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 استهالل

مبا يشبه احلفر  ،دائرة حبثية أوسع تتغيا يف الفكر اإلسالمي، ضمن "النظرية"يندرج البحث يف سرية مفهوم 
وافد األساسية بستمولوجي يف القطاعات املعرفية األساسية اليت شكلت الر يف أشكال الوعي املنهجي واإل ، البحثلوجياألركيو 

وعالقتها هبذه العلوم مفهوم "النظرية" ملناهج العلوم اإلسالمية عموما، ولسرية  ال يسع الدارس  فولذلك  ثقافة اإلسالمية؛لل
 :بصفة خاصة إال أن يستحضر املالحظات اآلتية

ية اإلسالم هو يف حقيقته حبث يف اتريخ تشكل وصياغة العلوم يف الدائرة "والتنظري "النظريةالبحث يف اتريخ ن إ −
يف الفكر اإلسالمي،  "النظرية"أطرها املنهجية؛ ومعىن ذلك أن بناء تصور متكامل ومستقصي عن وضع  وبناء

يتطلب حتليل أنساق "اخلطاب اإلسالمي" وتفكيك بنية "العقل العريب اإلسالمي" على حد تعبري اجلابري رمحه 
 هللا. 

من حيث هي  النظريةمن جهة، ومن جهة اثنية؛ بني  العلم والنظريةهجية العميقة بني إدراك االختالفات املن −
هو جهد عقلي يروم الكشف عن الفكرة  مبا التنظرينهجية واملعرفية، وبني حقل معريف مستقل يف نظام بِنيته امل

، وهو اجلهد الذي مل ختل منه الثقافة اإلسالمية مند بداايت تشكل قطاعاهتا خلف اجلزئيات والفروع النظرية الثاوية
 عرفية املختلفة.امل
(، ال يعين أن هذه العلوم مل تكن نسقية أو ن أتخر ظهور النظرايت يف الفكر اإلسالمي )منوذج النظرية الفقهيةإ −

 .فاقدة للشرط النسقي املكون للنظرية
اء مبا يتطلبه من إضافات علمية حقيقية؛ ينطلق من بن (جتديد الفكر اإلسالمي :فضلأ  )ن جتديد املعرفة الدينية إ −

لتنظري واإلبداع؛ خاصة يف القضااي ذات البعد الكوين اليت تشكل النظرايت والنماذج التفسريية، وتوسيع مساحات ا
؛ ومعىن ذلك على مها إنسانيا مشرتكا..، وذلك انطالقا من أن "النظرايت هي الوحدة األكثر متاسكا يف املعرفة"

نية متينة وبشروط منهجية وعلمية تتسم ابلدقة والربها املستوى التجديدي: ضرورة استئناف التجديد على أسس
 وألي معىن. ة وظيفة، بعيدا عن اخلطاابت البيانية احلماسية الفاقدة ألي(وال أقصد العدمية ابسم العلم)واملوضوعية 
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دقيق ملصطلحات، وتتبع سياقاهتا اخلاصة واملختلفة، والتن فقه املصطلحات، واحلفر يف اتريخ تشكل املفاهيم واإ −
 قراءة العلوم اإلسالمية )ابعتماد املنهج التارخيي التحليلي( يف استعماالهتا؛ هو املدخل املنهجي الالزم ل

مرحلة اليقظة اإلسالمية ينبغي أن تتجاوز مرحلة الصحوة مبا هي حالة محاسية غري منضبطة وال منتجة، إىل ن إ  −
ور طه كتملنهجي؛ ألن ما يعاب على هذه احلالة كما يقول الد التنظري واإلنتاج املعريف املنضبط بقواعد التفكري ا

اليت دخل فيها العامل اإلسالمي يف العقدين األخريين،  اليقظة الدينيةن هو غياب التنظري: "اعلم أن عبد الرمح
يس وتقع به وتة واملتباينة ما قد ال تؤمن عواقبه إن مل يكثر به التلبأاثرت عند األنصار واخلصوم من املواقف املتفا
على انتشارها يف اآلفاق وأتثريها يف النفوس، تفتقر إىل سند فكري الفتنة. واعلم أيضا أن هذه "اليقظة العقدية"، 

بتأطري منهجي حمكم،  حمرر على شروط املناهج العقلية واملعايري العلمية املستجدة، فال نكاد نظفر عند أهلها ال
 1سفي مؤسس"ي منتج، وال بتبصري فلوال بتنظري علم

يف هذه الورقة، تتبع سرية "النظرية" مفهوما ومصطلحا وبنية، يف الفكر  نطالقا من هذه املالحظات؛ سنحاولا       
 ، وذلك من خالل اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:ولوجية يف الفكر والفلسفة الغربينياإلسالمي، مقارنة مبسريهتا اإلبستيم

 وضع اللغوي العريب، والقاموس الالتيين؟يف الـالنظرية" " هي داللة مصطلح ما .أ
 دالالت مفهوم "النظرية" يف التداول الثقايف اإلسالمي، ونظريه الغريب؟هي  وما .ب
 وما هي سرية هذا املفهوم وتطور بنائه التارخيي يف كال املنظورين؟ .ت
يف العلوم اإلنسانية  أبزمة النظريةعليه هي اإلشكاالت املنهجية واملعرفية اليت عرفها بناء هذا املفهوم، وما اصطلح  وما .ث
 .حتديدا
 يف البحث العلمي؟األساسية املكونة لبناء النظرية ي األركان ما ه .ج
 يف أي مرحلة، يف املنظومة املعرفية اإلسالمية، أييت بناء النظرايت؟ .ح

                                       
 9، ص: 1997، 2طه، عبد الرمحن. العمل الديين وجتديد العقل، املركز الثقايف العريب، البيضاء، املغرب، ط -1
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إلطار املرجعي، والنظام وما هي عالقة النظرية اإلسالمية بغريها من مكوانت هذه املنظومة؛ كالرؤية املعرفية، وا .خ
 املعريف؟

 يف الفكر اإلسالمي؟ماهي مصادر التنظري  .د
 ؟ يف هذا الفكر النظريةوماهي معايري وشروط تكوين  .ذ

 : مفهوم" النظرية" في اللغة والفلسفة1

 :"النظرية" الداللة املعجمية ملصطلح: 1-1

حتوال  ،يف مسرية تكوين معناه االصطالحي ،هذا اللفظ مدلولمل يتشكل مفهوم "النظرية" دفعة واحدة، حيث عرف 
 .أرحبومعاين  أوسعإىل دالالت  وضعه اللغوي األصلي ملحوظا، من

رصد خمتلف املعاين املعجمية الوضعية للفظ "النظرية" كما أثبتتها املعاجم العربية، القدمية  طلبسنحاول يف هذا امللذا 
املطلب على رصد خمتلف التطورات الداللية، واملعاين لقرآين، مركزين يف هذا واحلديثة، وما حييل عليه من دالالت يف التنزيل ا

اجملازية اليت اغتىن هبا هذا اللفظ خالل مسرية تداوله يف اللسان العريب، واليت شكلت قاعدة بناء مفهوم "النظرية" ودالالته 
 ابخلصوص.االصطالحية واإلبيستيمية )املعرفية( يف مرحلة الحقة، يف الفكر الفلسفي 

 يف املعجم العريب القدمي رية"النظ": 1-1-1

 يثبت اللسان العريب للجذر الثالثي )نظر(، أصل اشتقاق كلمة "النظرية"؛ صنفني من االستخدام الداليل:

ن الذي شاع استعماله يف اللسا األول يعترب هذا املعىن هو األصلو  املشاهدة واإلبصار ابلعني؛: وتفيد الداللة الوضعيةأ. 
نظرت إىل "(: 175؛ فقد ورد يف معجم العني، أقدم املعاجم العربية تصنيفا، لصاحبه اخلليل بن أمحد الفراهيدي )تالعريب
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ه( يف معجم مجهرة اللغة، هذا املعىن؛ "والناظر 321ابن دريد )ت  ، وعنه نقل1نظر القلب"كذا وكذا: من نظر العني و 
 . 2نظر من العني"موضع ال

والنظر: أتمل الشيء ابلعني )...( ويقال للعني ه( يف معجم "الصحاح يف اللغة": "400)ت جلوهريأبو نصر اوقال 
 4ه(: "النظر حس العني"711، لذلك صرح ابن منظور )ت3الناظرة"

 حاايز معاين مرتبطة إبعمال القلب، فيما يشبه "ان، وهي التأمل والتدبر والتفكر والتقدير ؛ وحتيل على معاينالداللة اجملازية .ب
 ؛5دالليا خيرجه من حيز املشاهدة ابلعني، إىل املشاهدة ابلقلب"

صطالحية الص خمتلف املعاين ااستخال وتوسعت يف  ت كتب املعاجم والتعريفات على هذا املعىن اجملازي،وقد ركز  
؛ فقد نبه أمحد يني وغريهمعند املناطقة واألصول هو متداولبعد ذلك، كما  س هبا لفظ "النظر والنظري والنظرية" سيتلب  ليتا

هـ( إىل ذلك بقوله: "النون والظاء والراء أصل صحيح يرجع فروعه إىل معىن واحد؛ وهو أتمل الشيء 395بن فارس )ت
الدالالت املوسعة، وإبراز لكثافة استعماهلا: ، وقد جاء يف لسان العرب أتكيد على هذه 6ومعاينته، مث يستعار ويتسع فيه"

ني "النظر يف" و"النظر إىل"؛ "إذا قلت: الشيء وتقيسه منك" وإن كان ابن منظور ينبه إىل أن مثة فرقا ب "النظر؛ الفكر يف
ان سابقا إىل وقد أشر  7نظرت إليه مل يكن إال ابلعني، وإذا قلت نظرت يف األمر؛ احتمل أن يكون تفكرا فيه وتدبرا ابلقلب"

 .8نظر العني و نظر القلب""نظرت إىل كذا وكذا: من ما ذكره معجم العني أبن 

وهو املعىن الذي يتماهى  9وقد يطلق لفظ "النظر" ويراد به معىن العقل، كما صرح بذلك صاحب معجم شجر الدر .ج
 التفكر والتدبر.خفى أمهية العقل يف عمليات التأمل و تـمع الداللة اجملازية هلذا اللفظ؛ إذ ال 

                                       
 .يدي، معجم العني، مادة نظر )ابب الظاء والراء والنون(أمحد الفراهاخلليل بن  - 1
  .ابن دريد، مجهرة اللغة، مادة )رظ ن( ابب الراء والظاء - 2
 مادة نظر، ابب الراء، فصل النون. أبو نصر اجلوهري، الصحاح يف اللغة العربية، - 3
 مادة نظر.ابن منظور، لسان العرب،  - 4
 .2009، 1يف الفكر اإلسالمي والفكر العريب املعاصر، دار الكتاب اجلديد، طرابلس، ليبيا، طين النظرية تكو انظم عودة،  -  5

 .27ص: 
 أمحد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة نظر، ابب النون والظاء وما يثلثهما.  - 6
 ابن منظور، لسان العرب، مادة نظر. - 7
 ر، )ابب الظاء والراء والنون(.اخلليل بن أمحد الفراهيدي، معجم العني مادة نظ -  8
 .129.ص1968، 2: شجر الدر، حتقيق،حممد عبد اجلواد، دار املعارف،القاهرة، طأبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي، معجم - 9
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)كما  ها املعاجم العربية املتأخرةتية لكلمة النظرية كما تداولوسيشكل جمموع هذين الصنفني؛ الداللة االصطالح
، علما أن القواميس األقدم تصنيفا خلت من هذا اللفظ، إذ اكتفت بضبط معاين جذرها الثالثي "نظر" سنوضح الحقا(

ا يرتبط به من الفلسفة إسهام وازن يف حتديد دالالت "العلم النظري" ومكتب املنطق و يف الوقت الذي كان لكما بينا. 
 .ةلهجر لتفريعات ومسائل منذ القرن الثاين 
احلقيقية واجملازية( على ما ورد يف القرآن الكرمي من دالالت لفظ "نظر" مبختلف صيغها ) وتستند أصول هذه املعاين

 الصرفية:

ة  ﴿ :؛ كمثل قوله تعاىلاإلبصار والتأمل ابلعني مبعىنفقد ورد  -1 ٞ  ٢٢وُُجوهٞ يَۡوَمئِٖذ نَّاِِضَ ]القيامة:  ﴾٢٣إََِلٰ َرب َِها نَاِظَرة

ۡو كَ ﴿: ومثله يف قوله عز وجل [22-23
َ
ِيٱأ ٰ يُۡحِ  َّلَّ َّنَّ

َ
ٰ ُعُروِشَها قَاَل أ ٰ قَۡريَةٖ َوِِهَ َخاوِيَة  لََعَ َهِٰذهِ  ۦَمرَّ لََعَ

ُ ٱ َماتَُه  ّللَّ
َ
ُ ٱَبۡعَد َمۡوتَِهاۖ فَأ ۡو َبۡعَض يَۡومٖٖۖ قَاَل بَل َكۡم َلِ قَاَل  ۥۖ مِاْئََة ََعمٖ ُثمَّ َبَعَثهُ  ّللَّ

َ
ۡثَتۖ قَاَل َلِۡثُت يَۡوًما أ

 ِ
ابَِك لَۡم يَتََسنَّۡهۖ وَ  نُظرۡ ٱَة ََعمٖ فَ مِاْئَ  ۡثَت لَّ إََِلٰ ِِحَارَِك َوِِلَۡجَعلََك َءايَٗة ل ِلنَّاِسٖۖ  نُظرۡ ٱإََِلٰ َطَعاِمَك َوََشَ
َ َلُ مَّ نَۡكُسوَها ََلۡمٗ َكۡيَف نُنِِشَُها ثُ  ۡلعَِظامِ ٱإََِل  نُظرۡ ٱوَ  ا َتبََّيَّ نَّ  ۥاۚ فَلَمَّ

َ
ۡعلَُم أ

َ
َ ٱ قَاَل أ ٰ  ّللَّ ءٖ  لََعَ ِ ََشۡ

ُك 
 [108]األعراف:  ﴾١٠٨فَإَِذا ِِهَ َبۡيَضآُء لِلنَِّٰظرِينَ  ۥَونََزَع يََدهُ ﴿ ،[259]البقرة:  ﴾٢٥٩قَِديرٞ 

ِ  قَاَل ﴿: ؛ كما يف قوله تعاىلخريأوالت نتظارالاوورد مبعىن  -2 نِظۡرِِنٓ إََِلٰ يَۡوِم ُيۡبَعثُونَ رَب 
َ
وقوله  [79]ص:  ﴾٧٩ فَأ

ُِل ﴿تعاىل:  َٰٓئَِكةَ ٱَما نَُن  ِ  لَۡملَ  ب
نَظرِينَ  َۡلَق ِ ٱإَِّلَّ  [8]احلجر:  ﴾٨َوَما ََكنُٓواْ إِٗذا مُّ

فَََل يَنُظُروَن إََِل ﴿: ؛ كما يف قوله تعاىلاالعتبارومن معانيه أيضا:  -3
َ
بِلِ ٱأ  [17]الغاشية: ﴾١٧ُخلَِقۡت َكۡيَف  ۡۡلِ

قُِل ﴿ :، هبدف الوصول إىل حقائق كلية عامة؛ ومنه قوله تعاىلالتأمل يف الواقع واستقراء جزئياتهويفيد أيضا:  -4
ْ ٱ َمَٰوٰتِ ٱَماذَا ِِف  نُظُروا ۡرِض  ٱوَ  لسَّ

َ
وقوله  ،[101]يونس:  ﴾١٠١َعن قَۡومٖ َّلَّ يُۡؤِمنُونَ  ِلُُّذرُ ٱوَ  ٓأۡلَيُٰت ٱَوَما ُتۡغِِن  ۡۡل

ِۡلَآ إََِلۡهُِم ﴿: تعاىل نَّنَا نَزَّ
َ
َٰٓئَِكةَ ٱ۞َولَۡو أ ا ََكنُواْ َِلُۡؤمِنُوٓاْ  لَۡمۡوَتٰ ٱَوََكََّمُهُم  لَۡملَ ءٖ ُقبَُٗل مَّ نَا َعلَۡيهِۡم ُكَّ ََشۡ وََحََشۡ
ن يََشآَء 

َ
ٓ أ ُ ٱإَِّلَّ ۡكََثَُهۡم ََيَۡهلُونَ  ّللَّ

َ
 [111]األنعام:  ﴾١١١َوَلِٰكنَّ أ
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رَ  ۥإِنَّهُ ﴿ :تعاىل قوله كما يف 1واحلكم النقدو  التحليلو  التفكري: أيضا معانيه منو  -5 َر َوقَدَّ َفُقتَِل َكۡيَف  ١٨فَكَّ
رَ  رَ  ١٩قَدَّ ۡدبََر وَ  ٢٢ُثمَّ َعبََس َوبََسَ  ٢١ُثمَّ َنَظرَ  ٢٠ُثمَّ قُتَِل َكۡيَف قَدَّ

َ
 [23-18]املدثر:  ﴾٢٣ۡستَۡكَبَ ٱُثمَّ أ

العربية املتقدمة قد اعتمدت هذه املعاين القرآنية، إىل جانب ما حفظه اللسان العريب شعرا  قواميسأن ال ؛فواضح إذا
و اللغويني القدماء يف إيراد خمتلف معاين ودالالت الكلمة العربية، ولعل هذا ما يفسر خل ا اللفظ، وذلك وفق منهجذونثرا هل

 .هذه املعاجم من كلمة "النظرية"

تفسريا لتأخر ظهور لفظ "النظرية" يف القاموس العريب، كما أمهلت كثري من املصطلحات  2عودةويقدم الباحث انظم 
قحاح، ألبني الكلمات السليقية اليت تعد من ذخرية العرب ا اثقافي ارجع األمر إىل أن "مثة توتر املستحدثة يف لغة العرب؛ إذ ي  

( أصولن إىل جراثيم )ي. فقد ظل هؤالء اللغويون مشدودوالكلمات اليت اصطبغت بصبغة ثقافية جديدة يف عصر العلوم
يقة لغوية، نتيجة الكلمات يف داللتها الوضعية، ومل يتجاوزوا هذا املنهج إىل االستعماالت اللغوية اجلديدة، اليت أصبحت حق

 .3لقانون التطور اللغوي"

الذي كان يقوم مقام و مفهوم "العلم" إضافة إىل أن السائد يف الثقافة اإلسالمية، قبل عصر التدوين وإابنه، ه
المية بعد "النظرية"؛ وذلك ألصالته اللغوية وشرعيته الدينية. وحىت بعد اكتمال األسس املنهجية واالبستيمولوجية للعلوم اإلس

 هذا العصر؛ فإن النظرية بقيت يف املوقع التابع، ولعل هذا ما يفسر أتخر النظرايت الفقهية عن علم الفقه مثال.
 "النظرية" يف املعجم العريب احلديث :1-1-2

مل جتد "مفردة" النظرية طريقها إىل املعجم العريب احلديث إال مع اآلابء اليسوعيني يف لبنان هناية القرن التاسع عشر،   
"، يف معجم أول ذكر لكلمة "نظرية س جِ لبسبب تعريب بعض األلفاظ املعجمة من اللغتني الفرنسية واإلجنليزية ختصيصا؛ إذ 

يف  ،صطالحي: "النظرية: مؤنث النظريال(، مبعناها ام1883_ 1819) البستاين يط" لواضعه املعلم بطرس"حميط احمل

                                       
 .124، ص2005ة اجلزائر،جامع به مقاصد الشريعة اإلسالمية، دكتوراه الدولة،حممد حسني، التنظري املقاصدي عند اإلمام حممد بن عاشور يف كتا - 1
إىل حتقيق مفهوم يف حدود ما اطلعنا عليه السالفة الذكر؛ لتخصصه يف هذا اجملال، وألن مؤلفه يعترب األقرب يف نظران ركزان على دراسة الدكتور انظم عودة  - 2

 النظرية؛ اترخييا ومعرفيا ومنهجيا.
 . 29مرجع سابق، ص تكوين النظرية، انظم عودة، -3
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، األب لويس "منجد الطالب" أثبته حرفيا صاحب . وهو التعريف الذي1اهلندسة قضية حمتاجة إىل برهان إلثبات صحتها"
 (.م1908معلوف)

الداليل، يف هذه املعاجم املتأخرة، فإن هذه األخرية ظلت تنظر "النظرية" هبذا االصطالح وعلى الرغم من ورود لفظة 
إليها وفق دالالهتا كما وردت يف املعاجم املتقدمة، مع بعض اإلضافات القليلة املستوحاة من تقسيم العلوم واملعارف إىل 

سالمية ابملنطق األرسطي، وما نتج تكاك الثقافة اإلقها إىل حلظة احينطقية" يرجع حتق"نظرية" و"ضرورية"، وهي قضية "م
عنها من جدل علمي؛ بني داع إلدماج هذا املنطق يف بنية الفكر اإلسالمي ابملطلق، وبني رافض له ابلكلية، أو داع إىل 

لسفي للنظرية بوصفها املعاجم املتأخرة من املفهوم الفتنقيحه وتبيئته ليناسب العلوم العقلية اإلسالمية. من غري أن تقرتب هذه 
 .2ا جتريدايتركيبا عقلي

وقد كان علينا االنتظار إىل النصف الثاين من القرن العشرين لتدخل "النظرية" إىل القاموس العريب مبفهومها احلديث، 
م، مدلوله الفلسفي، وما ارتبط به من مفاهي ؛ حيث توسع مفهوم النظرية إبدخال(م1960) كما جنده يف "املعجم الوسيط"

 كنظرية املعرفة مثال:

تعتمد على التجارب العملية ووسائلها.  أننظري: وسائل حبثه الفكر والتخيل. وعلوم نظرية: قل  أمر"النظري: يقال   
نظرية املعرفة: البحث و النظرية: قضية تثبت ابلربهان. ويف الفلسفة: طائفة من اآلراء تفسر هبا بعض الوقائع العلمية أو الفنية. 

 .3ة أو مكتسبة"و بني العارف واملعروف، ويف وسائل املعرفة؛ فطريأبني الشخص واملوضوع،  شكالت القائمة على العالقةيف امل

                                       
 .901الطبعة )د.ر( ص 1987علم بطرس البستاين، حميط احمليط، مكتبة لبنان، امل - 1
 .31ينظر انظم عودة، مرجع سابق، ص - 2
 .932ص: 1407/1987املعجم الوسيط، جمموعة من الكتاب، دار أمواج، بريوت، الطبعة الثانية،  - 3
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ثبته أاملفهوم الذي على أن مدلول هذا اللفظ، بعد ذلك، يف التداول الثقايف العريب واإلسالمي، سيتجاوز هذا 
تها "استخالص مفاهيم وتصورات يغا 1درجة عالية من السبك والتدليل" "املعجم الوسيط" ليفيد أبهنا كيان فكري "جمرد ذو

 .2وجيه دراسة من الدراسات وتطويرها"وقيم عامة مبوجبها نستطيع ت

القواميس  النظرية"، وتطورها الداليل يف اللسان العريب مبختلف صيغها، كما نقلتهخنلص بعد هذه اجلولة يف سرية كلمة "
، ويشهد لذلك ورود أصلها دةوال م و ل   لنظرية" لفظة عربية االشتقاق، أصيلة غري مهجنةقدمة واملتأخرة؛ أن "ااملعاجم العربية، املتو 

اللغوي يف القرآن الكرمي، كما أهنا ستتلبس بدالالت أعمق من الداللة الوضعية األصلية، متأثرة مبفهومها االصطالحي الذي بدأ 
ي تعامل مبكرا مع هذا أتثرا ب "التالقح الفكري" و"املثاقفة" مع الفكر الفلسفي الغريب؛ الذيتسلل إىل القواميس العربية احلديثة، 

 املصطلح، وطوره من وضعه اللغوي الالتيين، إىل مفهوم أصبح حيتل مكانة عريضة يف هذا الفكر، تبعا لتطور العلوم الطبيعية واإلنسانية.

 ؟نية احلديثة(يين )أصل اللغات الالتيقي الالت"النظرية" يف اللسان اإلغري مصطلح هو عرق _ فما

 ؟يف اللسان األورويب احلديث_ وما داللتها الوضعية 

 القدمي واحلديث(:: "النظرية" يف التداول األلسين الغريب )1-2

 يف اللسان الالتيين القدمي. "النظريةلـ" اللغوية ذوراجل: 1-2-1

األورويب احلديث؛ وث اإلغريقي والالتيين، ومنه تعدت إىل اللسان يف املور  "النظرية"كلمة تتعدد معاين وإحياءات دالالت   
 فهي تعين:

 النظر والرؤية واإلبصار ابلعني، وهي املعاين املباشرة )احلقيقية( يف التداول واالستعمال العامي الدارج. −
 .theaيضا؛ "احلقيقة اجملردة من الغاايت النفعية" أوتعين  −

                                       
 .242، ص2007الرابط، الطبعة األوىل،  بناصر البعزايت، خصوبة املفاهيم يف بناء املعرفة، دار األمان، - 1
 .6.ص1411/1991مقداد ايجلني، معامل بناء نظرية الرتبية اإلسالمية، دار عامل الكتب، الرايض، الطبعة الثانية،  - 2
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" املتكون من شقني: theologia، ومنه علم الالهوت " 1تعين اإلله عند اإلغريق " theo" ـا فديني يضا معىنى أوتفيد  −
يهتم ابلنظر العقلي العلم الذي  ، ويقصد به2" أي العلمlogos" وتعين اإلله، والثاين لفظ " Theoمن لفظة " األول

 للدين.
ت واالحتفاالت العامة اليت اشتهرت هبا املدن اإلغريقية؛ مث إن هذه املفردة حتمل دالالت ومعاين أخرى، مرتبطة ابلرايضا 
 دل على:فهي ت

 .3أو املشاهد هلذه املبارايت، أو حكام املبارايت واملشرفني على السباقات "theorosالناظر " −
لذي )...( هو حتديدا املرء اtheoros ، يرتبط "ابلعالقات الدولية، أو املشاهد األولكما تدل على معىن مستفاد من  −

 .4شياء"ألوا يرحتل حىت يرى الناس
األكثر وتعترب هذه الداللة اجملازية، .  5مث اتسع هذا املعىن احلريف فيما بعد؛ ليدل على "معىن التأمل أو التفكر النظري" −

واحلديث؛  6تعبريا عن مدلول النظرية الذي سيغدو معىن "اصطالحيا" بعد ذلك، ويتبناه الفكر الفلسفي الكالسيكي
. وعلى أساس هذا التصور قسم "أرسطو" اجملتمع اليوانين؛ إىل 7االستغراق يف التأمل الذهين الصرف يفيد معىن ذيوال

عرفة النظرية" وقدرهتم على التأمل العقلي من عدمها؛ "فاملعرفة النظرية جتعل طبقة أسياد وطبقة عبيد، تبعا حليازهتم " امل
سده وعضله، ال بعينه وأتمله العقلي فهو ابلضرورة لها، أما الذي يعمل جبصدر األوامر وال يستقبمن مالكها سيدا ي  

 .8الطبيعية خادم واتبع"

                                       
 . 275، ص2007ة، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، الطبعة اخلامسميجان الرويلي، وسعد اليازغي، دليل الناقد االديب،  - 1
 .34انظم عودة، مرجع سابق، ص - 2
 .275ميجان الرويلي، مرجع سابق،ص  - 3
 .276املرجع نفسه، ص - 4
امني، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة االوىل، بريوت، طوين بينيت وآخرون، مفاتيح اصطالحية جديدة، معجم مصطلحات الثقافة واجملتمع، ترمجة سعيد الغ - 5

2010. 
 أقصد حىت القرون الوسطى. - 6
 .35انظم عودة، مرجع سابق، ص -  7
 .276دليل الناقد األديب، مرجع سابق، ص -  8
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حلديثة وخاصة اإلجنليزية اضح الذي سيكتسبه هذا املصطلح هو الذي ستحفظه لنا املعاجم األوروبية األو  أن التطور الداليل غري
 .منها

 يثةاألوروبية احلدعاجم اللغوية امل"النظرية" يف  داللة :1-2-2 

الالتيين للنظرية، تبعا للتطور " املقابل theoryأوردت أهم املعاجم األوروبية احلديثة خمتلف املعاين اللغوية للفظة " 
وإن كانت قد ركزت يف معظمها على الدالالت املفهومية دون التوسع يف  التارخيي لدالالهتا يف االستعمال اللغوي األورويب،

اللفظ له فمعجم أكسفورد مثال يورد أكثر من معىن هلا، منه ما ارتبط ابلوضع األصلي ومنه ما حتم   ة للكلمة؛اجلذور اللغوي
نتيجة االنزايحات اللغوية، واالستعماالت اجملازية، وصوال إىل املعىن الذي صار اصطالحيا يف غري االستعمال اللغوي، والذي 

 :1تعين ) يف معجم أكسفورد(استكمل بناءه يف ميادين معرفية أخرى؛ فهي 

 مشهد، منظر، عرض. −
القيام بذلك؛ عرض منهجي لقواعد أو مبادئ جيب القيام به، أو طريقة  ينبغيتصور أو خمطط ذهين لشيء ما  −

 اتباعها.
 رؤية عقلية ذهنية. −
 .الظواهر أوخمطط أونظام أفكار أوتعابري لتفسري جمموعة من احلقائق  −
 قبل يف عداد احلقائق العلمية.يه ابلتجربة أو املالحظة، ليافرتاض حيتاج إىل الربهنة عل −
 ضمنيا فرضية غري معتمدة ال أقل وال أكثر.غالبا ما تستخدم على أهنا تعين  −

، ها"، يؤكد املعاين السابقة نفسTheorie بدوره، يف تعقبه ملعاين مفردة " Robertكما أن "املعجم الفرنسي" 
اكتسبت  العهد اليوانين، أما يف العصور الوسطى؛ فإهناكلمة كان يتضمن معىن دينيا، يف موضحا أن اإلطالق األول هلذه ال

                                       
1 - The oxford dictionary. Clarendon press. Oxford.1991. vol.17.p.90  
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معاين أكثر جتريدا لتدل على األنشطة التأملية واحلدسية، لتأخذ مفهومها الفلسفي، وقيمتها العلمية بعد ذلك، يف بداية القرن السادس 
 2الصة املناقضة للمعرفة العملية"ث أصبحت تعين: "املعرفة العقلية اخل؛ حي1عشر امليالدي

املعاين اليت أثبتها املعجمان السالفان، لكنه يف املقابل،  إىلللغة اإلجنليزية املتخصص، فال يضيف جديدا  Websterأما معجم 
 :3يشدد على املعىن التجريدي اليت تتضمنه النظرية؛ فهي تفيد

 ى.جمموعة من احلقائق يف عالقاهتا الواحدة ابألخر حتليل  −
 تفكري جمرد، أتمل، اعتقاد. −
 املبادئ العامة أو اجملردة للحقيقة، يف جمال العلم، أو الفن وغريمها. −
 جمموعة من احلقائق االفرتاضية أو املثالية. −

ا أهنا ستعرف تطور  إالة يف اللسان اإلغريقي الالتيين، فمفردة "النظرية" يف اللسان األورويب احلديث هي امتداد ملعانيها األصلي
، مستفيدة من حتول استعماهلا من الوضع اللغوي التواصلي، إىل الداللة االصطالحية على يد الفكر الفلسفي احلديث واضحا دالليا

قالت معرفية كبرية ومتسارعة، بستيمولوجي، موازاة مع تطور هذا الفكر، وما شهده من نحيث ستكتسب هذه "املفردة" مفهومها اإل
هذه املعاجم اللغوية األساسية قد أثبتت هذه الدالالت االصطالحية إىل جانب  أنن مث فقد الحظنا خاصة يف عصر النهضة. وم

 املعاين اللغوية املتداولة للفظ النظرية، مع حتديد تواريخ ظهور تلك الدالالت واالصطالحات. 

 وبنتمن حصيلة املعجم اللغوي،  ،محتديد املعاين االصطالحية الفلسفية هلذا املفهو  سفية" يفوقد انطلقت "املعاجم الفل
يظهر اإلسهام احملوري للفكر سحيث  "؛مفهوم النظرية"عن التعقيد املتصاعد يف  هيف اآلن نفس تكشفو ، ى استنتاجاته وتقريراتهعل

 املنهجية ووظيفته العلمية املعرفية.  ، وحتديد مالحمه األساسية، ووضع بنيتهالفلسفي يف بنائه

 

                                       
(، بينما حيدده املعجم اإلجنليزي يف سنة 3/3816م )7158اتريخ ظهور هذا املصطلح  هبذا املعىن يف سنة  Le Robertحيدد املعجم الفرنسي   - 1

  م1598
 Dictionnaire Le Robert. PARIS . 1998. Tome 3. PP :3816/3817. - 2 

3  - Webster dictionary. p.1223. 
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 يف املعجم الفلسفي "يةالنظر ": مفهوم 1-3

"النظرية"، على الطبيعة الذهنية اجملردة هلذا املفهوم، كما ذكرت خمتلف إطالقاهتا لـ"املعاجم الفلسفية" يف تعريفها  ركزت جل
ن العلمي.  وهي يف مجيع تلك اإلطالقات الفلسفية، أبعد ع والتداول العامي أحبسب ما يقابلها من التصورات واملفاهيم، سواء يف 

على "املفاهيم" و"املبادئ" و"املعايري" الذهنية؛ فقد عرفها "مجيل صليبا" يف معجمه  الواقع التجرييب وقوانينه، وأكثر جتريدا؛ ألهنا تقوم
، وذكر، 1مؤلف من تصورات منسقة، هتدف إىل ربط النتائج ابملبادئ"أبهنا: "قضية تثبت بربهان، وهي عند الفالسفة تركيب عقلي، 

 ، ما تدل عليه إذا أطلقت يف مقابل التصورات اليت ختالفها؛هيف نفسيف التعر 

"فإذا أطلقت النظرية على ما يقابل املمارسة العملية يف جمال الواقع دلت على املعرفة اخلالية من الفرض املتجردة من التطبيقات  .1
 ملية.الع

به معىن احلق احملض أو اخلري املثايل املتميز عن االلتزامات وم يقابل العمل يف اجملال املعياري؛ دلت على ما يتق وإذا أطلقت على ما .2
 اليت يعرتف هبا مجهور الناس.

ه لبعض املواضعات وإذا أطلقت على ما يقابل املعرفة العامية دلت على ما هو موضوع تصور منهجي منظم ومتناسق اتبع يف تصور  .3
 العلمية اليت جيهلها عامة الناس.

على رأي أحد العلماء أو الفالسفة يف بعض املسائل اخلالفية، مثال ذلك نظرية  ل املعرفة اليقينية دلتوإذا أطلقت على ما يقاب .4
 .اخلطأ عند ديكارت

يهدف إىل تفسري عدد كبري من الظواهر،  يقابل احلقائق العلمية اجلزئية دلت على تركيب عقلي واسع، وإذا أطلقت على ما .5
  2رضية قريبة من احلقيقة، مثال ذلك نظرية الذرة."ويقبله أكثر العلماء من جهة ما هو ف

                                       
 .478/2 ص 1982)د ت(،  املعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناين، بريوت. الط ،صليبامجيل  - 1
 .478/2 ص، 1982)د ت(،  املعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناين، بريوت. الط ،مجيل صليبا - 2
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هنا تطلق على إوإىل أغلب هذه املعاين يذهب مراد وهبة يف "املعجم الفلسفي"، مؤكدا على الطابع النسقي للنظرية؛ "إذ 
 .1واملربهنات، وال تقال على قضية واحدة من قضااي النسق"جمموع املسلمات 

؛ قد استلهما تعريفات "أندريه الالند" للنظرية ومل يزيدا شيئا على ما صليبا، ومراد وهبة(ويبدو أن كال املعجمني )جلميل  
لكلمة يف التداول العامي غري املتخصص؛ ؛ أن ما يغلب على استعمال هذه ااأنه يضيف إىل ما ذكر  كمامجعه يف موسوعته الفلسفية.  

ما على نظرة فكرية مبسطة تبسيطا مصطنعا )...(، وإما على تصور هو "استعماهلا مبعىن سوقي، ازدرائي، فتطلق صفة "نظرية" إ
ق اتريخ . كما يفيدان أيضا معجم "الالند" يف تدقي2التحزب أكثر مما هو انجم عن العقل" فردي، وعشوائي انجم عن اخليال، أو

فرنسا، ويبدو أنه كان اندرا حىت يف  استعمال هذا املصطلح الدال على تلك املفاهيم املذكورة؛ فهذا املصطلح "مل يكن موجودا يف
 .األورويب. وهو ما خيالف ما سبق أن ذكرانه، عن اتريخ ظهور هذا املصطلح يف املعجم 3أملانيا، إىل منتصف القرن التاسع عشر"

نظرية، معجم "مصطلحات الثقافة واجملتمع" املرتجم حديثا إىل اللغة العربية، تركيب تعريف فلسفي علمي جامع لل وقد حاول 
وانت النظرية، ابعتبارها منوذجا يستفيد من خمتلف التعريفات الفلسفية السابقة، مؤكدا فيه على العالقات النسقية القائمة بني مك

لفهمها وتفسريها؛ فالنظرية هي: "خمطط أو نسق من األفكار أو األحكام اليت تراعى كتوضيح أو  تفسرياي للظواهر اليت تسعى النظرية
تقبل كتفسري لوقائع  موعة من الوقائع أو الظواهر؛ أي هي فرضية تؤكدها أو ترسخها املالحظة أو التجريب، تقرتح أوتفسري جمل

ر التنبيه إليه، يف ختام البحث دوالذي جي .4ب شيء ما معروف أو مالحظ"معروفة؛ وبيان ملا يعترب قوانني عامة، أو مبادئ، أو أسبا
"النظرية"؛ أن اخلوض يف اترخيها، مصطلحا ومفهوما، خيتزل يف عمقه اتريخ تطور املعرفة ـسفية املعرفية ليف تطور الدالالت اللغوية والفل

اإلنسانية، يف سعيها احلثيث إىل منذجة الظواهر الطبيعية واإلنسانية، يف أنساق ومناذج عقلية؛ ملزيد من فهم وتفسري هذه الظواهر 
ريخ التفكري اإلنساين، من جداالت حادة حول صدقيتها يف التعبري عن هذه مسريهتا يف ات كبوا ما للتحكم فيها والتنبؤ مبآالهتا. مع 

واألشكال األخرى للتنظري يف النظامني املعرفيني، اإلسالمي والغريب، سيكشف املزيد  "النظرية"املعرفة. ولذلك فإن البحث يف اتريخ 
 ظامني.هجية يف هذين النوأسسها املعرفية واملن "النظرية"من األضواء عن طبيعة 

                                       
   447، ص1979، 3الط القاهرة للطباعة مأمون دار الفلسفي، مراد، املعجم وهبة، - 1
 .3/1454أندريه الالند، املوسوعة الفلسفية، مرجع سابق،  -  2
 .3/1455املرجع نفسه،  - 3
 .692 .مرجع سابق، صأونطوين بينيت وآخرون،  - 4
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 ي الفكر اإلسالمي، والفكر الغربي: سيرة مفهوم "النظرية" ف2

يف الفكر العريب اإلسالمي، أو يف الفكر  الداليل"النظرية"، ومعناها فهوم إن البحث يف اتريخ تشكل املدلول االصطالحي مل
رين، وما سادمها من فرتات توهج وعطاء، أو حلظات الغريب احلديث خاصة؛ هو يف حقيقته رصد ألهم حلظات تشكيل هذين الفك

جنب، مع قطاعات وحقول معرفية أخرى، تربطه هبا تقاطعات كمون ونكوص. كما يكشف عن تطور بناء هذا املفهوم، جنبا إىل 
 معرفية ومنهجية، سواء يف العلوم الطبيعية، أو تلك اليت تبحث يف الظاهرة اإلنسانية.

 يف الفكر اإلسالمي "يةالنظر " مفهوم سرية: 2-1

أقصد هبذا العنوان؛ حبث بداايت أشكال التفكري النظري املنهجي يف الفكر اإلسالمي وخصائصه، إىل أن استوت على 
عودها، ونضجت علومها ومفاهيمها ومناهجها. وقد عرفت الثقافة العربية اإلسالمية مبكرا الفكر التنظريي، مبا هو نشاط ذهين 

نظرية" ذاته يف أحضان الفكر الفلسفي الغريب، ابملوازاة مع حركة استقالل العلوم عن الفلسفة، يتطور مفهوم "الجمرد، حىت قبل أن 
 لتصبح حقال معرفيا تطور جنبا إىل جنب مع "نظرية املعرفة" يف النظام املعريف الغريب. 

ظرية" مبا هي مصدر صناعي )كما أن "الن ه؛تفيدان كتب املنطق والفلسفة اإلسالمية، واملقدمات املنطقية لكتب أصول الفق
هبذا الوصف؛ وإمنا  "النظرية"مت حتديد مدلوله االصطالحي( مل ترد يف املصادر اإلسالمية، وأن الفكر اإلسالمي القدمي مل يتعامل مع 

ال أسسها املنهجية حنو استكم "العلم"، منذ اإلرهاصات األوىل لظهور العلوم اإلسالمية وسريها احلثيثـالسيادة يف هذا الفكر كانت ل
نيث، أإال ابعتبارها وصفا لتلك العلوم؛ "وجاءت الياء فيها للنسبة والتاء للت مل ترد ن "النظرية" يف تلك املصادرإواملوضوعية. لذلك ف

والنظرية در صناعي، وإذا كان املوصوف مذكرا قيل: "نظري"، وهبذا ختتلف اللفظتان متاما، حيث إن النظرية اليت حنن بصدد بياهنا مص
د نقيضا ألمرين مها: العلوم الضرورية اليت ال حتتاج معرفتها إىل رِ اليت كانوا بصددها صفة )...( فالعلوم النظرية عند القدامى كانت ت  

 . وقد أشران سابقا إىل أسباب تقسيم العلوم يف الفكر اإلسالمي إىل "نظرية" 1كسب، وكذلك العلوم املتعلقة بكيفية عمل"
 .2و"ضرورية"

                                       
 .1427/2006الطبعة االوىل، جنم الدين قادر كرمي الزنكي، نظرية السياق دراسة أصولية، دار الكتب العلمية، بريوت،  - 1
حيتاج إليها األصويل يف بناء اعتاد األصوليون يف تقدمي مصنفاهتم البدء ابملبادئ الكالمية، حيث حيددون فيها املدلول االصطالحي ألهم املبادئ واملفاهيم اليت  -  2

: "مث العلم ينقسم ابلضرورة إىل: ضروري ونظري. ه(1250)ت: مام الشوكاينمسائله األصولية؛ ومنها "العلم" وتقسيمه إىل "ضروري" و"نظري" أو مكتسب، قال اإل
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دقيقة؛ فإنه ميكن اجلزم نا يف خمتلف أشكال وطرق التنظري املنضبط مبناهج علمية بني العلوم، وحبث   جتاوزان هذا التقابلما وإذا 
 وبناءومسائلها،  ، حىت قبل استكمال العلوم اإلسالمية ملناهجها، وترسيم مباحثها1عرفت مبكرا الفكر التنظريي أبن الثقافة اإلسالمية

يمها ومقوالهتا. بل إننا سنشهد يف حلظات التوهج احلضاري لألمة اإلسالمية؛ نزوع كثري من العلماء إىل إنتاج "نظرايت مفاه
متكاملة"، مرتبطة ابلعلوم اللغوية أو الشرعية أو الفلسفية، وما احتضنته هذه العلوم من جداالت فكرية بني علماء األصول، وعلماء 

هم، وإن مل توسم هذه اإلنتاجات ابسم "النظرية"؛ فالنظرايت مثل "نظرية العامل يف النحو، ونظرية خلق وغري  لكالماللغة، وعلماء ا
ة أالقرآن، ونظرية اجلرب واالختيار يف العقائد، ونظرية الفيض أو املعرفة أو احلركة يف الفلسفة، ونظرية النظم يف البالغة، ونظرايت نش

ي العلماء املسلمني أبمهية التفكري بشروط "النظرية"، وتوظيف األدوات املنهجية الدقيقة يف ر بوضوح وعتظه 2اللغة يف علم اللغة"
 معاجلة املشكالت املعرفية والواقعية.

ولعل الباعث األكرب على تشكيل هذا الوعي، واحملرك الذي أوقد يف نفوس العلماء زاند املعرفة العقلية اخلالصة؛ دعوة القرآن 
ملتكررة إىل التدبر والتفكر، والتأمل يف الظواهر الكونية، وإعمال العقل يف املعطيات العينية الستكناه ما تزخر به من حقائق الكرمي ا

وأسرار خفية، متوارية وراء هذه املوجودات. ولذلك جند يف القرآن الكرمي توظيفا مكثفا هلذه املفاهيم؛ بقصد دفع املؤمن إىل التلبس 
ما ينتج عنها، "وبذلك تصبح قوى الوعي قادرة على التدبر والتفكر، وبلوغ املعرفة وإدراك األمور. فكأن التفكر يقود النظر" و حبالة "

يف املقابل فقد ذم القرآن الكرمي علم الكفار؛ ألنه ال يتجاوز ظواهر األشياء، وال ينفذ ، و 3إىل النظر املتعمق الذي يوصل إىل اإلبصار"
َِن ﴿ ال تعاىل:اخلفية؛ قإىل حقائقها  ۡنَياٱ َۡلَيَٰوةِ ٱَيۡعلَُموَن َظٰهِٗرا م  ؛ قال أبو [7]الروم:  ﴾٧ُهۡم َغٰفِلُونَ  ٓأۡلِخَرةِ ٱوَُهۡم َعِن  دلُّ

ويؤكد هذا القول ما ذهب  5أي ما أد ته إليهم حواسهم ، فكأن علومهم إمنا هي علوم البهائم."" :البحر احمليطيف  4حيان األندلسي
                                       

النظر: هو الفكر املطلوب به علم أو ظن. وقيل: هو مالحظة املعقول . والنظري: ما حيتاج إليه. و )إىل نظر واستدالل( نظر علىفالضروري: ما ال حيتاج يف حتصيله 
طالب التصورية أو التصديقية، طالبة للمبادئ وهي املعلومات التصورية والتصديقية، ابستعراضها صورة صورة. وكل لتحصيل اجملهول. وقيل: هو حركة النفس من امل

إىل حتقيق احلق من علم االصول، حتقيق:  إرشاد الفحول)والكالم فيهما مبسوط يف علم املنطق." = ديق=ري ينقسم إىل قسمني: تصور وتصواحد من الضروري والنظ
وقد اقرتب معىن النظر عنذ األصوليني من معىن االجتهاد ابعتباره "بذل الوسع يف  +(1/22 ،1419/1999، 1ناية، دار الكتاب العريب، دمشق، طأمحد عزو ع

 باط"نيل حكم شرعي بطريق االستن
تقعيد القواعد، وأتصيل مييز بعض الباحثني بني مفهوم "النظرية" ومفهوم "التنظري"، على اعتبار أن الثاين أعمق وأمشل داللة من األول؛ ألنه يهتم أساسا ب"  - 1

  .125األصول، وتقنني املسائل، وبناء األسس" التنظري املقاصدي عند اإلمام حممد الطاهر بن عاشور، ص:
 .48/49ة، مرجع سابق، ص ص: ظم عودان -  2
 .98. ص 1431/2010طه جابر العلواين، أفال يتدبرون القرآن، دار السالم، الطبعة األوىل،  - 3
 حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حي ان، اإلمام أثري الدين األندلسي الغرانطي، الن فزي،م(، 1344 – 1256/هـ، 745 - 654أبو حي ان األندلسي ) - 4 

ثه ومقرئه ومؤرخه وأديبه.نسبة   إىل نـ ف زة قبيلة من الرببر، حنوي  عصره ولغوي ه ومفس ره وحمد 
 /1413الشيخ علي حممد معوض، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، أبو حيان األندلسي، تفسري البحر احمليط، حتقيق الشيخ عادل أمحد عبد املوجود و  - 5

1993 .7/158. 



 

16 

 

 سؤال "النظرية" في الفكر اإلسالمي

 دراسة معجمية تاريخية وفلسفية مقارنة
  د.مجال الدين ناسك

 
 

"يعين علمهم منحصر يف الدنيا، وأيضاى ال يعلمون الدنيا كما خر الدين الرازي يف تفسريه الكبري "مفاتيح الغيب" بقوله: ليه  اإلمام فإ
، وال يعلمون رومتاعبها، ويعلمون وجودها الظاهومالعبها، وال يعلمون ابطنها وهي مضارها  هي، وإمنا يعلمون ظاهرها وهي مالذها

 .1ناءها"ف

اعث احلثيث على ميالد التفكري النظري التأملي الدعوة القرآنية، وما ماثلها من أحاديث نبوية؛ الب إذن فقد شكلت هذه
الفكرية العقلي، أساسا يف النص القرآين واحلديث النبوي، تفسريا وأتويال، مث يف القضااي املعرفية والواقعية اليت أفرزها تزايد تعقد احلياة 

وانين، وتسلل الفلسفات اإلشراقية لألمم املسلمني ابلفكر الفلسفي الياحتكاك لتصل ذروهتا مع واالجتماعية بعد مرحلة النبوة، 
 .2املفتوحة

وقد كان من نتائج هذه احلركة الفكرية نشوء وارتقاء "العلوم اإلسالمية" اليت اكتملت مناهجها ومواضيعها يف عصر التدوين، 
عن روح اإلسالم  اعرب م، 3والسنة"فقد "كان املنهج، منذ البدء مستندا على القرآن مسفرة عن نشاط منهجي غاية يف الصرامة والدقة؛ 

لتلبسه ابمليتافيزيقا اليواننية،  مقوماته من البيئة احلضارية لألمة؛ لذلك فقد رفض العلماء املسلمون "املنطق األرسطي" استمدماحلقيقية، 
صول وعلم الكالم مثال، يالحظ شدة اهتمام ألوين العلوم اإلسالمية، كعلم اومبقومات حضارهتا الوثنية. لذا فإن الدارس لتاريخ تك

؛ يعد من قواعد االستدالل واالستنباط هوضعو اإلمام الشافعي مثال يف "الرسالة"،  فعملالعلماء ابلشرط املنهجي يف بناء "العلم"؛ 
حكام الفرعية التفصيلية هلذه أل، واستنباط اوالقضااي اجلزئيةل مع  املعطيات احملاوالت اإلسالمية املبكرة لالنتقال من مستوى التعام

"كان الناس قبل الشافعي يتكلمون يف مسائل  القضااي؛ إىل إدراك القوانني الناظمة ملا جتزأ من هذه التفريعات والتفصيالت، فقد
رجيحها، ل الشريعة يف كيفية معارضتها وتأصول الفقه ويستدلون ويعرتضون، ولكن ما كان هلم قانون كلي مرجوع إليه يف معرفة دالئ

. ومن مث فإن علم "أصول 4فاستنبط الشافعي علم أصول الفقه، ووضع للخلق قانوان كليا يرجع يف معرفة مراتب أدلة الشرع إليه"
موضوعا ومنهجا؛ ، 5وىل اإلمام الشافعي، واستكمل بناءه فيما بعد؛ ميكن اعتباره تفكريا نظراي ابمتيازألكما وضع أسسه ا  الفقه"

الشافعي قد الحظ يف منهاجه الذي وضعه عن علم األصول يف "الرسالة" ويف كتاب "مجاع العلم" وكتاب "إبطال اإلمام "ذلك أن 
االستحسان"، أن يكون علم األصول ميزاان ضابطا ملعرفة الصحيح من اآلراء من غري الصحيح، وأن يكون قانوان كليا جتب مراعاته 

ومثل هذا يقال يف "علم الكالم" ومسائله يف اإلثبات العقلي لقضااي العقيدة  .6األحكام يف أي عصر من العصور"عند استنباط 

                                       
 .13/98. 1981 /1401(، التفسري الكبري املشتهر مبفاتيح الغيب، دار الفكر، بريوت، الطبعة األوىل، 604فخر الدين )ت  رازي،ال - 1
 نسبة إىل األمم اليت فتحها املسلمون، ذات التقاليد أو األفكار الفلسفية أو التأملية، كاهلند والفرس وغريهم.  -2
 8ص عند مفكري اإلسالم، مرجع سابق،علي سامي النشار، مناهج البحث -  3
 .157، ص1968/1403القاهرة، الطبعة األوىل، فخر الدين الرازي، منافب الشافعي، حتقيق أمحد حجازي السقا، مكتبة الكليات األزهرية،  -  4
 دلة؛ وذلك ألمهيتها يف هذا السرد التارخيي.، معززة ابلشواهد واأله الفقرة، ونعيد التأكيد عليها يف هذران إبجياز إىل هذه الفكرة سابقاقد أش - 5
 25مجال الدين عطية، التنظري الفقهي،الطبعة األوىل، )د.ت(، ص. -  6
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مع متييزان الشديد لالختالف االصطالحي بني مفهومي "النظرية"  هذا .ومسائلها، ويف "الفقه" ومناهجه يف " التقعيد الفقهي"
أن "هدف العلم هو بناء النظرايت، وأن النظرية هي املنتج  )أي العلم(، مبا لة بناء الثاينو"العلم"؛ كون األوىل مرحلة متأخرة عن مرح

 .1النهائي للنشاط العلمي"

غري أن دخول الثقافة اإلسالمية يف دورة الركود واجلمود، بعد حلظة ما اصطلح عليه ب"سد ابب االجتهاد، بعد القرن 
القتيات من ثروة عهد االزدهار؛ آلت احلضارة اإلسالمية إىل االنكفاء والضمور شيئا اخلامس اهلجري، واكتفاء العقل اإلسالمي اب

عن إنتاج النظرايت، وتوليد العلوم؛ وذلك بسيادة الشروح واملختصرات واحلواشي، يف مقابل تضاؤل  فشيئا، ومعه توقف هذا العقل
"النظرية" اكتمال مسرية بنائها يف املنظومة املعرفية الغربية، مساحة اإلبداع والعطاء الفكري املتجدد، يف الوقت الذي ستشهد فيه 

ة، خالل عصر النهضة األوروبية، ولكن دون أن تسلم هي كذلك من اجلدل حول مستفيدة من حركة ترمجة العلوم واملناهج العربي
 "علميتها"، خاصة يف جمال العلوم اإلنسانية.

وي حتته جزئيات ضاملفهوم العام الذي يؤلف نظاماى حقوقياى موضوعياى تنهي "؛ مباأما ما اصطلح عليه ب"النظرايت الفقهية"
عدد من الفقهاء املعاصرين على جتديد  ، فقد توافق مع حرص3ن جاء متأخراإفإن ظهورها و  ،2فة"موزعة على أبواب الفقه املختل

ملا مل يعد قادرا على عدم جماراته للواقع،  ضة األمة،الفقه وتطويره وحتريك الدماء يف شرايينه، لينبعث من جديد قائما مبهمته يف هن
 وإحيائه بصياغة وبناء النظرايت الفقهية، اجلامعة والضابطة لألحكام الفرعية اجلزئية. فكان ال بد من جتديد الدرس الفقهي

ي حول "النظرية ، إىل جهود بعض املفكرين املعاصرين، إلحياء النقاش الفكر هذه الفقرةوجيدر يب التنبيه، يف ختام 
يف إطار مشروعهم ، ك إسهامات رواد تيار "إسالمية املعرفة"كما يطلق عليها بعضهم، من ذل  4اإلسالمية"، أو "املنهجية اإلسالمية"

ومقاصده  من قيمه ومبادئه العليا انطالقاجتماعية، وصياغتها من املنظور املعريف اإلسالمي، الالرائد للتأصيل اإلسالمي للعلوم ا
ه الوضعية املادية، أمهها حماوالت بعض أقطاب ، لتجاوز مأزق "النظرية االجتماعية" املتولدة يف اإلطار املعريف الغريب وأصولاكمةاحل

                                       
 ..150، ص.1416/1997عبد الرمحان رجب، التأصيل اإلسالمي للعلوم اإلسالمية، دار الكتب، الرايض، الطبعة األوىل، إبراهيم  -  1
 4/7. 1409/1989مي وأدلته، دار الفكر، دمشق، سوراي، الطبعة الثالثة، الفقه اإلسال .الزحيلي، وهبة  - 2
 عن اجملرد، النظري ابلعلم االشتغال أتخر إىل" مرده خصوصا، اإلسالمي والفقه عموما، الشرعية الدراسات يف" التنظري" أتخر أن خلفي وسيلة الدكتورة ترى - 3

 العلوم، هلذه واسعة تطبيقات على ابتناءى  جاء إمنا والتصورات، للمفاهيم ضابطة علوما ابعتبارها اإلسالمية، الشريعة يف النظرية العلوم أن كما  التطبيقي، العملي العلم
 يف املتبع املنهج وصف خالل من يستخلص ألنه نفسها؛ النظرايت عن زمنيا متأخرا التنظري عن الكالم أييت وعليه. هلا النظري التأسيس يف املرتكز هي كانت

   (47، ص:2011، 1)خلفي، وسيلة. مصطلح النظرية يف الدراسات الشرعية املعاصرة، دار الوعي، اجلزائر، ط "عنها شفالك
اليت ال تقبل أشكاال حيدد الدكتور أبو القاسم حاج محد املنهجية بقوله: "...فاملنهجية اليت نقصدها هي الناظم الشمويل للكون يف وحدة مظاهره املتكاثرة، و   -  4

 (237ص ،1،2003طمنهجية القرآن املعرفية، أسلمة فلسفة العلوم اإلنسانية، دار اهلادي، بريوت، جزئية من املعرفة املادية أو الوضعية أو الالهوتية." )
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يضاف إليهم نقد الدكتورة ، 2د.طه جابر العلواينو  1. أبو القاسم حاج محدذهذا التيار الكتشاف "منهجية القرآن املعرفية"؛ أمثال: 
ا املتميز: "النظرية االجتماعية املعاصرة: أبو الفضل للنظرية االجتماعية الغربية، وطرحها للبديل التوحيدي الوسطي، يف مقاهلالراحلة مىن 

وقد أسهم هذا التيار يف إعادة هذه القضية إىل دائرة النقاش واجلدل يف الفكر  ،3حنو طرح توحيدي يف أصول التنظري ودواعي البديل"
تعاين منها األمة، و هي يف ذات الوقت من وعيهم بضرورة جتاوز "األزمة املنهجية"؛ كوهنا بؤرة األزمة الفكرية اليت  انطالقا اإلسالمي،

 منطلق إصالح هذا الفكر )أقصد املنهجية(.

 : تطور النظرية يف الفكر الغريب2-2  

نية، يلغوي ذو األصول اللسانية اإلغريقية الالتتطورا دالليا متصاعدا، من وضعها ال عرفتأشران سابقا إىل أن لفظة "النظرية" 
حضان الفكر الفلسفي الغريب، مستفيدة من استقالل العلوم الطبيعية واإلنسانية عن الفلسفة أإىل أن اكتمل معناها االصطالحي يف 
نتتبع يف هذا املطلب مسرية ها واستكمال موضوعاهتا. وسنحاول أن جلبناء مناه "لنظريةـ"ا"أم العلوم"، تبعا حلاجة هذه األخرية ل

 الغريب، وحتديدا "النظرية العلمية" يف إطار العلوم الطبيعية. هوم "النظرية" يف السياق املعريفمف

، مركزين على 5"مبراحل تشكل "النظرية العلمية" ابعتبارها "منوذجا للمعرفة العلمية مبعناها الدقيق  4اهتم "فالسفة العلم"
ومضموهنا املعريف. ويستفاد من هذا التخصص الفلسفي؛ أن "النظرية العلمية" مرت أبربعة أطوار كربى، تبعا تفحص بنيتها املنهجية، 

 .لتطور وظيفتها التفسريية، وحقيقتها العلمية

، وهي بذلك 6اللمحات العقلية التفسريية"؛ "فقد كانت فيه "النظرية" وصفية خالصة، تكاد ختلو من األولالطور أما 
حلة البدائية يف املعرفة، اليت تعتمد على احلواس، وتسعى إىل االستفادة العملية املباشرة من هذه املعرفة. وملا أصبح اإلنسان تواكب املر 

                                       
 ة الثانية، جدلية الغيب واإلنسان والطبيعة"يعترب كتاب احلاج محد "منهجية القرآن املعرفية" امللخص جلهوده يف هذا اجملال، واليت ابتدأها بكتاب "العاملية اإلسالمي -1
 ى سبيل املثال كتابيه: "حنو منهجية معرفية قرآنية" و "معامل يف املنهج القرآين".ينظر عل - 2
 109_96، ص ص. 1996، السنة.6جملة إسالمية املعرفة، العدد - 3
وفرضياهتا ونتائجها، الرامي إىل حتديد لذي يهتم ب "الدرس النقدي ملبادئ خمتلف العلوم أقصد: املهتمون ب "فلسفة العلوم" )االبستيمولوجيا( مبا هي العلم ا - 4

 357/1موسوعة الالند الفلسفية أصلها املنطقي، قيمتها ومداها املوضوعي" 
 .171، ص: 2007 بدوي، عبد الفتاح حممد، فلسفة العلوم: العلم ومستقبل اإلنسان. دار قباء احلديثة، القاهرة، الطبعة الثالثة، - 5
 .171، صنفسهاملرجع  -  6
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؛ انتقلت "النظرية 1ابملفاهيم النظرية أكثر نزوعا إىل تفسري الظواهر، والبحث يف العلل، وإدراك العالقات بني هذه الظواهر ابالستعانة
 الذي سيتسم بغلبة طابع التفسري "امليتافيزيقي" لقوى الطبيعة. ؛الطور الثاين العلمية" إىل

فتتميزان خبفوت صوت املعرفة الوصفية املباشرة )...( مقابل اتساع أفق النظر العقلي )...(  املرحلتان الثالثة والرابعةما أ"
. فالذي مييز املرحلتني األخريتني؛ 2رية خبطى واسعة حنو التفسري"يف ابتكار العديد من املفاهيم النظرية التفسريية. وحينئذ تتجه النظ

نظرية؛ "مبعىن أنه كلما كان احملتوى التفسريي للمفاهيم النظرية أكرب، كلما كنا أقرب هو احلضور املكثف للمضمون التفسريي ملفاهيم ال
 .3"إىل املرحلة الرابعة، اليت نعايشها اآلن مع بداية القرن الواحد والعشرين

نظرية" "الـلوتبعا هلذه األطوار اليت قطعتها "النظرية العلمية" يف تشكيل موضوعها، واكتساب علميتها؛ فإن الوضع املعريف 
؛ فهي 4"العامية" الدارجة، إىل أن يستقر عند الداللة االصطالحية اليت أوردهتا املعاجم اللغوية والفلسفيةعموما سيتدرج من املعاين 

 انت تطلق "يف مقابلة املمارسة أو التطبيق لتعين تصورا أو خمططا عقليا لشيء ما البد من عمله، أو ملنهج عمله؛ أييف أول أمرها ك
 .5البيان النسقي لقواعد أو مبادئ جيب اتباعها"

تبطة ارتباطا أما التجربة فهي مر  6أو تطلق يف مقابل التجربة يف معىن اثن "فتكون النظرية مرادفة للمعرفة العقلية التأملية"
ن مرادفا "للتخمني والظن وعدم اليقني، أو مباشرا أساسا ابحلواس واملعاينة املباشرة، ومن مث فإهنا يف معىن اثلث تطلق ويراد هبا ما كا

سفة، هي . إال أن الوظيفة التفسريية والتنبؤية للنظرية يف العلوم الطبيعية، بعد استقالهلا عن الفل7أترجح الصدق، وكأهنا جمرد فرض"
أو األحكام  األفكارقا من اليت ستحسم يف معىن "النظرية العلمية" وموضوعها يف القرن السادس عشر، إذ صارت تعين "خمططا أو نس

، وذلك على حنو جيعل من املستطاع استنباط قوانني جديدة بطريقة 8اليت تراعى كتوضيح، أو تفسري جملموعة من الوقائع، أو الظواهر"

                                       
 .172املرجع نفسه ص   - 1
 .172،173املرجع نفسه ص ص -  2
 .173املرجع نفسه ص  -  3
ور الداليل مراحل التطأوردان سابقا خمتلف املعاين االصطالحية للنظرية يف الفكر الفلسفي الغريب، ونؤكد هنا على إعادة حبث هذه التعريفات من زاوية متابعة  -  4

 هلذا املفهوم، ورصد أهم التحوالت اليت طبعت مسربته يف هذا الفكر.  االصطالحي
 .692بق، صطوين بينيت وآخرون، مرجع سا -  5
 .173بدوي، عبد الفتاح حممد، مرجع سابق، ص -  6
 .174املرجع نفسه، ص - 7
 .692طوين بينيت وآخرون، مرجع سابق، ص -  8
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"فكرة  التجريبية هو"يف العلوم  مر األساسي يف هذا التعريف الذي ستسقر عليه الداللة االصطالحية ل"النظرية العلميةاألرايضية. و 
 ، الذي تقرتحه النظرية لتفسري الظاهرة الطبيعية قيد الدراسة.1تفسريي" منوذج مكوانت العالقات النسقية بني

واكتسبت بنيتها املنطقية، ووظائفها ووضعها املعريف، إىل حد كبري يف حقل وإذا كانت "النظرية العلمية" قد حازت علميتها، 
" يف حقل العلوم اإلنسانية واالجتماعية، على العكس من ذلك، مازال اجلدل بشأن علميتها، االجتماعيةفإن "النظرية  العلوم الطبيعية؛

املتمردة على النط املعريف الغريب املؤطر "للنظرية االجتماعية"،  ومصداقيتها يف دراسة الظاهرة اإلنسانية. وقد خلصت حركة "املابعدية"
 لعلمية واملنهجية هلذه لنظرية يف تلبسها ابملثالب اآلتية:خلصت جممل انتقاداهتا ا

 "املبالغة يف املوضوعية إىل حد التقديس. −
 إيديولوجية ملزمة.، والنماذج املعرفية اليت حتولت إىل توجيهات اإليديولوجيةاالنطالق من اخللفيات  −
 ين حمدد، ومن مث فهي ال تصلح للتعميم.أن املعرفة يف هذه النظرية ليست حيادية، بل تستقرأ من واقع زماين ومكا −
 أن هذه املعرفة متوترة وشكية يف منطلقها. −
 .2اعتماد العقالنية املفرطة، وحصر األدوات املعرفية يف العقل فقط" −
ادر ملوجهة للنظرية االجتماعية، هتم يف عمومها النظام املعريف الغريب أبكمله، وحتديدا مصوالذي يظهر أن هذه االنتقادات ا −

، املتنكبة 3ثقافة التأرجحبأبو الفضل  ما تسميه الراحلة مىنالتنظري يف هذا النظام، واإلطار املرجعي لتلك النظرية املتمثل في
 عن الوسطية واالعتدال.

  

                                       
 .692املرجع نفسه،  -  1
 ) بتصرف(. 28_24.ص ص: 5142/2005فضيل دليو، علم االجتماع املعاصر: إشكالية ثنائياته النظرية واملنهجية، مؤسس الزهراء للفنون والطباعة، اجلزائر، - 2
 .75ص:   6العدد مقال: النظرية االجتماعية املعاصرة: حنو طرح توحيدي يف أصول التنظري ودواعي البديل، جملة إسالمية املعرفة ينظر  -  3
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 اما:ــخت

لتارخيي، والتقصي املعريف لتكوين املصطلحات واملفاهيم، عرب مسرية تكوهنا الداليل ينبئ عن تعقد مسرية فإن احلفر اللغوي ا
 واإلسالمي الفكر العريب اليت تتحدى، لذلك كان من أهم الفروض البحثية وتطور قضاايه وإشكاالته املعرفية واملنهجية  ضارةاحلفكر و ال

مبا مها الشرطان الضروراين لتحقيق احلضور احلضاري والفاعلية  ارخيي والنجاعة العلمية والعملية،حتقيقا للوصل بني الشرط الت ،املعاصر
ة" والراهنية..، ولئن كان اختياران ملصطلح "النظرية" للتدليل على هذه احلقيقة، فإمنا املقصد األمسى هو ارتياد ساحة "الدراسة املصطلحي

تولدة عن امل بناء االستنتاجات املعرفية واملنهجيةمن مث؛ ، و ستقصاء التطور الفلسفي للمفهوموا التارخيية، راسة املعجميةمن ابب الد
 هذا النشاط املعريف، يف أفق إمتام هذا اإلجناز يف شكل حبوث تطبيقية حول هذا املصطلح..

  وهللا املوفق
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