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 : ممخصلا
يشكؿ االتجاه نحو التخصص الدقيؽ سمة بارزة وغالبة في منظومة البحث العممي حتى منتصؼ    

، غير أف    فأنتجت أفكاراً  ،الثورة المعموماتية الكبيرة فرضت نفسيا عمى العالـ المعاصر القرف المنصـر
وأىمية التكامؿ بيف التخصصات، وىو ما يطمؽ عميو  ،تذىب باتجاه وحدة المعرفة ،وتوجيات جديدة
 .(inter disciplinary) بالدراسات البينية

ى تحوالت حداثية لده بداية لعد  يمكف  تطبيقي قافة العربية، فيؿ مف وجودإلى الث جديدٌ  البينية وافدٌ و    
نا اإلسالمي في تراث دةٌ مف المفاىيـ البينية موجو  بعضاً  ؟ وال سيما أف  المعاصر الخطاب اإلسالمي

وتحوالتو  ،تحتاج قراءة جديدة تتصؿ بوعي العصر ثرةً  اً بيف ثنايا منظومتو المعرفية قيم ضـ    الذي
في دفع الفكر العربي لمنيوض مف  مف الرؤى الفكرية التي مف شأنيا أف تسيـَ  لتمدنا بمزيدٍ  ؛الفكرية
 ؽ معرفي جديد.وتفتح الباب نحو أف بما يكسبو الوافد الغربي مف دينامية تحرؾ الراكد ،جديد

 .الكممات المفتاحية: البينية، الخطاب، تعدد التخصصات، التكامؿ المعرفي
Abstract 

Interdisciplinary is a combination of a number of disciplines in the 

study of a subject or the participation of a number of specialists in various 

fields of knowledge in the study of a phenomenon or it is a transdisciplinary 

study of a subject, because this subject is characterized by a transitory 

character, which makes it capable of penetrating fields of knowledge and 

specializations. In other words, the matter here relates to the subject under 

discussion. It can also be considered a form of cognitive integration achieved 

through communication, overlap and interdependence between knowledge 

fields. 

The continuation of the research comes in an explanation of how the 

interdisciplinary affected the features of contemporary Islamic discourse in 

the most prominent works of the contemporary philosopher Muhammad 

Baqir al-Sadr (Allah's pleased him). As we chose the book Our Philosophy as 

a sample for the application of the interdisciplinary, and how we noticed the 

most prominent manifestations of the interdisciplinal lesson in , the book's 

text, so that you sometimes imagine that you are in front of a specialist in 
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physics and chemistry, while the book is specialized in philosophy, in 

addition to what you find intertwined with those scientific disciplines of 

human science. 

 
 )مفهومها وركائزها( األول: البينية المبحث

 عنوانات ىي: ةثالث ونتناوؿ في ىذا المبحث   
 الداللة المعجمية -4
مف جزئيف  (inter disciplinary) في المغة اإلنكميزيةالبينية مصطمح  يتألؼ   
في  ليما متمثمة في المقابؿ العربي (، وتأتي الترجمة الحرفيةdiscipline( و)interىما)

(، في حيف  تأتي كممة )التخصصات( interجعؿ كممة )البيف( مقابال لممقطع األوؿ)
التركيب االصطالحي  ، وىذا( أو المياديف المعرفيةdisciplineمقابال لممقطع الثاني )
بيف  حددىا بػػ الجمع أو الربطالذي  ،بحسب معجـ كامبردج ،بات يحمؿ داللة خاصة

 .(ٔ)اثنيف أو أكثر مف مجاالت المعرفة
ولو قاربنا بيف الداللة لمغوية في المعجـ العربي، وبيف ما جاء في معجـ كامبردج    

الَبينونة: مصدر باَف َيبيُف َبْينًا وَبينونًة، أي: قطع. أف  ثمة تالقيا متمثال في أف  "  لوجدنا
ًا. والبيف: الوصؿ، قاؿ عّز مف قائؿ: َلَقْد َتَقط َع والَبْيُف: الُفْرقة، واالسـ: الَبيُف أيض

، أي: وصمكـ ـْ الَبْيُف: الفراؽ. تقوؿ منو: باَف َيبيُف "، وأيضا جاء في الصحاح (ٕ)"َبْيَنُك
 ، وىنا يأتي(ٖ)("َبْينًا وَبْينوَنًة. والَبْيُف: الوصُؿ وىو مف األضداد. وقرئ: )لَقْد َتَقط َع َبْيَنُكـً 

 عمى معنييف ىما: داالً  المصدر
 األوؿ: الوصؿ، والثاني: الفراؽ والمباعدة .

وىذاف المعنياف يمكف تممسيما في داللة الجمع والربط التي حددىا معجـ كامبردج،    
، لتضيؼ ُبعدا آخر فالجمع والوصؿ يمتقياف داللة، في حيف تأتي داللة الفراؽ والمباعدة

ة انفتاحا كبيرا يمكنو احتضاف الوافد الغربي وجعمو وىنا ُتظير البنية المغوية العربي
 .متناغما مع المنظومة المغوية والفكرية العربية

 في مفهوم البينية -2
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لألخذ والرد بيف الباحثيف الذيف اىتموا  اً ، ما زاؿ محطالبينية مصطمح حديث    
وجود تعريؼ سائد  بالدراسات البينية الحديثة، ما يعني أننا أماـ إشكالية متأتية مف عدـ

عمى وفؽ رؤية تنماز  وومجاالت البحث في الدرس البيني، ىذا فضال عما يتصؿ بحدود
بانفتاح أفقيا عمى مجاؿ واسع تتداخؿ فيو العمـو والمعارؼ بما يشكؿ مرجعيات متنوعة 

عممية تفاعؿ وتبادؿ " أنياتوسـ اليوـ بالعموـ البينية، فقد عر ؼ ميتونيساني البينية ب
معارؼ بيف تخصصات مختمفة، وىو تبادؿ قد يفضي إلى أف تتكامؿ التخصصات لم

المتداخمة فتكوف تخصصا جديدا، والبينية ىي تضايؼ يحدث بيف مكونيف أو أكثر 
، (ٗ)"يكوف كؿ مكوف منيما منتميا إلى عمـ مف العموـ أو تخصص مف التخصصات

أف يطمؽ عمييا اسـ )مرحمة  مكفيـ يؤسس لمرحمة جديدة يىذا الف ف  إوىنا يمكف القوؿ 
ما فوؽ التخصص( أو عابرة لمتخصص، ىذا مف جية، وأف ىذا الفيـ يمنح الدراسة 

آخر يتمثؿ في شموليتيا التي تتأتى مف ثقافة الباحث الموسوعية أو اندماجو في  بعداً 
بما يحقؽ الفيـ الشمولي الواسع الذي يعبر عنو بالتفاعؿ أو  ،جمع مف المختصيف

 .ادؿ الذي يستدعي إيجاد أواصر التواصؿ المعرفي بيف التخصصات والعموـالتب
 "البينية  ىي  وفي اإلطار نفسو يذىب الباحثاف ويمياـ نويؿ، وجولي كاليف إلى أف     

دراسة مرجعيا حقالف معرفياف أو أكثر، وىي دراسة تجيب عف أسئمة أو مشاكؿ يعسر 
يد مجاؿ الدرس البيني اإلضافة في ىذا الفيـ في تحد(، وتتأتى ٘)"عمى نظاـ واحد حم يا

 وانفتاحو عمى أكثر مف حقؿ معرفي. ومرجعياتو،
تمبي حاجات  ىذا االنفتاح مف شأنو توفير البيئة المعرفية التي تستطيع أفْ  ف  إ    

اإلنساف في الوصوؿ إلى نتائج يصعب عمى التخصص الواحد إدراكيا، وىنا يكمف سر 
لما توفره المعموماتية اليائمة مف إمكانات كبيرة بما يؤىؿ  ؛وقت الراىفنجاعتيا في ال

  .ىذه الدراسات واألبحاث مف أخذ مكانتيا في الوقت المعاصر
يقوـ في  ،صنؼ تنظيمي"ويأتي أدكار موراف موجزا فيمو لمدراسات البينية عمى أنيا    

ورغـ وقوعو في  ،صيصوصميـ المعرفة العممية، وتمارس في داخميا تقسـ العمؿ وتخ
كؿ أو مجموع عممي أكبر إال أنو يميؿ بشكؿ طبيعي نحو االستقاللية مف خالؿ ترسيـ 

 .(ٙ)"والتقنيات التي يطورىا أو يستخدميا ،والمغة التي يستخدميا ،حدوده
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 ويكشؼ أدكار موراف جممة أمور يمكف إيجازىا في ما يأتي:   
يـ المعرفة العممية، أي أنيا منيج عممي يعد البينية دراسة منظمة تقع في صم -ٔ

 ٓيشترط العممية
تقوـ البينية عمى البحث الموسع )الكمي(، لكنو يراعي التخصص في تقسيماتو التي  -ٕ

تدخؿ ضمف المجموع العممي األكبر بما يضمف االستقاللية لمعموـ الواقعة في دائرة 
 .أبحاثو

 ؿمتقنيات العممية التي تستعالمغة وال تحديد آليات البحث في الدراسة البينية مف -ٖ
ة، ضمف دائرة البحث البيني، بما يحقؽ أىداؼ المجموع الكمي مف الوصوؿ لنتائج جديد

 .تحقيقيا قد ال يستطيع التخصص الواحد
وألجؿ تفادي ما يحيط ىذا المصطمح مف غموض وتبايف في وجيات النظر، حاوؿ    

لتي مف شأنيا المسؾ بمكونات البينية التي ميتو نيساني تحديد جممة مف الضوابط ا
، وىذا (ٚ)بدت لو تتمثؿ في المناىج والمفاىيـ والقيـ واألىداؼ والميارات والمعطيات

ضـ  ىذه المكونات صح  أف نطمؽ عميو تخصصا معرفيا أو حقال  أي مجاؿٍ  يعني أف  
مف أشكاؿ التناوؿ معرفيا، أو ميدانا لممعرفة، فتكوف البينية عمى ىذا األساس شكال 

المعرفي لظاىرة ما، تستدعي وجود أكثر مف تخصص لمعالجة إشكالية ال يمكف 
لتخصص منفرد حميا، وىذه اإلشكاليات ماثمة في جممة مف الظواىر المعرفية التي 
استنجدت بالمنظور البيني، بوصفو شكال مف أشكاؿ تضافر المياديف المعرفية لتشكؿ 

 .(ٛ)ر فاعمية مف التخصص الواحدمحورا لعمميات بحثية أكث
الفيوـ واألوصاؼ المتقدمة وضعت اإلطار العاـ الذي يحدد األسس  يبدو أف     

منظمة اليونسكو عبرت عف  والركائز الجوىرية لمفيوـ البينية، وفي ىذا السياؽ نجد أف  
نوع مف التعاوف  "البينية برؤية عامة تمثؿ اإلطار الذي يحدد معالـ البحث البيني، فيي 

 ،فقط ،بيف التخصصات المختمفة أماـ المشكالت، التي منيا التعقيد، والتي تحؿ
، وىذا الفيـ يفتح المفيـو (ٜ)"بالتضافر والتوليؼ الحصيؼ بيف وجيات نظر مختمفة

وال يتمسؾ بحدود معينة؛ ألنو رؤية عامة تمنح البينية صفة  ،البيني باتجاىات مختمفة
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المشاكؿ المعاصرة، وىي مشكمة التعقيد عبر تضافر جممة مف المياديف  المعالجة ألبرز
 .المعرفية في الوصوؿ إلى نتائج سميمة

 ركائز البينية  -3
البينية وافد جديد يخضع لطبيعة التمازج والتواضع بيف المغات، وىو كسائر    

تي البينية التي تجد تعددا في عمميتي فيميا وترجمتيا، وىنا تأ ةالمصطمحات الوافد
بمصطمحات عديدة، لتشكؿ في نياية المطاؼ ركائز البينية، ومف تمؾ المصطمحات 

 ىي: 
  Pluridisciplinarteتعدد التخصصات أوال: 
ص عممي في معالجة موضوع ما، ؾ أكثر مف تخصايشير ىذا المصطمح إلى اشتر     
في إطار  ودمجيا ىذه العمـوذا االشتراؾ إيجاد منيج لضـ أف يكوف القصد مف ى دوف

، (ٓٔ)متداخؿ، ويظير أف ىذا الفيـ ال يبتعد كثيرا عف مفيـو المناسبة في الفكر البنيوي
بيف  دوف أف يكوف ىناؾ تقاطع أو تالؽٍ  لكؿ دارس رأيو في موضوع ما، الذي يرى أف  

أولئؾ الباحثيف، ويمكف بحسب ىذا الفيـ أف يشترؾ عمـ الطب مع عمـ النفس في 
 .موضوع واحد وىو اإلنساف عمى الرغـ مف اختالؼ كؿ منيما عف اآلخر

ىو مجاؿ تتكامؿ فيو  "وىذا الفيـ يتضح أكثر مف رأي باتريؾ شارودو في قولو:   
تراكـ دوف أف تتفاعؿ وتتقاطع وتالمتخصصة في حقوؿ معرفية متمايزة، الدراسات 

بالضرورة، فكؿ تخصص يضيؼ إلى الموضوع المطروؽ معرفة ما، أو وجية نظر أو 
مقاربة ما، ويحافظ في اآلف نفسو عمى استقاللو إزاء سائر التخصصات المشاركة لو 

 .(ٔٔ)"في خدمة ذلؾ الموضوع أو ذلؾ الحقؿ المعرفي
محمد ىماـ، في فيمو لداللة التعدد، إذ يقوؿ:  والفيـ السابؽ يقترب مف رؤية الدكتور   
، مع ىو التقاء حوؿ موضوع واحد بيف مجموعة مف الباحثيف، مف تخصصات مختمفة "

 . (ٕٔ)"احتفاظ كؿ منيـ بمفاىيمو ومنيجو
األساسية في البينية تتأتى مف تعدد التخصصات  زمما سبؽ يمكف القوؿ إف الركائ   

عينة، وىذه التخصصات تحافظ عمى مناىجيا التي تبحث في ظاىرة معرفية م
 . رؾ في بحث ظاىرة معرفية ماومفاىيميا، لكنيا تشت
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 Transdisciplinariteالعبور  ثانيا:
)العبور( كػػػ    وصؼ لممعرفة المتنقمة بيف تخصصات متنوعة أو "يأتي ىذا المفيـو

 ،وىنا تتعمؽ صفة العبور بإمكانية ظاىرة معرفية ،(ٖٔ)"العابر لمحدود بيف التخصصات
 ةعمى االمتزاج المعرفي بما يجعمو قادرا عمى اختراؽ الحقوؿ المعرفي ،أو موضوع ما

األمر ىنا يتعمؽ بالموضوع، وليس بالتخصص أو الحقؿ  والتخصصات، بمعنى أف  
ز ينما المعرفي، ومثاؿ ذلؾ موضوع الزمف الذي ال يقؼ عند تخصص واحد، بؿ ىو

راه في جممة مف التخصصات كالفمسفة والفيزياء واألدب والفنوف بصفة العبور، فت
وغيرىا مف المجاالت المعرفية األخرى، ىذا يعنى أف صفة العبور خاصية كامنة في 
الموضوع قيد البحث، وليس األمر عائدا إلى الرغبة في المعالجة بمجاالت تخصصية 

ة الفكر مف حيث جوىر وجوده ومصادر انبثاقو سيّ أ، وىو أمر يفصح عف (ٗٔ)متعددة
التي تمتقي في األصوؿ العامة رغـ ما يمفيا مف تفرع وتخصص دقيؽ يفقد تمؾ الوشائج 
أحيانا، لكنيا ما تمبث أف تعود لدى الباحث الشمولي ذي الفكر الثاقب والنظر 

 .تيجيااالستر 
 Multidisciplinariteالتداخل،  ثالثا:
عممية ضبط معارؼ كثيرة ومتنوعة، ثـ الربط بينيا واستعماليا  " عبارة عفىو    

، وىذا الفيـ يعود بنا إلى (٘ٔ)"بشكؿ متواز، مف غير أف تكوف عالقات سابقة بينيا
الموسوعية في البحث، والتي تتأتى مف ثقافة معرفية تتجاوز التخصص الواحد بما 

دة واستعماليا بشكؿ يخدـ يحقؽ شكؿ مف أشكاؿ التداعي الرابط بيف تخصصات متعد
 ٓأطر البحث المنيجي المؤطر في حقؿ معرفي معيف

 رابعا: التكامل المعرفي 
أخذ ىذا المعنى تداوال واسعا بيف الباحثيف بفمسفة العمـو والمعارؼ، ويفيـ مف ىذا    

التكامؿ أنو تضافر معرفي مف شأنو إيجاد تكامؿ بيف مصادر المعرفة وأدواتيا، ويمحظ 
ورة التضافر ذلؾ بوضوح عند الدارسيف في المعارؼ اإلسالمية، الذيف يدعوف إلى ضر 

يستوجب األمر التوفيؽ بيف المتعارضات عمال بمبدأ وحدة  عندما بيف العمـ والديف
 .(ٙٔ)الحقيقة المعرفية
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ويبدو أف ىذا االستعماؿ)التكامؿ المعرفي( يراد بو شكؿ مف أشكاؿ التناوؿ المعرفي    
 ، وىذا الفيـ سابؽ لظيورلمموضوعات ذات الصمة بمقومات المعرفة اإلسالمية التراثية

، ويظير ىذا التضافر (ٚٔ)وما ليا مف مقومات وأعالـ  ،البينية في العصر الحديث
أو قؿ مسممات معرفية  ،المعرفي في معالجة الموضوعات التي تمثؿ أصوؿ معرفية

اتيا التخصصات المختمفة، لتأتي ىذه الحقوؿ المعرفية أو قؿ يأسية تدخؿ في حيث
مة واالستدالؿ التخصصات العممية بوصفيا الدعائـ الميمة في تثبيت تمؾ األصوؿ العا

 .عمييا
 الثاني المبحث

 أثر األسس البينية في تثبيت أطر الخطاب اإلسالمي المعاصر
 كتاب فمسفتنا لمسيد محمد باقر الصدر اختيارا

 مدخل
ال يخفى عمى المتأمؿ في الساحة الفكرية العالمية المعاصرة مدى التجاذبات    

والصراعات الفكرية التي يحاوؿ بعضيا أف يييمف عمى الساحة الفكرية بما يطرحو مف 
فكر يعكس حالة جديدة مف الحراؾ المعاصر، ذلؾ الحراؾ الذي ينحو باتجاه التأسيس 

ؤدلج يناغي سيادة المنظومة المادية التي تحتكر لنظريات فكرية مؤطرة بإطار عممي م
الماؿ والقوة، لتمنح خطابيا كؿ وسائؿ الييمنة عمى الساحة الفكرية التي باتت مييأة 

 .لما تمتمكو مف أدوات معرفية وتقنيات مادية كبيرة ؛لتقبؿ ىذه التوجيات الحداثية
في مقابؿ ىذا الحراؾ الفكري نجد الترنح الذي أصاب النتاج الفكري لممنظومة    

، إذ انكفأت الحركة  اإلسالمية التي لـ تستطع أف تجاري ىذا المد المادي العاـر
اإلسالمية باالنطواء عمى نفسيا انغالقا أو أنيا عادت ترنو بعينيا إلى الماضي لتستمد 

ا أف في ذلؾ التراث ما يغني الفكر الحداثي المعاصر، منو بقائيا اعتقادا مف روادى
مدافعيف عف ذلؾ التراث بإحيائو أو العودة إليو كرصيد معرفي يعيف الدارس عمى 

 .المضي في العكوؼ عميو فيما وتدريسا
لكف الثورة المعموماتية الكبيرة التي خدمت التوجيات المادية المعاصرة قد دخمت كؿ    

نيا بيف أحضاف المجتمع اإلسالمي، ذلؾ المجتمع الذي يحرص بيت، ومضت تجد مكا
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مفكروه وقادتو عمى فكرة االنغالؽ الفكري في المحافظة عمى أسس المنظومة اإلسالمية 
التي باتت ميددة بالتعرية الفكرية؛ ألنيا تستعمؿ أدوات قديمة ال يمكف أف تساير 

 .تقنيات الفكر المادي المعاصر
ظير السيد محمد باقر الصدر بوصفو فيمسوفا معاصرا ؼ خضـ ىذه الظرو في    

ات الفكر المعاصر ياستطاع أف يقدـ الخطاب اإلسالمي بشكؿ جديد يتناسب ومقتض
مستخدما ذات األدوات التي ما أنفؾ الماديوف أف يضربوا بيا مقومات الفكر اإلسالمي، 

جاوز األطر المعرفية فكانت أدواتو العممية المتنوعة تتضافر باتجاه تشكيؿ خطاب يت
القديمة مشكال لرؤية معاصرة يمكف تممس أبرز حيثياتيا في الظاىرة األكثر أثرا في ىذا 
الخطاب المعاصر، التي يمكف تسميتيا بالتضافر المعرفي مف أجؿ الوصوؿ إلى نتائج 

 .ايجابية في قضايا ايدلوجية أساسية
رؤية موضوعية تعد جوىر الفكر في تحقيؽ  نا تبرز البينة بمرتكزاتيا األساسيةوى

 .البشري وفمسفة األشياء مف حيث البدء واالنتياء
وكتاب فمسفتنا يتناوؿ القضايا الجوىرية في الفكر اإلسالمي عبر بياف المفاىيـ     

األساسية ومناىج التفكير فييا، ويعتمد العقؿ بوصفو المقياس األساس في التفكير 
رضواف اهلل عميو( بالبحث مف مبادئ الفمسفة البشري، إذ يتطرؽ السيد الصدر)

اإلسالمية ونظرتيا لمحياة والكوف عبر اختبار ىذه المبادئ بدقة لبياف مدى كفاءتيا 
الفكرية والعقدية، ليضعيا بالمقابؿ الفكري لجممة مف الفمسفات الحديثة مف نحو 

واسعة في الساحة الرأسمالية الديمقراطية، والشيوعية واالشتراكية، التي أخذت مساحة 
الفكرية المعاصرة، وقد أضحى اإلنساف بما يمتمكو مف قدرات ذىنية كبيرة تقوـ عمى 

كوف القاعدة المتينة والمنطمؽ األساسي عرفة، وال سيما الجوىرية منيا؛ ليإدراؾ منابع الم
 .(ٛٔ)في وعيو السياسي واالجتماعي واالقتصادي

 ركائز الفكر البيني في كتاب فمسفتنا
ية وردت في متف الكتاب؛ لنتمكف ف استحضار جممة مف المقوالت العمموىنا ال بد م   

مف إعادتيا إلى تخصصات عديدة تضافرت باتجاه إسناد رؤية معرفية يسعى الباحث 
لتأسيس وتثبيت رؤية معرفية تستند إلى أكبر قدر ممكف مف التخصصات المعرفية 
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رس البيني الحديث، نحو ما ورد في العممية خاصة، وىذا يمثؿ أبرز تجميات الد
إف  اإلشعاع الذي ينبثؽ  "استعمالو لتخصص الكيمياء في بياف مبدأ العمية إذ يقوؿ: 

عف ذر ة الراديوـ لو سبب، وىو االنقساـ الداخمي في محتوى الذرة، وعمى ضوء قانوف 
الحتمية، نستكشؼ أف  ىذا االنقساـ عند استكماؿ الشروط الالزمة، يوّلد اإلشعاع 

قانوف التناسب الخاص بصورة حتمية، وليس مف الممكف الفصؿ بينيما، وعمى أساس 
، فنقوؿ: ما اع أف نعمِّـ ظاىرة اإلشعاع، وتفسيرىا الخاّص لجميع ذرّ نستطي ت الراديـو

دامت جميع ذّرات ىذا العنصر مت فقة في الحقيقة، فيجب أف تت فؽ في أسبابيا 
 اء تقنية حداثية مف شأنيا أف تسيـ، وىكذا يكوف الميداف العممي لمكيمي(ٜٔ)"...ونتائجيا

وفي ىذا يشرؾ الفيزياء في  ،سيد إلى جعمو أسا معرفيافي تثبيت مرتكز ميـ يسعى ال
مثاؿ العالـ الذي أثبت بالتجربة أف  األجساـ  "األمر نفسو إذ يأخذ المثاؿ العممي اآلتي: 

تتمدد حاؿ حرارتيا، فإنو لـ يحط بتجاربو جميع األجساـ التي يحتوييا الكوف طبعا، 
نما أجرى تجاربو عمى عدة أجساـ متنوعة، كعج الت العربة الخشبية التي توضع وا 

عمييا إطارات حديدية أصغر منيا، حاؿ سخونتيا، فتنكمش اإلطارات إذا بردت وتشتدُّ 
 .(ٕٓ)"...عمى الخشب

عندما تطالع النصيف السابقيف ترى أنؾ أماـ متخصص بالكيمياء والفيزياء، يوظؼ    
إلسالمي، أال وىو مبدأ ىذه األمثمة العممية مف أجؿ مبتغى أساسي يمثؿ جوىر الفكر ا

العمية، ونراه في سبيؿ ذلؾ يستعمؿ الصيغ الحجاجية التي توفرىا المغة جنبا إلى جنب 
مع االستدالؿ المنطقي تحت ىيمنة معرفية تتجاوز عدة تخصصات عممية متضافرة، 

 فاىيـ البينية في الوصوؿ إلى مبتغىوىو بيذا األسموب أضحى يستعمؿ أبرز الم
   .معرفي جوىري

ويأتي الصدر بعنواف بارز ) المادة عمى ضوء الفيزياء(، وىنا يقدـ ىذا الموضوع    
لعمماء العرب، موضحا أبرز  أصولو المعرفية عند اإلغريؽ ثـ مشيراً  متحدثا عف

نظريتيف في ىذا الصدد، وىما النظرية االنفصالية، والنظرية االتصالية، ثـ يدخؿ في 
في تخصص الفيزيا، حتى تحسب أنؾ أماـ متخصص صمب المادة العممية الحديثة 

بالفيزياء القديـ منيا والحديث، فمف الرؤى القديمة تراه يتحدث عف النظرية االنفصالية، 
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الجسـ مركب  إف   " :وىي التي تعود إلى الفيمسوؼ اإلغريقي )ديمقراطس(، التي تقوؿ
زاء اسـ الذ رة، أو الجزء مف أجزاء صغيرة، يتخمخؿ بينيا الفراغ، وأطمؽ عمى تمؾ األج

الذي ال يتجزأ، والنظرية االتصالية ىي النظرية الغالبة التي أخذ بيا أرسطو ورجاؿ 
مدرستو، والجسـ في زعـ ىذه النظرية ليس محتويا مف ذر ات، ومركبا مف وحدات 
صغيرة، بؿ ىو شيء واحد متماسؾ يمكننا أف نقسمو فنخمؽ منو أجزاء منفصمة 

 .(ٕٔ)"أنو يشمؿ سمفا عمى أجزاء كيذه بالتقسيـ، ال
ليعرج بعدىا عمى الفيزياء الحديثة وأثرىا في الوصوؿ إلى نتائج عممية عبر    
والذرات تحتوي عمى نواة مركزية ليا،  "كتشافاتيا الجديدة، ومف ذلؾ ما جاء في قولو: ا

، وعمى كيارب تدور حوؿ النواة بسرعة ىائمة، وىذه الكيارب ىي االلكترونات
النواة تحتوي عمى بروتونات ونيوترونات،  وااللكتروف ىو وحدة الشحنة السالبة، كما أف  

 .(ٕٕ)"...فالبروتونات ىي الدقائؽ الصغيرة، وكؿ واحدة مف وحداتيا تحمؿ شحنة موجبة
ويستطرد الصدر في تناولو ليذا التخصص العممي الدقيؽ معرجا عمى رؤية آينشتيف    

 (:ٖٕفيما يخص الكتمة التي باتت تشكؿ طاقة مركزة)
(ميال في ٓٓٓٙٛٔسرعة الضوء)وسرعة الضوء تساوي)مربع   الطاقة = كتمة المادة "

 .(ٕٗ)"مرب ع سرعة الضوء  الثانية( كما أف الكتمة =الطاقة 
د ىذا االستعراض يمكف أف ندوف جممة مف المالحظات ذات األىمية في بيات بع   

أثر الفكر البيني فيما تقدـ مف أمثمة في مياديف معرفية تعد خارج التخصص الذي طرح 
فيو الصدر رؤية موضوعية مف األىمية بمكاف، والنقاط التي عنت لمباحث تقسـ عمى 

 قسميف:
لمدرس البيني بشكؿ واضح فيما ضمو ىذا الكتاب مف  األوؿ: وتمثؿ الركائز التطبيقية
 موضوعات عبر النقاط اآلتية:

تعدد التخصصات العممية في الكتاب، رغـ أف تخصص الكتاب في ميداف  -ٔ
الفمسفة، فقد حضرت حقوؿ معرفية أخرى نحو ما عرضناه مف حقمي الكيمياء 

ره عف البينية بأنيا والفيزياء، وىذا ما ينساؽ تماما مع فيـ جيمكوس في تعبي
تجّمع اختصاصات تتآزر لتحقيؽ ىدؼ مشترؾ دوف أف تعدؿ أيا منيا في "
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في ، وىذا ما وجدناه واضحا (ٕ٘)"نظرتيا لألشياء وال في مناىجيا الخاصة بيا
 كتاب فمسفتنا.

جاء الكتاب ليعالج مشكمة تعد مف المسائؿ ذات التعقيد، وىي تمثؿ أصؿ  -ٕ
يحتاج إلى تضافر جممة مف التخصصات المعرفية مف معرفي جوىري، وىذا ما 

أجؿ إيجاد حؿ ليذه المشكمة أو ىذا التعقيد، وىو مف صميـ الدرس البيني كما 
نوع مف  "جاء في المفيوـ الذي صاغتو منظمة اليونسكو عف الدرس البيني بأنو 

تحؿ  التعاوف بيف التخصصات المختمفة أماـ المشكالت، التي منيا التعقيد، والتي
، وىذا الفيـ (ٕٙ)"فقط بالتضافر والتوليؼ الحصيؼ بيف وجيات نظر مختمفة

يتساوؽ مع منيج السيد الصدر، فمف الوضوح بمكاف كيؼ تضافرت 
التخصصات ليشكؿ كؿ واحد منيا رصيدا معرفيا مف أجؿ الوصوؿ إلى وجية 

 .نظر مقبولة تنسجـ مع مقتضيات المنيج العممي ومتطمبات العقؿ البشري
تأتي صفة العبور بإمكانية ظاىرة معرفية أو موضوع ما عمى االمتزاج المعرفي  -ٖ

األمر ىنا  والتخصصات، بمعنى أف   ةبما يجعمو قادرا عمى اختراؽ الحقوؿ المعرفي
مبدأ العمية  عرفي، ومثاؿ ذلؾيتعمؽ بالموضوع، وليس بالتخصص أو الحقؿ الم

الذي ال يقؼ عند تخصص واحد، بؿ ىو ينماز بصفة العبور، فنراه في جممة مف 
التخصصات كالفمسفة والفيزياء واألدب والفنوف وغيرىا مف المجاالت المعرفية 
األخرى، ىذا يعنى أف صفة العبور خاصية كامنة في الموضوع قيد البحث، وىذا 

 .ي كتاب فمسفتنامف مظاىر الفكر البيني الذي تجسد ف
يعد التكامؿ المعرفي واحدا مف ركائز البحث البيني، وقد الحظنا كيؼ تضافرت  -ٗ

التخصصات المتعددة في تحقيؽ ىذا التكامؿ المعرفي في كتاب فمسفتنا، ويمحظ 
ىذا األمر بوضوح عند الدارسيف في المعارؼ اإلسالمية، الذيف يدعوف إلى 

ف معا عندما يستوجب األمر التوفيؽ بيف ضرورة التضافر بيف العمـ والدي
المتعارضات عمال بمبدأ وحدة الحقيقة المعرفية، غير أف األمر مختمؼ عند 
الصدر، إذ تجد أف كؿ المياديف المعرفية والعممية تتضافر باتجاه تكويف رؤية 

  .جوىرية تمثؿ األس المعرفي والمنطمؽ في فيـ الكوف والوجود
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 ت لنا جممة مف الرؤى ىي:كتاب فمسفتنا، وىنا بد عامة عفمالحظات  القسم الثاني:
في  ةلتخصصات العممية يفصح عف توجيات معرفية جديداألولى: إف الولوج إلى ا

حاجات ًا ومدركًا لعياو السيد الصدر كاف مضمار الخطاب اإلسالمي المعاصر، ف
مة التي رأسيا لذا كانت ردوده تجنح إلى العممية الصار  المعاصر؛ المجتمع اإلسالمي

 .ومدادىا القراءة الموضوعية والعممية ،العقؿ
كتاب فمسفتنا بما ضـ  بيف دفتيو مف موضوعات فمسفية تعد المفاىيـ الكبرى  ف  إ: ةالثاني

جيده في إبرازىا لممتمقي المسمـ بحمة  ىلممنظومة اإلسالمية، التي بذؿ الصدر قصار 
جديدة، تستميـ مف مقتضيات الحداثة أسس البحث الموضوعي، الذي تضافرت فيو 

 .تخصصات عديدة؛ مف أجؿ إرساء المفاىيـ اإلسالمية الكبرى
يا، وىو منيج سميـ الثالثة: اتخذ الكتاب أسموب المقارنة بيف الرؤى المتعارضة فكر 

ا بشكميا التفصيمي لتكوف واضحة عند المتمقي، وىذا األمر ي؛ ألنو يعرضوموضوعي
الحديثة، وىذا المنيج يمنح المتمقي فرصة كبيرة  المناىج المقارنة مما تحث عميو

لممشاركة العقمية والوجدانية في تحديد بوصمة الحقيقة التي غالبا ما تطمس بحشد الرؤى 
 ٓحوؿ رأي واحد دونما بسط لمرأي المناظر

جاء كتاب فمسفتنا ممنيجا بشكؿ ترتيبي، فكؿ فصؿ فيو يؤدي إلى اآلخر، وىو  :ةالرابع
، لفيمو الواقع  ىنا يعبر عف التزاـ الصدر بمقتضيات البحث العممي الفمسفي الصاـر

 .الذي يدور فيو الكتاب
الموسوعية طاغية عند الفالسفة، القدماء والمحدثيف عمى حِد  الخامس: في العادة تجد

سواء، لكف الالفت لمنظر أف تجد فيمسوفا كالصدر متخصصا في المياديف العممية 
نقاشا وتفنيدا أمرا نادرا، وىذا ما يالحظ عند الصدر حينما يقتضي موضوعا ما 

 .تخصصا عمميا آخر
المفاىيـ اإلسالمية الكبرى، غير أنؾ ال تجد  بالرغـ مف أف كتاب فمسفتنا يمثؿالسادس: 

أف  الصدر يركز عمى المنظومة اإلسالمية المتمثمة بالقرآف والسنة النبوية وحديث أىؿ 
ذا وجد بعضنا مف اآليات القرآنية تجدىا لالستئناس؛ ألف  الصدر كاف  بيت النبوة، وا 

مع متطمبات العصر،  حريصا عمى تقديـ الكتاب بحمة عممية وعقمية خالصة تتواءـ
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وىو بيذا األسموب حقؽ نجاحا كبيرا؛ لما لديو مف إمكانات عممية كبيرة فضال عف 
 .استعمالو تقنيات البحث العممي المعاصر التي تجنح إلى تغميب العقؿ عمى النقؿ

 خاتمة البحث
كاف حاضرة في  حديث ومعاصر، لكف جممة مف مفاىيمو التطبيقيةالبينية مصطمح    
ظومة المعرفية القديمة غربية كانت أـ عربية، والبينية ال يمكف حدىا بحد؛ ألنيا المن

 جاءت لتتجاوز الحدود، لكننا نستطيع أف نمـ بمفيوميا ومرتكزاتيا.
عدد  مشاركة، أو فالبينية ىي تضافر لعدد مف التخصصات في دراسة موضوع ما    

عابر  نيا دراسةظاىرة ما، أو أمتعددة في دراسة  مف المتخصصيف في مياديف معرفية
بصفة العبور بما يجعمو   لحدود التخصص في موضوع ما؛ ألف ذلؾ الموضوع يتسـ

قادرا عمى اختراؽ الحقوؿ المعرفية والتخصصات، بمعنى أف األمر ىنا يتعمؽ 
البيني، كما يمكف عدىا شكؿ مف أشكاؿ التكامؿ المعرفي  قيد البحث بالموضوع

 .ؿ والتداخؿ والترابط بيف الحقوؿ المعرفيةالمتحقؽ عبر التواص
بياف كيؼ أثرت البينية معالـ الخطاب اإلسالمي المعاصر وتأتي تتمة البحث في    

في أبرز مؤلفات فيمسوؼ العصر محمد باقر الصدر)رضواف اهلل عميو(، إذ اخترنا 
الدرس كتاب فمسفتنا بوصفو انموذجا لمتطبيؽ البيني، وكيؼ الحظنا أبرز تجميات 

والكيمياء،  البيني في متف الكتاب، حتى ليخيؿ إليؾ أحيانا أنؾ أماـ متخصص بالفيزياء
بالفمسفة، ىذا فضال عما تجده متضافرا مع تمؾ  في حيف أف الكتاب مختص

 .التخصصات العممية مف عمـو إنسانية
 وىنا يمكف إيجاز نتائج ميمة وأساسية ىي:

 تناسب مع الكـ المعموماتي الكبير الذي يمثؿ الدرس البيني ضرورة معرفية ت
 .توفره التقنيات العممية الحديث

  ركائز البينية، بوصفيا أف تعدد المصطمحات ليذا المفيوـ نابع مف تعدد
مفيوما ينساؽ مع التوسع المعرفي الذي يدعو إلى تجاوز األطر القديمة التي 

، وتصبح أداة غير تقّطع  التخصصات العممية بشكؿ يقمؿ مف قيمتيا المعرفية
 .كافية في معالجة الظواىر المعرفية
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  الفكر البيني حاضر في كؿ األزمنة، وال يمكف تجاوز البينية بأي حاؿ؛ ألنيا
 .تتصؿ بقضايا تمثؿ المعارؼ األساسية في ىذا الوجود

 فصح عف قيمة الدرس البيني الذي أدى ت ة في كتاب فمسفتنايإف  تجميات البين
  إثراء الخطاب اإلسالمي المعاصر. أثره الواضح في

  كؿ ركائز البينية تجمت تطبيقا في كتاب فمسفتنا ما خال مشاركة باحثيف آخريف
مف تخصصات عممية أخرى، إذ اكتفى الصدر بنفسو في أداء ىذه الميمة، 

فائقة جعمتو التي ال تخمو مف الصعوبة، غير أف المؤىالت الفكرية والعممية ال
 .اآلخر في معالجة الظاىرة المعرفية يؤدي دور المتخصص

  تظير الثقافة الموسوعية واضحة ومؤثرة عند السيد محمد باقر الصدر، وىذا
أف أصوؿ التفكير البيني حاضرة في الثقافة  يؤكد أمرىو ديدف الفالسفة، و 

الموسوعية، فضال عف قوة المالحظة وبعد النظر الذي يحظى بو العباقرة مف 
 .العمماء

وأىميتو المعاصرة، وال سيما في بحثو القضايا المعرفية  تبيف نجاعة الدرس البينيلذا    
ع مف النجاح الذي حققو الكبرى التي تتعمؽ بطبيعة الكوف والوجود، وقولي ىذا ناب

المفاىيـ اإلسالمية الكبرى عبر أدوات وتقنيات البحث العممي  الصدر في إظيار
 .المعاصر

مـ إلى تبني الدرس البيني لما لو مف مردود إيجابي في مف ىنا أدعو أصحاب الع   
تالقح التخصصات البحثية العممية بما يحقؽ النجاح في إيجاد رؤى عممية أكثر دقة 

يفتح الدرس البيني المجاؿ واسعا  ثت تحت تخصص واحد، وفي الوقت نفسومما لو بح
ماـ موضوعات في طرح الرؤى الجديدة مما يوسع مجاالت البحث ويفسح المجاؿ أ

واألطاريح في الدراسات  سائؿفي الر  جديدة، تحؿ محؿ تمؾ األطر التي باتت تتكرر
 .العميا

 ...وآخر دعوانا أف الحمد هلل ربِّ العمميف
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 ىوامش البحث
                                       

ٔ) dictionary/ English/ inter disciplinary  https://dictionary.cambridge.org/ 
 ت(: ٓتح/ د.ميدي المخزومي، إبراىيـ السامرائي، مكتبة اليالؿ)د العيف، الفراىيدي، ( كتابٕ
ٛ/ٖٛٓ .  
/ ٘ الجواىري، تح/ أحمد عبد الغفور عطار، دار المالييف، ،الصحاح تاج المغة وصحاح العربية( ٖ

ٕٕٓٛ . 
ربية ( التفكير البيني أسسو النظرية، وأثره في دراسة المغة العربية وآدابيا، مركز دراسات المغة العٗ

 . ٙٔت( : ٓوآدابيا، جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية، )د
 . ٙٔ:  ( المصدر نفسو٘
ٙ )Edgar Morin "Sur Linterdisciplinarite" in Rencontrws transdisciplinaires 

Bulletin interatifdu Centre International de Recherches et Etudes 
trainsdisciplinaires, (CIRET), n2, juin, 1994 . 

بي لألبحاث ودراسة السياسة، المركز العر  )مقاؿ( ( ينظر: مفيـو عبور التخصصات، رجاء بيموؿ،ٚ
 . ٗالدوحة، :قطر، 

امة خميس محمد مكي، جامعة بونع .( ينظر: الدراسات البينية المفيـو واألصوؿ المعرفية، دٛ
.  ٖٕٚـ :ٕٕٔٓ، ٘، ع/ ٚسور المعرفة، مج/مميانة)الجزائر(، مجمة ج

Mekaki.2012@gmail.com 
ٜ )Louis D,Hainaut, I,interdisipinerite dans Ies I,enseignement genral 

,colloque international organize a La maison de I,Unesco du I au 5 juillet 
1985 , Ed Uneso 1986, p05. 

 . ٖٙٔصالح فضؿ:  ٓاألدبي، د( ينظر: نظرية البنائية في النقد ٓٔ
 . ٗٔ( التفكير البيني أسسو النظرية، وأثره في دراسة المغة العربية وآدابيا : ٔٔ
، جامعة الممؾ عود ٕ، ع/ٕ٘( في البينية، نشأتيا ودالالتيا، كاظـ جياد، مقاؿ، مجمة اآلداب، ـ فٕٔ

 . ٖٕٗـ : ٖٕٔٓالرياض، 
 . ٛٚإلسالمي العربي، محمد ىماـ : ا( تداخؿ المعارؼ ونياية التخصص في الفكر ٖٔ
 . ٕٙٚمحمد مكي :  .( ينظر: الدراسات البينية المفيـو واألصوؿ المعرفية، دٗٔ
 . ٙٚ( تداخؿ المعارؼ ونياية التخصص في الفكر اإلسالمي العربي، محمد ىماـ : ٘ٔ
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عية، جامعة ، بحث في مجمة تطوير العمـو االجتما( ينظر : التكامؿ المعرفي، مقاربة مفاىيميةٙٔ
 . ٕٔٚ-ٕٔٗ: ٕ، ع/ٓٔاف عاشور، مج/زي
 . ٕٚٚمحمد مكي :  ٓ( ينظر : الدراسات البينية المفيـو واألصوؿ المعرفية، دٚٔ
 . ٜر: فمسفتنا : ( ينظٛٔ
 . ٕٖ٘( فمسفتنا : ٜٔ
 . ٖٗ٘( فمسفتنا : ٕٓ
 . ٖٗٛ( فمسفتنا : ٕٔ
 . ٖ٘ٛ( فمسفتنا : ٕٕ
 . ٖٛٛ،  ٖٚٛ( فمسفتنا : ٖٕ
 . ٕ٘ـ : ٕٕٔٓ، لسنة  ٕ( كوف انشتايف، لمعالـ الياباني ميشيو كاكو، ط/ ٕٗ
ٕ٘ )Glykos, A. Approche commdunicationnelle du dialogue artiste/scientifique 

note de synthese pour I,habilitation a diriger des recherché, Paris, 7 Diderot, 
لمحواجز بيف التخصصات، د. محمد قماري، مجمة مقاليد،  التفكير البيني، نحو كسر،   .1999

 . ٗـ: ٕٛٔٓ، لسنة ٗٔع/
ٕٙ )Louis D,Hainaut, I,interdisipinerite dans Ies I,enseignement genral 

,colloque international organize a La maison de I,Unesco du I au 5 juillet 
1985 , Ed Uneso 1986, p05. 

 
 المصادرثبت 

 :أواًل: الكتب واألبحاث العربية
 مي العربي، دراسة في تداخؿ المعارؼ ونياية التخصص في الفكر اإلسال

، محمد ىماـ، مركز نماء لمبحوث والدراسات، ط / ، ٔالعالقات بيف العمـو
 ـ .ٕٚٔٓبيروت، لسنة 
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  التفكير البيني أسسو النظرية، وأثره في دراسة المغة العربية وآدابيا، مركز

اإلسالمية، )د.ت( دراسات المغة العربية وآدابيا، جامعة اإلماـ محمد بف سعود 
. 

 مة التفكير البيني، نحو كسر لمحواجز بيف التخصصات، د. محمد قماري، مج
 ـ.ٕٛٔٓ، لسنة ٗٔمقاليد، ع/

  ،عمار قاسمي، بحث في مجمة تطوير  مقاربة مفاىيمية،التكامؿ المعرفي
 .  ٕ، ع/ٓٔمج/ الجمفة، اف عاشور،العمـو االجتماعية، جامعة زي

 الجياللي محمد مكي، جامعة  ٓالدراسات البينية المفيوـ واألصوؿ المعرفية، د
، ٘، ع/ ٚمعرفة، مج/بونعامة خميس مميانة)الجزائر(، مجمة جسور ال

 Mekaki.2012@gmail.comـ. ٕٕٔٓ
  الصحاح تاج المغة وصحاح العربية: أبو نصر إسماعيؿ بف حماد الجوىري

الناشر: دار ، تحقيؽ: أحمد عبد الغفور عطار، ىػ(ٖٜٖالفارابي )المتوفى: 
 .ـ ٜٚٛٔ -  ىػ ٚٓٗٔالطبعة: الرابعة ، بيروت –العمـ لممالييف 

 يف مختمؼ التيارات , دراسة موضوعية في معترؾ الصراع الفكري القائـ بفمسفتنا
الفمسفية وخاصة الفمسفة اإلسالمية والمادية الديالكيتكية الماركيسية، السيد 

 ـ .ٜٕٓٓ، لسنة ٖمحمد باقر الصدر، دار التعارؼ لممطبوعات، بيروت،  ط/
 ع/ٕ٘في البينية، نشأتيا ودالالتيا، كاظـ جياد، مقاؿ، مجمة اآلداب، ـ ف ،ٕ ،

 .ـٖٕٔٓعود الرياض، سجامعة الممؾ 
  كتاب العيف: أبو عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرو بف تميـ الفراىيدي

، المحقؽ: د ميدي المخزومي، د إبراىيـ السامرائي ىػ(ٓٚٔالبصري )المتوفى: 
 الناشر: دار ومكتبة اليالؿ
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 ـ .ٕٕٔٓ، لسنة  ٕو كاكو، ط/ كوف انشتايف، لمعالـ الياباني ميشي 
  ودراسة  بيموؿ، المركز العربي لألبحاثمفيوـ عبور التخصصات، رجاء

 السياسة، قطر، الدوحة .
https//www.dohainstitute.org/ar/Events/Pages/Bahloul-

Seminar-Interdsciplinarity in-Sociol-Sciencies.aspx. 
  نظرية البنائية في النقد األدبي، د. صالح فضؿ، دار الشرؽ، القاىرة، لسنة

 ـ.ٜٜٛٔ
 :واألبحاث األجنبيةثانيا: الكتب 

- Sur Linterdisciplinarite, Edgar Morin, in Rencontrws 

transdisciplinaires Bulletin interatifdu Centre International de 

Recherches et Etudes trainsdisciplinaires, (CIRET), n2, juin, 1994 

. 

- I'interdisipinerite dans Ies I'enseignement genral, Louis 

D'Hainaut, colloque international organize a La maison de 

I,Unesco du I au 5 juillet 1985 , Ed Uneso 1986.  

- Approche commdunicationnelle du dialogue artiste/scientifique 

note de synthese pour I'habilitation a diriger des recherché, A. 

Glykos, Paris, 7 Diderot, 1999.  
dictionary/ English/ inter disciplinary. 

https://dictionary.cambridge.org/  -  

 

 
 


