
 الدين، العلم، المنهج

 طلحصإشكالية الم

 الشيخ حسني كوراين

 ، العقل، االستدالل العلمّي.اإلنسان، الوجودالدين، العلم، املنهج،  الكلمات المفتاحّية:

 ، على حتديد ثالثة مصطلحات: الدين، العلم، املنهج.املنهج املؤهل للتعاطي مع الدين تتوقف مقاربة السؤال عن

 .مما يأيت، كما يتضح تقدمه على "املنهج" طلح العلم،وتتضح دخالة مص

وما أقدمه هنا هو تساؤالت جادة يف هذا املضمار، وإثارات مكثفة ملخطط البحث فيه، مع وقفة على 
 مشارف النتائج.

 الدين

 من شأن اإلجابة عليها تصويب مسار البحث.عّدة تساؤالت بوأكتفي 

 دين نريد؟ أيّ : أوًل 

 السلة الواحدة؟ حىتغ الشمول تسو   -بني املصاديق املتعددة ملفهوم بالغ التشكيك -يقية وهل مثة وحدة حق

أم أن الوحدة احلقيقية املفرتض قيامها حتتم تعدد سبل املقاربة اليت قد يعرب عنها باملناهج، كما حيتمه التباين 
 تارخيي يف حتديد ظاهرة اجتماعية،بني بابني من حقل معريف واحد كاشرتاك سبيلي املسح واإلحصاء، والبحث ال

 البحث الرجايل، والفقهي، واألصويل يف دراسة نص حديثي واحد.وكاشرتاك 

ولو عن  - من تسييس املطارحات الفكرية اوليس احلديث عنها إال ضربً  ن الوحدة ليست قائمة أصاًل أأم 
للذات قبل اآلخر باسم احلوار، وتلكم هي  على اإللغاء انفتاح، وإصرارً يف اإلنغالق باسم اال اإمعانً  - غري قصد

 أخطر لوثات الفكر التنويري املدعى.

سلم من األديان من التحريف قائمة بكل جالء، مع توكيد  هو أن الوحدة بني ما ما أتبناه يف هذا اجملال
 مالحظتني:



 .وارتياد آفاقه البحث فيهسبيل تالزم وحدة  أن الوحدة داخل كل حقل معريف الاألوىل: 

سلم من التحريف وما مل يسلم، هو العقبة الكؤود اليت جتعل حماولة مقاربة الدين   الثانية: أن التمييز بني ما
 تغري برميها بالتسييس، وإن مل تكن كذلك.  –لو فرض إمكانه  –ككل مبنهج واحد 

 ؟امنهجيً  اهل يواجه الدين مأزقً  :اثانيً 

ربة الدين، اليت جتعل أولوية البحث عن منهج ملقاربته تقفز إىل طليعة غ احلقيقي هلذه احلرية يف مقاماهو املسو  
 ؟اإلهتمام

  اهاجس احلوار اإلسالمي املسيحي؟نيمسكون كونناهل هو  

 أم هو هاجس احلوار العلماين الديين؟

 أم هو هاجس افتقار احلقيقة الدينية إىل مقومات احلقيقة العلمية؟

 التقابل بني : الدين والعلم؟املتواصل بسياط اجللد على مهانة  وما هذا اإلقرار

عندما أمسع ذلك للمبادرة إىل إعالن الرباءة من دين يقابل العلم، أللتحق بركب املتدينني  اأجدين مستنفرً 
"من تعود أن يصدق من غري دليل فقد انسلخ  وعربر عنه ابن سينا بقوله: الذين عقدوا القلب على ما أبرمه العقل

 .1"إلنسانيةعن الفطرة ا

 كما عربر عنه صدر املتأهلني بقوله:

 .2"وحاشا الشريعة احلقة أن تكون أحكامها مصادمة للمعارف اليقينية الضرورية

 ما متس احلاجة إىل تظهريه يف هذا الباب، أمور: 
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خيتلف  ، المن احلقيقة، وال هي يقني نشاز، بل هي كأي حقيقة علمية اليست احلقيقة الدينية بدعً  .1
نهج املوصل إليها عن املنهج املوصل إىل غريها إال يف أدوات البحث املنهجي ووسائله. ويأيت مزيد امل

 إيضاح لدى احلديث عن املنهج.

، وقد أن خترج عن قوانني العقل وأحكامه اميكن هلا إطالقً  ال كالكرامات،  إن أشد احلقائق الدينية غرابة .2
 ول ابن سينا:عن ذلك بوضوح، يق حتدث العلماء عرب القرون

لكل شيء،  اأي خنبويتك( "هو أن تنربي منكرً ك( وتربزك عن العامة )نصيحة: إياك أن يكون تكيسك )أي تعقل
ديقك ما مل تقم ُته، دون اخلُرق يف تصفذلك طيش وعجز، وليس اخلُرق يف تكذيبك ما مل يستنب لك بعُد جلير 

يق وإن أزعجك استنكار ما يوعاه مسعك ما مل تتربهن بينة، بل عليك اإلعتصام حببل التوف’ عليهبني يديك" 
سرح أمثال ذلك إىل بقعة اإلمكان ما مل يذدك عنه قائم الربهان، واعلم أن يف استحالته لك، فالصواب أن تُ 

 .3‘الطبيعة عجائب وللقوى العالية الفعالة والقوى السافلة املنفعلة اجتماعات على غرائب

 ويقول صدر املتأهلني:

أن تظن بفطنتك البرتاء أن مقاصد هؤالء القوم من أكابر العرفاء واصطالحاهتم وكلماهتم إياك "
 .4املرموزة خالية عن الربهان من قبيل اجملازفات التخمينية، أو التخيالت الشعرية، حاشاهم عن ذلك"

 املعاصر الشيخ حسن زاده آملي:اجلليل  وحول ذلك يقول العامل

نة على احلقائق العرفانية، الشيخ الرئيس ابن سينا، الذي استطاع بقدرته "من بني من استطاعوا الربه
العلمية يف الرياضيات واملنطق والفلسفة، أن يقدم ظرائف العرفان ولطائفه ودقائقه، يف أمجل حلل الربهان 

مات يف النمط الثامن الذي هو يف "مقا اوذلك يف األمناط الثامن والتاسع والعاشر من "إشاراته" خصوصً 
 ...".العارفني

"... والنمط العاشر يف أسرار اآليات أي ظهور الغرائب من قبيل اإلخبار بالغيب والكرامات 
 اوصدور املعجزات وسائر األمور اخلارقة للعادة من النفس الناطقة اإلنسانية، وقد بني ذلك كله مستندً 
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ثالث بل ويف النمط السابع يف معرفة إىل التمثيل والتنظري باألسباب الطبيعية، كما فعل يف النمط ال
 ..."النفس.

 إىل أن يقول:

ية مقنعة يف "النمط العاشر" من استدالل"... حمل الشاهد أن الشيخ "ابن سينا" قد برهن بطريقة 
اإلشارات باإلستناد إىل القوانني الطبيعية على صدورغرائب األمور من قبيل املعجزات والكرامات وخوارق 

 .5نسان"العادات من اإل

التحدي األبرز الذي يواجه املهتمني بتقدمي احلقائق الدينية، إىل املتدينني بالفعل وبالقوة  يشكل ما تقدم .3
يتكفل  على حد سواء، وسنكتشف لدى القراءة املتأنية أن املشكلة ليست يف باب البحث عن منهج

 ونتائج. اث مسارً تنكب الوسائل املنهجية اليت تتوقف عليها سالمة البح ذلك، بل هي يف

من البديهي أن يهتم املنتمون إىل دين بالطريقة األمثل لتقدمي دينهم الذي يعتربونه احلق، وليس من  .4
، ألن ذلك لن بوحدة األديان بصورهتا القائمة فعاًل  -ولو باملآل  -املنهجية بشيء حماولة إيهام اآلخر

 ، وسيلغي اجلميع.ايقنع أحدً 

سلم من التحريف يف األديان السابقة إىل  ن اإلسالمي إذ يلتقي مع كل ماوأخلص إىل القول: إن الدي .5
التوحد، يصرح بذلك وجيهر به، ويلح على احلوار من منطلقه، ألن احلوار مع اآلخر مهمة حامل حد 

ميكن اجلزم  عن أن تناور، ولكن ال حتاور فضاًل  إن احلقيقة ال .الفكرة واملعتقد وليس مهمة الفكر نفسه
 البناء عليها مبعزل عن احلوار، بل واملناظرة اليت هي جتلي املناورة.اها و 

ينبغي التمييز بدقة بني احلقيقة وبني الباحث عنها فلكل شروطه املتصلة باحلوار وإذ تتصف احلقيقة  
فإن الباحث جيب أن يتصف باملرونة، وكما يكمن اخلطأ يف  اليت هي من لوازم الوضوح واليقني، باحلدية

، وبكلمة يرتكز إىل حقيقة واثقة من نفسها وموقنة مرن ال اور  دال الصفتني فإنه يكمن بدرجة أشد يف حمُ استب
 إن املرونة وروح احلوار ضرورة اهدف الوصول إىل احلقيقة، وليس ضرورة للحقيقة. 
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ال إذا مت ، إاوال البشرية بأسرها أي مأزق منهجي إطالقً  االدين عمومً  ال يواجه الدين اإلسالمي، وال .6
أو سقطنا يف فخ اإلسقاطات واألحكام املسبقة اليت  - كما يأيت  -اخللط الالمنهجي بني املنهج وأدواته 

للنفي  ستغراب دلياًل الواقع، أو اعتمدنا" منهجية" اال للعلم، أو الغيب خارج ساحة جتعل الدين مقاباًل 
 لإلثبات. ستقراب دلياًل واال

 !اليس الدين تراثً  :اثالثً 

، دون تقدمي الدليل على ذلك، وال يقل االضروري الوقوف على أبرز هذه اإلسقاطات، وهو اعتبار الدين تراثً  من
 نفي صفة الرتاثية عنه بدون دليل. اعنه إطالقً 

، من خالل توكيد فسأقتصر على ما يرتبط باحلديث عن املصطلح 6بالتفصيل اليسمح اجمل وحيث ال
 املفاصل التالية:

غرر احلقائق الكربى،  ، حيمل للبشريةاقاط وصف الرتاث على الدين مع إنكار كونه إهليً ينسجم إس -1
بشدة مع التسليم بأن مصدر الدين هو الوحي  القيم اليت هي جوهر التكامل اإلنساين، ويتناىف هذا الوصفو 

 ، بالصياغة اإلهلية.اإلهلي

يرقى إىل  ال قدمني، كأي نتاج فكري بشريمصطلح الرتاث مشبع حىت اإلثقال بداللة املرياث من األ -2
ا كر وبديهي أن للقيم اليت هي فوق أن يطويها الزمن ويبليه ، أو عقار أو سلعة!مستوى أمهات القيم الفاضلة

تكون بعض حقائق عامل املادة خاضعة ملواصفات الرتاث   بل بديهي أن ال القرون شأن آخر وموقع خمتلف.
 وصف الرتاث على الدين. يكشف عن مدى عدوانية إسقاطكالشمس والقمر واهلواء، وهو 

ل البشر إلدراكها مبعزل عن الوحي، ينطبق على القيم اليت توصر من متايز القيم العليا الفاضلة، تقدم  ما -3
خارج حدود الدنيا من البداية  ترتامى آفاق احلقيقةلها الوحي أو أكدها القيم اليت أصر  وعندما يصل احلديث إىل

 ساحة املتحدثني عن الدين كمرياث وتراث.هي الدنيا نهاية، و وال

إن الفرق كبري بني التعامل مع هذه احلقائق اليت وضعها اهلل تعاىل خالق الكون يف متناول اإلنسان  -4
! ومن مظاهر هذا الفرق اهلائل أن يكون الدين احلق مشروع ااألكرم عليه، وبني التعامل معها باعتبارها تراثً 
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اليت هي أكرب من احلداثة وما بعدها، وأكرب من الدنيا اليت ليست  ضر واملستقبل، ألنه حيمل احلقائق اخلالدةاحلا
وهذه احلقائق بعد هي وحدها اليت تتناسب مع إنسانية اإلنسان وكرامته املتميزة،  يف إحدى املنظومات، اإال كوكبً 

هو فوق نعيم   من اجلنة وما فيها ولذلك يصل جزاؤه إىل ماأكرب من الدنيا وما فيها، بل وأكرب األن اإلنسان أيضً 
  ورضوان من اهلل أكبر.اجلنة وفرائدها: 

 نتقال معه إىل املصطلح الثاين:ويناسب هذا السياق اال

 العلم

 واحلديث عنه يف حماور:

 : بين اإلطالق والتقييدأوًل 

لم بفلسفة الوجود و حقائق الطبيعة واإلنسان : العأيالعلم بالوجود واملوجود،  - بقول مطلق -يشمل العلم 
   .بشكل خاص

 ويعين ذلك أن العلم يتكفل بتقدمي اإلجابات اليت خترج اإلنسان من دائرة اجلهل يف اجملاالت التالية:

 جدال فيها يعرب عنها بقانون السببية. من مسلمة عقلية ال اانطالقً  :اخلالق .1

 ه بعامل الشهادة.الكون: الدنيا واألفالك وهو املعرب عن .2

 البقاء أو الفناء؟ وعلى تقدير الثاين فماذا بعد؟ :مستقبل الوجود .3

 العلوم اإلنسانية على اختالفها. .4

 ستفادة منها.علوم الطبيعة وسبل اال .5

واحملور يف ذلك كله هو اإلنسان املؤهل حبكم العقل لغوض غمار اجملهول ليبلغ ذرى العلم، وحيدد يف 
ومجاعة، ويهتدي الطريق إىل مكامن العلم اليت متكنه من حياة  ا، فردً اعقيدة وسلوكً  ضوء ذلك موقعه وموقفه

 أفضل.



هذه امليادين الرحيبة هي " العلم" أمهات  ومن الواضح أن اإلجابة السليمة على كل التساؤالت يف
رفة، وهي الدين" بلحاظ آخر. هي العلم بلحاظ أهنا خروج من دائرة اجلهل إىل رحاب املعوهي " بلحاظ

القلب عليه يف خط العقل، ويتخذه قانونا  يعقد اإلنسان أن األسس فيها واملداميك هي ما الدين بلحاظ
 جيزي به و يرضى أن جيازى على أساسه.

 ، أمام نتيجتني:احنن إذً 

 أبعاد مشول دائرة العلم لدى اإلطالق. .أ

 العالقة بني العلم والدين. .ب

 ويأيت حول الثانية مزيد بيان.

، مث اوثالثً  اوثانيً  أن تقييد العلم وحشره يف جمايل علوم الطبيعة أواًل  –هنا  –األوىل فيؤسس عليها أما 
 ، بل هو جهل يف جهل.اعلميً  -التقييد –اإلقرار على مضض بشموله للعلوم اإلنسانية، ليس 

 ، فرع شطر اإلنسان والوجودنصفين  : شطر العلماثانيً 

على  امزمنً  اعدوانً  - حبشره يف جمال املادة -نصفني غري متساويني!  ر العلمشطالسائد األغلب من وإذ يكشف 
فرع شطر اإلنسان نصفني غري  اهلجني حني ندرك أن هذا الشطر االعلم، فإن اخلطورة تتبدى جبالء أشد إيالمً 

هذه بشقيها  ، بل إن عملية الشطرمع إطاللة على الروح على مضض اوأخريً  مها اجلسد أواًل  ،امتساويني أيضً 
 -خيلو من التسامح  بتعبري ال -، أي : املادة وما وراءهاشطر الوجود نصفني غري متساويني: مها ليست إال فرع

 عامل الشهادة، وعوامل الغيب.

مرحلة بني مرحلتني من  وفهوسط من رحلة اإلنسان يف الوجود "واحلق أن عامل الشهادة ليس إال املرحلة ال
وأمة بني العلم والعمل، لتحقيق التكامل اإلنساين عرب التأسيس على ما محله من مرحلته الغيب، تتم فيها الت

األوىل "اخللق" و"فطر عليه" من طاقات ومؤهالت، ونقِلها إىل حيز الفعل بالتوأمة املذكورة، ليتم التأسيس على 
 ذلك كله يف مرحلة ما بعد الرجوع إىل الغيب.



واإلقتصار على أخذ شرحية الدنيا لتحليلها والتنظري على  وهذا يعين ببساطة أن شطر الوجود
أساسها، هو مبثابة حتليل ساق الشجرة مبعزل عن جذورها والرتبة والشمس واهلواء واملاء، ووارف 

 .7األغصان والظالل والثمرة"

 : التقابل بين الدين والعلم!اثالثً 

 وهل الدين جهل؟

 ملوجود، أمثر حنظل التقابل املزعوم هذا؟أم أن اجلهل الذي نتج عنه شطر الوجود وا

يعنيين منه إال تكوين  يلي استعراض سريع للتقلبات اليت شهدهتا جدلية التعارض بني الدين والعلم، ال ويف ما
  املختلفة يف وهم التقابل هذا. عن اإلجتاهاتوإمجالية  فكرة عامة

ع إىل الصراع بني سلطة الكنيسة والنقلة النوعية ترج بني الدين والعلم، سنكتشف بيسر أن بداية وهم التقابل
من خالل البحث  ن بذرة هذا الوهمولقد شكل القرن السابع عشر البيئة املناسبة لتكو  ، يف جمال العلوم التجريبية

يف " املنهج" على يد فرنسيس بيكون، مث كان القرن التاسع عشر نقطة التحول النوعية يف مضماره على يد 
كان من   وأن هذا الصراع قد شهد يف مراحله املختلفة حماوالت " حلل التناقض بني الدين والعلم" 8ستيورات مل

 بينها:

يغلب الدين على العلم لدى التناقض، من رواده العامل الفيزيائي  عرف باسم " األصوليني" اجتاه .1
-1878) ( أو النمساوي أروين شرودينجر1861-1968) duhem والرياضي الفرنسي دوهم

جتاه بأن "الدين خيرب عن الواقع، وأما العلم فهو بيان للمصلحة العملية وتتلخص رؤية هذا اال( 1961
 .9وأداة مؤثرة وفاعلة ليس هلا حظ من الواقعية"

                                                 
 . بتصرف يسري.نفسهاملصدر  7
 ."فصل األول: إضاءات منهجيةال"، لمعصوم والنصافي المنهج: حسني كوراين،  ،نظرا 8
، المنهاجفصلية  .قراءة نقدية في الحلول المقترحة - شكالية التعارض بين العلم والدينإأبو الفضل ساجدي،  الدكتور 9

ركز اإلستشاري : املبريوت) 286و 285، العددين المقتطف الثقافيعن:  العددان الرابع والثالثون، واخلامس والثالثون. نقاًل 
 .25 الصفحة، علم ودينيف هذا املورد عن: عبد الكرمي سروش،  . نقاًل (ات والتوثيقللدراس



علمية( ) يرى أن املالك يف كون قضية من القضايا اسم "املدرسة الوضعية املنطقية"عرف ب ثان  واجتاه  .2
 ، ومبا أن القضايا الدينية ليست كذلك فهي بال مضمون.للتجربة هو خضوعها ما، ذات معنً 

 .alfred, ayer )1989-1910(10: ألفرد آير ومن رواد هذه "املدرسة"

ميكن  واجتاه ثالث نادى بتبعية الدين للعلم وتغليب العلم ألن النصوص الدينية املتعارضة معه جمازية ال .3
 التعامل مع مضامينها كاعتقادات صادقة.

املتكلم و  أوغسطني على مدى قرون ومايزال، ومن أبرز رواده اواسعً  اقد انتشر هذا اإلجتاه فشمل طيفً و  
 .11ولوتر wait braaithاملسيحي املشهور بريث وايت 

 واجتاه رابع عرف باسم الكالم الليربايل) الالهوت املعتدل( وقد جاء يف التعريف اهذا اإلجتاه: .4

ساس الالهوت ) املعتقدات الدينية( قائم على األحوال القلبية أصحاب هذا اإلجتاه يرون أن أ .أ
  والدينية واألخالقية، وليس على العقل والنقل".

لي( أو الالهوت املرتبط فيه أنه يُعن بالتجربة اإلنسانية بدل الالهوت الطبيعي )العق أبرز ما .ب
 ،منزاًل  اس ليس وحيً بأن الكتاب املقد االنقلي( حيث يسلم أصحاب هذا الفهم سلفً بالوحي )

إن الوحي اإلهلي املنزل من قبل اهلل مل يتقرر يف ضوء إمالء  ’بل هو نص كتب بيد اإلنسان. 
كتاب مصون عن اخلطأ والتحريف، بل إن تقرره وكينونته متثال يف تواجده املؤثر والفاعل يف 

من  امباشرً  اليس وحيً حياة املسيح وسائر األنبياء عليهم السالم، وبالتايل فإن الكتاب املقدس 
قبل اهلل تعاىل، بل هو عبارة عن صياغة وشهادة بشرية على وجود ملسات الوحي وجتلياته وآثاره 

  .12‘يف مسرية اإلنسان وجتربته يف احلياة على هذا الكوكب
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الكالم الليربايل" يتلخص يف ذهب إليه " رفض ما األرثوذكسية احلديثة"واجتاه خامس عرف باسم " .5
لتزام الكامل بنتائج الدراسات اجلديدة يف الكتاب املقدس "الوحي وأولويته من جانب، واالني اجلمع ب

 ومعطيات العلم احلديث من جانب آخر".

ويف حني يتقاطع هؤالء مع اإلجتاه السابق يف أن "الكتاب املقدس ليس هو الوحي، وإمنا هو كتاب 
جلملة من الوقائع مرتبطة بالوحي" إال أهنم خيتلفون مسطور بيد بشرية حيتمل اخلطأ، ويتوفر على شهادات 

عن اجملازية كما هو رأي  امعهم يف طريقة التعامل مع النص الديين فيؤكدون على التعامل اجلاد معه بعيدً 
   جتاه السايق.اال

بد  اإلميان املذهيب ال"الذي كان يرى أن  (1986 - 1886ومن أبرز رواد هذا اإلجتاه كارل بارث )
يكون من اهلل وهو الذي يهبه لنا، واليقوم على نسق خاص من الفهم واإلدراك الذي حياكي الفهم الذي أن 

 حيصل لنا يف جمال العلوم.

 االذي قال: "يعد علم الالهوت علمً  Thomas Torrance: توماس تورانسااألبرز أيضً  ومن رواده
منهجيته اخلاصة و هذا العلم له قوانينه الداخلية  هو اهلل. لك ألن موضوعهذ، له معامله اخلاصة به، و مستقاًل 

 .13"ميكن معرفته إال من خالله وبالطريقة اليت يرتضيها هو للتعريف بذاته به، فاهلل هو أمر متعال ال

ينطبق على كل  ينطبق عليه ما اويالحظ أن وصف الدين بالعلم حمفوف بالقيود اليت خترجه من كونه علمً 
تكون بعض التفاصيل يف مرمى التعامل املباشر معها  هو العقل، والينايف ذلك أن ال علم من كون الطريق إليه

أهنا مثرات تلك  - بعد كون أسسها خاضعة للتعامل العقلي املباشر -بد وأن يدخل يف احلساب  بالعقل، بل ال
 العقلية.شأن أي نتائج مرتتبة على األسس  شأهنا يف ذلكالشجرة، 

kieer kegard (1885- 1905 ) بنسخها املختلفة من كيري كيغارد دية"الوجو واجتاه سادس هو " .6
 .jean paul sartre (1905-1980) جان بول سارترإىل 

بني معرفة الذات ومعرفة األجسام واألعيان اخلارجية الفاقدة للوعي، وعليه  اترى الوجودية أن "مثة اختالفً 
ميكن إدراك كنه  و"ال يف معرفة سائر األشياء" املتبعفاملنهج يف معرفة الذت الشخصية خيتلف عن املنهج 
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يكمن يف مزاولة عملية تفكري منطقية، واليف القيام  الوجود اإلنساين األصيل وحقيقته. "إن مفهوم احلياة ال
 ."ببحث علمي للوصول إىل مفاهيم كلية جمردة، وإمنا يكمن يف التسليم والعمل

الذي يقول: "القضايا اليت يتناوهلا العلم ميكن  lengdon gilkey جتاه جيلكيومن رواد هذا اال
 .14إخضاعها للتجربة، أما القضايا الدينية فلغتها لغة الرمز"

اإلخبار عن األجسام  بولتمن، الذي يعتقد بأن " اإلجنيل وإن أفاد من اللغة املتداولة يف اومن رواده أيضً 
غة مفهومة لدى الناس".." فالقضايا الدينية العالقة هلا واجلمادات، إال أنه جيب علينا أن نرتجم لغته إىل ل

عن أنفسنا وذواتنا،  اجديدً  ابالنظريات العلمية اليت تتناول العامل اخلارجي، بل هي حتاول أن تصوغ فهمً 
 .15يسبغه اهلل علينا يف حلظات اخلوف والرجاء"

بني الدين  "املدعى" تناقضيف حل ال يعتمد عرف باسم " مدرسة التحليل اللغوي"ومثة منحى سابع  .7
 ، فلكل منهما لغته اخلاصة به.لغة العلمبني التفريق بني لغة الدين و والعلم 

تعبري "ألعاب اللغة" حيث يعتقد هو وأتباعه أن لكل من العلم  -من رواد هذا اإلجتاه  - فيتجنشتاين"يستخدم "
لغة العلم  ي منهما مبعايري اآلخر وموازينه، إذ أنميكن أن حيكم على أ وعليه ال .لغوية خاصة به" اوالدين ألعابً 

طابع عملي توظيفي، فالنظرية العلمية هي يف الواقع أداة  تفيد التقدير والتخمني، وتتميز بأهنا ذات اأساسً 
تستخدم لتلخيص املعلومات وربط القواعد والقوانني بالظواهر امللموسة باإلضافة إىل أهنا تعمل على توظيف 

ئلة حمددة عن الظواهر الطبيعية، وينبغي علينا أال نتوقع سإن العلم يطرح أ لقوانني هذه يف اجملال التقين.القواعد وا
هي يف األصل خارجة عن دائرة اهتماماته من قبيل صياغة رؤية كونية شاملة، أو منظومة فكرية  من العلم أعمااًل 

 .16تفلسف لنا احلياة، أو تطرح جمموعة معايري ومالكات أخالقية

ولست هنا بصدد التأريخ املوثق لسري وهم تقابل الدين والعلم، بل أنا بصدد اإلطاللة على البارز من مفاصل 
 ا تقدمت اإلشارة.هذا املسار كم

 بد من تسجيل مالحظات مركزية: ويف ضوء ذلك ال

                                                 
 نفسه. املصدر 14
 نفسه. املصدر 15
 language gameعن:  املصدر، نقاًل  16



ت يف احلديث أن الدين الذي جرى احلديث عنه هو الدين املسيحي، باستثناء إشارة واحدة ورد األوىل:
بعد تلك اإلشارة يرجع إىل احلديث عن  الكالم الليربايل" صرحية يف التعميم، إال أن ماعن اإلجتاه الرابع "

 املسيحي. الدين

الثانية: أن العلم الذي يتحدث عنه اجلميع هو بعض العلم وهو العلم التجرييب، ولذا فإن أمثل القوم 
كما مر   - يصرحف يتحدث عن العلم التجرييب ولكنه يسميه: العلم، "فيتجنشتاين"، وهو طريقة يف املوضوعية

 أعمااًل  طبيعية، وينبغي علينا أال نتوقع من العلمبقوله: إن العلم يطرح أسئلة حمددة عن الظواهر ال -قبل قليل 
هي يف األصل خارجة عن دائرة اهتماماته من قبيل صياغة رؤية كونية شاملة، أو منظومة فكرية تفلسف لنا 

 احلياة، أو تطرح جمموعة معايري ومالكات أخالقية". 

ليس إال رجع  ايين والدين عمومً الدائر يف وسطنا العريب واإلسالمي حول النص الد أن السجال الثالثة:
 صدى إال ملادار يف القرون الوسطى ومابعدها إىل القرن العشرين.

وهي  ،الشبهات اليت تناولت الوحي يف أوساطنا الشرقية" أحدث"عند  وينبغي الوقوف يف هذا السياق
ت ركام أرشيف الصراع من مفردا -بصيغتها املعربة – شبهة أن الوحي صياغة بشرية لظاهرة إهلية، لنجد أهنا

 بني الكنيسة و بعض مراحل العلم التجرييب.

مزيد عليه أن كل هذا السجال الذي  حول العلم، يكشف مبا ال القرأن الكريمن جمرد التأمل يف آيات إ
، ولفرط وضوح اإلحتاد بني العلم عالقة له بالدين اإلسالمي من قريب أو بعيد دارت رحاه يف الغرب ال

أن املراد من العلم عندما يطلق فيها هو الدين،  بيان لنصوص اإلسالمية، متس احلاجة فقط إىلوالدين يف ا
 وكذلك العكس.

 قال تعاىل:

إن الدين عند  *سط ال إله إال هو العزيز احلكيم شهد اهلل أنه ال إله إال هو واملالئكة وأولوا العلم قائما بالق}
 بينهم ومن يكفر بآيات اهلل فإن اهلل ااب إال من بعد ما جاءهم العلم بغيً سالم وما اختلف الذين أوتوا الكتاهلل اإل

 .17{سريع احلساب
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وما يعلم تأويله إال اهلل والراسخون }يف العلم:  الراسخونإال  تأوبلهيعلم  الوحتدث عن القرآن الكرمي الذي 
 .18{لبابعند ربنا وما يذّكر إال أولوا األ يف العلم يقولون آمنا به كل من

، والعلم بالكل اوليس املقام هنا لإلفاضة يف ذلك، فأقتصر على اإلشارة إىل غرابة أن يكون العلم باجلزء علمً  
 للعلم. مقاباًل 

يف املنظومة  اأقمارً و  امشوسً  و ،والعلوم اإلنسانية موقعها الطبيعي حني تكون جزء من كلتأخذ العلوم الطبيعية 
 تسبح له السماوات السبع واألرض ومن فيهن} يف سياق: إىل أصله امشريً العامة للوجود. عندها يصبح كل فرع 

 [.44اإلسراء ] {إن من شيء إال يسبح حبمدهو 

تبلغه ذرى هذه العلوم أن تكون الولد العاق ألبوة احلقيقة الكربى، لنشهد يف  ومبعزل عن ذلك فإن غاية ما
، لعلم أي ما يظن أنه العلم املطلقاملستقبلية ل خطارألاالنهاية ما بدأت صيحاته تتعاىل حول إنقاذ البشرية من 

 .19ويوضع يف غري سياقه

فإن منا من يصر على استرياد سلع الثقافة والفكر يف احتاد العلم والدين،  ورغم كل هذا الوضوح 
ألدوات املستعملة البالية ليقدمها مبظهر التنوير واحلداثة والتحرروالتجديد، مما يذكر مبستوردي األلبسة وا

 املستعملة.

وضح السبب يف املأزق الذي تواجهه حركة استنساخ الفكر الغريب يف ما يهو بالتحديد  اإلسترياد وهذا 
، بل ويوضح املأزق الذي يواجهه الطرح احلداثوي "اإلسالمي" الذي يدافع عن اإلسالم من عاملنا اإلسالمي

يف  –عامل السياسة إذ نواجه أمريكا والصهيونية  كما هو شأننا يف  امنطلقات املاديني وبوسائلهم متامً 
 خل مشروعهما للهيمنة على العامل.من دا -الغالب
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احلديث عن استنساخ الشبهات عن الغربيني عدم وجود شبهات قبل أن يوجد  تقدم من ما واليعين
  ريب املنشأ.الصراع بني الكنيسة والتجريبيني كما يأيت، بل يعين أن اخلزين املباشر للسائد عندنا غ

جيعلها ترجع إىل  ام للشبهات املثارة ضد الدين من منطلق وهم التقابل بينه وبني العلم من "العراقة!" إن
من شبهات للمقارنة  القرآن الكريمسجله  مفتتح بدايات اجلاهلية األوىل، وتكفي نظرة يف ماو "الدهريني" 

 بني شبهات اليوم واألمس البعيد.

 رة إىل أكثر من التنبيه على بعيد غور املغالطة لدى ادعاء احلداثة يف مقابلوال هتدف هذه اإلشا
 .20بأن احلداثة يف الفكر منطقيته وموضوعيته اعلمً  "."الرجعية الدينية

 القرآن الكريمالوحي" جيدر بنا تذكر أهنا شبهة تناوهلا  صياغة بشريةيثار من " وحيث تناول احلديث ما
 :ن ذلك قوله تعاىل، ومامرارً  وأكد تفنيدها

له من تلقاء نفسي إن أتبع إال ما يوحى إيل إين أخاف إن عصيت ريب عذاب قل ما يكون يل أن أبد  } .1
من قبله أفال  اقل لو شاء اهلل ما تلوته عليكم وال أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرً  *يوم عظيم 

 .21{تعقلون

 .22{علينا بيانه مث إنّ  * بع قرآنهفإذا قرأناه فاتّ  *ه علينا مجعه وقرآن إنّ  *ك به لسانك لتعجل به ال حترّ } .2

 .23{إن هو إال وحي يوحى *وما ينطق عن اهلوى } .3

 *مث لقطعنا منه الوتني  *خذنا منه باليمني أل *قاويل ول علينا بعض األولو تق *تنزيل من رب العاملني } .4
وإنه حلسرة  *أن منكم مكذبني وإنا لنعلم  *وانه لتذكرة للمتقني  *فما منكم من أحد عنه حاجزين 

 .24{يقنيوإنه حلق ال *على الكافرين 
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 ختفى كثرته وقوة داللته. إىل غري ذلك مما ال

 المنهج

متقدم رتبة على احلديث  - بد من الوقوف عندها قبل حتديد مصطلحي الدين والعلم ال –سبق من مفاصل  ما
  بالدرجة األوىل. هل للتعامل مع أي علم، مبا يشمل الدينؤ عن املنهج امل

خيرجنا  اليس املنهج يف حقيقته إال العمود الفقري لسبيل الكشف عن احلقيقة اليت يعترب الوصول إليها علمً 
وهل هو عامل الظل  - ،من دائرة اجلهل، ومن الواضح تقدم التوافق على ميدان احلقيقة وميدان البحث عنها

أمهات احلقائق من دائرة البحث يسقطنا يف وهدة العجز على حديث املنهج، ألن إخراج  - واملادة وحسب؟
 قعنا وإن بالغنا يف توخي املوضوعية يف القصور املنهجي.و التام عن إدراك كامل الصورة، وهو ما ي

 أي نتيجة متوقعة من البحث يف الدين كنقيض للعلم، أو العكس؟

 لبحث على قاعدة منهجية؟مل يتم التصريح بعدم التناقض، لينطلق ا بل أي نتيجة متوقعة ما

هو املرجع يف حتديد منهجية املنهج؟ هل هو العقل؟ أم هو احلس والتجربة؟ وهل ميكن اعتماد التجربة  وما
 التجربة؟ بدون اإلستعانة بالعقل للحكم بتعميم

 أي أسلوب حبث ميكنه أن يستحق اسم املنهج؟حيسم ذلك ف مل ما

، كما هو حال املصر على عدم الرؤية وهو مبا يشمل األدوات، يمةبل أي حبث ميكنه استيفاء املنهجية السل
  ؟يقرون مبرجعية العقل التجريبيني الذين ال

ج نفسه، لتحديد املصطلح ومعاجلة عندما حيسم اجلدل حول ذلك نكون قد بلغنا مرحلة احلديث يف املنه
 شكاليته.إ

 هو المنهج ما



 اواضحً  ااملنهج واملنهاج، وأهنج الطريق أي استبان وصار هنجً "يف اللغة: "النهج هو الطريق الواضح وكذلك 
ا: إذا "... "وهنجت الطريق، إذا أبنته وأوضحته، يقال: إعمل على ما هنجته لك، وهنجت الطريق أيضً ابينً 

 ا.، وقيل بكسرها أيضً 26م. واملنهج بفتح املي25..."سلكته

أنه "الطريق املؤدي إىل الكشف عن احلقيقة يف صطالح، ذكرت له تعاريف كثرية، قيل إن أشهرها ويف اال
. 27العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة هتيمن على سري العقل وحتدد عملياته حىت يصل إىل نتيجة معلومة"

 .28ولعل األوىل يف تعريفه، أنه "البحث يف هدي القواعد العقلية للوصول إىل النتائج"

 د والوحدةبين التعدّ 

العقل يف سالمة مسار البحث واحلكم بتناسب النتائج مع مقدماهتا حكم التزام  ن املنهج هوتقدم يعين أ ما
 وترتبها عليها.

ولو كان  - لتزام بتعدد احلقول املعرفية بل بتعدد موارد البحث يف كل باب أو موضوعوتتعدد موارد هذا اال
 وات حبثية خاصة به، إال أن هذا التعدد الستعانة بوسائل وأديفرتق عن غريه حبيث يستدعي اال - مسألة فرعية
ألن هذا اإللتزام العقلي الذي هو  املنهج"" التعدد يف املنهج، إال من باب التجوز يف استعمال مفردة ايعين إطالقً 

 .29املنهج واحد مهما امتدت ساحة التباين

ض التجريبيني أن يصوروه  وهل مثة من تباين حبسب السائد فوق التباين بني الدين والعلم الذي حيلو لبع
كتقابل النقيضني، ولكنا جند رغم ذلك أن املنهج الذي ميكن اعتماده يف كل منهما منهج واحد دون أدىن 

األسس  اختالف إال يف األدوات والوسائل املنهجية، بل يتخذ األمر منحى اإلثارة العلمية الصارخة حني جند أن
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على وجود اخلالق  ستدالليف اال اميكن اعتمادهاليت  غري ال انفسههي  التجرييبية ملا عرف باسم املنهج املنهج
 سبحانه.

 يقول املرجع الشهيد الصدر:

ت العلمية املستمدة من املالحظة والتجربة، هي نفس األسس ستدالالن األسس املنطقية اليت تقوم عليها كل االإ
ر هلذا العامل، عن طريق ما يتصف به العامل من مظاهر على إثبات الصانع املدب ستداللاملنطقية اليت يقوم عليها اال

ة العامة استقرائي بطبيعته، وتطبيق للطريق –علمي آخر  استداللكأي   - ستداللاحلكمة والتدبري، فإن هذا اال
  .30ستقرائي يف كلتا مرحلتيهاليت حددناها للدليل اال

من وجهة  -ستقرائي، وال ميكن املنطقي االن مرتبطان يف أساسهما وهكذا نربهن أن العلم واإلميا]...[ "
 ".الفصل بينهما - ستقراءنطقية لالالنظر امل

 :أضاف

على إثبات الصانع مبظاهر  ستداللالعلمي، واملنهج الذي يتخذه اال ستداللرتباط املنطقي بني مناهج االوهذا اال
 ستداللمن بني ألوان اال ستداللذا االاحلكمة، قد يكون هو السبب الذي أدى بالقرآن الكرمي إىل الرتكيز على ه

ستقرائي للدليل على إثبات الصانع، فإن القرآن بوصفه للطابع التجرييب واال ااملتنوعة على إثبات الصانع، تأكيدً 
الصيغة اخلامتة ألديان السماء، قد قدر له أن يبدأ مبمارسة دوره الديين مع تطلع اإلنسان حنو العلم، وأن يتعامل 

ة اليت أخذت تبين معرفتها على أساس العلم والتجربة، وحتدد اهذه املعرفة موقفها يف كل اجملاالت، فكان مع البشري
بوصفه الدليل الذي ميثل املنهج  -من الطبيعي على هذا األساس أن يتجه القرآن الكرمي إىل دليل القصد واحلكمة 

 ستداللويفضله على سائر الصيغ الفلسفية لال –العلمي، ويقوم على نفس أسسه املنطقية  ستداللاحلقيقي لال
 .31على وجود اهلل تعاىل

 جذور المشكلة المنهجية

، وارتفاع وترية واخنفاضها، مع اوطردً  اترجع جذور املشكلة يف "املنهج" إىل جذور اإلحلاد، وتتسق حركتها عكسً 
 .ضراوة األجواء املادية، وإعراض الناس عن الدين واهلدى والعقل، أو العكس

                                                 
" مرحلة بلوغه اليقني ستقرائي و"مرحلة التوالد الذايتستنباطية للدليل االلة التوالد املوضوعي" املرحلة االاملقصود اهما "مرح 30
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إال يف التفاصيل، يتساوى يف ذلك املنهج  اوتثبت النظرة املوضوعية املتأنية أن فكرة "املنهج" مل حتمل جديدً 
 السليم املوصل و"املنهج" العقيم املدعى، الذي ال ينتج إال إذا اتصل بالعقل ومنهجه السليم.

نحصر يف دائرة نظرية املعرفة ومصادر ولدى احلديث عن اجلذور النظرية ملشكلة املنهج، بالتحديد، جند أهنا ت
 تكوينها، واليت ترجع مجيع اآلراء فيها إىل رأيني مركزيني: 

 األول: القائل مبرجعية العقل.

 الثاين: القائل مبرجعية احلس والتجربة.

د جند أن السائ -ال مرجعيتهما -ويف حني ال جند بني من يتبنون الرأي األول من ينكر أمهية احلس والتجربة 
 عن مرجعيته. حماوالت التفلت من أمهية العقل فضاًل  -يف العصر احلاضر اخصوصً  -يف اإلجتاه الثاين 

وليس الرأي األول يف حقيقته إال "املنهج العقلي" الذي يعتقد بأن األسس اليت تقود حركة الفكر من املعلوم 
 إىل اجملهول، جيب أن تكون عقلية.

 هو "املنهج التجرييب" الذي يتبن أن هذه األسس جيب أن تكون جتريبية.كما أن الرأي الثاين يف حقيقته 

 وليس املقام هنا للتفصيل يف ذلك، فأكتفي بتسجيل مالحظتني: 

األوىل: أن رواد املنهج التجرييب منقسمون، فمنهم من يرى أننا مهما حاولنا أن خنفف من قوة حضور العقل 
 ه.وهيمنته، فلن يكون باإلمكان إلغاء دور 

 يقول الدكتور زكي جنيب حممود: 

من اإلعرتاف بوجود مبدأ  اال جيدون مناصً  -ومن هؤالء ررْسل نفسه –ستقراء بالبحث إن معظم من تناول اال
عقلي مل نستمده من اخلربة احلسية، هو الذي يكون سندنا يف تعميم األحكام العلمية. فمهما بلغت من 

فال مندوحة لك يف النهاية عن أن تعرتف بشيء ال يأتيك عن  -الءيف نظر هؤ  –إخالصك للمذهب التجرييب 
طريق التجربة. وهو املبدأ القائل بأن ما يصدق على بعض أفراد النوع الواحد، يصدق كذلك على بقية أفراده، 



و  جترييب، وهمن أجل ذلك يرى "رسل" أننا يف النهاية مضطرون إىل الرجوع إىل أساس غري وبذلك ميكن التعميم.
 .32ستقراء...ما يسميه مببدأ اال

، ابالتجربة كثريً  وبديهي أن يٌلحق ذلك القائلني به بالقائلني مبرجعية العقل، غاية األمر أهنم يهتمون
 .33اوهو ما ال يأباه حىت أرسطو والقائلون باملنطق الصوري عمومً 

ية املطاف على مبدأ عقلي، كما حتدث عتماد يف هنااال االثانية: أن املنهج التجرييب عقيم ما مل ميارس عمليً 
 ل" ولذلك فمنهجية املنهج التجرييب، مفتقرة إىل إمضاء العقل هلا، وبدون هذا اإلمضاء تظل تدور يف فراغ."رسّ 

وقد ناقش الشهيد الصدر طرق الرائد األبرز للمنحى التجرييب )جون استيورات مل( الشهرية، وأثبت أهنا ال 
 34دورها على التقليل من احتمال وجود سبب آخر غري ما يفرتض أنه السبب. ، وإمنا يقتصراتفيد علمً 

 في النتائج

 تقدم تسجيل النتائج التالية: وميكن يف ضوء ما

إذا افرتضنا أن السعي إىل منهج موحد لفهم الدين ينطلق من مسبقة أن املنهج املوصل إىل احلقائق  .1
( وأننا لغرابة املوضوع الديين نبحث عن املنهج املتناسب الدينية، غري املنهج املوصل إىل حقائق )العلم!

، بل إن املنهج ، أو انسداد باب العلم بهامنهجيً  ايواجه مأزقً  معه، فال بد من توكيد حقيقة أن الدين ال
البه بطريقة سليمة باب العلم نسداد ا هيواجيواجه هذا املأزق و  -إذا مل يسلم مبرجعية العقل - التجرييب
 بل يواجه انسداد باب العلم بالوجود واملوجود. ،بشرية وحسبختدم ال

فإن رفض الديانتني اليهودية  أما إذا افرتضنا أن الفكرة تشكل لفتة توحيدية جتاه األديان املختلفة، .2
يسمح بوحدة  عدا ذلك، ال واملسيحية لإلسالم، وتبين اإلسالم ألسسهما اليت شكلت أسسه ورفضه ما

بإمكان مقاربة الوحدات املوضوعية يف  حىت لو سلمنا جداًل  -ملعن السائد للمنهج با –منهج املقاربة 
 أي حقل معريف مبنهج واحد.
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نقيض العلم بل هو العلم بأمهات احلقائق اليت تأخذ سائر  ،كما نعتقد  -أي اإلسالم  - الدين ليس .3
  .احلقائق موقعها الطبيعي عندما تدرس يف سياقها وكأقمار يف منظومتها

أن يكون اإلصغاء إليه والتلقي منه متميزين يف اجملال القانوين العلم  -لديناملتميز ل وقعهذا املويقتضي  .4
الذي يرسم مالمح السلوك البشري الفردي واجلماعي، مبا يشمل بالدرجة األوىل حتديد املسار يف العلوم 

 اإلنسانية والطبيعية.

ل حقل معريف باملنهج ككل وحدة موضوعية داخل  وإذ تقتضي املنهجية العلمية السليمة مقاربة   .5
املتناسب معها، فمن البديهي أن تكون مقاربة كل موضوع يف الدين الواحد وفق األدوات والوسائل 

 املنهجية املناسبة.

 إذا كان القصد باملنهج أي األديان( مبنهج واحد، إال) تتم مقاربة الدين ككل يعين ذلك بوضوح أن ال .6
" وليس هذا هو املقصود االيت تطلق التسمية عليها جمازً  ألسس املنهجية يف مجيع املناهجوحدة ا" الواحد
 ، وعلى أي حال فعندها يتساوى الدين وغريه يف السعي املذكور، أو السؤال عن منهج موحد.بالطبع

اخلالئق، وينبغي احلذر من محل اخللق على قراءة واحدة للدين الواحد، فإن الطرق إىل اهلل بعدد أنفاس  .7
عباراتنا شىت وحسنك واحد. قل كل يعمل على شاكلته. جيب مراعاة الثوابت املنهجية اليت هي األسس 
 العقلية وليسلك الباحث الدرب الذي يريد. العمدة سالمة املنهج مهما تعددت وسائل البحث وأدواته.


