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إن آنت قرأت(عرضنا أمس موضوعا مزدمحا، ومنهجا عبثيا 
)املوضوع على أنه من باب الفكاهة، آما أوصيتك ىف البداية

 مأخذ اجلد،– مؤاخذة  وال–، أما إن آنت مثلى أخذت املسألة 
 فلنتقدم خطوة حنو التحقق من الفرض الذى طرحناه أمس،

إذا أزعجتك مشقة مواصة هذا البحث العلمى: ملحوظة(
تعتربه امتدادا لفكاهة أمس،معنا، من حقك أن تتوقف، أو 

 ) آل واحد يعمل ما يرحيه أى واهللا،

مى،إليك أوال هذا األساس اجلوهرى ملا يسمى املنهج العل 
 :أوال" فرض"يوضح معىن ما هو 

 )هذه مرحلة قبل الفرض(، ليس سؤاال مطروحاالفرض 
 "إجابةٌٌ حمتملْة: "الفرض العلمى

-ماجستري أو دآتوراة(ممن ناقشت رسائلهم  % 80آثر من أ
 ال جييبون) قبل أن أتوقف عن ممارسة هذا اإلمث، ساحمىن اهللا

 :مبدئية هىإجابة صحيحة أو مفيدة عن ثالثة أسئلة 

 ما الذى آان يشغلَك وأنت تستعد النتقاء حبثك؟ ) أ(

 ما هو الفرض الذى بدأَت به؟) ب(

؟ هل حتقق فرضك أم تفرعت منه فروض أآثر ثراء، وما هو األفضل) جـ(

 :وآانت إجابات أغلبهم
 ! ؟!! ِهــْه  :عن السؤال األول أْن

آذا أوآنت أحبث عن إجابة لسؤال : وعن السؤال الثاىن أن
 )  ، يعىن فرضاإجابة حمتملةوال يذآر عادة أنه وضع (آيت 

نعم حتقق): جييب عادة وهو فرح فخور(وعن السؤال الثالث 
، مث هو ال جييب عن)وآأنه ال يكون حبثا إذا مل يتحقق(جدا 

بقية السؤال الثالث عن احتمال تولد فروض جديدة، وال حىت
 . السؤال األولالىت هى إجابة = !؟!!ِهــْه بـ ، 

حىت نتجنب آل هذه األآادميية امللتزمة الرائعة، دعونا
 ونضع معرفة متواضعة،  نبدو أآثر جهال مبا تيسر من حماولة

 : بعد أن نعيد قراءة أطروحة أمساالحتماالت التالية
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 من القيم الىت )آل على حدة(ميكن أن نتحقق   ·
ذآرناها، هل موضعها املناسب هو القائمة الىت وضعت

 ذلك بعد أن حيدد آل مّنا معامل آل قائمة و فيها؟
استلهاما من عنواهنا، وميكن أن حنذف القيمة الىت نتأملها
من خانتها، وميكن أن ننقلها إىل خانة أخرى، وميكن أن

، وميكن أن نكتشف)إخل..رابعة أو خامسة(خنرتع خانة جديدة 
 .إخل..تكرارا ممال 

ما، ونذآر منميكن أن نرتاجع عن هذا التقسيم متا  ·
 ).من لعنات، أو تشخيص، أو دعوات(اقرتحه مبا يستحقه 

مليئا: ميكن أن نضع تقسيما بديال جدا، مرحيا جدا  ·
 واألصول والال أصول، والكالم بالرتهيب والرتغيب،

 )اِملْترىب(والكالم الذوق ) اللغة الشبابية" (البيئة"

أوميكن أن نستشهد بنصوص جاهزة رائعة، مقدسة   ·
مأثورة، ال نفهم معناها عادة، وال نتحمل حقيقة

 .مسئوليتها

ميكن أن نقفل هذا امللف متاما، بل ونكف عن زيارة هذه  ·
ناسني أن اهللا" (االحتياط واجب"اليومية من باب أن 

 ما مل سبحانه سوف حياسبنا على ما عرفنا، وعلى ما
ر أننعرف، مادامت آانت أمامنا فرصة أن نعرفه، باعتبا

 )العقل والوعى ليسا ديكورا، أستغفر اهللا العظيم

آل هذا هو بعض التمهيد لعرض بعض أوجه البحث العلمى
 !)آما خلقه اهللا (للشخص العادى 

املقال> ==هذا وبالرجوع إىل اجلدول بالضغط على سهم 
 ال– 3 ىف 28( قيمة 84 حيوى  السابق، يتبني للزائر أن اجلدول

 ىف آل قائمة، ىف األغلب ألن28 عند العدد أعرف ملاذا توقفت
فوت هذه من فضلك وحتمل!!! السبعة ىف أربعة بثمانية وعشرين

 سوف أآتفى بتناول ، مث إنىن!!)الغموض، آما أحتمله أنا
القيمة األوىل من آل قائمة، آعينة، وللزائر أن خيتار ما

 :يشاء بعد ذلك

  فضائل األوىل    اموعة
ى عمرها ينته) آاد(

 االفرتاضى
 )النظر   إلعادة( 

  رذائل   الثانية   اموعة
  تصبح   آادت ) عادات(

 فضائال 
 )للمواجهة(

 فضائل  الثالثة   اموعة
 ...تتخلق   وقيم 
 )للرعاية والتنمية(

على    الثبات  -1 
 املبدأ 

اجلماعى     الغش-1
 ) خاصة األسرى  ( 

الدهشة    فضيلة -1 
 ) عامةبصفة(

 قبل الدخول ىف البحث

ألننا لسنا أآادمييني، فلن نلتزم مبنهج واحد لبحث آل
، لهوالبحث العلمى الشعىبالقيم، فكل قائمة هلا ظروفها، 

وألنه ال يسعىاحلق أن يتحرك آما يشاء، ألن أحدا لن يناقشه، 
، وال مؤاخذة، ولكن هو يصر أن حيصل علىللحصول على شهادة

 الذى سيحاسبه،-سبحانه–، وهو آما خلقه اهللااة، حقه ىف احلي
 هذه "ويعلم ملاذا جلأ هلذا املنهج دون غريه، وهو يتناول 
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، ىف حني جلأ ملنهج خمتلف، وهو يتناول قيمة أخرى، ىف"القيمة
قائمة أخرى، وسوف تتجلى ىف وعيه، وهو على نفسه بصرية،

هى: يعىن(إن أصابعك ليست مثل بعضها البعض  " :مقولة
 وإيش جاب أمحد للحاج أمحد؟ وإيش جاب ضها؟،صوابعك زى بع

مع أن أم حجاب قد أصبحت مؤخرا ( ألم حجاب؟ العايقة: جلاب
 خالص،و !!)عايقة أآثر جدا 

 : املناهج الثالث على التواىل وإليكم

 طرح التساؤالت ) 1(
    مواجهة التربيرات )2(
  املوافقة املشروطة )3(

 أوال
الثبات على"جملموعة األوىل، بالنسبة للقيمة األوىل ىف ا

  منهج سوف نتبع ىف تناوهلا" املبدأ

 ): ناقدة غري مألوفة، وال مرغوب فيها تساؤالت: (طرح التساؤالت 

( الثبات عليه،  أى مبدأ هذا الذى ال بد ىل من. 1
 )حييا الثبات على املبدأ: واهلتاف له

 وملاذا هذا املبدأ بالذات؟. 2

 دا جدا؟وملاذ أثبت عليه ج. 3

 وهل أنا الذى أثبت عليه أم أهنم هم الذين ثبـّتوىن فيه؟. 4

وملاذا أدعو اآلخرين ملبدئى، مع أنىن متسك مائة ىف. 5
 ؟"الثبات على املبدا"املائة بقيمة 

 وهل حيتمل أنه انتهى عمره االفرتاضى فعال؟. 6

  فإذا آان انتهى عمره االفرتاضى فهل ثـَم بديل ؟.7

صيبة لو املبدأ البديل مل أثبت عليه أيضا،ويا للم. 8
 .هل سأظل طول عمرى أنتقل من مبدأ ملبدأ

مث ما هى احلدود الىت متيز بني ماهو مبدأ، وما هو. 9
 مذهب، وما هو أيديولوجيا وآالم من هذا؟

 )اظن يكفى هذا مؤقتا، وننتقل إىل اجملموعة الثانية( 

 ثانيا
:هلا منهجا آخر وهوونتبع ىف تناو: اجملموعة الثانية

  مواجهة التربيرات

 )األسرى خاصة، ىف االمتحانات آمثال (الغش اجلماعى: املثال

، حىت"نقد"تبحث عن  أن حتاول أن  هذا املنهج يطلب منك
 : للتربيرات التاليةالرفض إن شئت،

من احلكومة، أو(هذا ليس غشا، أنا أسرتد حقى منهم  -1
 )الظاملني، أو أى سلطة آانت

 هم الذين اضطروىن إىل ذلك -2

 مثلى مثل غريى، إمشعىن أنا ال ؟ -3
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 والدى سوف ينهرىن لو مل أغش مثل ابن زميله وآيل اجمللس احمللى -4

والدى، وآل اآلباء واألمهات، حيبون أوالدهم جدا"  -5
 جدا، وهم خيففون عنهم بذلك

 )بس بالعرىب" يطنش:"أى(يـَُطْنـِبْل ) والناظر(املدرس  -6
 درستهلتحسني نتيجة م

 "ما هو احلكومة بتغش" -7

 أىب يفخر ىب أنىن أتقنت الغش أآثر من غريى -8

 .ربنا سيساحمىن ألنه يعرف ما فعلوه ىب، وما يفعله آل الناس مثلى -9
 ثالثا

:ونتبع ىف تناوهلا املنهج الثالث وهو: اموعة الثالثة
  املوافقة املشروطة

ية، فإن ملحاول أن تصدق االحتماالت املقرتحة التال
تصدقها، فضع عكسها، أو بديال عنها، أو شرطا لقبوهلا، أو
أنت حر، إفعل ما بدا لك وسوف نتاول أول قيمة

 :آالتاىل" فضيلةالدهشة"

صحيح أنا توقفت عن الدهشة، مذ آنت طفال،!! ياه   -1
 آل شىء أصبح واضحا جدا، أريد أن أستعيد حقى فيها

 تنقصىن حىت أشعر من جديدرمبا تكون الدهشة هى الىت  -2
 أنىن أعيش حبق

لو ثبت أن الدهشة فضيلة، رمبا يثيبىن اهللا عليها مهما -3
 آانت نتائجها

أنا مستعد أن أقبل أن أعاود الدهشة على شرط أال  -4
 )مش قوى آده(أندهش جدا 

صحيح، إن هذه الفضيلة جتعل آل قدمي، جديد باستمرار، -5
 !!الوة يعىن يتجدد فأجتدد، يا ح

أى ثروة ميكن أن أحصل عليها مبجرد أن أصدق أنىن -6
 احلمد هللا!! مازلت قادرا على الدهشة 

يبدو أهنم حرمونا من الدهشة بعد أن خافوا منها  -7
 ) !!يتفلقوا(وتنازلوا عنها، طيب وأنا ماىل؟ 

يبدو أنىن لو مسحت لنفسى بتواصل حقى ىف هذا االجتاه  -8
  أآثرسوف أعرف نفسى فرىب

جيوز أن السماح باحلق ىف الدهشة، هو اإلميان بالغيب،  -9
فقد خلقنا اهللا هبذا اليقني الذى جاءت الرسل عليهم الصالة
والسالم ليعلمونا آيف منارسه، ولو صح ذلك فسوف أفهم ما

 !! طول عمرى  مل أفهمه عن هذا املوضوع
 وبعـد

  ؟؟9 ملاذا توقفت باألسئلة ىف آل منهج عند الرقم
 ىف عرض28رمبا نفس اإلجابة الىت جعلتىن أتوقف عند الرقم 

 )أنظر أول اليومية(القيم ىف آل قائمة 

.وآل عام وأنتم خبري
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