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 بين العلم والدين  مشاهد غربية

 هادي قبيسي

، الدين، فرانسيس كولينز ،بولكينغهورنهادي قبيسي، مشاهد غربية، العلم والدين، الكلمات المفتاحية: 
 .الكنيسة، اليهودية

منا الستقراء التجربة البشرية يف حبثها عن العالقة األمثل بني العلم والدين واليت تستطيع أن تنظم احلياة اإلنسانية  اسعي  
من مقاربات  انستعرض يف هذه الورقة الشديدة اإلختصار بعض  بشكل يراعي متطلبات وحاجات الفرد واجلماعة، 
اهتا قاربات غربية مسيحية باجململ، تتنوع يف زوايا نظرها وخلفي  سعت حلل إشكالية العالقة بني العلم والدين، وهي م

وعرة يف هذا الدرب الشاق، غري أهنا ال تزال حتمل  اوأهدافها، ومنظورها للممكن يف هذا السبيل، وتستقصي طرق  
سانية، مشكلة يفرض عليها اإلستمرار يف البحث والتقصي عن األبواب واملفاتيح املمكنة حلل مشكلة اإلن ااألمل وزر  

منها مقاربة بولكينغهورن الذي يعترب أن منشأ اإلشكال هو خطأ يف القراءة والتحليل، وجيد هذا اإلجتاه املادة والروح. 
ونرى املؤسسة الدينية املسيحية األم يف  .نسبتهم عن ثلث العلماء الغربيني مؤيدين له يف اجملتمع العلمي ال تقل

الذي اكتش  العلماء يف عصر النهضة تعارضه  ،بالنص الديين شكال الذي عص  أوال  الفاتيكان مضطرة  ملقاربة اإل
مع بعض نتائج العلم، وتسعى لذلك عن طريق سلوك سبيل عام ومبهم يظلله شعار البحث عن احلقيقية كنقطة 

رانسيس كولينز الذي نعرج بعد ذلك إىل مقاربة علمية دينية يقودها قطب علمي غريب هو ف .تقاطع بدئية بني اجملالني
حتول من اإلحلاد إىل التدين ويطرق باب اإلشكال من زاوية طرح سؤال ملاذا على الساحة الكونية وهو سؤال يفرض 

، الفكر الديين اليهودي له منطقه اخلاص كذلك يف إحدى مقارباته اليت تستند إىل نقاط الضع  اديني   اجواب  
. نصل إىل رؤية مثالية يطرحها جان اد موقع الدين كمبىن حمصن ابستمولوجي  اإلبستمولوجية يف العلم احلديث لتستعي

مالداميه يف أروقة األكادميية البابوية للعلوم يف الفاتيكان، حيث جينح إىل طرح رؤية تكاملية تفاعلية بني العاملني دون 
ى املنظم الذي يسلكه معهد أمريكي أن يتلمس السبيل للوصول إىل نقاط التفاعل املباشرة، نتطرق بعد ذلك إىل املسع

يف توسيع عناوين املشكلة  امتخصص يف اجملال، حياول أن ميسك أطراف اإلشكال يف أبعادها الكربى ويذهب بعيد  
حث يف نقاط كثر واقعية وعمالنية تبأذلك يذهب معهد آخر إىل طرح رؤية ، إىل اوهنائي   اجذري   يف جهد يأمل حال  
اليت كرست  االجتماعيةحنو األكادميية البابوية للعلوم  ا، يف هذه القائمة العاجلة، نلقي نظر  اوأخري   .التفاعل بني اجملالني

جهودها لتسخري املنتج العلمي احلديث لصاحل الطرح اإلجتماعي الكنسي ولتحويله من رؤى مثالية وتعاليم قيمية إىل 
 برامج عمل ومشروع واقعي. 
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 (1) 

  مقاربة بولكينغهورن

يدعو بولكينغهورن، األب وعامل الفيزياء، إىل ضرورة فض اخلالف املصطنع بني العلم والدين، فهذا اخلالف غري 
واقعي، وسببه خطأ ما يف القراءة والتحليل، إذ أن العلم والدين ينبغي أن يتكامال يف طريقهما للبحث عن احلقيقة، 

ة، حبيث ة كوني  ة الفلسفية حول وجود العلم من زاوية نظر كلي  ويدعو بولكينغهورن إىل سلوك سبيل يتمثل بطرح األسئل
 يتموضع العلم يف اإلطار الديين الذي حيدد هدف الوجود اإلنساين والكوين. 

ينطلق النقاش الغريب من سياق تارخيي يستند إليه يف حتديد نقاط البحث وعناوينه، فاملشكلة الرئيسية املتجذرة 
تتعلق بتحديد العالقة بني العلم والدين كساحتني مث التوافق على وجود أزمة بينهما منذ عصر التنوير حيث  اتارخيي  

 اصطدمت األحباث العلمية باملقوالت الدينية.

النقاش يف الغرب ال يزال يسري يف اجتاهني، األول يسعى لتثبيت وجود هذه األزمة يف العالقة، فيما يتجه الثاين 
 دم وجودها وانتفائها.حنو إثبات ع

املشكلة يف الغرب مزمنة ومتجذرة حبيث يعترب األب وعامل الفيزياء جون بولكينغهورن أن اجملادل الطبيعي للعلم 
العلم يهتم مبعرفة الطبيعة من خالل التجربة، فيما يهتم الدين مبعرفة حقيقة اهلل. هذا  أن   امعترب   ،1هو الدين

 نهما، دفع بالبعض إىل اعتبارمها يتجهان يف سياقني منفصلني. اإلختالف، حبسب تعريفه لكل م

حياول بولكينغهورن التوصل إىل التوفيق بني املساحتني عرب اإلستدالل على تقارب املنهج، فيعترب أن على 
لعامل الدين أن يستمع إىل السرد العلمي حول تاريخ الكون وحتديد كيفية ارتباطه باإلعتقاد الديين الذي يقول بأن ا

خملوق من قبل اهلل، فإذا توصلنا إىل تناقض واختالف حاسم، ينبغي علينا أن نقوم مبراجعة ما، ويعترب كال الطرفني أن 
حلالة التكامل  املراجعة ينبغي أن يقوم هبا اآلخر. حبيث تصل األمور إىل انتصار حاسم ألحدمها، مبا يشكل إغفاال  

 احلقيقة.تني الطريقتني للبحث عن اليت تربط ها

                                                           
1 Polkinghorne, John, The Science and Religion Debate – an introduction / Faraday paper No.1. 
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عترب األكويين أحد رواده، ويعين اإلستفادة الذي ي   ،دفع هذا اإلشكال املستعصي إىل نشوء "اإلميان الطبيعاين"
من اإلميان باهلل، دون اإلستناد إىل شريعة لتفسري ما ال ميكن لإلحلاد أن يفسره، وذلك يف توافق مع السياق العلمي 

 .اعلى اإلجابات وطرح أسئلة أكثر تواضع  ولكن مع ختفيض نسبة الطموح يف احلصول 

قوالت الدينية اليت شكالية الشريعة، فاملشكلة ليست مع الوجود اإلهلي بقدر ما هي مع املإهنا تظهر بوضوح 
 تناقض العقل.

عن احلدس  ابعيد   العلمي املندفع خل  منهج رياضيحياول بولكينغهورن أن يضيء على حمدودية البحث 
اإلنساين حبيث يغفل عن السؤال البديهي ملاذا ؟ ملاذا العلم ممكن والكش  عن منظومات الكون متاح؟ وملاذا ميتلك 

  ؟بذاته ووجوده ااإلنسان وعي  

(2) 

 العلماء المتدينون

بنظرهم،   نظر علمية بية، وجيادل هؤالء من زاويةالتيار اإلحلادي جيد له مؤيدين ومؤمنني به يف األوساط العلمية الغر 
إمياهنم بعدم وجود اهلل، ولكن جداهلم هذا يؤكد على عدم ثبات وجهة  اكٌل يف سياق ولغة اختصاصه العلمي، ليربرو 

نظرهم يف تلك األوساط وحىت رمبا يف الوسط الثقايف الغريب، وتساعدنا اإلحصاءات يف فهم الواقع الفكري للمجاميع 
ثالثة علماء ملحدين من بني كل مخسة يف الغرب، وخالل نقاش متلفز بني جمموعة من العلمية الغربية، حيث أن مثة 

ليست أسئلة علمية، وأن  "اهلل"، اعترب أحدهم أن األسئلة اليت تكون اإلجابة عليها هي nbc 1العلماء، على شبكة 
ذاته، أن الدين تطور   العلم يستطيع أن حيدثنا عن وص  الكون وليس عن سبب وجوده. اعترب آخر، خالل النقاش

كآلية للنظم اإلجتماعي، وكمصدر لألخالق، األمر الذي مل يعد حمل حاجة، وحنن نعرف أننا نستطيع القيام بذلك 
صلنا إىل عدم دون احلاجة إىل اهلل، ومن ناحية أخرى، لدينا تفسري معقول لكيفية وجود الكون من العدم، والعلم أو 

 احلاجة لوجود اهلل.

لسائد لدينا أن العلماء يف الغريب بأغلبيتهم الساحقة هم علمانيون، فهم القوة الضاربة للفكر اإلنطباع ا
اإلحلادي، وحراس املعبد العلموي، الذي صارع الكنيسة خالل عصر النهضة، غري أن اإلحصاءات تظهر لنا مدى 

ني هم من املتدينني، الذين جيادلون لصاحل اإلختزال الذي يطغى على انطباعاتنا، فثمة أربعون باملئة من العلماء الغربي

                                                           
1 Parry, Wynne, Science vs God , NBC news, 12.6.2012. 
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بقاء واستمرارية دور الدين يف تسيري أمور احلياة، وهي ظاهرة مل حتَظ بالتغطية الالزمة من خالل الرتمجة، والتواصل، 
 والنقاش الفكري اجلاد، اهلادف لالستفادة من جتربة هؤالء العلماء. 

 

(3) 

 األكاديمية البابوية للعلوم

ظل الفاتيكان ملواكبة النشاط العلمي، حتت ظل شعار قيمي عام هو البحث عن احلقيقة، ويتمحور تأسست حتت 
العلم والدين، وحتيل بعض اهتماماهتا إىل تأثري النشاط  قاط التفاعل والتداخل بني دائريتنشاطها يف البحث حول ن

ع املسار العلمي لضروريات الدين والقيم، غري حماولٌة ترمي إلخضا  .العلمي والتطور التقين على ظروف احلياة البشرية
هنا تصطدم بشكل رئيسي مبعضلة املقوالت الدينية الواردة يف اإلجنيل واليت تص  املوجودات الكونية مبا يتناقض مع أ

 العلم احلديث. 

يف األحباث الطبيعية، مث  اع للباحثني املنخرطني مجاعي  انطلقت أكادميية لينسي على يد فيدريكو سيسي كتجم  
ضم  1847وليدخل امليكروسكوب كأداة يف عمليات البحث اجلارية فيها. عام  امتميز   اجاء جاليلو ليعطيها موقع  

كمؤسسة رمسية للوالية البابوية وصار امسها األكادميية البابوية للينسي اجلديدة. عام   أكادميية لينسي XIالبابا بيوس 
األكادميية إىل احلالة اآلنية "األكادميية البابوية للعلوم"، لتصبح اجمللس العلمي للكنيسة  IXوس حو ل البابا بي 1936

 .1الكاثوليكية

تدرس األكادميية النشاط العلمي وآثاره الفلسفية، مع تركيز خاص على تداعيات اإلكتشافات العلمية على 
 املستويات بني الكنيسة الكاثوليكية واجملتمع العلمي.تطور ظروف احلياة البشرية، وتؤسس لقناة مفتوحة على أعلى 

تنعم األكادميية باحلماية املباشرة للبابا ولكنها تتمتع بشكل ملحوظ حبرية يف حتديد أجندة عملها وتنظيم 
 عضويتها غري مشروطة باإلميان الديين. أنشطتها، وألجل الوصول إىل أفضل متثيل للمجتمع العلمي، فإن  

"إن كنيسة روما، وكل الكنائس املنتشرة  :دميية قال البابا جون بول الثاينخطابه إىل األكا ويف 1978عام 
. كي  ميكن للكنيسة أن تقصر يف اهتمامها بأكثر نشاط األكادميية البابوية للعلومحول العامل، تعطي أمهية كربى ل

                                                           
1 Cabibbo, Nicola, The Meaning of The Pontifical Academy of Sciences, From: The Four-Hundredth 
Anniversary of the Pontifical Academy of Sciences, 2003, P : 115. 
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دينني منخرطني يف تشريح الطبيعة تدينني وغري املتمن العلماء امل البحث عن احلقيقة؟ إن كاًل  ،املساعي اإلنسانية نبال  
 حيث تغطت واختلطت آثار املراحل املختلفة لتطور العامل". 

"املعرفة اجلديدة قادتنا إىل  :دميية قال البابا جون بول الثاينويف خطابه للدورة السنوية لألكا 1996عام 
أن هذه النظرية قد أصبحت مقبولة من جانب  ايض  اإلعرتاف بأكثر من فرضية يف جمال التطور. ومن امللحوظ أ

 جملموعة من اإلكتشافات يف العديد من جماالت املعرفة". االباحثني بشكل مطرد، تبع  

دعى البابا جون بول الثاين إىل تشكيل جلنة من املؤرخني، علماء الدين، وعلماء الطبيعيات،  1979ويف عام 
دها يف جل القضاء على حالة فقدان الثقة اليت ال تزال هذه القضية تول  إلعادة جتديد البحث يف قضية جاليلو، أل
 لتعاون املثمر بني العلم والدين.عقول الناس، ولوضع اإلشكاليات يف طريق ا

التطور العلمي يف جمال علم الفلك، العالقة بني العقل والدماغ،  ؛ني اهتمامات األكادميية احلاليةمن ب
والتطورات اجلديدة يف اجملال اجليين. ومثة جزء كبري من أنشطة األكادميية مكرس ملناقشة التأثري الذي ميكن للعلم أن 

والقدرات التقنية يطرح املعريف  ميارسه على احلياة البشرية، حيث ينبغي اإللتفات إىل أن التطور السريع يف اجملال
نتاجها يف البلدان املتقدمة والغنية، وهي البلدان ذاهتا اليت إاواة. أغلب املعرفة العلمية يتم شكالية يف جمال العدل واملسإ

على  اوأكثر اعتماد   اتتمتع بثمار التكنولوجيا احلديثة. الفجوة بني األغنياء والفقراء تتسع، والفقراء يصبحون أكثر فقر  
 غنياء يف حاجاهتم الرئيسية. األ

(4) 

 فرانسيس كولينز

منوذج بارز من العلماء املتدينني هو فرانسيس كولينز، وهو ميتلك رؤية عميقة حول دور العلم يف احلياة الروحية 
لإلنسان املتدين، ويعترب أن مشكلة العلماء امللحدين هي ضع  منهجهم العلمي وقصورهم عن اإلحاطة باملوجود 
اإلهلي املطلق، وعدم توفر النص "العلمي" على إجابة لسؤال : ملاذا ؟ فلسفة الوجود الضرورية للكائن اإلنساين هي 

يف تلك املواجهة سواء  عرب  ا. حيمل كولينز دوافع قوية ملواجهة التيار اإلحلادي ويبذل جهد  امن وظيفة الدين حصر  
 التواصل املباشر أو الكتابة والتألي . 

يبحث مدير مشروع اجلينات البشرية فرانسيس كولينز حول كيفية تعالق العلم مع املنظور الروحاين، وكيفية 
دمج اإلكتشافات العلمية يف جمال اجلينات مع اإلميان باهلل اخلالق. مثة كثريون، بنظر كولينز، يدعون إىل ضرورة اختاذ 
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فإن صوت الداعني إىل  ،يف بالدي، يقول كولينز، الواليات املتحدةاجتاه واحد من اجتاهني، إما اإلميان وإما العلم، و 
ضرورة هذا احلسم القاطع يعلو على صوت الداعني إىل إمكانية الوصول النسجام ممكن بني اخليارين. هل يعترب من 

ب سيدك "أحب اخلطأ حماولة طرح الدين والعلم للنقاش يف وقت ومكان واحد؟ ينبغي أن أعود إىل كلمات املسيح :
. أليس القيام بالبحث العلمي هو طريق يف حب اهلل بكل عقلك؟ ال 1اهلل بكل قلبك، بكل روحك، وبكل عقلك"

 .2اإلميان والعقلكالم املسيح كأن مثة مشكلة بني   يبدو يف

 ،وهم اهلليشري كولينز إىل حوار جرى بينه وبني ريتشارد داوكينز، ويقدم لذلك باحلديث عن كتاب داوكينز 
ل حلظة انتهاء احلاجة لتحديد اخلالق أو املصمم، لذي اعترب فيه أن وصول داروين إىل نظرية النشوء واإلرتقاء شك  ا

عندما استخدم املنهج العلمي يف اختباره لوجود املتعايل  اجسيم   أ  ولكن بنظري، يقول كولينز، ارتكب داوكينز خط
ر، ويف النهاية خضع داوكينز واعرتف بارتكابه اخلطأ املنهجي الروحاين. خالل احلوار جرى النقاش بني وجهيت النظ

املشار إليه إىل حد ما، ولكنه قال بأن وجود هذا املوجود املتعايل الروحاين، اإلله، سيكون أكرب بكثري من أي شيء 
 أكدت له بأن هذا هو ما يراه املؤمنون باهلل بالتحديد. ،له، وهنا يقول كولينزميكننا ختي  

كولينز نقاشاته ليصل إىل نقطة هامة، حيث اعترب أن خطأ العلم يكمن يف إرجاع األخطاء إىل اهلل، يستكمل  
بالتدخل لتصحيح اإلختالالت القائمة يف اخلطة األصلية.  اوخطأ الدين يكمن يف تصوير اهلل على أنه منشغل دوم  

كون لديها، اإلجابة على سؤال "ملاذا؟"، هذا وخيتم بالقول بأن نظرية النشوء واإلرتقاء ليس لديها، وال ميكن أن ي
 السؤال الذي ال يستطيع العلم أن جييب عليه، فهي مسألة على اإلميان أن حيلها. 

(5) 

 المقاربة اليهودية

ومل يتم تناوله يف أدبياتنا، ومن املهم إلقاء نظرة  ااجلدال اليهودي الديين يف مواجهة اإلحلاد وسطوة العلم، ظل مغمور  
طبيعة هذا اجلدال، واملنحى اخلاص الذي أخذه يف مواجهة حالة العلمنة التارخيية اليت اجتاحت اجلماعات على 

م وجهة نظر يف سياق هذا اجلدال، حيث يعترب أن العلم خضع يف النهاية للنسبية اليهودية. أحد احلاخامات يقد  
حملاكمة النص الديين الذي يستند إىل املصدر اإلهلي  ااملعرفية، وبالتايل فإن مقوالته ال ميكن هلا أن تشكل معيار  

                                                           

 22:37ماثيو  1 

2 Collins, Francis, The Language of God, Scientific Insights into the Evolution of the Universe and of Life, 
2008, p 351. 
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عندما يستفيد احلاخام ديبوف  االوحياين. مقاربة جذرية تستحق املتابعة واإللتفات إىل غاياهتا ومقاصدها، خصوص  
   أهنا تناقض العقل العلمي. امن النظريات احلديثة إلثبات إمكانية املقوالت الدينية اليت كان ينظر إليها سابق  

م مقاربة يهودية خاصة إلشكالية العالقة بني العلم والدين، نشرت يف احلاخام نيسان دوفيد ديبوف يقد  
حياول احلاخام تلخيص حمل النزاع بني النص الديين اليهودي ونتائج البحوث العلمية،  ،مؤسسة شاباد، يف مقدمته

مخسمئة عام، ومت خلقه خالل ستة أيام. العلم الف و آففي النظرة التقليدية لإلجنيل، حيدد عمر الكون خبمسة 
هل ميكن  .وأن اإلنسان تطور خالل مسار طويلاحلديث أثبت أن عمر الكون هو عدة مليارات من السنني، 

 .1لإلنسان أن يتبع التعاليم الدينية يف حال أثبت العلم نكوصها وخطأها؟

التورات، حبسب احلاخام، مع احلقائق القطعية. هنا مثة يتعامل العلم مع النظريات والفرضيات يف حني تتعامل 
جمالني خمتلفني والتوفيق بينهما هو أمر خارج اإلمكان بالكامل. يف القرن التاسع عشر سادت نظرة تقول بأن العقل 

والقطعية اليت اإلنساين ميكنه الوصول إىل اليقني اذا اتبع أساليب اإلستقراء العلمي. يف مقابل هذه املقاربة الدوغمائية 
سادت يف تلك الفرتة، نشأت ثقافة اعتذارية بالكامل أنتجها املدافعون عن الدين وبعض احلاخامات الذين رأوا أن 
ليس مثة طريق آخر للحفاظ على تراث التوراة يف جمتمعاهتم "املتنورة" إال من خالل إعادة تفسري بعض املقاطع يف 

 قاطع مع الرؤية الكونية السائدة.امل التوراة بشكل زائ  وضعي ، لتوفيق تلك

يف العقود األخرية، توصل العلم للخروج من صورة القرون الوسطى، وتغريت البنية  ايف القرن العشرين، وخصوص  
العلمية بشكل كامل. القوانني العلمية املفرتضة الثبات ومفهوم القطعية يف العلم مت إلغاؤها، وحلت حملها النظرة احلالية 

د". مل يعد هناك شيء ثابت يف العلم بل فقط نسيب أو حمتمل، واإلكتشافات العلمية تعرض اليوم عدم التأك  "مبدأ 
 .اوتقدم   ابتحفظ كبري، ومبصداقية حمدودة ومؤقتة، كوهنا قابلة للتبدل يف أي وقت بنظرية أكثر تطور  

رغم تقبل العلماء هلذه النظرية يف نطاق على نشر انشتاين لنظرية النسبية، و  االيوم وبعد أكثر من مثانني عام  
نشاطهم البحثي، يرفضون إدراجها يف سياق النقاش الفلسفي، مفضلني دعم وتثبيت األفكار القدمية حول القطعية 

 بقة، وعارضوا التوراة بشكل أعمى.العلمية. استمروا يف تبين األيديولوجية السا

أن النور ميتلك هويتني يف طبيعة تكوينه، مبا يسمح بتواجد يف بداية القرن العشرين، افرتض الربت انشتاين 
اهلل قادر على كل شي، وأنه قد جيمع بني  ن  أواحد. أحد أهم مبادئ التوراة هي مفهومني متناقضني يف موجود 

 املتناقضات، وبذلك ميكن هلذه النظرية أن تضيء على كيفية احتاد اهلل مع املخلوقات. 

                                                           
1 Dubov, Nissan Dovid, Are Science and Religion a Contradiction?, Chabad.org  
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(6) 

 

 مقاربة مالداميه

جهات نظر متفاوتة، إحداها ارتأت و اإلجتاه اإلجيايب التكاملي يف النظر إىل العالقة بني العلم والدين، يستند إىل 
اعتبار النص الديين مرجعية  يف حتفيز النشاط العلمي والبحثي، وذهبت إىل موضعة الدين والعلم يف إطار منظومة 

ن اإلهلام لإلنسان الباحث عن املعرفة، وتصطدم هذه املقاربة شاملة تكاملية وتفاعلية، حيث يقدم الدين واإلميا
بإشكالية مركزية هي التعددية البشرية ووحدة اإلهلام، غري أن املقاربة ال تسقط بفعل هذه اإلشكالية، بل جيدر البحث 

ه باب احلل، عن حل هلذه املشكلة للوصول إىل إطار كلي شامل يف النظر إىل الوجود اإلنساين. هنا يطرق مالدامي
 لكنه ال يدخل إىل متاهته، وال يأتينا حبل واقعي. 

مثة العديد من الصراعات ترتبط باملوق  الديين املستند إىل نص وحياين، موحى من اهلل أو من تراث مقدس، 
مقالته  وي ظ ن أنه املصدر الوحيد للمعرفة. هكذا يبدأ جان ميشال مالداميه، الباحث يف الشؤون الدينية والفلسفية،

 .1املشاركة يف كتاب لألكادميية البابوية، واليت قاربت دور النصوص الدينية يف إثارة حركة االكتشاف العلمي

للبحث العلمي، ومستوى من الثقة  ايتابع جان مقاربته، فعلى املستوى األكادميي يرى يف النصوص الدينية حمفز  
اه بعضهما، وحمكومان والتقدير لقيمة العمل العلمي. عديدون اعتربوا أن امليدان الديين وامليدان العلمي ممتنعان جت

ي اندماج او تداخل. وبالنسبة آلخرين، فإن النص الديين ينبغي أن يتوافق مع اإلكتشافات العلمية. أللبقاء دون 
، فإن كال التوجهني يعتربمها غري مقبولني ال على مستوى وحدة الشخصية لدى الباحث العلمي، بالنسبة للكاتب

: وهو التكامل اجلديل، اخمتلف   اوكذلك على املستوى الثقايف وتاريخ الفكر. ولذا فإن بعض األكادمييني يتخذون موقف  
طار عملية يتفاعالن بشكل متبادل ضمن إ على أساس أن الدين والعلم مها أجزاء من منظومة واحدة، مبعىن أهنما

 حترتم طبيعة كل منهما.

يشدد الكاتب يف هناية املقال على أمهية مسألة اإلهلام، وعالقته بالروح اإلهلية، وتأثري اإلهلام يف املعرفة 
العن ، ألن  واإلكتشاف، وتصويبهما، وهنا حييلنا إىل إشكالية مركزية يف هذه املسألة، وهي أن اإلهلام يقودنا إىل

                                                           
1 Maldame, Jean-Michel, How a Reflexion on the Inspired Nature of the Bible can Shed Light on Scientific 
Invention : an Epistemological Approach, Paths of Discovery, The Pontifical Academy of Sciences, 2006, p 
99. 
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سيؤدي بكل  ،على اإلهلام من خالل نص وحياين وبأن هذا اإلهلام هو احلقيقة الوحيدة اادعاء البعض بأهنم حصلو 
فئة دينية إىل خماصمة األخرى. وهناك ضرورة حامسة للتمييز بني الطائفة والدين، وهي قضية تتعلق بالسالم العاملي يف 

 الوقت احلاضر. 

(7) 

 راألكبمقاربة التاريخ 

يهتم املعهد مبسألة تشتت املعرفة وانعدام الرؤية الكلية، العابرة للعلوم واللغات والثقافات والعصور، ويعترب الوصول إىل 
هنا من اجلزء إىل الكل اجلامع، فال بد من  إذن ينطلق السري .املدخل ملواجهة األسئلة الوجوديةالرؤية الكلية اجلامعة 
املشروع اإلنساين اليت تتموضع فيها كل السرديات العلمية واملعرفية ضمن فلسفة وجودية شاملة. إجياد خريطة طريق 

املقاربة هنا تفاجئنا حبجمها ومدى تعقيدها، وعمق املشكالت اليت تواجهها، فهي تطمح لتجسري العالقات بني 
ملشروع التجسري هذا،  احمدد   اريق  آالف االختصاصات العلمية املتنامية واملتزايدة بشكل مطرد، وهي ال ترسم ط

 س الطريق املمكن أو األفضل. كذلك على تعددية يف استقراء وتلم    اوبالتايل سترتك الباب مفتوح  

يف الواليات املتحدة األمريكية يبحث يف توحيد الرؤية الكونية، حيث يعترب املؤسس  Metanexusمعهد 
على الرغم من تنامي كمية وتنوع املعرفة لدينا، فإن فهمنا للعامل أصبح واملدير التنفيذي للمعهد وليام جراسي، أنه و 

للتهديدات احملدقة باحلياة البشرية وسالمة الكوكب. وهنا يقدم  ا. ويعتقد بأن هذا التشظي يشكل أساس  اأكثر تشظي  
 .1ت اإلنسانيةالذواو املعهد مقاربة جديدة لكيفية السري املعريف فيما يتعلق بالكوكب، احلياة البشرية، 

إىل احلضارة العاملية. هذه السردية  مليار سنة، منذ نشأة الكون وصوال   13إن التاريخ العلمي للبشرية يبدأ منذ 
االقتصاد و السوسيولوجيا و األنرتوبولوجيا و البيولوجيا و اجليولوجيا و الكيمياء و الفيزياء و  لم الفلكالكربى ختلط بني ع

تطور احلياة، وتاريخ اإلنسانية. تتخطى هذه الرؤية كل األمم، كل و والتاريخ، يف رؤية جامعة تطرق إىل تطور الكون، 
 ، األديان، واإلختالفات القبلية.الثقافات، وكل العصور. هي قصتنا املشرتكة واألصيلة ألهنا تتخطى كل املناطق

ريخ األكرب"، ويعترب أن هذا اإلطار التارخيي الشامل يساعدنا يف يطلق املعهد على هذه السردية إسم "التا
تدعم التدين العقالئي، وتوجه و مواجهة األسئلة الوجودية حول املعىن والغاية، الفضائل والقيم، بطريقة حترتم العلم، 

الت الكربى املتعلقة ال مناقشة وإجياد حلول للمشكاجملتمع املدين. ويف سياق هذا التاريخ األكرب ميكننا بشكل فع  

                                                           
1 Metanexus.net, William Grassie  
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تعليم بالطاقة والبيئة، احلروب والنزاعات، حقوق اإلنسان والدولة الرشيدة، التقنيات احلديثة والنمو املستدام، ال
 والتنمية، الغذاء والسكان.

التاريخ األكرب، يساهم يف نظر املعهد، يف مواجهة األسئلة الكربى بشكل بناء، تلك األسئلة اليت تتمحور 
عىن والغاية، اجلمال واخلري، احلقيقة والتجاوز، العلم واملقدس. كي  ميكننا اإلستفادة بشكل فعال من هذه حول امل

املعرفة ومناقشة هذه الرؤى اجلديدة؟ كي  تتكي  األديان والثقافات الكلية مع هذه النظرة الكونية اجلديدة؟ كي  
 كل ناجح؟ كي  ينبغي أن نعيش ؟ وماذا يعين كل ذلك ؟ميكننا مناقشة احلروب الثقافية والصراعات احلضارية بش

(8) 

 المقاربة الدينامية

تذهب هذه املقاربة باجتاه تسخري العلم والدين يف خدمة اإلنسان، فمن خالل جتسري العالقات بني األهداف الدينية 
الدينامية حيتاج إىل نص ديين مثبت واملفاهيم العلمية، ميكن حتسني شروط احلياة اإلنسانية. الوصول إىل هذه العالقة 

حيتاجه الطرف اآلخر  ما ، وإىل روح معنوية تعطي للعلم غاية مقبولة. أي عرب تقدمي كل طرف من املعادلة معاعلميً 
 يف نطاق خدمة اإلنسانية.  اومنسجم   لكي يصبح كامال  

 ة:" حيدد أهدافه بثالث عناوين رئيسمعهد "الدين يف عصر العلم

نسانية يف اجملهود اإلبداعي الذي يقود إىل تشكيل املبادئ والسلوكيات املعنية بتحسني احلياة اإلحتفيز  -1
 .ضوء املعرفة املعاصرة

تشكيل عالقة دينامية وإجيابية بني املفاهيم اليت مت تطويرها من خالل العلم وبني األهداف واآلمال  -2
 .اإلنسانية اليت يعرب عنها الدين

ة ذات مصداقية حبيث ميكن فهمها من قبل كل نسانية واملعرفة املعاصرة بتعبريات عاملي  عرض القيم اإل -3
 . 1تها الثقافية أو جتارهبا وتوفري قاعدة للتعاون العامليالشعوب مهما كانت خلفي  

يتشكل املعهد من جمموعة من علماء الطبيعيات، علماء اإلجتماع، الفالسفة، الباحثني يف األديان، علماء 
الدين، وآخرين ممن يعملون على تشجيع احلوار بني النظرات العلمية املعاصرة واألفكار الدينية والفلسفة العملية. 

                                                           
1 Institute for Religion in an Age of Science 
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لدين هبدف تدقيق الرؤى الدينية، وإغناء العلم باملعىن، تعمل هذه اجملموعة على التحقيق يف العالقات بني العلم وا
 وتسعى للوصول إىل انصهار على املستوى املفاهيمي عرب اختبار الدين يف ضوء العلم.

مجعية العلوم نت من العلماء من انبثق املعهد عن مبادرتني يف منتص  القرن العشرين، اجملموعة األوىل تكو  
، واجملموعة الثانية نشأت بعد احلرب العاملية الثانية عملت 2التابعة لـألكادميية األمريكية للعلوم والفن 1والقيم اإلنسانية

 . 1954كحافز للسالم والعدل. نشأ املعهد عام   اعلى إصالح وإحياء الدين، خصوص  

(9) 

 االجتماعيةية البابوية للعلوم األكاديم

املتدينني على أهنم رعية ينبغي أن هتتم بشؤوهنم املختلة، رغم أهنا ال ختطو الفاتيكان كمؤسسة دينية عاملية تنظر إىل 
ال اجلريان والعمل. ولذلك فهي احتاجت لتأسيس أكادميية  ،يف جغرافيا السلطة الزمنية، إال من حيث الفكر والنظر

، الدينية للكنيسة يف اجملتمعمتخصصة يف شؤون اجملتمع، تدرس كيفية اإلستفادة من العلوم احلديثة يف حتقيق األهداف 
 عرب حتويل الرؤى املثالية إىل برامج عمل واقعية وتطبيقية.  

، االجتماعيةيف الفاتيكان اختدت منحى تشجيع دراسة العلوم  االجتماعيةة للعلوم األكادميية البابوي  
. االجتماعيةا يف دراسة وتطوير رؤيتها ر للكنيسة العناصر اليت ميكن أن تستعملهاإلقتصادية، السياسية والقانونية، لتوف  

 تعمل األكادميية كذلك على تطبيق هذه الرؤية يف اجملتمع املعاصر.

: العمل والعمالة، الدميوقراطية، العوملة، التكافل اإلجتماعي بني ميية البابوية بالعناوين التاليةهتتم األكاد
 احلريات الدينية.و حقوق اإلنسان، أزمة اإلقتصاد العاملي،  األجيال، األعمال اخلريية والعدالة، التضامن والتبعية،

  :معرض حتديد مهمة هذه األكادمييةأربعة أسئلة مت طرحها يف 

  ؟ما هي طبيعة، دور وأشكال عمل األكادميية يف سياق العلوم اإلنسانية والثقافة -
 ؟االجتماعيةكي  ميكن لألكادميية أن تقوم بإسهامات حمددة يف تطوير العلوم  -
 للكنيسة؟ االجتماعيةكي  ميكن لألكادميية أن تقوم بإسهامات حمددة يف تطوير املبادئ  -

                                                           
1 Committee on Science and Human Values. 
2 American Academy of Arts and Sciences. 
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كي  ميكن لألكادميية أن تقوم بإسهامات حمددة يف ختفي  الفجوة القائمة بني الدول النامية والدول  -
 املتقدمة؟ 

، ولذلك ينبغي أن تكون االجتماعيةم اعتربت الورقة التأسيسية أن على األكادميية أن تنمي دراسة العلو 
، وأن عليها أن تقدم للكنيسة العناصر اليت االجتماعيةة صارمة مبا يتناسب مع خمتل  العلوم مستندة إىل مقاربة علمي  
اخلاصة هبا، ولذلك يفرتض أن ختتار األحباث واملشاريع اليت تتصل بشكل خاص  االجتماعيةحتتاجها لتطوير املبادئ 

 الكنسية.  االجتماعيةبادئ بقضايا امل

كادميية الرتكيز على القيم اليت تشكل األرضية املناسبة لألحباث يف تلك الورقة على أن من مهام األمت التأكيد 
النظرية والتجريبية. النتائج العلمية يتم تقييمها من منظور اخلري لإلنسانية، وبذلك يكون عليها أن جتري  االجتماعية

واعد األنطولوجية لإلجتماعي. هذا املنظور سوف مييز بني اإلسهامات اليت ستنجزها األكادميية وبني حول الق اأحباث  
مناهجية واملتعددة اجلنسيات. من جانب آخر ينبغي اإلضاءة على  تلك اليت ستقدم إليها من قبل اجملموعات العرب

الكنسية وتلك اليت ترتكز إليها املدارس املختلفة  عيةاالجتمانقاط التمايز بني املبادئ األخالقية املتضمنة يف املبادئ 
حول "كي  ينبغي أن يكون اجملتمع". وبذلك تكون الكنيسة يف موقع أفضل بالنسبة للتمييز  االجتماعيةيف العلوم 

 .االجتماعيةيديولوجيا يف العلوم بني املعرفة املوضوعية واأل

أكدو على ضرورة اإلختبار اجلاد لألسس االبستمولوجية بعض املشاركني يف الورقة التأسيسية لألكادميية 
الكنسية، وبذلك يستكمل عمل األكادميية البابوية للعلوم، حيث يساهم يف حتديد دقيق  االجتماعيةاخلاصة باملبادئ 

النقاش  مييز بني نتائج العلوم الطبيعية وبني ما يعترب استقراء  يتعدى تلك النتائج. هذه املنهجية يف البحث ستموضع
 يف أعلى مستوى من الدقة اليت تبتغيها األكادميية يف عملها. االجتماعيةمع خمتل  العلوم 

بعض آخر من املشاركني أكد على ضرورة إجياد احللول للمشكالت املعاصرة، ففي حني أن املبادئ 
، فإن بإمكان األكادميية أن تضع يف أهدافها الوصول االجتماعيةالكنسية ال تقدم مناذج متماسكة للحياة  االجتماعية

شديد  االكنسية شيئ   االجتماعيةإىل تلك النماذج. وبذلك يتم تقدمي اإلجابات إىل اجلمهور الذي يرى يف املبادئ 
 التجريد.
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سيجد تعتمد األكادميية يف مقاربتها للمشكالت التطبيقية على العرب مناهجية، ومثة تقسيم طبيعية لألدوار 
له بني اجمللس البابوي للعدالة والسالم، والذي يهدف إىل تقدمي توصيات للكنيسة، وبني األكادميية اليت  امكان  

  .1ستحلل وتقيم املواد العلمية ذات الصلة

                                                           
1 The Study f The Tension Between Human Equality and Social Inequalities, Pontificiae Academiae 
Scientiarvm Socialivm Acta 1, Vatican City 1996. 


