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النظرة القرآنية العالمية وعلوم الطبيعة: إطارعمل أولو األلباب 
المتكامل للمدارس الثانوية اإلسالمية

Nur Jannah Hassan

المــلـــخــــص

تضع هذه المقالة مفاهيم أولي األلباب ونقاء القلب مًعا في إطار واحدلدمجه مع علوم الطبيعة من النظرة 
القرءانية العالمية. وهذا اإلطار يطبق طريقة من ثالث خطوات وهي (أ) التعرف (ب) التنقية (ج) التجميل 
واإلثراء. تتكون هذه الطريقة من بناء ثالثي األبعاد يشمل: (١) التصور القرآني الذي يشكل المبدأ الشامل، 
(٢) إحياء التراث العلمي في اإلسالم، (٣) تحقيق المالئمة لتطبيق القرآن في دراسة علوم الطبيعة والعكس 
صحيح. كما يرتكز هذا اإلطار كذلك على عالقات إنسانية ثالثية الجوانب وهي: العالقة مع هللا والعالقة مع 
الناس والعالقة مع الكون. وهذا الدمج سيكون قادًرا على معالجة الصراعات والخالفات واستعادة التوازن 
على المدى الطويل، ليس في داخل الشخص المسلم واألمة المسلمة فقط ولكنه سيجلب كذلك الخير الدائم 
لإلنسانية بشكل عام والمناطق التي يعيشون فيها. لقد انتهت المقالة بذكر مشروع علوم الطبيعة من النظرة 
القرآنية العالمية والذي نشر ثالثة أعداد بنصوص مرجعية في علم األحياء والكيمياء والفيزياء للمدارس 
اإلسالمية الثانوية أال وهي: محمد كمال حسن (مدير التحرير)، علوم الطبيعة من النظرة القرآنية العالمية: 
مقدمة، (كوااللمبور:المعهد العالي للترجمة والكتب بماليزيا، ٨١٠٢) لتقديم كتابات كاملة عن الموضوعات 

المذكورة.
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 إن مشكلة االندماج في تعليم المسلمين كان أحد المشاكل الكبيرة منذ فترة ما بعد االستعمار مما ترك 
األمة اإلسالمية تعاني من إرث من التعليم الضعيف. لقد أدي الضعف الداخلي واالستعمار والحداثة وما 
بعدها إلى إحداث عدم انسجام في الذات وفي األسرة والمجتمع والبيئة. لقد فتحت التوجهات العصرية بعد 
فترة الحداثة الفرصة لظهور بدائل غير مألوفة كخيارات. إن مكانة العلم والتكنولوجيا في بناء األمة هو أمر 
ال جدال فيه على اإلطالق. ولكن بدون ثقافة علمية سليمة وفهم ونشر وإحداث تطويرات أصلية وتنافسية في 
التكنولوجيا فإن الدولة ستظل دولة مستهلكة وستكون عرضة لتالعب القوي األخرى الموجودة في العالم. 
وعلى نطاق أوسع فإن الثقافة العلمية السليمة يجب أن تكون هي روح وجود أمة إسالمية واعية وفعالة. 
وهذه الثقافة هي الثقافة التي يتحلي بها من وصفهم القرآن بأنهم أولو األلباب (وهم من يتحلون بفكر وعقل 
راٍق). ويقف التاريخ شاهًدا على التأثيرات التي يحدثها العلم والتكنولوجيا وخاصة طبيعة األسس الفلسفية 
التي أحدثتها على اإلنسانية. إن تربية هذا الشباب المسلم وتطوير وعيهم وعقولهم العلمية القوية على النظرة 

العالمية للقرآن يعتبر أمًرا بالغ األهمية ألن مستقبل األمة اإلسالمية سيقع على عاتق هؤالء الشباب. 

وعلى الرغم من كثرة المؤلفات التي تؤكد الحاجة إلى توفير تعليم أكثر تكاماًل وبالنسبة للعلوم اإلسالمية 
فقد اكتشفنا من خالل مراجعتنا المستفيضة للمؤلفات المتاحة عدم وجود دراسات كبيرة في مجال دمج عناصر 
النظرة العالمية القرآنية في مناهج تدريس علوم الطبيعة للمدارس الثانوية. وفي خالل الفترة من عام ٠١٠٢ 
ماليزيا واثني عشر مدرسة في  ثانوية إسالمية في  اثني عشر مدرسة  بزيارة  قمنا  فقد  وحتى عام ٣١٠٢ 
إندونيسيا وخمسة مدارس في جنوب تايالند ومدرسة واحدة على األقل في كل من بروني وسنغافورة ومينداناو 
وأونتاريو في كندا. وقد وجدنا من خالل مالحظاتنا ومقابالتنا مع المعلمين وأعضاء مجلس اإلدارة والطالب 
واآلباء في المدارس التي قمنا بزيارتها وكذلك من خالل تحليالتنا لعدد كبير من المناهج والمقررات والمراجع 
(باللغة الماليزية واإلندونيسية والتايالندية واإلنجليزية والمنشورة في البلدان التي ذكرناها وفي المملكة المتحدة 
في الفترة من ٢٠٠٢ وحتى ٥١٠٢) والتي قمنا بجمعها من المدارس التي زرناها فقد أظهر كل ذلك نسبة 
ضئيلة جًدا من دمج المفهوم العالمي القرآني في عملية تعليم وتدريس علوم الطبيعة أو في المناهج والمقررات 
والمراجع الخاصة بتعليم علوم الطبيعة إن مقررات المدارس الثانوية لتعليم علوم الطبيعة ومراجعها كذلك 
تعتمد على النموذج الغربي العصري المعتاد من المذهب الطبيعي والفلسفي والميكانيكي الذي يستبعد اإلله - 

عز وجل - من دراسة الطبيعة واإلنسان والكون.

تقدم هذه المقالة باختصار أربعة أسس رئيسية ألهمية دمج النظرة العالمية القرآنية في علوم الطبيعة 
وهي: (أ) التعاليم الموجودة في القرآن، (ب) تجاهل الكثير من األسس المخالفة  في العلم الحديث، (ج) 
المعاصر  الوضع  (د)  عليها،  الغربية  واالنتقادات  الحديث  للعلم  والميكانيكية  والفلسفية  الطبيعية  النظرة 
لإلنسانية والبيئة التي نتجت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من مثل هذه العلوم. توضح هذه المقالة العناصر 
األساسية للنظرة العالمية القرآنية فيما يتعلق بدراسات الطبيعة وعلى وجه التحديد مفهوم قراءة آيات هللا في 
كل من القرآن وفي هذا الكون المفتوح وتناقش المقالة دور قدرات الحواس والعقل في فهم هذه اآليات. فعلى 
الرغم من ذلك فقد تمت اإلشارة في المناقشات إلى كل من - ليس على سبيل التحديد - علم ما وراء الطبيعة 
القرآني وعلوم اإللهيات والكون واإلنسان ونظرية المعرفة والغائية وعلم القيم وعلم األخرويات. وهذه هي 

مفاهيم العبودية والخالفة اإلنسانية وتدبير هللا وتقديره وتسخيره للكون. 

وقد أكد عدد من العلماء والشخصيات العامة المعاصرة من المسلمين وغير المسلمين علي الحاجة إلى 
إيجاد حل إيماني توحيدي. ومن بين هؤالء مقال هانس كونج الذي أكد أن هذا األمر هو مهمة المسلمين 
والمسيحيين. وفي  الالحقة حول العلم الغربي المعاصر فقد ناقشت المقالة باختصار العديد من المشكالت 
التي تحتاج إلى تصحيح وإعادة تفسير وأو إعادة توجيه. والشيء األكثر أهمية هو انفصال العلوم العصرية 
عن اإلله وابتعادها أكثر عن مفهوم توحيد اإلله وهو ما يعتبر سبب جميع المشكالت المترتبة على ذلك مثل 
أفكار الطبيعة غير المخلوقة وغير القابلة للتلف المادي والطاقة وطبيعة الخلق والطبيعة اإلنسانية. ومن بين 

األمور التي تم مناقشتها هي األمور ذات األهمية.
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تقدم هذه المقالة نموذًجا قرءانيًا لتدريس وتعليم علوم الطبيعة بناًء على مفهوم »أولو األلباب« المذكور 
في القرآن وذلك الستخدام هذا النموذج في مدارس التعليم الثانوي والذي تخضع فيه جوانب معينة من علوم 
النظرة  الطبيعة إلعادة تصحيح وتفسير وتوجيه حكيم وشامل في بنودها والتي تتوافق بشكل طبيعي مع 
القرآنية العالمية. وعلى الرغم من أن القيود المادية التي واجهت هذه المقالة والتي تحول دون تقديم تغطية 
شاملة عن الجوانب السابقة إال أننا قد ناقشنا عدًدا منها باختصار. تشير المقالة إلى أن هذه الطريقة ليست 
طريقة جديدة بالكامل. حيث تعتبر إعادة التصحيح والتفسير والتوجيه مثااُل معاصًرا لما قام به المسلمون 
األوائل عندما قاموا بدراسة المؤلفات القديمة بناًء على الخصائص القرآنية وقد طوروا بنجاح ثقافة قرآنية 
عظيمة من العلوم التي أصبحت أحد أبرز عالمات الحضارة اإلسالمية. تحذر المقالة من الطرق الجزئية 
الشائعة في محاولة دمج هذا النموذج والتي تعتبر طرقًا خاطئة. وقد استخدمنا في بناء هذا النموذج طريقة 
اإلمام الغزالي وحديثه عن القلب. حيث ذكر أن القلب هو شيء روحي، عبارة عن تناغم عضوي بين الروح 
والنفس والعقل والقلب نفسه. لقد اعتبر الغزالي حالة القلب كمركز الكتساب المعرفة وكشف الحقيقة وتحديد 

قيمة ومسار العمل. وبالتالي فإن القلب يحتاج إلى تصفية.
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