد واقع ٍ ٍ ّ
و ُمحمت ًال.
ون (َ )٦٥ما ُأ ِريدُ ِمهنْ ُم ِ ّمن ِّر ْز ٍق
لقدْ َ
﴿و َما َخلَ ْق ُت الْجِ َّن َوال َنس ا ّل ِل َي ْع ُبدُ ِ
خلق ُ
للا تعاىل ال َ
إنسان ،وأسكنَ ُه ال َرض ِلعباد ِته ،قال تعاىلَ :
ِ ِ
ون ( )٦٥ا َّن اللَّـ َه ه َُو َّالر َّز ُاق ُذو الْ ُق َّو ِة الْ َم ِت ُني (( ﴾)٦٤اذلارايت) .واملَعرف ُة يه ُ
ُتقيق هذه الغاي ِة ،ويه املرح ُل
َو َما ُأ ِريدُ َأن يُ ْط ِع ُم ِ
سبيل ِ
ِ
اكلعقل ،واحلَو ِّاس؛ ُ
حركُ  ،والبا ِع ُث ِلعملي ِة
للا ب ِه ِمن
خاص ِة؛ ِ
خصائص؛ هو امل ُ ّ ِ
فالعقل بذاكرِته ،وما ّزوده ُ
ا ُلوىل لل ِع ِل ،ول ت ُّت إا ّل بأدو ٍات َّ
َ
حيطه ،و ْلن يتل َّ َم َس ما َ
نقطعان عن ُمَ ِ
التفك ِري اليت ُس َّمتّي هبا امل َ ُ
دون حو ٍّاس تنق ُل ل ما َجيري
عارف ،إا ّل أ ّن العقلَ ،وأدوا ِته ُم ِ
حول َ
4
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كيب؛ َمه َمَتُ ا نق ُل البي ِ
َص ،والل ْم ُس ،والشَّ ُّم ،وا َّذل ُوق ُلكُّها حواس موصول ّ ِ
اانت اإىل
عصاب ُمعقَّد ِة الت ِ
ابدلما ِغ بأ ٍ
ِ
فالس ْم ُع ،وال َب َ ُ
خار َجه؛ َّ
ِ
ِ
حفوظات اذلاكر ِة ،و ِطبق ًا لإدرا ِكه،
البياانت املُدْ خ َ َِل مع َم
التفكري ،و َّاذلاك ِء ،وا َّذلا ِكرة ،والإدراك .وبتفاعُ ِل
ِ
العقل ،أو ّ ِادلما ِغ اذلي َهو َمصدَ ُر ِ
رور ِ
دور ،و ِمهنا ما يُ ُ
ودَرج ِة ذاكئِه َس َّ ُ
تكون
الص ِ
الوقت تزدا ُد امل َ ِ
تتشك املَعرف ُة .ومب ُ ِ
السطور؛ِ وس ُ
عار ُف وتتامكُ؛ ِمفهنا ما يبقى يف ُّ
نقل إاىل ُّ
امل َ ُ
شاء.
الور ِق ،أو املَحفوظ ُة بأ ِ ّي وس ي ٍل ُأخرى ُمتاح ًة ِ
عارف املَخطوط ُة عىل َ
للعقل يهنَ ُل ِمهنا مىت َ
حسوس َهو َمصدَ ُر املعرف ِة؛ ل َتساوى َ
ِناء ًَ عىل َ
لشتا ِكهام ابحلو ِاس
إنسان واحليو ُان؛ ِ
بذكل ال ُ
ذكل ،اإذا قلنا للوه َ ِْل ا ُلوىل أ ّن َ
الكون امل َ َ
وب َ
ِ
التفكري ،والاس َ
البياانت الوار َد ِة،
ُتليل
داتن يف معلي ِة ِ
إنسان و َك َّر َم ُه ِ
ابلعقل؛ فا ّإن َ
للا تعاىل ّ َ
دااتن ُمسا ِع ِ
تنباط هُام أ ِ
املَذكور ِة ،ومبا أ ّن َ
مّي ال َ
وللوصولِ اإىل قرار ٍات ذك َّي ٍة؛ سو ًاء اكتفى ا ُ
القياس ،وأ َمع َل ال ِف ْك َر ابلس تنتا ِج.
لعقل ابلس تقرا ِء والتج ِرب ِة ،أ ْم أدخ َل َ
ساس ،أو
الكون
عليِ .من هُنا نس ُ
َّ
لكن َ
تنتج أ ّن املَصدَ َر ال َ
َ
احملسوس َهو َمصدَ ر اثنوي لل َمع ِرف ِة ،وهو َمخلوق ِمن ِقبَ ِل خا ِل ٍق ُم ْب ِدعٍ خب ٍري ٍ
يه:
ال َّو َّل لل َمع ِرف ِة هو ُ
﴿وعَ َّ َل أ َد َم ا َل ْ َْس َاء ُلكَّهَا﴾ (البقرةِ .)١٣ :ذل َكل فا َّإن َمصا ِد َر املَع ِرف ِة الإسالمي ِة تتألف من مصا ِد ُر أصي ُل ِ َ
للا تعاىل َ
الس نَّ ُة النَّبو ِي ّ ُة َّ
ورش ُع َم ْن
ياس ،واملَصا ِل ُح امل ُ َرس َ ُلَ ،وس ُّد ا َّذلرائِعِ ،وال ُع ُرفْ َ ،
يه :ال ِق ُ
ال ُقرأ ُن الكر ُمي ،و ُّ
الَّشيف ُة ،وا إل ْجامعُ .ومصا ِد ُر ت َّب ِعيَّ ُةَ ِ ،
قَ ْبلَنا ،وقَ ُ
ُعتب املَصا ِد ُر الصل ّي ُة اثبِت ًة للتَّّشيعِ ،ولل َمع ِرف ِة الإسالمي ِة .أ ّما املَصا ِد ُر ا ُلخْرى فه َِيي فَ ْرع تَس َتقي
حاب .ت َ ُ
الص ِ ّ
والاس ِت ْص ُ
ول َّ
حايبْ ،
ِم َن الثَّو ِ
ورش ُع
يه َمجال فس يح إلعاملِ ِ
والاس ِت ْح ُ
العقل ابلس تنتا ِج ،أ ّما ال ُع ْر ُفْ َ ،
ياسْ ،
ابت؛ فال ِق ُ
سان واملَصا ِل ُح امل ُ َرس َ ِلَ ،وس ُّد ا َّذلرائع ِ َ
خالص ما ه َُو ُمفيد ِمهنا؛ فامل َ ِ
َمن قَ ْبلَناُ ،
سمح ابلس تقرا ِء؛ أي ِقراء ِة الوقائع ِ التارخيي ِة ،و ْاس ِت ِ
عارف
وقول
ِّ
الصحايب ،والاس ِت ُ
صحاب؛ فه َِيي ت َ ُ
عاء.
وال ُعلوم ِم ْل للبَّشي ِة َِج َ
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