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مقدّمة

يتمحور البحث يف أ ّول جزء من سلسلة مقاالت الالهوت املعارص حول دراسة
وتحليل مواضيع عا ّمة ومفاهيم أساسية يف هذا املضامر ،وموضوع «العلم والدين» هو
الثاين يف هذه السلسلة ،حيث ت ّم تخصيص ثالثة أجزاء له.
وأ ّما هذا الجزء فهو يتمحور حول موضوع «العلم والدين» عىل ضوء مسألة العلم
الديني ،وقد اعتمد الباحثون يف هذا املضامر عىل آراء علامء الالهوت واملفكّرين املتديّنني
من مسلمني ومسيحيني.
يبحث هذا املجلد يف مسالتني اساسيتني يف موضوع العلم الديني:
االوىل :ما هو العلم الديني أو العلم املقدس؟
الثانية :هل ميكن للعلم الديني أن يكتب له التحقق أم ال؟
يعمل بعض املنظرين يف حقل العلم الديني عىل عرض آرائهم يف إطار حل التعارض
بني العلم والدين .بينام يعمل البعض اآلخر منهم عىل بيان جهة ارتباط الدين بالعلوم
التجريبية ،وما إذا كانت هذه الجهة دينية أم علامنية؟
املنظّرون الذين تط ّرقوا إىل طرح آراء ونظريات بخصوص العلم الديني ،يص ّنفون يف
حل للتعارض امل ّدعى بني العلم والدين ،ومنهم
فئتني أساسيتني ،فمنهم من حاول وضع ٍّ
من سعى إىل بيان أوجه االرتباط بني الدين والعلوم التجريبية من حيث كونها أوارص
دينية أو علامنية.
يتض ّمن هذا الجزء مجموعة من مختلف اآلثار والنظريات لعدد من املفكّرين الذين
يتب ّنون مشارب فكرية متن ّوعة ،حيث متحورت مساعيهم البحثية حول بسط شتّى املسائل
املرتبطة بالعلم الديني.
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وكام هو معهود فاملركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية ضمن التزامه مببادئ األمانة
العلمية ،قام املعنيون بالشأن فيه بجمع املقاالت التي وقع عليها االختيار واستعرضها بني
رص ٍف ،لكن غاية ما يف األمر ذكرت بعض وجهات النظر
يدي الق ّراء الكرام دون تغيريٍ وت ّ
لكل مقالة عىل
الخاصة التي ت ّم تدوينها ّ
االنتقادية وجملة من اإليضاحات يف املق ّدمات
ّ
حدة تخت عنوان «كلمة التحرير».
نتق ّدم بالشكر الجزيل لكتّاب املقاالت التي وقع عليها االختيار يف هذه السلسلة،
ونرجو من الق ّراء والباحثني الكرام إتحافنا بانتقاداتهم وآرائهم القيّمة.
رئيس املركز /هاشم امليالين

نظر ّية العلم الديني على ضوء معادالت
[[[
العلم والدين
آية الله عيل عابدي شاهرودي

[[[

إشارة:

تهدف هذه املقالة إىل رشح مفهوم العلم الديني عىل ضوء موازنة املعادالت القامئة بني العلم
والدين .وتقوم هذه املعادالت امل ُ َّدعاة عىل ركيزة قانون «املالزمة بني العقل والرشع» ،ذلك القانون
ِ
وجديده ،كام يف األبحاث والدراسات التي تنظر لالجتهاد الفقهي يف
املطروح يف علم الكالم قدميِه
علم األصول وغريه.
وكانت يل محاوالتٌ بحث َّي ٌة متواضع ٌة حول هذا القانون الحيوي يف ميان استنباط األحكام
الرشع َّية نرشتها تباعاً يف مجلة «كيهان أنديشه»[[[ .وميكن تبويب املحاوالت املشار إليها ضمن
احل ٍ
ثالث .فقد حاولت يف املرحلة األوىل تحليل قانون املالزمة وإرجاعه إىل مك ِّوناته األساس َّية.
مر َ
خواصها
ويف املرحلة الثانية عمدت إىل حاصل هذا التحليل لتنسيق أحكام األجزاء الناتجة وتنظيم ِّ
ونتائجها املرتتبة عليها .ويف املرحلة الثالثة واألخرية حاولت التدقيق يف الرتكيب املحتمل بني أجزاء
هذا القانون لفحص إمكان َّيات التعميم واالستخدام للرتاكيب املنتجة .وسوف أستفيد من نتائج ذلك
البحث بوصفها أساساً ،أُقيم عىل ضوئه مباحث هذه املقالة.
[[[  .املصدر :عابدي شاهرودي ،عيل ،کتاب «سنجش و اکتشاف» ،دفرت چهارم« ،دین ومعادالت ومناسبات ،نظریه علم دینی» ،ص  ،296انتشارات
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ،چاپ اول.1394 ،
تعريب :محمد زراقط.
[[[  .آیة الله عيل عابدي شاهرودي (أستاذ يف الحوزة العلمية بقم) ،ومن أعامله -1 :مقدمهي عريب بر مفاتيح الغيب مالصدرا با تصحيح محمدخواجوي،
 -2مقدم هي فاريس بر ترجمه ي مفاتيح الغيب مالصدرا با تصحيح محمدخواجوي -3 ،مقدم ه ي عريب بر رشح اصول كايف مالصدرا با تصحيح محمدخواجوي،
 -4خلق جديد و حركت جوهري طبع شده در سري فلسفه و عرفا ن در ايران -5 ،الحاوي در رشح و تفسري اساتيد و احاديث اصول كايف -6 ،نقد ورشح
نظريهي ترتب -7 ،عاقل و معقول با تتمهاي مشتمل بر معاد جسامين -8 ،مدخل اصول فقه -9 ،تحقيق دورهي اصول فقه از منظر منطق اكتشاف و نقد
ت و احاديث -10 ،نظريهي اكتشايف اجتهاد ك ه بخش عمدهاي از آن در كيهان انديشه انتشار يافته است -11 ،طرح واژهي
عقل براساس مبادي عامه آيا 
فلسف هي اسالمي به معني اخص ،بخشهايي از آن در كيهان انديشه انتشار يافته است -12 ،تفسري سورهي تكاثر -13 ،حركت تركيبي جوهر و نقد تئوري
ف انتقادي -16 ،نقد عقل نظري -17 ،نقد عقل عميل -18 ،متافيزيك اخالق -19 ،تعليقات
نسبيت اينشتني -14 ،نقد شناختشنايس -15 ،منطق اكتشا 
س فناري -20 ،تعليقات بر متهيد القواعد ابنتركه -21 ،تعليقات بر اسفار -22 ،مدخيل بر عرفان نظري و عرفان سلويك -23 ،مدخل تفسري،
بر مصبا ح االن 
 -24مسلك تجميع در رشح و تحقيق اسناد و احاديث -25 ،سنجش قواعد علم دراية.
[[[ -كيهان انديشه ،األعداد 30-36 :و  45-45و  53-54و .56-57
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ومن هنا ،سوف تعالج هذه املقالة مجموع ًة من األسئلة املركزيَّة هي:
 .1ما هو املراد من الدين عند البحث حول «العالقة بني العلم والدين»؟ أو ماذا ميكن أن يكون،
أو ماذا يجب أن يكون مرادا ً؟
 .2ما هو العلم؟ أو ماذا ميكن ،أو ماذا يجب أن يكون؟
 .3مل َّا كان االجتهاد وسيل ًة من وسائل اكتشاف األحكام الرشع َّية واملواقف الدين َّية من املصادر
املعتمدة رشعاً ،كان من الطبيعي البحث حول كيف َّية نفوذ الدين إىل املعرفة البرشيّة واستخراجه
بعض املواقف الدين ّية من خاللها( .أنظر :عابدي ،عيل ،سنجش واکتشاف ،ص.)55 :
 .4ما هي الصلة بني االجتهاد الذي هو معرف ٌة غ ُري رضوريَّ ٍة (مكتسب ٌة وغ ُري بديه َّي ٍة) وهو نشا ٌط
زمني ،ما هي الصلة بني هذا االجتهاد وبني سائر وجوه املعرفة
خاص
يل ٌّ
عق ٌّ
وتدريجي ،أو فلنقل ٌّ
ٌّ
البرشيَّة؟
 .5إذا كان االجتهاد نشاطاً ذا طبيع ٍة استنباط َّي ٍة واكتشاف َّي ٍة ،فام هي الصلة بينه ،وبني أشكال
االكتشاف األخرى التي تقع خارج منطقة االجتهاد؟
 .6ما هي العالقة أو النسبة القامئة بني فرض َّيات العلوم البرشيَّة وبني الطبيعة ،وما بعدها ،وبني
اإلنسان واملجتمع .وبعبارة أخرى :ما وجه الصلة بني هذه الفرض َّيات ،وبني القوانني يف الواقع أو يف
نفس األمر عىل ح ِّد تعبري الفالسفة؟
كل نظريَّ ٍة
وهذه املسألة األخرية هي من املسائل الحيويَّة للعلم يف العامل املعارص ،حيث تسعى ُّ
وكل سؤا ٍل يُط َر ُح يُع ُّد مرحل ًة ومحطَّ ًة عىل
إىل تقييم موقعها وفق املوازين واملعايري املتوفَّرة لديهاُّ .
كل سؤا ٍل يولِّد أسئل ًة وإشكاليَّ ٍ
ات
طريق استكامل العلم واملعرفة السابقة عليه ،عىل الرغم من أ َّن َّ
ويبدو أ َّن هذا األمر ال مف ّر منه ،أل َّن أبرز صف ٍة يف املعرفة البرشيَّة هي كونها تدريج َّي ًة ومحتمل َة
احل أك َرث تق ُّدماً ودقَّةً ،دون أن يعني ذلك بالرضورة سقوط املرحلة
للخطأ ،وبالتايل تحتاج إىل مر َ
احل
السابقة عن وصف العلميَّة ،وإ ْن أ َّدى ذلك إىل إبطال بعض أجزاء النظريَّات املبت َّناة يف مر َ
سابق ٍة ،حيث إ َّن اإلبطال نفسه هو محاول ٌة علميَّ ٌة تؤدي إىل استكامل ٍ
نقص وتعميق فهمٍ .
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المدخل

كل
إ َّن البحث عن العالقة بني العلم والدين ميكن أن يشمل مجموع ًة من املسائل منها :صلة ٍّ
من العلم والدين «بالواقع العام» .ونقصد منه الواق َع باملعنى الذي يشمل الواقع التجريبي ،والواقع
ما بعد الطبيعي والواقع النفس أمري.
واملراد من العلم يف هذه املقالة معنيان ال يخلو الواقع من أحدهام:
لكل
املعنى األول :العلم مبعناه العام املشرتك واملالزم للطبيعة اإلنسانيَّة ،بل املالزم ِّ

عاقلٍ إنساناً كان أم غ َري إنسانٍ  ،مثل :قانون عدم التناقض ،قانون الهويَّة ،بطالن الدور،
واستحالة التسلسل يف العلل ،قانون حاجة الحادث إىل علَّة ،وحاجة املمكن إىل علَّة ،وغري
ذلك من القوانني العقل َّية التي ال تحتاج إىل استدالل وإثبات.
املعنى الثاين :العلم املكتسب الذي ميكن تحصيله من خالل التجربة أو دونها ،وهو
كل ما يتوقَّف عىل االستدالل واإلثبات.
ّ
رص مبا يه ِّدده ،فهو من جه ٍة يف معرض الخطأ وعدم إصابة الواقع ،ومن
وهذا العلم هو محا ُ
ومفتوح عىل احتامالت اإلضافة إليه والزيادة عليه .وألجل ذلك
تدريجي ومحدو ٌد
جه ٍة ثاني ٍة هو
ٌ
ٌّ
كلِّه نجده ال يستغني عن النقد والتكميل واإلضافة .وعىل هذا األساس نصل إىل القانون صفر يف
تقييمنا للعلم البرشي وهذا القانون هو الذي يحكم مستقبل املعرفة البرشيَّة يف مستوياتها الالحقة.
القانون صفر

كل قضيَّ ٍة علميَّ ٍة تابع ٌة
يقتيض هذا القانون األساس الحاكم عىل املعرفة البرشيَّة املكتسبة ،بأ َّن َّ
ملعايريِ مجالِها العلمي وقوانينه الناظمة له ،وأ َّما بالنسبة إىل العقل الناظر إىل هذا القض َّية من
كلً من صدقها وكذبها محتمالن .وإذا كان ال ب َّد من
الخارج فهي يف معرض االحتامل ،أي أ ّن ّ
االستدالل إلثبات عموميَّة هذا القانون وشموله ،نقول:
فلسفي َّ
يدل على معنيين:
ح
اإلمكان مصطل ٌ
ٌّ

الخاص وهو اإلمكان الذي يُس َند إىل املمكنات ،ويُس َّمى يف اصطالح الفالسفة
 .1اإلمكان الذايت
ّ
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أي
باإلمكان املاهوي .وأعتقد بصحة توسعة دائرة هذا اإلمكان ليُسند إىل الوجود اإلمكاين .وعىل ِّ
حا ٍل ،فإ َّن املراد من هذا املصطلح عندما يُسند إىل املاه َّية :سلب رضورة الوجود ورضورة العدم
ميتافيزيقي
فلسفي
كل من الوجود والعدم .وهذا اإلمكان هو مفهو ٌم
عنها ،وتساوي نسبتها إىل ٍّ
ٌّ
ٌّ
يالزم املاه َّيات املمكنة حتى بعد وجودها .ومل يكتف الفالسفة مبصطلح اإلمكان عىل عمومه بل
أقسام وأنوا ٍع له فطرحوا مصطلح اإلمكان الوقوعي ،ومصطلح اإلمكان الفقري
حاولوا الوصول إىل
ٍ
الذي أبدعه الفيلسوف املسلم صدر الدين الشريازي.
 .2املعنى الثاين لإلمكان هو اإلمكان مبعنى احتامل الصدق والكذب ،وهذا املصطلح يبدو
واضحاً ال يحتاج إىل الكثري من البيان ،ولكن مع ذلك ربَّ ا ال يكون من باب التطويل بال طائلٍ
الحديث عن بعض أحكامه ورشوطه رغب ًة يف املزيد من الوضوح:
توضيح مفهوم اإلمكان بمعنى االحتمال

يرتكز االحتامل عىل اإلمكان الذايت الخاص ،أو عىل عدم العلم بالواقعة أو اليشء أو القضيَّة.

وعىل الحالني يتمتَّع االحتامل بقوان َني فلسف َّي ٍة ورياض َّي ٍة تحكمه وتنظِّم أبعاده .ويكتفي الذهن
اإلنساين بالتقريب والحدس لحساب قيمة االحتامالت يف الحياة اليوم َّية العاديَّة ،ويف الحاالت التي
تحتاج إىل الدقَّة حاول الذهن اإلنساين تنظيم االحتامالت عىل ٍ
أسس رياض ّي ٍة يتولَّ أمرها ما يعرف

بـ «حساب االحتامل» يف علم الرياضيَّات ،كام اخرتع هذا الذهن بعض القوانني الفلسفيَّة لدراسة
االحتامالت وتقييمها.
كل قضيَّ ٍة من القضايا
وعىل هذا األساس ،فإ َّن ما نقصده من االحتامل والقانون صفر هو أ َّن َّ

املرتت ِّبة عىل العلم البرشي والناتجة عنه تتمتَّع بحد ذاتها بقيم ٍة احتامل َّي ٍة هي( :صفر) لصدقها ،أي
أنَّها يف حد ذاتها ال تبلغ در ُجتها من الصدق أك َرث من صفرٍ.
األولية
إثبات القيمة صفر لالحتماالت
َّ

كل قض َّي ٍة من القضايا عندما ننسبها إىل الوجود اإلنساين غري املعصوم واملع َّرض للخطأ واالشتباه،
ُّ
يتساوي فيها احتامل صدقها وكذبها يف ح ِّد نفسها .وهذا االحتامل وإن كان مبعنى احتامل الصدق
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ناتج ،أو هو أث ٌر من آثار اإلمكان الذايت .ومضمون هذا اإلمكان
والكذب ،إال أنَّه يف الوقت عينه ٌ
هو أ َّن املوجود غري املعصوم وغري املصون من الخطأ ال يحمل يف ذاته واق َع القضايا ،بل واق ُع هذه
خارج ذاته وهو يحاول اكتشافها واالطالع عليها ،وبالتايل ال مرج َع أ ّول ّياً ورضوريّاً لصحة
القضايا قائ ُم َ
معرفته أو كذبها .وميكن تقرير الربهان عىل هذه القاعدة عىل النحو اآليت:
ألي يش ٍء هو إمكا ٌن بالقياس إىل ماه َّيته ،أي أ َّن نسبة هذه املاه َّية
عىل الرغم من أ َّن اإلمكان ِّ
كل من الوجود والعدم متساويةٌ ،بحيث ال يُر َّجح وجو ُدها عىل عد ِمها ما مل يكن هناك علَّ ٌة
إىل ٍّ
ت ُر ِّجح جانب الوجود .ولك َّن هذا اإلمكان بحسب نفس األمر مسا ٍو لعدم اليشء ،ومن هنا فإن

كل املمكنات يف حد ذاتها معدومةٌ ،وعدمها النفس أمري متق ِّد ٌم عىل وجودها ،وبالتايل فهي
ّ
مسبوق ٌة بالعدم .وبعبار ٍة أخرى :هي حادث ٌة بالحدوث النفس أمري وتتمتَّع بالوجود بعد إفاضة
واجب الوجود الوجود عليها.
كل قض َّي ٍة علم َّي ٍة يتساوى فيها احتامل
وعندما نط ِّبق هذا القانون الفلسفي عىل املعرفة ،نرى أ َّن ّ
الخطأ والصواب ،بل هي مسبوق ٌة بالعدم .نعم هذا العدم أو تساوي احتامل الخطأ والصواب هو مع
غض النظر عن العلل املوجدة للعلم بالقض َّية .وهذا ما نقصده مبساواة احتامل القض َّية لـ «صفر»
ِّ
ٌ
وذلك أ َّن العل َم بالقضيَّة حادثٌ
محل كالمنا
مسبوق بالعدم بالقياس إىل العامل بالقضيَّة الذي هو يف ّ
ألي ضامنٍ ذايتٍّ لنيل الواقع كام هو يف نفس األمر .نعم ذلك
موجو ٌد يجوز عليه الخطأ ،وهو فاق ٌد ِّ
كله يف القضايا املكتسبة .هذا مع االلتفات إىل أ َّن القضايا املكتسبة عندما ت ُقطع صلتها بالعالِم تكون
قيمة احتامل صدقها رياضياً  1 /2ال صفرا ً؛ ألنَّها تحتمل الصدق والكذب بشكلٍ متساوٍ.
ويرتت َّب عىل ما تق َّدم كلِّه حاجة العلوم املكتسبة إىل التقوية والتمتني ،وبالتايل هي فمضطَّر ٌة
إلفساح املجال لغريها من القضايا األكرثِ ق َّوةً .وال يعني هذا القانون األ َّويل الذي عبَّ نا عنه بالقانون
جرس
صفر ،أو القانون األ َّو ّيل ترجيح قضيَّ ٍة عىل قضيَّ ٍة أو احتام ٍل عىل احتام ٍل .وما هو يف الواقع إال ُ
لكل القضايا العلم َّية املكتسبة التي يؤمن بها.
إنذا ٍر للعقل اإلنساين ،يدعوه إىل مامرسة النقد الذايت َّ
ورمبا ميكن التعبري عن هذا القانون ووصفه بأنَّه «قانون إمكان املعرفة البرشيَّة» ،وذلك ألنَّه يدعو
اإلنسان إىل تج ُّنب الحكم برضورة الصدق عىل القضايا التي يكتسبها ،ويؤ ِّدي إىل وضعها يف خانة
إمكان الصدق.
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ٍ
وملزيد من الوضوح نضيف :إ َّن كلمة «الرضورة» عندما ت ُستعمل يف سياق الحديث عن
رضورة صدق قض َّي ٍة  ،ال يتناىف هذا مع إمكانها الذايت ،عندما تكون القض َّية ممكنة ماد ًة

«وجه ًة » .وكذلك كلمة اإلمكان يف هذا املبحث يُراد بها احتامل صدق القضيَّة .وأ َّما اإلمكان
املستعمل يف حامل القض َّية ،فهو اإلمكان باملعنى الفلسفي (امليتافيزيقي) وهو اإلمكان
الذايت املاهوي.
فضاء الضرورة في العلم

يتمتَّع العلم بفضاءين رضوريني:
 .1فضاء املفاهيم والقضايا العا َّمة التي ال تحتاج إىل استدال ٍل أو ٍ
إثبات .ويتوقَّف وجود العلم
ألي قض َّي ٍة علم َّي ٍة.
واستمرار مسريته عىل وجود هذه املجموعة من الرضوريَّات حيث هي املنطلق ِّ

وهذه املفاهيم والقضايا ال تحتاج إىل ٍ
إثبات وإن كانت يف مقام الرشح والتوضيح ت ُقرن أحياناً مبا
ٌ
ظاهري لرفع الشبهة وتوضيح البديه َّيات ورشحها .ومن أمثلة هذه
استدالل
يشبه االستدالل ،ولك َّنه
ٌّ

الرضوريَّات :الوجود ،العدم ،العلة واملعلول ،الرشط واملرشوط ،استحالة التناقض ،استحالة الدور،
واستحالة التسلسل.
 .2فضاء العصمة من الخطأ يف الواقع ونظام اإلمكان الذي ميثِّل معيارا ً لبعض املعارف ولألخالق.
وقد فتح الله هذا الباب يف وجوه البرش عن طريق املعصومني(ع) ،حيث أرشق العلم اللَّ ُدين عىل
قلوب مجموع ٍة من الناس ليكونوا حج ًة وضامناً لتوجيه اإلنسان .وهكذا يتَّضح أ َّن الوصول إىل الدين
ميس من خالل طريقني :األ َّول منهام هو العلم اللَّ ُدين
وأصول معارفه كام إىل أصول القيم األخالقيةٌ َّ ،
املتوفِّر عند األنبياء واألوصياء (ع) .والثاين منهام هو املصدر املستقر يف كافَّة العقول واألذهان .وهذا
املصدر هو مجموع القضايا العا َّمة املستقرة يف العقل اإلنساين :العميل منه والنظري ،مثل :وجوب
الصدق وامتناع اجتامع التناقض.
مفهوم الدين في هذه الدراسة

قريب يف ماه َّيته من ماه َّية العقل العام
نستخدم كلمة «الدين» يف هذه الدراسة يف مع ًنى
ٍ
واألخالق ،بعيدا ً عن اختالف وجهات النظر حول بعض التفاصيل .وقبل رشح هذا املعنى وتوضيحه،
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نرى رضورة توضيح مفهوم «التديُّن» من جه ِة ما له من املعنى املتعارف عليه بني األذهان ،كام من
جهة ما له من مع ًنى ميكن أن يُراد منه ،أو يُنقل من ذهن إىل ذهن عند استخدام هذه الكلمة.
تشري كلمة «التديُّن» إىل اإلرادة العا َّمة واملشرتكة بني العقل واألخالق عىل تب ِّني حقيق ٍة ،ت َر ُجح
أي ٍ
رشط أو ح ٍّد عىل سائر الحقائق والخيارات .وعندما يتحقَّق هذا العزم وتلك اإلرادة،
ك َّفتُها دون ِّ
ويتوصل الفرد إىل اختيار تلك الحقيقة ،ويوجد فر ٌد بالذات لها يف النفس اإلنسان َّية ،يتحقَّق اإلميان
َّ
وبتبع ذلك يتحقَّق ما يُطلق عليه يف الروايات الرشع َّية «روح اإلميان».
ٍ
كل درج ٍة من هذه الدرجات من
درجات متع ّدد ٍة ،يتحقَّق ما يالزم َّ
وبتحقُّق التديُّن وما له من
ٍ
خاص ٍة بتلك الدرجة من التديُّن .مثالً :مييل اإلنسان بالطبع إىل تحقيق منافعه ويفضِّ لها
ترجيحات َّ
عىل غريها ولوال أ َّن العقل العميل يحول بينه وبني األَث َرة والطمع لسعى للحصول عىل مصلحته
ومنفعته ولو عىل حساب مصالح اآلخرين ومنافعهم .ولكن عندما يتحقَّق يف النفس اإلنسانيَّة درج ٌة
ٍ
درجات التديُّن نرى هذا اإلنسان ،ومبا يتناسب مع هذه الدرجة مييل إىل اإليثار بدل األَث َ َرة،
من
فيميل إىل العمل مبا ُييل عليه مبدأ األخالق والوجود ومصدرهام األ َّول .وبالتدقيق يف مصدر هذا
امليل ومنشأه نجد أ َّن له مصد َريْن هام العقل واألخالق من جه ٍة ،وهام ينبعان من داخل النفس
منفصل عن النفس اإلنسانيَّة ويقع خارج
ٌ
اإلنسانيَّة مبقتىض فطرتها .واملصدر اآلخر هو مصد ٌر
وشائج قرىب تدعو إىل الخضوع
الخاص بها .وبني هذه الحقيقة وبني العقل واألخالق
حرميها وفضائها
ّ
ُ
ٍ
إحساس بالتكلُّف واالنفصال .وهذه الحقيقة هي الله وهي مصدر التديُّن
أي
بني يديها دون ِّ
ومنبعه األصيل .وسوف نشري الحقاً إىل أ َّن الدين مرتب ٌط بحقيق ٍة هي األصل للوجود واألخالق يف آنٍ
معاً ،بل ال معنى لألخالق وال ضامن لها من دون وجود هذه الحقيقة التي هي الله.
بأي ٍ
ٌ
معادل ومسا ٍو لرتجيح اإلحسان
قيد لإلحسان
إذا ً ،امليل إىل الرتجيح غري املرشوط وال املق َّيد ِّ
مستقل عن
ٌّ
عىل امليول والرغبات والنوازع والحاجات ،ومبا أ َّن األمر املطلق باإلحسان أم ٌر خال ٌد ،فهو
أي موجو ٍد ممكنٍ  ،ومرتب ٌط ارتباطاً وثيقاً مبصدر الوجود واألخالق.
اإلنسان وعن ِّ
خواصه
وبعدما تقدم ،يبدو من املناسب الرشوع يف تعريف الدين وتحديد ماهيَّته ،بحسب
ِّ
ورشوطه ،كام بحسب مصدره ومنشأه وحقيقته املق ِّومة له .واملراد من ماهيَّة الدين ،ماهيَّتُه يف
سياق تركيب «العلم والدين».
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وبالنظر إىل ما تقدم من إشار ٍة إىل حقيقة التديُّن وأنَّه امليل األخالقي والعقيل نحو التعلق
تستحق الشكر والتقدير بذاتها ،بالنظر إىل ذلك ميكن البحث حول الدين من جهة ارتباط
بحقيق ٍة
ّ
العقل األخالقي بالحقيقة اإلله َّية بوصفها املتعلَّق األ َّويل والذايت للتديُّن .ويجدر بنا اإلشارة إىل
يعب عن نظام األخالق والعقل ،نشري به إىل األبعاد
رص ِّ
أ َّن تركيب «العقل األخالقي» مفهو ٌم مخت ٌ
املتع ِّددة للعقل النظري والعقل العميل يف بعده األخالقي.
محل آخ َر يف مقالة حول العقل العميل[[[ ،وكذلك بنا ًء عىل ما حقَّقناه يف
بنا ًء عىل ما قررناه يف ٍّ
أبحاثنا النقديَّة حول العقل ميكننا القول هنا :إ َّن العقل األخالقي منقا ٌد بالطبع للقوانني األخالقيَّة
كل قضيَّ ٍة أخالقيَّ ٍة لها وجودها بالحمل
األبديَّة ،وهو يعطيها صدر مجلس وجدانه .ومن هنا ،فإ َّن ّ
أخالقي بالذات وال يصل إىل األخالق بعد
العقل
الشائع يف منزلة العقل األخالقي .وهكذا يبدو أ ّن َ
ٌّ
التأمل والبحث أو االكتساب .وبالتايل فإن اإلنسان أخالقي بالطبع ،يتل َّمس أثر قوانني األخالق يف
الرضوري وهذا يكشف عن عدم استناد هذه القوانني إىل مبدأٍ ممكنٍ .
مرحلة الوجدان األ َّو ّيل
ّ
مصباح ها ٍد له نحو الرقي والتط ُّور يف نظامه
وهكذا يتّضح أنَّه يتوفَّر للعقل ومن داخله
ٌ
األخالقي ،ومثل هذا النظام األخالقي ليس من صنع املخلوق ،فهو بالتايل مستن ٌد إىل حقيق ٍة هي
مبدأ الوجود واألخالق يف آنٍ  ،وت ُس َّمى هذه الحقيقة التي هي الله تعاىل بـ «الشارع» من حيثُ س ُّنها
مجموع ًة من القوانني الناظمة للفعل االختياري الصادرعن املخلوق القادر عىل االختيار.
وعليه ،فإ َّن ماهيَّة الدين تتح َّدد وفق مقتضيات العقل النظري والعقل األخالقي بأنَّها :نظام أصول
اإلميان وقوانني العمل يف حدود منطقة االختيار .مع االلتفات إىل فكرة األمر بني األمرين التي تضبط
كل من االختيار والجرب .وقد أبلغ الله هذه األصول وأق َّر تلك القوانني آخذا ً باالعتبار حدود
حدود ٍّ
قدرات اإلنسان وحدود دائرة اختياره.
والدين بعد إبالغه إىل األنبياء ،وعرضهم إياه عىل اإلنسان يصبح يف متناول قواهم املدرِكة من
طريقني :الطريق العام البديهي املتاح لجميع الناس بالفطرة ،وعن طريق االكتساب والتعلم املتوقِّف
عىل الوعي واالختيار .ولهذا الدين يف واقعه من حيث هو معيار لتقويم املفاهيم والقضايا الدينيَّة
وتؤش هذه
مرحلتان طوليَّتان بينهام
تطابق تا ٌّم؛ ،املرحلة األوىل :هي مرحلة نزول الدين واستيداعهِّ .
ٌ
[[[ .مجلة نقد ونظر ،السنة الرابعة ،العدد 1و ،2شتاء ربيع  ،1377-1376ص.121 :

نظرية العلم الديني على ضوء معادالت العلم والدين

17

املرحلة إىل الدين كام نزل عىل النبي محمد (صلی اللّه علیه وآله وسلّم) وأُودع عند أوصيائه (علیهم
السالم) ،وهي املرتبة األوىل لواقع الدين يف عامل اإلمكان .واألمر عينه يصدق بالنسبة إىل األديان السابقة
التي نزلت عىل األنبياء السابقني عىل نبينا محمد (صىل اللّه علیه وآله وسلّم).
املرحلة الثانية :هي مرحلة صدور الدين وإبالغه بواسطة النبي (صلی اللّه علیهم وآله وسلّم)
السالم) .وهذه املرحلة أو املرتبة للدين تقع يف طول املرتبة السابقة وهي
ومن بعده أوصيائه (عليه ّ
متأخر ٌة عنها رتبةً ،وأحياناً هي متأخر ٌة عنها زماناً أيضاً .ويف هذه املرحلة تنتقل القوانني واألحكام
واألصول من عامل الجعل والترشيع النظري إىل عامل الفعليَّة ،ويرتت َّب عىل هذه النقلة وجوب البحث
عن التكليف.
خاص ٌة بالوسطاء بني
خاص ٌة مبمثيل الله ورسله ،أو فلنقل هي ّ
بينام نالحظ أ َّن املرحل َة األوىل ّ
أي أث ٍر من آثار فعليَّة التكليف ،ما مل يت َّم إبال ُغ هذه
الله والعباد ،وال يرتت َّب عىل هذه املرحلة ُّ
األحكام وتح ُّولُها إىل عامل الفعل َّية .وهذه املرحلة ليست مجرد طريق لتحقق املفاهيم واألحكام
واملاه َّيات الترشيع َّية ،بل هي مرحل ٌة ذاتُ صف ٍة موضوع َّي ٍة ،حيث إنَّها الطريق املضمون والنموذجي
السالم).
(استنادارد) لوصول األحكام بواسطة النبي (صلی اللّه علیه وآله وسلّم) واألوصياء (عليهم ّ
واملقصود من موضوع َّية هذه الطريق ،هي أنَّها ليست طريقاً فحسب ،بحيث ميكن إبداله
بغريه من الطرق والوسائل ،بل هي طريق مؤثر ٌة يف مضمون الرسالة اإلله َّية ،ولوال هذه الطريق
النس َّد باب التواصل بني الله وعباده .ومن هنا ،فإ َّن محاوالت اكتشاف األحكام الدينيَّة واملفاهيم
الخاصة مبن
الترشيعية ،هي محاوالتٌ برشيَّ ٌة توصل إىل الدين يف مرحلته الثانية ال يف هذه املرحلة
َّ
رش مبتلقي الوحي.
له صل ُة ٍ
وحي ،أو ارتبا ٌط مبا ٌ
كل األدلَّة االجتهاديَّة والفقاهتيَّة التي يُراد منها إثبات
ويشمل هذا الحكم املشار إليه أعاله ّ
الحكم الرشعي أو اكتشاف الوظيفة العمل َّية ،فهي جمي ُعها ناظر ٌة إىل الدين يف مرحلته الثانية ،أي
مرحلة اإلبالغ .وعىل هذا األساس يكون طرفَا املالزمة يف قانون املالزمة بني حكم الله وحكم العقل،
هام الدين والعقل يف املرحلة الثانية أي مرحلة اإلبالغ .وال ينفع قانون املالزمة إلثبات التكاليف
ما مل يكن مستندا ً إىل مصد ٍر موثوقٍ هو ما أبلغه وسطاء الله وحملة رسالته إىل عباده .وال طريق
معصوم من الخطأ،
عقل محدو ٌد وغ ُري
للعقل إىل املرحلة األوىل من مراحل تحقُّق الدين ،وذلك ألنه ٌ
ٍ
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أي ضامن ٍة تحميه من الوقوع فيه .وذلك عىل الرغم من دعوى بعضهم القدرة املتعالية
وال ميلك َّ
(ترانسندنت) للعقل يف مجال امليتافيزيقا.
الخاصة عىل الوصول إىل الترشيع والدين يف
ومن اآلثار التي ترتتَّب عىل دعوى قدرة العقول
َّ
مرحلته األوىل ،هو أن نق َّر هذه العقول املحدودة وغري املعصومة من الخطأ ،بحسب الفرض ،عىل
ما ت َّدعيه وقد يكون يف كثري من األحوال متناقضاً ،ونسمح لهذه العقول بنسبة ما تكتشفه إىل الله.
وال يخفى ما يف ذلك من لوازم ال ميكن القبول بها أو اعتقادها.
ميزان
ي
ٍ
العلم والدين ككف َت ْ

كل من العلم والدين بح ِّد ذاتيهام ،ومن هذه الجهة هام يتوفَّران
ما تق َّدم كلُّه هو حول ٍّ
بغض النظر عن جهاز اإلدراك البرشي الذي يرتبط مبرحلة الكشف
عىل حقيق ٍة قامئ ٍة بنفسهاَّ ،
واالستنباط .وقد ُعلِم مام تق َّدم أ َّن جهاز اإلدراك اإلنساين يف مرحلة الرضورة واألحكام الرضوريَّة
(البديه ّية) يتل َّمس حقيقة الدين ومقتضياته الكل َّية ،بل وميكنه أن يأمر بالعمل بها إذا أراد ،وال
بأي غرب ٍة بينه وبني هذه االقتضاءات الكلية.
يشعر ِّ
ديني» ،وذلك
وإذا كان العقل النظري يتمتَّع بهذه الصفة فإ َّن العقل العميل أيضاً هو ٌ
«عقل ٌّ

ألنَّه بحسب طبعه األ َّو ِّيل وحالته األصيلة مييل إىل ترجيح القوانني األخالق َّية عىل املصالح والحاجات،
وقد تق َّدم أ َّن القوانني األخالقيَّة ترتبط مببدأ الوجود واألخالق.

وعىل ضوء النتائج التي انتهينا إليها حتى اآلن ،ميكننا القول أ َّن العلم والدين يسريان عىل
خ ٍّط ٍ
واحد ،وبينهام تالز ٌم وانسجا ٌم تا ّمان ،وذلك بالنظر إىل اقتضاءات حقيقة الدين من جه ٍة

أوضح :إ َّن العلم يف مرحلة
واكتشاف العلم بحسب حقيقته األوليَّة من جه ٍة أخرى .وبعبار ٍة
َ
الرضوري منه ال يُدرِك وال يكشف إال القوانني الصحيحة املطابقة للواقع ،والدين كذلك يف مرحلة
السالم) ويف املرحلة الالحقة له ال يق ُّر حقيق ًة غ َري مطابق ٍة للواقع
استيداعه عند املعصوم (علیه ّ
أو بعيد ًة عن إلزامات القانون األخالقي ،وعندما يكون املِالك واملعيار هو املطابقة للواقع ،ال

يبقى ٌ
يستحق البحث هو
كل من الطرفني .وما
مجال للتضارب أو التنايف والتضا ّد بني مقتضيات ٍّ
ّ
مرحلة ما بعد العلم الرضوري.
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إشكالية إصابة العلم البشري للواقع
َّ

إذا كان العل ُم ،يف مرحلة الرضورة والبداهة ،ال يعاين من أزمة إصابة الواقع والقبض عليه،
فإ َّن اإلشكال َّية األبرز تظهر عندما نتجاوز مرحلة الرضورة ،إىل منطقة العلم املكتسب؛ وذلك أل َّن
العلم املكتسب الذي يحاول العثور عىل الحقيقة الدين َّية والقبض عليها تاب ٌع للجهاز اإلدرايك من
جه ٍة ،وتاب ٌع للمناهج املعمدة يف مقام االستنباط من املعطيات التي يوفِّرها الدين للعقل اإلنساين.
ومن هنا ،تح َّول البحث عن سبل الوصول إىل الدين ومدى إصابة مفاهيمه وترشيعاته ،طاملا
رضوري (ممكن الصدق)؟
تدريجي وغ ُري
أ َّن هذا العلم الحاصل من االشتغال البحثي هو عل ٌم
ٍّ
ٌّ
والسؤال نفسه ينطبق عىل مدى إصابة علومنا املكتسبة للواقع ونفس األمر :كيف يرتبط عقلنا
التدريجي غري املعصوم عن الخطأ -بالواقع ونفس األمر وكيف يكتشفه ،وتتَّسع دائرة السؤاللتض َّم يف محيطها العقل النظري والعلمي واألخالقي؟ وتقع مسؤوليَّة اإلجابة عن إشكاليَّة العقل
والواقع عىل عاتق نقد املعرفة والعلم ونقد مصادرهام ،فال ب َّد من تقويم مصادر املعرفة وتحديد
الصالح منها إلنتاج املعرفة وغري الصالح .وبعد هذه املرحلة من النقد ال ب َّد من النظر يف رشوط
التوصل إليها ،ليُعلم بعد ذلك
إنتاج هذه املصادر وإمكانيَّات تعميمها ،كام ونقد النتائج التي ت َّم ُّ
مدى قدرة الجهاز املعريف لإلنسان العادي عىل إدراك الواقع ،ولتُح َّدد دائرة امليادين واملجاالت التي
ميكن لهذا الجهاز اإلدرايك أن يرسح فيها ويصول ويجول .ولتُعلَم أيضاً الحدود والسدود التي تحارص
العقل اإلنساين تكويناً ومتنعه من التطاول عىل ما ال يُطال ،وليَ ِك َّف عن السعي يف تناول ما ال ينال.
وبالتايل ال ب َّد من اإلجابة عن مجموع ٍة من األسئلة منها :هل للعقل حدو ٌد تكوينيَّ ٌة ال يستطيع
تجاوزها؟ هل متنع السدود الوجوديَّة واملاهويَّة جهاز اإلدراك البرشي من الوصول إىل ميادين أوسع
مام يناله فعالً؟ أم أنَّه ال ح َّد للعقل واإلدراك وال سدو َد تكوينيَّ ًة تحول بينه وبني التوث ُّب إىل ما
يرغب يف الوصول إليه ونيله؟
أحيل
وال يتَّسع املجال لإلجابة عن هذه األسئلة جميعاً ،وال لتحليل اإلشكال َّيات كلِّها؛ ولذلك ُ
القارئَ الكري َم إىل بعض كتابايت يف موضوع تقويم املعرفة تحت عنوان« :نقد العقل الرتكيبي»
العقل
َ
و «نقد متامية العقل» ولكن ال بأس من اإلشارة إىل أنَّنا يف تلك الكتابات أرشنا إىل أ َّن
ٍ
كل موجو ٍد مشاب ٍه له يتمتَّع بالعقل
ومستويات .وكام أ َّن اإلنسان بل إ ّن َّ
احل
جها ٌز مرك ٌَّب وذو مر َ
النظري والعميل ،والعقل األخالقي ،والعقل الشهودي ،كذلك يتوفَّر عىل شبه العقل (العقل
يف مرحلة القوة الواهمة والق ّوة املتخيّلة) والعقل الحيس والعقل الوجودي ،وهذه املراحل أو
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املفاهيم جميعاً تشكِّل ما يُعرف بالعقل دون إضاف ٍة إىل يش ٍء آخ َر وتعطيه قوامه.
الخاص .ويف هذه املرحلة أي مرحلة العقل
وعىل هذا األساس ،تنال املوجودات العاقلة عقلها
َّ
الخاص ت ُتاح إمكانيَّة نقد العلم املكتسب واالستداليل .فالعلوم البرشيَّة بأرسها من العقل املحض إىل
ّ
املفسة ،هذه كلّها من نتائج العقل
العقل الحيس والتجريبي ،إىل العلوم املتعلقة بالقضايا والعلوم ِّ
الخاص ومثاره .وما نقصده من مفهوم «العقل الخاص» هو العقل املنظِّر أو املبتكر للنظريَّات يف
ّ
القضايا العقل َّية والنظريَّة أو يف األمور الحس َّية.
محتاج إىل معاي َري
وملا كان هذا العقل محدودا ً وغ َري مصونٍ من الخطأ وتدريج ّياً كذلك ،فهو
ٌ
مستقلَّ ٍة عنه .وهذه املعاي ُري موجود ٌة يف العقل املشرتك ،يف القضايا واملفاهيم العا َّمة املستقلَّة عن
املعصوم من
النظريَّات .وأ َّما يف العقل الذي يقع خارج الذهن فتتجلَّ هذه املعايري يف العلمِ اللَّ ُد ِّين
ِ
مؤشات عصمته وحفظه من الخطأ .وهذا العلم اللَّ ُدين من خصائص وسائط الله
الخطأ الذي يحمل ِّ
ورسله إىل عامل اإلمكان .ولدينا برهانان تامان يُثبتان وجود هؤالء الرسل يف عامل املمكنات أحدهام
برها ٌن مل ٌّّي واآلخ ُر إنٌِّّ.
ي
تقرير البرهان اإلنِّ ّ

لكل ذي عقلٍ بحيث ال يحتاج إدراكها
إ َّن املعاي َري التي طرحوها واضح ٌة للعيان ،وظاهر ٌة ِّ
أي ٍ
الخاص ونظريَّاته .ومل َّا كانت قوانني األخالق وأصول
جهد من العقل
ّ
وتوضيحها للعقول إىل ِّ
رشيعة الدين ،وهام متطابقان يف جوهرهام ،مل َّا كانت هذه األمور قامئ ًة بذاتها ومستغني ًة عن
النظريَّات ،كان إبالغ املبلغني عن الله وتعليمهم لرشائعه سبحانه مستغيناً أيضاً عن النظريَّات
وأفكار العقل الخاص ،وإال كان جهاز العقل البرشي وأساسه وقوانني األخالق بحاج ٍة إىل هذه
النظريَّات ،ولتوقَّف الحكم بالصحة وعدمها والحسن وعدمه عىل معونة هذه النظريَّات وغوثها.
ومن هنا ،نعرف أ َّن أساس العقل البرشي وحده يكفي لتثبيت القوانني األخالق َّية ،كام أنَّه
يكفي لتثبيت مقتضيات العقل النظري ومفاهيمه .كذلك يكتفي العقل بنفسه ليق ِّرر القانون
القايض :بـ «عدم جواز تعميم حكم العقل املحدود الصادر من غري املعصوم من الخطأ عىل سائر
الخاص نحو
املوجودات» .وهذا القانون هو أساس استقالل العقل املشرتك ،وهو الدافع للعقل
ّ
معصوم من الخطأ مستق ٍّر يف عامل اإلمكان واملمكنات ،ولوال ذلك ملا كان للعقل
اللجوء إىل مصد ٍر
ٍ
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والعقالنيَّة مع ًنى ،وال للقانون األخالقي قيمةٌ ،وال لالستدالل والحجة رك ٌن ميكن االعتامد عليه.
ويرتتَّب عىل ما تق َّدم من الحديث حول طبيعة العقل ومراحل تقييمه ونقده وحول الدين
وماهيَّته ونسخه مجموع ٌة من النتائج نوردها يف ما يأيت:
خواصه وأحكامه ومقتضياته التي ال تُتَوقَّع من
لكل منهام
 .1العقل عىل نوعنيٍّ ،
ّ
اآلخر.
النوع األول :العقل املشرتك الذي يق ِّرر أو يكتشف املفاهيم والقضايا واألوامر
الرضوريَّ ِة الصدقِ التي ال تحتاج إىل نظ ٍر واستدال ٍل ،وهي بالتايل خارج دائرة العقل
الخاص.
ّ
الخاص ،وهو العقل املكتسب وهو أدا ُة أو مجموع ُة املعارف
النوع الثاين :العقل
ّ
التي يكتسبها ويتّحد هذان النوعان يف اإلنسان املعصوم ،وبسبب هذا االتحاد فهو من َّز ٌه
عن الخطأ يف الحكم وعن السهو.
الخاص .وألجل هذا االرتباط بالعقل
 .2االستدالل عىل أنواعه من متعلّقات العقل
ّ
الخاص ،فإ َّن وجوه االستدالل محارص ٌة بالقانون الثاليث ،أو فلنقل هي تتميَّز بصفاته
ّ
الثالثة وهي :كونها محدود ًة وتدريجي ًة ومحتمل ًة الخطأ.
 .3وبنا ًء عليه ،فإ َّن األدلَّة وإن كانت ت ِّربر نتائجها وتُثْبتها ،إال أ َّن إثباتها مرشو ٌط
املطلق واملج َّرد من الحدود .ومن هنا
ومحدو ٌد وال يُتوقَّع من الدليل املحدود ،اإلثباتُ
ُ
أقسام:
يقسم األصوليون األدلَّة إىل ثالثة
ٍ
ِّ
رص بقول املعصوم وفعله وتقريره ،ويف
ُ
األول:
الدليل «العام الشمول» وهو منح ٌ
العقل الرضوري مثل قانون عدم التناقض ،وقانون حاجة املمكن إىل علَّ ٍة مر ِّجح ٍة ،وبطالن
الدور والتسلسل.
الثاين :الدليل «الشامل» وهو الدليل الح َّجة الذي يجوز االعتامد عليه ملن ال
ينال الدليل من النوع األ َّول ،وأهم سامت هذا الدليل تكمن يف اشرتاط االعتامد
يحصل الواقع وال يصيبه بالرضورة ،بل يح ِّدد الوظيفة
عليه بخرب ٍة ،ويف أنَّه ال ِّ
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ومصيب للواقع.
العمليَّة ملن ال يعلم بالتكليف .بينام الدليل األ َّول ُمثب ٌِت للتكليف
ٌ
الخاص بصاحبه ،ومثل هذا الدليل ين ِّجز الواقع
الثالث :الدليل «الالزم» وهو الدليل
ّ
عىل صاحبه وال يُلزِم غريه .ومثاله القطع الشخيص غري املستند إىل الدليل األ َّول .فمثل
أي حا ٍل
هذا الدليل إذا تجاوزنا الخالف بني األصوليني يف جواز االعتامد عليه ،إال أنَّه عىل ِّ
ليس حج ًة عىل غري القاطع.
ٌ
تساؤل حول موقع
ويولد من رحم اعتبار االستدالل من صنف الدليل «الالزم»،
االجتهاد واستنباط املجتهد لألحكام الرشع َّية؟
ونجد أنفسنا مضطَّرين إىل التوقُّف عند هذا التساؤل ،ولو مع مراعاة االختصار قدر
ما يتاح لنا ذلك:
عمل يستند إىل الخربة كغريه من
إ َّن االستدالل االستنباطي الذي يُس َّمى االجتهاد ،هو ٌ
األعامل املشابهة التي تعتمد عىل الخربة ،مع فارقٍ بينه وبينها يف كونه مح ّددا ً ومقيّدا ً
معي من األدلَّة هي املصادر التي اعتمدتها
خاص ٍة يُشرتط فيها االستناد إىل نو ٍع َّ ٍ
بخرب ٍة ّ
الرشيعة وأقرتها وساط ًة بني اإلنسان وبني تكليفه الرشعي .بينام غري االجتهاد من األعامل
كل من يثق بخربته كائناَ ما كان
الخربوية ال تُقيَّد بهذا القيد .فالطبيب مثالً يرجع إليه ّ
منشأ هذه الخربة .وأ َّما املجتهد ،فال يجوز الرجوع إليه والعمل بفتواه ،إال إذا كانت
مستند ًة إىل ٍ
خاص من األدلة ،وأ َّما الفتاوى واالستنباطات التي تعتمد عىل غري
منط ٍّ
األدلَّة الرشع َّية ،فهي حتّى لو أفادت اليقني وولَّدت القطع ،إال أنَّها ال تكون ح َّج ًة إال عىل
دليل «الز ٌم».
صاحبها .وبالتايل فهي ٌ
هذا ،وبني األصوليني واألخباريني ٌ
خالف يف حج َّية الدليل الالزم حتى عىل صاحب الدليل
والقاطع به .والرأي املشهور بني األصوليني هو أ َّن القطع مهام كان مصدره ومنشأه حج ٌة
عىل القاطع ين ِّجز ويعذِّر .وأ َّما األخباريون فهم يرون انحصار الحجة بالدليل غري العقيل.
 .4إ َّن جوهر الدين وروحه هو حقيق ٌة قامئ ٌة بذاتها وهي عا َّم ٌة تستحق االحرتام
كل زمانٍ ومكانٍ  .وملا كان عامل اإلمكان يف بُعديْه العميل
والتقدير بل والتضحية ،يف ِّ
تستحق التضحية بهذا الشكل ،فإ َّن الله وحده وما يصدر
كل فكر ٍة
والنظري يخلو من ِّ
ّ
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أحكام ،هو الذي تنطبق عليه هذه الصفة .وبالتايل فإ َّن يف الدين ما يدعو العقل
عنه من
ٍ
إىل الطاعة واالنقياد.
وعليه ،فإ َّن مفهوم الدين وحقيقته أم ُر مست ِق ٌّر يف عمق العقل اإلنساين ،وهذه
سببي .ومعنى ذلك أنَّ:
الحقيقة مستقلَّ ٌة عن ِّ
سببي أو ُم ٍّ
أي أم ٍر ٍّ
تص ُّور الدين والتصديق به هو من التص ّورات والتصديقات األ ّول ّية والشاملة املستق ّرة
ومطابق لنظام العقل
يف العقل .ومن هنا ،فإ َّن نظام الدين وما يتولَّد عنه بالذات مسا ٍو
ٌ
وما يرتتَّب عليه بالذات .وهذه املساواة هي مكمن املالزمة بني حكم العقل وحكم
الرشع .وأؤكِّد أ َّن العقل عند الحديث عن املالزمة هو العقل املشرتك الرضوري ال العقل
الخاص املحدود ،وذلك لعدم إمكان الحكم بالتالزم بني الدين املعصوم بالذات وبني
ّ
العقل غري املصون من الخطأ.
ٍ
خاص ٍة
 .5بنا ًء عليه ،ال مالزمة بني ما يصدر عن العقل وبني الرشع ،إال يف
ظروف َّ
ٍ
رشوط مح َّدد ٍة.
وضمن
الخاص والشرع
العالقة المحدودة بين العقل
ّ

الخاص والرشع بحالة مطابقة ما ينتج عنه للواقع ،وملقتضيات العقل
ينحرص التالزم بني العقل
ّ
املشرتك .وأ َّما يف غري تلك الحالة ،فال مالزمة بينهام .ولك َّن مشكلة هذه القض َّية الرشط َّية هي
الخاص ملعيا ٍر يثبت توفُّر الرشط وهو مطابقة الواقع ،ولذلك نحتاج إىل العقل
يف فقدان العقل
ّ
الرضوري املشرتك للعودة إليه بوصفه مالكاً للمعايري التي تقطع التسلسل وت ُبعدنا عن الدور ،وذلك
بالرجوع إىل ما عند العقل املشرتك من قضايا رضوريَّ ٍة ال تتوقَّف عىل اإلثبات واالستدالل.
ٍ
ضامنات يق ِّدمها العقل املشرتك.
الخاص والرشع عىل
إذا ً ،يتوقَّف الحكم باملالزمة بني العقل
ّ
أي ضامن ٍة للحكم بتحقق رشط املالزمة
وأ َّما إذا بقينا يف إطار العقل
ّ
الخاص ،فال تتوفَّر بني أيدينا ُّ
وهو مطابقة الواقع .وال ب َّد من اإلشارة إىل أنَّه عندما تتوفَّر ضامنات العقل املشرتك ،ال نبقى مع
خاص ،سمته األساس وخصوص َّيته
الخاص مبا هو ٌ
الخاص املكتسب .وعليه ،فإ َّن العقل
العقل
عقل ٌّ
ّ
ّ
األبرز هي املحدوديّة وعدم العصمة من الخطأ .وال يعني ذلك أبدا ً التشكيك يف نتائج هذا العقل
وما يصدر عنه ،فإ َّن بني االستدالل واالكتشاف ،وبني االستنباط من هذا االكتشاف ،والحكم مبالزمتها
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للرشع فرقاً شاسعاً .فالدليل الصالح الستنباط الحكم الرشعي هو الكتاب والسنة ،وعندما يضم
إليهام اإلجامع والعقل ،يلتئم شمل األدلَّة األربعة التي يتحدث عنها الفقها ُء واألصول ّيون يف كتبهم
وأبحاثهم األصول َّية والفقه َّية.
ويف هذا السياق توجد أسئل ٌة ع َّد ُة تدور حول اإلجامع والعقل من قبيل :ما املراد منهام عندما
يقرنان بالكتاب والس ّنة يف مجموعة األدلَّة األربعة؟ وما هو مربر حجتيهام ومدى هذه الحج َّية ،مع
عدم كونهام من املصادر الرشع َّية املبارشة؟ هذه األسئلة وغريها من أهم أبحاث علم األصول وأكرثها
حيويَّ ًة له .وقد أعمل علامء األصول عقولهم يف هذه املسائل وفكّكوا كثريا ً من ُعقدها .ولك َّنه العلم

الذي ال غاية ألمده وال منتهى لطريقه يظل يسعى يف طرح األجوبة واختبارها ،وإخضاعها ملحك
التقويم .وهذا ما فعله علامء املسلمني منذ صدر اإلسالم وحتَّى يومنا هذا .ولكن قيمة ذلك الجهد
ال تتجوهر وتزداد ألقاً وبريقاً ،إال باالستعداد الدائم للنقد ونقد النقد .ولسنا اآلن بصدد معاودة
التع ُّرف عىل أسس تلك االنتقادات ،وإنَّ ا بصدد بيان أهميَّة البحث حول دليليَّة العقل واإلجامع
ٍ
جديد.
يف الرتاث اإلسالمي .ولذلك ال نج ُد ب ّدا ً من الخوض يف ما خيض فيه من ِقبل علَّنا نعرث عىل
دليلية العقل واإلجماع
اإلشارة إلى
َّ
ال
اإلجماع بوصفه دلي ً

رأي من اآلراء ال يُع َّد بحد
من الواضح أ َّن اجتامع عد ٍد من األشخاص غري املعصومني عىل ٍ
ذاته ،مصدر رشع َّي ٍة أو أساساً لثبوت الحكم الرشعي ،أل َّن الحكم الرشعي يستند يف الواقع ونفس
األمر إىل إرادة الشارع وأمره أو نهيه ،بواسطة النبي (صلی اللّه علیه وآله وسلّم) وأوصيائه
السالم) ،الذين جعلهم الله واسط ًة يف ثبوت الحكم الرشعي ونقل ًة إلرادته،
املعصومني (علیهم ّ
رش لوصول الرشيعة إىل
مع فارقٍ بينهم هو أن النبي (صلی اللّه علیه وآله وسلّم) ٌ
سبب مبا ٌ
سبب لبقاء هذه الفعلية واستمرار الرشيعة عىل مستوى
مرحلة الفعلية ،والويص (علیه ّ
السالم) ٌ
البالغ والوصول .وقد تق َّدمت اإلشارة إىل انحصار الوساطة يف اإلبالغ برسلٍ يختارهم الله ويحرص
هذه املهمة فيهم .وأرشنا أيضاً إىل أ َّن إرادة الله وحده وجوهر الدين هو الذي يستحق الخضوع
محل بحثنا ليس يف اإلجامع ووجوب الخضوع له بالذات ،وإنَّ ا
املطلق والكامل .ومن هنا ،فإ َّن َّ
البحث يف مدى قدرة اإلجامع عىل الكشف عن إرادة الله؟ وبعبار ٍة أخرى :البحث حول اإلجامع
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يشبه البحث عن األمارات وإمكان االعتامد عليها الكتشاف إرادة الله وأحكام رشيعته.
وباختصا ٍر يجيب الفقه اإلمامي :إ َّن اإلجامع ليس ح َّج ًة بذاته ،وحج َّيته تُستم ُّد من كشفه عن
بأي طريق ٍة كان هذا الكشف سوا ًء كان من باب املالزمة أو التضمن .ويق ِّيد فقهاء
موقف املعصوم ِّ
وسعون دائرته إىل أصول الدين والعقائد،
اإلمامية حج َّية اإلجامع يف دائرة األحكام والرشيعة وال يُ ِّ
أل َّن هذه األخرية ال تثبت إال بإرجاعها إىل العقل املشرتك أو إىل حجة الله عىل عامل اإلمكان.
ال
العقل بوصفه دلي ً

ال يتع َّدد العقل وال يختلف من فر ٍد إىل آخ َر ،وما يتع َّدد هو مراتبه .فاملرتبة األوىل منه هي
مرتبة العقل املشرتك الذي يُس َّمى بالعقل الرضوري .وتوصف هذه املرتبة من العقل بـ «املشرتك»
ٍ
شخص وآخ َر ،وبني ٍ
بالنظر إىل عدم االختالف فيها بني ٍ
وظرف .وتتجلَّ هذه املرتبة يف مجموع ٍة
ظرف
من القضايا البديهية مثل« :استحالة التناقض»« ،استحالة التسلسل والدور»« ،حاجة املمكن إىل
عل ٍة» .وكذلك يف القضايا التي تحمل قياساتها معها .ومن أبرز سامت هذا العقل أو هذه املرتبة من
العقل ،عمومها وحجيتُها ومالزمتُها ألحكام الرشع.
الخاص املحدود بالزمان واملكان وبالشخص العاقل،
واملرتبة الثانية من العقل هي مرتبة العقل
ّ
وهذه املرتبة هي من امتيازات اإلنسان وخصائصه التي متيِّزه عن سائر املخلوقات .وهذا العقل
وإن كان ح َّج ًة عىل صاحبه إال أنَّه ال ميكن تعميمه بح ِّد ذاته وإلزام اآلخرين به ما مل ينت ِه إىل
ٍ
مشرتك هو العقل الرضوري أو الرشع .ولذلك ال ميكن الحكم باملالزمة بينه وبني الرشع ،أو
مصد ٍر
بكونه دليالً مست ِق ّلً عن الرشع وأحكامه .وهنا مكمن البحث ،وهو هل من طريقٍ لضامن مطابقة
مدركات هذا العقل ألحكام الرشع؟ وهي مسأل ٌة عىل درج ٍة عالي ٍة من الحساسية والخطورة ولك َّنها
تختص بحالة
تقع خارج إطار بحثنا يف هذه املقالة .ولكن ال ب َّد من اإلشارة إىل أ َّن هذه اإلشكال َّية ُّ
الخاص وحده دون أن يستند إىل أم ٍر من خارجه .وأ َّما إذا م ّد
االستدالل العقيل املعتمد عىل العقل
ّ
يد االستعانة إىل املصادر الدينيَّة ال يعود استدالالً عقليّاً ،بل يتح َّول إىل اجتها ٍد مل َز ٍم مبراعاة حدود
الفتوى ورشوطها .ويف مثل هذه الحالة ،يتح َّول العقل إىل وسيل ٍة من وسائل االستنباط .وعندما
يق ِّرر الفقهاء حج َّية العقل يقررونها يف حدود هذه الدائرة ،وال يوسعون دائرة عمل العقل إىل غري
الكشف واالستنباط.
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العبور من مفهو َميِ العلم والدين إلى العلم الديني

املقصود من مفهوم الدين أو جوهره بحسب ما تق َّدم يف عبار ٍ
ات ،هو الدين املحض كام هو يف
واقعه بحسب ما نزل عىل النبي (صلی اللّه علیه وآله وسلّم) يف مرحلة التأسيس وبحسب ما أودعه
النبي (صىل اللّه علیه وآله وسلّم) عند أوصيائه (عليهم السالم) يف مرحلة الحفظ واالستمرار .ووعاء
هذا الدين ومستودعه هو كتاب الله وقول املعصوم وفعله وتقريره وبهذا املعنى للدين تقاس سائر
املواقف واألفكار ليُحكم لها أو عليها.
وأ َّما الدين بحسب العقل املشرتك ،فقد تق َّدم توضيحه .ونعيد تحصيالً للفائدة فنقول:
إ َّن الدين بحسب العقل املشرتك هو ما يراه العقل رضوريّاً ،ويؤمن به بالرضورة ،ويرى وجوب
طاعته والخضوع له ،ومل َّا كانت مثل هذه الفكرة الدين َّية غ َري موجود ٍة يف العقل بح ِّد ذاته كان
الل ُه تعاىل هو امل ِ
ُنشئ لها واملق ّر َر لحقيقتها .وبعد هذا التوضيح ميكننا العبور إىل مركَّب «العلم
الديني» ،أو بعبار ٍة أخرى إىل معرفتنا بالعلم وبالدين ومستوى هذه املعرفة وكيفيَّتها .ولسنا نقصد
بهذه املعرفة معرفتنا للعلم أو الدين ،األمر الذي تقدم رشحه وتوضيحه .بل املقصود هو املعرفة
االجتهاديَّة التي هي العنرص املق ِّوم ملفهوم «العلم الديني».
االجتهاد بوصفه مقوِّما للعلم الديني

رغم الخوف من اإلطالة إال أنَّنا ال نجد مف ّرا ً من بيان معنى طريف العنوان املذكور أعاله:
االجتهاد :لقد ق َّدم الفقهاء واألصوليون تعريفات ع ّدة لالجتهاد وناقشوا وأكرثوا النقاش يف
الطرد والعكس والجامع ّية واملانع ّية .ولك َّننا نرى رضورة تعريف االجتهاد مبا يشمل االجتهاد يف
الفقه وغريه من العلوم؛ ولذلك يبدو أ َّن التعريف املناسب هو« :االجتهاد هو استخراج املفاهيم
والقضايا واملعارف واألحكام من النصوص الدين َّية وفق قواعد وضوابط محددة تقرها الرشيعة
وترىض بها منهجاً ووسيلة لالستنباط ،سواء استندت هذه الضوابط إىل العقل املشرتك ،أو إىل غريه
مام ثبت جواز االعتامد عليه .مع االلتفات إىل أ َّن نتيجة االجتهاد ،وإن كانت ح َّجة ويجوز بل يجب
الخضوع لها وامتثال مقتضاها ،إال أنها ليست رضوريَّة الصدق ،وإال لو كانت رضوريَّة الصدق ملا
كانت اجتهادا ً».
هذا هو التعريف الذي نتب ّناه لالجتهاد ،ونرى أنّه تعريف جامع شامل ،ويبدو يف هذا التعريف التفاته
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إىل أ َّن االجتهاد هو وسيلة وطريق إىل اكتشاف األمور الرشعيَّة .وينطبق هذا التعريف عىل االجتهاد يف
كل من األصوليني واألخباريني؛ حيث إ َّن
الفقه واالجتهاد يف غريه من العلوم الدين َّية .ويشمل كذلك مسلك ّ
كال منهام يهدف إىل الغاية نفسها والفرق ليس إال يف رشوط سلوك الطريق نحو الغاية وحدودها .وأهم
وجوه االختالف بني املسلكني تكمن يف املوقف من العقل وأ َّما يف غري العقل فاالختالف أقل حدة.
مفهوم العلم الديني

كل
ربا يكون ما تق َّدم حول العقل والدين يف مقام رشح مفهوميهام وبني حدودهام وماهية ٍّ
ّ
منهام ،مقدم ًة تسمح لنا بالبحث حول مفهوم «العلم الديني» وبيان موقعه .وعىل ضوء ذلك نرى
أ َّن العلم الديني له شكالن أو هو ينقسم إىل نوعني:
األول :العلم الذي يسعى إىل دراسة الدين مبا هو دي ٌن ،بهدف رشحه وتعليمه
وترويجه ،مقدم ًة لتطبيقه.
الثاين :العلم الذي ميكن استخراجه من النصوص الدين َّية ،عىل الرغم من عدم كون
الدين ،مبا هو دي ٌن ،ضامناً له وملتزماً ببيانه بالرضورة.
ولكن مع ذلك ،وبالنظر إىل شمول الدين واستيعابه لعامل اإلمكان ،فإنَّه يتولَّ وبغرض تحقيق
االنسجام يف هذا العامل ،تقديم بعض املعارف وتعليمها ولو عىل نح ٍو عا ٍّم وإجام ٍّيل .وعليه فإ َّن
خاص ،وأ َّما العلوم واملعارف
ديني ٌّ
املعارف التي يتولَّ الدين تقدميها بشكلٍ ٍّ
خاص وتفصي ٍّ
يل هي عل ٌم ٌّ
ديني عا ٌّم .ورمبا يحتاج وضوح املطلب مزي َد بيانٍ .
التي يق ِّدمها الدين عىل نح ٍو ك ٍّ
يل وعا ٍّم فهي عل ٌم ٌّ
تعريف العلم الديني الخاص

هذا القسم من العلم الذي يلتزم الدين والنصوص الدين َّية ببيانه ،رمبا ميكن اإلشارة إىل مرتبتني
له ،هام:
املرتبة األوىل :وهي العلم الديني املشرتك والعام ،وهذه املرتبة تشتمل عىل ماه َّية
الدين بوج ٍه عا ٍّم كام ماه َّية العقل الكيل وتوضحها وتبني حدودها .ومن هنا فإ َّن األصول
والقوانني املشرتكة بني جميع الكائنات العاقلة والتي هي رضوريَّ ٌة وبديه َّي ٌة هي من العلم
الديني يف هذه املرتبة من مراتبه .وأمثلة هذه األصول كثري ٌة منها :أصول معرفة الربوبية،
واألصول املالزمة لها كالنب ّوة والوصاية وما شابه من القوانني البديه َّية لكل العقول .وميزة
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هذه األصول يف كليَّاتها العا َّمة عدم إمكان االجتهاد فيها ،بالنظر إىل وضوحها وبداهتها
كام بالنظر إىل عمومها وعدم االختالف فيها.
املرتبة الثانية :العلم االجتهادي ،وهذه املرتبة من العلم متوقِّف ٌة عىل إعامل أدوات
االجتهاد املق َّررة ووسائله ومصادره الني أمضتها الرشيعة ،وهي الكتاب والسنة كام
ُع ِّرفت يف الفقه اإلمامي ،أي قول املعصوم وفعله وتقريره .وأ َّما اإلجامع والعقل فهام وإن
كانا من األدلَّة ،إال أنَّهام ليسا من املصادر ،بل هام دليالن يقعان يف طول املصادر األصل َّية
محل سابقٍ .
ال يف عرضها .وقد بيَّنا ذلك يف ٍّ

وهكذا يتَّضح أ َّن العلم الديني االجتهادي هو مرتب ٌة من العلم ومحاول ٌة الكتشاف الدين أو موقفه
موقف منها عىل ضوء األدلَّة األربعة املقررة يف املنهج االجتهادي.
من القضايا التي يُتوقَّع أن يكون له ٌ
رص بحدود إمكان َّيات استفادتنا من األدلَّة
ولكن ال ينبغي أن يغيب عن الذهن أ َّن العلم االجتهادي محا ٌ
رص أيضاً من جه ٍة ثالث ٍة بحدود
رص بقانون احتامل الخطأ ،ومحا ُ
وقدرتنا عىل توظيفها ،كام هو محا ٌ
قدراتنا اإلدراكية التي وإن كانت موصول ًة بالعقل املشرتك ومعتمد ًة عليه ،إال أنَّها موصول ٌة به ضمن
الديني هذا هو عل ٌم اكتشا ٌّيف قد يخطئ وقد يصيب
نطاق قوانا اإلدراكية وقدراتها .وعليه فإ َّن عل َمنا
َّ

وهو ح َّجةٌ ،إال أ َّن حج َّيته ال تؤ ِّهله لتعميم نتائجه لتكون مبثابة العلم الديني من املرتبة األوىل .وهو

محاول ٌة قد تنسخها محاول ٌة جديد ٌة أو تجلعها أكرثَ غوصاً يف األعامق وأش َّد وضوحاً أو خفا ًء .ولذلك
تدريجي وممك ُن الخطأ ،وبالتايل ال يَس ُّد الباب أمام االجتهادات
كلِّه فإ َّن العلم الديني ممك ٌن ،ولك َّنه
ٌّ
الالحقة وال يسحب منها مرشوع َّية التعبري عن ذاتها .ويبدو يل أ َّن هذا املعنى هو املراد من شعار فتح
النبي (صلی اللّه علیه وآله وسلّم) و َم ْن بعده
باب االجتهاد يف غياب املعصوم ،األمر الذي أرىس أركانه ُّ

من أوصياؤه (عليهم السالم) ليتاح لألجيال تحديد موقف الرشيعة من الوقائع التي تحبل بها األيام
اجتهادي واض ِح املعامل.
والليايل ،وفق أصو ٍل وقواع َد منظم ٍة يف منه ٍج
ٍّ
سمات العلم االجتهادي الخاص

رمبا ميكننا حرص أهم سامت العلم االجتهادي يف ما يأيت:
الخاص عىل الكتاب والسنة ،بوصفهام معيارين أساسني
 .1يعتمد العلم االجتهادي
ّ
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لكل املواقف االجتهاديّة .والعقل واإلجامع لهام دورهام الذي يؤديّانه وفق
ونهائيني ّ
األسس التي تح َّدثنا عنها يف ما تق َّدم.
.2األصول والقوانني العا َّمة التي تسمح أو تُنظِّم عمليّة االجتهاد مبعناها العام تُع َّد
الخاص الذي يدير
لكل عملي ِة اجتها ٍد منطقُها
قوان َني لالجتهاد مبعناه الخاص ،ولكن يبقى ِّ
ُّ
وينظّم حركتها.
خاصاً للفقه ،ويلعب دور املنطق
فعلم األصول وما يشتمل عليه من قواع َد وقوان َني ميثل منطقاً ّ
خاص ينظم
الذي هو قوانني لتنظيم عملية التفكري يف امليدان األرحب .وكام نحن بحاج ٍة إىل منطقٍ ٍّ
االجتهاد يف الفقه ،كذلك نحن بحاجة إىل منطقٍ ينظم االشتغال االجتهادي عىل الدين يف مجاالته
خاص ٍة بها ،وال ميكنها أن تكتفي باملنطق مبا هو مجموع ٌة من
األخرى التي ال تستغني عن ضواب َط َّ
املعايري الناظمة للفكر بشكلٍ عا ٍّم.
العلوم االجتهاد ّية الخاصة

الخاص (الفقه) عىل سائر العلوم االجتهادية التي تعمل يف
ينطبق التعريف الذي ذكرناه لالجتهاد ّ
خاص بها قد يختلف من علمٍ إىل
إطار الدين وتجعله محورا ً الهتاممها ،وهي كام قلنا تحتاج إىل منطقٍ ٍّ
كل منهام عىل حد ٍة ورش ِح حدو ٍد ،وإمنا نكتفي باإلشارة إىل هذه العلوم
آخ َر .ولسنا فعالً بصدد بيان ٍّ
االجتهادية مبا هي مجاالتٌ يجمعها عنوان مشرتك سواء كان املوضوع أو الهدف أو املنهج.
 .1العلم اإللهي باملعنى األخص ،وهو العلم بالله بواسطة األدلَّة األربعة املشار إليها
وهي الكتاب والس ّنة والعقل واإلجامع .ومن متف ِّرعات هذا العلم ما يتعلق بأصول النب ّوة
واإلمامة واملعاد ،وأ َّما العدل فهو من العلم اإللهي بالنظر إىل كونه صف ًة من صفاته تعاىل.
الخاص وهو املستنبط من األدلَّة األربعة بطريق ٍة اجتهاديّ ٍة.
 .2الكالم اإلسالمي مبعناه
ّ
 .3الفلسفة اإلسالم ّية مبعناها الخاص ،وهي العلم املستنبط من امليتافيزيقا بالطريقة
املعروفة لالستنباط.
 .4علم التفسري وهو محاولة اكتشاف مراد الله تعاىل من كالمه ،وكذلك يشمل
محاولة فهم مراد املعصومني يف ما ُروي عنهم من أقوا ٍل .وتتسع دائرة هذا العلم لتضم
إىل حدودها املعاين املحتملة من هذه النصوص.
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 .5علم الفقه وقد تقدم الكالم عنه وأوضحنا حدوده من خالل الحديث عن بعض
ما يحيط به .
 .6علم أصول الفقه وهو العلم اآليل الذي ينظم عملية االجتهاد يف الفقه ويف غريه
أحياناً من خالل االستناد إىل األدلَّة األربعة .وهو يف أهم أبعاده يتولَّ بيان ما يصح
االستدالل به وما ال يصح.
العلم الديني بالمعنى األعم

ونطلق عىل هذا العلم الديني وصف األعم بالنظر إىل أ َّن الدين مبا هو دي ٌن ال يلتزم بشكلٍ أ ّو ٍّيل
أمر هذه املعارف وال يتولَّ تعليمها وال ترويجها .ولكنه يتص َّدى لهذا األمر بالعرض ،ومن حيث إنَّه
مظه ٌر من مظاهر كامل الله ومتام َّيته ،ومن هنا ،يتص َّدى الدين لتوضيح بعض األمور التي تكشف
وجوه النظام يف عامل اإلمكان أو تساعد عىل تحقيق االنسجام بني أجزائه.
أوضح :دور الدين من حيث هو دي ٌن ال يؤ َّدى ،إال إذا تصدى الدين ملهمة توضيح بعض
وبعبار ٍة
َ
األمور التي تدخل يف دائرة اختصاصه وتحقق أهدافه وغاياته .وأ َّما يف الدائرة الثانية وهي دائرة
العلم الديني مبعناه األعم ،فالهدف هو تقريب الكائنات العاقلة من ساحة العناية اإلله ّية ،وتحقيق

االنسجام بني النظام الفردي للكائنات وبني النظام األحسن القائم يف كيان العامل بأرسه.
بيان إمكان العلم الديني العام

العلم من حيث هو عل ٌم كائناً ما كان ،يتوفَّر عىل بني ٍة من األنظمة ،والعالقات ،والقواعد،
ِ
املكتشفة
والفرض َّيات ،واالستدالالت ،واملسائل ،والحلول واالكتشافات واالستنباطات .والكائنات العاقلة
والحاملة للعلم واملعرفة ،ال تتمتَّع بالعلم وال تناله يف مرتبة ذاته ،أي ليس هو ذايتٌّ من ذاتيَّاتها .وتدرك

هذه املوجودات العاقلة عدم كون العلم ذات ّياً لها ،وتؤيد التجرب ُة والربها ُن ذلك أيضاً.

ويف نظام املمكنات ليس سوى املعصوم الذي جعله الله واسط ًة يف هداية املخلوقات ،يتمتّع
املكتسب بالفيض دون حاجة إىل توسيط النظر والفكر.
بالعلم اللَّ ُدين
َ
وعليه ميكن القول :إ َّن الكائنات العاقلة العادية تنال العلم وتحصل عليه من طريقني:
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يل يوصل هذه الكائنات إىل العلوم واملعارف من خالل الفطرة
أحدهام :داخ ٌّ
واالستدالل معاً ،أو من خالل أحدهام.
ثانيهام :الطريق الذي فتحه الله يف وجه املمكنات ،وهو طريق من اختارهم الله
واسط ًة بينه وبني املخلوقات.
ويُس ِّمي الفالسفة هؤالء الوسائط بالعقول ،ويف الدين والنصوص الدين َّية يسمى هؤالء
السالم) .وعىل رأسهم نبينا خاتم األنبياء (صلىاللّه
باملعصومني وهم :األنبياء وأوصياء األنبياء (علیهم ّ
السالم) كام يعتقد اإلمام َّية.
علیه وآله وسلّم) ويليه يف الفضل املعصومون األربعة عرش (عليهم ّ
ويتمتَّع هؤالء مضافاً إىل علمهم بالكتاب بالعلم اللَّ ُدين وغريه من الكامالت التي تجعلهم يف صدر
عامل املمكنات ويف أعىل قبته.
وعىل ضوء ما تقدم ،يتضح الربهان املثبت إلمكان العلم الديني باملعنى العام .وهو العلم الذي
ال يهدف منه إىل بيان ماه َّية الدين وحقيقته ،ومل يخصص ذلك أيضاً .ولكن هذا العلم من اللوازم
التكوين َّية التي تحف باألغراض الترشيع َّية وتساعد عىل تحقيقها.
تقرير البرهان على إمكان العلم الديني العام

ميكن تنظيم الربهان املشار إليه آنفاً عىل النحو اآليت:
إ َّن الدين يهدف إىل َس ْوق البرش واألخذ بأيديهم نحو الله [سواء كان هذا األخذ مبعنى الهداية
الس ْوق والقيادة ].وهذا األخذ باأليدي نحو الله مسا ٍو ومتوا ٍز مع التطور املعريف يف
أم كان مبعنى َّ
نظام الكائنات.
وعليه يجب أن يتوفر يف الهداة املعصومني كامالتٌ تتناسب مع كامالت نظام عامل اإلمكان.
ٍ
كامالت أرقى مام يف غريهم من موجودات عامل
بل يجب أن يكون ما يتوفَّر لهذه املوجودات من
اإلمكان .واألمر عينه يصدق يف حق كتاب الله الذي يجب أن يكون جامعاً ملراتب العلم والهداية.
ويجب أن تظل هذه الهدايات وهذه الكامالت متوفِّر ًة ومتاح ًة ما مل متنع من توفرها املوانع
وتحجبها الحواجب ،وهذه الهدايات مستودع ٌة عىل نحو اإلجامل يف النصوص وال ب َّد من أن تبقى
ما بقي اإلنسان محتاجاً إىل الهداية ،وعىل نحو التفصيل عند املعصوم الذي إ َّما أن يكون حارضا ً بني
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ٍ
جديد.
ألسباب تدعو إىل غيابه مع تعلُّق اآلمال بعودته وظهوره من
الناس ،وإ َّما أن يغيب
ٍ
أسلوب استخراج العلم الديني العام من الدين

مل يكن الفقهاء يف محاولتهم تنظيم قواعد العمل االجتهادي بدعاً بني العلامء ،وال ف ُّنهم بدعاً بني
كل العلوم تحتاج إىل منه ٍج ينظم عمل الباحثني فيها ووجوه اشرتاك العلوم
العلوم والفنون .بل إ َّن ّ
محل آخ َر
يف املنهج كثري ٌة عىل الرغم من االختالف يف بعض التفاصيل والخصوص َّيات .وقد ب َّينا يف ٍّ
ما يصلح ليكون منهجاً عا ّماً لالجتهاد .رمبا يكون بعض ما ذكرنا يف ذلك املحل صالحاً بوصفه منهجاً
الستخراج العلم الديني العام أيضاً .وميكن تلخيص أهم ما ّأسسناه يف ذلك املحل يف النقاط اآلتية
احل ال ب َّد من ط ِّيها الستخراج العلم الديني العام من الدين:
بوصفها مر َ
مفهوم جامعٍ بني هذه املسائل للبحث
 .1تحديد مسائل العلم املستهدف وتحديد
ٍ
حوله.
 .2الرجوع إىل النصوص الدينيَّة للنظر فيها واكتشاف ما ميكن أن تق َّدمه حول هذا
العنوان الجامع.
 .3التحقيق يف الكتب واألسانيد عىل املباين املتاحة كافَّ ًة يك ال نطرح جانباً ما ميكن أن
يكون من الدين وفيه ما ينفع لهذا املفهوم الجامع.
 .4البحث يف أنواع االكتشافات املمكنة من النصوص الدينيَّة .وتشمل هذه املرحلة
ما تق َّدم من املراحل السابقة وتستوعبها.
5و .6وضع النتائج املكتشفة من مجموع ٍة من النصوص وضمها إىل بعضها ،ومقارنتها
مبا يكشف أو ميكن اكتشافه من مجموع ٍة أخرى من النصوص.
 .7عرض النتائج التي ت َّم اكتشافها من النصوص جميعاً عىل كتاب الله وعىل الس ّنة
القطعية الصدور .كام يحصل يف الفقه حيث تعرض النتائج التي يتوصل إليها الفقيه عىل
قبل منها ما يوافقه ويُر َّد ما يخالفه .وتجدر اإلشارة إىل أ َّن هذا العرض يتم
كتاب الله ل ُي َ
عىل صعيدين ويف حالتني هام :حالة التعارض بني النصوص املستفاد منها ،وحالة الرغبة
يف تثبيت النتائج حتى لو كانت النصوص غري متعارضةً.
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 .8تحرير جهاز املعرفة من تأثري القسم االكتسايب لهذا الجهاز ،حيث إ َّن هذا
الخاص ْي يعيقان يف بعض األحيان عن قبول بعض
القسم املركَّب من العقل والحس
َّ
النتائج العلم َّية .وهذه اإلعاقة موجود ٌة يف العلوم العادية؛ ولذلك ال ب َّد من تحرير
كل ما يعيقه عن قبول النتائج الصحيحة .وهذا ما يحصل يف
الجهاز املعريف من ّ
الفيزياء الذي هو عل ٌم تجر ٌّيب يف قسمٍ كبريٍ منه ،فإ َّن إجراء بعض التجارب أو التفكري
متوقف عىل تحييد بعض النظريَّات ولو بشكلٍ مؤق ٍِّت .واألمثلة عىل ذلك كثري ٌة
فيها
ٌ
منها بعض التجارب عىل الطاقة وحاالتها ومنها حالة نقد القانون األول من قوانني
ميكانيك نيوتن الذي يسمى بقانون ( Inertiaالقصور الذايت).
أي حا ٍل ،تشري هذه املرحلة إىل رضورة إقامة القوانني واالكتشافات العلم َّية عىل معاي َري
وعىل ِّ
خاصاً ،دون أن يؤدي إغفال
واضح ِة املعامل عا َّمةً ،ليسمح ذلك بتعميم القوانني حتى لو كان مأخذها ّ
بعض النظريَّات العلميَّة إىل اإلضالل ببنية الدليل ونظامه.
العقلية
الحسيات عن األمور
نظرية امتناع تجريد
َّ
َّ

ال يبدو أ َّن نظريَّة العلم الديني تصل إىل ما نريد لها من الوضوح والجالء دون تسليط بعض
األضواء والتكميل ّية عليها ،ولهذا الغرض نرى رضورة الحديث عن أمو ٍر مت َّممة ثالث ٍة هي ما يأيت
تباعاً:
أوالً :التجريد عن النظريَّة
لقد ساد يف بعض املراحل من تاريخ فلسفة العلم يف الغرب ،وهي فرتة أوج املذهب التجريبي،
ساد يف تلك الفرتة االعتقاد بإمكان تفريغ التجربة من النظريَّة ،وازداد هذا االعتقاد عمقاً ورسوخاً
مع املدرسة الوضع ّية املنطق ّية ،ولكن ب َّينت التجارب الواقعية للعلم عدم إمكان الفصل بني التجربة
والنظريَّة وتجريدهام .وممن رفع لواء النقد يف وجه هذه الرؤية واتهم املعرفة الحسية بالطرق يف
النظريَّات فيلسوف العلم املعروف كارل بوبر.
تركيب بني الحس والعقل .وقد
وأما يف الفلسفة اإلسالم َّية فاملوقف السائد منه هو أ ّن التجرب َة
ٌ
ميَّز الفالسفة املسلمون بني الحس والشهود وبني التص ّور والتصديق ،كام ميَّزوا بني العلم الحضوري
لت يف بعض
توص ُ
والعلم الحصويل ،دون أ ْن يؤ ِّد َي ذلك إىل الفصل بني هذه املجاالت وتشتيتها وقد ّ
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حس ٍ
دراسايت إىل عدم إمكان وجود قضيَّة حسيّ ٍة ٍ
خالص أو
محض ،وبالتايل ال ميكن ِّ
ألي موضو ٍع ِّ ٍّ
موضو ٍع كذلك أن يعرف إىل عامل القض َّية طريقاً؛ وذلك أ َّن األمر الحيس عندما يجعل موضوعاً
يف قض َّي ٍة أو محموالً فيها عليه أن يغادر حس َّيته الخالصة ويلبس لبوساً عقل ّياً ،وإال ال يسمح لها
بالدخول إىل حرم القض َّية.
النظرية
حل مسألة التجريد عن
َّ

ووفق هذه الرؤية نقرتح تبديل التساؤل من إمكان «تجريد األمور» عن النظرية ،إىل التساؤل
عن إمكان تجريد املعطيات الحس َّية الواقعة جزءا ً يف قض َّية عن العنارص والعالقات والصور العقل َّية.

توصلت إليه يف نقد جهاز العقل ،وربَّ ا يكون تكميالً أو تعميقاً للموقف املعروف يف
وموقفي الذي َّ
الفلسفة اإلسالم َّية يف عصورها العرشة ،هو :أ َّن تجريد القض َّية ،حتَّى لو كانت حس َّيةً ،عن العنارص

والعالقات والصور العقل َّية ،غ ُري ممكنٍ  ،كام أ َّن تجريد مورد السؤال والبحث عن القض َّية غ ُري ممكنٍ .

وأ َّما تجريد اليشء أو الدليل أو النظريَّة املكتسبة من النظريَّات املكتسبة التي ال متثِّل أساساً
ومتاح.
ومنطلقاً لألمور املذكورة ،فهو ممك ٌن
ٌ
ولكن ال ب َّد من االلتفات إىل أ َّن بني اإلمكان والوقوع عموماً وخصوصاً مطلقاً ،من جه ٍة ،وعموماً

وخصوصاً غ َري مطلقٍ من جه ٍة أخرى .وبني إمكان التجريد ووقوعه عقباتٌ كأدا ُء ال ب َّد من اقتحامها.
وعليه ،إذا كان املراد من النظريَّة القائلة باستحالة التجريد عن النظريَّة وأ َّن الذهن والعقل اإلنساين
يتعامل مع األمور وينظر إليها من خالل عدسة النظريَّة ،حتَّى لو كانت هذه األمور حس َّية ،إذا كان

املقصود من هذه النظريَّة هو :عجز الذهن أو الجهاز املعريف البرشي عن السري يف مسرية االكتشاف
العلمي ،مع التح ُّرر من النظريَّات واالنعتاق من أرسها ،فإ َّن هذا الكالم يبطله مالحظتنا بالوجدان،

األقل والعمل عىل الكشف العميل بعيدا ً
قدرة العقل عىل اخرتاق حصار النظريَّات ،أو بعضها عىل ّ
عن بعض النظريَّات.
وقد يُق َبل هذا الكالم إذا أُريد به عدم قدرة الجهاز املعريف عىل التح ُّرر من مقتضيات العقل

يصح إذا كان املراد من النظريَّات التي ال ميكن التح ُّرر منها هو تلك التي
املشرتك وإلزاماته .وكذلك ّ
متثل أساساً ومرتكزا ً تقوم عليه أحكام املوضوع محل البحث والدراسة.
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ُ
أساس وها ٍد
المشترك هو
ُ
العقل
ٌ

كائناً ما كان موضوع البحث ومتعلقه ،فإ َّن الجهاز املعريف ال يخلو من قضي ٍة ترتبط مبتعلَّق
املعرفة العام .وهذه القضايا التي تشمل القضايا الحس َّية أيضاً ،عىل أنواعٍ:
 .1القضايا العا َّمة املشرتكة التي يتشكَّل منها العقل :النظري ،والعميل ،واألخالقي ،والحيس.
 .2القضايا األساس التي يقوم عليها متعلقا البحث واالستدالل والتقويم.
 .3القضايا الهادية التي تضفي عىل موضوع املعرفة وضوحه ،سوا ًء كان هذا الوضوح افرتاضيّاً،
تبي لنا أ َّن الجسم هو اليشء الذي يشغل حيزا ً من املكان .أو
أم واقعيّاً وحقيقيّاً .كالقضيَّة التي ِّ
القضيَّة التي تخربنا بأ َّن الزمان هو ذلك اليشء الذي يصلح لقياس الحركة ،أو الذي يقاس به مكث
اليشء يف مكانٍ مح َّد ٍد .أو مثل تلك القضية التي تكشف لنا افرتاضياً عن أ َّن الجوهر الفرد (الجزء
الذي ال يتجزأ) هو :الجسم الساكن يف مكان أو املتحرك الذي ال يقبل القسمة ،وال ميكن نسبة الطول
والعرض أو العمق إليه .نعم ال ميكن تجريد هذه األشياء وما شابهها عن القضايا املع ِّرفة لها ،أل َّن
ذلك يؤ ِّدي إىل استحالة تص ُّور األشياء وعدم إمكان فهمها.
خواص العلم الديني
ثانياً:
ُّ

[[[

إذا افرتضنا استخراج علمٍ من العلوم كالفيزياء أو الكيمياء أو امليكانيك من النصوص الدين َّية،
املفروض توفُّ ُر
فإ َّن هذا العلوم عىل الرغم من اتحادها مع نظرائها من العلوم غري الدين َّية (إلّ أ ّن
َ
خاص ٍة به .وال يعني استخراج العلم من النص الديني اختالفه يف البنية مع نظريه،
ِّ
كل علمٍ عىل بني ٍة َّ
العادي تنتهي بانتهائه إىل
إال يف منظومة عالقاته ويف خواص ِّه وفعاليته ،وذلك أل َّن مه َّمة العلم
ّ
تضج بالرغبة يف أو الرتغيب
غايته وهي االكتشاف .وأ َّما العلم الديني فإنَّه مشب ٌع بروح الدين التي ّ
باستكامل اإلنسان ،والسري به نحو الدخول إىل ساحة العناية اإلله َّية .ولتوضيح الفكرة نستعني مبثا ٍل
مح َّد ٍد يُلقي الضوء عىل ما نرمي إليه.
إ َّن علم الحياة يسعى يف سبيل فهم الحياة من خالل التع ّرف عىل :رشوط الحياة وأقسامها،
وخواصها ،بهدف توضيحها وبيانها من خالل النظريَّات .وهذه األفكار جيمعاً
وعالقاتها ،وإمكاناتها،
ِّ
حتَّى لو أصابت الواقع ،فإنَّها ال ربط لها بالهدف األصيل لإلنسان وهو السعادة عن طريق تحقيق
القانون األخالقي .وأ َّما علم الحياة املستنبط من النص الديني ،فال ميكن أن يكون محايدا ً تجاه هذه
[[[  .وهو العلم املستنبط أو املمكن استنباطه من النص الديني.
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كل هذه األمور واألفكار باملبدأ واملعاد ،وهذا ما نشاهده يف بعض النصوص
الهدف ،بل إنَّه يربط َّ
الدينية التي تتضمن مثل هذه األفكار ،ككتاب «توحيد املفضل» الذي أماله عليه اإلمام الصادق
السالم).
(علیه ّ
ثالثاً :مراتب املعاين يف العلم الديني
إ َّن العلم الحاصل بواسطة نظام األسباب واملسبَّبات ،وهو النظام املعتمد يف العلوم البرشية ،ال
ميكنه االنعتاق من أرس النظريَّات وال استيعاب املعاين الخارجة عن حدودها ،إال إذا أُبطلت هذه
خاص ٍة .بل ال ميكن للعلم أن يشتمل عىل املعاين التي تنتمي إىل
النظريَّات ،أو ُح َّدت فعاليتها بحدو ٍد ّ

ُ
وتستبدل بها ما يتناسب
مايض العلم نفسه ،فإ َّن طبيعة العلم تنوء باملايض ،وتطرد املعاين القدمية،
مع إطارها الجديد.
وهذا الضيق والعجز عن استيعاب ما مىض ،أو ما سوف يأيت هو نتيج ٌة من تنائج الحدود التي
يقبع الكائن اإلنساين داخلها ،وأثر من آثار عدم عصمته عن الخطأ .ومن هنا ،فإ َّن ما يدفع العلم إىل
التسمك ببعض املايض ليس قو ًة وبسط ًة فيه أو يف جسمه ،بل هو بدافع الرغبة يف التمسك بيش ٍء
كائناً ما كان ،لعجز العلم عن االنطالق من الصفر.
أي
هذا بالقياس إىل املايض ،وأما حول املستقبل فإ َّن العلم عاج ٌز عن استيعاب ،أو احتضان ِّ
ٍ
جديد يف العلم فهو ابن اللحظة ،إال بالحدود التي تسمح بها أطره ومنطلقاته.
وعليه ،فإ َّن علو َمنا ونظريَّاتِنا ليست جمع َّي ًة وال شاملةً ،والنصوص الحاملة لها واملعربة عنها ال متلك

القدرة عىل تقديم ما ال يتناهى .وأ َّما العلم الديني الذي ميكن استخراجه من النصوص الدين ّية ،فإنَّه

يكون دامئا مشبعاً بروح النصوص الداعمة له ،أال وهي روح العلم اللَّ ُدين ،ولذلك فهذا العلم من هذه
الحيث ّية ،ال من حيثية انتسابه إلينا ،يحمل طاقات هذه النصوص وإمكان َّياتها غري املتناهية.
إذا ً ،العلم الديني أو استنباطنا من النصوص الدين َّية يتمتع مبجموع ٍة من الحيث َّيات املق ِّومة له

التي تضفي عليه ماه َّيته االجتهاديّة.

أوالً :حيث َّية إمكان استخراجه من النص الديني.
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ثانياً :حيثيَّة إمكان استنباطه من النص الديني ،وال يخفى أ َّن الحيثيَّة األوىل ممهد ٌة
للثانية ،وذلك أل َّن االستنباط هو املرحلة األخرية يف النظريَّة االجتهاديَّة .واالستخراج
يشري إىل املعاين املمكنة .وأ َّما االستنباط ،فهو يشري إىل املعاين املقصودة لصاحب النص،
وهو الشارع يف محل كالمنا وذلك عىل ضوء القواعد واملعايري املعتمدة يف إسناد النص
واكتشاف داللته.
ثالثاً :حيث َّية مطابقة النظريَّات املكتشفة لنفس األمر الذي هو مضمون كالم الله ،يف

كتابه ويف كالم املعصومني.

رابعاً :حيث َّية مراتب املطابقة ،ومدى شمول النظريّات بالنسبة إىل تلك املراتب .ورمبا
نكون يف غ ًنى عن اإلشارة إىل أ َّن هذه الحيث َّية تتوقَّف عىل ما سبقها من الحيث َّيات الثالث
املتقدمة.
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هندسة العلم الديني
[[[
(نظر ّية التالقح في حقل العلم الديني)
عيل رضا قامئي نيا

[[[

يسعى كاتب السطور ـ من خالل االستفادة من معطيات مختلف التيارات يف فلسفة العلم ـ
إىل إثبات العلم الديني ومسار تبلوره.
يعترب العلم الديني -طبقاً لهذه النظريّة -نتاجاً للتالقح املعريف للعلم بأرضية الدين وخلفياته.
إن هذا التالقح يؤدي إىل تأثري الخصائص املعرفية للدين يف العلم من ناحيتني ،وهام:
الناحية األوىل :إعداد األرض ّية املتناسبة واملتامهية مع الدين للعلم.
الناحية الثانية :تأثري الدين يف البنية الداخلية للعلم.
وبعبار ٍة أخرى :إن الدين يؤثر عىل مسار التح ّول والتط ّور يف العلم من جهتني ،وهام:
 . 1من جهة التدخل يف األمور الخارجية للعلم (املباين والقيم).
 . 2من جهة التأثري يف الخصائص والعنارص الداخلية للعلم (النظريّات والنامذج واملسائل وما
إىل ذلك).
من الواضح أن هذه النظريّة تثبت التالقح املعريف بني العلم والدين .فكام أن التالقح يف علم
[[[ .العنوان يف لغته األم :معامري علم ديني (نظريه بيوندي در باب علم ديني).
ـ تعريب :حسن عيل مطر.
[[[ .عضو اللجنة العلمية يف (بژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسالمي) ،الدراسة الحوزوية :خارج الفقه واألصول ،ماجستري يف حقل الفلسفة من مؤسسة
اإلمام الخميني(ره) ،1379 ،دکتوراه :فی حقل الفلسفة والحکمة اإلسالمية فرع الفلسفة املتعالية من جامعة تربیة مدرس (طهران) ،1385 ،عضو الهیئة
العلمية أستاذ مساعد يف حقل علوم القرآن ،النشاط التعليمي :لغة القرآن ،مفردات القرآن ،الهرمنیوطيقا ،علوم القرآن ،الفلسفة و ....يف مختلف املراحل،
من أعامله :اختالف قرائتها،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ،بیولوژی نص ،در آمدی بر تفکر نقدی ،پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسالمی ،ظهور و
کمون تئوریک دین،انجمن معارف ،معرفت شناسی منت ،مدل طولی در علم دینی ،تأمالتی در تعامالت علم و دین ومن املحققني والباحثني يف املركز
اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجيّة للعتبة العباسيّة.
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األحياء بالنسبة إىل أوصاف وخصائص نبت ٍة ما -عىل سبيل املثال -تؤثر يف نبت ٍة أخرى ،وأن النبتة
األخرى تكون من جه ٍة تابعة للنبتة األوىل ،كذلك األمر يف التالقح املعريف ،إ ْذ تؤثر األوصاف املعرفية
للدين وعنارص املعرفة الدينية يف العلم عىل أشكا ٍل وأنحاء مختلف ٍة .إن الدين والعلم يتعاطيان يف
الذهن عىل شكل فضائني مفهوميني ،حيث تظهر بينهام مختلف العالقات والنسب والتلفيقات .إن
خصائص مختلف ًة وبديعةً،
حصيلة التلقيح يف علم األحياء والنباتات عبارة عن مثر ٍة جديد ٍة تحمل
َ
بخصائص جديد ٍة .بيد
ديني يتّصف
َ
كام أن حصيلة التلفيق بني العلم والدين هي عبار ٌة عن علمٍ ٍّ
أن هذا التالقح ـ خالفاً للتالقح يف علم األحياء ـ ال يحصل يف الغالب عن إراد ٍة واختيارٍ .وإمنا هو
يتحقق يف ذهن املتديّن بشكلٍ
طبيعي.
ٍّ
المقدمة

كل من العلم والدين عىل تأليف شبك ِة تلفيقٍ مفهومي ًة[[[ .إن هذا الكالم يعني أ ّن ك ًلّ
يعمل ٌّ
من العلم والدين ميثل فضا ًء مفهوم ّياً ،ويوجد بينهام بعض املكتوبات واألعامل التأليف ّية ،ويف هذا
خاص (العلم الديني) .وإ ّن لهذا الفضاء الجديد بنيته الخاصة.
الخضم يتولد فضا ٌء
مفهومي جدي ٌد ٌّ
ٌّ

وعىل هذا األساس هناك قسامن الِ ِّدعائنا ،وهام:

 . 1إن العلم والدين يؤلفان شبك َة تلفيقٍ مفهوم ّيةً.
 . 2إن العلم الديني هو نتاج التلفيق املفهومي بني العلم والدين.
إن التلفيق املفهومي واح ٌد من األبحاث الهامة يف العلوم املعرفية .ويف هذا البحث يت ّم تناول
طريقة تنظيم املعلومات وترتيبها يف الذهن[[[.
توصل العلامء املختصني يف العلوم املعرفية إىل أهمية التلفيق املفهومي يف مسار
عىل الرغم من ُّ
املعرفة ،إال أنهم مل يعملوا أبدا ً عىل االستفادة منه يف تحليل طبيعة العلم الديني ،بل ومل يستفيدوا
حل لِمسائل العلم والدين.
منه بوصفه طريق َة ٍّ
[1]. Conceptual Blending.
[[[ .يف ما يتعلق بالتلفيق املفهومي ،عيل رضا قامئي نيا ،معناشنايس شناخي قرآن ،الفصل الثامن ،وانظر أيضاً املصدر أدناه:
Fauconnier, Gilles & Turnner, Mark (2000). The way we think; Conceptual blending and the mind’s hidden complexities, New
York, Basic books; a member of Perseus Books Group.
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ري .حيث يبدأ العامل
إن هندسة العلم الديني تت ّم عرب مرحل ٍة هرمنيوطيقيّ ٍة وضمن مسا ٍر َد ْو ٍّ
واملفكّر من التعاليم الدين ّية ،ومييض قُ ُدماً من خالل فهمه لها ،ليخوض يف معالجة العلوم الجديدة.
ليتوصل بعد ذلك إىل إعادة قراءة التعاليم
ثم يعمل بعد ذلك عىل التدقيق يف هذه العلوم وتحليلهاّ ،
تدريجي ،وليس حدثاً آن ّياً
الدين ّية .إن للعلم خصوصي ًة تدريجيةً ،مبعنى أ ّن العلم عبار ٌة عن مسا ٍر
ٍّ
أو مؤقّتاً .وإنّ ا هو حصيل ُة ٍ
وتدريجي يشارك يف صنعه وتكوينه مجموع ٌة من العلامء.
زمني
ٍّ
نشاط ٍّ
إن النظريّة التي قدمناها هنا ال تفيد “علامً دينياً واحدا ً” أبدا ً ،بل إننا نواجه عىل الدوام علوماً
إسالمي واح ٌد ،أو دميوغرافيا إسالميّ ٌة
دينيّ ًة متع ّددةً .فلن يكون لدينا -عىل سبيل املثال -اقتصا ٌد
ٌّ
ٍ
اقتصادات إسالميّ ٍة متن ّوع ٍة،
واحد ٌة -عىل فرض تحقق هذا النوع من العلوم -بل سنحصل عىل
ٍ
وعىل دميوغر ٍ
اقتصادات
افيات إسالم ّي ٍة متع ّدد ٍة .وعلينا يف الوقت نفسه أن نتوقّع عىل الدوام ظهور
إسالم ّي ٍة ودميوغر ٍ
افيات إسالم ّي ٍة أخرى أيضاً .فإن التعدديّة يف العلم أم ٌر ال محيص عنه ،وال مف ّر منه.
ليس هناك بني العلم والدين عالق ٌة ميكانيك ّي ٌة وجربيّةٌ .بل إن اإلبداع البرشي واملناهج اإلنسان ّية
هي التي أحدثت رشخاً يف هذا الشأن .إن طبيعة العلم ممزوج ٌة بالتعدديّة .ليس العل ُم مرآ ًة عاكس ًة
مزيج من الكشف واإلبداع ،وإن خالقية
للواقع بر ّمته -كام كان يحلو للواقعيني قوله -بل العلم ٌ
قريب من عامل الحقيقة والواقع .ومع ذلك
ٍ
العامل تؤثر يف العلم أيضاً .يسعى العالِم إىل صنع عالَمٍ
فإن عامله لن يكون متطابقاً متام التطابق مع عامل الواقع.
إن الكالم أعاله يشري إىل معنى “إسالميّة” العلم .وإ ّن إسالميّة علمٍ ما ،ال تعني تطابقه الكامل
مزيج من
مع الدين أو الواقع أبدا ً ،وذلك ألن العلم -أيّاً كان -هو إىل ح ٍّد ما نتاج إبداع العامل ،وهو ٌ
الكاشفية واإلبداع .وأما الدين ّية فهي تشري يف الغالب إىل حدود العلم أكرث منها إىل التطابق الكامل
والتام للمضمون واملحتوى .إن العلم ضمن إطاره ال يذهب إىل أبع َد من حدوده ،وإن العلم الديني
هو مبثابة الشبكة التي يقع الدين ضمن حدودها .ويعمل العامل عىل ملء فضاء هذه الشبكة مبا
ميتلكه من اإلبداع وتأليف املعلومات التي يحصل عليها من املجاالت األخرى.
كالمي إىل
إن الكثري من الذين أدلوا بدلوهم وتح ّدثوا حول العلم الديني ،إمنا كان لهم تو ُّج ٌه
ٌّ
املسألة ،وقد طرقوا هذا الباب ليقفوا عىل ما يجب توقعه من الدين .فلو أخذنا الدين بوصفه
مفهوماً كل ّياً ،وجب بشكلٍ
وطب
طبيعي أن نتوقع من الدين أن يقدم لنا عل َم اجتام ٍع وعل َم اقتصا ٍد ٍّ
ٍّ
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وما إىل ذلك .وأما إذا نظرنا إىل الدين بوصفه مفهوماً جزئيّاً ،فال ينبغي لنا أن نتوقع من الدين أن
يشتمل عىل هذا النوع من العلوم .ويذهب كاتب هذه السطور إىل االعتقاد بأن االتجاه الكالمي
لتفسري حالة العلم الديني ينشأ من نو ٍع من املغالطة .ولتوضيح هذه املغالطة يجب االلتفات
إىل االتجاه البديل .واالتجاه الذي نريد أن نجعله هو املبنى يف هذا األثر لتحديد تكليف العلم
الديني هو االتجاه األبستيمولوجي أو املعريف .وعليه فإن املعرفة العلمية يجب أن تخضع للتحليل
األبستيمولوجي .فام هي عنارص هذا النوع من املعرفة؟ وكيف تتبلور؟ إن تحليل آلية املعرفة
العلم ّية ،وبيان ماهية العلم ،وكيفية تبلوره ،من شأنه أن يوضح مصري العلم الديني ومآله.
غالب آخ َر حيث يدافع عنه البعض مؤ َّخرا ً .هناك جامع ٌة تؤكد عىل
كام تجدر اإلشارة إىل اتجا ٍه ٍ
دور الفلسفة والحكمة املتعالية -عىل سبيل املثال -يف تأسيس العلوم اإلنسان ّية اإلسالم ّية .إن العلم
الديني ال يعني أبدا ً أن نظهر تداعيات فلسفة ما -من قبيل :الحكمة املتعالية -يف العلوم اإلنسانية،
ونقوم -بااللتفات إىل مباين هذه الفلسفة -بطرح بعض املدعيات يف هذه العلوم .إن نقطة ارتكاز
خاص يف اإلسالم .فبدالً من الحكمة
العلم الديني تقوم عىل الكتاب والسنة ،ال عىل تيا ٍر
فلسفي ٍّ
ٍّ
املتعالية يجب علينا أن نجعل من القرآن والس ّنة هام املبنى واألساس .إن هذا الكالم ال يعني
رفض الحكمة املتعالية أو مخالفتها واالعرتاض عليها ،بل يعني تحديد املكانة واملنزلة الدقيقة لها
يف التفكري اإلسالمي .إن الفلسفات الدينيّة مهام كانت عىل صل ٍة مبضمون الكتاب والسنة ،إال أنها
ليست متحد ًة معهام .وعىل هذا األساس يجب يف تأسيس العلم الديني ،أوالً :أن نأخذ املوقع الخاص
للكتاب والسنة بنظر االعتبار .إذ مل يربز حتى اآلن مجموع الكتاب والس ّنة ومجمل ظرفيات الدين
يف الفلسفة اإلسالم ّية .وثانياً :يجب أن نأخذ مجموع املعرفة الدينية ومختلف املجموعات املنظوية
تحتها -من قبيل :الفلسفة والكالم وما إىل ذلك -بنظر االعتبار أيضاً .ث ّم إ ّن تتبّع تأثري فلسفة ما -من
قبيل :الحكمة املتعالية -يف العلم ،ال يحل مشكلة العلم ،وال يحل مشكلة الدين .فإن مشكلة العلم ال
ت ُ َح ُّل مبجرد تزريق املباين الفلسفية الخاصة .فهناك بني املباين واملساحة الظاهريّة للعلم بو ٌن شاس ٌع.
إن العلم ليس مثر ًة لتلك املباين ،عىل الرغم من تأثريها يف صبغة ونكهة العلم ومسار تطوره .وإ ّن مباين
تلك القضايا ونظريات العلم ال ترتدي ثياباً تنكريةً ،يك تتغري بتغري مباين العلم .كام أ ّن الكشف عن
طريقة ارتباط تلك املباين بقضايا العلم ونظرياته ليس بسهل املنال .وال ميكن لنا أن نحصل من الدين
عىل مختلف املباين الفلسفية ،أو نحصل عىل مباين فلسف ّي ٍة متفاوت ٍة ومنسجم ٍة مع الدين بحيث تحل
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أفضل .ومن هنا فإن هاجس العلم الديني ال يساوق تزريق املباين املذكورة
مشكلة العلم عىل نح ٍو َ
ويتعي عليه
وال يتحد معها .إن عامل الدين يواجه عىل الدوام مختلف الخيارات يف ما يتعلق باملباين،
ّ
اختيار األنسب من بينها لحل معضلة العلم.
ما الذي سوف يحصل لو فرضنا دخول هذه املباين يف العلم؟ وما هي املشكلة التي ميكن ألصالة
الوجود وتشكيك ّية الوجود ،وعرشات األصول الفلسفية األخرى أن تحلها عند دخولها إىل دائرة العلم؟
فام الذي سيحدث يف علم االجتامع وعلم السياسة وغريهام من العلوم األخرى عىل سبيل املثال؟ فهل
مبج ّرد التزام العلم بأصل العلية وغريها ميكن لنا أن نضمن تحقق دينية العلم؟ أو ميكن ضامن دينية
العلم حتى بعدم االلتزام بهذا األصل أيضاً؟ إن جميع هذه األسئلة تفرض نفسها عىل املباين الفلسفيّة،
وإن االكتفاء بها أو التأكيد املفرط عليها يعرضها للتشكيك والرت ّدد.
ويبدو أن علامء الدين يف املرحلة الراهنة يحملون عىل عاتقهم مسؤولية معقدة للغاية .إذ
يتعي عليهم الحصول من الدين عىل مباين جديدة متناسبة مع فضاء العلوم .حيث أن االكتفاء
ّ
مبباين فلسفية بحتة ،أو مباين اتجاه فلسفي خاص لن يحل مشكلة .من املمكن للقارئ أن يتساءل
ويقول :بالتايل فإن االتجاهات الفلسفية الخاصة -من قبيل :الحكمة املتعالية -عبارة عن معطيات
الثقافة التقليديّة للتفكري اإلسالمي ،وإن املسلمني قد بذلوا جهودا ً عميقة ومضنية من أجل الحصول
عليها .فلامذا ال ينبغي االستفادة منها يف العلم الديني ،وما هي األسباب التي تحول دون ذلك؟
ويف الجواب عن هذا السؤال يجب االلتفات إىل بعض النقاط :نحن ال نعارض االستفادة من
معطيات هذه االتجاهات .بل ندعي أن بوابة دخولنا إىل العلم يجب أن تتمثل يف مجموع التفكري
الديني والكتاب والس ّنة .كام يجب النظر إىل االتّجاهات الفلسف ّية املختلفة يف إطار نسبتها إىل
هذه الكلية ويف نسبتها إىل الكتاب والسنة ،وال ينبغي تقليل الدين والتفكري الديني والتنزل به إىل
مستوى تيار فلسفي خاص .ثم إن معادلة (تساوي هذا االتجاه مع اإلسالم) تحتاج يف ح ّد ذاتها
إىل نقد .إذ أن هذه الفلسفة بدورها إمنا هي مجرد مجهود برشي لالقرتاب من الفضاء العقيل
للدين ،وال ينبغي بالرضورة أن نعتربهام شيئاً واحدا ً .يضاف إىل ذلك أنه ال ينبغي يف العلم الديني
فلسفي ،بل يجب اللجوء إىل تلك املباين الناجعة وذات الصبغة التطبيقية
أي مب ًنى
االستفادة من ِّ
ٍّ
فلسفي مقبو ٍل ،بل ال بد من أن
والعمالنية .إن مشكلة العلم الديني ال تحل مبج ّرد إضافة مب ًنى
ٍّ
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نُدخل فيها املباين التطبيقية ذات القرابة الخاصة مع العلم واملسائل العلميّة.
كام ينبغي عدم تجاهل مسأل ٍة أخرى ،وهي أن العلم ال يتبلور من خالل مج ّرد ضم عد ٍد من
املباين الفلسفية وربطها ببعضها مثالً .هناك بو ٌن شاس ٌع بني املباين والنظريات .إذ إ ّن املباين ال تقوم
إال بتوفري األرضية املناسبة للنظريات .بيد أن هذا ال يعني أن تلك النظريات سوف تصل إىل مرحلة
الفعلية من خالل طرح املباين .فإن العالقة القامئة بني املباين والنظريات هي من نوع العالقة بالق ّوة.
وإن هذه املباين املنشودة ال توفر -بحسب املصطلح الفلسفي -حتى الق ّوة القريبة من الفعل أيضاً.
تغي العلم أيضاً .وإ ّن هذا الكالم
وبعبار ٍة أخرى :من خالل طرح املباين موضع البحث يجب ّأل نتوقع ُّ َ
بطبيعة الحال -ال يعني نفي موقع املباين يف العلم ،بل إننا نؤكّد عىل هذه النقطة وهي أن دورويتعي عىل املحقق والباحث أن يتابع تأثريها يف العلم
املباين يف الكثري من املوارد شديد الخفاء،
ّ
بدق ٍة وتأ ُّملٍ كبريين.

ومن املفيد االلتفات إىل نقط ٍة تاريخ ّي ٍة يف هذا الشأن أيضاً .ففي العادة يتم االلتفات إىل مباين
علمٍ ما بعد ظهور العلم نفسه .من ذلك عىل سبيل املثال أننا شهدنا ظهور ميكانيك نيوتن ،وبعده
بقرنني من الزمن عمد الفالسفة والعلامء إىل البحث والتداول بشأن مبانيه .أو أن علم االجتامع
الحديث قد تأسس عىل يد أمثال أوغست كونت و إميل دوركهايم[[[ ،وبعد ذلك بقرنٍ -يف الحد
األدىن -قام الفالسفة بتحليل مبانيه .فلم يقم نيوتن أبدا ً برتتيب مبانيه أوالً ،ليتابع تأثريها يف
ميكانيكه ،ويقوم عىل أساسه بالتخطيط لعلمه الحقاً .أو مل يقم دوركهايم يف بداية األمر بتنظيم
مبانيه الفلسفية ،ليقوم بعد ذلك بعرض علم االجتامع الذي يراه .بل إن ذهنيتهم كانت قد تبلورت
خاص ،وقدموا علمهم بشكلٍ تلقا ٍّيئ عىل ٍ
بشكلٍ
أساس من تلك الذهنيّة .فلم تتضح
طبيعي يف فضا ٍء ٍّ
ٍّ
مبادئ ومباين تلك الذهن ّية إال يف املراحل الزمن ّية الالحقة ،حيث قام اآلخرون بتحليلها[[[.

كاتب هذه السطور مدر ٌِك ألهميّة األفكار الفلسفيّة جيدا ً .ولكنه يذهب يف الوقت نفسه
إ ّن َ
فيلسوف ُ
فرنيس من أصلٍ
ٌ
يهودي .يُعترب من بني املؤسسني لعلم االجتامع الحديث .من أبرز
وعامل اجتام ٌع
[[[ .ديفد إميل دوركهايم ( 1858ـ 1917م):
ٍّ
ٌّ
أعامله( :حول تقسيم العمل االجتامعي) ،و (قواعد املنهج السوسيولوجي).
ميتافيزيقي ميكّنه من توظيفه يف مواجهة األبحاث الثقيلة لسلفه األعظم ،أي رينيه ديكارت،
[[[ .يقول جانياك (“ :)Janiakلقد كان نيوتن مفتقرا ً إىل نظامٍ
ٍّ
ٍ
أو أن يستعمله يف مواجهة أكرث منتقديه مثابر ًة ونعني به اليبنيتز .فقد كانت مالحظاته وتحليالته تقترص يف الغالب عىل بضعة
موضوعات ،وهي موضوعاتٌ
يف حقل معرفة وجود الفضاء والزمان ،وقوانني الحركة والقوى املوجدة لها ،ومعرفتنا للامدة يف إطار علم الفيزياء ،وارتباط ونسبة الله إىل العامل املادي.
إن هذا األمر يلقي الضوء عىل نقطتني ،إحداهام :عدم الرغبة املعروفة من نيوتن يف حضور املناظرات العلمية وما إىل ذلك .واألخرى :جهوده يف إسقاط
فلسفي مع الفالسفة امليكانيكيني بشأن الفيزياء ذاتها”( .أنظر :جانياك ،آندرو ،نيوتن فيلسوف،
االنتقادات امليكانيكية من االعتبار ،إ ْذ كان قد دخل يف نزا ٍع
ٍّ
ترجمه إىل اللغة الفارسيّة :سعيد جعفري ،ص 24 :ـ .)25
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إىل االعتقاد بوجوب عدم تضخيم دور هذا النوع من األفكار يف تبلور العلوم وإعطائه حجامً أكرب
من حجمه الطبيعي .فال ينبغي اعتبار العلم والفلسفة شيئاً واحدا ً .كام ال ينبغي تحويل مجموع
العلم إىل فلسف ٍة والتن ُّزل به إىل مستواها .إذ يبدو أ ّن هناك اليوم نوعاً من الفلسفة املتط ّرفة قد
فرضت هيمنتها عىل تيار العلم الديني .وهذه اآلفة قد شكّلت عقب ًة كأدا َء يف طريق تح ّول العلوم.
كل ٍ
ٍ
وأزمات
مشاكل
َ
واحد منهام
إننا يف ما يتعلق بدور الفلسفة يف العلم نواجه تيارين يعاين ُّ
خاص ًة به ،أحدهام :التيار املناهض للفلسفة ،واآلخر :التيار املنبهر بالفلسفة .وقد كان التيار األول
ّ
هو السائد يف بداية تبلور العلوم اإلنسانية يف املرحلة الحديثة .حيث كان الوضعيون ـ عىل سبيل
املثال ـ يسعون إىل تشذيب العلم من الفلسفة ،وقد بلغ بهم األمر يف هذا الشأن ح ّدا ً غفلوا معه عن
دور املباين الفلسفية يف العلم .ويف املقابل نواجه اليوم يف إيران نوعاً من االنبهار بالفلسفة بحيث
يتم العمل عىل تحويل وتقليل العلم إىل فلسف ٍة بحت ٍة .إن لهذا التيار صفتني بارزتني ،إحداهام:
تضخيمه لدور املباين امليتافيزيقية للعلم بحيث يتم تنايس سائر عنارص العلم ،بل ويؤدي حتى
إىل تجاهل هوية العلم التي متيّزه من الفلسفة أيضاً .واألخرى :بدالً من فلسفة العلم أو بدالً من
التأمل الفلسفي الدقيق يف حقل طبيعة العلم ،يت ّم اإلقبال عىل األبحاث الفلسفية وامليتافيزيقية
البحتة بشأن العلم.
من الواضح ج ّدا ً أننا يف االتجاه األبستيمولوجي ندخل يف دائرة فلسفة العلم باملعنى الواسع
كمً كبريا ً من األبحاث الدائرة حول طبيعة العلم
(الشامل للعلوم الطبيع ّية واإلنسان ّية) ،ونواجه ّ
يتعي علينا االلتفات إىل طبيعة العلم الحديث
الحديث وترشيحه .وليك نعمل عىل تبيان العلم الديني ّ
الديني ذات َه يغدو مشموالً ألبحاث فلسفة العلم ،ويجب
واالهتامم بفلسفة العلم .كام أن العل َم
َّ
االهتامم بطبيعته وطريقة تبلوره أيضاً .ويف هذا اإلطار تكون الفلسفة أدا ًة لحل املسائل املفهومية
الجوهرية يف العلم.
من الرضوري االلتفات إىل هذه النقطة وهي أننا يف فلسفة العلم يف القرن العرشين نواجه
أربعة تيار ٍ
ات ،وهي:
 . 1الوضعيّة املنطقيّة.
 . 2مدرسة علم االجتامع املعريف ،املرتبطة ببنية الثورات العلم ّية لـ “صاموئيل
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كوهن[[[” .ويف هذه املدرسة يتم التأكيد عىل دور النامذج وتأثري العنارص غري املعرفية
 من قبيل :العنارص االجتامعية  -وغري العلمية -من قبيل :املباين امليتافيزيقيةتغي وتح ّول العلم.
واألبستيمولوجية وغريها -يف ّ
رص عىل إبراز واقعية املراحل النظرية ،وقد ظهرت بوصفها
 . 3الواقعية العلمية التي ت ّ
تيارا ً يف مواجهة النزعة اآللية.
 . 4الدوران املعريف[[[.
وهذا التيار األخري -الذي نشأ كنتيج ٍة للتح ّول يف العلوم املعرفية -ال يزال آخذا ً يف االتساع
والتمدد ،وقد ترك تأثريا ً كبريا ً يف أبحاث فلسفة العلم .ويف هذا التيار الجديد يتم االهتامم مبسار
املعرفة وارتباطها بطريقة تبلور النظريّات العلم ّية .وكان من بني الخصائص الها ّمة للدوران املعريف
هو االهتامم بالنظام املفهومي للعلم .وعىل الرغم من خوض صاموئيل كوهن -يف كتابه “بنية
تغيها وتح ّولها ،إال أن
الثورات العلم ّية” وأبحاثه الالحقة -يف تحليل بنية املفاهيم العلمية ومنط ُّ
هذا التحليل قد تواصل يف الدوران املعريف -بااللتفات إىل معطيات العلوم املعرفية -عىل نح ٍو جا ٍّد.
تعريف العلم:

لحل مسأل ٍة[[[ ما[[[.
من الناحية الفلسف ّية يعترب العلم (مبعنى )Science :يف األصل نشاطاً ِّ
لقد أكّد فالسفة العلم وعلامء املعرفة يف الغالب عىل هذه النقطة ،وهي أن اإلنسان يتعاطى مع
حل هذه املسائل.
مختلف املسائل يف الحقول املعرف ّية املتن ّوعة ،وقد ظهرت علو ٌم مختلف ٌة من أجل ِّ
وبطبيعة الحال فإن هؤالء يختلفون بشأن ماهية العلم.
أي نو ٍع من حل املشاكل
ويجدر بنا يف البداية اإلشارة إىل هذه النقطة وهي أنه ال ميكن اعتبار ِّ
علامً .فاإلنسان يف حياته اليوم ّية يواجه بعض املشاكل ويسعى إىل حلها .بيد أن حله لها ال يعني
بالرضورة أنه قد أنتج علامً جديدا ً .فعىل سبيل املثال :لو أن شخصاً كان يبحث عن عنوان صديقٍ
[[[ .توماس صاموئيل كوهن ( 1922ـ  1996م) :مفكر أمرييك غزير اإلنتاج يف حقل تاريخ العلوم وفلسفتها ،له كتاب بعنوان (بنية الثورات العلمية)
وعنوانه يف األصل اإلنجليزي )Revolutions Scientific of Structure The( :وقد تناول فيه تحليل تاريخ العلوم ،وتحدّى فيه النظرة التقليدية
للتقدّم يف (العلم العادي).
[2]. Cognitive turn.
[3]. Problem-solving activity.
[4]. Laudan, Larry. Progress and its Problems, p. 11.
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يتعي عليه الوصول إىل حلها .بيد أنّه يف مثل هذه الحالة ال يعمل عىل
له ،فإنه سيكون أمام مشكل ٍة ّ
حل مسأل ٍة ال يختص بالعلم فقط ،بل يشمل جميع أبعاد
إنتاج علمٍ  .وعليه فإن النشاط من أجل ّ
حياة اإلنسان .إال أن العلم يع ّد نشاطاً مختلفاً عن سائر النشاطات البرشيّة .ويف هذا الفصل سوف
نبي مت ّيز العلم من سائر النشاطات البرشيّة.
ّ
ذكرنا أن فالسفة العلم قد أشاروا إىل هذه النقطة وهي أن العلم مسا ٌر لحل املسائل .فهذا
إيان بوبر -عىل سبيل املثال -من خالل طرحه للمعرفة التكامل ّية كان يؤكد عىل هذه النقطة،
وهي أن العلوم الطبيع ّية والعلوم االجتامع ّية تبدأ عىل الدوام من مسأل ٍة .وقد كان فالسفة اليونان
يرون أن املعرفة تبدأ بيش ٍء يذيك جمرة الحرية والتساؤل يف األذهان .والعلم بدوره يبدأ مبسائل
تبدو ها ّم ًة بالنسبة لنا .والعلم يُستخدم يف حل املسائل ذات األسلوب الذي يستفيد منه العقل
السليم .وهو أسلوب “االختبار والخطأ” .ونحن يف هذا األسلوب نتعاطى مع مجموع ٍة من طرق
الحلول التجريب ّية ،حيث يتم استخدام هذه الطرق واحدة تلو أخرى ،ثم يتم التخيل عنها .وهذا
هو األسلوب واملنهج املنطقي الوحيد املتوفر يف العلم ،وحتى الكائنات الحية ـ من قبيل :الكائنات
األميبية ذات الخلية الواحدة ـ تستعمل هذا األسلوب لحل مشاكلها أيضاً.
إن املعرفة العلم ّية -سوا ًء يف العلوم الطبيع ّية أو العلوم اإلنسان ّية -هي حصيلة البحث عن
لكل عا ٍمل يف كال الحقلني تكمن يف الوصول إىل الحقيقة .وإن
الحقيقة .وإن الهدف والغاية املعرف ّية ِّ
حل املسألة يأيت بدوره يف سياق الوصول إىل هذه الغاية .وبعبار ٍة أخرى :إن العلامء يسعون من
حل توصلهم إىل الحقيقة .وبطبيعة الحال فإن هذه الغاية تستلزم إلغاء
أجل العثور عىل طريقة ٍّ
املعتقدات الكاذبة والخاطئة أيضاً .حيث يسعى العلامء بالتدريج إىل حذف معتقداتهم الكاذبة يف
ما يتعلق بالواقعية والحقيقة .إال أنهم يف نهاية املطاف ينشدون الوصول إىل ذات الحقيقة بوصفها
غاي ًة معرفيةً.
وباختصارٍ :إن العبارة القائلة“ :إن املعرفة العلميّة هي نتاج نشاط ناظر إىل حل املشكلة”،
ال بد من أن نضيف لها هذه النقطة وهي أ ّن هذا النشاط يأيت يف إطار الوصول إىل الحقيقة ،وأ ّن
ٍ
هادف ،وإ ّن العامل يسعى إىل كشف
الهدف منها هو الكشف عن الحقيقة .إن العلم ليس نشاطاً غ َري
الحقيقة .فأوالً :إن العلم نشا ٌط ٌ
هادف .وثانياً :إن الغاية من هذا النشاط هي الوصول إىل الحقيقة.
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إن اإلشارة إىل اآلراء املتوفرة يف حقل العلم والنظريّات العلميّة نافع ٌة إليضاح الكالم املتق ّدم.
هناك يف دائرة صدق النظريّات العلميّة ثالثة آراء رئيس ٍة بني فالسفة العلم ،وميكن بيان هذه اآلراء
عىل النحو اآليت:
الرأي األول :هناك مجموع ٌة تعتقد بصدق هذه النظريّات ،وتعترب الصدق نوعاً من
املطابقة للواقع.
تحل مفاهيم أخرى ،من قبيل :األمور
الرأي الثاين :هناك مجموع ٌة بدالً من الصدق ّ
التي تم إثباتها وتأييدها أو املنسجمة والقابلة للطرح واإلظهار.
الرأي الثالث :هناك مجموع ٌة ال تقبل بصدق النظريّات ،وال باملفاهيم البديلة أيضاً.
وقد اتسمت املجموعة األوىل بـ (الواقع ّية) ،كام اتسمت املجموعة الثانية بـ (الرباغامت ّية)،

واتسمت املجموعة الثالثة بـ (الفوضويّة) .واملجموعتان األخريتان تندرجان يف دائرة املخالفة
للواقع ّية.
 . 1الواقع ّية :يذهب الواقعيون إىل اعتبار صدق النظريّات العلميّة مبعنى مطابقة

لغة هذه النظريّات مع الواقع.

 . 2الرباغامت ّية :إن الرباغامتني أو العمالن ّيني بدالً من مفهوم الصدق ،يعملون عىل

أقسام،
إبداله مبعانٍ أخرى تحمل ثقالً مفهوم ّياً مختلفاً .وينقسم الرباغامت ّيون إىل أربعة
ٍ

وهم :الرباغامت ّيون التقليديّون (من أمثال :وليم جيمز ،وجون ديوي) ،والرباغامتيون الجدد
(من أمثال :ريرش ،وريتشارد روريت) ،والرباغامتيون املعارضون للواقعيني املفهوميني (من

أمثال :ميشيل دامت) ،والواقع ّيون الباطنيون (من أمثال :هيالري باتنم ،وراميو توميال)،

والنسب ّيون من علامء االجتامع والبنيويون (من أمثال :ديفد بلور ،وبرونو التور).

 . 3الفوضويّة :ال يؤمن الفوضويون بصدق النظريّات .وقد ذهب فايرابند إىل مثل
هذا الرأي يف ما يتعلّق بالنظريّات العلميّة .وال تقول هذه الجامعة بأي معنى معقول
للصدق.

هندسة العلم الديني

49

مقامان للعلم

رغم كون العلم مسارا ً ناظرا ً إىل حل املشكل من أجل الوصول إىل الحقيقة ،ولكن تجب اإلشارة يف
هذا الشأن إىل بعض األمور .إن هذا التعريف إنّ ا يشري يف الحقيقة إىل ناحي ٍة واحد ٍة من العلم فقط.
فأوالً :إن العلم يسعى إىل تقديم ٍ
وصف جامعٍ نسبيّاً للعامل العيني أي الخارجي املحسوس .وثانياً :إن
العلم يساعد عىل بيان ظواهر هذا العامل .وإن هذا الوصف يحتوي يف صلبه عىل تفسريٍ للظواهر.
برشي ،تشري إىل إمكانية الخطأ فيه.
وثالثاً :إن حقيقة أن العلم مهام كان إمنا هو نشا ٌط ٌّ
من الجدير أن نف ّرق بني تطبيقني للعلم ،وهام :العلم يف مقام التعريف (العلم اإلثبايت) ،والعلم يف
مقام التحقق (العلم الثبويت) .وإن العلم يف مقام التعريف يعني نوعاً من كشف الواقعية .واملنظور يف
العلم التجريبي هو الكشف عن الواقعيات التجريب ّية ،ويف العلوم اإلنسان ّية هو الكشف عن الواقع ّيات
اإلنسان ّية .والعلم من هذه الناحية هو عبار ٌة عن مجموع ٍة من القضايا والحقائق الصحيحة.
إن التعريف الذي قدمناه للعلم يرتبط بالعلم يف مقام التحقق .إن العلم يف مقام التحقق ميثل
مسارا ً لحل املشكلة يف إطار الكشف عن الواقع ّية .والعلم بهذا املعنى ليس من الالزم أن يكون
عبار ًة عن مجموع ٍة من القضايا الصحيحة ،كام أنه ليس مساوياً لكشف الواقع ّية .بل هو مسا ٌر
وزمني لحل املشكلة.
تدريجي
ٌّ
ٌّ
كام أن التط ّور التدريجي للعلم منوط بدوره مبقام الكشف وجمع املعلومات ،كام أنّه ره ٌن
مبقام الحكم أيضاً ،حيث يعمل العلامء عىل جمع املعلومات املناسبة وذات الصلة عىل ِ
أمد فرت ٍة
زمن ّي ٍة طويل ٍة وبشكلٍ
تدريجي .هذا وإنهم يكتشفون عىل طول الزمان قابل ّية وإمكان ّية الفرض ّيات
ٍّ
يف بيان الظواهر والتك ّهن بها.
إن العلم يف مقام التعريف يستند إىل نو ٍع من الواقع ّية البسيطة ،مبعنى أن العلم من هذه
الناحية هو عبار ٌة عن مجموع ٍة من القضايا ذات التناظر املرحيل مع عامل الواقع .إن العلم هو املرآة
العاكسة لعامل الواقع بر ّمته .وأما العلم يف مقام التحقق فال ميكن أن يكون مرآ ًة ُمظهر ًة لجميع
الواقعيّة أبدا ً .إن العلم بهذا املعنى مهام كان واقعيّاً ،ال يعدو أن يكون مزيجاً من الخطأ والحقيقة.
إن أجزاء العلم تعمل عىل إظهار أجزاء الواقعية .كام ميكن للفيلسوف أن يكون ذا نظر ٍة آلي ٍة ـ عىل
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رأي،
سبيل املثال ـ بالنسبة إىل العلم يف مقام تحقُّق الواقعيّة أو ضد الواقعيّة .إال أنه يتقبل َّ
كل ٍ
فال يعود يعترب العلم مرآ ًة عاكس ًة لجميع عامل الواقع ّية ،وبعبار ٍة أخرى :العلم اإلثبايت عىل أساس
التعريف.
إ ّن للعلم يف مقام التعريف هوي ًة فرديّةً ،وأما يف مقام التحقق ،فله هويّ ٌة جامعيةٌ .إن العلم
اإلثبايت هو عبار ٌة عن مجموع ٍة من القضايا الصادقة املوجودة يف ذهن اإلنسان يف ما يتعلق
الخاصة الحاصلة بفعل نشاط
بالواقع ّيات املنشودة .وأما العلم الثبويت فهو مجموع ٌة من القضايا
ّ
اجتامعي ،حيث يقوم مجتمع العلامء بإنتاج العلم .وعليه ميكن
نتاج
جمعٍ من العلامء .وإن املعرفة ٌ
ٌّ
القول :إن العلم يتعلق مبجتمع العلامء ،ال بعا ٍمل ٍ
يتوصل إليها العامل ،ال
واحد .وإن النتيجة التي ّ
ميكن إثباتها يف سجالت العلم أبدا ً قبل أن مت ّر عرب غربال مجتمع العلامء .إن عىل مجتمع العلامء أن
يعملوا عىل نقد ومتحيص تلك النتيجة ،حتى إذا خرجت من االختبار بنجا ٍح ،ت ّم تسجيلها يف سجل
العلم .ومن هذه الناحية يتم النظر إىل هذا السجل من ِقبل مجتمع العلامء ،ال من قبل آحادهم.
وقد أرشنا حتى اآلن إىل معنيّني من اجتامعيّة العلم ،أحدهام :أن مسار تحصيل العلم -عىل
سبيل املثال -ليس مسارا ً لتحصيل النظريات الفردية .واآلخر :أن ملجتمع العلامء دورا ً يف توجيه
وتق ّبل املعلومات الخاصة بوصفها معرف ًة علم ّيةً .إن التربير يت ّم عىل أساس املعايري الجامعية.
ذكرنا أن العلم يف مقام التحقق يُع ّد نوعاً من النشاط البرشي يف إطار تحصيل الحقيقة .وإن
العلم يف مقام التعريف ليست له هويّ ٌة تاريخيّةٌ .وأما يف مقام التحقق فله هويّ ٌة تاريخيّةٌ .إن
خاص ٍة.
اشتامل العلم عىل مسا ٍر
تدريجي يعني أن العلامء يصلون إىل حل املسألة يف مرحل ٍة زمن ّي ٍة ّ
ٍّ
إن األبستيمولوجيا التكاملية لـ بوبر ترتبط بالعلم يف مقام التحقق ،ال بالعلم يف مقام التعريف.
إن النم ّو والتط ّور التاريخي للعلم يتحقق بواسطة ظهور املسائل الجديدة ،ومن خالل االختبار
والخطأ وطرح الفرضيات ومحاكمتها .إن مسار العلم من هذه الناحية ال ميكن تحديده ،إذ ال نعلم
ما هي الفرضية التي ستخرج ناجح ًة من هذا االختبار ،كام ال نعلم الفرضية التي سيتم طردها
وإخراجها من املعادلة.
إن العلم يف مقام التعريف ال يبدأ من حل املشكلة ،وال مييض قُ ُدماً من خالل االختبار والخطأ،
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التحقق يف إطار نشاط العلامء .والعلامء هم الذين يقومون
إذ إ ّن االختبار والخطأ إمنا يُكتب له
ُ
بتقديم وطرح الفرضيات يف مقام حل املسائل.
إن العلامء ال يتعاطون مع عامل الواقعية فقط ،بل يتعاطون مع املجتمع والذهنية االجتامعية
ٍ
كشف للواقعيّة ،بل العلم هو عبار ٌة
العامة .لقد علّمنا تاري ُخ العلم ّأل نعترب العلم بوصفه مجر َد
عن تباد ٍل ٍ
وأخذ وعطا ٍء مستم ٍر من ِقبل العلامء تجاه الطبيعة والنظريات امليتافيزيقية واالجتامعية،
ومختلف تعامالت أذهان العلامء مع مختلف الحقول .يجب عدم اعتبار العلم مقياساً متبلورا ً يف
الفراغ ،وأن كل عا ٍمل ميارس مهمته العلمية الخاصة منفصالً عن الحقول املختلفة األخرى .بل هناك
تأث ٌري للكثري من األفكار الفلسفيّة والدينيّة واالجتامعيّة يف النشاط العلمي.
إن العلم الالحق (العلم يف مقام التحقق) هو مثر ٌة للتعامل والتعاطي بني العنارص امليتافيزيقية
واالجتامعية واملعرفية ،إذ مل يكن العلم مج ّر َد نتيج ٍة النعكاس الطبيعة أو املجتمع يف أذهان البرش.
إن العلم يف مقام التعريف هو عبار ٌة عن كشف الواقعيات الطبيعية واالجتامعية ،وهو ذو جنب ٍة
معرفي ٍة دامئاً .وأما العلم يف مقام التحقق  -كام سبق أن ذكرنا  -فيحصل بفعل امتزاج األبعاد
امليتافيزيقية واالجتامعية واملعرفية .إ ّن العلم بهذا املعنى هو عبار ٌة عن ٍ
برشي يحتوي عىل
نشاط
ٍّ
خصائصه الخاصة ،وليس مج ّر َد مواجه ٍة بحت ٍة مع الطبيعة أو الظواهر االجتامعية.
ومن املناسب هنا أن نعمل عىل إيضاح ثالثة عنارص للعلم يف مقام التحقق ،وهي:
 . 1العنارص امليتافيزيق ّية :إن املراد من العنارص امليتافيزيق ّية هي الفرض ّيات املطلقة
للعلم .واملراد من الفرض ّيات املطلقة للعلم هي الفرضيات التي تشكل أرض ّي ًة للمسائل
العلم ّية ،إال أنها يف ح ّد ذاتها ليست مسأل ًة علم ّي ًة أو جواباً عن مسأل ٍة علم ّي ٍة .مبعنى أنها
أي مسأل ٍة علميّ ٍة.
عىل الرغم كونها من فرضيّ ًة لألسئلة العلمية ،إال أنها ليست جواباً عن ِّ
رص ال ميكن من دونها أن
رص خفي ٌة للعلم ،مبعنى أنها عنا ُ
كام أن هذه الفرضيات هو عنا ُ
ألي ٍ
حل ملسأل ٍة ،بيد أنها ال تبدو للعيان عىل املستوى
علمي أو ٍّ
نشاط
يُكتب التحقق ِّ
ٍّ
الظاهري للعلم.
كل يش ٍء ميكنه أو يجب
 . 2العنارص االجتامع ّية :إن املراد من العنارص االجتامعية هو ُّ
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أن يكون ذَا صبغ ٍة اجتامعيّ ٍة .من قبيل :املعتقدات الدينيّة واأليديولوجيّة والسياسيّة وغريها.
إن املعتقدات الدين ّية مهام كانت ذاتَ صبغ ٍة فردي ٍة ،إال أنها تدخل ضمن دائرة املعتقدات
املشرتكة والجامعية أيضاً.
نتاج مواجهة ذهن اإلنسان مع الواقعية أيضاً .فإ ّن
 . 3العنارص املعرف ّية :إ ّن العلم ُ
ٍ
معلومات عن عامل الواقع ،ويعمل عىل التنظري بشأنها .ويجب اعتبار
الذهن يحصل عىل
تط ّور العلم تط ّورا ً ملعناه املعريف أيضاً .ومع تط ّور العلم يدخل إىل دائرته املزيد من
املعلومات والفرض ّيات بشأن هذا العامل .وقد شكلت الكفاءة املعرفية للعلامء يف كل
همً يف
مرحل ٍة من مراحل تحديد املعلومات ذات الصلة وطرح الفرضيّات بشأنها ،عامالً ُم ّ
التقدم العلمي .وإن املعلومات التي يحصل عليها الذهن عند مواجهته للحقائق تشكِّل
مجموع العنارص املعرفية للعلم .إ ّن مجتمع العلامء يواجه املسائل املعرفية ،ويقدم
الفرضيات -كام أسلفنا -من أجل حلّها.
ميتافيزيقا العلم

ات ّسعت رقعة االهتامم باملباين امليتافيزيق ّية للعلم بعد صدور كتاب “بنية الثورات العلم ّية” .إ ْذ
تض ّمن هذا الكتاب تأكيدا ً عىل دور النامذج والعنارص غري التجريبية له يف العلم ذاته.
يرى بعض فالسفة العلم أن ميتافيزيقا العلم عبار ٌة عن دراسة الفرض ّيات املطلقة
يف العلم.
وقد تع ّرض إيرول هاريس يف كتابه “األسس امليتافيزيقية للعلم” إىل تحليل القواعد امليتافيزيقية
أعمق ُّ
وأدق من كتاب بريت بكثري .وإذا كان كتاب بريت
للعلم بهذا املعنى .إن كتاب إيرول هاريس ُ
ٍ
بدرجات أك َرب .لقد صدر كتاب هاريس سنة
قد بقي مجهوالً ،فإن حجم هذا الكتاب ظل مجهوالً
1965م ،وأعيد طبعه محققاً ومشتمالً عىل مقدم ٍة سنة 1993م أيضاً .ميكن لنا أن نعترب هذا الكتاب
من أوسع الكتب التي ت ّم تأليفها يف هذا املجال ،حيث يتفوق عىل كتاب بريت وديلورث من العديد
من الجهات .فأوالً :يبدي هاريس اهتامماً كبريا ً باألسس امليتافيزيقية للعلم املعارص ،خالفاً لـ بريت
الذي يهتم مببادئ املؤسسني للعلم الحديث .وثانياً :ال يهدف بريت إىل تحقيق امليتافيزيقا املتناسبة
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مع العلم الحديث ،وأما هاريس فيسعى إىل تحصيل هذا النوع من امليتافيزيقا من خالل تحليل
مبادئ العلم املعارص .وثالثاً :مل يكتف هاريس بالنظر إىل مج ّرد الفيزياء والنجوم فقط ،وإمنا خاض
يف بعض العلوم األخرى ،من قبيل :علم األحياء ،وعلم النفس أيضاً.
بااللتفات إىل النقطة الثانية هناك وظيفتان مختلفتان مليتافيزيقا العلم ،وهام:
أوالً :دراسة ومناقشة الفرض ّيات املطلقة التي شكلت أساساً للعلم والنظريّات
العلم ّية.
وثانياً :الفرضيات املطلقة التي هي من نتاج العلم .مبعنى أن باإلمكان طرح تلك
الفرضيات بالنظر إىل معطيات العلم.
وبعبار ٍة أخرى :هناك نوعان من ميتافيزيقا العلم :امليتافيزيقا السابقة للعلم (أي :امليتافيزيقا
املتقدمة عىل العلم ،والتي تبحث يف الفرض ّيات املطلقة للعلم) ،وامليتافيزيقا الالحقة للعلم (أي:
امليتافيزيقا الحاصلة من العلم).
لقد أخذ هاريس تعريفه للعلم من آر .جي .كالينغوود ،وعمل عىل بسطه وتفصيله من خالل
االستفادة من مفهوم النموذج .ومن هذه الناحية ميكن لنا أن نعترب هذا الكتاب بسطاً وتفصيالً آلراء
كالينغوود يف حقل املباين امليتافيزيقية للعلم.
وعليه ليك نفهم تحليل هاريس للمباين امليتافيزيقية ،ال مناص لنا من بيان آراء كالينج وود
يف هذا الشأن .ومن هنا سوف نعمل أوالً عىل بيان الخطوط العريضة لرؤية كالينغوود ،ثم نعمل
إجامالً عىل بيان رؤية هاريس .إن املحاور الرئيسة لرؤية كالينغوود عىل النحو اآليت:
كل قضي ٍة ت ُعترب إجاب ًة عن سؤا ٍل .وبعبار ٍة أخرى:
 . 1األصيل املنطقي-النفيس :إ ّن َّ
أي ٍ
تعب
شخص عىل ِّ
ال يعرث ُّ
أي يش ٍء ،إال يف معرض اإلجابة عن سؤا ٍل .إن هذه القاعدة ّ
عن أصلٍ
شخص بإظهارها ،إمنا هي يف
نفيس ،بهذا املعنى“ :إ ّن ِّمنطقي
كل قض ّي ٍة يقوم ٌ
ٍّ
ٍّ
األساس إجاب ٌة عن سؤا ٍل قد ت ّم إظهاره” .وميكن لهذا السؤال أن يُطرح من ِقبله أو من
ِقبل اآلخرين .إن هذه النقطة تَرِد يف جميع مراتب ومراحل التفكري ،إال أنها يف التفكري
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العلمي تربز بشكلٍ واعٍ .إ ّن السؤال ال يتقدم عىل الجواب من الناحية املنطقية فقط ،بل
يتقدم عليه حتى من الناحية الزمنية أيضاً.
كل سؤا ٍل يتض ّمن فرض ّي ًة واعي ًة أو الواعيةً .كام
 . 2الفرضيات النسبية واملطلقة :إ ّن َّ
منبثق عن تلك الفرضيّة .انظر إىل املثالني اآلتيني“ :هل فرغ زيد من
أ ّن السؤال نفسه
ٌ
رضب زوجته؟" ،و “ما هي أسباب الرسطان؟” .إن املثال األول قائ ٌم عىل فرضية أن زيدا ً
قد بارش يف الزمن السابق برضب زوجته .واملثال الثاين قائ ٌم عىل فرضية أن ملرض الرسطان
أسبابه .وميكن للفرض ّية أن تكون نسب ّي ًة أو مطلقةً .واملراد من الفرض ّية النسب ّية أن تكون
الفرضيّ ُة سؤاالً ،وتكون يف الوقت نفسه جواباً عن سؤا ٍل آخ َر .وأما الفرضيّة املطلقة فهي
التي تكون فرضي ًة لسؤا ٍل ،ولكنها ال تكون جواباً عن سؤا ٍل آخ َر .فإن القضية القائلة“ :إن
للرسطان سببه” متثل فرضي ًة نسبيةً ،ألنها ال تُشكِّل فرض ّي ًة يف القضية القائلة“ :ما هي
جواب عن سؤا ٍل أيضاً ،كأن تكون جواباً
أسباب الرسطان؟” فقط ،بل هي يف الوقت نفسه ٌ

كل معلو ٍل له
للسؤال القائل“ :هل ملرض الرسطان أسبابه؟” .وأما القضية القائلة“ :إ ّن َّ
علّة” ،متثل فرضيّ ًة مطلقةً ،إ ْذ عىل الرغم من كونها فرضيّ ًة للقضية القائلة“ :هل ملرض
أي سؤا ٍل.
الرسطان أسبابه؟” ،إال أنها ال تُ ثِّل إجاب ًة عن ِّ

 . 3يرى كالينغوود أن ميتافيزيقا البحث والدراسة هي عبار ٌة عن فرضيّ ٍ
ات مطلق ٍة.

وبااللتفات إىل هذا الرأي تكون ميتافيزيقا العلم اكتشافاً ودراسة لفرض ّيات العلم
املطلقة .وبعبار ٍة أخرى :إ ّن ميتافيزيقا العلم تقوم بدراسة الفرضيّات التي ال تُ ثّل جواباً
ملسائل العلم التجريب ّية ،مبعنى أنها عىل الرغم من كونها فرض ّي ٍ
ات ألسئل ٍة علم ّي ٍة ،بيد أنها
أي مسأل ٍة علميّ ٍة.
ال تُ ثّل جواباً عن ِّ

األمر اآلخر املهم يف رؤية هاريس هو مفهوم النموذج لدى كوهني .إن هذا املفهوم شبي ٌه مبفهوم
“مجمع الكواكب يف الفرضيّات املطلقة” لـكالينغوود .وقد عمد هاريس بدالً من هذين األمرين إىل
استخدام مفهوم “الخطط املفهوم ّية”.وعليه فإن اكتشاف الفرضيات املطلقة وفهم الخطط املفهومية

ومفصالً أ ّن
للعلم ،هو من املهام الخاصة التي تقع عىل عاتق ما بعد الطبيعة .يثبت هاريس مط َّوالً
َّ
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النظريّات العلميّة يف القرن العرشين تفرتض ميتافيزيقاً شموليّةً .إن الخطة املحورية للعلم املعارص هي
كلً منظَّامً ال يتج ّزأ.
الشمولية .وعىل أساس هذه الخطة يجب علينا أن نعترب العامل ّ
أركان النظر ّية

بعد بيان املقدمات الرضورية يف حقل تعريف العلم ومقا َم ْي تعريف وتحقيق العلم ودور

ميتافيزيقا العلم ،ندخل يف بيان النظرية مورد البحث .إن أهم أركان النظرية هي عبار ٌة عن:
 . 1إن الدين والعلم ليسا منظومتني مفهوميّتني مستقلّتني عن بعضهام .إنهام يعمالن
عىل رسم فضائني معرفيني خاصني يف الذهن تقوم بينهام عالقاتٌ ورواب ٌط بالغ ُة التعقيد .ويتم
التلفيق بني هذين الفضائني عىل نحو معر ٍّيف ،ومن هذا التلفيق واملزج نحصل عىل فضا ٍء
آخ َر نُطلق عليه عنوان “العلم الديني” .وعليه يكون العلم الديني مثر ًة للتلفيق املفهومي
بني العلم والدين.
 . 2إن الدين قد عمل يف هذا التلفيق املعريف بوصفه طرحاً ،وقام بتحديد البنية
يعي بنية فضاء هذا التلفيق .وإن
العامة للتلفيق .وبعبار ٍة أخرى :إن الدين هو الذي ّ
الخاصة يف العلم،
هذا األمر يثبت أن العلم الديني ليس مجر َد مثر ٍة لتأثري املباين الدينيّة
ّ
وأن تأثري الدين يف العلم يف غاية التعقيد.
يل .وبعبار ٍة أخرى :إن الدين ميكن له
 . 3إن تأثري الدين يف العلم إما
خارجي أو داخ ٌّ
ٌّ
أن يرتك تأثريه عىل خشبة مرسح العلم ،كام ميكن له أن يرتك تأثريه خلف كواليس العلم.
إن املراد من التأثري الخارجي (أو التأثري خلف كواليس العلم) ،هو عبار ٌة عن التأثري يف
األسس الفلسفية واملبادئ امليتافيزيقية للعلم والقيم الحاكمة عىل العلم .واملراد من
التأثري الداخيل (أو التأثري عىل خشبة مرسح العلم) هو التأثري يف املحتوى الداخيل للعلم،
مبعنى التأثري يف النظريات والنامذج والتلفيقات واملسائل وغريها .إن الدين يشتمل يف
فلسفي .وإن
أي مب ًنى
صلبه عىل أفكا ٍر فلسفيّ ٍة وميتافيزيقيّ ٍة ّ
خاص ٍة ،وال ينسجم مع ِّ
ٍّ
العلم يف مواجهته مع الدين يكتسب صبغة تلك األفكار واملباين.
 . 4إن الدين يحتك مبتافيزيقا العلم عىل مستويني خارجيني ،أحدهام :عىل مستوى
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املباين واملبادئ امليتافيزيقية للعلم ،واآلخر :عىل مستوى امليتافيزيقا الحاصلة من العلم.
إلهام
خاص ٍة ،أضحى بالنسبة إىل البعض مصدر ٍ
إن العلم كام يقوم عىل ميتافيزيقا ّ
خاص أيضاً .ويحتك الدين يف بعض األحيان بهذا النوع من امليتافيزيقات
ميتافيزيقي ٍّ
ٍّ
الثانويّة أيضاً .هناك يف العادة مساف ٌة بني امليتافيزيقا الثانويّة والعلم ،وإن النتائج
الخاصة.
امليتافيزيقيّة تحصل من خالل معطيات العلم يف ضوء الفرضيّات امليتافيزيقيّة
ّ
إن التأثري القيمي للدين -أو التأثري يف القيم الحاكمة عىل العلم -ينحرص مبست ًوى
خاص ،وميكن للدين أن يرتك تأثريه يف الحد األدىن عىل أربع مستويات للعلم ،أي :جمع
ٍّ
املعطيات ،وتبويب هذه املعطيات ،وأسلوب انتقاء النظريات يف العلم ،وبيان سلوك
العنارص والعوامل.
نظري .ويف التأثري املفهومي
مفهومي أو تأث ٌري
 . 5إن التأثري الداخيل هو إ ّما تأث ٌري
ٌّ
ٌّ
يتدخل الدين يف املنظومة املفهوم ّية للعلم ويف تصوراتها وتبويب مقوالتها ،ويعمل عىل
تغيريها .وبعبارة أخرى :إن الدين يف مثل هذه الحالة يثري طرحاً مفهوميّاً جديدا ً يف العلم،
ويقدم منظوم ًة مفهوم ّي ًة جديد ًة إىل العلم .وأما يف التأثري النظري فإن الدين يتدخل يف
املحتوى التصديقي ويف الفرض ّيات والنظريّات والنامذج وما إىل ذلك.
 . 6هناك ارتبا ٌط مدلو ٌّيل بني العلوم التجريبيّة والدين ،كام يوجد ارتبا ٌط شمو ٌّيل بني
العلوم اإلنسانيّة وبني الدين .ومن هنا فإن الدين ال يُحدث ثور ًة مفهومي ًة يف العلوم
الطبيع ّية والتجريب ّية ،بيد أن بإمكانه أن يثري مثل هذه الثورة املفهومية يف العلوم
اإلنسان ّية.
 . 7إن االرتباط الداخيل للدين بالعلم قد يكون باملعنى اللفظي أو باملعنى االستعاري،
مبعنى أنه من املمكن أحياناً أن تؤث ّر املعتقدات الدين ّية ومضمون الكتاب والس ّنة يف
رش ورصي ٍح (االرتباط اللفظي) ،أو أن يتدخل فيه بشكلٍ
دائرة العلم الداخل ّية بشكلٍ مبا ٍ
رش (االرتباط االستعاري).
خفي وغريِ مبا ٍ
ٍّ
 . 8ميكن للدين يف االرتباط الداخيل أن يؤث ّر يف مسار تسقط الفرضيات والتبيان
ٍ
تلفيقات مفهوم ّي ٍة جديد ٍة.
والتفسري ،ويف االستعارات والنامذج العلم ّية ،وأن يؤ ّدي إىل ظهور
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 . 9يف إطار التلفيق بني فضاء العلم وفضاء الدين تقوم بعض الروابط ،ثم يتبلور بعد
مفهومي جدي ٌد .إ ّن إمكان التلفيق املفهومي بني العلم والدين قائ ٌم يف دائرة
ذلك فضا ٌء
ٌّ
ٍ
فضاءات مفهوم ّي ٍة جديد ٍة يف العلم.
العلم عىل الدوام ،وهو يؤدي إىل ظهور
 . 10إن العلم الديني إمنا يتناغم مع الفرضيّة الواقعيّة .فالعلم يتعاطى مع الواقعيّات
يتوصل يف بعض املوارد إىل تلك
الطبيعيّة أو االجتامعيّة (الواقعيّة األنطولوجيّة) .والعلم ّ
الواقع ّيات (الواقع ّية األبستيمولوج ّية).
كل جز ٍء من العلم يتناظر
 . 11يجب عدم اعتبار الواقع ّية يف العلم الديني مبعنى أ ّن َّ
مع جز ٍء من عامل الخارج ،أو جز ٍء من الواقعيّة مورد البحث.
 . 12إن عمل ّية هندسة العلم الدين ّية تحصل بشكلٍ
تاريخي
تدريجي .إن العلم مسا ٌر
ٌّ
ٍّ
تدريجي .وعلينا ّأل نتوقع من العلم الديني أن يتحقق م ّر ًة واحد ًة وعىل نح ٍو مطلقٍ أبدا ً.
ٌّ
تدريجي .إذ ال إمكانية لتحقيق هندسة
فهندسة العلم تحصل خطو ًة خطو ًة وعىل نح ٍو
ٍّ
للعلم بشكلٍ مطلقٍ وبرضب ٍة واحد ٍة .كام أن تبلور النامذج والفرضيّات واألمثلة وما إىل
ذلك يحصل بشكلٍ
تدريجي أيضاً.
ٍّ
 . 1الدين والعلم :فضاءان معرف ّيان
يف البداية نشري إىل نقط ٍة يف العلوم املعرفيّة ،وهي أن ذهن اإلنسان يحتوي عىل أنشط ٍة معرفيّ ٍة
مختلف ٍة .فهل يتم القيام بكل هذه النشاطات بشكلٍ
مستقل عن بعضها؟ أم أن هناك ارتباطاً وتبعي ًة
ٍّ
يف ما بينها؟ نذكر لذلك مثاالً من العلوم املعرف ّية ِ
نفسها .إن اللغة هي حصيلة املعرفة الذهن ّية ،بل

هي من أه ّم النشاطات املعرفيّة .كام أن اإلدراك الحيس -من قبيل :النظر  -نشا ٌط معر ٌّيف آخ ُر .فهل
اللغة تتحقق بشكلٍ
مستقل عن سائر النشاطات املعرفيّة األخرى؟ يذهب العلامء يف حقل العلوم
ٍّ
املعرفية إىل االعتقاد بأن اللغة محكوم ٌة للقوانني املعرف ّية ،وال ينبغي اعتبارها نشاطاً معرف ّياً
مستقلً
ّ
(ومن هنا فإن علم اللغة يع ّد بدوره واحدا ً من العلوم املعرف ّية أيضاً).
يجدر بنا التفريق بني اتجاهني يف علم اللغة املعريف ،وهام:
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 . 1االتجاه الشمويل :إن اللغة وسائر املسارات املعرفيّة األخرى تُشكّل منظوم ًة
واحدةً.
 . 2االتجاه املعياري :إ ّن اللغ َة منظوم ٌة مستقل ٌة نسب ّياً ،بحيث هناك بينها وبني
ٌ
متبادل ،وبفعل هذا التأثري املتبادل تتبلور تلك
املنظومات املعرفية األخرى تأث ٌري وتأث ُّ ٌر
املنظومة املستقلّة نسبيّاً.
مستقل بالكامل عن سائر املسارات
ٌّ
إن كال االت ّجاهني يؤكّد عىل أ ّن اللغ َة مسا ٌر معر ٌّيف
املعرف ّية األخرى ،بيد أن بينهام يف الوقت نفسه اختالفات رئيسة أيضاً:
 . 1إن االتجاه الشمويل ينفي االستقالل النسبي للمسارات املعرفيّة .وبالتايل ال
ٍ
منظومات معرف ّي ٍة تحت ّي ٍة ،ولكن طبقاً للنظريّة املعياريّة ،هناك
نستطيع الحصول عىل
منظوماتٌ معرف ّي ٌة تحت ّي ٌة مستقلّ ٌة عن بعضها نسب ّياً .وإن جميع هذه املنظومات التحت ّية
ت ُشكِّل مسارا ً معرفيّاً.
 . 2طبقاً لالتجاه الشمويل ،ال نستطيع فصل معرفة اللغة عن معرفة العامل .ولكن
طبقاً للنظريّة املعياريّة نجد املعرفة اللغويّة منفصلة نسب ّياً عن معرفة العامل.
وهنا يطرح هذا السؤال نفسه :ما هو نوع العالقة القامئة بني املعرفة العلميّة واملعرفة الدين ّية؟
هل هام مستقلّتان عن بعضهام متاماً (االستقالل الكامل)؟ أم أنهام مستقلّتان عن بعضهام نسبيّاً
(النظريّة املعياريّة)؟ نرى أننا إذا رفضنا االستقالل التام بني هذين األمرين ،سوف نواجه تقريرا ً
معرف ّياً بشأن هذه املسألة.
مستقل
ٍّ
إن من بني ادعاءات املخالفني لـ (العلم الديني) أن العلم الحديث قد تبلور ضمن إطا ٍر
عن الدين بشكلٍ كاملٍ  ،ولذلك يجب عىل العلم أن يحافظ عىل استقالل ّيته عن الدين .منذ املرحلة
كل واحد ٍة
القدمية وحتى اليوم حدث الكثري من الثورات العلم ّية يف الحضارات العامل ّية الكربى ،وإ ّن َّ
من هذه الثورات كانت غني ًة وزاخر ًة بالثقافات العلم ّية الواسعة .ويف هذه الثقافات والحضارات
تم تقديم الكثري من املسائل الرياضيّة والفيزيائيّة والفلكيّة والطبيّة .وميكن لنا أن نشري إىل الثورات
العلمية الحاصلة يف روما القدمية ويف العامل اإلسالمي ويف الصني القدمية أيضاً .ولك ّن الذي تط ّور
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ومنا وكُتب له الخلود يف البني هو الثورات العلميّة فقط ،حيث احتدمت يف العامل الغريب واملرحلة
الحديثة .فام هو االختالف الذي مي ّيز هذه الثورات من سائر الثورات األخرى ،ويجعلها تنمو وتستمر
بخالفها؟ من الواضح أنه عىل الرغم من أن الثورات العلم ّية يف املرحلة الحديثة متأثر ٌة إىل ح ٍّد ما
بالثورات العلم ّية األخرى يف العامل ،بيد أن النموذج الجديد الذي تبلور يف الغرب كان يختلف عنها
اختالفاً جذريّاً.
لقد حاول بعض مؤرخي العلم أن يُثبت أن اختالف الثورات العلم ّية يف الغرب عن الثورات
رس يف استمرارها ومن ّوها يعود إىل
العلم ّية يف عامل اإلسالم يكمن يف االستقالل عن الدين ،وأن ال ّ
خصوصيّة االستقالل عن الدين.
يتعي علينا الفصل بني أمرين ،أحدهام :منط التبلور التاريخي
إننا يف دراستنا لهذه اإلجابة ّ
للعلم الحديث ،واآلخر :البحث العقيل عن إمكان أو عدم إمكان االستقالل الكامل للعلم عن الدين.
وبعبار ٍة أخرى :يجب علينا أن نبحث هذا املدعى من الناحية التاريخ ّية ،لرنى هل تبلور العلم
الحديث يف إطار االستقالليّة الكاملة عن الدين واستمر إىل هذه اللحظة؟
يصح
لو قبلنا بأن العلم الحديث قد نشأ يف استقال ٍل كاملٍ عن الدين ،إال أن هذا املدعى ال ّ
بالنسبة إىل استمرار العلم الحديث عىل هذه الشاكلة .إن العالقة بني العلم والدين يف املرحلة
متغيةً ،فتار ًة نجد أن العلم قد انفصل عن الدين وابتعد عنه ،وتار ًة عمد إىل تغيري
الحديثة كانت ّ
مساره نحوه .لقد شهدنا يف القرن السادس عرش والسابع عرش للميالد نوعاً من االنعطافة من ِقبل
العلم باتجاه الدين ،حتى قال بعض املؤرخني :إن هذين القرنني من أكرث القرون األوروبية تديّناً.
ويف الحقيقة ت ّم التأكيد يف عرص التنوير عىل استقالليّة العلم عن الدين .وقد أكد العلامء يف هذه
املرحلة عىل نقطتني ،وهام :استقالل العلم ،واملنهج العلمي .وقد رأوا أن العلم يف القرن السابع

عرش للميالد -خالفاً للفلسفة الطبيعية يف العصور الوسطى -قد انفصل بالتدريج عن القيود الدينيّة،
وات ّخذ لنفسه مسارا ً
مستقلً بشكلِ كاملٍ  .وكانوا بالنسبة إىل املنهج العلمي ي ّدعون أن الخصوص ّية
ّ

وتجريبي .وإن هذين
الرئيسة لهذا املسار املستقل تعود إىل أسلوبه .إن منهج العلم الحديث ك ّم ٌّي
ٌّ
العنرصين (الكمي والتجريبي) ال نشاهدهام يف الفلسفة الطبيع ّية للعصور الوسطى.
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كان علامء القرن السابع عرش للميالد يسعون إىل عدم إفساح املجال أمام تسلّل املعتقدات
اإللحاديّة إىل العلم .وقد أشار دامبيري إىل هذه النقطة قائالً:
لقد كان جميع العلامء والفالسفة قاطب ًة يف منتصف القرن السابع عرش [للميالد] ينظرون
إىل العامل من زاوي ٍة مسيحيّ ٍة .أما القول بالتضاد والطالق البائن بني العلم والدين ،فيعود إىل
املرحلة الزمنية املتأخرة .وقد حاول بيري جاسندي عند إحيائه للفلسفة الذرية أن يتجنب
السقوط يف حأمة اإللحاد الذي خلعه سكان العصور القدمية عىل الفلسفة .وأما رينيه ديكارت
بق موض ٌع
الذي اتهمه خصومه بشحن اآلليات والعنارص الكونية املؤثرة إىل ح ٍّد كبريٍ ،حتى مل يَ َللمشيئة اإللهيّة يف البني -فقد ذهب إىل االعتقاد بأن الله ميكن اإلميان به من طريقٍ آخ َر ،وهو
طريق التفكري ،ويف هذا اإلطار أعطى القياد للقوانني الرياضية يف الطبيعة .صحيح أن توماس هوبز
قد حرص الفلسفة باملعرفة التحصيل ّية التي هي نتاج العلوم الطبيع ّية ،وهاجم الالهوت واعترب
الدين خراف ًة مقبولةً .إال أنه مع ذلك كان يرى رضورة إلقامة الدين املعتمد عىل أساس الكتاب
املق ّدس ،والعمل عىل دعم الدولة من هذه الناحية .وبطبيعة الحال كانت رؤي ُة هوبز استثنائيةً.
وبشكلٍ عا ٍّم فإن جميع الباحثني إمنا كانوا يؤمنون بهذا األصل (الدين) ،ال ألجل دفع إشكاالت
كل نظريّ ٍة بشأن
املخالفني ،بل بلحاظ اعتبارهم أن أصل الدين ميثل مفهوماً مقبوالً للجميع ،وأ ّن َّ
العامل يجب أن تقوم عىل أساس هذا املفهوم.

رس يف تط ّور واستمرار الثورات العلميّة يف الغرب ال يكمن يف استقاللها عن الدين ،بل
إن ال ّ
يف تح ّولها إىل ثقاف ٍة .وبعبار ٍة أخرى :يف بداية املرحلة الجديدة تبلورت الثقافة العلم ّية يف الغرب
بالتدريج ،وأخذ يشت ّد عودها ويزدهر شيئاً فشيئاً .وقد اتّخذت هذه الثورات طابعاً ثقاف ّياً عا ّماً يف
واملؤسسات العلم ّية.
املراكز
ّ
من الناحية النظريّة ال استقالليّة للدين والعلم عن بعضهام .كام أن الدين يتبلور يف ذهن
خاص بحيث يرتبط بسائر الفضاءات املفهوم ّية األخرى .إن هذه
املتدين عىل شكل فضا ٍء
مفهومي ٍّ
ٍّ
يتخل عن
يستقل أحدها عن اآلخر .فليس هناك متديّ ٌن ّ
ّ
الفضاءات املعرف ّية تؤثر يف بعضها وال
تعاليمه ومفاهيمه الدينيّة عند وصوله إىل فضاء العلم .بل إنها قد مألت فضاءه الذهني ،ومبج ّرد
دخول املعلومات العلمية يتم تحديد عالقتها بها.
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أعمق بكثريٍ مام نتص ّور .فإ ّن ذهن العامل ليس من قبيل املكتبة
إن العالقة بني هذين الفضائني ُ
التي يتم فيها خزن املعلومات ذات الصلة مبختلف الحقول املستقلة عن بعضها .إنهم يُدعون إىل
كل معطًى يعرث عىل مكانه يف البني ،ويحدد ارتباطه وصلته
تفسري وإعادة قراءة بعضهم بعضاً .وإ ّن َّ
باألمور األخرى.
التأثير االستعاري

استعاري ،مبعنى أن االرتباط الداخيل للدين
قلنا :إن تأثري الدين عىل العلم يف بعض األقسام
ٌّ
مع العلم قد يكون لفظيّاً أو استعاريّاً ،أي :إن املعتقدات الدينيّة ومضامني الكتاب والسنة قد تؤثر
رش ورصي ٍح (االرتباط اللفظي) ،أو أن تتدخل فيه بشكلٍ
أحياناً يف املادة الداخلية للعلم بشكلٍ مبا ٍ
واضح أن التعبري (االستعاري) ّ
يدل عىل نو ٍع من عدم
خفي وغري مبارش (االرتباط االستعاري).
ٌ
ٍّ
الترصيح .وبعبار ٍة أخرى :أن تكون املعرفة الدين ّية قض ّي ًة لعلمٍ  ،أو أن تخضع القضايا العلم ّية لتأثريٍ
غريِ مبارشٍ.
ميكن للدين أن يؤثر يف العلم ضمن مسا ٍر تسقّط الفرضيات .وبعبار ٍة أخرى :قد يتأثر العامل
خاص ،ومن املحتمل أن
بالدين يف مسار تسقّط الفرض ّيات .إن تسقّط الفرض ّية ليس تابعاً ملنطقٍ ٍّ
يكون للدين واألفكار الدينيّة تأث ٌري عليه أيضاً.
ومن األفضل قبل الوصول إىل آراء كلية وعا ّمة بهذا الشأن ،أن نشري إىل مناذج من
تأثري هذه املعتقدات الدين ّية يف تسقّط الفرضيات العلمية .ويف البداية ندخل يف بيان
منوذ ٍج من رينيه ديكارت .فقد كان ديكارت يذهب إىل االعتقاد بأصل “بقاء الحركة”
يتغي .وبطبيعة الحال فإن الحركة
 .إ ْذ يرى أن مقدار الحركة والسكون يف العامل بأرسه يبقى ثابتاً وال ّ
والسكون ال يتم توزيعها يف األزمنة املختلفة واألقسام املتفاوتة من العامل بشكلٍ متساوٍ .فإذا كان
عاملنا -عىل سبيل املثال -مؤلَّفاً من ثالثة عنارص ،وهي( :أ) و (ب) و (ج) ،يكون (أ) و (ب) يف
الزمن األول لـ (ص) متحركان ،ويكون (ج) يف حالة سكونٍ  ،ويف الزمان الثاين لـ (ص) يكون (أ) و
(ج) متحركني ،و (ب) ساكناً ،وبذلك يكون مجمو ُع الحركات والسكنات يف كال الزمانني ثابتاً ،ولكن
أمكنتها تختلف .وإذا كانت العنارص الثالثة يف زمنٍ آخ َر متحرك ًة بأجمعها ،سيكون مجموع حركاتها
بدوره مساوياً ملجموع الحركات السابقة أيضاً .إن مراد ديكارت من الحركة ليس مج ّرد رسعة
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األشياء .فالحركة حال ٌة من الجسم ،وليست شيئاً منفصالً عنه .إن مقدار الحركة يف العامل يساوي
حاصل رضب الرسعة يف مقدار الجسم ،وكان ديكارت يقول بأن الحركة تبقى يف العامل بهذا املعنى.
تغي الله -إىل أصل بقاء الحركة .فحيث إ ّن الله يستحيل
وقد ّ
توصل ديكارت -عىل أساس عدم ّ
ٌ
تغي
يتغي ،يجب أن يكون مقدار الحركة يف العامل (الذي هو
يتغي .وإن عدم ّ
مخلوق له) ثابتاً ال ّ
أن ّ
الله يظهر حتى يف امليكانيك الديكاريت يف سائر قوانني الطبيعة أيضاً .ويف الظاهر قد ال يبدو هناك
تغي الله وبني أصل بقاء الحركة ،بيد أ ّن لهذه النقطة ظهورا ً يف تفكري ديكارت
ارتبا ٌط
ٌ
رصيح بني عدم ّ
عىل شاكلة التأثري االستعاري.
إ ّن للتأثري االستعاري مساح ًة واسعةً ،ومن الواضح أننا إذا أردنا أن نرسم طيفاً لتأثري الدين يف
يحل التأثري االستعاري يف أسفل مراتب هذا الطيف ،وسوف تحتل األقسام األخرى
العلم ،فسوف ّ
سائر املراتب العليا من التأثري.
العالقة المعيارية واالرتباط الشمولي

إ ّن العلوم الطبيع ّية ترتبط بالدين ارتباطاً معياريّاً ،بينام ترتبط العلوم اإلنسانية بالدين ارتباطاً
شمول ّياً .واملراد من االرتباط املعياري هو أن الدين بالقياس إىل العلوم التجريب ّية ميثل قسامً معرف ّياً
أو معياريّاً
مستقلً يؤث ّر فيها ويتأثر بها .وبالتايل فإن للدين حضورا ً جزئيّاً يف العلوم التجريبيّة.
ّ
كام أن املراد من االرتباط الشمويل هو أن العالقة بني الدين والعلوم اإلنسان ّية من القرب
والسعة ،بحيث إن هذه العلوم تشكل مع املعرفة الدين ّية كالً مرتابطاً ،يقيض بالتبع ّية للدين والعلوم
يل يف العلوم اإلنسانيّة.
اإلنسانيّة .ومن هذه الناحية يكون للدين حضو ٌر ك ٌّ
يجب علينا التأكيد هنا عىل أمر يتعلق باملراد من (الحد األدىن) أو الجزيئ ،و (الحد األقىص) أو
الكيل يف هذا املورد .إن املراد من الحضور الكيل أو األقىص هو إمكان إيجاد التغيري املفهومي يف
العلم ،واملراد من الحضور الجزيئ أو األدىن هو عدم إمكان إيجاد التغيري املفهومي .إن إمكان التغيري
املفهومي يف العلم يعني إمكانية حدوث ثور ٍة علميّ ٍة .ومن الناحية املعرفية ال تحدث الثورة العلمية
مبجرد تغيري الفرضيات والنظريات ،وال حتى تغيري األسلوب واملنهج ،بل ال بد باإلضافة إىل ذلك من
حدوث تغيريٍ
التغي يف املعتقدات العلمية
مفهومي يف العلم أيضاً .ويف هذا النوع من التغيري ال يحدث ّ
ٍّ
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فحسب ،بل التغيري هنا يحدث حتى يف منظومة مفاهيم العلم أيضاً .ويف التغيري املفهومي يتم يف
الح ّد األدىن حذف بعض املعتقدات أو إضافتها .كام تضاف بعض املفاهيم أو يتم حذفها ،أو تحدث
بعض التغيريات يف سلسلة مراتب املفاهيم .ويف التغيري املفهومي يحدث التغيري يف إطار العلم.
كلً من املعرفة الدينية واملعرفة العلمية جزءا ً
إن املراد من العالقة املعيارية هو أنه يجب ع ّد ّ
معرفيّاً
كلً من املعرفة العلميّة واملعرفة
مستقلً نسبيّاً ،بحيث يؤثران يف بعضهام .وبعبار ٍة أخرى :إ ّن ّ
ّ
الدين ّية هام نتاج املسارات املعرف ّية املستقلّة نسب ّياً.

تغي املنظومة املفهوم ّية للعلم الطبيعي عىل أساس املعرفة
الدليل األول :ال ميكن ّ
الدينيّة .وبعبار ٍة أخرى :إن املنظومة املفهوميّة تتبلور يف العلم التجريبي بشكلٍ
مستقل
ٍّ
عن الدين .إن هذه املنظومة تتبلور رصفاً من أجل األغراض التجريبية .إن مفاهيم من
قبيل :اإللكرتون والربوتون وال ُحفر السوداء يف الفضاء والكوارك وما إىل ذلك من األمور
تحصل بأجمعها ضمن املواجهة مع العامل املا ّدي .إن هذا النوع من املنظومات املفهومية
يحدث بشكلٍ
متناسب مع عامل التجربة .وبعبار ٍة أخرى :إن مجموعة املفاهيم املستعملة
ٍ
يف العلم التجريبي ،إمنا تتبلور عىل أساس األهداف والغايات التجريب ّية بااللتفات إىل
العامل املادي.
الدليل الثاين :إن االلتفات إىل تبويب املقوالت يف العلم يف هذا املورد يع ّد أمرا ً نافعاً.
خاصاً بالعامل واألشياء املوجودة يف هذا العامل .ويف العادة
وإن للعلامء تبويباً للمقوالت ّ
ٍ
مقوالت جديد ٍة لألشياء .وعىل هذا األساس فإننا
فقد ارتبطت النظريات الجديدة بتبويب
خاص للمقوالت .فعىل سبيل املثال يتم يف هذه
نتعاطى يف العلوم الطبيعية مع
ٍ
تبويب ٍّ
العلوم رسم خ ٍّط بيا ٍّين بني مجموعتني من الهويّات ،أي :الهويّات التي ميكن مشاهدتها،
والهويّات النظريّة .وبطبيعة الحال ال ننكر أن الحدود بني هاتني املجموعتني ليست
واضح ًة ج ّدا ً .إن الهويات املشاهدة هي الهويات التي يقف العامل عليها أو عىل آثارها
من خالل مشاهدتها بالعني املجردة أو بالعني املسلحة .وإن العلامء يف مواجهتهم لعامل
الخارج وبااللتفات إىل نسبة األشياء والهويات الخارجية يعمدون إىل تبويبها عىل هذه
الشاكلة مبارش ًة أو بواسطة األدوات.
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كام أن تبويب املقوالت يف العلوم الطبيعيّة يتم بشكلٍ
متناسب مع أهداف وغايات هذه
ٍ
العلوم .وإن العامل يف تبويب األشياء الخارجية إمنا يلتفت إىل عالقته وارتباطه الشخيص بها .من
ذلك -عىل سبيل املثال -أن تقسيم الهويّات إىل ما يقبل املشاهدة ،وما ال يقبل املشاهدة (الهويّات
خاص يقوم به العامل بااللتفات إىل ارتباطه الخاص وأدواته العلم ّية
النظريّة) ،يعرب عن
ٍ
تبويب مقو ٍّيل ٍّ
الخاصة التي يستعملها عند البحث يف العامل الخارجي.
ّ
لقد أثبتنا االرتباط املعياري بني العلم الطبيعي والدين حتى اآلن من خالل اإلشارة إىل نقطتني،
إحداهام :من خالل االلتفات إىل املنظومة املفهوم ّية للعلم ،واألخرى من خالل االلتفات إىل منط
التبويب املقويل يف العلم.
قلنا أ ّن املراد من االرتباط الشمويل هو أن الدين والعلوم اإلنسان ّية ال يؤلفان أشكاالً معرف ّي ًة
كل مرتاب َط األجزاء .وبعبار ٍة أخرى :إ ّن ارتباط أجزاء العلوم اإلنسان ّية
مستقلّةً .بل إن الجميع يؤلف ّ ً
بالدين من القرب بحيث ال ميكن فصلها عن الدين .كام أ ّن االستقالل النسبي للعلوم اإلنسانية عن
رص من الدين.
الدين غ ُري ممكنٍ أيضاً ،مبعنى أ ّن َّ
رص من هذه العلوم مرتب ٌط بعن ٍ
كل عن ٍ
رص أو عنا َ
ٍ
مدعيات ،ميكن بيانها عىل النحو اآليت:
إ ّن الشمول ّية يف هذا املورد تنطوي عىل ع ّدة
 . 1إن الدين والعلوم اإلنسان ّية يُع ّدان منظوم ًة معرف ّي ًة واحدةً ،مبعنى أن عرض
املعلومات بشأن الدين والعلوم اإلنسانيّة يتم يف دائر ٍة واحد ٍة.
 . 2إن ارتباط أجزاء الدين والعلوم اإلنسانية من الش ّدة والوثوق بحيث ال ميكن
اعتبارها منفصل ًة عن بعضها .إن العلوم اإلنسانية تتعاطى مع (اإلنسان) .والدين يف
األصل يتعاطى مع ذات اإلنسان ،حيث يطرح بعض املدعيات بشأنه وبشأن مصريه.
 . 3ليس املراد من االرتباط الشمويل هو أن العلوم اإلنسان ّية كانت كذلك من الناحية
العملية .بل إن العلوم اإلنسان ّية -التي تبلورت عىل طول التاريخ -قد تأثرت بالدين يف
الكثري من املوارد .إن املراد هو أن طبيعة هذه العلوم بحيث ميكنها أن ترتبط مع الدين
تبي ادعا ًء رشطيّاً ،بهذا املضمون“ :لو عمدنا
بشكلٍ شمو ٍّيل .وبعبار ٍة أخرى :إن الشمولية ّ
إىل تقييم العلوم اإلنسانية مبعيار الدين ،فسوف يؤلّفان عالق ًة شمول ّيةً".

هندسة العلم الديني

65

رصف يف املنظومة املفهومية للعلوم اإلنسانية ،وإحداث
 . 4ميكن للدين أن يت ّ
منظوم ٍة جديد ٍة من املفاهيم .وإن املفاهيم الدين ّية -وهي املفاهيم التي ميكن العثور
خاص ٍة ،من شأنها أن تؤثر يف جميع
عليها يف الكتاب والسنة -تعمل عىل إيجاد منظوم ٍة ّ
العلوم اإلنسانية.
إن موضوع العلوم اإلنسانية هو (اإلنسان) .إن هذه العلوم تتعاطى مع روح اإلنسان ،ال مع
ال ُبعد الجسدي منه .وعىل هذا األساس تكمن الرؤية الخاصة للعامل -بالنسبة إىل طبيعة اإلنسان -يف
صلب تحليالت هذه العلوم .إن لهذه الرؤية تأثريا ً يف النظريات والنامذج واألساليب التي تستعمل
خاص ًة إىل طبيعة اإلنسان .وإن هذه الرؤية هي التي
يف هذه العلوم .بيد أ ّن للدين بدوره رؤي ًة ّ
تشكّل أساس املدعيات الدينيّة .وأما يف العلوم الطبيعيّة فعىل الرغم من مشاهدتنا آلراء خاص ٍة يف
حقل طبيعة املادة ،إال أن الدين ال يبدي أهم ّي ًة كبري ًة بالنسبة إىل طبيعة املادة .وهذا األمر يثبت
أن الدين ال يلعب دورا ً يف املستويات الرئيسة للعلوم الطبيع ّية.
إمكان ّية الخطأ في العلم الديني

كام أن دينية العلم ال تعني متامية العلم وكامله املطلق أبدا ً .فالعلم الديني ال يعدو أن يكون
أكرث من أن العامل يعمل -يف حدود إمكاناته وقدراته-عىل متابعة تأثري الدين عىل مرسح العلم
وما يحدث خلف كواليسه .إنه من خالل االلتفات إىل محتوى الدين ،يعمل عىل تقديم فرضيّ ٍ
ات
ومناذج وتلفيقات .وإن هذه الفرض ّيات والنامذج والتلفيقات ليست نهائ ّي ًة أبدا ً ،وهناك إمكان ّي ٌة
َ
لوجود الخطأ فيها .إن العلم الديني ليس هو علم الله الكامل الذي ال تعرتيه شائبة النقص ،وإمنا
برشي متأث ٌر بالدين .بيد أن هذا التأثري ليس بالح ّد الذي يجعل العلم الحاصل منه بالغاً
هو عل ٌم
ٌّ
ح ّد الكامل الذي يجعله يف مأمنٍ من الوقوع يف الخطأ .كام أن خطأ قضايا العلم الديني ال يعني أن
املباين والقضايا الدين ّية خاطئ ًة أبدا ً.
إن من بني خصائص العلم هي جواز الخطأ املؤقت فيه .فخالفاً لتصور الناس  -الذين يرون
يف العلم مجمعاً للحقائق املوثوقة -يثبت تاريخ العلم أن املعارف املستجدة ال تعمل عىل إكامل
املعارف السابقة فقط ،بل قد تعمل يف الكثري من املوارد عىل نسخها وإبطالها .ولقد ألفنا حقيقة أن
يوم ما .ويف هذه الحالة نقف عىل مفرتق طريقني،
معتقداتنا العلمية املقبولة قد يثبت خطأها يف ٍ
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فنحن من ناحي ٍة نعتقد مبتبنياتنا العلميّة ،ومن ناحي ٍة أخرى ندرك أنها قد تكون خاطئةً ،ورمبا اتضح
لنا خطأها الحقاً بالقطع واليقني.
وميكن يف توضيح هذا األمر أن نُ ثّل لذلك مبثال بسيط .لنأخذ بنظر االعتبار كاتباً يؤلف كتاباً
ويضع له مقدم ًة أو ديباج ًة يعتذر فيها من القارئ بسبب األخطاء التي اشتمل عليها كتابه سهوا ً
ٍ
متناقض .فمن ناحي ٍة نجد الكاتب يؤمن مبا
أو جهالً .ويف هذه الحالة نواجه وضعاً مزدوجاً أو شب َه
يكتبه ،ومن ناحي ٍة أخرى نجده يعلم بوجود أخطاء يف كتابه ويق ّر بذلك .إنه يعرتف بأن هناك الكثري
من األشخاص الذين ساعدوه عىل إخراج كتابه عىل أفضل وج ٍه ،ولكن مع ذلك ال يخلو كتابه من
الخطأ ،وإنه يعرتف مبسؤوليته عن تلك األخطاء ويلقي بالالمئة عىل نفسه يف هذا الشأن ،وي ّربئ
ساحة اآلخرين منها .وعليه نتساءل ونقول:
واضح ،إذ إنه يف الحقيقة ال يعرفها
لِ َم إذا ً ال يبادر إىل إصالح وتصحيح تلك األخطاء؟ الجواب
ٌ
بالتحديد .فلو كان يعلمها لقام بإصالحها .إنها تكمن خلف سحابة من الجهل والغموض .إننا يف هذا
ٍ
لشخص أن يعتقد مبجموع ٍة من اآلراء ،ويؤمن يف
املورد نواجه نوعاً من التعارض املنطقي .ال ميكن
الوقت نفسه أنها ال ميكن أن تكون صحيح ًة مبجموعها عىل نحو اإلجامل .من الناحية املنطقية إذا
كانت آحاد قضي ٍة ما صحيحةً ،كان تركيبها الكامل يف املجموع صحيحاً أيضاً .وقد أطلق عىل هذا
املورد مصطلح (شبه التناقض التمهيدي).
إن هذا التناقض البسيط يعكس إشكال املعرفة العلميّة .إن موقفنا تجاه املعرفة العلميّة
شبي ٌه مبوقف الكاتب الذي يعتذر يف مقدمة كتابه من القارئ بسبب أخطائه .حيث نعلم أن
العلم يشتمل عىل أخطاء مختلف ٍة ،ولكننا ال نعرف ماهيتها وال موضعها .وإن هذا األمر كام يصدق
بالنسبة إىل علوم عرصنا ،يصدق عىل علوم العصور القادمة أيضاً .ومن هنا فإن العلم ال ميكن أن
يكون كامالً يف الوقت الراهن ،ولن يكون كامالً حتى يف األيام القادمة .فالعلم لن يبلغ كامله النهايئ
ٍ
ٍ
وتداعيات هام ًة يف املعرفة العلم ّية .وستبقى املعرفة العلم ّية ناقص ًة
تبعات
أبدا ً .إ ّن لهذه املسألة
عىل الدوام .ويف هذا املورد نواجه شب َه ٍ
تناقض .إن علمنا اليومي يشتمل عىل مجموعة من العقائد
محتمل يف مجموع هذه العقائد .إن املعتقدات العلميّة
ٌ
التي قبلنا بها .بيد أننا نعلم أن الخطأ
هي معتقداتٌ من الدرجة األوىل ،بيد أن االعتقاد بوجود أخطاء بني تلك املعتقدات هو اعتقا ٌد
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تعارض بني
من الدرجة الثانية ،مبعنى أنه اعتقاد بشأن املعتقدات العلميّة .ويف هذا املورد يحدث
ٌ
معتقداتنا التي هي من الدرجة األوىل وتلك التي هي من الدرجة الثانية.
من املفيد هنا أن نلتفت إىل نقط ٍة تاريخ ّي ٍة.
فمنذ عرص أرسطو وأفالطون كان االتجاه القائل بعدم الخطأ يف املعرفة ميثل االتجاه الغالب.
وقد كان أفالطون يف ّرق بني املعرفة والظن“ .بينام ذهب علامء املعرفة الالحقون إىل اعتبار املعرفة
مبعنى االعتقاد الصادق” .إ ّن املعرفة منفصل ٌة عن الخطأ والظن .تع ّد الهندسة من وجهة نظر
أفالطون منوذجاً معرف ّياً .وأما من وجهة نظر أرسطو ،فإن األصول األولية للعلم هي عبار ٌة عن
الحقائق الرضوريّة واليقينيّة بشأن طبيعة األشياء .إن العلم يقدم لنا معرف ًة برهانيّةً ،ألنّه يتعاطى
مع علل األشياء ،ومن خالل دراسة تلك العلل يتوصل إىل الظواهر املعلولة لها .يدعي العقالنيون
الجدد -من أمثال رينيه ديكارت -أن باإلمكان الحصول عىل املعرفة السابقة من خالل االستعانة
باألفكار الواضحة واملستقلّة.
وأما علامء األبستيمولوجيا الجدد فإنهم يف العادة يف ّرقون بني نوعني من إمكانية الخطأ،
ٍ
معتقد ميكن أن يكون خطأً" ،واآلخر يدعي “أن معتقداتِنا ليست
كل
وأحدهام هو الذي يدعي “أ ّن َّ
صادق ًة بأجمعها” .إن هذين االدعائني يرتبطان مبستويني مختلفني ،أحدهام يرتبط مبستوى العقائد
مجموعي .إن االدعاء األول يُس ّمى “أصل
االنفرادية ،واآلخر يرتبط بتلك املعتقدات عىل نح ٍو
ٍّ
قابلية اإللغاء” ،واالدعاء الثاين يسمى “أصل االتجاه املنظومي لتقبّل الخطأ”“ .ونحن بدالً من ذلك
نستعمل مصطلح قابلية الخطأ االستغراقي ،وقابل ّية الخطأ املجموعي” .انظر إىل االدعائني أدناه:
علمي لنا ميكن أن يكون خطأً (استغراقي).
ُّ . 1
كل اعتقا ٍد ٍّ
 . 2إن مجموع معتقداتنا العلمية ليس صادقاً (مجموعي).
ٍ
واحد من هذين االدعائني ال يستلزم االدعاء
كل
إن هذين االدعائني ليسا مرتابطني .وإن َّ
اآلخر .فإن االدعاء األول قضي ٌة ممكنةٌ ،واالدعاء الثاين يذهب إىل مج ّرد القول بأن معتقداتنا
العلمية عىل نحو اإلجامل (يف املجموع) ليست صادقةً .وكال االدعائني يبدو مقبوالً .وبطبيعة
خاص ال نواجه إمكانية الخطأ .فعىل ح ّد تعبري
الحال يجب علينا االلتفات إىل أننا يف حقلٍ ٍّ
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الفالسفة ال وجود لهاتني الحالتني يف مورد البديهيات ،مبعنى أنه ال ميكن لالعتقاد البديهي أن
يكون خاطئاً ،وإن مجموع املعتقدات البديهية أمو ٌر صادقةٌ .بيد أن االدعائني أعاله إمنا يتبلوران
بشأن االعتقادات التي تحصل يف العلوم .وال ب ّد من االلتفات إىل مبن ْيهام يف ذلك ،وهام:
 . 1إن قابليّة الخطأ االستغراقي تقوم عىل أساس التاميز بني الصدق الظاهري والصدق
الواقعي .قد ندخل يف لعبة العلم ونراعي جميع قواعد هذه اللعبة ،ومع ذلك ال نصل
إىل نتيج ٍة صادق ٍة .إن رعاية قواعد هذه اللعبة واالستفادة من األسلوب العلمي إمنا ينتج
ٌ
وصادق بحسب الظاهر .وأما
صحيح
الصدق الظاهري ،مبعنى أنه يثبت أن الذي توصلنا له
ٌ
الصدق الواقعي (أو الصدق يف الواقع) فهو عالق ٌة بني املعتقد وعامل الواقع .يجب أن يكون
االعتقاد بالواقعية متطابقاً مع الواقع ليكون لدينا ٌ
واقعي .إننا إمنا نعترب شيئاً ما يف
صدق
ٌّ
العلم صادقاً إذا كان قامئاً عىل شواه َد كافي ٍة أو كان مست َدلّ ً .إن قيام اليشء عىل الشواهد
أو كونه مست َد ّلً إمنا يثبت الصدق الظاهري .ومن هنا يوجد عىل الدوام رش ٌخ معر ٌّيف
بني الصدق الظاهري والصدق الواقعي ،بحيث ال ميكن لنا أن نردم اله ّوة بينهام أبدا ً .ويف
التنظري العلمي ال ميكن لنا أن منأل هذا الرشخ ونثبت أن الصدق الظاهري هو الصدق
الواقعي.
 . 2لقد أثبتت لنا التجربة وتاريخ العلم أن مجموع العلم ال ميكن أن يكون صادقاً
م ّر ًة واحدةً .إن االتجاه القائل بقابلية الخطأ املجموعي يعني أن تص ّورنا العلمي للعامل
يعاين من نقصاً جا ّدا ً ،وأنه سيت ّم التخيل عنه عاجالً أم آجالً .لقد علمتنا التجربة أن العلم
كل مرحل ٍة من
متواصل ،وهو يف ِّ
ٌ
كل مرحل ٍة من مراحله يبقى ناقصاً .إن العلم مسا ٌر
يف ِّ
مراحله يعاين من النقص ،ويجب علينا يف مقدمة علمنا أن نقدم اعتذارنا عىل الدوام
بسبب وجود األخطاء ،وأن نعتقد يف الوقت نفسه مبتبنياتنا العلمية .وبذلك فإن العلم ال
يضع الحقائق النهائية والحاسمة بني أيدينا أبدا ً.
إن االتجاه القائل بإمكانية الخطأ ليس سوى القول بالتخطئة يف العلم .نعلم أن األصوليني
كل
الشيعة يقولون بالتخطئة يف االجتهاد .وأما األشاعرة فكانوا يقولون بالتصويب ،ويقولون :إ َّن َّ
حكمٍ يصل إليه املجتهد ،فإن الله سيكتبه يف اللوح املحفوظ .ويف املقابل ذهب املعتزلة والشيعة
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إىل القول بالتخطئة ،وقالوا :إن املجتهد قد يصيب الحقيقة يف استنباطه وقد يخطئها .فإن أصاب
الحقيقة كان له أجران ،أجر عىل اجتهاده يف الوصول إىل الحكم اإللهي ،وأجر عىل إصابة الحقيقة.
وإما إذا أخطأ فليس له سوى أجر واحد هو أجر االجتهاد“ ،للمصيب أجران ،وللمخطئ أج ٌر واح ٌد".
ٍ
ٍ
وتفصيالت يجب الرجوع إليها يف علم األصول ،وإمنا أردنا
جزئيات
وإن لهذا البحث -بطبيعة الحال-
اإلشارة هنا إىل الشبه بني التخطئة يف االتجاه املعريف والتخطئة يف علم األصول.
واضح .فاألول
إن االختالف بني االتجاه القائل بقابلية الخطأ وبني القول بالتخطئة يف االجتهاد
ٌ
رأي بشأن االجتهاد .ومن هذه الناحية ال فرق بني االجتهاد واملعرفة
رأي يف حقل العلم ،والثاين ٌ
ٌ
ٍ
استنباط
كل
العلمية .نحن نعلم أن مجموع االستنباطات الفقهيّة ليست صحيح ًة بأجمعها ،وإ َّن َّ
يقوم عىل األصول اللفظيّة -قد يكون خطأً ،مبعنى أن قابلية الخطأ املجموعي واالستغراقي يصدقيف هذا املورد أيضاً .كام أن القول بالتخطئة بدوره ميثل نوعاً من الواقعية القائلة بإمكانية الخطأ.
وإن علم األصول من حيث املبنى يقوم عىل الواقع ّية القائلة بإمكان ّية الخطأ.
واضح .نحن ال نستطيع أن ن ّدعي أن مجموع
إن الفرق بني القول بإمكانيّة الخطأ وبني التشكيك ٌ
كل الحقيقة م ّر ًة واحدةً .ثم إننا باإلضافة إىل ذلك ال نستطيع أن ن ّدعي بشكلٍ مو َّج ٍه
علمنا يثبت َّ
نتوصل إىل يش ٍء غري الحقيقة .وبهذا املعنى تكون املعرفة العلم ّية عىل الدوام مؤقت ًة وخاضع ًة
أننا مل ّ
لالختبار وإمكان ّية الخطأ .وعىل هذا األساس يجب علينا القبول أيضاً ببعض األمور ،وهي كاآليت:
 . 1العلم اإلجاميل بوجود الحقيقة يف مجموع ما نعلمه.
 . 2العلم اإلجاميل بوجود الخطأ يف مجموع ما نعلمه.
 . 3يف كل معرف ٍة علمي ٍة هناك إمكانية للوقوع يف الخطأ.
يصح م ّر ًة واحدةً.
 . 4ال ميكن ملجموع العلم أن ّ
إننا يف األبستيمولوجيا ال نواجه خيارين ،بل نواجه ثالثة خيارات .ففي جه ٍة تقع الدوغامتية
التعسفية التي ترى العلم زاخرا ً بالحقائق اليقينيّة وتقول بوجود املعرفة اليقينيّة ،ومن ناحي ٍة ثانية
هناك النزعة التشكيكيّة التي ال ميكن عىل أساسها الوصول إىل املعرفة اليقينيّة ،ومن ناحي ٍة أخرى
هناك القول بإمكانية الخطأ والذي عىل أساسه عىل الرغم من قلّة امتالكنا للمعرفة اليقين ّية ،منتلك
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الكثري من اليقني يف املعرفة الحدسية .إن هذا الشق قد ارتبط بالواقعيّة يف باب الصدق واإلدراك
الحيس والعلم.
هناك يف الحد األدىن اختالفان بني النزعة التشكيكيّة وبني االتجاه القائل بإمكانية الخطأ ،وهام:
أوالً :إن النزعة التشكيكيّة ت ّدعي أن جميع املعارف العلميّة خاطئ ٌة وغ ُري صحيح ٍة

وغ ُري يقين ّي ٍة .يف حني أن االتجاه القائل بإمكانية الخطأ ال يرتيض هذا االدعاء .فنحن نؤمن
عىل نحو اليقني بأن بعض املعارف العلمية صحيحةٌ ،وأننا قد توصلنا إىل الواقع ّية إىل ح ٍّد
ما ،وال ميكن القول بأ ّن جمي َع املعارف العلم ّية كاذبةٌ.
وثانياً :إن النزعة التشكيكية ت ّدعي السلب الكيل (السالبة الكلية) بشأن املعرفة
كلً من (أ ،وب ،وج ،و )...ليس صحيحاً.
العلمية ،وأن ّ
كل
إن النزعة التشكيكية يف املعرفة العلمية تقوم يف العادة عىل أساس االستدالل القائل بأ ّن َّ
معرف ٍة علميّ ٍة نعتمد عليها يجوز يف حقها الخطأ .وبعبار ٍة أخرى :إن املعارف العلمية التي كنا نعتمد

كل معرف ٍة علم ّي ٍة نحتمل أن تكون
عليها يف السابق تبني لنا الحقاً أنها كانت خاطئةً ،وعليه فإننا يف َّ
كل
ألي معرف ٍة علميّ ٍة .والجواب عن هذا االستدالل بسيطٌ :إذا كانت ُّ
خاطئةً ،وعليه ال وجود بالتايل ِّ
طريق الكتشاف الحقيقة ،وال ميكن لنا أن نكتشف األخطاء.
معرف ٍة خاطئ ٍة ،لن يكون هناك لدينا
ٌ

فإن تشخيص الخطأ إمنا يتم عرب الوصول إىل الحقيقة .إن القائل بإمكانية الخطأ -خالفاً للمشكك-
يقول بأننا يف مسار العلم نصل إىل بعض الحقائق ،بيد أن العلم يف كل مرحل ٍة من مراحله يبقى
ناقصاً عىل الدوام.
إن مصري علم البرش هو عدم التاممية ،فالعلم ال يصل إىل منتهاه أبدا ً .إن كالم املشكك إذ يقول
أ ّن العلم ال قيمة له ،وأنه ال يوجد لدينا معرف ٌة علميّ ٌة أبدا ً ،غ ُري مقبو ٍل .إن القول بإمكانية الخطأ

ادعا ٌء متواض ٌع ،وذلك ألن إمكانية الخطأ كامنة يف طبيعة العلم ،وأ ّن علم البرش زاخ ٌر باألخطاء

وعدم التدقيق ،وال ميكنه أن يحيط بالواقعيّة إحاط ًة علميّةً ،وأ ّن معرفته بها ستبقى عىل الدوام
معرف ًة ناقصةً.
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كام أن العلم الديني -عىل فرض تأسيسه -ال ميكن أن يُستثنى من هذه القاعدة .فإن العلم
الديني متأث ٌر بالدين من جه ٍة ،كام أنه مرتب ٌط باملعارف البرشية ارتباطاً وثيقاً من جه ٍة أخرى .وعىل
كال القسمني يوجد هناك إمكان للخطأ ،سوا ًء يف منط فهم العامل لتأثري الدين عىل املعرفة العلم ّية ،أو

يف املعارف البرشيّة التي ميتلكها .وبعبار ٍة أخرى :إننا يف العلم الديني نواجه نوعاً من قابلية الخطأ
املزدوج :خطأ يف منط فهم الدين ،واآلخر قابليّة الخطأ يف املعارف البرشيّة.
النسبة إلى العلوم الدين ّية

لقد عمدنا حتى اآلن إىل بيان نسبة الكتاب والسنة إىل العلم الديني .بيد أنه ال شك يف أ ّن
للعلوم اإلسالم ّية ابتدا ًء من الفلسفة والكالم إىل علم األصول والفقه دورا ً يف هذا الشأن .وإن هذه
خاص ًة مع الكتاب
العالقة تحتاج إىل رش ٍح معر ٍّيف .كام أ ّن للعلوم اإلسالم ّية بدورها نسب ًة معرف ّي ًة ّ
والسنة .وميكن بيان هذه العالقات باختصا ٍر عىل النحو اآليت:
 . 1إن املعرفة الدينية تُشكِّل شبك ًة تشتمل عىل القضايا املستحصلة من الكتاب
والسنة.
 . 2إن العلوم اإلسالمية (من قبيل :الفقه واألصول والكالم والفلسفة وما إىل ذلك)
تقع ضمن هذه الشبكة .وإن قضايا هذه العلوم ومنظومتها املفهومية متأثر ٌة بالكتاب
والسنة ،حيث تقوم بينها العالقات االستعارية واللفظية.
 . 3إن القضايا املستحصلة من الكتاب والسنة يف العلم الديني تحتوي عىل مثل هذه
أي أ ّن هذه القضايا ترتبط بقضايا العلوم ارتباطاً استعاريّاً أو لفظيّاً.
العالقة أيضاًْ ،
يبي جميع العالقات املعرفية القامئة بني الكتاب والس ّنة والعلوم اإلسالم ّية
إن النموذج أدناه ّ

من جه ٍة ،والعالقات القامئة بني الكتاب والس ّنة والعلوم اإلسالم ّية والعلوم األخرى من جه ٍة ثاني ٍة:
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منودار عربی زیر اگر از حیث ظاهری به هم ریخت مانند تصویر فوق طراحی شود

إن هذا الرأي يقوم عىل الشمولية النصية[[[ ،مبعنى أن القضايا املستنبطة من الكتاب والسنة،
هي التي تحدد دائرة شبكة املعرفة الدينية .وضمن هذه الشبكة تقع هناك الكثري من املعارف
ومن بينها املعارف الدينية .إن هذا النوع من الشمولية يف حقل املعرفة الدينية يشتمل عىل ع ّدة
ٍ
مدعيات ،وهي كاآليت[[[:
 . 1إنّ للمعرفة الدين ّية بني ًة شبك ّي ًة :ال ميكن النظر إىل املعرفة الدين ّية بوصفها رصحاً أو
كل
هرماً .إن عامل الدين ال يعمل بحيث يتقبل مجموع ًة من املعارف املألوفة ،ثم يقيم عليها َّ
نو ٍع من أنواع املعارف الدين ّية األخرى .إنه ال يعمل أبدا ً عىل رصف لبنات برج املعرفة ليقيم
رصح املعرفة الدين ّية .بل إنه باملعنى الدقيق للكلمة يعمل عىل نسج شبك ٍة تتوفر حاشيتها
كل متناغمٍ تكون حاشيته مقرون ًة باملحدوديات.
عىل رشائ َط حدوديّ ٍة .ويعمل عىل حياكة ٍّ
[1]. Textual holism.
[[[ .لقد تم رشح جميع هذه املدعيات يف مقالة تحمل عنوان (شبكة املعرفة الدينيّة) ،مجلة قبسات ،العدد.28 :
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 . 2إنّ لشبكة املعرفة الدين ّية رش َ
ائط حدوديّ ًة :إن هذه الشبكة بسبب بعض
خاص .إن عالقة هذه الرشائط الحدودية
املحدوديات يف الحوايش ،تتواصل ضمن إطا ٍر ٍّ
بالشبكة ليست من قبيل عالقة األسس بغري األسس ،وعالقة البناء باملبنى .إن عامل الدين
ال يعمل عىل استخراج واستنباط املعارف والنظريات الدينية من تلك الحوايش خطو ًة
ٍ
نظريات منسجم ًة مع الرشائط الحدوديّة.
خطوةً .وإمنا يق ّدم
 . 3تعمل مجموع شبكة املعرفة الدين ّية عىل محاكمة تلك الحوايش والرشائط
الحدود ّية :إن النظريّات الدين ّية واملعارف النظريّة للدين ال تذهب وحدها وبشكلٍ
منفر ٍد إىل محكمة اختبار تلك الحوايش أبدا ً ،وإمنا نحن عىل الدوام نحمل مجموعة
من النظريّات الدينيّة واملعارف النظريّة للدين إىل محكمة اختبار تلك الحوايش .وحتى
عندما نظن أننا نأخذ معرف ًة ونظريّ ًة واحد ًة إىل االختبار ،إمنا نعمل يف الحقيقة عىل أخذ
النظريات واملعارف األخرى املرتبطة بها إىل محكمة االختبار أيضاً.
كام أن العلم الديني بدوره يقع ضمن دائرة هذه الشبكة أيضاً ،مبعنى أن قضاياه تقيم نسب ًة
خاص ًة مع القضايا الحدوديّة واملعارف الداخل ّية (العلوم الدين ّية).
ّ
رفض التص ّورات الخاطئة

من الرضوري أن نتخىل عن بعض التص ّورات الخاطئة يف حقل العلم الديني:
 . 1كام سبق أن ذكرنا فإن العلم الديني ال يعني العلم الكامل .بل إن العلم الكامل
كل يش ٍء -أيّاً كان -إنّ ا هو نتاج األساليب البرشيّة.
غ ُري ممكنٍ أساساً .فالعلم أ ّوالً وقبل ِّ
وإن األسلوب هو الطريق الوحيد املتاح لإلنسان يف الوصول إىل الحقيقة ،وهناك عىل
الدوام رش ٌخ بني األسلوب والواقعية .وثانياً  -كام أثبت الفالسفة  -ال يوجد هناك عل ٌم
أي حقلٍ من الحقول العلمية .إن (النظريّة النهائيّة) هي حصيلة
نظري حاس ٌم ونها ٌّيئ يف ِّ
ٌّ
املعرفة الدوغامتية التي ترى أن اإلنسان يستطيع الوصول إىل الحقيقة بشكلٍ كاملٍ .
وميكن البحث يف هذه النقطة من جهتني:
الجهة األوىل :ما هو املعنى املراد من (النهايئ) يف هذا املورد؟
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الجهة الثانية :هل يشمل هذا الحكم العلوم الطبيعية فقط ،أم يشمل العلوم
اإلنسانيّة أيضاً؟
 . 2يجب أن نتوقع من العلم الديني ،ما نتوقعه من العلوم املتداولة .وبعبار ٍة أخرى:
إ ّن العلم هو عبار ٌة عن مسا ٍر لحل املسألة من أجل الوصول إىل الحقيقة .إ ّن للعلم
الخاص ْي .وإ ّن له أمثلته ومناذجه ونظرياته الخاصة التي يستعني بها
أسلوبَه ومنه َجه
ّ
يف حل املسائل .وإن العلم الديني ال يُعترب استثنا ًء من ذلك ،حيث ميتلك بدوره األمثلة
والنامذج وما إىل ذلك من األمور التي يعمل عىل توظيفها واستخدامها من أجل حل
الخاصة به .ويجب تقييم النجاح وعدم النجاح يف هذا الشأن من خالل االلتفات
املسائل
ّ
إىل ِم ٍ
الكات من قبيل القدرة عىل حل املسائل.
 . 3ال ينبغي التص ّور بأن للعلم الديني إمكانية أكرب إلظهار الواقع .بل إن مسألة العلم
أي علمٍ
الديني ال تكمن يف إظهار الواقع .فإن األجزاء والعنارص ال تناظر عامل الواقع يف ِّ
مزيج من اإلبداع واالكتشاف .وإن دينية
من العلوم .إن العلم  -كام سبق أن ذكرنا  -هو ٌ
العلم إمنا تكمن فقط يف أن العامل ال يعاين هاجساً من ناحية الدين ،حيث أنه يراعي
ٍ
انعكاس
املعتقدات الدينيّة يف العلم ضمن حدود إمكانيّاته .إال أن علمه ليس مج ّرد
للمعتقدات الدينيّة ،بل العلم هو حصيلة اإلبداع البرشي أيضاً .ولرمبا يقوم اإلنسان
بامليض قدماً يف فهمه للدين والطبيعة معتمدا ً عىل إبداعه دون أن يصل إىل الواقعيّة.
وإن العلم الديني إمنا يتبع الدين يف إظهار الواقع يف حدود متاهيه مع الواقع ّيات الدين ّية.
بيد أن هذا الكالم ال يعني أن العلم الديني يظهر الواقع بجميع أجزائه.
 . 4ال شك يف أنّنا كام منتلك علامً جيدا ً وآخر غ َري ج ّي ٍد ،ميكن أن يكون لدينا
ديني آخ ُر غ ُري ج ّي ٍد .والعلم الجيد هو العلم الذي يعمل عىل
ديني جي ٌد وعل ٌم ٌّ
عل ٌم ٌّ
حل املسائل املنشودة بشكلٍ ٍ
جيد ،ويكون ناظرا ً إىل الواقعيات املطروحة يف مجاله.
وأما العلم غري الجيد فهو العلم الذي ال يلتفت إىل هذه الواقعيات ،وال يقوم بحل
املسائل املنشودة عىل نح ٍو جيّ ٍد .ميكن لهندسة العلم الديني أن تكون بحيث تعمل
عىل حل املسائل املنشودة بشكلٍ جيد ،أو أن تت ّم هندسته بشكل ال ميكنه معه أن
يحل تلك املسائل .وعىل هذا األساس يجب تقييم جودة العلم الديني وعدم جودته
ّ
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رص مختلف ٍة ،من قبيل :آلياته ومعطياته وما إىل ذلك.
من خالل االلتفات إىل عنا َ
 . 5إن إدار العلم يف العلوم الدينية تت ّم عرب إعادة قراءة املعارف الدينية وإعادة
النظر يف العلم املتداول .وال ميكن لنا أن نبدأ العلم الديني من الصفر .بل يجب علينا يف
البداية أن نأخذ معطيات العلوم املتداولة ومسائله املنشودة بنظر االعتبار ،لنحصل بعد
متناسب مع املعارف الدين ّية أو متأث ّ ٍر بها من خالل االنطالق يف
ٍ
ذلك بالتدريج عىل علمٍ
حرك ٍة معرفيّ ٍة من هذه العلوم إىل شبكة املعرفة الدينيّة وبالعكس.
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ٌ
دراسة تحليل ّي ٌة
ا ّتجاهات العلم الديني..
بالتركیز على نموذج العلوم االجتماع ّية

[[[

قاسم إبراهيمي پور[[[ ومحمد عارف مح ّبي

[[[

ٍ
اتجاهات تهذيبيّ ٍة
تنقسم ات ّجاهات العلم الديني بنا ًء عىل موقفها من العالقة بني العلم والدين ،إىل

وأخرى تأسيس ّي ٍة .وميكن تقسيم االتّجاهات التأسيس ّية بدورها إىل «ات ّجاهات تأسيس ّي ٍة مبنائية» و

ِ
النظريات االستنباطيةَ،
«ات ّجاهات تأسيس ّي ٍة ما بعد مبنائي ٍة» .تشمل االت ّجاهاتُ التأسيس ّي ُة املبنائي ُة

ِ
والفلسفات املضافةَ .ومع أن هذه االتجاهات قد تبدو متعارض ًة للوهلة األوىل ،بيد
وفلسف َة املنهج،
تحفيزي ٍ
أ ّن مزيدا ً من التأمل سيُجيل لنا ال أنها تنبع من ٍ
واحد وحسب ،بل ومتتاز بأنها تتابع
منبت
ٍّ
ٍ
مشرتك نسب ّياً .تتمثل الفكرة الرئيس ّية يف هذه الدراسة يف
املحاور األصلية للعلم الديني يف إطار منطقٍ
كل ٍ
واحد من هذه
محاولة تبديد الغموض عن التعارضات وإمكانية ترميم نقاط الضعف واإلشكال يف ِّ
االتجاهات بنقاط القوة يف االتجاهات األخرى .وألجل تحقيق هذه الغاية حاولنا تركيز البحث عىل
كل اتجا ٍه من االتجاهات.
تحليل ماهية العلوم ،وبناها التحتية ،ومناهجيتها (علم مناهج العلوم) يف ِّ
تبي أن اتجاه فلسفة املنهج يعاين من مشكلة النسب ّية ،بينام تتمكّن نظريّة الفلسفة
ويف نهاية املطاف ّ
املضافة (أو الفلسفات املضافة) من تأمني نواقص االتجاهات األخرى.
[[[ .املصدر :ابراهیم پور ،قاسم ،محبي ،محمد عارف ،ترجمة لدراسة «تحليل رويكردهاي علم ديني با تأكيد بر علوم اجتامعي» املنشورة يف مجلة
«معرفت فرهنگي اجتامعي» (املعرفة الثقافية االجتامعية) ،العدد  ،23صيف عام 1394هـ ش2015 ،م.
تعريب :حيدر نجف.
[[[ .عضو الهيئة العلم ّية يف مؤسسة اإلمام الخميني التعليمية البحث ّية .من أعامله :رابطه نظریه و مشاهده در علوم اجتامعی بر اساس حکمت صدرایی،
علمه طباطبائی،
علم اجتامعی مسلمین؛ رویکردها و روش ها ،تحلیل رویکردهای علم دینی با تأکید بر علوم اجتامعی ،کنش متقابل اجتامعی از منظر ّ
روش شناسی اندیشه اجتامعی دورکیم ،وینچ و عالمه طباطبایی ،رویکرد تفهمی در علوم اجتامعی از دیدگاه فالسفه اسالمی.
[[[ .السطح الرابع يف الحوزة العلمية مبدينة قم .من أعامله :عبور از خواب گردی اجتامعی ،گفتاری درباره ی جامعه شناسی اسالمی ،قرش بندی و نظام
توجیهی نابرابری اجتامعی در افغانستان.
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المقدمة

العلو ُم اإلنسان ّية الحديثة هي مثرة الحضارة الحديثة .الحداثة مدين ٌة فاضل ٌة منقطع ٌة عن املبدأ
(املصدر-الله) واملعاد ،ومحدودة بعامل الطبيعة .يف هذا النموذج الحضاري ،تهبط حقيقة اإلنسان
إىل مستوى الظواهر الطبيعيّة ،وتتح ّدد سعادة اإلنسان بنا ًء عىل تأمني ميوله ونزعاته الغريزيّة.
رسب الفلسفة اإللحاديّة إىل الفلسفات املضافة تك ّونت مدارس ومناهج العلوم يف ضوء الطبيعة
وبت ّ
املاديّة لإلنسان ،وانصبت املحاولة عىل تفسري وتحليل تحوالت اإلنسان الداخلية وسلوكياته الخارجية
مبا يتطابق ومنطق فهم الطبيعة .وبنا ًء عىل مثل هذا املنطق املختل نجد العلوم اإلنسان ّية عاجز ًة
ال عن التعبري عن واقع الظواهر اإلنسانيّة وحسب ،بل ونراها تعتمد واقعيّ ٍ
ات وهمي ًة لتخلص
ٍ
ٍ
وينبغيات متعارض ٍة مع حقيقة اإلنسان .وبذلك فهي تفرض خسائ َر جسيم ًة عىل
توصيات
إىل
املجتمعات البرشية ،وخصوصاً املجتمعات الدين ّية.
ٍ
ومنطلقات مختلف ٍة لتحليل رضورة تدوين العلم الديني
كانت هناك محاوالتٌ عديد ٌة وبدواف َع
يف العامل اإلسالمي ،ومن هذه الدوافع ميكن اإلشارة إىل فكرة شموليّة اإلسالم وجامعيّته ،واإلميان
باملعتقدات الدينية ،ومعالجة إشكالية التعارض بني العلم والدين ،وإدراج املبادئ األخالق ّية يف
كل ٍ
واحد من هذه املطامح ميكنه أن ميثل مس ِّوغاً معقوالً
صميم العلوم اإلنسان ّية .وال مراء يف أن َّ
لتدوين العلم الديني ،بيد أن الدافع األعمق واألكرث مبنائي ًة هو النزوع الفطري يف البحث عن
نواقص عديد ٍة عىل
الحقيقة .العلوم اإلنسانيّة الراهنة تنأى بنفسها عن الحقيقة فتبقى تعاين من
َ
صعيد العالقة بالدين واألخالق والكشف عن الواقع (التعبري عن الواقع) .يحاول املفكرون املسلمون
بتدوينهم علوماً إنسان ّي ًة إسالم ّي ًة قامئ ًة غالباً عىل منطق الكشف عن الواقع والتطابق مع الواقع،
علوم تؤ ِّمن املتطلبات املاديّة يف
علوم إنسانيّ ٍة شموليّ ٍة كونيّ ٍة تتطابق مع الدينٍ ،
يحاولون إنتاج ٍ
املجتمعات البرشيّة ،وتعني أيضاً عىل تعزيز أركان املجتمع التوحيدي والتمهيد لبناء حضار ٍة إسالميّ ٍة.
عىل الرغم من الجذور املتينة التي متتعت بها اتجاهات العلم الديني يف تاريخ الفكر عند
املسلمني ،وهي اتجاهاتٌ ت ُتابَع منذ أكرث من نصف قرنٍ من الزمان يف املناخ الفكري للعامل اإلسالمي،
إلّ أن أوجه االختالف بني هذه االتجاهات والقواسم املشرتكة التي تجمع بينها ال تزال مغلَّف ًة بهال ٍة
أدق ملاهية العلم الديني .وثانياً
من الغموض .تحليل اتجاهات العلم الديني يؤدي أوالً إىل فهمٍ ٍّ
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تتسبب شفافية الحدود بني هذه االتجاهات وتآزرها وتعاضدها إىل متهيد األرضيّة لتقييمها والحكم
عليها بطريق ٍة علمي ٍة .وثالثاً كلام أنجزت هذه التحليالت بدق ٍة أك َرب كلام اتضحت درجات هذه
املسافات الفاصلة وحاالت التقارب أكرث ،وكلام توفرت أرضيات التفاهم العلمي أكرث .بنا ًء عىل مثل
هذه الرؤية حاولنا يف هذه الدراسة ،وحول محوريّة االستفهام عن ماهية ات ّجاهات العلم الديني،
اإلجابة عن األسئلة الفرعية التالية:
 . 1ما هي املالكات واملعايري املناسبة لتبويب هذه االتّجاهات؟
 . 2ما هي اإلشكاالت التي يواجهها العلم الديني؟
 . 3هل مبستطاع االت ّجاهات الشائعة تجاوز هذه اإلشكاالت؟
 . 4ما هي املحاور املشرتكة واملتعارضة بني هذه االتّجاهات؟
 . 5هل ميكن التوفيق والجمع بني االتجاهات املتنوعة للعلم الديني؟
ِ
ّجاهات الراهن َة كلي ٌة ومتعلّق ٌة مبجمل العلم الديني غالباً ،لذا سنحاول تحليل
حيث إن االت
البحوث املطروحة بالرتكيز عىل العلوم االجتامع ّية اإلسالم ّية.
 . 1تعابري العلم الديني
إ ّن نوعية التعبري عن أساس العلم الديني ومرتكزاته تعكس أصوله وجذوره ومضمونه وأهدافه.
فكام أن تعبري «أسلمة العلم» يختلف عن تعبري «العلم الديني» ،وكام أن تفاسري العلم الديني بأنه
متعارض مع
«عل ٌم ينبني عىل الحضارة اإلسالميّة» ،و «عل ٌم يختص بتبيني الكتاب والسنة» ،و «عل ٌم
ٌ
متطابق مع الواقع»
املكتسبات العلم ّية البرشيّة» (حسني1390 ،هـ ش2011 ،م ،ص ،)52 :و «عل ٌم
ٌ
(جوادي1391 ،هـ ش2012 ،م ،ص ،)76 :لها انعكاساتها املختلفة يف األجواء العلمية يف املجتمع،
ٍ
ٍ
واستحقاقات متباينةً .وملا كان التن ّب ُه
انعكاسات
كذلك تفرز التعاب ُري املختلف ُة ملرتكزات العلم الديني
ٍ
مساعد يف فهمٍ أدق للعلم الديني واتجاهاته ،كان من الرضوري هنا اإلشارة
لهذه التعابري ذا دو ٍر
إىل بعض هذه التعابري واملصطلحات:
 . 1اإلطار املرجعي (پارادايم) :اإلطار املرجعي هو نو ٌع من النظرة األساس ّية ملوضوع
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العلم تدل عىل أنه بتغيري تلك النظرة تتغري األنظمة العلمية أيضاً (ريتزر1389 ،هـ
ش2010 ،م ،ص .)631 :عىل الرغم من أ ّن حسني بستان يعتقد بأن اإلطار املرجعي
لكوهني ين ّم عن نزعة نسبية ،ويكتفي بوصف الوضع املوجود ،وال يحمل طابعاً تكليفياً
ينبغ ّياًّ ،إل أنه يعتقد أن هذا االصطالح يُع ّد يف الظرف الحايل تعبريا ً مناسباً لـ «علم
االجتامع اإلسالمي» ،وميكن تاليف نواقصه وثغراته بإعادة تعريفه (بستان1390 ،هـ ش،
2011م ،ص7 :ـ .)11النقطة الجديرة باالنتباه هي أنه ال ميكن تفريغ املفاهيم من لوازمها
املعنائية بحسب رغباتنا .لذلك من الرضوري بدل استخدام هذا املصطلح ،االستعانة
مناسب شف ٍ
ّاف غريه.
بتعبري
ٍ
 . 2الفكرة (انگاره) :الفكر ُة أوس ُع وج ٍه للتوافق يف إطار العلم الواحد ،وتعمل باتجاه
علمي ومجتمعٍ آخ َر .الفكرة تع ِّرف النامذج املحتذاة والنظريات واملناهج
الفرز بني مجتمعٍ ٍّ
علمي ،وتجعلها مرتابطة يف ما بينها (ريرتز1389 ،هـ ش،
نظام
واألدوات املوجودة يف ٍ
ٍّ
2010م .)632 ،الفكرة االجتامعيّة أرضيّ ٌة تجعل عمل الفرد وإدراكه يف ٍ
معي ممكناً،
ظرف ّ ٍ
وتضفي املعنى عىل الرموز والبضائع واملؤسسات (صفي خاين1391 ،هـ ش2012 ،م ،ص:
 .)126الفكرة االجتامعية مرادف ٌة ملصطلح اإلطار املرجعي (پارادايم) ،والبعض استخدموا
هذا املفهوم ملجرد تحليل مرتكزات علم االجتامع اإلسالمي.
 . 3املنهج األسايس أو األصول املوضوعة :يعترب پارسانيا «علم املناهج األسايس»
اصطالحاً مناسباً ،ويقرتح «األصول املوضوعة» كتعبريٍ آخ َر (پارسانيا1390 ،هـ ش2011 ،م،
ص 20 :و .)21
 . 4الرتاث :يشدد العطاس عىل مفهوم الرتاث للتفكيك بني مباين علم االجتامع
املستقل عن علم االجتامع الغريب ،ويرى أن العالـَم اإلسالمي يفتقر ملثل هذا الرتاث
(قانعي راد1388 ،هـ ش2009 ،م ،ص 14 :و .)15
 . 5املدرسة :البعض يعتربون مصطلح املدرسة (املذهب) تعبريا ً مناسباً .واملدرسة
أسلوب لحل املسائل العلميّة (عابدي1392 ،هـ ش2013 ،م ،ص .)178 :عادة
عبار ٌة عن
ٍ
ما تش ّيد مدرسة علم االجتامع اإلسالمي عىل أساس مجموع ٍة من املعتقدات البديه ّية
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واملفروضات املسلم بها .وتطرح مفاهيم املدرسة تحت عناوين القبليات واألصول
املوضوعة (تنهايئ1376 ،هـ ش1997 ،م ،ص .)15 :ويعد مفهوم املدرسة أنسب التعابري
لجامعيته وشموله وماضيه التاريخي.
ويف خصوص عنوان «العلم االجتامعي املبتني عىل اإلسالم» تستخدم أيضاً تعاب ُري متفاوت ٌة
متع ّددةٌ ،بيد أن تفاوت التعابري عىل هذا املستوى ييش بتفاوت الرؤى والتص ّورات حيال أساس
علم االجتامع اإلسالمي وأصله .البعض ،وألنهم يظنون أن علم االجتامع اإلسالمي مه ّم ٌة صعب ٌة أو ال
تقبل التحقق أصالً ،يذكرون هذه الفئة من املعارف بعناوين اإلله ّيات االجتامع ّية ،وفلسفة العلوم
االجتامعيّة ،والفكر االجتامعي ،أو النظريّة االجتامعيّة (محدّ يث1390 ،هـ ش2011 ،م ،ص،)98 :
لكن الذين يؤمنون بإمكانيّة مثل هذا الحقل العلمي يستخدمون هذا التعبري نفسه (علم االجتامع
اإلسالمي) يف الغالب .جدي ٌر بالذكر أن صفة اإلسالمي يف هذا التعبري ال يقصد منها ماهية العلم ،بل
ملجرد متييز ذلك العلم عن سائر النظم العلم ّية.
 . 2اتّجاهات العلم الديني
جرى تبويب ات ّجاهات العلم الديني من زوايا متنوع ٍة ومبعاي َري متفاوت ٍة إىل ح ٍّد ما:
 . 1طبقاً ألحد هذه املعايري ،تتوزع اتجاهات العلم الديني إىل فئتني عامتني هام:
وتقسم االتجاهات اإلمكانية إىل نسبية وواقعية (حسني،
اإلمكان واالمتناع،
ّ
1390هـ ش2011 ،م ،ص 2 :و .)3
 . 2يذهب بستان من منطلق التوفيق بني العلم والدين أو دور الدين يف تدوين العلم،
إىل وجود اتجاهات أقلية (اتجاهات الحد األدىن) ،واتجاهات وسيطة ،واتجاهات
أكرثية (اتجاهات الحد األقىص) (بستان1378 ،هـ ش1999 ،م ،ص.)112 :
 . 3من زاوي ٍة مناهجي ٍة ،يعتقد سوزنچي باتجاهات أصالة النقل ،واتجاهات أصالة
التجربة ،واتجاهات التنوع املنهجي (سوزنچي1389 ،هـ ش2010 ،م ،ص.)194 :
 . 4ويرى باقري ،يف ضوء طريقة التعاطي مع العلوم الحديثة ،أن اتجاهات العلم الديني
ممكنة التصنيف إىل :استنباطيّ ٍة ،وتهذيبيّ ٍة ،وتأسيسيّ ٍة (باقري1390 ،هـ ش ،ص.)106 :
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 . 5وفق نظر ٍة حضاري ٍة ،يوزع املجمع العلمي نظريات العلم الديني إىل تهذيبي ٍة،
ومناهج مضاف ٍة (محمدي1391 ،هـ ش2012 ،م ،ص.)28 :
ومبنائي ٍة ،وما بعد مبنائي ٍة،
َ
لكل ٍ
واحد من هذه التصنيفات ،يبدو أن
بغض النظر عن الحسنات والهفوات التي قد تنسب ِّ
باملقدور تبويب تلك االتجاهات بنح ٍو أكرثَ جامعي ًة وشموالً.
يطمح العلم الديني من ناحي ٍة إىل رسم العالقة بني العلم والدين ،ومن ناحي ٍة أخرى يتك ّون
يف ضوء العلوم املوجودة وعىل أساسها .إن نوع املواقف التي تتخذ يف اتجاهات العلم الديني
حيال هذين املوضوعني متيز ماهيتيهام أحدهام عن اآلخر .من هذه الزاوية ،ميكن أوالً تقسيم
مجمل االتجاهات إىل طائفتني عامتني هام :اإلمكان واالمتناع ،كام أن االتّجاهات اإلمكانيّة ممكنة
ٍ
ّجاهات استنباط ّيةً ،وفلسف َة منه ٍج،
التقسيم إىل تهذيب ّي ٍة وتأسيس ّي ٍة .وتشمل االت ّجاهاتُ التأسيس ّي ُة ات
وفلسفات مضافةً .وال ريب يف أن هذا التبويب سيعاين هو اآلخر من نواقص وثغر ٍ
ٍ
ات ،ولكن بسبب
عرض صور ٍة أجم َع وأك َرث شموالً
أن الهدف املحوري من تبويب االتجاهات يف هذه الدراسة هو ُ

لالتجاهات بهدف تشخيص حاالت التقارب والتنافر يف ما بينها عىل جبه ٍة واسع ٍة هي جبهة نهضة
العلم الديني ،لذا يستشف أن باملستطاع التوصل إىل نتائج أوضح عىل أساس هذا التبويب.
 2ـ  1ـ امتناع العلم الديني
ميكن تصنيف معاريض العلم الديني إىل ثالث طوائف:
 . 1طائف ٌة مثل عبد الكريم رسوش ومصطفى ملكيان ترى أن العلم الديني ال غري
متناقض داخل ّياً مع ذاته من ناحي ٍة
رضوري وحسب ،بل وغ ُري متا ٍح وغ ُري ممكنٍ أيضاً ألنّه
ٌ
ٌّ
منطقيّ ٍة (ملكيان1390 ،هـ ش2011 ،م ،ص.)319 :
 . 2إىل جانب الرؤية أعاله هناك رؤية عيل پايا الذي مي ّيز بني العلم والتقنية ويقول:
مع أن العلم الديني غ ُري ممكنٍ إلّ أن التقنية الدين ّية ممكنةٌ ،بل إنها قد تحققت بالفعل
يف بعض الحاالت .إنه يرى للعلوم االجتامع ّية شأناً تقن ّياً ،لذلك ميكن من وجهة نظره أن
تكون دينيّ ًة وباملقدور تبيئتها وإضفاء الطابع املحيل عليها (پايا1390 ،هـ ش2011 ،م،
ص.)274 :
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فريق آخ ُر مييلون إىل العلم الديني لكنهم يعتقدون أ ّن إنتاجه يف الظروف الراهنة
ٌ .3
صعب (أردكاين1392 ،هـ ش ،ص ،)32 :أو رمبا متعذ ٌر (نصريي1391 ،هـ
وألسباب شتّى
ٍ
ٌ
ش2012 ،م ،ص.)630 :
الركيزة الرئيسيّة الت ّجاهات االمتناع هذه هي القراءة اإليديولوجيّة للعلم الديني .برصف النظر
ٍ
ملحوظ من هذه املامنعات ،فإن
عن الدوافع الشخصيّة وغري املعرفيّة التي تسهم لألسف يف جانب
ٍ
ٍ
ومؤاخذات يعتقد أصحابها أنها ميكن أن
إشكاالت
املضمون الرئييس لهذه االت ّجاهات هو عبار ٌة عن
تَرِد عىل العلم الديني .من هنا كان السبيل األنسب لتقييمها الدقيق الرتكيز عىل هذه اإلشكاالت.
وباملستطاع تنظيم كل الشبهات الواردة عىل العلم الديني ضمن املحاور الثالثة هي« :فصل العلم
ديني» .ومل ّا كان ُمنظِّرو العلم
عن الدين» ،و «النسبية يف العلم الديني» ،و «رضورة إنتاج علمٍ
ٍّ
كل ٍ
واحد من هذه اإلشكاالت ،لذا سيبقى الغرض
الديني قد ق ّدموا ردودا ً دقيق ًة إىل ح ٍّد ما عىل ِّ
الق جدير ٍة بالنظر يف مضامر إنتاج العلم الديني وخصوصاً
األسايس من هذا التنبيه االلتفات إىل مز َ
إسالمي .مضافاً إىل أننا نحاول تقديم البحوث حول هذه املحاور نفسها.
علم اجتام ٍع
ٍّ
 2ـ  2ـ إمكان العلم الديني
تشمل الرؤية القائلة بإمكانية العلم الديني طيفاً واسعاً من تصور ٍ
ات وآراء تعتقد أوالً أن
عيوب وثغر ٍ
ات .وثانياً يرى أصحابها
العلوم اإلنسانيّة املوجودة راهناً هي علو ٌم ناقص ٌة وتعاين من
ٍ
أن باإلمكان عن طريق التوفيق بني العلم والدين ،إقامة العلم عىل ٍ
أساس مت ٍني من الدين .طبعاً
بسبب التصورات املتباينة ملنشأ هذه النواقص ودرجاتها وكيفية إسهام الدين يف س ّدها وردمها،
تك ّونت اتجاهاتٌ مختلف ٌة تقريباً بدءا ً من االتجاهات التي تويص بتنقيح املوضوعات وتهذيب
اتجاهات تقول بتغيري ٍ
ٍ
ات عميق ٍة أساسية يف النظام الحضاري .النقطة
العبارات (القضايا) وصوالً إىل
الجديرة بالتأمل هي أنه متى ما جرى تص ُّور هذه االتجاهات وكأنها منقطع ٌة بعضها عن بعض
برزت اختالفاتها وتبايناتها أكرب مام هي عليه فعالً ،ولكن إذا نظر لها باعتبارها طيفاً واحدا ً فلن
كل ٍ
ِ
ِ
ونقاط
سلبيات
واحد منها
تنخفض التعارضات يف ما بينها وحسب ،بل وستع ِّوض حسناتُ ِّ
ضعف االت ّجاهات األخرى.
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 2ـ  2ـ  1ـ النظريّات التهذيب ّية
يعد املنحى التهذيبي منوذجاً أول ّياً ملواجه ٍة فاعل ٍة خاضها العامل اإلسالمي حيال الهيمنة العلم ّية
للعامل الحديث .إن ازدهار الحضارة الغربية الحديثة أصاب املسلمني بداي ًة بنو ٍع من ال ُبهت والحرية
واالنبهار ،فطفقوا يتعلمون العلوم اإلنسانية الحديثة بطريق ٍة سطحيّ ٍة غريِ متفطنني لجذورها السابقة
وتبعاتها املستقبليّة ،ونزعوا إىل التحديث والتجديد بخطًى حثيث ٍة .ولكن بعد مد ٍة من الزمن حني
استعاد املفكرون املسلمون ثباتهم النسبي عمدوا إىل املقارنة بني العلوم الغرب ّية والعلوم اإلسالمية
(موسوي1391 ،هـ ش2012 ،م ،ج  ،1ص 21 :و  ،)22ومن هذه املحطة بالذات انطلق تيار أسلمة
العلوم باتجاهه التهذيبي .وحيث إ ّن هذا االتجاه ف ُِّس تفسري ٍ
ات مختلف ًة وذهبت بعض التحليالت
اتجاهات عديد ٍة ِ -
ٍ
تبتدئ من اتجاهات تهذيب العبارات (القضايا) لتصل إىل اتجاهات
إىل اعتبار
التغيري الجذري يف املرتكزات واملباين ،ومن أسلوب األسلمة عند نقيب العطاس وإسامعيل الفاروقي
إىل االتجاه الذي ساد مؤسسة اإلمام الخميني (رض) ومركز أبحاث الحوزة والجامعة  -تندرج ضمن
إطار االت ّجاهات التهذيبيّة (حسني نژاد1392 ،هـ ش2013 ،م ،ص ،)94 :لذلك يجب القول أ ّن املراد من
االتجاه التهذيبي هنا اتجاهات عىل الرغم من مؤاخذاتها عىل العلوم الغربية لكنها تعرتف بقالبها العام
وتسعى إىل معالجة عيوبها يف ضوء القيم اإلسالم ّية.
يل املحور،
ميكن تقسيم االتجاه التهذيبي عىل املستويات املختلفة إىل :اتجا ٍه
تهذيبي مسائ ِّ
ٍّ
وفريض املحور .يف االتجاه املسائيل املحور تقرتح الظواهر املنسوبة
وموضوعي املحور ،وغا ِّيئ املحور،
ِّ
ِّ
إىل الدين واملجتمعات الدين ّية لدراستها دراس ًة تجربيةً .أما االتجاه املوضوعي املحور فيحاول إدخال
تنصب املحاولة عىل إدراج
القضايا الدين ّية املمكنة التجريب إىل دائرة العلم .ويف االتجاه الغايئ
ّ
العلوم الشائعة ضمن سياق أهداف املجتمعات الدين ّية .ويف املنحى الفريض املحور يجري التأكيد
عىل أن العلم الديني يتحقق عندما تحل القيم الدينية محل القبليات اإللحادية (مغريب1389 ،هـ
ش2010 ،م) .املحور املشرتك بني كل هذه االتّجاهات االستفادة الهادفة واملنتقاة من العلوم الحديثة
لحل قضايا املجتمع اإلسالمي.
العنرص األسايس يف تحليل االت ّجاه التهذيبي هو مناهجيته (أو علم مناهجه) .عىل أساس هذا
املنحى تحتوي العلوم الشائعة املعروفة عىل عبار ٍ
ات صائب ٍة وغري صائبة .متى ما درس باحث هذه
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العلوم برؤي ٍة إسالميّ ٍة ،فقد يحتاج من أجل تديينها إىل تصحيحها وتهذيبها واستكاملها وتربيرها.
يأيت التصحيح عندما تحتاج صحة عبار ٍة ما إىل ٍ
قيد .وبالتهذيب تتطهر ساحة العلم من العبارات
ٍ
معطيات علمي ٍة من املصادر الدين ّية إىل دائرة العلم.
الباطلة ،واملقصود من االستكامل هو إضافة
ومتى ما تم توجيه العلم باتجاه األهداف الدينية كان الكالم عن التربير والتسويغ (حسني نژاد،
1392هـ ش2013 ،م ،ص .)105 :وعىل هذا األساس فإن الكثري من املفكرين املسلمني الذين يُع ُّدون
ٍ
طبقات معين ٍة من هذا االتجاه .أما
حسب الظاهر من معاريض العلم الديني ،ميكن تصنيفهم ضمن
يف القراءات الغالبة لهذا االتجاه فتُطرح بحوثٌ
أعمق تقرتب به من تخوم االت ّجاهات التأسيس ّية.
ُ
يُع ُّد محمد نقيب العطاس من رواد أسلمة العلم ،ويعتقد أن العلوم الحديثة بسبب انبنائها
إسالمي
حقيقي .وألجل التوفر عىل علمٍ
عىل الحضارة الغربيّة ال تستطيع إتحاف املسلمني بعلمٍ
ٍّ
ٍّ
يجب إحالل العنارص اإلسالم ّية محل العنارص املبنائية لهذه العلوم .وأبرز عنارص الرتاث الفكري
الغريب التي ينبغي أن ت ُفصل عن جسم العلم هو ثنائيات الواقع والحقيقة ،والنزعة العقالنية
والنزعة التجربية ،والنزعة اإلنسانية والنزعة الدينيّة (موسوي1391 ،هـ ش2012 ،م ،ج  ،2ص:
 .)44ويُع ّد الفاروقي بدوره من الرواد واملتقدمني يف هذا املضامر (مريي1391 ،هـ ش2012 ،م،
ص ،)53 :فهو يرى أن إعادة بناء العلوم ممكنة التحقق عندما تتغري هذه العلوم مبا يتناسب
ومفهوم التوحيد الجذري (باقري1390 ،هـ ش2011 ،م ،ص .)109 :يتسنى القول بنا ًء عىل كال
الرؤيتني أن أسلمة العلوم أساساً بدأت برؤية التغيري الجاد يف العلوم الحديثة.
يعتقد مريسپاه أن االت ّجاه التهذيبي ال يعني عدم االكرتاث لألسس والبنى التحت ّية ،إمنا االهتامم
بهذه املسائل (املناهج األربعة) هو لالستفادة املثىل من املحتوى العلمي للعلوم املتوفرة .فهذه
مزيج من الحق والباطل (حسني نژاد1392 ،هـ ش2013 ،م،
العلوم ليس ُّ
كل ما فيها خطأٌ ،إمنا هي ٌ
مفسا ً لرؤية مركز أبحاث الحوزة والجامعة وصاحب رؤي ٍة قريب ٍة من االتجاه
ص .)106 :يعد بستان ِّ
التهذيبي ،وهو يعرض تفسريا ً للعلم الديني (راجع :بستان1378 ،هـ ش1999 ،م) واإلطار املرجعي
لعلم االجتامع اإلسالمي (بستان1390 ،هـ ش2011 ،م ،ص )7 :يفصح فيه عىل أحسن وج ٍه عن
اعتقاده برضورة إجراء تغيريٍ
جذري يف العلوم االجتامع ّية املوجودة .يف ضوء مجمل ما م ّر بنا من
ٍّ
يتبي أن الرؤية التهذيبيّة الرسميّة -وخالفاً ملا هو شائ ٌع -ليست إصالحاً لعبار ٍ
ات علميّ ٍة متفرد ٍة،
قو ٍل ّ
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ٌ
تنصب املحاولة يف هذا املنحى عىل
واستكامل لبعض مرتكزات العلوم ،إمنا
إصالح
وال هي حتى
ٌ
ّ
االستفادة من التق ّدم يف العلوم الشائعة إلعادة إنتاج العلوم اإلنسان ّية عىل أساس اإلسالم.
يف االتجاه التهذيبي ،مع أن عملية إصالح العلوم الحديثة وإعادة تشكيلها عىل أساس الدين ،جرت
مناسب ،بيد أن املالحظة الجديرة بالتأمل هي أنه
منطقتها (إسباغ الطابع املنطقي عليها) عىل نح ٍو
ٍ
ديني ،وليس
بتب ّني اإلطار الكيل لهذه العلوم ،فإن دخول الدين يف ساحة العلم لن يؤدي إلنتاج علمٍ ٍّ
هذا وحسب بل سيتحول الدين إىل منطقٍ لتربير العلوم الغربية .إذا كان املرا ُد من التهذيب والتصحيح
هو إجرا َء تغيري ٍ
ات مبنائي ٍة جذري ٍة يف العلوم املتوافرة عىل أساس الدين ،فمن الرضوري يف هذا االفرتاض
العدول عن منطق التهذيب ،ومتابعة إنتاج العلم الديني مبا يتناسب مع منطق التأسيس.
 2ـ  2ـ  2ـ النظريّات التأسيس ّية
علوم
تش ّدد االتجاهات التأسيس ّية عىل فكرة تعذُّر إصالح العلوم الحديثة ،وتتجه نحو إنتاج ٍ
إنسانيّ ٍة إسالميّ ٍة طبقاً للقيم الدينيّة .عىل أساس هذا االت ّجاه تشيَّد األنظم ُة العلميّة مبا يتناغم
والدين ،وتتواجد التعاليم الدينية وتحرض يف صميم العلم وقلبه ،ومتارس دورا ً جا ّدا ً يف صياغة
الفرضيات والنظريات .وعىل هذا األساس أيضاً لن تكون مثة أصال ٌة للمنهج التجريب ،بل يُداف َع
عن التعدديّة املنهج ّية (بستان1378 ،هـ ش1999 ،م ،ص .)127 :يتوزّع االتّجاه التأسييس إىل عدة
ٍ
ّجاهات تأسيسيّ ٍة فرعيّ ٍة بسبب اختالف هذه االتجاهات يف خصوص العنارص والركائز األساسيّة
ات
ٍ
نظريات
التحتيّة للعلم الديني .يف نظر ٍة عا ّم ٍة ،يتس ّنى تقسيم مجموعة هذه االتجاهات إىل
«مبنائي ٍة» و «ما بعد املبنائي ٍة».
 2ـ  2ـ  2ـ  1ـ النظر ّيات ما بعد املبنائ ّية
العنرص األسايس يف النظريّات ما بعد املبنائية هو التأكيد عىل االرتباط املتقابل واملتناسج
بني العلم والعالِم والعالـَم .كام أن ماهية العلم الحديث تُحلَّل عىل أنها متأثر ٌة بهوية اإلنسان
إنتاج العلم الديني أيضاً غ َري متا ٍح ّإل عىل يد عالِم متديِّنٍ ويف
الحديث ولوازم العامل الحديث ،يُ َع ُّد ُ
العالـَم الديني .من الوجوه املعروفة يف هذا التيار ميكن اإلشارة إىل رضا داوري أردكاين ،وجميلة
علم الهدى ،وسعيد زيبا كالم ،ومحمد رجبي ،وحسن عبايس ،وحسني كچوئيان ،وإبراهيم فياض،
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ومهدي مشيك .ومع أن نقد العامل الحديث هو الخطوة األوىل يف إنتاج العلم الديني لدى جميع
هؤالء الباحثني ،ولكن بسبب االلتباس والغموض يف البعد اإليجايب لهذا املنحى ،أي تعيني النامذج
الدين ّية للعلم والعالِم والعال َـم ،وأساليب تحقيق وتطبيق هذه النامذج ،ال ميكن تقديم قراء ٍة
واحد ٍة لنظرياتهم كلها .وبالطبع ميكن بالنظر لعمق رؤية داوري وثراء مضمونها ،االعتامد عليها
كمحو ٍر للبحث واالستفادة إىل جانب ذلك من اآلراء املواكبة لها بشكلٍ
مالمح
توضيحي للخلوص إىل
َ
ٍّ
شفاف ٍة قدر اإلمكان لهذا االت ّجاه.
كل عال َـمٍ يظهر العلم والعالِم سويةً.
يعتقد داوري يف ما يتعلق بالطابع العام لهذا االتّجاه أنه يف ِّ
العلم الحديث هو حصيلة العالـَم الحديث .وقد اتجه املجتمع الحديث نحو العلوم االجتامعيّة عندما
تجلت أزماته الداخلية .واليوم حيث اشتدت أزمات الحداثة مالت العلوم االجتامعيّة نحو الفكر ما
بعد الحدايث لنقد هذا العالـَم .تتكون العلوم االجتامع ّية وتنترش بشكلٍ
متناسب ومتالئمٍ مع هيكلية
ٍ
املجتمع .ومن أجل تحقُّق العلم الديني ينبغي تجاوز العامل غري الديني .إذا كان عامل الحداثة يف الوقت
بالكل فال مناص للخروج منه من العبور من داخله .هذا الخروج والعبور ممك ٌن عندما
الحارض محيطاً ِّ
يتغلغل تصمي ٌم للمدينة اإللهيّة إىل أعامق أرواح الناس وقلوبهم ويسيطر عليها .يف مثل هذا الظرف
علوم اجتامع ّي ٍة أخرى (أردكاين1392 ،هـ ش2013 ،م ،ص.)32 :
تتوفر أرضية تأسيس ٍ
بسبب هذه اآلراء تركزت نشاطات داوري الفكريّة عىل نقد العامل الحديث وقلام خاض يف
ٍ
بحوث إيجابيّ ٍة.
يف االت ّجاه ما بعد املبنايئ تنكر املباين والركائز الفلسف ّية للعلم ،وتع ّد منظومة العلم والعال َـم
والعالِم انبساطاً ومتديدا ً لحقيق ٍة جذريّ ٍة .العنرص املفتاحي لفهم هذا االتجاه هو معرفة تلك الحقيقة
وكيفيّة التوصل إليها .يعتقد رجبي أن مث ّة يف أساس العلوم اإلنسانيّة اإلسالميّة فك ُر يُكتشف من القرآن
بأسلوب استدال ٍّيل (رجبي1391 ،هـ ش2012 ،م ،ص:
مبارش ًة مبنه ٍج عرفا ٍّين ،ويُعبَّ عنه ويوضَّ ح ويُ َّبي
ٍ
 .)221ويرى فياض أن ذلك اإلطار املعريف هو الفطرة والحكمة القرآنية ويعتقد أن الحكمة ال صلة
لها بالفلسفة والعرفان .إن هذا اإلطار مقول ٌة ما بني ثقافاتي ٌة «بني ثقافيةٌ» يُقال يف بُعدها العرفاين أن
اإلنسان إذا أخلص مدة أربعني يوماً جرت الحكمة عىل لسانه (فياض1391 ،هـ ش2012 ،م ،ص.)355 :
ويذكر عبايس عنوان العقالنيّة اإلسالميّة (عبايس1391 ،هـ ش2012 ،م ،ص .)521 :وتركز علم الهدى
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عىل مفاهيم العقل ،والتعقّل ،وعامل العقل ،فتقول :يرتافق العقل مع الحكمة واملعرفة والتدبري .عامل
العقل هو العامل األعىل والنوراين الذي يتأثر به عامل الناسوت (علم الهدى1391 ،هـ ش2012 ،م ،ص:
 .)685وعىل هذا املبنى يُصار إىل تفسري عموم العلم والعالِم والعال َـم.
ترتشح العلوم اإلنسانيّة وتنبثق من ذات اإلنسان وميكن إنتاجها يف العالـَم الديني .ومعيار
علميتها هو حجيّتها وكفاءتها للعالـَم الديني (مشيك1391 ،هـ ش2012 ،م ،ص .)719 :بنا ًء عىل
مثل هذه الصورة للعوامل والعلوم ستكون العلوم الغربية مام ال ميكن للعالـَم الديني اجتذابه
واستقطابه .هذا أ ّوالً وثانياً تعترب نسبية املعرفة من تبعات هذه الصورة وإن كانت تبع ًة غ َري
حتمي ٍة لها .ولهذا السبب يوافق البعض هذه النسبية ويعتقدون أن مفاهي َم من قبيل القانون
والشمولية غ ُري موجود ٍة بتاتاً يف العلوم االجتامعية .مثة يف أحسن االفرتاضات فهو ٌم خاص ٌة تتعني
قيمتها واعتبارها عىل نح ٍو ثقا ٍّيف (كچوئيان1391 ،هـ ش2012 ،م ،ص ،)380 :غري أن فريقاً آخر
بسالم مستعينني مبناهجي ٍة مناسب ٍة.
يحاولون تجاوز منزلق النسبية هذا ٍ
ٍ
اتجاهات مناهجي ٍة يف النظريات ما بعد املبنائية .حجر األساس يف
بشكل عا ٍّم ميكن رصد ثالث ِة
بعض التصورات هو املنهج العرفاين واكتشاف الحقائق من مصاد َر وحياني ٍة (رجبي1391 ،هـ ش،
2012م ،ص .)221 :ويف رؤي ٍة أخرى يُع ُّد املنهج النقيل هو املنهج املحوري الذي يجري التأكيد عليه،
حيث يتحدث الدين عن مناهجية املوضوعات تزامناً مع بيانها .يذكر القرآن الكريم أساليب اكتساب
املعرفة بعنوانٍ كلٍِّّ هو «التفقه» ،وللتفقه يف الدين قواعده النابعة من الدين (عبايس 1391 ،هـ ش،
مناهج من
مناهج محدد ٌة لفهم الظواهر االجتامعية،
2012م ،ص  .)534بالتفقه يف القرآن تحصل
ُ
ُ
قبيل السري والتموضع يف النص ،والنظر واملشاهدة الفعالني ،والتدبر والتعقل (رجبي1391 ،هـ ش،
2012م ،ص .)230 :والركيزة األصلية يف االتجاه الثالث هي املنهج العقيل بالقراءة القرآنية للتعقل.
ويعترب العقل ذا حيثيتني اثنتني عىل األقل :حيثيّ ٍة معرفيّ ٍة تعمل عىل اكتشاف الواقع وحيثيّ ٍة سيطريّ ٍة
أو إرشاف ّي ٍة تدبر عملية الوصول إىل الفضيلة (علم الهدى1391 ،هـ ش2012 ،م ،ص.)686 :
يف النظريّات ما بعد املبنائية عىل الرغم من تحليل األسس العميقة للعلم الديني ،إلّ أنه ال
بأي
تزال هناك
سحب من الغموض الجاد تحيط مبناهجيتها :أوالً ال ميكن التشخيص بنح ٍو صحي ٍح ِّ
ٌ
أي الحكمة والفطرة ،من املصادر الدينية ،واملقصود
منه ٍج ميكن استخراج وتبيني مرتكزات العلمْ ،
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هنا تبييناتٌ ال تكون فلسفيّة عىل الرغم من أنها أنطولوجيةٌ ،وحاالتُ شهو ٍد عرفاني ٌة ت َُّبي مبنه ٍج
استدال ٍّيل .إذا كان املراد هو املنهج الرتكيبي فيجب إيضاح ما فرق هذا املنهج عن املنحى الصدرايئ
(نسب ًة إىل الفيلسوف صدر الدين الشريازي) .وإذا كان املقصود التفقه يف الدين فمن غري الواضح
ما هو فرقه عن املنهج االجتهادي .كذلك إذا كان مثة صل ٌة حقيق ّي ٌة بني العلم والعالِم والعال َـم فال
مف ّر من النسبية يف املعرفة.
 2ـ  2ـ  2ـ  2ـ النظريّات املبنائية
ت ُع ُّد املبنائية تيارا ً محوره التحول يف العلوم اإلنسان ّية وت ّدعي أن هذه العلوم قامت عىل أساس
الفلسفة اإللحاديّة وتعمل يف سياق تحقيق أهداف العامل الحديث .ليست الحداثة مثرة اإلنسان
الحديث ،إمنا يف خضم الحضارة الحديثة يُصن ُع اإلنسا ُن الحديث .وعىل ذلك ،يرى هذا االتجاه أ ّن
التح ُّو َل يف العلوم اإلنسان ّية املوجودة غ ُري ميسو ٍر أو غ ُري ٍ
مفيد ّإل عن طريق التحول يف بناها التحتية.
بنا ًء عىل هذا االتجاه ،للعلوم اإلنسانية االجتامع ّية مبانيها وركائزها األنطولوج ّية واألنرثوبولوج ّية
إنتاج العلم الديني ممك ٌن عن طريق إنتاج هذه الركائز من مصادر
واإلبيستيمولوجيّة الخاصةُ .
الدين ومبا يتناسق والرؤية الكون ّية اإلسالم ّية .ولكن مثة اختالفاتٌ يف وجهات النظر يف ما يتعلق
بكيفية التمهيد للبنى التحتية للعلم الديني ،وميكن تصنيف وتحليل هذه التص ّورات املتفاوتة يف
ٍ
نظريات هي النظريّة االستنباط ّية ،ونظريّة فلسفة املنهج ،ونظريّة الفلسفات املضافة.
نطاق ثالث
أ ـ النظريّة االستنباط ّية
يشدد النموذج االستنباطي عىل إنتاج العلم الديني من املصادر الدينية ذاهباً إىل أن الدين ينطوي
علوم متنوع ٍة ويجب استنباط مواد العلم منه وتنظيمها ليمكن بذلك تنظيم هيكلية العلم (باقري،
عىل ٍ
1390هـ ش2011 ،م ،ص .)107 :تتمثل الركيزة األصلية لهذه النظرية يف الرتكيز عىل تنمية املنهج
التفقهي وتشمل طيفاً واسعاً من التصورات ميتد من التصورات السطحية حتى التصورات املعقدة .من
بني الشخصيات املعروفة التي تتبنى هذه الرؤية ميكن اإلشارة إىل آية الله محيي الدين حائري شريازي،
وآية الله عيل عابدي شاهرودي ،ومهدي هادوي طهراين .وحسب املصادر املتوفرة يتاح القول أن رؤية
ٍ
توصيف
آية الله عابدي شاهرودي متتاز بأك ِرب درج ٍة من التناغم مع املنهج التفقهي ،لذا سنعمد إىل
وتحليلٍ باالعتامد عليها ويف ضوئها.
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يف هذا االتجاه يكتسب العلم معناه طبقاً لنظريّة الكشف ،ويتقسم إىل قسمني :عا ٍّم واكتسا ٍّيب.
ويعترب الدين حاكياً عن الواقع وعن نفس األمر ،وبالنتيجة يعترب العلم والدين متناسقني متناغمني
يف مرتبة البديهيات واإلبالغ (شاهرودي1390 ،هـ ش2011 ،م ،ص .)197 :وال تعني هذه العبارة
سوى أن قانون املالزمة العقلية ال ميكن البحث عنه إلّ بني املعطيات الرضوريّة للعقل والدين،
وليس يف ثنايا الدين والعقل غري املعصومني والذين قد يقعان يف أخطاء .ألجل إنتاج العلم الديني
من الرضوري االستفادة من املنهج االجتهادي الشامل .ومثل هذا املنهج هو عبار ٌة عن استخراج
القضايا والعبارات واألحكام من النصوص الدينية بحسب املباين والقواعد الناتجة عن تلك النصوص
وسائر االكتشافات التي يؤيدها الرشع (م ن ،ص.)211 :
يعتقد آية الله شاهرودي أنه ميكن بالتدقيق يف املصادر الدينيّة رصد فئتني من العلوم:
خاص ٍة يتوىل الدين مبا هو دينٍ تعليمها وتبيينها وتطبيقها.
ٍ .1
علوم دين ّي ٍة ّ
علوم دينيّ ٍة عا ّم ٍة ميكن استخراج مرتكزاتها ومبانيها من النصوص الدينية .من
ٍ .2
ناحي ٍة أخرى للعلم الديني مرتبتان :عا ّم ٌة واجتهاديّةٌ .املرتبة العامة هي تلك التي يفصح
عنها الدين والعقل عىل السواء ،بينام املرتبة االجتهادية للعلم الديني منوط ٌة مبامرسة
االجتهاد يف املصادر الدينية .استخراج العلم الديني العام باألسلوب االجتهادي يعني أنه
بعد تنظيم مباين ومرتكزات العلم املعني يُصار إىل تشخيص مسائله وقضاياه فتحلل
اجتهادي (م ن ،ص .)217 :املراد من العلوم اإلنسانية الدينية العلم
وتستنبط مبنه ٍج
ٍّ
مناسب.
اجتهادي
الديني العام االجتهادي واملمكن إنتاجه مبنه ٍج
ٍ
ٍّ
علم الفقه هو منوذج العلم الديني االستنباطي .وكام أن علم الفقه ينبني عىل علم األصول،
يحتاج إنتاج العلوم األخرى أيضاً إىل أصو ٍل اجتهاديّ ٍة عا ّم ٍة .تعرب هذه األصول عن قوانني استنباط
العلوم الدين ّية (م ن ،ص .)220 :الفقه والفقاهة (التفقه) يعادالن علم الدين ،وما يُعرف اليوم بأنه
فق ٌه ليس سوى جز ٍء يسريٍ ج ّدا ً من الفقه .ألجل رفع مستوى الفقه بغية التنظري للعلوم اإلنسان ّية
الفردي وأن تُع َّرف هذه الثالث ُة (موضو ُع ُه
من الرضوري أن يتجاوز موضو ُعه وغايتُه و ِمالكاتُه الفق َه
َّ
وغايتُ ُه و ِمالكات ُ ُه) وت ُشخَّص حول مدار املصلحة العامة ومقاصد الرشيعة العامة (أرسطا1392 ،هـ
ش2013 ،م ،ص .)87 :مبثل هذا املنهج سيمكن استنباط واستخراج كل أبعاد العلوم االجتامعية
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وجانب كبريٍ من قضاياها ومسائلها من املصادر الدينيّة ،وتنظيمها وإضفاء بني ٍة علمي ٍة
وطبقاتها
ٍ
منتظم ٍة عليها.
يف تحليل النموذج االستنباطي ،تُع ُّد قض ّية الحجية وتوكّؤ العلم عىل الدين عنرصين محوريني.
الحجية وإثبات دليلية الدليل من املباحث املهمة واملعقدة التي تدرس وتحلل بالتفصيل يف علم
«أصول الفقه» .النقطة األساسية يف مناهجية العلم االجتهادي هي أنه بخالف النقد الذي يسجله
العلوم التجربية نقلي ًة (تنقيل العلوم التجربية
بعض ال ُّنقّاد حيث يتهمون االتجاه املذكور بجعل
ِ
صح التعبري) ،فإن منظريه األصليني يعرتفون مبعيار التجربة ،ويعتقدون أ ّوالً أن التجربة تؤيد
إ ْن ّ
املعطيات الدينية ،وما عدا الحجية يحتاج العلم الديني من أجل تثبيت علميته إىل املرور مبعيار
التجربة (حائري1391 ،هـ ش2012 ،م ،ص .)92 :وثانياً معيار كفاءة العلوم الدينيّة تاب ٌع لألهداف
الدين ّية ،ونجاح األنظمة العلم ّية يف سياق تحقيق هذه األهداف ممكن التقييم بواسطة التجربة
(هادوي1391 ،هـ ش2012 ،م ،ص .)1690 :وعليه ،فالنظريّة االستنباط ّية ،مع أنها تعمل حول
محورية النقل ،لكنها تش ّدد أيضاً عىل رضورة املناهج العقلية والتجربية املعتربة.
علوم اجتامع ّي ٍة إسالم ّي ٍة عىل أساس النظريّة االستنباط ّية يستلزم أوالً استخراج مرتكزات
إنتاج ٍ
ُ
أنطولوجيا املجتمع من مصاد َر دين ّي ٍة ،وتنظيم وهيكلة األصول املنهج ّية أي «أصول الفقه االجتامعي»،
ومن ث َ َّم تح ّري املوضوعات واملسائل االجتامع ّية للمجتمع اإلسالمي يف املصادر الدينية ،وذلك
لصياغة القضايا موضع الحاجة كفرضيّ ٍ
ات علميّ ٍة لتحليلها واستنباطها مبنهجيّة االستنباط الشامل.
بغية تبديل الفرض ّيات إىل نظريّ ٍ
ات علم ّي ٍة ودين ّي ٍة من الرضوري أوالً أن ت ُعنى هذه الفرض ّيات
مبصلحة املجتمع التوحيدي وأن تكون من املوضوعات واملسائل الواقع ّية للمجتمع اإلسالمي .وثانياً
أن تتحىل بالكفاءة الالزمة من خالل مرورها مبعيار التجربة يف سياق التمهيد للمقاصد العا ّمة
للرشيعة وتحقيقها.
يف النموذج االستنباطي ،مع أن كيفية الحجية وانتساب العلم إىل الدين يشخّصان بشفافي ٍة أك َرب،
وت ُعرض صور ٌة ُّ
أدق نسب ّياً آللية استخراج الفرض ّيات والقضايا العلم ّية من املصادر الدين ّية ،وذلك
عن طريق م ّد جسور بني الفقه والعلوم االجتامعيّة ،مع ذلك ال تزال تكتنفه بعض النقاط الغامضة
املهمة ،ومنها:
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صب املحاولة يف هذا االتجاه ،وعىل الرغم من التأكيد عىل املرتكزات
 . 1تَ ْن ّ
تنصب عىل استنباط هذه املرتكزات (املباين) من النصوص الدين ّية
الفلسف ّية للعلم،
ّ
مبنهج ّي ٍة اجتهاديّ ٍة ،ولكن يبقى هناك ٌ
جواب هو :كيف ميكن استخراج أمو ٍر
سؤال بال
ٍ
فلسف ّي ٍة بجها ٍز غريِ
فلسفي.
ٍّ
 . 2يَطرح منظِّرو هذا االتجاه معيارا ً عا ّماً هو املرور مبحك التجربة إلنتاج علمٍ شمو ٍّيل
كو ٍّين ،بيد أنهم ال يُوضِّ حون ما الذي ينبغي فعله بك ٍّم هائلٍ من القضايا الدين ّية التي ال
تخضع للتجربة.
ب ـ نظريّة فلسفة املنهج
مكتب مجمع العلوم اإلسالم ّية يف قم هو الذي يتابع أكرثَ من سواه نظريّة املناهج املضافة.
حضاري إلنتاج العلم الديني .إنه
لقد أسس املرحوم السيد منري الدين حسيني هذا املكتب مبن ًحى
ٍّ
يعتقد أ ّن العلو َم ظواه ُر حضاريّ ٌة وتتشكّل بأشكا ٍل مختلف ٍة مبا يتناسب مع الحضارات املختلفة.
ولذلك يذهب إىل أن العلم الديني غ ُري ممكنٍ اإلنتاج ّإل عىل خلفي ٍة حضار ٍة دينيّ ٍة ،وقد شدد عىل
خاص ٍة من املنطق.
ومنسقاً ألنوا ٍع ّ
مؤسساً لفلسفة نظام الوالية باعتبارها منطقاً عا ّماً ِّ
نقد الحداثة ّ
يقوم هذا االتجاه عىل ٍ
أساس ثال ٍّيث يتمثل يف :األمور ما بعد املبنائ ّية ،واملباين الفلسف ّية ،واملنهج
االجتهادي .وبعبار ٍة أخرى ،يتسنى اعتبار هذه النظريّة قراء ًة تركيبيّ ًة ومتكامل ًة لالتجاه ما بعد
املبنايئ والنموذج االستنباطي .الشخصيّات البارزة يف هذا التيار هم مريباقري وپريوزمند .وميكن
تحليل هذه النظريّة بنا ًء عىل آراء املرحوم حسيني ومريباقري باعتبارهام املنظرين األصليني لها.
تقوم نظريّة فلسفة املنهج عىل ثالثة أصو ٍل رئيس ّي ٍة هي :تقابل الحق والباطل ،واآلرصة املنتظمة
بني املجتمع والعلم ،ومبدأ اتجاهية العلوم (أ ّن العلوم متّجهةٌ) .يعترب املجتمع والتاريخ انعكاساً
للوالئ ّية والنظام اإلرادي لألفراد ،وتحلل الظواهر اإلنسان ّية واالجتامع ّية عىل هذا األساس .من هذه
الزاوية ،ترسي يف العامل واليتان اثنتان :الوالية اإلله ّية ووالية الطاغوت .االنتامء اإلرادي لألفراد
ألحد هذين السياقني هو الذي يتسبب يف انطالق التاريخ اإلنساين املكتظ باالضطرابات فتتشكل
املجتمعات والحضارات املتضادة ويظهر تضاد النور والظالم يف منت الحياة االجتامعيّة للبرش.
ومبحوريّة نوع الوالية (الوالية اإلله ّية أو والية الطاغوت) ،يُشا ُد نظا ُم املجتمع والعلم مبا يتناسب مع
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تلك الوالية (موسويان1391 ،هـ ش2012 ،م ،ص .)52 :وبنا ًء عىل هذا األساس نفسه ،ت ُع ُّد الحرب
الحضاريّة من املبادئ التي ال مناص منها ،وتعترب العلوم اإلنسان ّية وخصوصاً العلوم االجتامع ّية من
األدوات واملعدات املهمة يف تلك الحروب.
الداللة الواضحة عىل الحرب الحضاريّة هي حرصيّة إنتاج العلم الديني يف خلفية حضار ٍة دينيّ ٍة
وتحايش العلوم غري الدينية .ولهذا تُ َ ْنطـَ ُق عملية إنتاج العلم الديني يف ضوء إنتاج الحضارة اإلسالمية.
املفهوم املفتاحي يف هذه العمل ّية هو االختيار واإلرادة اإلنسان ّية الحرة .من هنا تعترب العلوم اإلنسان ّية
علوماً ت ُعنى بالكائن الح ّر املختار وتستطيع تغيري االت ّجاهات االجتامع ّية .من جه ٍة تعترب هذه العلوم
قوان َني تسود أطر االختيار ،ومن جه ٍة ثاني ٍة تعمل عىل تخمني ردود أفعال األفراد والتنبؤ بها والسيطرة
علوم إنسانيّ ٍة اجتامعيّ ٍة لتقوم بتشخيص نظام اإلرادات ،ولتحصل -عىل
أوضح ،يتم إنتاج ٍ
عليها .بعبار ٍة َ
أفضل للسيطرة (مريباقري1391 ،هـ ش2012 ،م ،ص .)113 :وفوق
أساس نسبية اإلرادات -عىل قوان َني َ
كل هذا ت ُنتَ ُج العلو ُم اإلنسان ّية االجتامع ّية أساساً متأثر ًة بالنظام اإلرادي لألفراد ،ويوجد النظا ُم القيمي
ِّ
يف صميمها.
تدل كيف ّية تعيني العالقة بني العلم والقيمة يف رؤية املجمع العلمي عىل أن العلوم اإلنسان ّية
تك ّونت أساساً بطريق ٍة قيم ّي ٍة ،والواقع أن التوصيف العلمي تاب ٌع للنظام القيمي .وبتعبريٍ معر ٍّيف:
العقل النظري تاب ٌع للعقل العميل .اإلنسان يف حيز العقل العميل إما أ َّن له ت َ َو ٍّل بوالي ٍة فتكون
معرفتُ ُه نورانيةً ،أو ليس له ت َ َو ٍّل بوالية وبذلك تكون معرفته ظلامنية .وعىل هذا األساس تتواجد
الظلمة واألنوار يف ماهية التوصيف (م ن ،ص .)124 :عىل أساس مثل هذه اآلرصة التي تطرح بني
األنظمة العلمية والقيمية ،ميكن تصور منوذجها النظري املتطابق مع االتجاه ما بعد املبنايئ للعلوم
بثالثة أضال ٍع هي :العلم الديني والعالِم الديني والعال َـم الديني .يقوم العلم الديني عىل أساس
دوافع العالِم الديني ،وعاد ًة ما تكون دوافع العلامء نابع ًة من االحتياجات االجتامعيّة .ومن هذا
املنطلق ترتكز نشاطات املجمع العلمي عىل إنتاج منطقِ حيا ٍة عا ٍّم للعالـَم الديني.
ٍ
احتياجات تتناسب مع أهدافها ،وتص ِّمم
بنا ًء عىل هذه النظرية تفرز الحضاراتُ املختلفة
لتأمينها أنظم ًة إنتاجي ًة واستهالكي ًة مناسبة .إنتاج العلم الديني قائ ٌم عىل الشعور بالحاجة ونظام
االحتياجات يف الحضارة الدينية .يعتقد مريباقري أن األفراد يترصفون داخل منا ِخ عقالنيّ ٍة اجتامعيّ ٍة،
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وهذه العقالنية هي أساس القرارات الصغرية والكبرية .يروم الغرب أن تكون هذه العقالنيّة علامنيّ ًة
لكن مريباقري يعتقد أن العقالن ّية العلامن ّية يجب أن تتبدل إىل عقالن ّي ٍة دين ّي ٍة .تشمل العقالن ّية
الدين ّية العقالن ّية النقل ّية ،والعقالن ّية التجريديّة ،والعقالن ّية التجرب ّية .الخطوة األوىل للحؤول دون
خلق تحديّ ٍ
وانسجام بني هذه العقالنّيات (مريباقري،
ات يف قرارات املجتمع هي إقامة تناسقٍ
ٍ
1392هـ ش2013 ،م ،ص 43 :و  .)44وألجل تحقيق هذا االنسجام يعتقد املرحوم حسيني أن عملية
إنتاج العلم الديني لها املراحل التالية:
 . 1تأسيس فلسف ٍة (منه ٍج) عا ّم ٍة لها القدرة عىل التغيري والحركة عىل أساس الفكر
الديني.
ٍ
تأسيس فلسف ٍة (منهج) دين ّي ٍة عىل أساس الفلسفة العا ّمة.
.2
ٍ
تأسيس منه ٍج عا ٍّم للبحث وإنتاج العلم.
.3
خاص ٍة يف شتى مجاالت العلوم (حسيني1390 ،هـ ش2011 ،م ،ص:
 . 4إنتاج
مناهج ّ
َ
.)132
بعد توفري هذه البنى التحت ّية يُتوقَّع أن تتوفر القابل ّية عىل إنتاج العلم ومن جملة ذلك العلوم
االجتامعيّة اإلسالميّة ،واستثامرها واالستفادة منها.
رؤية املجمع العلمي مع أنها تُع ُّد -من خالل توفري البنى التحتية إلنتاج العلم الديني -نظريّ ًة
منسجم ًة متناسق ًة نسب ّياً وذاتَ سياقٍ
منطقي ،لكنها بسبب تقدميها النظام اإلرادي عىل النظام
ٍّ
العلمي ،تعاين من نزع ٍة نسبي ٍة ال ميكن تجاوزها أو االلتفاف عليها .يعرتف املرحوم حسيني بهذه
النسبية ويعتقد أن العلم أساساً ليس كشفاً بل هو حصول نوع من النشاط والفعل له صبغ ٌة
ذرائعي ٌة أداتيةٌ ،وتاب ٌع للدوافع واملحفزات (م ن ،ص 151 :و  .)152يحاول مريباقري التقليل
من وطأة هذه الثغرة عن طريق تركيب مناهج البحث .إنه يؤكد عىل أن املناهج املضافة ال
تتغ ّيئ تجاهل مكانة الدراسات التجربية والشهودية والنظرية ،وإمنا تسعى إىل إقامة عالق ٍة
بني الحسابات النظريّة واملشاهدات الروحيّة والتجربيّة عىل أساس التعبد بالوحي (مريباقري،
1392هـ ش2013 ،م ،ص .)46 :النقطة الجديرة بالتفطن هي أن هذا االتجاه يشدد عىل دور
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تهذيب النفس يف اكتساب العلم النوراين اإلسالمي أكرث من االتجاهات األخرى.
عىل أساس هذا االت ّجاه تكتسب العلوم االجتامع ّية اإلسالم ّية قابل ّيتها للظهور واالنبثاق (إمكان ّية
إنتاجها) يف مناخ العقالن ّية االجتامع ّية اإلسالمية ،وتخوض يف تبيني وتفسري النشاطات االجتامع ّية
والسيطرة عليها عن طريق املشاهدة الفعالة ومطالعة العوامل املؤثرة يف النظام اإلرادي لألفراد.
تبدأ عملية إنتاجها من تدوين فلسفة منه ٍج للعلوم االجتامعيّة عىل أساس فلسفة املنهج العامة،
ثم تنظم مناهج ّيتها مبا يتالءم واملناهج ّية العا ّمة .ويف حيز البحث والتحقيق ،تراعى محورية املنهج
التفقهي ،ويستفاد أيضاً من املناهج العقل ّية والشهوديّة والتجرب ّية ويعد ذلك متاحاً ومسموحاً به،
بل ورضوريّاً يف بعض الحاالت.
عىل الرغم من املكتسبات العلم ّية امله ّمة التي تستبطهنا نظريّة املناهج املضافة ،إال أنها تعاين
ٍ
إشكاالت جا ّد ٍة ،كام ييل:
من
 . 1النزعة النسبية من اللوازم األكيدة لهذا االتجاه ،واالعرتاف باملناهج التجربية
والعقلية تبعاً للمنهج النقيل ويف مرتب ٍة تالي ٍة له ،ال ميكنه تاليف هذا النقص ومعالجته.
 . 2بنا ًء عىل ربط العلم الديني بالعال َـم الديني واالعرتاف بعدم تحقق منوذج العلم
الديني لحد اآلن (حسيني1390 ،هـ ش2011 ،م ،ص ،)134 :يتكرس االعتقاد بأن تحقق
هذه العلوم غ ُري متا ٍح يف الظروف الراهنة أيضاً.
 . 3يصار يف هذا االت ّجاه إىل تجاهل أفكار املفكّرين املسلمني بسبب عدم منهج ّيتها،
ويجري أيضاً تجاهل التق ّدم العلمي يف املجتمعات غري اإلسالم ّية بسبب ماه ّيتها
اإللحاديّة .مقتىض مثل هذا املنحى البدء من نقطة الصفر وإنتاج العلم بذهنيّ ٍة ودواف َع
بعيد ٍة عن تأثريات العوامل املعرفية وغري املعرفيّة ،والحال أن مثل هذا اليشء غ ُري ممكنٍ
بنا ًء عىل هذا االتجاه نفسه.
ج ـ نظر ّية الفلسفات املضافة
تبحث نظرية الفلسفات املضافة عن مباين العلوم يف األجهزة واملنظومات الفلسفية .ولكن
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بسبب اختالف اآلراء حول طاقات وإمكانيات املدارس الفلسفية الحالية ،فقد تك ّونت اتجاهاتٌ
متفاوت ٌة نسب ّياً يف هذا الخصوص .ينقد محسن غرويان املنظومة الفلسفية الصدرائية ويعتقد أن
أجنبي عىل املنطق القرآين ،وألجل إنتاج العلوم املقصودة ينبغي إنتاج
«أصالة الوجود» مفهو ٌم
ٌّ
منظوم ٍة فلسف ّي ٍة قامئ ٍة عىل أساس «أصالة امللكوت» (غرويان1392 ،هـ ش2013 ،م ،ص.)79 :
ويؤيد عبد الحسني خرسوپناه عجز الفلسفة الصدرائية (فلسفة صدر الدين الشريازي) فيهتم
بتدوين «فلسف ٍة ذاتي ٍة» (خرسوپناه1387 ،هـ ش2008 ،م ،ص .)155 :النزعة األصل ّية يف هذه
النظرية نزع ٌة صدرائي ٌة محدث ٌة تنحاز إىل االعتقاد بإمكانيات الحكمة املتعالية وقدراتها ،وبإمكانية
علوم عىل أساسها .من بني الوجوه البارزة يف هذا التيار ميكن اإلشارة إىل آية الله
تدوين فلسفة ٍ
عبد الله جوادي آميل ،وآية الله الشيخ محمد تقي مصباح يزدي ،والشيخ حميد پارسانيا ،وحسني
سوزنچي .ويف ضوء املصادر املتوفرة تبدو آراء آية الله الشيخ جوادي آميل أكرث تفصيالً ،لذلك سوف
نعتمدها محورا ً يف تسليط أضواء التحليل والدراسة عىل هذه النظرية.
يتمتّع آية الله الشيخ جوادي آميل مبرجعيّ ٍة علميّ ٍة أتاحها له متكّنه من النظام املعريف اإلسالمي
ومباين النظم املعرفية الشائعة يف العامل .لقد خاض يف دائرة إنتاج العلم الديني وأوضح ماهيته
ومبانيه ومناهجه ،ووفّر أرض ّي ٍ
ات مناسب ًة للتنظري العلمي .العنرص األسايس لفهم العلم الديني من
وجهة نظره هو تعيني العالقة بني العلم والدين بشكلٍ صحي ٍح ،فإنكار العلم الديني لدى البعض
ناب ٌع من افرتاض التعارض بينهام ،وإىل السبب نفسه يعود رفض البعض اآلخر وبنحو كامل للنظام
املعريف الحديث ومنطق العلم التجريب ،بغي ًة أن يجعلوا العلوم نقليةًّ .إل أن األستاذ جوادي آميل
بتفسريه املناسب للعلم والدين ،ال يدحض مثل هذا التعارض وحسب ،بل وينتهج «نهجاً تركيب ّياً»
ديني.
ليوظف كل الطاقات العلم ّية للدين وكل أنظمة العلوم الشائعة يف سبيل إنتاج علمٍ ٍّ
بنا ًء عىل «النهج الرتكيبي» تكتسب ماهية العلم معناها وفقاً لـ «نظريّة الكشف» .الحقيقة
والواقع ممكنا الكشف باألساليب التجربية ،ونصف التجربية ،وبالرباهني التجريديّة والشهوديّة
(جوادي آميل1391 ،هـ ش2012 ،م ،ص .)64 :الدين مجموع ُة عقائ َد وأخالقٍ وقوان َني ومقرر ٍ
ات
ت ُوضع تحت ترصف البرش عن طريق الوحي والعقل إلدارة الفرد واملجتمع وتربيتهام وتطويرهام.
ُ
ألي عاملٍ آخ َر دو ٌر
الدين يختلف عن املعرفة الدينية .الدين
مخلوق إراد ِة الله وعلمه ،وليس ِّ
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يف تدوينه .ويعد العقل إىل جانب النقل من مصادر الدين املعرفية (جوادي آميل1385 ،هـ ش،
تعب املعارف الدينية عن قوان َني وتقالي َد وسننٍ ثابت ٍة تبحث عنها العلوم املختلفة.
2006م ،صّ .)27 :
املعرفة الدين ّية معرف ٌة اجتهاديّ ٌة للدين (جوادي آميل1384 ،هـ ش2005 ،م ،ص ،)171 :والدين
شامل يغطّي ويستوعب كل العالقات يف الحياة البرشيّة .والعلوم
عىل هذا األساس هو نظا ٌم معر ٌّيف ٌ
اإلنسانيّة أنظم ٌة علميّ ٌة معترب ٌة ترنو إىل توصيف العالقات يف العامل اإلنساين وتفسريها وتبيينها.
العنرص الرئيس يف تحليل هذا النهج هو التنبه إىل كيفية نفي التعارض بني العلم والدين.
الفرضية الخاطئة التي ت ُع ُّد أساس كل النزعات املعارضة للعلم الديني هي فرضية املساواة بني
مستوى العقل والعلم من ناحي ٍة ومستوى الدين من ناحي ٍة أخرى ،والحال أن العقل والنقل
والتجربة تكتسب معانيَها تحت مظلة الدين ،وتك ّون املعرف َة الدينية .كام ميكن طرح املعرفة
يل :املعرف ُة الوحياني ُة معرف ٌة معصوم ٌة ومن سنخ
الدين ّية عىل مستويني :مست ًوى وحيا ٍّين ومست ًوى نق ٍّ
ألي خطأٍ إليها .أما املعرفة النقلية فهي
العلم الحضوري ،يلقيها الله عىل أفرا ٍد معينني ،وال سبيل ِّ
معرف ٌة للوحي غريِ معصوم ٍة ،ومن سنخ العلم الحصويل ،وميكن اكتسابها عن طريق األلفاظ .والواقع
كاشف .ومن هنا مل
طريق ومسا ٌر ،والعقل
أن العقل والدين من سنخني متفاوتني .الدي ُن
مصباح ٌ
ٌ
ٌ
يكن العقل والعلم متعارضني أساساً مع الدين ،بل ليس بوسعهام أساساً معارضة املعرفة الوحيان ّية
(جوادي آميل1386 ،هـ ش2007 ،م ،ص .)32 :إذا ً ،من الرضوري قولبة ودراسة قضية التعارض بني
العلم والدين يف قالب إمكان التعارض بني املعطيات العقليّة والنقليّة والتجربيّة.
الدي ُن نظا ٌم معنا ٌّيئ يحتوي مبا َين كل العلوم .ويعد الله يف النظام املعريف الديني محور الوجود
ديني .عىل هذا األساس ،كام أن النقل
وبدايته ومصدره ،وكل ما يكشف عن هذه املصدريّة فهو ٌّ
املعترب يحيك أقوال الله ويرويها ،كذلك يكشف العلم النقاب عن وجه الخلقة وأفعال الله (م ن ،ص:
 .)39ال مراء يف أن إيضاح أفعال الله بطريق ٍة صحيح ٍة متطابق ٍة مع حقيقة الوجود ،سيكون إسالميّاً
بالتأكيد (سوزنچي1389 ،هـ ش2010 ،م ،ص .)302 :وعىل هذا األساس تندرج كل مكتسبات البرش
العلمية ضمن دائرة العلم الديني ،وت ُنقد وتُق َّيم مبعيا ٍر عا ٍّم وشاملٍ هو معيار «الكاشفية» ودرجة
التطابق مع الواقع .يعد إنتاج العلم الديني رضورياً ألن العلوم الشائعة عاجزة عن الكشف عن
الحقيقة والواقع.
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ٍ
منظومات فلسفيّ ٍة تعتقد أن العامل ال بداية وال مصدر له ،وال
بسبب انبناء العلوم الحديثة عىل
وخلل ،وتعطينا علامً ميتاً ألنها تناقش وتدرس طبيع ًة
ٌ
نهاية وال معاد ،فهي علو ٌم تعتورها ثغراتٌ
ميتةً .فالفلسفة هي التي تؤ ِّمن مبادئ العلوم ومبانيها ومرتكزاتها وت ُسبغ عليها صبغ ًة إلحاديّ ًة
أو إله ّيةً .الفلسفة يف بدايتها علامن ّي ٌة وغ ُري متق ّيد ٍة ،ومتيل نحو اإللحاد بعد سريها يف طرقٍ خاطئ ٍة
فتجعل العلو َم أيضاً إلحاديّةً .لك ّنها عندما تغدو إلهيّ ًة فستجعل العلوم أيضاً علوماً إلهيةً .الفلسفة
اإلله ّية متعنن مثلثَ العلم والعالِم واملعلوم حول مدار التوحيد .العالِم واملعلوم مخلوقان من قبل
الله وما العلم ّإل عناي ٌة إله ّيةٌ .مثل هذه النظرة ستعترب الجيولوجيا (علم األرض) علامً دين ّياً شأنه
شأن علم التفسري (جوادي آميل1391 ،هـ ش2012 ،م ،ص.)68 :
من وجهة نظر آية الله الشيخ جوادي آميل ،يكفي ألسلمة العلوم إقامة األنظمة العلميّة
الشائعة عىل أساس الفلسفة اإلله ّية ،وتنظيمها ضمن سياق تحقيق أهداف الدين .من هنا نراه يف
ح ّيز علم املناهج يعرتف بكل املناهج املعتربة ،ويؤكّد عىل تطابق العبارات والقضايا العلم ّية مع
الوحي أرقى
الواقع ليطلق نظريّة «هندسة املعرفة الدينيّة» .وبنا ًء عىل هذا املعيار نفسه يُعترب
ُ
اتب الحق ٍة
مراتب العلم ،وتص ّن ُف مجموع ُة املناهج العقلية والنقلية والشهودية والتجربية يف مر َ
له .ومن هنا ،يتس ّنى اعتبار مناهجيته مناهجي ًة وحيانيةً .ويف هذا املنطق املنهجي ،تؤخذ األمور
كل ٍ
ٍ
واحد من
وطبقات متناسج ٍة متداخل ٍة ،ويُع ُّد ُّ
التكوينية والظواهر اإلنسانية باعتبارها ذاتَ أبعا ٍد
أساليب اكتساب املعرفة مناسباً لفهم مست ًوى من مستويات الواقع.
املراد من العقل يف املنهج العقيل هو العقل النظري ال العقل العميل .العقل النظري دليل
(مرشد) الفكر النظري ،والعقل العميل دليل (مرشد) الدوافع واملحفزات .العقل النظري قوة يُد َرك
يجب وما ال يجب .والعقل العميل قوة تُستخدم للعمل .العقل
بواسطتها ما يوج ُد وما ال يوجد وما ُ
مصباح الدين،
من ناحي ٍة مفتاح الرشيعة وجوا ُز دخو ٍل إىل ساحة الدين ،وهو من ناحي ٍة ثاني ٍة
ً
ومصد ٌر ملعرفة اإلنسان للدين إىل جانب املصدر النقيل .أي إن العقل يف مستوى النقل ،وموجو ٌد
يف داخل الدين ،وكالهام مصد ٌر يؤمن املعرفة بالدين .يف حال التعارض بني العقل الربهاين والنقل
التخل عن ظهور النقل (ظاهر النصوص) ألن العقل الربهاين معصو ٌم من الخطأ (جوادي
ّ
ميكن
آميل1384 ،هـ ش2005 ،م ،ص )210 :ومستن ٌد عىل أصو ٍل بديهيّ ٍة.
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معصوم للوحي ولكالم املعصوم (سالم
املقصود من النقل يف املنهج النقيل هو إدر ٌاك وفه ٌم غ ُري
ٍ
اجتهادي .مبثل هذا األسلوب ميكن إدراك املعارف الوحيان ّية
منوذج
منوذج املنهج النقيل
الله عليه).
ٌّ
ٌ
ُ
حول شتى املوضوعات العلم ّية ،ذلك أن علم األصول ليس علم أصول الفقه وحسب ،بل هو أصول
الحجة يف الدين .علم األصول هو الذي يشخّص الح ّجة من غري الح ّجة (جوادي آميل1391 ،هـ
رشح وت َُّبي يف علم الفقه عىل أساس األدلة النقلية
ش2012 ،م ،ص .)73 :كام أن فروع املسألة ت ُ َ
املحدودة ،كذلك يف العلوم التجربية يجب استخدام مثل هذه املنهجية (واعظي1390 ،هـ ش،
2011م ،ص .)183 :طبعاً بسبب التباينات الجادة بني العلوم التجربية وعلم الفقه من الرضوري
ٍ
معطيات
تنمية علم األصول وتطويره ،مبعنى استخراج وتنظيم أصو ٍل وقواع َد مناسب ٍة انطالقاً من
نقلي ٍة قليل ٍة.
وتستبني أهمي ُة املنهج التجريب وتُ ْع َر ُف من حجية العلوم التجربية .الحجة يف االصطالح املنطقي
مبعنى الكشف عن الحقيقة والواقع .الحجية الذاتية هي القطع والربهان ،أما الحج ّية األصولية التي
هي يف حيز العقل العميل فتعني امل ُعذريّة وامل ُنجزيّة .يعتقد آية الله الشيخ جوادي آميل ،يف حيز
العلوم التجربية ،أن حجية هذه العلوم ناجم ٌة عن أ ّن كثريا ً منها مرتبط ٌة مبجال عمل املكلفني ،ومتى
صح إسنادها إىل الشارع املقدس .وهذا يشبه
ما وصلت القضايا العلمية إىل حد الطأمنينة العقالنية َّ
الدليل النقيل ،ففي الدليل النقيل أيضاً قليالً ما نصل إىل اليقني (قرامليك1392 ،هـ ش2013 ،م ،ص:
 .)249بنا ًء عىل مثل هذه الرؤية يتسنى القول أ ّن املنهج التجريب يف هذا املنحى يكتسب الطابع
الرسمي ويُستخدم مبا يتناسب ومجاالت استخدامه الواسعة.
توفر نظرية هندسة املعرفة الدين ّية أك َرب قد ٍر ممكنٍ من االستيعاب العلمي لتجعل من عملية
إنتاج العلوم االجتامع ّية اإلسالم ّية عمل ّي ًة ممكنة بسهول ٍة إىل جانب ثرائها وغناها .عىل أساس هذا
االتجاه تُد ّون أوالً فلسفة العلوم االجتامعيّة بنا ًء عىل الفلسفة اإلسالميّة ،وميكن يف هذا الخصوص
االستفادة خصوصاً من املنظومة االفلسف ّية الصدرائية ،وال سيام أفكار املفكرين الصدرائيني املحدثني.
منطق ومعاي ُري دقيق ٌة النتقاء واستخدام
وبعد إنتاج املرتكزات وتصميم مناهجي ٍة مناسب ٍة يتوفر
ٌ
جميع املكتسبات العلمية يف العلوم االجتامعية املوجودة .وعىل مثل هذه األرضية الخصبة ت ُطرح
وت ُص ّمم الفرضيّات العلميّة املناسبة ويتاح بسهول ٍة إنتاج نظريّ ٍ
ات يف العلوم االجتامعيّة اإلسالميّة.
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وعموماً ،يُتاح القول أن نظريّة الفلسفات املضافة طبقاً لقراءة آية الله الشيخ جوادي آميل،
تنهج نهجاً تركيب ّياً ومتتاز بأكرب القدرات وأعىل درجات اإلقناع .يف هذا االت ّجاه ،أوالً لوحظت
املحاور والهموم األصلية لكل مناحي العلم الديني ،وثانياً ميكن يف إطار هندسة املعرفة الدينية
االستفادة من كل السعات املعرف ّية للدين واألنظمة الدين ّية الشائعة بصور ٍة منطق ّي ٍة ومبعاي َري
شموليّ ٍة كونيّ ٍة .وثالثاً متّت هندس ُة عملية إنتاج العلم الديني بحيث ميكن عن طريق تصحيح
املرتكزات وتعيني االتجاه ،املصالحة بني العلم والدين خالل ٍ
ٍ
خطوات
«أمد قصريٍ» ،ومن ث َ َّم قطع
ديني ينبني عىل الدين خالل «األمد املتوسط» .وعىل خلفية كل هذه
أساس ّي ٍة إلنتاج علمٍ
ٍّ
التمهيدات والخطوات ميكن التفاؤل بإنتاج حضار ٍة إسالم ّي ٍة عىل «األمد البعيد».
النتيجة

تذهب جميع االتجاهات إىل أن رضورة إنتاج العلم الديني تنبع من عجز العلوم اإلنسانية
الراهنة عن تأمني االحتياجات الواقعية للمجتمعات البرشية ،وت ُر ُّد كل نواقصها ومعايبها إىل
مرتكزاتها املختلة .من هذه الزاوية ،مثة ات ٌ
ّفاق يف وجهات النظر عىل إنتاج العلم الديني من منطلق
وعىل أساس الرؤية الكون ّية اإلسالم ّية .بيد أن االختالفات تعود غالباً إىل تعيني املصدر واملنظومة
ينصب التأكيد عىل
املعرف ّية املناسبة لتأمني هذه العنارص .يف االتجاه ما بعد املبنايئ واالستنباطي
ّ
رص اتجاه فلسفة املنهج عىل إنتاج منظوم ِة «فلسف ِة صريور ٍة».
االستقاء املبارش من املصادر الدينية .ي ّ
يف نظرية الفلسفة املضافة يدور االعتقاد املحوري حول مدار قدرة «الحكمة املتعالية» عىل تأمني
مثل هذه االختالفات يف وجهات
املرتكزات الفلسفية للعلوم .ويتسنى القول يف هذا املضامر أ ّن َ
النظر ممكن ُة الجمع والتوفيق ضمن إطار رؤيتني كليتني هام الفلسفة الصدرائية املحدثة وفلسفة
الصريورة.
يف الدائرة املناهجية ،تعرتف كل االتجاهات باملناهج العقلية والنقلية والشهودية والتجربية،
وترى إىل جانب ذلك أن تهذيب النفس أيضاً يحظى بأهمي ٍة بالغ ٍة .يعود اختالف اآلراء ووجهات
النظر غالباً إىل درجة استخدامها يف الكشف عن الحقائق والواقع .يف االتجاه ما بعد املبنايئ ،وعىل
ينصب أكرب التأكيد عىل التعاطي الشهودي مع املصادر الوحيانية .وترى
الرغم من اآلراء املختلفة،
ّ
اتجاهات فلسفة املنهج واالتجاهات االستنباطية أن املنهج النقيل هو محور عملية إنتاج العلم
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الديني .ويتسم التهذيبيون بهمومهم الجادة حيال املنهج التجريب ،ويف منحى الفلسفة املضافة يربز
دور العقل بوضو ٍح أك َرب .ويف هذا السياق وبسبب محورية مبدأ الحجية ،يُع ُّد املنهج االجتهادي
الشامل النظام املنهجي املتفق عليه من قبل جميع االتّجاهات .ويلوح أن اهتاممات وأهداف كل
االتجاهات تتأ ّمن يف إطار «هندسة املعرفة الدين ّية» الذي يصممه ويطرحه آية الله الشيخ عبد
الله جوادي آميل.

املصادر:
1.1أرسطا ،محمد جواد1382 ،هـ ش2003 ،م« ،دور الفقه يف تطور العلوم الإنسان ّية» ،يف :مجموعة
التطور يف العلوم اإلنسانيّة ،املحارضات والندوات املصغرة (الطاوالت املستديرة) ،قم ،كتاب فردا.
2.2باقري ،خرسو1390 ،هـ ش2011 ،م« ،النموذج التأسييس للعلم الديني» ،يف :مجموعة العلم
الديني ،آراء ومالحظات ،الطبعة الخامسة ،قم ،مركز أبحاث الحوزة والجامعة.
3.3بستان ،حسني وآخرون1378 ،هـ ش1999 ،م ،خطوة نحو العلم الديني ( ،)1بنية العلم التجريب
وإمكانية العلم الديني ،قم ،مركز أبحاث الحوزة والجامعة.
4.4بدون اسم1390 ،هـ ش2011 ،م« ،اإلطار املرجعي لعلم االجتامع اإلسالمي ،املاهية وعلم
املناهج» ،يف :مجموعة محارض ٍ
ات ،طهران ،مركز أبحاث الحوزة والجامعة.
«مالحظات ناقد ٌة حول مفهو َم ِي العلم الديني والعلم املحيل»،
ٌ
5.5پايا ،عيل1390 ،هـ ش2011 ،م،
يف :مجموعة العلم الديني ،آراء ومالحظاتٌ  ،الطبعة الخامسة ،قم ،مركز أبحاث الحوزة والجامعة.
6.6تنهايئ ،حسني1376 ،هـ ش1997 ،م« ،علم اجتامع الدين ،علم االجتامع الديني وعلم االجتامع
اإلسالمي» ،دراساتٌ معرف ّي ٌة يف الجامعة اإلسالم ّية ،العدد  ،1ص 7 :ـ .16
7.7جوادي آميل ،عبد الله1391 ،هـ ش2012 ،م ،حوار يف :مجموعة التط ّور يف العلوم اإلنسان ّية،
ات ،قم ،كتاب فردا.
لقاءات وحوار ٌ
ٌ
8.8ـــــــــــــــــــــــ1385 ،هـ ش2006 ،م ،علم الدين ،تحقيق وإعداد محمد رضا مصطفى پور،
قم ،إرساء.
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9.9ـــــــــــــــــــــــ 1384 ،هـ ش 2005 ،م ،الرشيعة يف مرآة املعرفة ،إعداد وتدقيق :حميد
پارسانيا ،قم ،إرساء.
1010ـــــــــــــــــــــ1386 ،هـ ش2007 ،م ،منزلة العقل يف هندسة املعرفة الدين ّية ،إعداد
وتحقيق :أحمد واعظي ،قم ،إرساء.
1111حائري شريازي1391 ،هـ ش2012 ،م ،حوار يف :التطور يف العلوم اإلنسان ّية ،املجلد الثالث،
اللقاءات والحوارات ،قم ،كتاب فردا.
1212حسني ،حميد رضا وآخرون1390 ،هـ ش2011 ،م ،العلم الديني ،آراء ومالحظات ،الطبعة
الخامسة ،قم ،مركز أبحاث الحوزة والجامعة.
1313حسني نژاد ،يوسف1392 ،هـ ش2013 ،م« ،منحى تهذيب العلوم الراهنة» ،يف :مجموعة
التطور يف العلوم اإلنسانية ،ج  ،2الدراسات ،قم ،كتاب فردا.
1414حسيني ،منري الدين1390 ،هـ ش2011 ،م ،حوار يف :مجموعة العلم الديني ،آراء ومالحظاتٌ ،
الطبعة الخامسة ،قم ،مركز أبحاث الحوزة والجامعة.
1515خايك قرامليك ،محمد رضا1392 ،هـ ش2013 ،م« ،العقل والوحي يف هندسة املعرفة الدينية،
دراس ٌة نظري ٌة آية الله جوادي آميل» ،يف :مجموعة التطور يف العلوم اإلنسانيّة ،املجلد الثاين،
الدراسات ،قم ،كتاب فردا.
1616خرسوپناه ،عبد الحسني1378 ،هـ ش1999 ،م« ،الحكمة اإلسالمية الجديدة ،الحكمة
الذاتية» ،مجلة قبسات ،العدد  ،50ص 155 :ـ .179
1717خريي ،حسن1389 ،هـ ش2010 ،م« ،مقارنة اإلطار املرجعي الديني (اإلسالمي) باألطر
املرجع ّية الوضع ّية والتفسرييّة والنقديّة» ،مجلة معرفت فرهنگي اجتامعي ،العدد  ،2ص 7 :ـ .31
ات حول وضع العلوم اإلنسانية يف إيران» ،يف:
1818داوري أردكاين ،رضا1382 ،هـ ش2003 ،م« ،إشار ٌ
مجموعة التطور يف العلوم اإلنسانيّة ،املجلد الثالث ،املحارضات والندوات املصغرة ،قم ،كتاب فردا.
1919دنيوي ،محسن ،ومحمد ميقايت1382 ،هـ ش2003 ،م ،التطور يف العلوم اإلنسانية ،املحارضات
والندوات املصغرة ،قم ،كتاب فردا.
2020رجبي ،محمد1391 ،هـ ش2012 ،م ،حوار يف :مجموعة التطور يف العلوم اإلنسانية ،ج ،3
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اللقاءات والحوارات ،قم ،كتاب فردا.
2121رضوي ،عبد الحسني1291 ،هـ ش2012 ،م« ،املرشوع الشامل للعلم الديني من منظار آية
الله جوادي آميل» ،مجلة پژوهشهاي فرهنگي واجتامعي (صدرا) ،العدد األول ،املجلد األول ،ص:
.37-30
2222ريتزر ،جورج1374 ،هـ ش1995 ،م ،نظرية علم االجتامع يف العرص الحارض ،ترجمه للفارسية
محسن ثاليث ،طهران ،علمي.
2323رسوش ،عبد الكريم1390 ،هـ ش2010 ،م« ،اإلسالم والعلوم االجتامعية ،رؤي ٌة ناقد ٌة لتديني
العلم» ،يف مجموعة العلم الديني ،آراء ومالحظات ،الطبعة الخامسة ،قم ،مركز أبحاث الحوزة
والجامعة.
2424سوزنچي ،حسني1389 ،هـ ش2010 ،م ،املعنى واإلمكان وسبل تحقيق العلم الديني ،طهران،
مركز الدراسات الثقافية واالجتامعية.
2525صفي خاين ،مثرة1390 ،هـ ش2011 ،م« ،النظر ّية االجتامع ّية يف الفكر االجتامعي املعارص يف
إيران» ،مجلة مطالعات اجتامعي ايران ،العدد الثاين ،ص  121ـ .144
2626عابدي ،أحمد1392 ،هـ ش2013 ،م« ،املدرسة عىل خلفية الدين ،العلم عىل خلف ّية التجربة،
دراسة يف نظريّة العالمة الشهيد السيد محمد باقر الصدر» ،يف :مجموعة دراسات التط ّور يف العلوم
اإلنسانيّة ،قم ،كتاب فردا.
2727عابدي شاهرودي ،عيل1390 ،هـ ش2011 ،م« ،نظر ّية العلم الديني عىل أساس فحص
معادالت العلم والدين» ،يف :مجموعة العلم الديني ،آراء ومالحظات ،الطبعة الخامسة ،قم ،مركز
أبحاث الحوزة والجامعة.
2828عبايس ،حسن1391 ،هـ ش2012 ،م“ ،حوار يف مجموعة :التط ّور يف العلوم اإلنسان ّية ،اللقاءات
والحوارات” ،قم ،كتاب فردا.
2929علم الهدى ،جميلة1391 ،هـ ش2012 ،م ،حوار يف مجموعة :التطور يف العلوم اإلنسانية،
اللقاءات والحوارات ،كتاب فردا.
3030غرويان ،محسن1382 ،هـ ش2003 ،م« ،لوازم التطور ومراحله» ،يف مجموعة“ :التط ّور يف
العلوم اإلنسان ّية ،املحارضات والندوات املصغرة” ،قم ،كتاب فردا.
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3131فغفور مغريب ،حميد1389 ،هـ ش2010 ،م« ،االتجاه املبنايئ يف إنتاج العلم الديني» ،مجلة
آينه معرفت ،العدد  ،23ص.88 53- :
حوار يف مجموعة :التطور يف العلوم اإلنسانية ،املجلد
3232فياض ،إبراهيم1391 ،هـ ش2012 ،مٌ ،
الثالث ،اللقاءات والحوارات ،قم ،كتاب فردا.
3333قانعي راد ،محمد أمني ،ومريم جوكار1388 ،هـ ش2009 ،م« ،العلوم االجتامعية املستقلة /
التحول والعينية املتعددة ،إطاللة عىل آراء السيد حسني والسيد فريد العطاس» ،مجلة مطالعات
اجتامعي إيران ،العدد الخامس ،ص  7ـ .36
3434كچوئيان ،حسني1391 ،هـ ش2012 ،م ،حوار يف :مجموعة التط ّور يف العلوم اإلنسان ّية ،املجلد
الثالث ،مجموعة اللقاءات والحوارات ،قم ،كتاب فردا.
3535محمدي ،عيل وآخرون1391 ،هـ ش2012 ،م ،التطور يف العلوم اإلنسانية ،املجلد الثالث،
اللقاءات والحوارات ،قم ،كتاب فردا.
3636ــــــــــــــــــــــ 1392 ،هـ ش 2013 ،م ،التطور يف العلوم اإلنسانية ،املجلد الثاين ،الدراسات،
قم ،كتاب فردا.
3737مشيك ،مهدي1391 ،هـ ش2012 ،م ،حوار يف :مجموعة التط ّور يف العلوم اإلنسانيّة ،املجلد
الثالث ،اللقاءات والحوارات ،قم ،كتاب فردا.
3838ملكيان ،مصطفى1390 ،هـ ش2011 ،م« ،قبليات إعادة بناء العلوم اإلنسانية» ،يف :مجموعة
العلم الديني ،آراء ومالحظات ،الطبعة الخامسة ،قم ،مركز أبحاث الحوزة والجامعة.
3939موسوي ،مهدي1391 ،هـ ش2012 ،م« ،جغرافيا أسلمة املعرفة يف رؤية طه جابر العلواين»،
مجلة پژوهشهاي فرهنگي واجتامعي (صدرا) ،العدد األول ،ص 20 :ـ .31
4040محديث ،محسن1390 ،هـ ش2011 ،م« ،الفرق بني النظرية االجتامعية والنظرية
السوسيولوجية ،حل ملشكلة أسلمة علم االجتامع يف إيران» ،مجلة مطالعات اجتامعي إيران،
العدد  ،4ص  86ـ .112
4141موسويان ،مريم1391 ،هـ ش2012 ،م« ،منطق إنتاج العلوم اإلنسانية يف رؤية محمد مهدي
مريباقري» ،مجلة پژوهشهاي فرهنگي واجتامعي (صدرا) ،العدد األول ،ص 50 :ـ .60
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4242مريباقري ،محمد مهدي 1391 ،هـ ش2012 ،م ،حوار يف مجموعة :التطور يف العلوم اإلنسانية،
املجلد الثالث ،اللقاءات والحوارات ،قم ،كتاب فردا.
4343ــــــــــــــــــــ1392 ،هـ ش2013 ،م« ،تيارات إنتاج العلوم اإلنسانية اإلسالمية» ،يف
مجموعة :التطور يف العلوم اإلنسانية ،املجلد الثاين ،الدراسات ،قم ،كتاب فردا.
4444مريي ،محسن1391 ،هـ ش2012 ،م« ،عملية أسلمة العلوم اإلنسانية من وجهة نظر إسامعيل
الفاروقي» ،مجلة پژوهشهاي فرهنگي واجتامعي (صدرا) ،العدد األول ،ص 52 :ـ .65
4545نصريي ،مهدي1391 ،هـ ش2012 ،م ،حوار يف مجموعة :التطور يف العلوم اإلنسانية ،املجلد
الثالث ،اللقاءات والحوارات ،قم ،كتاب فردا.
4646واعظي ،أحمد1390 ،هـ ش2011 ،م ،العلم الديني يف رؤية آية الله جوادي آميل ،يف
ومالحظات ،الطبعة الخامسة ،قم ،مركز أبحاث الحوزة والجامعة.
ٌ
مجموعة :العلم الديني ،آراء
4747هادوي طهراين ،مهدي1391 ،هـ ش2012 ،م ،حوار يف مجموعة :التطور يف العلوم اإلنسانية،
املجلد الثالث ،اللقاءات والحوارات ،قم ،كتاب فردا.
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وأسباب طرحه ونتائجه

[[[

قدرة الله قرباين

[[[

تبحث هذه املقالة عن علل وأسباب طرح نظريات العلم املسيحي ،وال سيام بالنظر إىل هيمنة
وسيطرة العلم الحديث .ويف الحقيقة يتم طرح اإلجابة عن هذا السؤال القائل :كيف كان تعاطي
املسيحية وأحداثها التاريخية مع العلم ،وكيف كان يفكر الفالسفة الغربيون بشأن العلم الديني
واملسيحي؟ ويتم تقديم اإلجابات عن هذا السؤال من الزاوية االجتامعية للعلم ومن زاوية فلسفة
العلم أيضاً ،وذلك بغية إثبات ما هي الخصائص التي كانت متوفر ًة يف العلم الحديث والتي أ ّدت
إىل تأزميه ،وكيف تت ّم اإلجابة عىل هذه األزمة من ِقبل املنظرين يف حقل العلم املسيحي وفالسفة
العلم والدين ،وهل كانت الحلول يف هذا الشأن موفّقة.
1 .1أهم ّية العلم الحديث
ال شك يف أن إحدى التجل ّيات البارزة لحياة اإلنسان الحديث إمنا تقع ضمن إطار التق ّدم
الناشئ عن العلم التجريبي والتكنولوج ّية الحديثة .وبعبار ٍة أخرى :إن التط ّورات الحاصلة يف العلوم
تغي ٍ
الخاصة واالجتامع ّية لإلنسان الحديث،
ات جذريّ ًة كربى يف الحياة
ّ
التجريب ّية هي التي أحدثت ّ
وجعلتها مختلف ًة متاماً عام كانت عليه يف العصور الوسطى .وعىل هذا األساس ميكن اعتبار العلم
التجريبي الحديث من أهم خصائص حياة اإلنسان املعارص والتي لعبت دورا ً رئيساً ومحوريّاً يف
سعادة ورخاء اإلنسان من جه ٍة ،ويف خلق اآلفات واألزمات املعنويّة والروح ّية له من جه ٍة أخرى.
وبطبيعة الحال فإن التكنولوجيا إمنا لعبت هذا الدور بعد العلم ،إىل الحد الذي قال معه بعض
[[[ .املصدر :قرباين ،قدرة الله ،نظریه های علم مسیحی در جهان غرب ،دکرت قدرت الله قربانی ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،بهار  ،1392چاپ اول،
فصل  ،9صفحه .213
تعريب :حسن عيل مطر.
[[[ .أستاذ مساعد يف حقل فلسفة جامعة أصفهان ،من أعامله :علیت از منظر تجربه گرایان غربی و نقد آن از دیدگاه حکمت متعالیه ،هایدگر و
جستجوی معنای زندگی ،مناسبات انسان کامل و خالفت اللهی در اندیشه مالصدرا ،تحلیل ویژگی های عقالنی برهان جهان شناختی.
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عقائدي لإلنسان املعارص .وبعبار ٍة أخرى:
املحققني :إن العلم والتكنولوجيا الحديثة بصدد أداء دور
ٍّ
ٍ
تفاوت ٍ
إ ّن ظهور العلم الحديث يُعترب أه َّم ّ ٍ
رئيس يف
متغي يف حياة اإلنسان ،أدى إىل حدوث
ظروف حياة اإلنسان الراهنة وجعلتها تختلف عام كانت عليه يف السابق .ويف الحقيقة فإن العلم
والتكنولوجيا الحديثة من أهم الصفات التي مت ّيز الحداثة من الحقبة املنرصمة ،ولذلك فإن الحداثة
واملعارصة تُعرف بهام .ويف هذا الشأن يرى هايدغر أ ّن أحد الظواهر الذاتية للعرص الحديث هو
تقل عن العلم يف األهم ّية فهي التكنولوجيا اآللية .ويرى هايدغر أن
العلم ،وأما الظاهرة التي ال ّ
التكنولوجيا اآللية كانت حتى اآلن من أبرز معامل التحقّق الخارجي ملاهية التكنولوجيا املعارصة
والتي تتحد مع ماهية ما بعد الطبيعة الحديثة[[[ .إن ذات ّية العلم بالنسبة إىل حياة اإلنسان الحديث
ميكن تشخيصها بسهولة من خالل مالحظة آثارها الواسعة يف الحياة املعارصة ،بحيث أصبح تقسيم
البلدان والشعوب عىل أساس حجم االستفادة من العلم والتكنولوجيا الحديثة من أهم املِالكات
عىل مستوى العامل الراهن .ويف الحقيقة فإن العلم والتكنولوجيا يف عقيدة الحياة الحديثة من أهم
معايري و ِمالكات الحكم بشأن أفراد البرش ،ويلعبان دورا ً كبريا ً يف تحديد هويتهام .وتكمن األهمية
األخرى للعلم التجريبي الحديث يف أنه مكّن اإلنسان من التع ّرف عىل الزوايا الخفية من الطبيعة،
وجعله قادرا ً عىل تسخري العامل ،مبعنى أن هذا العلم بدالً من أن يق ِّدم لإلنسان رؤي ًة فلسف ّي ًة بشأن
العامل ،منحه القدرة عىل قولبة العامل وصياغته وفقاً لرغبته يف ضوء رؤيته الحديثة .وبعبار ٍة أخرى:

إن العلم الجديد من أهم أدوات قدرة اإلنسان يف العامل املعارص .ويف الحقيقة فإن هذا العلم قد
هيأ لإلنسان إمكانية إظهار معرف ٍة إنسانيّ ٍة حديث ٍة تسعى إىل فتح العامل بااللتفات إىل محورية
اإلنسان بالنسبة إىل كل الوجود[[[.
وعىل هذا األساس فإن نسبة اإلنسان الحديث إىل العلم التجريبي والتكنولوجيا الحديثة ،نسب ٌة
ذات ّيةٌ ،ومن هنا ميكن اعتبار مكمن سعادة اإلنسان الحديث وشقائه يف االرتباط املبارش مع ماهية
وآليات العلم والتكنولوجيا الحديثة.
[[[ .هايدغر ،عرص تصوير جهان ،مجلة أرغنون ،العدد 11 :و  ،12ص( 1 :مصدر فاريس).
[[[ .أبا ذري ،هيدغر وعلم ،مجلة أرغنون ،العدد 11 :و  ،12ص( 39 :مصدر فاريس).
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1.1خصائص العلم التجريبي الحديث
كام تق ّدم أن ذكرنا فإن من أهم عنارص حياة اإلنسان املعارص هو العلم التجريبي الحديث،
خصائص مستقلّ ٌة عن العلوم القروسطية .وميكن اإلشارة من بني تلك الخصائص إىل أمو ٍر
الذي له
ُ
من قبيل :ماهية املوضوع ،واألسلوب ،والغاية ،والبيان وما إىل ذلك .فالعلم التجريبي -مثالً -ينظر
إىل موضوعه بوصفه موضوعاً يسعى إىل معرفته وتسخريه والعمل عىل توظيفه .وبالتايل فإن ذات
املوضوع -الذي هو يف الغالب ميثل املادة أو عامل الطبيعة -ال يحتوي عىل قيم ٍة ذاتي ٍة ،وإمنا يكتسب
معناه يف ضوء الغاية التي يسعى العلم إىل تحقيقها .وعىل هذا األساس ميكن لنا أن نع ّد تسخري
عامل الطبيعة وتوظيفه واحدا ً من أهم خصائص العلم الحديث الذي بدأه فرانسيس بيكون .يقول
برتراند راسل يف بيان رؤية بيكون:
يُعرف بيكون  -بشكلٍ عا ٍّم  -بوصفه الشخص القائل“ :إن املعرفة هي القدرة” ...،لقد كان
أساس فلسفة بيكون أساساً عمل ّياً بالكامل ،مبعنى السعي إىل التغلّب عىل قوى الطبيعة من خالل
االكتشافات واالخرتاعات العلمية[[[.
من هنا يبدو أن غلبة النزعة الغائية يف العلم هي نتيجة تغيري رؤية اإلنسان الحديث أيضاً ،إذ
حيث وضع اإلنسان نفسه يف املرحلة الحديثة بوصفه محور نظام الوجود ،وأخذ يك ّرس أكرب اهتاممه
بتمشية وإدارة العامل املادي ،فقد أصبح العلم الحديث بدوره يف خدمة أهدافه وتطلعاته املادية.
إن الخصوصية األخرى للعلم التجريبي -والتي تلعب دورا ً أساس ّياً يف تحديد هويّته -تكمن يف
أسلوبه ،وعىل الرغم من أن رينيه ديكارت كان الداعم لألسلوب الريايض ،وفرانسيس بيكون هو
كل حا ٍل -قد متكّن يف
املع ِّمم لألسلوب التجريبي لالستقراء ،بيد أن العلم التجريبي الحديث -عىل ِّ
ٍ
نجاحات كبري ٍة ،وقد بلغت أهميّته
ضوء االستفادة من األسلوب التجريبي (أي االستقراء) من تحقيق
فلسفي ٍ
سائد بني
مذهب
مكان ًة رفيع ًة بحيث تح ّول الرأي القائل بتق ّدم املشاهدة عىل النظرية إىل
ٍ
ٍّ
فالسفة العلم ،ليتح ّول الحقاً  -يف إطار الوضع ّية املنطقية  -إىل ر ّد ونفي اآلراء الدينية واألخالقية
وما بعد الطبيعة.
[[[ .برتراند راسل ،تاريخ فلسفه غرب ،ص ( .749مصدر فاريس).
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أ ّما الخصوصية الثالثة -املرتبطة بالخصوصيتني املتقدمتني -فهي مساحة العلم التجريبي
الحديث .مبعنى أن العلم الحديث هو العلم الذي تكون مساحته عبار ًة عن عامل الطبيعة ،ويسعى
إىل دراسة موضوعاته يف إطار عامل الطبيعة ،ويعمل عىل ضامن أهدافه .إن محدودية العلم الحديث
داخل دائرة الطبيعة ،واالستفادة من األسلوب التجريبي أدى بهذا العلم إىل عدم استخدام األساليب
غري التجريبيّة ،واقتصار العالقات التي يدرسها عىل العالقات العلية التجريبية .وبالتايل فإن الفهم
تجريبي ،والتفسري الذي ميكن الحصول عليه إمنا هو مج ّر ُد تفسريٍ
الذي يحصل هو مج ّر ُد فهمٍ
ٍّ
تجريبي ،وإن العقالنية التي ميكن الحصول عليها هي مج ّر ُد عقالني ٍة تجريبي ٍة يُطلق عليها مصطلح
ٍّ
العقالنية العلمية.
2.2محدوديّات العلم الحديث
يف رؤي ٍة عا ّم ٍة يُالحظ أن املحدودية يف املساحة واألسلوب واألهداف واملوارد األخرى ،تعترب من
ذاتيات العلم التجريبي الحديث ،ولذلك فإن هذا العلم ال يستطيع اإلجابة بشكلٍ صحي ٍح عن األسئلة
الجوهرية لإلنسان وتقديم التفسريات الجامعة بشأن مسار حياة اإلنسان والعامل ،واالستفادة من
األساليب غري التجريبية ،من قبيل :األساليب العقالنية والتاريخية والشهودية والوحيانية .وامللفت
لالنتباه أنه كلام زادت املعرفة العلمية لإلنسان ،كلام ازداد بصري ًة ومعرف ًة بهذه املحدوديات.
يذهب جورج إليس  -يف كتابه (هل هناك قيو ٌد مفروض ٌة عىل العلم؟) -إىل االعتقاد بأنه كلام زادت
معرفتنا للعامل ،كلام ازداد إدراكنا للقيود املفروضة عىل العلم وكل ما يستطيع القيام به أيضاً ،وقد
اعترب هذه الخصوصية يف ذات األسلوب العلمي ،وقال :إن األسلوب العلمي نفسه يشتمل عىل
ٍ
ومحدوديات جوهريّ ٍة ،وهناك الكثري من الحقول الها ّمة الخارجة عن هذه املساحة[[[ .كام
قيو ٍد
ميكن أخذ ذات هذه املحدودية يف التفسري أيضاً ،إذ بواسطة استناد العلم إىل املعطيات الحسية
والتجريبية ،واالستناد إىل العالقات والروابط والعلية التجريبية يف الظواهر ،إمنا يستطيع تقديم
تجريبي فقط ،ويبقى عاجزا ً عن تقديم تفسري ٍ
تفسريٍ
ات عقالن ّي ٍة وما إىل ذلك.
ٍّ
وعليه ميكن القول باختصارٍ :إ ّن العلم التجريبي وإن كان يف املرحلة الحديثة منشأً للكثري من
التح ّوالت يف حياة اإلنسان املعارص إىل الح ّد الذي صار معه هذا العلم معيارا ً لفصل اإلنسان والحياة
[1]. Ellis, Are There Limitations to Science, Printed in: God for the 21st Century, pp. 166 – 168.
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ٍ
محدوديات جوهريّ ٍة تجعله عاجزا ً
الحديثة عن املرحلة السابقة ،إال أن العلم التجريبي ينطوي عىل
عن اإلجابة عن األسئلة الجوهرية لإلنسان ،كام تجعله غري قاد ٍر عىل تقديم تفس ٍري جامعٍ بشأن
نظام الوجود والعامل واإلنسان .وبالتايل فإنه عىل الرغم من رضورة االستفادة من مثار ونتائج العلوم
التجريبية ،بيد أن االعتامد املطلق عىل هذه العلوم وتوقّع الوصول إىل السعادة الحقيقية من خاللها
ٍ
ٍ
وتبعات مرير ٍة ،وإن أحد مشاكل اإلنسان املعارص تكمن يف هذا االعتامد
تداعيات
يشتمل عىل
والثقة املطلقة التي مينحها اإلنسان املعارص للعلوم التجريبية الحديثة.
3.3أبعاد األزمة املعنو ّية والروح ّية لإلنسان املعارص
يبدو أن باإلمكان تسمية اإلنسان املعارص بـ (اإلنسان املأزوم) ،ألن النسبة التي ع ّرفها لنفسه
يف ضوء االرتباط بنظام الوجود والخالق ،وكذلك الفلسفة الدنيوية التي جعلها حاكم ًة عىل حياته،
والعلم الجديد الذي استخدمه إلدارة حياته املاديّة مبا يضمن سعادته الدنيويّة ،قد أدت إىل وضعه
يف أزم ٍة روحي ٍة وفقدانٍ للهوية .وبعبار ٍة أخرى :إن اإلنسان املعارص هو اإلنسان الذي تع ّرض إىل
ٍ
أزمات حا ّد ٍة عىل مستوى األبعاد الوجوديّة واملعرفيّة واألخالقيّة والدينيّة ،وذلك ألنه من الناحية
الوجوديّة قد جعل من اإلنسان محورا ً للوجود ،فكان بذلك هو املوضوع ،وسائر املوجودات -األعم
من الله والعامل -تدور حول فلكه ومحوره .كام أنه من الناحية املعرفية عمد بالتدريج إىل تحديد
علمه ومعرفته -من األمور امليتافيزيق ّية وغري املاديّة -باألمور التجريب ّية واملاديّة ،وكانت نتيجة ذلك
هي الرتكيز العقالين والعلمي لإلنسان عىل العامل املادي فقط ،والغفلة عن حقائق العامل غري املادي،
وكذلك بااللتفات إىل محوريّته املعرف ّية والوجوديّة ومحدوديّة اهتاممه العلمي بالعامل املادي صارت
هذه الرؤية هي املهيمنة عليه وهي أن الحقيقة ال توجد إال يف العامل املادي والتجريبي حيث ميكن
الحس والتجربة فقط،
الوصول إليها ،ولذلك فإن أهم وسيل ٍة وأدا ٍة للتع ّرف عىل الحقيقة إمنا هي ّ
الحس والتجربة فقط ،ليعمل بذلك عىل
وأما العقل فليس له من وظيف ٍة سوى البحث يف معطيات ّ
إنتاج العلم واملعرفة.
ومن جه ٍة أخرى فإن محدوديّة اإلنسان املعرفية يف عامل املادة وتجربته ومحوريته الوجودية يف
نظام الكون قد دفعت به إىل التفكري ،ليعمل عىل تعريف ماهية وكيفية بعض الحقائق األساسيّة
لحياته يف ضوء خصائصه املعرفية والوجودية فقط .ونتيج ًة لذلك فإن حقائق من قبيل :الدين
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واألخالق مام له ٌ
آفاق معنويّ ٌة ومتعاليةٌ ،إما أعيد تعريفها وإصالحها طبقاً ملستوى الفهم اإلنساين
للبرش ،أو ت ّم نفيها وإنكارها يف إطار الرؤية املعرفية لإلنسان الحديث.
ومن ناحي ٍة أخرى يبدو أن الخصوصية األخرى يف األزمة املعنوية لإلنسان الحديث تكمن يف
نزعته العلمية[[[ ،وبعبار ٍة أخرى :إن إستغراقه العلمي أخذ يحظى بأهمي ٍة فائق ٍة .إن اآلفة العلمية
تُع ُّد من جملة خصائص العرص الذي يلتمس فيه اإلنسان جميع مطالبه وحاجاته من العلم ،حتى
أن ش ّدة اعتقاده بقدرة العلم التجريبي قد أ ّدت به إىل اعتباره ديناً وأيديولوجي ًة مهيمن ًة عىل
حياته وعرصه ،وأخذ يطلب من العلم تلبية جميع احتياجاته األساسية ،من قبيل :ضامن سعادته
املادية وحتى املعنوية والروحية أيضاً .وميكن مالحظة أهم تجليات هذا النوع من التعاطي مع
العلم يف القرن الثامن عرش والتاسع عرش للميالد -حيث عرص التنوير -وال سيام يف اآلراء الوضعيّة،
حيث السعي إىل اإلجابة عن جميع املسائل الفلسف ّية واألخالق ّية والدين ّية لإلنسان بواسطة العلم
التجريبي ،وكان من نتائج ذلك أن ت ّم إنكار ورفض الحقائق اآلنف ذكرها .ومن بني خصائص هذه
الرؤية انتشار اآلراء التقليلية والتحويليّة[[[ التي كان اإلنسان فيها يسعى إىل خفض الحقائق غري
املادية والتنزل بها إىل مستوى الظواهر املاديّة ،والعمل عىل دراسة وتحليل مسائل العلوم اإلنسانيّة
واالجتامع ّية بوسائل وأساليب العلوم الطبيع ّية.
4.4آليات األديان يف القضاء عىل أزمة اإلنسان الحديث
إن مجموع حقائق العلم الحديث -مبعنى محوريته يف تلبية الحاجات املادية (بل وحتى
غري املادية) لإلنسان ،وكذلك األزمات الناشئة عن اعتامده املطلق عىل قدرات العلم الحديث
يف إطار النزعة العلمية التي سادت يف القرن التاسع عرش والقرن العرشين للميالد -قد دفعت
باملفكرين املنتقدين للحداثة وكذلك املتكلمني والفالسفة إىل التفكري من أجل إعادة قراءة دور
الديانة املسيحيّة واالستفادة من هذا الدين يف إيجاد الحلول لهذه األزمة ،إذ مل يكن باإلمكان
عىل ما يبدو -التعويل يف حل األزمة املذكورة عىل آليات ومعطيات العلوم التجريب ّية الحديثةوالفلسفات البرشيّة التي كانت (وال تزال) سائد ًة يف املرحلة املتط ّورة .بل إن الدور واآللية األهم يف
هذا املجال كانت تقع عىل عاتق التعاليم املعنويّة والروحيّة والدينيّة وال سيّام الدين املسيحي يف
[1]. Scientism.
[2]. Reductionism.
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العامل الغريب؛ إذ أن األديان الساموية -من قبيل الديانة املسيحيّة -وحدها هي التي تكفلت بتقديم
التعاليم الالزمة لإلنسان يف ما يتعلق بالحقول امليتافيزيقية واملعنوية للعامل ،وجعلته عاملاً باآلفاق
املعنويّة واملتعالية يف حياته .وبعبار ٍة أخرى :إن الطريق الوحيد الذي يراه املنظرون للعلم املسيحي
يف حل األزمة الحديثة يكمن يف الرجوع إىل التعاليم املسيح ّية وتوجيه العلم الحديث من خالل
توظيف تلك التعاليم وتطبيقها .ومن هنا نالحظ أن املنظرين يف العلم الديني واملسيحي يعملون
عىل توظيف توجهاتهم الخاصة يف طرح نظريّاتهم يف حقل العلم الديني ،ويسعون إىل فتح آفاقٍ
جديد ٍة أمام اإلنسان الحديث.
وعليه فإن أهمية دراسة آراء املفكرين املذكورين يف هذا املقال ،إمنا تكمن يف أنهم -ضمن
اهتاممهم بأزمة العلم الحديث وقيوده ومحدودياته يف العرص الراهن -يسعون إىل تحصيل اإلجابة
عن تساؤالت اإلنسان الجوهرية من الدين ،والعمل عىل توجيه العلم الحديث دين ّياً يف إطار وضعه
وميتافيزيقي .ويف هذا الشأن سوف نعيد هنا بحث آراء املفكرين املذكورين
ضمن إطا ٍر الهو ٍّيت
ٍّ
باختصا ٍر بغية العمل -ضمن التقييم العام -عىل تشخيص مدى التوفيق والنجاح الذي حالفهم
يف تقديم نظريّ ٍة ناجع ٍة يف هذا الخصوص.
5.5نظر ّية العلم املسيحي لـجيلسون
بعد بحث كليات الالهوت املسيحي يف الفصل األول من هذا الكتاب ،وتناول العالقات التاريخية
بني املسيحية والعلم يف الفصل الثاين ،قلنا يف الفصل الثالث -عند بحث رؤية جيلسون -أنّه وبعض
التومائيني[[[ من الفرنسيني قد استفادوا يف سياق إحياء التعاليم املسيحية من الهوت توما األكويني
بشكلٍ
مناسب ،ومتكنوا -ضمن تأسيس مجمع التومائيني الفرنسيني -من نرش وإصدار الكثري من
ٍ
الكتب يف هذا املجال .لقد كان جيلسون واحدا ً من األعضاء املؤثرين يف هذه الحركة الفلسفيّة
والكالمية ،حيث كان له دو ٌر كب ٌري يف تظهري الفلسفة والالهوت املسيحي ،وال سيام يف دفاعه عن
هوية الفلسفة املسيحية .يذهب جيلسون يف رشح الالهوت املسيحي إىل القول بأ ّن هذا النو َع من
الالهوت والكالم ذا املنشأ الساموي الذي يفوق العقل البرشي هو العل ُم املق ّد ُس[[[؛ ألن العلم املقدس
ٍ
أشخاص نُطلق عليهم مصطلح الرسل واألنبياء.
أو الكالم إمنا يقوم عىل الوحي الذي ألقاه الله عىل
[[[ .أتباع القديس توما األكويني .املع ّرب.

[2]. Sacred science.

116

الالهوت المعاصر ـ العلم الديني

إن هذا الوحي مينح األنبياء حجي ًة وسندا ً إلهيّاً قويّاً ،ونتيج ًة لذلك فإن علم الكالم يقوم بالكامل عىل
إمياننا واعتقادنا بهذا السند وهذه الحجية املمنوحة لألنبياء[[[ .إن كالم جيلسون هذا يثبت أن الكالم
املسيحي هو عبار ٌة عن مجموع ٍة من التعاليم الساموية ذات املنشأ ما فوق البرشي ،ولذلك ال ميكن
للعقل البرشي أن يُصدر حكمه بشأنها ،بيد أنها يف الوقت نفسه ال تخالف العقل البرشي أيضاً ،بل
هي متطابق ٌة مع األصول والقواعد العقالنية للبرش ،ويكمن اعتبارها يف قيامها عىل حجيتها املمنوحة
لها من قبل الوحي والسامء .وعليه هناك يف ذات كالم الوحي نو ٌع من الوحدة الصورية ،ألن بحثه
كل
بشأن كل يشء يقوم عىل أساس املنشأ الساموي والوحياين لهذا الكالم ،ولذلك ميكنه الحديث عن ِّ
يعب عن أولوية
يش ٍء من أشياء هذا العامل .إن هذا الكالم وما شاكله من املوارد الصادرة عن جيلسون ّ
املعارف اإللهيّة عنده .يؤكد جيلسون يف هذا الشأن بش ّدة عىل تب ّوأ الالهوت والكالم مكان الصدارة
ويعب عنه بالتعليم املق ّدس ،ليتع ّرض بعد ذلك إىل الفلسفة املسيح ّية ،ويتح ّدث
يف املعارف البرشيّةّ ،
يف نهاية املطاف عن الفلسفة الطبيع ّية املسيح ّية أو العلم الطبيعي املسيحي .ويف الحقيقة فإن رؤية
أمثال جيلسون إىل مجموع التعاليم املسيحية تقوم عىل أساس العالقة القامئة بينها ،ومن هنا فإن
العلم املسيحي املنشود له يقع يف هامش الالهوت والفلسفة املسيحية ،حيث تستم ّد الطاقة منها،
ويعملون عىل تعريف وتحديد أكرث فرضيات وقوانني ذلك العلم.
وعليه فإن مشكلة العلم الحديث من وجهة نظر جيلسون تكمن يف انفصاله عن الهيكل
الطويل املتسلسل للعلوم املسيحية املتق ّدمة ،وعدم استفادته من التعاليم واملباين اإللهية والفلسفة
املسيحية ،ومن هنا فإن العلم الحديث ال يبدو عاجزا ً عن اإلدراك الكامل والصحيح لحقيقة الوجود
فحسب ،بل إنه حيث يستند إىل املباين والتوجهات العلامنية ال يستطيع أن يضمن السعادة
الحقيقية لإلنسان املعارص أيضاً.
بيد أن السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو :مع القول بوجود املشاكل الراهنة يف العلم الحديث،
هل يكون العلم املسيحي املنشود لجيلسون قادرا ً عىل اإلجابة عىل األزمة الراهنة وإيجاد الحلول
لها ،وفتح آفاقٍ جديد ٍة أمام اإلنسان املعارص ،وأ ْن يُقيم العلم املسيحي املنشود؟ يبدو أنه عىل
الرغم من أن إعادة قراءة األفكار والالهوت املسيحي من الرضوريات البديه ّية لإلنسان يف العرص
الراهن ،ألن الغفلة عن التعاليم الدينيّة تُ ثّل واحد ًة من أهم أسباب جنوح اإلنسان املعارص والعلم
[[[ .جيلسون ،توميسم (التومائية) ،ص( ،25 :مصدر مرتجم إىل اللغة الفارسية).
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الحديث نحو العلامنية ،ولكن يجب االلتفات يف الوقت نفسه إىل أن عجز الالهوت املسيحي عن
بيان املفاهيم والتعاليم الصحيحة للديانة املسيح ّية يف مرحلة القرون الوسطى وما تاله من عرص
النهضة ومرحلة التنوير ،من األسباب الرئيسة إلعراض العلامء واملفكّرين عن ذلك الدين ،وبطبيعة
الحال يجب يف الوقت نفسه عدم تجاهل التحريفات واإلساءات التي قام بها رجال الكنيسة تجاه
التعاليم الدينيّة من أجل تحقيق مصالحهم الشخصيّة الضيّقة .وعليه يجب القول :إن رؤية العلم
املسيحي لجيلسون -ال سيام بالنظر إىل رؤيته تجاه الالهوت والفلسفة املسيح ّية -يف مقام التفسري
الصحيح ملكانة العلم املسيحي ،تحتوي عىل آلي ٍة ج ّيد ٍة ،ولكنها ال تبدو صالحة لحل أزمة العلم
التمسك بالتعليم املق ّدس
الحديث وتوجيه حياة اإلنسان املعارص ،إذ ال ميكن من خالل مج ّرد
ّ
واعتباره سامويّاً وما إىل ذلك من املوارد ،فهم وإدراك حقائق العلم الحديث ،للوصول من خالل
ذلك إىل تحقيق العلم الديني.
6.6رؤية النزعة املعنويّة لـ إدي بيكر ،وإرنست هوملز
سبق أن بحثنا االتجاهات املعنوية وآراء ماري إدي بيكر ،وإرنست هوملز .كام أرشنا إىل املباين
املعرفية واملعنوية لهام ،وال سيام دور التعاليم والتجارب لشخص السيد املسيح يف هذه اآلراء أيضاً.
إن من بني بعض النقاط الها ّمة لنظرية العلم املسيحي لـامري إدي بيكر ،الرتكيز عىل روحانية العامل،
ونفي أصالة املادة والرش ،ونسبة الخري إىل الوجود ،وال سيام التأكيد عىل إمكانية الشفاء الروحي
وحتى املادي من الذنوب واألمراض .ويف الحقيقة فإن فهم العامل بوصفه حقيق ًة معنويّ ًة واعتبار
املادة مج ّر َد وهمٍ  ،مينح القائلني بهذه النظرية إمكانية االستفادة املناسبة من قدرة التأثري الروحي
واملعنوي .ومن هنا ميكن لالرتباط الروحي مع الله والسيد املسيح يف هذا التوجه -من طريق
رضع -أن يحظى بأهمي ٍة محوري ٍة .أما األمر الها ّم اآلخر من وجهة نظر ماري إدي
الدعاء والصالة والت ّ
بيكر وأتباعها ،فيكمن يف االهتامم بقابلية العلوم الحديثة وحتى االستفادة منها يف الحياة ،واملثال
الواضح عىل ذلك يتجىل يف عالج األمراض ،مبعنى أن باإلمكان الحصول عىل الشفاء بطريقة الطب
الحديث ،كام ميكن الشفاء الروحي من األمراض أيضاً ،يف حني أن هذين األسلوبني ال يتعارضان.
ويف هذا الشأن تقوم ادعاءات ماري إدي بيكر يف خصوص الحصول عىل األساليب العالجية للسيد
املسيح ،عىل التأكيد عىل تق ّدم اإلميان عىل الشفاء ،وأن الشفاء والنجاة يأيت من خالل االستلهام من

118

الالهوت المعاصر ـ العلم الديني

السيد املسيح ،وأولوية العبادة يف الحصول عىل الشفاء .ويف الحقيقة فإن الشفاء -من هذه الزاوية-
يُع ّد نوعاً من ر ّدة الفعل وانعكاس العبادة والنتيجة الروحية واملعنوية الحاصلة لدى الفرد .ثم إن
شفاء الفرد يحصل أوالً عىل مستوى وجوده الروحي واملعنوي ،ثم يتجىل يف وجوده املادي الحقاً،
وأن طريق النجاة الوحيد من الذنوب يكمن يف العبادة والحصول عىل الشفاء الروحي واملعنوي.
يضاف إىل ذلك أنه ال بد من االلتفات إىل أهمية بعض النشاطات االجتامعية لـ ماري إدي بيكر،
من قبيل :تأسيس كنيسة العلامء املسيحيني ،والكلية امليتافيزيقية يف ماساتشوسيت أيضاً ،إذ أمكن
لهذه األنشطة أن تلعب دورا ً يف نرش هذه النظرية -من الناحية االجتامع ّية -عىل مستوى املجتمع
املسيحي ،كام أمكن لهذه الكلية خالل السنوات املنرصمة أن تخ ّرج الكثري من العلامء عىل طبق
مبانيها ،والعمل عىل بسط تعاليمها من خاللهم.
وعليه يبدو أن نظريّة العلم املسيحي لـماري إدي بيكر رغم عدم قدرتها الكافية يف اإلجابة عىل
أزمة اإلنسان املعارص ،وتقديم سبل الخروج من العلامنيّة ،وال تزال كذلك ،إال أنه وبسبب االفتقار
إىل املعنوية يف الحداثة ،وتأكيد هذه النظريّة عىل محوريّة املعنويّة ،واالستفادة من األساليب
الروحية يف الشفاء الجسدي والروحي لإلنسان ،وكذلك رفض أصالة املا ّدة ،يف قبال التأكيد عىل
األصالة الروح ّية لإلنسان والعامل ،يضاف إىل ذلك اآلليات االجتامع ّية لهذه النظريّة بوصفها نظريّ ًة
اجتامعيّ ًة وروحيّةً ،فقد متكنت إىل ح ٍّد ما من تلبية بعض االحتياجات املعنويّة والروحيّة لإلنسان
علمي وضامن اإلطار الديني وامليتافيزيقي للعبور
الحديث ،ولكنها بقيت عاجز ًة عن تقديم
ٍ
أسلوب ٍّ
من العلامن ّية إىل العلم املسيحي الحقيقي.
وأما العلم الديني لـإرنست هوملز فهو ال يختلف كثريا ً -من ناحية التأكيد عىل املعنوية
والروحية -عن نظرية العلم املسيحي لـامري إدي بيكر ،بل هو متأث ٌر بها من هذه الجهة .إ ّن لـ
إرنست هوملز نوعاً من النظرة التوحيدية لكل الوجود .إن العلم الديني لـهوملز يعلّمنا أن بإمكان
الناس أن يحققوا الكثري من النجاح يف حياتهم من طريق معالجة أذهانهم روح ّياً عىل املستوى
تدريجي،
العلمي ،وهو العالج املتمثل بالعبادة .إ ّن العالج الروحي للذهن يحصل ضم َن مسا ٍر
ٍّ
يعمل اإلنسان فيه عىل بيان نتيجة ما يطمح إليه ويتمناه كام لو كان قد سبق له أن تحقق فعالً .إن
هذا األسلوب يختلف عن الصالة وعبادة الله التقليدية ،ويص ّور اإلنسان بوصفه مشاركاً ومساهامً
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يف العقل الالمتناهي من أجل تحقيق النجاح .إن العالج الروحي مبنزلة الق ّوة املعنوية والحضور
املقتدر الذي يهدف إىل تحصيل الشفاء الروحي واملعنوي ،ليعمل عىل توجيه اإلنسان وهدايته نحو
التامهي والتناغم مع النتيجة .إن هذا األسلوب العالجي يظهر سلسل ًة جديد ًة من العلية يف الذهن
تدفع باإلنسان نحو الخري الذي يكمن فيه عالجه ،أي العالج الروحي للذهن املشتمل عىل خمس
تأس إرنست هوملز بـامري
مراحل هامة ،وهي :التعريف ،واالتحاد ،والفهم ،والشكر ،والتحرر .كام ّ
إدي بيكر يف تأسيس بعض املدارس املسيح ّية للعلم الديني وكنائس العلم الديني يف عرصه أيضاً،
ومن األمثلة عىل ذلك :كنيسة العلم الديني ،ومؤسسة العلم الديني.
يبدو أن إرنست هوملز وماري إدي بيكر يف ما يتعلق بالعلم الديني واملسيحي يؤكّدان عىل
املعنويّة والبحث عن أساليب التأثري املعنوي عىل روح وجسم اإلنسان ،وقد عمال عىل تدوين
آرائهام يف هذا السياق .ولكن ال ميكن العثور يف هذه النظريات -كام سبق أن ذكرنا ،عىل الرغم
مناذج وأمثل ٍة ناجع ٍة عن العلم
من تأكيدهام عىل املعنويات وتأثريها االجتامعي الكبري نسبيّاً -عىل َ
وأساليب ونظريّ ٍ
الديني واملسيحي ،بحيث ميكن لها أن تقدم فرضيّ ٍ
ومناذج وما إىل ذلك من
ات
ات
َ
َ
الخصائص البديلة للعلامن ّية.
7.7بالنتينغا وفكرة العلم املتمحور حول االعتقاد بالله
يُع ُّد بالنتينغا من فالسفة الدين يف القرن العرشين للميالد ،وهو من الذين كانت لديهم معرف ٌة
دقيق ٌة بأبعاد الحداثة والعلم الحديث ،وأزمات العلم والحياة الحديثة ،وقدرة التعاليم الدينية
املسيحية عىل الخروج من هذه األزمة .ويف الحقيقة إنه من املفكرين الذين تنبهوا إىل االنتشار
الواسع للعلوم الجديدة ،وساورهم القلق من النزعة العلامنية والتي تعني تح ّول العلم إىل عقيد ٍة
يعتنقها اإلنسان املعارص .ويرى سبب ذلك يف اعتامد اإلنسان املعارص عىل متكّن العلم الحديث
من تفسري جميع حقائق الوجود .وقد أشار بالنتيغا -للخروج من هذا املأزق -إىل أهميّة التعاليم
املسيحيّة الجوهريّة ،ودورها يف ضامن فرضيات العلم ،ليثبت أن االستعانة مبصدر الوحي ال تساعد
التمسك بالتفسريات الطبيع ّية الخاطئة يف حقل أهم مسائل العلم من قبيل:
عىل الحيلولة دون
ّ
نظريّة التكامل والنظم يف الطبيعة والجد املشرتك بني اإلنسان والحيوان فحسب ،بل من شأن ذلك
أن يق ّربنا من التفسري الصحيح أيضاً .ومن هنا فإنه يف نظريته “العلم املتمحور حول االعتقاد بالله”
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يؤكد عىل أولوية وأهمية األرضيّات الدينيّة واملباين املسيحية يف العلوم إىل ح ٍّد كبري .ومن هنا فإنه
بالنظر إىل مشاكل النزعة الطبيعية والنظرة املادية إىل العلم والعامل ،تح ّدث عن ماهية ومزية العلم
املتمحور حول االعتقاد بالله قائالً:
“بالتايل فإن علينا كمسيحيني يف جميع حقول الجهد العلمي أن نتأمل بشأن كل موضوع من
الزاوية املسيحية ،وبذلك نحن بحاجة إىل العلم املتمحور حول االعتقاد بالله .ورمبا كان هذا الفرع
العلمي يستلزم -عاد ًة ومن الناحية العمل ّية -النزعة الطبيع ّية املنهج ّية .فإذا كان األمر كذلك فإن ما
نحتاج إليه ليس هو اإلجابة عن تساؤالتنا من تلك الزاوية املعتربة يف بعض األساليب ،بل إن الذي
نحتاج إليه يف اإلجابة عن تساؤالتنا من تلك الزاوية املنشودة هو جميع تلك األمور التي نعرفها
بشأن الله ،وكل ما نعلمه من طريق اإلميان وطبقاً ألسلوب الوحي ،باإلضافة إىل األساليب األخرى.
وهذا األمر يعني يف الكثري من املساحات أن عىل املسيحيني أن يعملوا عىل إصالح حقل تساؤلهم
كل حا ٍل رؤي ٌة
من هذه الزاوية .ميكن لهذه الرؤية أن تكون غ َري متوقع ٍة وصادمةً ،ولك ّنها عىل ِّ
جديدةٌ .إ ّن لدى املسيحيّني املصلحني معرف ًة طويل ًة يف هذا الشأن حيث يدركون أن الدين ال ينظر
إىل العلم بسلبي ٍة أبدا ً”[[[.
يعب بشكلٍ دقيقٍ عن املشاكل الرئيسة للعلم
إن كالم بالنتينغا هنا ويف غريه من املواضع األخرىّ ،
الحديث يف فهم وتفسري العامل ،حيث يُشاهد هذا األمر يف التفسريات الطبيعية لنظرية التكامل،
ونفي النظم ووجود الهدفية يف العامل ،ورفض أرشفية اإلنسان عىل سائر الكائنات ،وإثبات الجد
املشرتك بني الحيوان واإلنسان ،وما إىل ذلك من األمور املتداولة بني العلامء والفالسفة القائلني بهذه
النظريات .ويف الحقيقة فإنه يثبت أن النظريات العلمية إذا لوحظت بشكلٍ مج ّر ٍد لن تنطوي عىل
لوازم إلحادية ،وإن النتائج اإللحادية إمنا تظهر عندما تقرتن هذه النظريات العلمية بالتفسريات
الفلسفيّة للفالسفة .من ذلك أنه يثبت -عىل سبيل املثال -أن التفسري ذي النزعة الطبيعية لنظرية
نتائج إلحادي ًة من قبيل :نفي الله والنظم يف الطبيعة ،يف حني أن ذات
التكامل هو الذي يستتبع َ
هذه النظريّة ال تؤدي إىل هذه النتيجة .وبعبار ٍة أخرى :إ ّن نظريّة العلم املتمحور حول االعتقاد
بالله لـبالنتينغا يف ما يتعلق بتحديد مشاكل وأزمات العلم الحديث نظريّ ٌة ناجح ٌة يف ح ّد ذاتها
ويف العرص الراهن ،مبعنى أنها أثبتت بشكلٍ صحي ٍح أن الفرضيّات اإللحاديّة للعلوم الحديثة هي
[1]. Plantinga. “When Faith and Reason Clash: Evolution and the Bible”, Christian Scholars Review XXI: 1, pp. 8 – 33.

نظر ّيات العلم المسيحي في العالم الغربي 121

التي تؤدي إىل الحصول عىل نتائج إلحاديّة من هذه العلوم ،إذا ً ال بد من بذل الجهود من أجل
تغيري الفرضيات واملباين اإللحادية للعلوم وتحويلها إىل مبانٍ إله ّي ٍة ،ويف هذا اإلطار يسعى بالنتينغا
إىل االستفادة من التعاليم املسيحية .ومن هنا فإنه يقول“ :إن السبب الرئيس يف الحاجة إىل العلم
ناقص وال يدعو إىل التفاؤل من وجهة
األوغسطيني يكمن يف أن ما يحدث حالياً يف العلوم الراهنةٌ ،
نظر العقيدة املسيحيّة”[[[ .مبعنى أننا إمنا نستطيع الخالص من أزمة العلم الحديث ،إذا عملنا
عىل تغيري رؤيتنا من النزعة الطبيعية الفلسفية إىل الرؤية االعتقادية املسيحية .وهذا الكالم يثبت
أن التغيري ال يقترص عىل التح ّول من الفرضيات اإللحادية إىل اإللهية يف العلم فقط ،بل األهم من
ذلك هو التغيري يف الفرضيات ويف عقيدة اإلنسان ،إ ْذ إن فرضيات الالهوت املسيحي إمنا تسود
العلم الحديث عندما تتغري رؤية اإلنسان الحديث بوصفه عاملاً ومنتجاً للعلم ،وتحقيق ذلك ليس
باألمر السهل ،إذ ميكن طرح هذا السؤال القائل :هل املسيحية الراهنة -التي يقصدها بالنتينغا،
مبعنى التعاليم الرسمية للكنيسة والكتاب املق ّدس -قادر ٌة عىل توفري الفرضيات والرؤية االعتقادية
الصحيحة لإلنسان املعارص؟ فإذا كان األمر كذلك ،ما الذي دعا اإلنسان يف القرون املاضية إىل
اإلعراض عن هذه العقيدة ،ويسعى -من خالل تأسيس الحداثة -إىل بناء عقيد ٍة جديد ٍة لنفسه؟
وبعبار ٍة أخرى :عىل الرغم من أن رؤية بالنتينغا يف العودة إىل األفق املسيحي للعبور من النزعة
الطبيعية اإللحادية ،متثل طريقاً وأسلوباً معقوالً ،ولكن يجب االلتفات إىل أنه يجب أن يكون
هناك يف العقيدة املسيح ّية -وال سيام الكتاب املق ّدس -من االعتبار والوثوق ،بحيث ميكن لهذه
العقيدة تلبية االحتياجات الفكرية والفلسفية لإلنسان املعارص ،وأن متنحه رؤي ًة دينيّ ًة وميتافيزيقيّ ًة
يستطيع من خاللها إعادة تعريف علمه ،والعمل عىل توظيفه يف االتجاه الجديد .يف حني أنه
بااللتفات إىل رؤية بعض املحققني القائلة بوجود بعض األخطاء التاريخية واملعلومات غري العلمية
يف الكتاب املق ّدس ،ومتح ّور رجال الكنيسة حول تفسريه ،يبدو أن التعاليم املسيحية القامئة عىل
الكتاب املق ّدس ال تستطيع االضطالع بهذه املهمة بشكلٍ كاملٍ  ،وإن كانت ناجع ًة يف ح ّد ذاتها.
وعىل هذا األساس فإن نظرية العلم املتمحور حول االعتقاد بالله لـبالنتينغا هي نظريّ ٌة تؤكد يف
الحد األدىن عىل رضورة القول بالفرض ّيات الدين ّية للخالص من آراء النزعة الطبيع ّية اإللحاديّة ،وهي
بشكلٍ عا ٍّم نظريّ ٌة ق ّيمةٌ ،من شأنها أن تتكامل من خالل اإلصالحات الالحقة.
[[[ .بالنتينغا ،علم اگوستيني يا دومئي ،جستارهايي در فلسفه دين ،ص( 157 :مصدر مرتجم إىل اللغة الفارسية).
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8.8فالسفة العلم والدين وإمكان العلم الديني
يف القرنني األخريين ،بالنظر إىل اتساع رقعة أبعاد نظريّات التعارض بني العلم والدين عىل
أمد الفرتة الواقعة ما بني القرن السادس عرش إىل القرن التاسع عرش للميالد ،والتي أدت إىل
ٍ
نظريات تسعى إىل ر ّد التعارض
تراجع الدين املسيحي عن مدعياته السابقة ،نشاهد يف املقابل
امل ّدعى ،والعثور عىل طرقٍ جديد ٍة للحوار التوافقي بني العلم والدين .إن هذه الجهود -التي
تعود يف الغالب إىل القرن العرشين للميالد -والصادرة عن فالسفة العلم والدين من أمثال :إيان
باربور ،وتيد بيرتز ،ومك غراث ،وآرثور بيكاك ،ومك مولني ،ونانيس موريف ،وبلكينغهورن ،وماك يك،
مل تتمكن من إبطال مدعيات نظريات التعارض إىل ح ٍّد ما ،والقول باستقالل الدين والعلم عن
بعضهام فحسب ،بل استطاعت من خالل بيان رؤية إمكانية الحوار والوحدة والتعاطي املتبادل
بني العلم والدين ،أن تفتح باباً من أجل تأثري الدين عىل النظريّات العلم ّية ،وإمنا من خالل هذا
االتجاه ميكن لنا االستفادة من نظريّات الوحدة بني العلم والدين ،وتقوية تأثري التعاليم الدين ّية يف
النظريّات والقوانني العلميّة ،للوصول واالقرتاب من إمكانية الحصول عىل نوع من العلم الديني.
ويف هذا الشأن تحدثنا عن جهود هؤالء املفكرين للخروج من آراء التعارض وكذلك استقالل الدين
والعلم ،والوصول إىل النظريات الواردة يف حقل الحوار والوحدة بني العلم والدين .وباختصا ٍر فإن
نص الكتاب
نظريّة التعارض تؤكد عىل عدم الواقعية النهائ ّية للمعطيات العلم ّية ،وعدم إتقان ّ
املق ّدس ،وأما نظريّة االستقالل فتؤكد عىل الفصل التام بني العلم والدين ،وعىل اختالف أدواتهام
وأساليبهام ،وأما نظرية الحوار فتؤكد عىل وجود بعض أوجه الشبه بني العلم والدين ،ودور الدين
يف إعداد فرضيات العلم ،وبالتايل فإن نظرية االتحاد تؤكد عىل التامهي والتناغم بني العلم والدين
يف األساليب واللغات والنامذج واآلليات واألهداف وما إىل ذلك .إن هؤالء املفكرين من خالل
التمسك بنظرية الحوار يسعون إىل إثبات إمكانية الوصول -من خالل دراسة ومالحظة خصائص
ّ
العلم والدين-إىل بعض أوجه الشبه بني أساليب ومفاهيم وموضوعات وأبعاد وآليات العلم والدين.
ويف ما يتعلق باملفاهيم والفرضيات ،يأيت تأكيد أنصار النظرية املذكورة عىل دور الدين والالهوت
يف تقديم الفرضيات الرئيسة للعلم والتحقيق العلمي .من ذلك -عىل سبيل املثال -ميكن لنا اإلشارة
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إىل أصول النظام[[[ ،وإمكانية فهم[[[ ومعقولية العامل ،إذ أنها من املبادئ األولية للعلم والتحقيقات
العلم ّية ،ومن ناحي ٍة أخرى هناك بعض التساؤالت الحدوديّة ،التي هي عىل الرغم من انبثاقها من
صلب العلم ،إال أن اإلجابة عنها ال تقع عىل عاتق العلم ،وإمنا هي من وظائف الفلسفة والدين
والالهوت فقط .وبالنظر إىل الوحدة بني العلم والدين ،فإنه عىل الرغم من االختالفات القامئة بني
العلم والدين والتي يذكرها املفكرون املؤيدون لهذه النظرية يف بعض آرائهم بشأن خصائص العلم
والدين ،إال أنهم يأخذون التامهي والتناغم الكبري القائم بينهام إىل حدو ٍد كبري ٍة بنظر االعتبار أيضاً.
ومن هنا فإن أكرث املحققني يف حقل العلم والدين ،يذهبون إىل االعتقاد بأن إعداد األطر العامة
والفرضيات األساسية يف ما يتعلق مبيتافيزيقا العلم ،إمنا يقع عىل عاتق الدين والتعاليم الدينية
فقط ،وهذا أقل ما يؤكد عليه هؤالء املفكرون ،إ ْذ إن االعتقاد بهذا األمر والتأكيد عليه ميكنه يف
الح ّد األدىن أن يواجه تأسيس العلم الديني باملستويات الدنيا .ويف هذا الشأن يذهب مك غراث
إىل التأكيد عىل التامهي والتالحم بني العلم والدين ،بينام يؤكد جان بلكينغهورن عىل التعاطي
والتعاون الثنايئ ،ويؤكد تيد بيرتز عىل التناغم األخالقي ،وتؤكد نانيس موريف عىل أولوية الالهوت
بالنسبة إىل األخالق والعلم يف ما يخص العالقة الطولية بني العلوم ،ويؤكد ماك يك عىل عالقة
متممية الدين للعلم.
ويف هذا الشأن يُع ّد إيان باربور من أكرث املفكرين نشاطاً ،حيث بذل جهودا ً كبري ًة من أجل
إثبات نظرية اتحاد العلم والدين .فهو ضمن أبحاثه التفصيلية بشأن نظريات التعارض ،واالستقالل،
والحوار بني العلم والدين ،يذهب إىل بيان ذلك -بسبب تعلقه باالتحاد بني العلم والدين -من خالل
االستفادة من الالهوت التحقيقي لـوايتهيد .ولطرح هذه الرؤية ،يعمل إيان باربور يف الخطوة
األوىل عىل بيان سهم الدين املسيحي يف طرح األسئلة الحدودية وإعداد الفرضيات العامة والكلية
للعلم ،ومن أهمها مفهوم الخلق .ولذلك فإنه يسعى -من خالل االستفادة من آراء سائر املفكرين-
إىل بيان دور الدين املسيحي يف العلم .فهو يقول :أرى أن السهم التاريخي للمسيحية يف تبلور
العلم ،مسأل ٌة ها ّم ٌة ومقنعةٌ .كام أنه قد ذكر أن بإمكاننا مشاهدة بُ ٍ
ديني يف العلم أيضاً،
عد ٍّ
ألن األسئلة الدينيّة إمنا تنبثق عن اآلفاق أو الحاالت الحدوديّة للتجربة البرشيّة .ومن هنا فإنه
[1]. Orderliness.
[2]. Understandability.
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يعمل عىل ترشيح نوعني من الحاالت الحدوديّة للعلم ،الحالة األوىل :املسائل األخالقية التي تتجىل
عند توظيف العلم ،والحالة الثانية :الفرضيات أو الرشوط الرضوريّة إلمكان التحقيق العلمي.
وإن مهمة عرض كال هاتني الحالتني واملوردين املذكورين يقع عىل عاتق الدين .مبعنى أن الدين،
ميكنه أن يخلق إطارا ً أخالق ّياً وحاضن ًة ميتافيزيقي ًة للتحقيقات العلمية ،ويبدو أن التقدم والتطور

العلمي مستحيل التحقق دون أخذ هذا اإلطار بنظر االعتبار .ثم سعى باربور بعد ذلك -من خالل
االستفادة من الالهوت املنظم املذكور يف الفلسفة البحثية لـوايتهيد -إىل القول بأن العلم والدين
ميتافيزيقي جامعٍ،
إذا تعاونا يف إطار الوصول إىل رؤي ٍة أيديولوجي ٍة منسجم ٍة يتم ترشيحها يف إطار
ٍّ
ميكن عندها االطمئنان إىل تحقيق وحد ٍة أكرثَ أصوليةً .إن ما بعد الطبيعة وامليتافيزيقا -التي تعني
مفهومي
طرح
البحث عن مجموعة من املفاهيم ميكن عىل أساسها تفسري مختلف أنواع التجربةٌ -
ٌّ
جامع من شأنه أن يبدي الخصائص الرئيسة لجميع األمور .يرى إيان باربور أن هذه الفلسفة قد
تبلورت وت ّم تدوينها تحت تأثري التفكري العلمي والديني .ويف هذه امليتافيزيقا يتم توصيف علم
األحياء وعلم الفيزياء بوصفهام محمالً بليغاً لألحداث املرتبطة ببعضها بوضو ٍح ،كام يت ّم وصف
الطبيعة بخصائص من قبيل :التغيري ،واالتفاق ،واإلبداع ،والنظم أيضاً ،مبعنى أنها ال تزال ناقصةً ،ويف
طور العمل عىل تحقيق تكاملها الذايت .ويف هذا التفكري حيث املسار التكاميل للطبيعة والذي يكون
الله فيه هو املؤثر ،يعترب اإلنسان استمرارا ً للطبيعة ،ومن هنا ميكن للتجربة البرشية أن تشكّل رأس
الخيط الذي يأخذ بنا إىل تفسري تجارب املوجودات األخرى .ومن الناحية الدينيّة يُعترب الله مصدرا ً
تعب عن مسا ٍر طويلٍ ينتهي عند ح ٍّد ،بل إ ّن الله تعاىل يخلق
للنظم واإلبداع .إن عملية الخلق ال ّ
“اإلبداع الذايت”[[[ يف املوجودات الجزئية ،وبذلك يتيح لها التمتع بالحرية واإلبداع والنظم والبناء.
ٍ
مرتبط أو مح ّركاً غ َري متح ّر ٍك ،بل هو عىل العكس من ذلك يف
إن الله ليس موجودا ً مطلقاً وغ َري
حالة ٍ
تعاط متباد ٍل مع العامل ،ويرتك تأثريه عىل جميع األمور ،وإن كان يف الوقت نفسه ال ميثل العلة
املنفردة لجميع الحوادث .ويف نهاية املطاف يُبدي إيان باربور اهتامماً بالتشابه الوثيق ج ّدا ً بني
العلم والدين يف األساليب والنامذج واألمثلة ،ويتع ّرض إىل بيان أبعادهام املتن ّوعة.
إن نظريّات فالسفة العلم والدين -وال سيام إيان باربور -يف رفض القول بوجود التعارض بني
العلم والدين ،والقول يف نهاية املطاف بإثبات الوحدة والتالحم بني هذين األمرين ،تحظى بأهمية
[1]. Self creativeness.
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قصوى ،ألن هذا األمر يح ّد من سطوة اإلمربيالية العلمية والنزعة العلمية املهيمنة عىل النظريات
الغربية ،وتعمل يف الوقت نفسه عىل التقريب بني العلم والدين ،ويُع ّد األرضية إلمكانية التعاون
الوثيق بينهام .وباإلضافة إىل ذلك فإن تدين ق ّوة نظريات التعارض بني العلم والدين ،والنزعة العلمية
املتط ّرفة يف القرن العرشين ،قد خلق مناخاً مناسباً للحوار والتعاطي الثنايئ بني العلم والدين ،حيث
تكون هذه النظريات مؤثر ًة يف هذا االتجاه ،ويف حالة التفسري الصحيح للتعاون واالتحاد بني العلم
والدين ،وال سيام يف كيفية تأثري التعاليم الدينية عىل تبلور هوية العلم ،ميكن لها أن تخلق األرضية
كل واحد ٍة من هذه النظريات يت ّم
لبلورة العلم الديني .ويف املقابل ال بد من االلتفات إىل أ ّن َّ
خاص للدين والعلم ،فبعضها يؤكد عىل أزمة العلم واإلنسان املعارص ،وبعضها
تقدميها ضمن تفسريٍ ٍّ
يخضع لتأثري العلم املتمحور حول اإلنسان ،فيق ّدم تفسريا ً برشيّاً للدين وامليتافيزيقية الدينية ،وإن
رؤية إيان باربور إىل الالهوت البحثي تُع ُّد مثاالً عىل ذلك ،ومن املحتمل أن تكون بعيد ًة ج ّدا ً
عن الالهوت املسيحي الحقيقي .وعليه فإننا يف النظريات املذكورة إمنا نستطيع تحقيق التعاطي
وأل
واالتحاد الحقيقي بني العلم والدين ،إذا كان فهمنا وتفسرينا لهام أقرب إىل النصوص الدين ّيةّ ،
يكون فهمنا للدين متأثرا ً -عىل وجه التحديد -بالتعاليم الحداثوية .ألن الفهم الحداثوي للدين الذي
هو فه ٌم وتفس ٌري إنسا ٌّين متأث ٌر بدوره بالعلم الحديث أيضاً ،وال ميكن له منفردا ً أن ينجح يف إيجاد
الوحدة بني العلم والدين ،وعندها لن يكون هناك مع ًنى للحديث عن العلم الديني أيضاً ،بل إنه
يؤدي كذلك إىل إساءة فهم هذين األمرين أيضاً ،وبالتايل لن يكون قادرا ً عىل اإلجابة عن األسئلة
الجوهرية للعلم الحديث.
9.9العلم القديس للتقليديني :غينون وشوان
تعترب النزعة التقليديّة الغربيّة يف نوعها من أهم املدارس الفلسفية ذات املواقف الهامة .وإن
من بني أهم خصائصها نقد النزعة اإلطالقية لدى الحداثة والعلم الحديث ،والتأكيد عىل العودة
إىل التقاليد القدمية واالستفادة من الحكمة الخالدة ،ورضورة الرجوع إىل الوحي ،والتأكيد عىل
العالقة الطولية للمعارف ،حيث يكتسب العلم القديس مفهومه ضمن إطار هذا النظام الطويل
أيضاً .وقد سعينا يف هذا الكتاب إىل بيان بعض األوصاف العامة للنزعة التقليديّة الغربيّة من خالل
النظر يف آراء غينون وشوان .إن االهتامم بذات الرتاث يثبت أنه -بالنسبة إىل التقليديني -عبار ٌة عن
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توصلوا إىل تلك الحقائق منذ األيام األوىل
مجموع ٍة من الحقائق الخالدة والثابتة ،وأن الناس قد ّ
ترصف الناس أو بعضهم عىل
من الخلق[[[ .وميكن لهذه الحقائق الخالدة واألبديّة أن توضع تحت ّ
وأبدي من املعارف والحقائق
مختلف أنواع الصور الوحيان ّية أو العقالن ّية .مبعنى أ ّن الرتاثَ تيا ٌر أز ٌّيل
ٌّ
الوجوديّة التي ميكن للناس أن يستفيدوا منها يف جميع العصور .وتكمن أهمية هذه الرؤية إىل
الرتاث يف فصلها عن الرؤية العامية إىل التقاليد واألعراف .ولذلك من خالل هذا التعريف للرتاث
ميكن القول :إن النزعة التقليدية تعني التفكري الواعي بشأن منافع وتطبيقات السنن ،وال سيام
عندما تكون عرض ًة للخطر .ولذلك فإن الشخص التقليدي هو الذي ينتمي إىل النزعة التقليدية
من الخارج ومبالحظة الوضع الحديث ،ليستعني به يف حل األزمات واملشاكل التي أوجدها العامل
ونظري
اعي
الحديث .وهذه املوارد تثبت أن النزعة التقليدية الغربية ليست مج ّر َد
ٍ
ٍّ
مذهب انتز ٍّ
ٍ
بحت ،بل إنّها ناظر ٌة إىل الحقائق االجتامع ّية ،وتسعى -من خالل حل املعضالت الفكرية للمجتمع
املعارص -إىل هدايته نحو الطريق الحقيقي للخالص والنجاة .ومن هنا فإن النزعة التقليديّة ت ّدعي
رفع مشاكل اإلنسان املعارص والفكر العلامين ،وتسعى إىل إبدال العلامنية بالعلم املقدس من خالل
االستفادة من تعاليم الحكمة الخالدة ،الشتاملها عىل مجموع ٍة من الحقائق املعرفية والوجودية
التي يعرث فيها كل علم عىل املكان الصحيح املع ّد له ،وميكن له أن يؤدي دوره الخاص واملحدد له.
وبعبار ٍة أخرى :تلك امليتافيزيقا التي تشمل جميع املعارف اإللهية والعقالنية والتجريبيّة وما إىل
ذلك .ومن هنا ميكن القول :إن الذين ينظرون من زاوية الحكمة الخالدة -من وجهة نظر النزعة

التقليدية -إنّ ا ينظرون إىل جميع أبعاد الدين ،أي الفرد والوحي والفن املقدس ،واملنظومات،
املتغية ،والشعائر والقوانني الدينية ،والعرفان واألخالق االجتامعية ،وما بعد الطبيعة ،وعلم
والصور ّ

الفلك ،والالهوت ،ولذلك ميكن لهذه املدرسة أن تق ِّدم فهامً كامالً وجامعاً للدين وأن ترشد املتدينني
إىل طريق النجاة من األزمات املعارصة .وإن العلم يتم تعريفه من خالل هذا النوع من الحكمة
ٍ
رش مع التقاليد املق ّدسة السابقة ،ومن هنا فإن العلم يتمتع بجميع
الخالدة ،ألنه عىل
ارتباط مبا ٍ
املواهب املعرفية واألنطولوجية للحكمة الخالدة .بل ميكن القول :إن العلم القديس ينظر حتى إىل
التجربة الحسيّة واملادية أيضاً ،إذ يدخل عامل الطبيعة ضمن دائرة دراسته ،عىل الرغم من أنّه ال
يق ّيد نفسه بحدود الطبيعة.

[[[ .مصطفى ملكيان ،سنت گرايان ،ص ( 382مصدر فاريس).

نظر ّيات العلم المسيحي في العالم الغربي 127

قام غينون يف هذا الشأن بنقد الحداثة والعلم الحديث ،مؤكدا ً عىل الخصوصية الكمية
واإلنسان ّية للعلم الغريب .فهو يقول :إن النزعة اإلنسان ّية هي أوىل صور اليشء الذي تح ّول الحقاً إىل
كل يش ٍء والتنزل به إىل هذا
العلامنية املعارصة والحضارة الجديدة ،وذلك بسبب توقها إىل تقليل ِّ
املعيار القائل بأن اإلنسان غاية ذاتية ،فاتخذت مسارا ً نزول ّياً تدريج ّياً حتى بلغ بالعنارص اإلنسانية
إىل مستوى الحضيض ،إذ مل يعد لها من ٍ
هدف أو غاي ٍة سوى إشباع غرائزه املادية والطبيعية فقط[[[.
إن هذه الخصوصية للحضارة الغربية الجديدة عند غينون ،تؤدي إىل غلبة الناحية الكمية فيها ،ألن
الرؤية املادية وأصالة املادة هي من الخصائص الها ّمة للعلم الحديث وصفته الكم ّية حيث ترتبط
ارتباطاً وثيقاً بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها العملية يف الحياة اليومية؛ وذلك ألن التكنولوجيا
هي التي تح ّدد ماهية العلم وال سيام آلية عمله الخارجية .ومن هنا ميكن القول :إن هذا العلم
والتفكري الناتج عنه يسعى إىل سيطرة الكمية وسيادة املا ّدة عىل جميع شؤون الحياة واالستفادة
منها لتحقيق أهدافه .بهذه الرؤية إىل الحداثة الغربية ،يرى غينون أن طريق الخروج منها يكمن
يف الرجوع إىل التقاليد األزلية ،ويشري من داخل هذه التقاليد إىل العلم املق ّدس .وهو يؤكّد يف
تفسريه للعلوم التقليديّة املقدسة عىل محوريّة ومركزيّة الشهود العقالين يف الحضارات التقليديّة،
واالستفادة من امليتافيزيقا البحتة يف نظرياته ،حيث أثبت أ ّن هناك يف هذه النظريّات التقليديّة
سلسل ًة من مراتب الحقيقة دامئاً وأبدا ً .وباإلضافة إىل ذلك يشري غينون إىل أ ّن تعاليم العلوم
التقليدية واملق ّدسة مرتبطة بالحقائق الثابتة واألزلية ،وأنها حاصل ٌة من طريق الشهود ،األمر الذي
مينحها صفة عدم الخطأ وال سيام من الناحية امليتافيزيقية .وبعبار ٍة أخرى :إنها مرتبطة يف ما بينها
من ٍ
جهات متنوع ٍة ،وتستمد من بعضها بواسطة العالقة الطولية وال سيام ما بعد الطبيعية بني فروع
العلوم يف االتجاه التقليدي.
كام أ ّن لـشوان يف هذا الشأن رأياً مشابهاً لرأي غينون .فهو مهت ٌّم بشأن الرؤية التقليدية إىل
الوحي والحقائق العرفانية وما بعد الطبيعة .وعىل هذا األساس فإن املنظومة الفكرية لـشوان
تشتمل عىل ٍ
وسعي إىل تقديم العلم املق ّدس أيضاً .إن النقطة الهامة يف
نقد للفلسفة الحديثة
ٍ
نقد شوان عىل الفلسفة الجديدة ،تكمن يف اعتقاده واعتقاد أصحاب النزعة التقليدية عىل أهمية
ٍ
مقوالت من قبيل :العقل الشهودي ،والحكمة الخالدة ،والعقل  ،والعلم املق ّدس ،واالرتباط بني
[[[ .غينون ،بحران دنياي متجدد (أزمة العامل املعارص) ،ص ( 33مصدر مرتجم إىل اللغة الفارسية).
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الرتاث والوحي ،وموارد من هذا النوع ،مبعنى أن الفلسفات الجديدة إمنا تنتقد من ناحية أن
تغي محتواها ،أو تم حذفها بالكامل،
املقوالت واملفاهيم املذكورة فيها ،إما قد تم تحريفها أو ّ
وتضمني مقول ٍة ِ
ذات محت ًوى مواج ٍه لها أو ض ّدها .وإن العلم القديس من وجهة نظره -كام من
وجهة نظر سائر أصحاب النزعة التقليديّة -هو العلم باألمر الالمتناهي أو العلم بسلسل ٍة من
الحقاق األبدية والثابتة والتي كانت موجود ًة عىل طول التاريخ املنرصم .وبعبار ٍة أخرى :إن تلك
األصول هي أصول ما بعد الطبيعة ،وهي ذاتها الحكمة الخالدة التي كانت موجود ًة يف تلك
املرحلة[[[ .وهنا يقوم شوان -ضمن تأكيده عىل نشأة العلم القديس من الحكمة الخالدة -برصد
وظيف ٍة لهذا العلم وتلك الحكمة يف املرحلة الراهنة تتمثل يف حل مشكالت العامل املعارص ،وال
سيام حل املشاكل البيئيّة ،وتظهري مشاكل الحداثة ،وكذلك تقديم البدائل وتصحيح رؤية اإلنسان
الحديث إىل مفهوم العدل اإللهي ومسألة الرش.
يبدو أن آراء أصحاب النزعة التقليدية من الغربيني ،ضمن نقدها الجذري لكلية الحداثة والعلم
الغريب الحديث ،تجعل العودة إىل التعاليم اإللهية عىل سلّم أولوياتها ،وتسعى إىل تعريف العلم
القديس من أجل رفع األزمة املعنوية والروحية لإلنسان املعارص ،بوصفه علامً بديالً .وأما السؤال الذي
يطرح نفسه هنا :هل الحداثة بر ّمتها والعلم الحديث يحتوي عىل مثل هذه األزمة بحيث تجعل من
ٍ
جديد ونفي الحداثة بالكامل أمرا ً رضوريّاً؟ وهل ميكن من خالل إبطال مجمل
العمل عىل تأسيس علمٍ
العلم والحضارة الغربيّة الحصول عىل منوذ ٍج من العلم الديني واملق ّدس ال يحتوي عىل مشاكل الحداثة
وميتلك يف الوقت نفسه القدرة عىل تلبية االحتياجات وتحقيق السعادة الواقعيّة لإلنسان؟ كام ميكن
طرح هذا السؤال القائل :هل العلم الحديث ليس علامً كاشفاً عن الواقع بحيث يجب التخيل عنه
واملتغيات الكربى يف العامل؟
متاماً؟ وإذا كان األمر كذلك ،كيف أمكن له أن يكون منشأً للتحوالت
ّ
ال بد من االلتفات إىل أن كاشفية العلم الحديث عن الواقع ،وإن مل ميكن إثباتها ،إال أنه يف
ٍ
برضس قاطعٍ أيضاً ،ألن الحقائق الخارجية الناشئة عن هذا العلم ،وال
الوقت نفسه ال ميكن نفيها
سيام تلك التي تعمل عىل حل املشاكل الكثرية يف حياة اإلنسان ال ميكن إنكارها أيضاً .ومن هنا ال
يبدو النقد التام والكامل للحداثة والعلم الحديث صائباً ،ولكن كام أشار أصحاب النزعة التقليديّة
أيضاً فإن غلبة اآلراء الفلسفيّة الحاكمة عىل الحياة املعارصة يف ما يتعلّق بالعلم الحديث ،كان له
[[[ .إلدمدو ،سنت گرايئ ،دين در برتو فلسفه جاويدان ،ص( 115 :مصدر مرتجم إىل اللغة الفارسية).
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رئيس يف خلق األزمة الحديثة ،ومن مناذج ذلك مفاهيم من قبيل :النزعة اإلنسانيّة ،والعلامنيّة،
دو ٌر ٌ
والرؤية الكم ّية ،وال بد من أن نضيف إىل هذه املفاهيم إماطة اللثام عن أرسار العامل ،وفقدان
التقاليد األبدية واألمور املق ّدسة أيضاً .وهنا تكمن األهمية الرئيسة لرؤية أصحاب النزعة التقليديّة
يف إعادة املفاهيم املعنويّة واألمور املق ّدسة إىل حياة اإلنسان املعارص.
المصادر:
1.1آیسلی ،لورن ،قرن داروین :نظریه تکامل و مردی که به کشف آن توفیق یافت ،ترجمه
محمود بهزاد ،تهران :خیام.1339 ،
2.2أباذری ،یوسف ،هایدگر و علم ،مجله ارغنون ،ش  11و  ،1375 ،12ص .39
3.3استیس ،والرت ترنر ،عرفان و فلسفه ،ترجمه بهاء الدین خرمشاهی ،چ  ،3بی جا ،رسوش،
.1368
4.4اعوانی ،غالمرضا ،اقرتاح :سنت گرایی ،در مصاحبه با دانشوران ،نقد و نظر ،ش  3و ،4
.1377
5.5أکرمی ،غالمرضا ،معامری دینی از دیدگاه تیتوس بوروکهارت(چاپ شده در خرد جاویدان)،
تهران ،دانشگاه تهران و موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.1380 ،
6.6إنجیل ،کتاب مقدس ،ترجمه هزاره نو ،انتشارات ایالم2006 ،م.
7.7ایلخانی ،محمد ،دین و فلسفه در غرب مسیحی ،هفت آسامن ،ش  ،1381 ،15ص – 89
.136
8.8باربور ،إیان ،چهار دیدگاه درباره ارتباط علم و دین ،ترجمه پیروز فطورچی ،نامه علم و
دین ،ش .1385 – 1384 ،32 – 29
9.9ـــــــــــــ ،مدل ها و پارادایم ها در علم و دین ،نامه علم و دین ،ش  21و .1384 ،22
1010ـــــــــــــ ،راه های ارتباط علم و الهیات ،در فیزیک ،فلسفه و الهیات ،ترجمه دکرت
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هامیون همتی ،بی جا ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.1386 ،
1111ـــــــــــــ ،علم و دین ،ترجمه بهاء الدین خرمشاهی ،ج ،5تهران :نرش دانشگاهی،
.1385
1212برانتل ،جورج ،آیین کاتولیک ،ترجمه حسن قنربی ،قم :مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان
و مذاهب.1381 ،
1313بریه ،امیل ،تاریخ فلسفه در دوره انتشار فرهنگ یونانی و رمی ،ترجمه دکرت علی مراد
داودی ،تهران :نرش دانشگاهی.1374 ،

الديني في المعنى
العلمان ّية والعلم ّ
والمنهج والبنى الفكر ّية

نبيل عيل صالح

[[[

تمهيد

الت تتصار ُع يف حرك ِة الفكر العريب واإلسالمي ثنائياتٌ عديدةٌ ،من أبرزها ثنائ ّية «العلامن ّية
ما ز ْ
وال ّدين» ،ما جعلها من أهم القضايا الفكريّة والسياسية الحارضة بق ّو ٍة يف مختلف النقاشات والدوائر
ُ
اندرجت كإشكاليّ ٍة معرفي ٍة يف فضا ِء الثقافة
الجدل بشأنها من ُذ أن
الثقافيّة املتع ّددة ،والتي مل يحسم
ْ
اإلسالم ّية منذ عقو ٍد طويل ٍة.
ولك ْن عىل الرغم من هاج َِس َنا الفكري كمثقّفني يف حسمِ تلك اإلشكالية ،وتجا ُوزِها م ْعرف ّياً
ظلت طاغي ًة ومهيمنةً ،لتتسبّ َب مبزيد من االستقطابات
لناحية القبول أو الرفض أو التّبيئة ،فقد ْ
العملية الحا ّدة بني مختلف تيارات الثقافة العربية واإلسالمية ،ولتفاق َم من الخالفات املستحكمة
الحل الحقيقي
القامئة أصالً بني اتجاهات سياس ّي ٍة وحزب ّي ٍة من اليمني أو من اليسار ...مستعصي ًة عىل ّ
ٍ
وجامعات سياس ّي ٍة وحرك ّي ٍة ...وقد تكل ِ
ّفت األمة
نخب فكريّ ٍة
واملعالجة العلمية الجدية يف وعي ٍ
ترسخ حالة
واملجتمعات العربية واإلسالمية تكاليف كبرية تنوء تحتها شامخات الجبال ،نتيجة ّ
االستعصاء الفكري ألزمة الال حسم السائدة إىل يومنا هذا.
أي ٍ
تناقض للعلامنية (بكل امتداداتها) مع
ويذهب كث ٌري من املفكرين إىل القول بعدم وجود ِّ
الدين والعلم الديني (رغم اختالف املناخات وأرضية البناء) ،بينام آخرون ،يقولون بوجو ِد التعارض
البنيوي بينهام ...فهل يوجد عمليّاً ما يدل عىل أ ّن هناك فعليّاً تعارضاً جزئيّاً أو كلّيّاً (يصل حدود
التناقض األ ّويل) بني الفكرة العلامنية والدين ،وبالتايل بني السياسة والدين؟ وهل التعارض (أو
[[[ .كاتبٌ وباحثٌ
سوري ،من أعامله :املثقف الدیني؛ من هو؟ ما هی مهامه وواجباته؟ ،دور اإلسالم املحمدي األصیل فی مواجهة النزعة القبلیة والطغیان
ٌّ
السیايس ،بین العوملة والعاملیّة اإلسالمیّة ،اإلسالم والغرب ،املسلمون ومسؤوليّة بناء مرشوع التقدُّم التاريخي ،التط ُّرف الديني يف العامل العريب.
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التناقض) القائم واق ٌع بني العلامنية والدين ذاته ،أم بني العلامنية وسلطة النصوص الدينية املرشوحة
واملؤ ّولة القامئة؟ ثم هل من إمكانية للقاء الواقعي بينهام عىل أرضي ِة املصالح الجزئ ّية اآلنية بحيث
نتمكن -يف بيئتنا اإلسالم ّية -من استيعاب روح الفكرة العلامنية (القامئة عىل تحرير سلطة الدولة
من تسلّط الكهنوت ،وتحرير ال ّدين من تدخالت السياسة وتالعب السياسيني أيضاً ،كآلي ٍة للفصل بني
ٍ
مساس بالدين ذاته ،بحيث ت ُبنى التسوية بينهام عىل
أي
سلطة الكنيسة وسلطة الدولة) ،من دون ِّ
ٍ
أسس معرف ّي ٍة وعمل ّي ٍة قويّ ٍة كنو ٍع من «تعايش األضداد»؟ ثم باألساس ما الغاية من هذا اللقاء ،وهل
ٍ
تكييف معر ٍّيف ما ،يجمع بينهام؟! وهل الحاجة كامن ٌة يف بيئة الدين
هناك رضور ٌة موضوع ّي ٌة إليجاد
انغلقت عليه حدود
بأحكام زماني ٍة قدمي ٍة،
وتراثه الفكري والعقدي املنصوص عليه -رشحاً وتأويالً-
ٍ
ْ
ٍ
حاجات عرصي ًة كثري ًة مستجد ًة يف حركة الواقع البرشي؟
العقل الفقهي التقليدي ،فلم تعد تناسب
ٍ
وحركات وتيار ٍ
ٍ
ٍ
وترشيعات
ات وأفكا ٍر وتعالي َم
ونخب
خطابات مفاهيمي ٍة
ثم هل ال ّدين (مبا ُيثِّله من
ٍ
ٍ
ِس العلمنة بهدف الوصول إىل مواقع الحياة والسياسة
واجتهادات فكريّ ٍة وسياس ّي ٍة) بحاج ٍة لج ْ ِ
ٍ
ٍ
متغي ٍ
ومستجدات؟ ..أال
وتحوالت
ات
والحداثة املعرفية والتقنية ،بكل ما يف حياتنا املعارصة من ّ

يحمل الدين بذاته قابلية االنفتاح الفكري والعقدي ،خاص ًة وأ ّن نصوصه -املحكمة منها بالذات-
واضح ٌة وشفاف ٌة وغ ُري مبهم ٍة ،بحكم كونها قامئ ًة عىل معاي َري رصين ٍة من االنفتاح والتيسري واإلباحة،
توس ٍ
ُ
تحاول الحلول محل الدين ذاته كنبعٍ للقيم االجتامع ّية
طات فكريّ ٍة
مبا ينفي الحاجة إىل ِّ
أي ُّ
والرمزيّة واإلنسان ّية؟!!..
أسئل ٌة كثري ٌة تطرحها إشكالية العلامنية والدين ،ميكن أن تفتح اإلجاباتُ عنها ،مسار ٍ
ات فكريّ ًة
جديد ًة يف بنية العقل «النظري» (عقل الطبع) الرابض عىل تالل (ومامحكات) الرفض أو القبول،
ٍ
دومنا حسمٍ متوازنٍ عىل شكلِ
صياغات معرف ّي ٍة مقبول ٍة.
يف هذا البحث ،سنعمل عىل معالجة هذه اإلشكالية املعرفية املتجذرة يف الفكر العريب اإلسالمي،
وتفكيك مصطلحاتها وتحليل معانيها ،وتحديد أسباب عدم قبولها يف البيئة اإلسالمية عىل الرغم
من الجهود الحثيثة املبذولة عىل هذا الصعيد ..مع قناعتي املسبقة بأ ّن عدم القبول ليس ناجامً
ٍ
عن حالة رفض وإنكار فقط ،بقدر ما هو ناج ٌم عن حالة تأصيلٍ
اختالف
فكري من حيثُ وجو ُد
ٍّ
نوعي بني معايري الدين ومعناه الحقيقي ،ومعايري العلامنية ،ومعناها وماهيتها الذاتية التي
ٍّ
بنيوي ٍّ
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ٍ
مختلف كثريا ً ،حيث إ ّن لكل منهام قابلياته واشتغاالته
تطوري
كانت لها ظروف نشأة ووالدة وواقعٍ
ٍّ
واتجاهاته ..وباألصل ال تجوز املقارنة بينهام ،مع عدم وحدة املوضوع وتشابه الحالتني (التاريخ
الكنيس والتاريخ اإلسالمي) ،وإال سيبقى الرشط التاريخي مؤثرا ً يف تحديد املصاديق.
المبحث األول -ضبط المفاهيم النظر ّية ،لغو ّياً واصطالح ّياً

أوالً -العلامن ّية لغويّاً:
ِ
منسوب إىل َعلْم،
تعريف (ومعنى) كلمة «علامين» يف قاموس املعجم الوسيط ،أنها اس ٌم
جاء يف
ٌ
عىل غري ٍ
ديني يُعنى بشؤون ال ُّدنيا فقط .ويعتقد بفصل ال ِّدين عن الدولة...
قياس ،مبعنى عالِم غريِ ٍّ
و َعل َْم ِ ٌّن من (ع ل م)( ،نِ ْس َب ٌة إِ َل َعلْمٍ بِ َ ْع َنى الْ َعالَم) .ويُقال َر ُج ٌل َعل َْم ِ ٌّن ،مبعنى أنه :لَ ْي َس َر ُج َل ِدينٍ ،
وتِّ[[[.
َو ُه َو ِخال َُف ال ِّدي ِن ِّي أَ ِو الْ َك َه ُن ِ
َ
وهناك من يخل ُط بني كلمتي ال ِعلم وال َعلامنية ،ويعترب أ ّن كلمة ال َعلامنية ناجمة أو مشتقة من كلمة
ال ِعلم .ولكن نشأ َة هذا املصطلح ّ
تدل عىل أنّه ال عالقة بني الكلمة العربية املستعملة وهي «ال َعلْامنية»،
ٌ
اشتقاق من كلمة «ال َعالَم» ،أي الدنيا والدهر والحياة األرضية .والكلمة
وبني كلمة «ال ِعلم» .فالكلمة هي
ترجم ٌة خاطئ ٌة للكلمة الفرنس ّية واإلنجليزيّة ( )sécularisationاملشتقة بدورها من الكلمة الالتينية
األخرى ( ،)saeculumومعناها الجيل أو القرن .أي األشياء املرتبطة بالعامل البرشي وبالزمن األريض.
ويبدو أن الكلمة األقرب للمعنى يف املجال اللغوي العريب -إذا أردنا اشتقاق املفهوم -هي كلمة
«ال ّزمن» أو «ال ّدنيا» .وتكون العلامنية بذلك « َز ْم َن َنة» .وهناك كلامتٌ تشابهها باملعنى موجود ٌة
يف ٍ
وتعارض البرشي النسبي مع املطلق الديني
تفاعل
َ
لغات أخرى غري العربية والالتينية .ذلك أ ّن
َ
واملقدس «اإللهي» عرفته كل الحضارات والثقافات التي تط ّورت فيها التصورات واالنطباعات
والتعبريات الحضارية منذ القدم حول شؤون الذات الداخلية واملوضوع الخارجي .ويف السريورة
التاريخية ،استُعملت الكلمة الفرنسية واإلنجليزية للداللة عىل انتقا ِل ملكيات املؤسسة الكنس ّية
مؤس ٍ
ٍ
سات دنيويّ ٍة وزمن ّي ٍة ِصف ٍة ،وخاص ًة بعد الحروب الدين ّية،
يف بعض الحاالت -إىلأشخاص أو إىل ّ
خالل القرن السادس عرش واإلصالحات التي تبعتها يف أوروبا[[[.
[[[ .املعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية ،مكتبة الرشوق الدولية ،القاهرة ،طبعة ،4 :عام 2004م ،ص.204 :
[2]«Secularism», Cambridge Dictionary, Retrieved 72017-4-. Edited.
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ثانياً -العلامن ّية اصطالح ّياً:
الوثائق أ ّن َ
الكاتب الربيطاين
أول من ابتدع ونَ َح َت مصطلح العلامنية يف التاريخ ،هو
تذك ُر
ُ
ُ
«جورج هوليوك»َ ،
وذلك يف العام 1851م ،حيث قا َم بتوصيف الصياغات الفكرية املتصلة بفكرة
منفصل عن ال ّدين غري أنه ال
ٌ
اجتامعي
العلامنية ،ملن سبقه من فالسفة األنوار ،وع ّرفها بأنها نظا ٌم
ٌّ
يقف ضده ،وال يناقضه .وأنها ال تقوم بفرض مبادئها وقيودها ومحدداتها عىل من ال يو ّد أن يلتزم
بها .وأ ّن املعرفة العلامنية تهتم بهذه الحياة (الدنيا وما فيها) ،وتسعى لتحقيقِ التطور والرفاه
للبرش ،وهي تخترب نتائجها يف هذه الحياة[[[.
أما االرهاصات األوىل والتلميحات املبكرة للفكر العلامين فتعود إىل القرن الثالث عرش ،حني
السالم» إىل الفصل بني السلطتني الزمن ّية والروح ّية،
دعا «مارسيل البدواين» يف مؤلفه «املدافع عن ّ
ورضورة استقالل امللك عن الكنيسة ،يف ٍ
وقت كان الرصاع الديني ظاهريّاً (والدنيوي باطن ّياً) بني
بابوات روما وبابوات «أفنيون» يف جنوب فرنسا عىل أش ّده[[[ .وبعد قرنني من الزمن ،أي خالل عرص
الفيلسوف وعامل الّالهوت «غيوم األوكامي» َ
ُ
حول أهمية فصل الزمني عن
كتب
النهضة األوروبية َ
بكل
السلطة الدينية وعىل السلطة املدنية أن تتقيدا باملضامر الخاص ٍّ
يرتتب عىل ّ
الروحي ،فكام ُ
ٍ
مشرتك ،وعليهام أن يحرتما استقاللهام الداخيل بشكلٍ
أي يش ٍء
منهام ،فإ ّن اإلميان والعقل ليس لهام ُّ
ولعل
فكري وبشكلٍ مطر ٍد -إال يف القرن السابع عرشّ .
كمذهبمتباد ٍل ...غ َري أ ّن العلامنية مل تنشأ
ٍ
ٍّ
الفيلسوف «سبينوزا» كان أول من أشار إليها ،إذ َ
قال أ ّن الدين يح ّول قوانني الدولة إىل مج ّر َد قوان َني
تأديب ّي ٍة .وأشار أيضاً إىل أ ّن الدولة هي كيا ٌن متط ّو ٌر ،وتحتاج دوماً للتطوير والتحديث عىل ِ
عكس
الرشيعة الثابتة املوحاة (من الوحي) .فهو يرفض اعتامد الرشائع الدينية مطلقاً ،مؤكدا ً -يف الوقت
نفسه -عىل أن قوانني العدل الطبيعية واإلخاء والحرية هي وحدها مصدر الترشيع[[[ .ويف الواقع
فإ ّن باروخ سبينوزا عاش يف هولندا ،وهي من أكرث دول العامل حرية وانفتاحاً آنذاك ،حيث أنّه
ومنذ استقاللها عن اإلسبان -قد ط ّور الهولنديون قيامً جديدةً ،وح ّولوا اليهود -ومختلف األقليات-إىل مواطنني بحقوقٍ كامل ٍة ،وأسه َم ج ّو الحريّة الذي سا َد يف بناء إمرباطوري ٍة تجاري ٍة مزدهر ٍة ،ونشوء
[[[ .العلامنية باإلنكليزية ،املوسوعة الكاثوليكية 28 ،نيسان .2011
[[[ .جورج مينوا« .الكنيسة والعلم» .دار األهايل ،سوريا /دمشق ،طبعة عام  ،2005ص.336 :
[[[ .كارين آرمسرتونغ« .ال ّنزعات األصول ّية يف ال ّيهود ّية واملسيح ّية واإلسالم» .دار الكلمة ،سوريا /دمشق ،طبعة عام 2005م ،ص.39 :
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تعليمي متطورٍ .فنجاح الفكرة العلامنية يف هولندا ،وإن مل تكتسب هذا االسم ،هو ما دفع
نظام
ٍ
ٍّ
حسب رأي عدد من الباحثني ومن بينهم كارين أرمسرتونغ -باتجاه تطور الفكرة العلامن ّية ،وتب ّينهاكإحدى صفات العامل الحديث[[[.
وتق ّدم دائر ُة املعارف الربيطانيّة تعريفاً اصطالحيّاً للعلامنيّة ،وهو أنها :حرك ٌة اجتامعيّ ٌة تتّجه
نحو االهتامم بالشّ ؤون ال ُّدنيويّة بدالً من االهتامم بالشّ ؤون اآلخروية .وهي ت ُعترب جزءا ً من ال ّنزعة
اإلنسان ّية الّتي سادت منذ عرص النهضة ،والتي كانت تدعو إىل إعال ِء شأنِ اإلنسان وقيمه اإلنسانية،
ومختلف األمور املرتبطة به ،بدالً من إفراط االهتامم بال ُعزوف عن شؤون الحياة والتّأ ّمل يف الله
واليوم اآلخر .وقد كانت اإلنجازات الثّقافيّة البرشيّة املختلفة يف هذا العرص (عرص النهضة) أحد
أبرز منطلقاتها ،فبدالً من تحقيق غايات اإلنسان من سعاد ٍة ورفا ٍه يف الحياة اآلخرة ،سعت العلامنية
يف أحد جوانبها -إىل تحقيق ذلك يف الحياة الحالية[[[ .أي أنها اآللية القانونية لعملية فصل الدينٍ
ٍ
ومعتقدات دين ّي ٍة -عن مجمل الواقع السيايس والسياسة
منظومات عقيديّ ٍة
وكل ما يتعلق به منٍ
أي ٍ
معتقد أو دينٍ أو
أحد عىل اعتناق وتبني
والحياة العامة وشؤون االجتامع املدين ،وعدم إجبار ِّ
ٍ
ألسباب ذاتي ٍة غريِ موضوعيّ ٍة .ينطبق املفهوم نفسه عىل الكون واألجرام الساموية عندما
تقليد مع ٍني
ٍ
فس بصور ٍة دنيويّ ٍة بحت ٍة بعيدا ً عن الدين يف محاولة إليجاد تفسري للكون ومكوناته[[[.
يُ ّ
وميكن القول ،بعد تحليل واقع ومناخ نشأة الفكرة العلامن ّية ،أنها جاءت عىل خلفية رص ٍ
اعات
تاريخيّ ٍة ،متحورت حول استباحة الدين -مبعناه االكلريويس املسيحي الكنيس القروسطي -لكل
أي تقدي ٍر للتطور العقيل البرشي،
مواقع الحياة الخاصة والعامة للفرد أو اإلنسان الغريب ..دومنا ِّ
وعلمي يف شتى ميادين الحياة مبا انعكس انفتاحاً
يل
وملا وصل إليه الفكر اإلنساين من تق ُّد ٍم عق ٍّ
ٍّ
وازدهارا ً عىل حياة الفرد وعالقاته .بالعكس كان االحرتاب سيد املوقف ،وكا َن الرصا ُع محتدماً
ُؤسسة الكنسيّة تلتزم بقواع َد وأنظم ٍة دينيّ ٍة ،وتتبنى َمجموع ًة
بني الكنيسة والعلوم ،إذ كانت امل ّ
ٍ
(بنصوص مق ّدس ٍة) ،وعند تط ّور العلوم ظه َر أ ّن
من النظريّات العلم ّية القدمية ،ربطتها مع الدين
الكثري من أفكار الكنيسة وآرائها مل تكن صحيحةً ،تناقض العلم واملعرفة العلمية ،ما أدى إىل اندالع
[[[ .ال ّنزعات األصول ّية يف ال ّيهود ّية واملسيح ّية واإلسالم .مصدر سابق ،ص.102 :
[[[ .العلامنية باإلنكليزية ،م .س.
[[[ .موقع املعرفة ،الرابطhttps://marefa.org:
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ٍ
وحروب بني العلامء وامل ُفكّرين املتنورين من جه ٍة ،والكنيسة (وجهازها الكهنويت) من جه ٍة
سجاالت
ٍ
أخرى .ويف القرن السابع عرش للميالد ،ت ّم تعزيز أفكار العلامن ّية بعد ظهور الحاجة إىل إجراء فصلٍ
كاملٍ للدولة واالجتامع املدين عن الكنيسة (وعقائدها ونصوصها) يف أوروبا ،بسبب انتشار التأثري
كل من السياسة واالقتصاد ،إضاف ًة إىل ظهور العديد من التأثريات السلب ّية الناتجة
الكنيس عىل ٍّ
ّ
عن الحروب بني الطوائف املسيحيّة األوروبيّة ،والتح ّدي الواضح بني ال ِعلم وامل َعارف الدينيّة .ويف

نهايات القرن العرشين للميالد أصبحت العلامن ّية من امل ُصطلحات وال ُنظم الفكريّة امل ُنترشة عىل
نطاقٍ واسعٍ[[[ ..والحقاً تطور هذا املفهوم واتسعت مديات تطبيقه ،ليعني الحرية (السياسية
أي قناع ٍة روحي ٍة
والفكرية واالجتامعية) واملساواة يف الحقوق والواجبات ،وعدم التفضيل ،وأ ّن ِّ
يجب ألّ تتمتع مبيز ٍ
ات ماديّ ٍة أو رمزيّ ٍة يسبب وجودها متييزا ً واضحاً ..ليكون املجتمع العلامين ،هو
نفسه املجتمع السيايس الذي ميارس األفراد من خالله يوميات حياتهم بنا ًء عىل قيمٍ مدن ّي ٍة عقالن ّي ٍة
مستقا ٍة من ٍ
اجتامعي مد ٍّين ،يستطيع جميع الناس (الخاضعني له) أن يعرتفوا ببعضهم بعضاً،
عقد
ٍّ
خاصاً ال يُفرض عىل اآلخرين ..وميكن
ويخدموا بعضهم بعضاً ،وبحيث يبقى الخيار الروحي فيه شاناً ّ
أن يأخذ هذا الشأن الخاص بعدين اثنني :البعد الفردي الشخيص ،والبعد الجامعي العمومي ،ويف
ّلت بح ّريّتها ال تستطيع اال ّدعاء بأنها تتحدثُ باسم املجتمع
هذه الحالة فإ ّن الجامع َة التي تشك ْ
كله ،وال تحتل املحيط العام ..ويتضمن املثل األعىل العلامين فكرتني أساسيتني؛ األوىل :الفصل بني
ما هو مشرتكٌ للجميع وبني ما يتعلق بالحرية الفردية واملحيط الخاص ،ويستهدف مثل هذا
أي رقاب ٍة،
التّقاسم اإلجراء العادل يف حق التّرشيع ،ويستثني من ذلك النشاط الفكري الذي ال تطالُه ُّ
والقناعات الفرديّة املكتسبة من حرية املعتقد ،وكذلك أخالقية الحياة املستقلة يف حدود الحق
العام الذي يضم ُن تعايش الحريات كلها ،والثانية :فكرة سيادة اإلرادة التي هي أساس قواعد الحياة
املشرتكة وقواعد الضمري والعقل الذي ينريه عىل ح ٍّد سوا ٍء»[[[.
ثالثاً -معنى الدّ ين لغة:
الفعل تار ًة يتع ّدى
اشتُقّت مفرد ُة «ال ّدين» يف اللغة العربية ،من الفعل الثاليث « َداْنَ» ،وهذا ُ
ويختلف املعنى باختالف ما يتعدى به .فإذا تعدى بنفسه يكون
بنفسه ،وتار ًة بالالم ،وتار ًة بالباء.
ُ
[1]. «Secular, Secularism, Secularization», Encyclopedia.com, Retrieved 72017-4-. Edited.
[[[ .هرني بينا-رويث« .ماهي العلامنية؟» .ترجمة :ريم منصور األطرش ،سوريا /دمشق ،املؤسسة العربية للتحديث الفكري ،طبعة 2005م ،ص.144 :
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(دانه) مبعنى ملكه ،وساسه ،وقهره وحاسبه ،وجازاه .وإذا تع ّدى بالالم يكون (دان له) مبعنى خضع
له ،وأطاعه ،والتزم بأوامره .وإذا تعدى بالباء يكون (دان به) مبعنى اتخذه ديناً ومذهباً واعتاده،
وتخلّق به ،واعتقده .وهذه املعاين اللغوية للدين موجود ٌة أيضاً يف املعنى االصطالحي للدين[[[.
ويعني الدين من الناحية اللغوية ،العادة والشأن .والتدين :الخضوع الذي ينبني عىل الدين املكافأة
والجزاء ،أي يجازى اإلنسان بفعله ،وبحسب ما عمل عن طريق الحساب .وجمع كلمة دينٍ  :أديانٌ.
فيقال :دا َن بديان ٍة ،وتديّن بها ،فهو متديِّ ٌن ،والتديّن :إذا وكل اإلنسان أموره إىل دينه .ومن كلمة
الدين تأيت صفة الديّان التي يطلقها الناس عىل خالقهم .وال َّديّانُ :اس ٌم من أَسامء الله عز وجل،
السالم) فقال« :كان
معناه :الحكَم القايض .وسئل بعض السلف عن اإلمام عيل بن أَيب طالب (علیه ّ
َديّانَ هذه األُمة بعد نب ُّيها»( .أَي قاضيها وحاكمها) .وال َّديَّانُ :ال َق َّهار ،ومنه قول ذي ا ِإلصبع العدواين:
نت َديَّاين فتَ ْخ ُزوين.
ال ِه اب ُن َع ِّمك ال أَفضَ ل َْت يف َح َسب /فينا وال أَ َ
لست بقاه ٍر يل ،فتَسوس أَمري.
أَي َ
ويقول الخليل يف العني:
وأدنت فالناً أدينه ،أي أعطيته َديْناً ...والدين
«جم ُع ال َّدين ديونٌ ،وكل يشء مل يكن حارضا ً ،فهو دين.
ُ
جمعها األديان .وال ِّدين :الجزاء الذي ال يُ ْجمع ألنه مصد ٌر ،كقولك :دا َن الل ُه العبا َد يدينهم يوم القيامة ،أي
يجزيهم ،وهو ديّان العباد .وال ِّدين :الطاعة .ودانوا لفالنٍ أي أطاعوه .ويف املثل :كام تدين تدان ،أي كام
تأيت يؤىت إليك.[[[»..
رابعاً -الدين (وفلسفته) يف االصطالح الفكري واملعريف:
ٍ
اصطالحي جامعٍ مانعٍ للدين ،نظرا ً لتعدد مستويات وعيه يف
تعريف
السهولة وضع
ليس من ّ
َ
ٍّ
املدارك واألفهام ،والكثري منها يبدو أن ال عالقة له باملعنى الذايت لل ّدين الذي هو ظاهر ٌة أصيل ٌة يف
عمق فطر ِة وصميم ِ
ذات اإلنسان ،وهو يعني حرصا ً الخضوع النفيس والعميل ملطلق خلق الوجود،
ٍ
تعريف ما للدين يتناسب مع
علمي يحاول تقديم
فكري أو
كل اتجا ٍه
(الله تعاىل) .بل نرى أ ّن ِّ
ٍّ
ٍّ
[[[ .معجم املعاين الجامع .الرابطalmaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86 :
[[[ .الخليل بن أحمد الفراهيدي« .كتاب العني» .ترتيب وتحقيق :د .عبد الحميد الهنداوي ،لبنان /بريوت ،دار الكتب العلمية ،طبعة أوىل لعام 2003م،
جزء ،2 :ص.62-61 :
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ٍ
معطيات ومنهجيّ ٍة فكريّ ٍة وعمليّ ٍة .لكن باملحصلة ميكن القول أن
أدواته ورؤيته ،وما ميلكه من
الدين هو هذا الخطاب الفكري والرؤية الكونية الشاملة حول معنى الوجود وطبيعة الكون والحياة
ٌ
حقوق وعليه واجباتٌ  .ويتضمن هذا الخطاب
واإلنسان ،والغاية من خلقه ووجوده ككائنٍ عاقلٍ له
يف داخله نسقاً من التعاليم والعقائد والرموز والطقوس املقدسة التي تعمل عىل بناء طبائ َع وإنشا ِء
أمزج ٍة ودواف َع روحيّ ٍة وعمليّ ٍة تتسم باملتانة والرصانة والقوة وسعة االنتشار وطول املدى يف ذات
اإلنسان عرب صياغة مفاهي َم معياريّ ٍة عن النظام العام للوجود يف معناه ومبناه وغايته ومكوناته،
مبا يتصل بحركة الفرد ،وتلبيس هذه املفاهيم بهالة الحقيقة املطلقة حتى تبدو الصيغ واملفاهيم
واقع ّي ًة بشكلٍ ٍ
فريد.
وقوام الدين وجوهره -كام قلنا -هو وجود اإلله الخالق ،أي اإلميان بوجود ق ّو ٍة مطلق ٍة مدبِّر ٍة،
وإل ٍه مطلقٍ (مفارقٍ ) ال مثيل له ،وال نظري ،خلق الكون والوجود كله ،وأودع فيه قوانينه وأرساره
كل يش ٍء فيه إبداعاً وإتقاناً ،وإليه ترجع جميع األمور واألشياء ،فهو العلة
ونواميسه ،وبث الحياة يف ِّ
الجوهرية ،هو أولها وهو منتهاها ..وباالستناد عىل العلة األوىل ،يتقوم الدين مبجموع ٍة أخرى من
ان
املقدسات واملعتقدات والطقوس ،لها أساسها يف الروح والنفس والعقل ،تبدو كمظه ٍر ملع ًنى ُج َّو ِ ِّ

من معاين الدين ..وهنا يأيت دور فلسفة الدين لتقوم برشح وبيان بواعث الدين ومعانيه ومنابعه،
ونشأ ِة املقدس وتجلياته يف حياة اإلنسان ،وصريورته وتحوالته يف املجتمعات البرشية .وميكن إيجازها
بحسب عبد الجبار الرفاعي[[[ -بأنها التفكري الفلسفي يف كل ما يتصل بالدين ،رشحاً وتفسريا ً وبياناًوتحليالً ،من دون أن تتكفل التسويغ أو التربير أو الدفاع أو التبشري ..وتُص ُّنف االتجاهاتُ األساسيّ ُة يف
ٍ
اتجاهات ،تتناول :اتجاه الوجود-
فلسفة الدين ،حتى أواخر العقد الثامن من القرن املايض ،يف خمسة
معرفة الله ،اتجاه نقد الدين يف الفلسفة التحليل ّية ،االتجاه املتأثر بالعلوم اإلنسانية ،وهو أيضاً عىل
ثالثة مسارات مهمة :املسار املتأثر بتاريخ األديان املقارن ،املسار املتأثر بالعلوم االجتامعيّة ،املسار
خاص ،اتجاه الفنون اللغوية وفعل الكالم
املتأثر بعلم النفس بشكلٍ عا ٍّم ،وبالتحليل النفيس بشكلٍ ٍّ
الديني ،املتأثر بــــــ «فيتغنشتاين» املتأخر ،اتجاه هرمنيوطيقا لغة الدين.
ومبوجب تلك الرؤية ،يعني الدي ُن رؤي ًة للكون والحياة ،ال غ َنى عنها يف العامل ،تحكم

[[[ .عبد الجبار الرفاعي« .متهيد لدراسة فلسفة الدين» .مركز دراسات فلسفة الدين /بغداد ،دار التنوير بريوت ،طبعة أوىل لعام 2014م ،ص.15 :
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األفكار الشخصية واألعامل والسلوكيات الخاصة والعامة للملتزمني به.
تعاريف عديد ٌة أخرى لل ّدين ،تنحو املنحى األكادميي األنرثبولوجي
طبعاً هناك -كام قلنا-
ُ
والسوسيولوجي واألركيولوجي ،ولكن عموماً ،ال ميكن الركون كثريا ً إىل تلك التعاريف الوضعية
املادية التي قال بها كثري من مفكري العلامنية ،والتي بنيت عليها مقتضياتٌ علميّ ٌة ومعرفيّ ٌة ثقافيّةٌ،
وآلياتُ عملٍ اجتامعيّ ٌة وسياسيّةٌ ،كانت لها تأثرياتٌ سلبي ٌة رضبت -يف كثري من اتجاهاتها التطبيقية

األداتية -صميم األصول األخالقية اإلنسانية وليس فقط القيم واألخالق ّيات الدين ّية ..حيث غدا الدين
عندهم مجر َد ٍ
وتنقيب عن أصل فكرته مبعناه العضوي ،ودراسة وتحليل الطقوس الدين ّية
بحث
ٍ
من خالل ما يكتشف من التنقيبات والحفريات األثرية (األركيولوجيّة) .يعني تقلص الدين عندهم
ٍ
مامرسات سلوكيّ ٍة شكليّ ٍة آلي ٍة ميارسها معتنقو األديان ،مام ال عالقة لها مبوضوع البعد
إىل مجموع ِة
يوم ،ومن لحظ ٍة إىل لحظ ٍة ،مبا يعني أنهم
يوم إىل ٍ
املفاهيمي الروحي ،والتكامل يف حياة املؤمن من ٍ
أفقدوا تعريفهم نكهة املعنى الفكري والفلسفي والبعد الروحي واملعنوي ،وتعاطوا معه بأبعا ٍد
ماديّ ٍة عضويّ ٍة بعيد ٍة عن معاين وقيم الحق والعدل واملساواة وغريها من األخالقيات والفضائل
الدينية اإلنسانية املعروفة.
المبحث الثاني -العلمانية والدّين ..تاري ٌ
خ حافل بالخصومة
والعداء

بدأت النخب العربية ومختلف تيارات الفكر العريب واإلسالمي بالجدل وإثارة النقشات
الواسعة حول املسألة الدينية واملسألة الدنيوية (السيايس) منذ زمنٍ طويلٍ ج ّدا ً ،ولعل الحاجة
رشعي لتقوية نفوذها
ديني
الدامئة ّ
ٍّ
للسلطات السياسية القامئة يف مجالنا السيايس إىل غطا ٍء ٍّ
بني الناس ،واالستعانة مبا (ومن ميثله) ملعرفة الصواب للدول واملجتمعات يف بحثها عن تثبيت
أركان الدولة ،وبناء أنظمتها القانونية االجتامعية وتدبّر الشؤون املختلفة ،ك ّر َس هذه الثنائية
احل متباين ٍة من العالقة الرصاعية أو الهادئة والسلمية ،فكانت السلطتان الدينية
التي مرت مبر َ
والسياسية هام من يقود املجتمعات واألفراد ،فتتحالفان أحياناً وتتصارعان يف أحيانٍ أخرى.
وقد ظهرت األحكام القانونية ،باعتبارها منبثق ًة عن الدين (املعبد-الكاهن-الرموز والطقوس)،
يف كل الحضارات القدمية كام يف الحضارات املرصية والعراقية ،والبابلية ،حيث كانت الفكرة الدينية
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السلم كام يف زمن
لدى القدامى هي املبدأ امللهم واملنظّم لحركة الفرد واملجتمع ٍّ
ككل ،يف زمن ّ

جانب
الحرب .كان الدين هو الذي يوجه األعامل جميعاً ،وكان حضو ُره كلّ ّياً ،يط ّوق اإلنسان من ِّ
كل ٍ
كل يش ٍء ،الروح والجسد ،والحياة الخاصة والعامة،
الخاصة والعا ّمة ،وكان ُّ
من جوانب الشؤون
ّ
كل يش ٍء ِ
يخض ُع لسلطان ديانة الحارضة (املدينة
واملآكل واألعياد ،واملحافل واملحاكم واملعارك ،كان ُّ
كل لحظ ٍة
أو اململكة) .كان الدين أه َّم ناظمٍ ألفعال اإلنسان ،واملرجع األول واألخري لكل ما يأتيه يف ِّ
من لحظات حياته ،كان ميزان عاداته وأعرافه ،وكان الدين يف تحكمه بالكائن اإلنساين مطلق
السلطان ،فام كانت تقوم قامئ ٌة ليش ٍء خارج إطاره .ومل تنعتق أنظمة الحقوق يف الغرب من الدين
شكالً ومضموناً إال يف القرن التاسع عرش ومطلع القرن العرشين ،وال يزال القانون اإلسباين والربتغايل
طائفي واض ٍح ،وقد كان للمسيحية -منذ اندماجها باإلمرباطوريّة الرومان ّية
واإليطايل موسوماً بطابعٍ
ٍّ
منوذج
وحتّى قيام الثورة الفرنس ّية -تأث ٌري حاس ٌم عىل السلطة والقانون .لك ْن تبلْور يف العرص الحديث
ٌ
ثالثٌ هو النموذج القانوين العلامين الذي تقف مبوجبه الدولة موقفاً محايدا ً متاماً وغري متح ّي ٍز عىل
امي[[[ ..وهكذا
الصعيد الديني ،ويكون القانون املدين عىل أساسه واحدا ً للجميع وعىل نح ٍو إلز ٍّ

تاريخي ولد ونشأ
فكري
منوذج
وصلتنا العلامنية املولودة يف الغرب السيايس واالجتامعي ،مبا هي
ٌّ
ٌ
ٌّ
وبرشي (غر ٍّيب بالتحديد) يتطور
اجتامعي
يف سياق الرصاع بني كنيس ٍة قروسطي ٍة متخلف ٍة ،و َعاْلَمٍ
ٍّ
ٍّ
ويتقدم بالعقل واملعرفة والعلم ،ثم انطلق لينظم العالقة بني الكنيسة والدولة ..وهي مبا هي عليه
من فصلٍ للديني عن الدنيوي ،وللشأن السيايس عن الشأن الديني (أيّاً كان هذا الدين) ،ال ميكن لهذا
تعش مطلقاً حالة التناقض بني دينها ودولتها ،بني مجالها التاريخي
يعني شيئاً لبلدانٍ مل ْ
النموذج أ ْن َ
القيمي الحضاري ،وبني مجالها السيايس االجتامعي ،وال ميكن أن يؤثر شيئاً أو يقدِّ م جديداً -من

ٍ
ملجتمعات مل ْ
تعش شيئاً اسمه نظام الكنيسة من األساس ،عىل الرغم
الناحية القيمية املعيارية-
من أن العلامنية مل تكن تعني فقط أنها حال ٌة إجرائي ٌة سياس ّي ٌة تتصل بالعالقة بني الدين والدولة ،بل
تفس وتعني أيضاً -كام عرف الحقاً -أنها عقيد ٌة فكريّ ٌة تتكامل (بحسب منظّريها) لتعطي
كانت ّ
رؤيتها الوجودية (الكونية) حول معاين الحياة واإلنسان ،وقيم العيش البرشي ذاتها.
وعندما وصلت فكرة العلامنية إىل بالدنا العربية واالسالمية تحولّت هذه الرؤية والنهج الفكري
ٍ
من حرك ٍة فكريّ ٍة إصالح ّي ٍة ِ
توجهات اجتامع ّي ٍة عقائديّ ٍة إىل شعا ٍر (رصا ِع ٍّي) تب ّنته النخب
ذات
[[[ .جورج قرم« .تعدّ د األديان وأنظمة الحكم» .دار الفارايب ،لبنان /بريوت ،طبعة عام 2011م ،ص.125 :
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السياسية والفكرية التي نشأت عىل خلفية مناخ النضال والكفاح ضد االستعامر ،والعمل عىل تحرر
بلداننا (عىل الرغم من أنه اضطروا كثريا ً الستخدام مفردة «الجهاد» الدينية لتزخيم وإشعال حروب
االستقالل) ،حيث تحالفت هذه الفكرة (العلامنية) مع دول ما بعد االستقالل الشكيل عن املستعمر
تغي مضمونها االجتامعي واإلصالحي مع تراجع الدولة
الخارجي ..لكن رسعا َن ما
ْ
اصطدمت -بع َد ّ
الوطنية وتهافتها وهشاشة تأسيسها -مع قيم املجتمعات العربية ونسيجها الحضاري الديني
اإلسالمي ،بعد أن ح ّولها رمو ُز تلك املرحلة أفرادا ً وجامعات سياسي ًة (ممن انهمكوا يف رصاعات عىل
السلطة) إىل أيديولوجي ٍة وعقيد ٍة سياسي ٍة فوقي ٍة الستثامرها يف املوضوع السيايس السلطوي ،فاقرتبت
من حدود االصطدام املبارش مع الدين ذاته ،عىل الرغم من أن نشأتها يف مهدها مل تكن عىل هذا
النحو االستقطايب الحاد ،ما أسهم يف تشويه صورتها وإبرازها كقيم ٍة مناقض ٍة ورافض ٍة للدين ذاته،
حتى أصبحت يف نظر املجتمع (املؤمن وامللتزم باملعاين الدينية) مقرتن ًة بالكفر ومبفهوم اإللحاد.
وهكذا تسلّحت الدول ُة منذ نشأتها بسالح العلمنة الذي بات عقيد ًة سياسي ًة وكفاحي ًة مناوئ ًة -يك ال
نقول معاديةً -لعقيدة األمة .هذه التحوالت جعلت كثريا ً من التيارات والنخب (التي أعطت لنفسها
صفة الوطنية والتقدم والعقالنية) تضع العلامنية خيارا ً وحيدا ً للتقدم ،ومم ّرا ً إجباريّاً للولوج إىل
جنة النهضة املنشودة وتحقق التنمية االجتامعية والسياسية ،وأ ّن رش َط ذلك -من الناحية الفكريّة
واإلجرائ ّية -هو تغي ُري مفاهيم الدين وقيمه وطروحاته وتوجهاته القامئة ،هكذا فهم أغلب حداثييي
العرب فكرة العلامنية ..وات ّخذوها منص ًة للنيل من الدين ،بل ومحاربته يف صميم قيمه وجوهرانية
وجوده وعىل آما ٍد زمنيّ ٍة طويل ٍة من تحالفهم العضوي مع نظم االستبداد والطغيان ،فباتت يف نظر
الوعي الشعبي والرأي املجتمعي والجامهريي العريب واإلسالمي ،نوعاً من الدين أو ديناً جديدا ً قامئاً
بذاته (يواجه ويناهض) دين األمة األسايس وهو اإلسالم ،مبا ينطوي عليه (هذا الدين الوافد الجديد)
ٍ
ومحددات فكريّ ٍة ومفاهي َم ور ًؤى اجتامع ّي ٍة وكون ّي ٍة «مميز ٍة!» ،ميكن استثامرها ملزيد من
من قيمٍ
التحكم والسيطرة عىل الناس ،واحتكار البعد الرمزي واملعنوي لألمة ،لينصب السياسيون (الطغاة)
وافد ٍ
من أنفسهم خلفاء لله عىل األرض ،يحكمون باسمه تحت اسمٍ (ودينٍ ) ٍ
جديد هو «العلامن ّية».
هنا تبدو خطورة موضوعة العلامنيّة يف مجتمعاتنا العربيّة واإلسالميّة ،يف تح ُّولِها أ ّوالً إىل سالحٍ
ف ّعالٍ لتشويه الدين وقيم مجتمعاتنا اإلسالم ّية (مع اعرتافنا بكل ما فيها من أمر ٍ
اض مزمن ٍة) ،ووصفها
بالتخلف والتعصب والتطرف (واليوم باإلرهاب) ،وثانياً إىل عقيد ٍة سياس ّي ٍة أُريد من خاللها -بعدما
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تب ّنتها السلطات القامعة -تغيري عقائد الناس ،واجتثاث قيم املجتمع واألمة ،ورأساملها الرمزي واملعنوي
والروحي منذ أن ق ِّدمت كفكر ٍة خارج ّية املنشأ واملولد إىل عاملنا اإلسالمي الذي كان يبحث عن مواقع
قوة للنهوض الفكري واالجتامعي ،ف ُق ِّدمت له العلامن ّية كخشبة إنقا ٍذ ضمن كثريٍ من مشاريع النهوض
والتقدم ..يف ٍ
وقت كان من املفرتض فكريّاً وأخالق ّياً -ومن باب الوفاء للفكرة العلامنية ذاتها التي
ُولدت يف فضاء الغرب الثقايف -أن تكون هذه الفكرة مجر َد فكر ٍة وآلي ٍة سياسيّ ٍة غريِ عقائديّ ٍة ،يتمحور
دورها حول إعادة توزيع السلطة االجتامعية ذاتها عىل النخب املختلفة واملتنوعة يف اجتامعنا الديني،
ال أن تكون أدا ًة (باطشةً) ملحاربة الدين اإلسالمي ذاته ،والتهكم عىل النسيج الحضاري والتاريخي
تعسكرتْ سياس ّياً
لعقيدة الناس وثوابتها التي تحظى باالحرتام والتقديس ،ومحاوالت تلك النخب (التي ْ
وتخندقت حزبيّاً ومتفصلت مع الفكر الواحد والحزب الواحد) تحريف و «إبدال» الخطاب الديني
ٍ
مبنظومات تفكرييّ ٍة «وأخالق ّي ٍة جديد ٍة» تحارب الدين ذاته يف أصل وجوده وجوهر معانيه ..مبا يعني
أن تلك النخب حاولت «اصطناع» ر ًؤى دين ّي ٍة أخالق ّي ٍة وسلوك ّي ٍة تناسبها يف رصاعاتها املستمرة عىل

فخلقت مؤسساتها الدينية الوعظية الخاصة بها والتابعة لها ،واملتع ّيشة عىل فتات
الحكم والسلطة،
ْ
ٍ
ومؤسسات ...عىل عكس ألوانٍ ثاني ٍة وأشكا ٍل أخرى من العلامنيات الغربية
موائدها ،شخوصاً وأجهز ًة
ومؤس ٍ
سات) ،فامتنعت
التي
ْ
احرتمت العامل الديني والبعد الروحي الحقيقي ملجتمعاتها (فكرا ً وبني ًة ّ
عن الخوض والكالم يف الدين ،ومل تتدخل يف الشأن العقيدي واألخالقي االجتامعي ألديان مجتمعاتها،
بل كا ّن جوه ُر فكرتها العلامنية ذا ٍ
سيايس ٍ
بحت وهو «الحيادية» وعدم االنحياز الديني،
بعد إجرا ٍّيئ
ٍّ
متاح للجميع (أفرادا ً
والتحرر من مراقبة ِّ
أي دينٍ للمجال السيايس العام الذي هو فضا ٌء تداو ٌّيل عا ٌّم ٌ
ٍ
وأحزاباً
وهيئات اجتامع ّي ًة وغ َري اجتامع ّي ٍة) ،يسمح فيها حتى لرجال الدين مبامرسة أدوا ٍر سياس ّي ٍة تحت
سقف الحرية واملواطنة والحكم املدين.

طرف ٍ
نقيض من
وعىل الرغم من كل تلك املعالجات ،وعىل رأسها ،أ ّن العلامنيّة ُ
تقف عىل َ ْ
موضوع اإلسالم بالذات كدينٍ ورسال ٍة ،وكرشع ٍة مدني ٍة ودنيوي ٍة وليست فقط أخروي ًة مفارِق ًة (كام
ككل ،وعىل
يزعم العلامنيون) يجب أن نعرتف ببقاء الرصاع بني الفريقني ،ما أث ّر عىل وضع األمة ِّ
مستقبل اسرتاتيجياتها التنموية واالجتامعية ،حيث كان للعقم التنموي والحرمان السيايس والظلم
االجتامعي بالغ األثر يف ظهور حركات التطرف والتكفري واإلرهاب منذ عدة عقو ٍد ،واستغاللها
واستخدامها من قبل النخب الحاكمة لتربير البقاء والهيمنة ..وهذا كلّه ناج ٌم يف تصوري ،عن
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بقاء كث ٍري من القضايا املعرفيّة (والواقع صورته يف النص والفكر) التي مل تُحسم بعد يف فضاء
الثقافة العربية واإلسالمية عىل مستوى الرفض املطلق أو القبول املتوازن لجهة تحول تلك العنارص
ٍ
عوامل دافع ٍة للبناء ومح ّرض ٍة عىل االنجاز واالبتكار ،وتف ّجر
َ
(كإمكانات قابل ٍة) إىل
غري املحسومة
شعلة التنمية العقل ّية والعمل ّية ،وبناء ّأسس التقدم اإلسالمي املنشود مبعايريه املفاهيم ّية واألخالق ّية
العمليّة ،ومعطياته املاديّة تحضُّ ا ً وب ًنى علميّةً .وما نعنيه من الحسم هنا ،هو بقاء «أيديولوجيا
تتعايش فيها األضداد ،وتتصار ُع
ُ
التوفيق والتكييف» مهيمن ًة عىل عقولنا وأفكارنا منذ عقو ٍد طويل ٍة،
يف ِ
ّلت تاريخه
داخلها املتناقضات من مختلف نظريات وثنائيات الفكر العريب واإلسالمي التي ظل ْ
منذ بدايات عرص اإلحياء الديني يف القرن املايض .هذا املنطق الرصاعي من الالحسم -والقلق
السلبي املستديم -أسهم عمليّاً يف مراكمة فشلنا الحضاري وتقهقرنا التنموي كمسلمني ،وزاد يف
مسافة ومساحة ابتعادنا عن الحضور يف العرص والحياة ،بل وف ّرغ مشاريع النهوض اإلسالمية
املتعددة ذاتها التي طُرحت ،من عنارص قوتها وزخمها الهائلة الالمنظورة الكامنة يف بنية اإلسالم
حضاري إنسا ٍّين ،ميتلك أعظم مواقع القوة الروحية الدافعة لألصالة
ذاته ،كدينٍ ورسال ٍة ومرشو ٍع
ٍّ
ِ
لطروحات جامعات التطرف
واإلنسانية .كام أنه أسهم وبق ّو ٍة يف توفري حاضن ٍة اجتامعيّ ٍة قويّ ٍة
الديني ،ومن يدعو لهم ،ويو ّجه أفكارهم العقيمة املتشددة من أشباه الفقهاء واملثقفني الدينني.
ولعل من أبرز تلك الثنائيات املتنابذة غري املحسومة التي فرضت نفسها وحضورها عىل ساحة
ٍ
وسيايس
فكري
صعيد
الفكر العريب اإلسالمي منذ زمنٍ طويلٍ  ،وما زالت تثري النقاشات عىل غري
ٍّ
ٍّ
وإسالمي ،هي إشكالية العلامنية والدين (العلمنة والسياسة).
ونهضوي عر ٍّيب
ٍّ
ٍّ
وما زاد من رقعة التصارع والصدام بني موضوعتي العلمنة والدين ،هو إرصار نخب الحكم
السيايس العريب واإلسالمي كام قلنا ،عىل التدخل يف الشأن الديني حتى عىل أضيق مستوياته
وحيوي للغاية ،يف
رشعي مه ٍّم
ونطاقاته ،من خالل استثامر (واستغالل) الدين ،كمعطًى وغطا ٍء
ٍّ
ٍّ
آليات حكمهم وتثبيت مواقع سلطانهم وطغيانهم ،وأيضاً حرص الكثري من الجامعات اإلسالمية
عىل موضوعة السلطة والترشيع السيايس السلطوي ،ورغبتهم الجامحة يف اإلمساك بقبضة الحكم،
بقطع النظر عن الوسائل واآلليات (سلم ّي ًة أو عنفيةً ،ال فرق يف نظرهم) ،أكرث بكثريٍ رمبا من حرصها،
عىل الجهاد الفكري العلمي ،والبناء الثقايف واملعريف ،واالستنكاف -بقد ٍر كبريٍ -عن استحضار رشعية
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السلطة (وباألخص منه مبدأ التداول والتع ّدد) بعيدا ً عن مفردات التأصيل النيص والحاكميّة الدينيّة

تناقض النص ،وال تلغي مفاعيله وإشعاعاته الخصبة.
التقليديّة ،وصوالً لقراء ٍة تجديديّ ٍة ح ّي ٍة فيها ،ال ُ

 ..هذا مظه ٌر من مظاهر تلك الخالفات الناشبة والثنائيات الخالفية املستحكمة ضمن موضوعة

العلمنة والدين ،بكل ما يتفرع عنها من «فكرويّ ٍ
ات نقيض ّي ٍة» كاإلسالم والعلمنة ،واألصالة واملعارصة،
والتاث والحداثة ،والهوية والعرص ،ووإلخ ..ويف اعتقادي أ ّن تلك الثنائيات الفكريٍة
والنقل والعقلّ ،
ٍ
مجهودات فكريّ ًة كثري ًة
استهلكت
اجتاحت فضا َءنا الثقايف والسيايس منذ عقو ٍد طويل ٍة -قد
التيْ
ْ
ونصوص معرف ّي ٌة ق ّيم ٌة بال ٍّ
شك ،ولكن دومنا
اكمت من خاللها طروحاتٌ نقديّ ٌة
ومشاري َع نهضويّةً ،تر ْ
ٌ
أي اخرتاقٍ أو تغيريٍ -أو حتى مجرد «حلحل ٍة» أو انزيا ٍح ٍ
بسيط ،إذا صح التعبري -يف البنية
حدوث ِّ

رصمة للرتاث التقليدي (الفقهي األشعري بالذات) املسيطر القائم عىل العقول والسلوكيات ،مع
املت ّ
ٍ
توس ٍ
خيوط
طات ونسج
أنها ومبعظمها (أعني مشاريع النهوض اإلسالمي) كانت تستهدف إيجاد ّ

وجسو ٍر للعبور يف ما بني تلك الثنائيات املختلفة واملتباينة.
نقدي
من هنا ،مل يعد من املمكن البقاء يف طور التكييف واستمرار محاوالت التوفيق بال حسمٍ
ٍّ
بنيوي ومستحك ٌم بني أطر ٍ
َ
اف رمبا
الخالف
يل رصي ٍح وواض ٍح كام قلنا ..حيث يجب اإلقرار هنا بأ ّن
ٌّ
عم ٍّ
فلكل ماهيته القا ّرة ومجال اختصاصه واشتغاله املوضوعي،
التوسط بينها أساساًٍّ ،
َ
ثبت أنه ال ميكن ّ
ٍ
باتجاهات أخرى..
وبيئته الذاتية املناسبة التي ينمو فيها ويتحرك من خاللها
واليوم حان وقت إنهاء التوسط بني تلك األطراف حيث ال وسيط بينها .حان الوقت لتحريك البحر
الجامد الذي تعفنت فيه أفكار الحداثة املزيفة التوسطية ،وأفكار التطرف الديني العنفية ..والجمود ال
يح ّركه سوى استثامر أجواء الهزمية املعرفية واالنقطاع الفكري عن العرص منذ قرونٍ نتيجة إغالق باب
االجتهاد عند القسم األكرب من املسلمني ،دخوالً يف طور العقل والعقالنية مبذاقها اإلسالمي األصيل املرشق
الذي تحدث عنه تراثنا نفسه ..« ..ليثريوا دفائن العقول» .[[[..كام يقول اإلمام عيل (علیه السالم).

[[[ .ابن أيب الحديد املعتزيل« .رشح نهج البالغة» .الخطبة رقم .1 :تحقيق :محمد إبراهيم ،دار األمرية ،لبنان /بريوت ،طبعة عام 2007م .ص.45 :
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المبحث الثالث :العلمانية في االجتماع الديني اإلسالمي ..احتوا ٌء
رفض ،مقارب ٌة في التطبيق
ٌ
أم

العرب واملسلمون عموماً عىل مصطلح «العلامنية» ،ومل تتقبله مختلف أوساطهم
ملْ ينفت ِح
ُ
الفكرية واالجتامعية حتى اليوم كام قلنا سابقاً ..بل واعتربوه دخيالً عليهم ،ونبتاً غريباً عن تربتهم
وتاريخهم الثقايف واجتامعهم الديني اإلسالمي القائم عىل أ ّن السيادة أوالً وأخريا ً لله تعاىل وليس
لإلنسان ،عىل الرغم من معطى حريّته وخياره املسؤول .لقد َوفَ َد إليهم من سياق آخر ،من سياق
الالئكية (العلامنية) الغربية التي ال ميكن أن تلتقي أبدا ً مع اإلسالم يف البنية والجوهر.

هذا التناقض البنيوي بني اإلسالم والعلامنية ،زادت ح ّدته من خالل سوء مامرسات العلامنية
العربية بحق املجتمع واألمة ،وهي مامرساتٌ تط ّبعت بطباع مريديها وحملتها من الديكتاتوريني
والطغاة ..والعداء بينهام بات مستحكامً ،والسجاالت مستمرةً ..فاإلسالم كدينٍ ورسال ٍة إنسان ّي ٍة،
يقوم عىل عنرص الوحي ،وتقتيض تعاليمه االنقياد واالستسالم واإلذعان ملا جاء من عند الله ديناً
ودنياً ..يقول تعاىل:
ص ٍ
ش ِك َني..
يم َح ِنيفًا َو َما كَانَ ِم َن الْ ُم ْ ِ
اط ُم ْس َت ِق ٍيم ِدي ًنا ِق َي ًم ِملَّ َة إِ ْب َرا ِه َ
« ..ق ُْل إِنَّ ِني هَدَ ِان رَبِّ إِ َل ِ َ
اي َو َم َم ِت لِلَّ ِه َر ِّب الْ َعالَ ِم َنيَ ..ل َشِيكَ لَهُ َو ِب َذلِكَ أُ ِم ْر ُت َوأَنَا أَ َّو ُل
ق ُْل إِنَّ َص َل ِت َون ُُس ِك َو َم ْح َي َ

ا ْل ُم ْس ِل ِم َني»[[[ ..أما الالئكية (العلامنية) فتقتيض رفض املقدس ،والتمرد عىل الوحي والكفر مبرجعيته
يف عالقة الدين بالحياة ،عىل الرغم من أن قسامً كبريا ً من العلامنيني يعترب أ ّن العلامنية ليست ضد
اإلسالم ،بدليل أنها تدافع عن حرية االعتقاد والعبادة لكل الناس واألديان واملذاهب ،وهذا أم ٌر
وخاطئ عمل ّياً وباطن ّياً ،ألن العلامنيني العرب أبعدوا -من جه ٍة أوىل -الدين اإلسالمي
صحيح ظاهريّاً،
ٌ
ٌ
عن ساحة الحياة الرحبة التي جاء إليها ليامرس دور هداي ٍة وتبشريٍ وإنذا ٍر (ما يقتيض الحضور يف
الحياة والعرص) ،وح ّجموه ،وحبسوه يف القمقم ،وح ّددوا دوره ووظيفته فقط يف تأبيد السالطني
ومتجيدهم ،والتهليل والدعاء لهم عىل منابر ال ّدين ،من خالل وزارات األوقاف وأرباب الشعائر
الدين ّية ..بينام -من جه ٍة ثاني ٍة -حاربوا هذا الدين يف جوهره القيمي والرشعي[[[ ،من حيث إنّه
[[[ .سورة األنعام.163-161 :
[[[ .طبعاً علينا أن نقر باملقابل ،أن كثريا ً من هؤالء النخبة امللتزمة علامن ّياً (وعىل الرغم من قساوة بعضهم يف هجومهم عىل الدين عموماً واإلسالم خصوصاً)
مل يطالبوا (من خالل قناعتهم وإميانهم بفكرة العلامنية) سوى بإشاعة مناخات الحرية والدميقراطية والدعوة إلقامة حكم املواطنة الصالحة ،ونبذ العنف
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عقائدي .واألنىك من ذلك ،أنهم
دي ٌن يف الفكر واإلحساس واملامرسة ،دين يرنو للتغيري ،كنظام حيا ٍة
ٍّ
ٍ
كضيف ،بينام هو يف العمق صاحب الدار واملجتمع واألمة..
عاملوه
وبالنظر إىل عدم وجود ترب ٍة وأرض ّي ٍة شعب ّي ٍة مناسب ٍة ،واحتضانٍ
إسالمي ملفهوم وصيغة
شعبي
ٍّ
ٍّ
«العلامنية» التي حددت لنفسها معاي َري «مق ّدسةً» جديدة ،فُهمت عىل أساس أنها ستكون بديالً عن
الدين اإلسالمي ذاته ،وتدخلت يف مختلف شؤون املتدينني وحياتهم وتجاربهم ،حتى باتوا يؤمنون
بالكفر واإللحاد واملروق عىل الدين اإلسالمي… بالنظر إىل ذلك كله ،انحرص تداول هذا املصطلح
اليوم -عىل الرغم من تأثرياته الجمعية -إىل حدوده الدنيا يف كتابات ومعارك املثقفني «النخبويني»
فقط ،ومل يعد كثري من املفكرين وأصحاب مشاريع النهوض العرب التقدميني وغريهم من أبناء
التيارات العلامنية العربية ،يتداولونه يف كتاباتهم ومجالسهم ونداوتهم ،بل تراهم يتحدثون بكرث ٍة
يل مقبو ٍل شعب ّياً عن مصطلح
عن مصطل ٍح آخ َر ،هو «املدنية» يف محاول ٍة منهم إليجاد بديلٍ عم ٍّ
«العلامن ّية» ،ميكن من خالله مد جسور الثقة مع الناس املتدينني بالفطرة والرافضني عموماً ملفهوم
العلمنة القادم إليهم من الخارج.
ولكن عىل الرغم من كل الضغوطات املجتمعية ،بقي قس ٌم كب ٌري من مثقفينا العلامنيني متمسكاً
بفكرة «العلامنية» ،ولكن مع محاولة تبيئتها وتوطينها عرب ّياً عرب ربطها بكلمة «مؤمن ٍة» ،فظهر

مصطلح جدي ٌد هو مصطلح «العلامنية املؤمنة» التي يسميها البعض بالدميقراطية العقالنية ،لتمثل
ٌ
تيارا ً ثالثاً حقيقيّاً
ومستقلً ،يصدر من قلب مشكالت العرب واملسلمني ،ومن واقعهم الحضاري،
ّ
وينطلق من الثقافة العربية اإلسالمية ومن تجلياتها املعارصة يف مجتمعات العرب واملسلمني..
وبالعودة إىل وجود تقاطعٍ واسعٍ وكب ٍري بني فكرة العلمنة أو مصطلح املدنية أو معنى
العلمنة املؤمنة من حيث تطابق هدفية التنفيذ ،ميكن القول بأن ما يهم الناس حاليّاً بعد
مامحكات املثقفني وتصارع األفكار هو نجاح التطبيق وإنجاز املأمول واملنشود يف إقامة دو ٍل
عرب ّي ٍة وإسالم ّي ٍة تهتم ببناء مواطنها الفرد عىل قواع َد متين ٍة من الحرية واملساواة والعدل ورفع
ٌ
أهداف وغاياتٌ ومقاص ُد كربى ،ت ُشكّل ركائ َز ملنظومة الحقوق
الظلم وإحقاق الحق ،وهذه
واملبادئ اإلسالمية التي كان جاء من أجلها الدين ،وكان يقول عنها النبي األكرم محمد (صلی اللّه
والطائفية ،واعتبار ذلك مقدم ًة إلقامة ما أسموه بالسلطة املدنية أو الحكم املدين القائم عىل تعميم الحريات ،وتداول الحكم سلم ّياً ودميقراط ّياً عرب آلية
االنتخابات الدورية النزيهة.
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علیه وآله وسلّم) يف حديث صحيح ومشهور« :بُعثت ألمتم مكارم األخالق»[[[.
ورشط تحقق كل تلك القيم الحيوية املهمة هو أن تكون تلك الدول (بغض النظر عن اسمها)
حيادي ًة تجاه أبنائها لجهة معتقداتهم وانتامءاتهم وتصوراتهم الفكرية والثقافية والدينية واملذهبية،
أي أن تكون (علامنيةً=مدنيةً) توفر لهم جميعاً الظروف والعوامل املالمئة نفسها لتحقيق حرياتهم
املتنوعة واملتعددة ..ومن جه ٍة ثاني ٍة أن تعمل الدولة الوطنية (املدنية) عىل إدماج مواطنيها طوعيّاً يف
رص ُمشكِّل ٍة لقوتها البرشية (املتوزعة
عملية البناء والتنمية والفعل التاريخي ،كمواطنني أحرا ٍر وكعنا َ
ٍ
انتامءات عرقي ٍة وديني ٍة ومذهبي ٍة وجهوي ٍة وطبقي ٍة متنافر ٍة أو متباين ٍة طبيع ّياً وتاريخ ّياً).
عىل
ويف ظني أ ّن هذا االندماج املطلوب لتحقق فاعلية الدولة عىل الوجه األكمل واألرقى لن يتم
مجتمعي» عاد ٍل ،يساوي بني املواطنني يف الحقوق والواجبات،«سيايس
إال بتوفري غطا ٍء أو إطا ٍر
ٍّ
ٍّ
ويرفع مبدأ «االستحقاق والجدارة» أساساً لحيازة املواقع واملناصب واملكاسب داخل الدولة ،ويجعل
القانون -بقواعده العامة املجردة -حكامً وفيصالً عادالً بني الكل من دون تفرق ٍة ،وينحاز إىل مدنية
الحكم وبناء الدولة الدميقراطية الحديثة( ..وهذا برأيي أهم من رشوط مدنية الدولة بعد توفر
رشط علامنيتها).
أي مبعنى أن تكون دولنا (املدنية املبتغاة) مؤسسيةً ،تظللها قيم الحرية والكرامة والعدالة
واملساواة والعقالنية ،وتحكمها سلطاتٌ مدني ٌة منتخب ٌة سلميّاً ودميقراطيّاً تحت سقف الدستور،
تعمل يف ظل قوان َني عادل ٍة تصون حق الفرد املواطن يف حرية التعبري واملعتقد والقول ،وحرية
االنتامء السيايس ،وحرية التجمع والتنظيم السيايس ،وحرية الوصول للمعلومات ،وحرية التعددية
السياسية والحزبية..
ٍ
ٍ
بسلطات مدني ٍة تتقوم مببدأ العدل والقانون
شديد أن تكون دولنا املدنية محكوم ًة
وباختصا ٍر
جانب آخ َر ..وهذه
وحب الوطن وأهله ،وهاجسها خريهم وكرامتهم وعزتهم وإنسانيتهم من
ٍ
هي أهم تجليات ومعاين الدولة املدنية (العلامنية) «دولة املواطنة الصالحة» ،ودولة «املؤسسات
املدنية» ،دولة تكريس سلطة القانون وسيادة الدستور.
[[[ حديث أشهر من نار عىل علم ،رواه البخاري يف «األدب املفرد» رقم ( ,)273وابن سعد يف «الطبقات»  ،192/1وأحمد .318/2
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وعىل هذا الطريق اندلعت ما سمي بثورات الربيع العريب ،وبهذه الدوافع تفجرت -بدايةً -كثور ٍ
ات
«مدني ٍة» غريِ طائفي ٍة يف كثري من بلداننا العربية ،عىل عكس ما أرادتها بعض السلطات الرسمية العربية
كثور ٍ
ات دين ّي ٍة ومذهب ّي ٍة ملحاربتها وبالتايل سهولة قمعها ،يف حني أرادها الشباب الثائر الواعي أن تكون
ٍ
رصخات مدوية لبناء دو ٍل مدني ٍة ونُظُمٍ دميوقراط ّي ٍة ،تكون يف خدمة املجتمع ،وتحقق العدالة للجميع
دومنا متييزٍ ،وتنظم مامرسة الحريات العامة ،وتسعى إلسعا ِد رعاياها وتوفريِ العمل والحياة الكرمية
الالئقة لهم أسو ًة بباقي الناس يف الدول املتقدمة ،وحفظ كرامتهم ،وإثبات موجوديتهم اإلنسان ّية
ٍ
كذوات فاعل ٍة ومنتج ٍة وحارض ٍة يف مجتمعاتها ،ومستقبل دولها املدنية.
أي موارب ٍة هو إنتاج صيغ ٍة للحكم التعددي الشوروي
ويف النهاية املطلوب إنجازه فورا ً وبال ِّ
املرتكز عىل قاعد ٍة راسخ ٍة من مبادئ وقيم «اإلنسان-الفرد-املواطن» املنتج والفاعل واملأمون
والحر يف عيشه وفكره ومعتقده الديني والسيايس ،والحاصل عىل كامل حقوقه االقتصادية
ٍ
ٍ
بسلطات سياس ّي ٍة
مجتمعات مدني ٍة تعدديّ ٍة ح ّر ٍة محكوم ٍة
والسياسية وغريها ،من خالل إقامة
ونُظُمٍ دميقراطيّ ٍة تداوليّ ٍة أساسها وجوهرها خدمة مصالح هذا «الفرد-املواطن» صاحب الكلمة
األوىل واألخرية يف املبدأ واملنتهى ،عىل قاعدة سالمة الوطن والدولة ،وضامن حقوق الناس
والحفاظ عىل أمنها واستقرارها ..وهذه قضية ال يرفضها اإلسالم ذاته الذي يقوم عىل مبادئ الحق
َ
والخي واملعطاء
املعاف
والحرية والعدالة وإتاحة الفرص والخيارات أمام الناس كام قلنا ..فالوطن
ِّ
(والناس الحاصلون عىل حرياتهم وحقوقهم املدنية ،واملستقبل والحياة الكرمية العادلة) هو
حلم الجميع وهو غايتهم األساسية.
واعتقادي أن ما تقدم من تجل ّي ٍ
ات ملعنى مفهوم الدولة املدنية ،هو نفسه حكم املواطنة
الصالحة ،حكم اإلنسان املسلم املنتج ،حكم الدولة املؤسساتية العادلة ،التي تنصهر فيها كافة
االنتامءات لصالح الوطن ضمن أط ٍر قانونيّ ٍة دستوريّ ٍة ضامن ٍة ،ومن خالل االلتقاء عىل أرضية
املصلحة الوطنية العامة ،ويتم ذلك بنا ًء عىل معطيات الفكر اإلنساين العاملي اليوم ،والتي
يروج لها يف ساحاتنا الفكريّة ومنتدياتنا الثقافية من خالل األبعاد التالية:
 - 1الهوية اإلنسانية املنفتحة الواعية.
 - 2االنتامء الحر التعددي املدين.
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 - 3التعدديّة وقبول اآلخر ،وإشاعة ثقافة التسامح.
 - 4الحرية واملشاركة السياسية ،والتداول السلمي للسلطة.
والدولة املدنية املنشودة هي -كام قلنا وكررنا -دولة القانون واملؤسسات واملساواة وفصل
السلطات .وهذه الدولة -بقطع النظر عن تسميتها إسالميّ ًة أو مدنيةً -ال تتناقض مع كون الله
سبحانه وتعاىل هو مصد َر السلطات جميعاً ،باعتبارها أجىل وأكرب حقيق ٍة جاءت الكتب واألنبياء،
ومارسوها يف معركتهم من أجل تحرير اإلنسان من عبودية اإلنسان .وهي تعني هذه الحقيقة أن
ألي مجموع ٍة برشيّ ٍة عليه ،وإمنا السيادة لله وحده.
اإلنسان ح ٌّر ،وال سيادة إلنسانٍ آخ َر أو لطبق ٍة أو ِّ
وبهذا يوضع ح ٌّد نها ٌّيئ لكل ألوان التحكم وأشكال االستغالل وسيطرة اإلنسان عىل اإلنسان[[[.
والدي ُن اإلسالمي يتحرك يف هذا االتجاه نفسه ،لتمكني الفرد املسلم (واإلنسان عموماً) من
مامرسة دور الخالفة الطبيعي الحقيقي ،كس ّي ٍد للحياة (بحكم نظرية االستخالف الرباين) ،جاءت
األديان كلها من أجل خدمته وتوفري ظروف تفعيل دوره وإنتاجه وإبداعه ،ليصبح عىل صورة قيم
الله تعاىل وصفاته يف العلم واملعرفة والحضور والبناء واإلمثار املدين الحضاري «َ ..والَّ ِذي َن َجاهَدُ وا
نسانُ إِنَّكَ كَا ِد ٌح إِ ٰ َل َربِّكَ كَدْ ًحا َف ُملَ ِقي ِه .[[[»..والسبل هي
ِفي َنا لَ َن ْه ِديَ َّن ُه ْم ُس ُبلَ َنا ..« ،[[[»..يَا أَيُّ َها ا ِلْ َ

سبل الحق والخري والقيم الربانية األصيلة ،وتحقق اللقاء مع قيم الله تعاىل يف السعي الحثيث
خاص وعا ٍّم يف ظل دولة العدل.
والكدح االرتقايئ إليها .وهذا كله يحتاج لجها ٍد بنا ٍّيئ ٍّ
طبعاً الدول ُة كظاهرة حية وتاريخية يف حياة البرشية ،حتى لو كانت دول ًة متشكل ًة وفقاً
ملرجعي ٍة إسالمي ٍة ،أو يف إطار قيم اإلسالم العليا ،فهي ال تصل إىل مستوى املقدس ..هي دول ٌة
ٍ
وواجبات
بوظائف وتنفذ مها َّم
تتحمل مسؤولي ًة تاريخي ًة يف التعمري والبناء املادي واملعنوي ،وتقوم
َ
ديني أم علام ٍّين -أ ْن يراقبوا
أي دينٍ أو
ٍ
محددةً ،ويحق لجميع املواطنني -إىل ِّ
مذهب أو تيا ٍر انتمواٍّ ،
وكل من يتبوأ
أي تقصريٍ .فال دول َة ثيوقراطي ًة يف اإلسالمّ ،
مؤسسات هذه الدولة ويحاسبوها عىل ِّ
ألي
موقع الحكم والسلطة يف الدولة ،فهو يصل إىل هذا املوقع باختيار الناس وانتخابهم ،وال يحق ِّ

الس ّيد محمد باقر الصدر« .اإلسالم يقود الحياة» ،منشورات وزارة الثقافة اإليرانية ،طبعة عام 1982م .ص.9 :
[[[ّ .
[[[ .سورة العنكبوت.69 :
[[[ .سورة االنشقاق.6 :
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ٍ
عي أنّه يحكم باسم الحق اإللهي ..ألنّه يحكم باسم الناس الذين انتخبوه ملوقع املسؤولية.
أحد أ ْن ي ّد َ
وعليه فإننا نعتقد أ ّن إنهاء حالة االلتباس بني اإلسالم كمنظوم ٍة ترشيعي ٍة وقيمي ٍة ومفهوم الدولة
املدنية التي تتعاىل عىل انقسامات مجتمعها وتكون ممثلة لجميع مكوناته وتعبرياته ،يستند إىل
حضور الناس أفرادا ً وجامعات يف الساحة ،ليك ال تتغول الدولة وتتحول إىل دول ٍة تسلطي ٍة ،وليك ال
يتعدى أح ٌد عىل موقع الشعب واملجتمع يف العمل السيايس وإدارة الشأن العام ..أل ّن إنجا َز مفهوم
(وحقيقة) الدولة املدنية يف فضائنا العريب واإلسالمي ،يتطلب حضورا ً وكفاحاً ومكابدةً ،حتى
تتعزز قواعد املامرسة السياسية بعيدا ً عن نزعات الغطرسة والهيمنة والشمولية ،وحتى يتم إنجاز
مفهوم التداول يف كل مؤسسات ومستويات الدولة[[[ .إنني وسيادة مفاهيم القانون والتداول
والسلمية بحاجة لعقالني ٍة تتحرك يف عمق الفكر املجتمعي ،تتغلب عىل الفكر الرغبوي والعاطفي
السائد ،وتضمن لنا مجتمعاً عقالن ّياً متسامحاً ،بعيدا ً عن التطرف والخرافة والالمعقول .وبالفعل
انطلقت الشعوب الغربية يف تقدمها الحضاري بعد تحديد سلطة رجل الدين ،فارتكزت إىل العقل
بدالً من من تعاليم الكنيسة وشقّت طريقها نحو التقدم الحضاري الهائل ..وما نقصده بالعقالنية،
اعتامد العقل مصدرا ً أساسيّاً للمعرفة ونقد الواقع ،وتشخيص األولويات ،وترشيد الوعي والعقل
الجمعي ،ومحاكمة األنساق املرجعية للعقائد والفكر والثقافة ،يف مقابل مصاد َر معرفي ًة أخرى ال
تنتمي للعقل .تفرض نفسها سلط ًة مقدس ًة ال يطالها النقد من وحي الالمعقول والخرافة والغيب..
واملربر الختيار (العقالنية الشاملة) أ ّن مجتمعاتنا عموماً هي مجتمعاتٌ دين ّيةٌ ،تتخ ُذ من الدين
مرجعي ًة مطلق ًة لها ،شاء من شاء وأىب من أىب ،وهي ستبقى عىل هذا النحو ،ال ميكن تغيري بوصلتها
ورشعتها ،حيث تستم ُّد تلك املجتمعات من اإلسالم رؤي ًة توحيدي ًة للوجود والكون والحياة ،وتتخذ
منه قاعد ًة معياري ًة لبناء منظومتها األخالقية الخاصة والعامة ،فال ميكن التخيل عن الدين مطلقاً،
وهذه ليست إشكالي ًة بطبيعة الحال .بل اإلشكالية تكمن يف موقعٍ آخ َر ،وهو ما عاش عىل حوايش
ٍ
ٍ
الدين وأطرافه من اتكالي ٍة ،وما ساد تلك املجتمعات من بد ٍع وخر ٍ
وغيبيات
وشعوذات وسح ٍر
افات
ما أنزل الله بها من سلطان ،قُ ِّدمت (وتُق َّدم إىل اليوم) عىل أساس أنها من الدين ..يعني جاءت
عىل حساب الدين وحساب العقل واملنطق العقيل ،بل بعضهم يعرض عن التربيرات العلم ّية،
ويلجأ للرتاث واملرويات الدين ّية (الضعيفة وغري املسندة) لتفسري الظواهر واألحداث .ولهذا ما
[[[ .محمد محفوظ« .اإلسالم والدولة املدنية» .مركز آفاق للدراسات والبحوث .تاريخ النرش2012 /2 /17 :م .الرابط:

https//:aafaqcenter.com
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عقل كله) ،ومتارس النقد واملراجعة واملساءلة
مل تستتب النزعة العقلية يف مجتمعاتنا (والدي ُن ٌ
إسالمي متنوعٍ ،تسوده قيم العدل
العقلية عىل جميع املستويات ،ال ميكن التمهيد ملجتمعٍ
ٍّ
واملواطنة والحرية والتسامح والتعدديّة ،الدين ّية والثقافية[[[ .وهذه القيم اإلنسانية قا ّر ٌة يف رؤية
اإلسالم ذاته ،كمرشوع ّي ٍة مبادئي ٍة نظري ٍة ،منذ أن نزلت رسالته السمحة عىل نبي الرحمة (صلّی اللّه
علیه وآله وسلّم) ،وانطلق داعياً ومبشِّ ا ً ونذيرا ً .واإلسالم يف نصوصه التأسيسيّة وتوجيهاته العا ّمة،
ال يعارض وال يناقض حقائق ومكونات الدولة املدنية ،وغياب النموذج التاريخي العميل عىل هذا
بأي شكلٍ من األشكال ،معارضة النصوص
الصعيد (مع وجود مناخات الطرح النظري) ،ال يعني ِّ
والتوجيهات اإلسالم ّية لاللتزام بكل متطلبات بناء دول ٍة مدني ٍة يف االجتامع اإلسالمي املعارص.
خصوصاً وأننا نعيش يف أجواء سياسيّ ٍة واجتامعيّ ٍة صعب ٍة للغاية عىل صعيد اإلسالم واملسلمني يف
ٍ
ومجتمعات بأكملها تحت زعم ما يسمى
هذا الهجوم عىل الدين ووصمه باإلرهاب ،وتحطيم دو ٍل
بـــــ «مكافحة اإلرهاب» ،مع أن اإلسالم ليس هو املسؤول عن إنتاج التطرف واإلرهاب ،وتوليد
العنف يف املجتمع[[[ .بالعكس العلامنيات العربية (بنامذجها املطبقة يف بلداننا ،قمعاً واستبدادا ً
ومصادر ًة للرأسامل الروحي اإلسالمي) هي التي أنتجت نقيضها اإلسالمي املتطرف والتكفريي،
حيث مارست الدولة العربية الحديثة -التي تب ّنت هذا الفكر العلامين (الحدايث شكالً فقط) -شتى
ٍ
(كوافد
صنوف اإلرهاب والفساد واإلستبداد ،بحق مواطنيها ،بعدما فرضت عليهم الفكر العلامين
غريب) بالقوة والقهر والعسف األمني ،هذه العلامنيات العرب ّية تسبب مبارش ًة يف الفشل
عقائدي
ٍ
ٍّ
السيايس واإلعاقة التنموية والتخلف الحضاري ،كنتيج ٍة طبيعيّ ٍة لعدم مشاركة الناس بالتنمية،
واستنكاف أبناء تلك املجتمعات عن الفعل والحضور يف كل مواقع البناء الحضاري ،بسبب تناقض
معتقداتهم وأنسجتهم الدينية التاريخية مع ما فرض بقوة الحديد والنار عليهم سياس ًة واقتصادا ً..
إسالمي.
يخل منها بل ٌد عر ٌّيب أو
فاندلعت الحروب الداخلية ،واشتعلت االحرتابات األهلية التي مل ُ
ٌّ
ٍ
مجتمعات
تلك الرصاعات مل تكن بني رجال الدين وبني نخبة الوعي العقالين والتنويري ،بل بني
[[[ ماجد الغرباوي« .املوقف من العلامنية» .صحيفة املثقف ،العدد ،3963 :تاريخ2017 /7 /12 :م .الرابط:
http://ns1.almothaqaf.com
تنموي،
[[[ .وباالستتباع هناك من يح ّمل الدين مسؤولية اإلخفاق التنموي الذي طال بلداننا ،والحق يقال أن الدين ال عالقة له مبا حدث من إخفاقٍ وفسا ٍد
ٍّ
مهام كانت بنيته الفكرية والعملية ،واملسؤول هو السياسة والقيادة التي استلمت الحكم ورهنت القرار بذاتها ،آخذ ًة عىل عاتقها مهام التنظيم والتوزيع
واالستثامر ،وإدارة مؤسسات املجتمع ومختلف هياكله اإلدارية .والسياسات الراهنة للقيادات القامئة ،هي نفسها املسؤولة عن هذا الحطام املادي والخراب
الروحي الهائل ،وعن تدهور األوضاع الدين ّية والسياس ّية الدين ّية عموماً إىل ما عليها اليوم ،مبا يف ذلك من إعاقة حركة التجديد الديني ،وحرمان الدين من
إمكانيات التطور العقالين والروحي..
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نخب
مؤمنة بالدين كمجا ٍل للفعل الوجودي الخاص والعام (ورؤية متكامل ٍة للوجود) ،وبني ٍ
فست العلامنية كعقيد ٍة سياسية حا ّدة ،واتبعت مختلف أساليب الفرض
عسكريّ ٍة انقالب ّي ٍة قمع ّي ٍةّ ،
ٍ
جديد يقف يف مواجهة الدين الساموي ،أو
عىل العامة ،التي رأت أ ّن العلامنية ليست سوى دينٍ
يرمي إىل إلغائه .بل وصل األمر ببعض املثقفني والنخبة املفكرة (ممن يدورون حول فلك السلطات
القاهرة) أن اعتقدت هي ذاتها (وهي املفرتض أن تكون عقالني ًة ومالك ًة لزمام التحليل املنطقي
واملوضوعي) بأ ّن العلامن ّية مشتقة من العلم ،وهي دين الدولة الجديد ..ولها سلطتها الكاملة عىل
الجسد والروح معاً .ما جعل من الدولة سلط ًة دين ّي ًة سياديّ ًة منافس ًة جديدةً .وهذا هو خط ٌر كب ٌري
جعل الدولة (املؤمنة بدينها العلامين الجديد) سلط ًة أوتوقراطيةً ،وهو مياثل باملقلب اآلخر ،سيطرة
الدين عىل الدولة ،وتحولها لدولة ثيوقراطية .ويف الحالتني ،الغاية تبدو واضح ًة يف متكني الفرد
(السلطان) الواحد املتامهي ذات ّياً وجسديّاً مع السلطة وفق منوذج (أنا الدولة والدولة أنا).
إ ّن القيام بالتّحوالت والتجديدات للنظم االجتامعية الالزمة للتجدد الحضاري لألمة ،ال تتطلب
تغيري عقائد الناس ،والتهكم عىل تاريخها ،واالستهتار برتاثها ورأساملها الرمزي والروحي ،ومحاربته،
ومحاولة إسقاطه ،والطعن به عىل الدوام ،كام جرى (ويجري) يف اجتامعنا العريب واإلسالمي منذ
نخب فاقد ٍة لرشع ّيتها التاريخ ّية والجامهريية ..وكأن عقائد الناس والتزاماتها الدينية
عقو ٍد عىل يد ٍ
عائق أمام التقدم والحداثة العلم ّية ،وتحقق التنمية الحقيقية واالزدهار التنموي للفرد واملجتمع..
مع أن هذه العقائد نفسها وإميان الناس نفسه ،هو الذي يفرتض أن يكون منبعاً ومح ِّركاً للسياسة
وقيم السياسة ذاتها ،إذ كيف ميكن الحصول عىل الوالء والرشعية الطبيعية من دون استجاب ٍة واعي ٍة
ككل ،بحيث إنّه ال ميكن
لهذه القيم وملن يؤمن بها ،وهي بذاتها أضحت هوي ًة للفرد واملجتمع ٍّ
مامرسة السياسة أصالً من دون هوي ٍة وقيم ٍة هوياتي ٍة صحيح ٍة وأصيل ٍة راسخ ٍة يف معتقدات الناس
ونسيجها الحضاري القيمي ..فال معنى إذا ً ،للعلامنية وفقاً ملا يطرحونها ،كام جاءتْ يف الفكر الغريب،
ويريدون تطبيقها بالق ّوة يف مجالنا السيايس واالجتامعي اإلسالمي ،من حيث إنها تحري ٌر للدولة من
سيطرة رجال الدين (سلطة رجال الكنيسة) ،وتحرير العقل والوعي من االستالب والتبعية للقيم
الغيبية والسحرية ،ألنها عندنا ال تعني سوى تحرير الدولة من سلطة الحاكم املستبد املطلق،
وإحياء القيم الدينيّة والرتاث الروحي ،كإطا ٍر للتجديد وتحقق فعل التنمية الصحيحة ..والخطأ
الكبري الذي وقع فيه املفكّرون العلامنيون وال يزالون يقعون فيه يف الغرب والرشق عىل السواء -كام
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التنصل
يقول برهان غليون[[[ -هو تحويل العلامنية إىل قيم ٍة أو مصد ٍر لقيم السياسة (بحيث يتم ُّ
من قيم املجتمع وتراثه) ،والحال هو أ ّن العلامن ّية مل تق ّد ْم قيامً خاص ًة للسياسة ،وليس بإمكانها أن
تق ّد ِم القيم الرضورية لها ،وال أ ْن تصنع لنفسها قيامً مناقض ًة أو مغاير ًة لقيم املجتمع التاريخ ّية ،أو
أن تكون منبعاً لقيمٍ جديد ٍة متميز ٍة .هذه القيم تأيت من العقل املنفتح ،ومن النقل املكرس لقيمٍ
إنسانيّ ٍة دامئ ٍة وأبديّ ٍة .وتتشارك األديان -مبا تُق ِّدمه من مع ًنى وقيمٍ وأخالقٍ  -يف خلقها وإبداعها،
محل سجا ٍل ونزا ٍع أو موض َع ٍ
دنيوي ،وليست َ
مجال إبدا ٍع وتطوي ٍر واجتها ٍد ،بل
خالف
وهي ليست َّ
ٍّ
هي -بعكس املعارف العلمية -مبادئُ رصين ٌة ومعياريّةٌ .وكل ما يحصل لها -يف سياق تطبيقاتها
ٍ
وتجديد ،أل ّن منبعها الثقافة الدين ّية ورأسامل املجتمع الروحي الديني،
العملية -هو إعاد ُة صياغ ٍة
ومادتها الوحيدة هي التضامن واألخوة اإلنسانيّة.
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نقد نماذج العلم الديني المبن ّية
[[[
على أسس ما بعد الوضع ّية
جعفر مرواريد[[[ ورضا أكربي

[[[

فی هذه السنوات األخرية ،طرح مجموع ٌة من األساتذة واملفكّرين يف الجامعات والحوزات
البعض من هؤالء املنظّرين أ ّن يف
مناذج مختلف ًة حول كيف ّية إنتاج العلم الديني .فوجد
العلم ّية
ُ
َ
ٍ
فلسفة ما بعد الوضعية نظريّ ٍ
وإشكاالت عىل العلم واملامرسة العلميّة متثّل نقط ُة انطالقٍ مناسب ٍة
ات
نحو إنتاج العلم الديني.
ِ
العديد من النظريّات املختلفة ،التي تر ّددت
ونعتقد أن ما بعد الوضعية ساهمت يف تشكيل
بني العينيّة والعقالنيّة وما بني األذهانيّة وما شاكل ،والتي تجاهلت نوعاً ما مبدأ النسبية .ومن أبرز
هذه النظريّات وأشدها تأثريا ً هي نظريّة النامذج (الباراداميات) للفيلسوف األمرييك توماس كون.
وجميع مناذج العلم الديني املذكورة يف هذا املقال -ما عدا نظريّة العلم املق ّدس للسيد حسني
نرص ونظريّة سعيد زيباكالم -مبن ّي ٌة عىل قبول مثل هذه النظريات .لك ّنها تواجه مشكل ًة أساس ّيةً:
فهي من جه ٍة تقبل بعض نظريّات االتّجاه النسبي ،ومن جه ٍة أخرى متيل إىل قبول ما تدعيه
الوضعية .وميكن القول بأن رس هذه اإلشكال ّية هو عدم قدرتها عىل التوفيق بني ادعاءات باراداميَ ْي
متخالف َْي وبني نتائجهام النظرية.

[[[ .املصدر :مراوريد ،جعفر و أكربي ،رضا« ،نقد و بررسی مدل های علم دینی مبتنی بر الگوهای علم شناختی پساپوزیتیویستی» ،مجلة فصلية:
علمی -پژوهشی قبسات :صيف عام ،1395 :السنة الحادية و العرشون ،العدد ،80 :من صفحة  95إلی .116
تعريب :عيل رضا رشارة وحسنني الجامل.
[[[  .أستا ٌذ مساع ٌد يف كلية اإللهيات واملعارف اإلسالمية يف جامعة فردويس يف مشهد .أعامله بالفارسية :بررسی و نقد مبانی انسان شناختی علوم اجتامعی
پرسپکتیویستی ،نقد و بررسی مدل های علم دینی مبتنی بر الگوهای علم شناختی پساپوزیتیویستی ،پرونده ویژه :درآمدی بر پرونده علم دینی،
هایدگر و دور هرمنوتیکی.
طالب يف مرحلة الدكتوراه يف القرآن والعلوم االجتامعية يف «مؤسسه آموزىش عاىل علوم انساىن قم».عضو اللجنة العلمية يف جامعة اإلمام الصادق (ع)،
[[[ٌ .
سائر أعامله :نقد و بررسی مدل های علم دینی مبتنی بر الگوهای علم شناختی پساپوزیتیویستی ،تبیین رویکرد سلبی فخر رازی به زبان دینی با تأکید
بر مبانی آن ،نظریه کاربردی معنا و تأثیر آن در معرفت شناسی دینی ،وابستگی معناشناسانه اخالق به دین ،جربه دینی سوئین برن و اصل زودباوری.
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الكلامت املفتاح ّية :العلم الديني ،ما بعد الوضعيّة ،منوذج (بارادايم) ،الفرضيّات املتافيزيقيّة،
القيم الثقاف ّية ،النسب ّية ،منوذج العلم الديني ،العقالن ّية.
 .1المقدمة:

يوجد العديد من اآلراء املختلفة حول العلم الديني وإمكانه وكيفيّة تحقّقه ،وقد طُرحت يف
الجامعات والحوزات العلم ّية من ق َبل بعض العلامء واملحققني .فذهب رسوش وملكيان إىل عدم
إمكان العلم الديني (الحسني ،1930 ،ص .)15 :بينام ذهب آخرون مثل بايا إىل إمكان ذلك ،لك ّنهم
فكّكوا بني الحيث ّية املعرف ّية للعلم والحيث ّية التكنولوج ّية بلحاظ إمكان أن يكون العلم دين ّياً ،فقالوا
بإمكان ذلك يف الحيثية التكنولوجية دون املعرفيّة .وبالتايل ،صار الكالم عن التكنولوجيا الدينية ال
العلم الديني (املصدر نفسه ،ص .)292 – 273 :وذهبت مجموع ٌة ثالث ٌة إىل إمكان العلم الديني بل
إىل موجوديّته عىل أرض الواقع بحسب الشواهد التاريخ ّية (املصدر نفسه ،ص.)15 :
مناذج مختلف ٍة حول كيفيّة تأسيس
وأما الذين قالوا بإمكان العلم الديني ،فقد جاءوا بعدة
َ
وإحياء العلم الديني .واعتمد بعضهم يف نظرياته عىل مبانٍ مستوحا ٍة عىل ما يبدو من فلسفة ما
بعد الوضع ّية ،وقاموا باستغالل الفرص التي تساعدهم يف نظريّاتهم يف العلم الديني.
وتشتمل فلسفة ما بعد الوضعية عىل العديد من اآلراء املختلفة واملتنوعة ،لكن اشرتاكها الواضح
يف الكثري من املسائل ،دعانا إىل أن نصنفها تحت عنوان ما بعد الوضعية .وميكن أن نع ّد اإلذعان
القاطع بوجود الفرض ّيات املتافيزيق ّية والقيم الثقاف ّية يف العلم ،من املسائل املشرتكة املذكورة .كام
ميكن مالحظة هذا األمر املشرتك بشكلٍ واض ٍح يف أسس العلوم املعرف ّیة لتوماس کون (يف،1939 ،
ص )148 – 145 :ويف نظريّة األلعاب اللغوية للفيلسوف فيتغنشتاين (تريغ ،1393 ،ص.)52 – 47 :
لكن السؤال األسايس هنا هو أنه كيف استعان أصحاب نظرية العلم الديني باآلراء املعرفية
ملا بعد الوضعية بشكلٍ عا ٍّم ،وبأسس العلوم املعرفية لتوماس كون ونظريته عن النامذج
خاص؟ وبعبار ٍة أخرى :هل استطاعوا التوفيق بني ادعاءاتهم املعرف ّية من
(الباراداميات) بشكلٍ ٍّ
جه ٍة وبني ادعاءات أسس ما بعد الوضعية من جه ٍة أخرى؟ وهل ميكن يف الواقع كسب الجوانب
اإليجابيّة فقط للعلوم املعرفيّة من دون الوقوع يف جوانبها السلبيّة الخطرية؟ وعىل فرض إمكان
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ذلك ،فهل استطاع هؤالء تحقيق التناسب واالنسجام بني معتقداتهم يف ضمن أبحاثهم؟
فقد كتبنا هذا املقال ألجل اإلجابة عن هذه األسئلة من خالل تحليل مجموعة من مناذج العلم
الديني التي تعتمد عىل أسس ما بعد الوضع ّية يف أبحاثها .وسيتمحور بحثنا حول نظريّة كوِن التي
ٍ
اختالف بني نظريّة كون وبني
ت ُع ّد من أبرز النظريّات حول ما بعد الوضعيّة .وعىل الرغم من وجود
سائر النظريّات يف هذا املجال ،إال أننا نعتقد بأن نظريّته تشتمل عىل جميع املسائل األخرى ،ما
جعلنا نُدرجها هذه النظرية .وتلك املسائل األخرى هي :عدم تحقق العين ّية ،والعقالن ّية ،ومابني
األذهان ّية يف املامرسات العلم ّية .وبنا ًء عليه ،لن نتعرض إىل البحث عن الكثري من النظريّات األخرى
حول العلوم املعرفيّة ،كنظريّة األلعاب اللغوية لفيتغنشتاين مثالً ،ونظرية املعرفة االجتامعيّة
إلدينبورا ،وآراء ما بعد الحداثة .بل سنقترص عىل املحاور األساسيّة لنظريّة توماس كون.
أما يف ما يرتبط بنامذج العلم الديني ،فسوف نكتفي بذكر بعضها كنموذج خرسو باقري،
والسيد حسني نرص ،وسعيد زيبا كالم ،وآية الله جوادي آميل وحسني بستان .وتجدر اإلشارة إىل
أن هذه النامذج تشرتك مع املسائل التي تربط بني منوذج كون مع آراء ما بعد الوضعية من قبيل
مسألة وجود الفرض ّيات املتافيزيق ّية والقيم الثقاف ّية يف املعرفة العلم ّية .بل تأثرت مناذجهم بنظريّة
كون بشكلٍ واض ٍح ،حتى أ ّن بعضهم س ّمى منوذجه بالبارادايم مثل كون (الحسني وعليبور،1390 ،
ص12 – 3 :؛ أكربي ،1393 ،ص45 :؛ كايف وأكربي ،1393 ،ص3 :؛ خريي ،1389 ،ص.)31 – 8 :
كون:
 .2الرؤية العلم ّية المعرف ّية لتوماس ِ

أدخل توماس كون التاريخ يف فلسفة العلم (كون ،1996 ،ص .)3 :كام بحث فيه بشكلٍ
مفصل
ٍّ
عن تاريخ التحوالت العلم ّية ،وجاء بأمثل ٍة كثري ٍة عن البحث العلمي .ثم أثبت بذلك أن العلم ال
عوامل ومبانٍ
ُ
يخلو من القيم الثقافيّة والتحوالت االجتامعيّة كام يدعي الوضعيون .بل توجد
أنتولوجي ٌة وابستمولوجي ٌة وانرتوبولوجي ٌة لها دخال ٌة يف خصائص العلم وطبيعته ويف النتائج العلم ّية.
وهذه املباين هي التي دعت الباحثني إىل عدم تلقي العلم بهذا الشكل وإىل ر ّد دعوى العين ّية
والعامل ّية فيه ،فالعلم ميل ٌء باآليديولوج ّيات والنظريّات الق ْبلية غري العلم ّية.
وهذه الرؤية تجاه العلم هي التي أفسحت املجال اال ّدعاء إمكان العلم الديني .ولكن قبل أن
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نتعرض للبحث يف أسسهم حول العلم الديني ،ال بد لنا من عرض تصوي ٍر إجام ٍّيل عن أسس العلوم
املعرف ّية لتوماس كون.
يعتقد كون أن البارادايم هو الذي يجعل العلم علامً ومي ّيزه عن سائر أنواع املعارف .ووظيفتُه
هي املحافظة عىل دوام العلم واستمراره (تشاملرز ،1378 ،ص .)109 :لكن ما هو البارادايم؟ مل
أي مع ًنى أو تفسريٍ واض ٍح لهذه الكلمة ،لكنه ذكر لها عد َة معانٍ مختلف ٍة يف كتابه «بُنية
يق ّدم كون َّ
معنى لهذه الكلمة .بل إ ّن كون نفسه
الثورات العلم ّية» ،إىل ح ّد أنهم ع ّدوا له ما يقارب العرشين ً
إبهام يف هذه الكلمة ،واستمر إىل آخر حياته يحاول أن يجد توضيحاً مناسباً لهذا
سلّم بوجود ٍ
املفهوم ولغريه من املفاهيم األساسيّة واملفتاحيّة يف نظريّته حول العلوم املعرفية (– Godfrey
.)Smith, 2003, page 3
ومن بني جميع معاين البارادايم املذكورة يف كتاب كون -سوا ًء بشكلٍ
ضمني أو رصي ٍح،-
ٍّ
ٍ
يل منهام للبارادايم وهو« :مجموع ٌة
يوجد معنيان ينفعاننا ،وميكننا استخراج مع ًنى
واحد ك ٍّ
من اال ّدعاءات حول العامل ،والطرق لجمع املعلومات وتحليلها ،والعادات يف التفكري والعمل».
(املصدر نفسه ،ص.)76 :
ويبدو أنه غالباً ما كان يستعمل كون كلمة البارادايم يف معناها الكيل ،أي مبعنى اإلنجاز الخاص أو
النموذج .ويرى غودفري سميث أن هذا املعنى الثاين (النموذج) هو املعنى الدقيق لكلمة البارادايم.
ويرى أن «الباراداميات مبعناها الكيل (أي األساليب الكلية للتعلّم) يتضمن البارادايم مبعناه الخاص
والدقيق (أي األمور التي تعمل كقدو ٍة ملهم ٍة بالنسبة إىل باقي األمور)»( .املصدر نفسه ،ص.)77 :
مندرج تحت املعنى األول الكيل .وهذه
ومن خالل ما تقدم ،يتضح أن املعنى الثاين للبارادايم
ٌ
الفكرة موجود ٌة أيضاً يف تحليل تشاملرز ملعنى البارادايم .ويرى تشاملرز أن البارادايم يشتمل عىل
ٍ
ومقومات مختلف ٍة ،منها :القوانني واملعطيات النظريّة املرصح بها (تشاملرز ،1378 ،ص،)109 :
أجزاء
وما يتضمن بعض األسس املتافيزيقية التي تقوم بهداية األبحاث يف داخل البارادايم الواحد (املصدر
نفسه ،ص .)110 :فعىل سبيل املثال ،بارادايم نيوتن يفرتض أنه« :يجب تفسري الطبيعة املادية عىل
وكل آل ٍة تقع تحت تأثري القوى املختلفة تتحرك عىل طبق قانون نيوتن
أنها مبنزلة اآللة امليكانيكيةُّ ،
للحركة» (املصدر نفسه).
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ويتوسع العلم العادي إذا ما جعلنا اإلنجاز الخاص أو النموذج -الذي نعتقد أنّه املركز األصيل
ّ
ادايم واح ٍد.
للبارادايم -أساساً يف البارادايم .وهذا العلم العادي «يتم هدايته ومراقبته بواسطة بار ٍ
ويقوم البارادايم بتعيني املعايرياملسموح بالبحث بها يف داخل هذا العلم الذي يقوم بهدايته.
ويقوم برتتيب وهداية العلامء العاديني يف مامرساتهم العلمية وأثناء تحليلهم للمعضالت
وتفكيكها» (املصدر نفسه ص.)109 :
وميكن للعلم العادي أن يدوم عد َة عقو ٍد أو قرونٍ  ،ألنّه بنا ًء عىل فكرة البارادايم فإن التغيري
يف العلم ال يحصل بسهولة .هذا خالفاً ملا كان ي ّدعيه الفیلسوف کارل بوبر .ويرى كون أن العلم ال
يسد األبواب عىل نقده وإبطاله ،كام أنه «بدالً من أن يبطل العلامء نظريّاتهم ،فإنّهم يدافعون
عنها بق ّو ٍة ،حتى إذا لزم األمر يقومون بشتى أنواع التغيريات فيها بدالً من أن يطرحوا نظريّاتهم
جانباً» (غلوفر ،1383 ،ص.)107 :
ويخالف كون بوبر يف رأيه بأن من م ّيزات العلم انفتاح مسائله عىل االنتقاد دامئاً حتى يف
األصول الرئيسيّة (بوبر ،1384 ،ص .)47 :ويستدل كون عىل أنه من الخطأ أن نعتقد بأن أبواب
العلم مفتوحة دامئاً عىل االختبارات الفكريّة األساس ّية ،بل لو كانت هذه امل ّيزة التي يراها الفالسفة
مهمة موجودة فيه ،لكان وضعه أسوأ بكثري (.)Godfrey-Smith, 2003, page 78
وتدل خصوصيّة عدم االنفتاح أمام النقد واإلبطال ،عىل وجود ميزة أساسيّة متيّز نظريّة كون
يف العلوم املعرفيّة عن سائر النظريّات .ويعتقد كون أن العلامء الذين ميارسون عملهم داخل
البارادايم ،يفرتضون منذ البداية قدرة البارادايم عىل حل املسائل واملشكالت ،وينسبون اإلخفاق
وعدم التوفيق يف األبحاث إىل عجز العلامء والباحثني وضعفهم ،ال إىل ضعف البارادايم (تشاملرز،
 ،1378ص111 – 110 :؛ محمدبور ،1389 ،ص .)252 :وهؤالء العلامء ثابتون عىل إميانهم بهذا املبدأ
وليس لديهم أدىن ٍّ
شك أو انتقا ٍد يف قدرة البارادايم .كام أنّهم ال يختلفون يف املسائل األساسيّة .وعدم
عم هو قبل العلم
االختالف هذا هو ذلك اليشء الذي مي ّيز العلم العادي الواقع يف بارادايم ما ّ
(تشاملرز ،1378 ،ص111 :؛ Godfrey-smith, 2003, p: 80؛ يف ،1393 ،ص .)140 – 120 :فعىل
سبيل املثال ،نالحظ أن النظريّة السلوكيّة عند سكيرن تشتمل عىل أصلني أساسيّني ،هام:
 .1تعلّم اإلنسان يف األصل هو كتعلّم الفرئان الصحراويّة والحامم وسائر الحيوانات.
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رصفات التي تتّبعها نتائج
 .2عمليّة التعلّم تسري عىل مبدأ التحفيز أو الثواب ،والت ّ
نتائج سيئ ٌة ال تتك ّرر كثريا ً.
رصفات التي تتّبعها ُ
ج ّيد ٌة تتك ّرر أكرث بينام الت ّ
وباإلضافة إىل هذين األصلني ،يشتمل بارادايم سكيرن أيضاً عىل املع ّدات االختباريّة ووسائل
جمع املعلومات واإلحصائيّات وغري ذلك من األمور (Godfrey-Smith, 2003, p80؛ ريتزر،1384 ،
ص .)426 :وبشكلٍ عا ٍّم ،قد ات ّفق جمیع السلوکیین -غیر سکیرن -املخلصون لهذا البارادايم عىل
أصول هذا البارادايم .وقد أ ّدى هذا التوافق إىل منو املدرسة السلوك ّية وتط ّورها.
وعىل هذا األساس ،فإن التغيري والتق ّدم يف النظريّات والقوانني ليسا تابعني لعقالن ّية العلم ،وإمنا
التغيات االجتامعيّة والنهضات الفكريّة العظيمة .ومل
لبعض األحداث الثوريّة التي لها جذو ٌر يف ّ
ِ
تكتف هذه النهضات الفكريّة بإدخال الشبهات إىل القوانني والنظريّات العلم ّية الرائجة فحسب،
بل استهدفت القواعد األساس ّية للبارادايم بشكلٍ ال ميكن فيه رد الشبهات عنه بأساليب من قبيل:
التوافق عىل األصول ،أو نسبة القصور والعجز إىل العلامء ال إىل البارادايم ،أو عدم انفتاح العلم
عىل النقد واإلبطال.

 2-1النتائج واللوازم النظريّة لنظريّة كون
عاملي الختيار
ما هو السبب الذي يدعونا الختيار بارادايم من الباراداميات؟ هل مث ّة معيا ٌر ٌّ
أفضل من غريه فی نظر العلامء؟ يرى كون أنّه ال يوجد
بارادايمٍ ما؟ وما الذي يجعل بارادامياً ما َ
منطقي يدل عىل أن أفضل ّية بارادايمٍ ما عىل آخ َر تجعل العالِ َم يختار بارادامياً آخ َر ،وإنّ ا
برها ٌن
ٌّ
عوامل خارج ٍة عن العلم ،كبساطة البارادايم ،أو ارتباطه باحتياجات املجتمع،
َ
يعود سبب ذلك إىل
عامل آخ ُر يلغي احتامل
أو قدرته عىل حل بعض املسائل (تشاملرز ،1378 ،ص .)116 :ولكن يوجد ٌ
أي برهانٍ
منطقي يف اختيار البارادايم ،وهو أن الذين يختارون باراداميا معيناً ي َر ْون فيه
دخالة ِّ
ٍّ
مجموع ًة مختلف ًة من األصول واملعايري امليتافيزيقة واملقدمات الدخيلة يف تشكيل البارادايم .وهذه
املعايري بالنسبة لهم هي أفضل من املعايري املوجودة يف الباراداميات األخرى إذا ما قورنت معها
(املصدر نفسه).
ومن جه ٍة أخرى ،إذا افرتضنا أن مجموع ًة من العلامء أعجبت ببارادايمٍ ملجموع ٍة أخرى من
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العلامء ،وكانت املجموعتان تبحثان عن املوضوع ِ
نفسه ،فلو أرادت املجموعة األوىل أن تقارن
نتيجة أبحاثها مع أبحاث املجموعة األخرى ،وأن تح ّدد مدى اعتبار باراداميها وقوته حتى تتوصل
إىل البارادايم األمثل ،ففي هذه الحالة «تكون نتيجة الربهان ُملزم ًة فقط يف ما لو كانت مقدمات ُه
كل فرق ٍة تدافع عن باراداميها وال تُسلّم مبقدمات الفرقة األخرى ،وبالتايل ،فلن يقبال
مقبولةً .لك ْنُّ ،
براهني بعضهام البعض» (املصدر نفسه ،ص .)117 :ومبثل هذا االستدالل يستدل كون عىل وجود
تشاب ٍه بني الثورة السياس ّية والثورة العلم ّية (املصدر نفسه).
وباملجموع ،يرى كون أن تأثري العوامل النفس ّية واالجتامع ّية عىل دورة البارادايم أكرب من تأثري
العوامل األخرى كالربهان املنطقي مثالً .وال ميكن استكشاف هذه العوامل املؤث ّرة إالّ من خالل
التحقيقات النفسيّة واالجتامعيّة .وقد ذكر كون أن الوظيفة الواقعيّة للبارادايم لها ارتبا ٌط بسي ٌط
بالنظريّات الفلسف ّية التقليديّة (.)Godfrey-Smith, 2003, p75
أي شكلٍ من أشكال
كام يرى كون أن الباراداميات ال تقبل املقارنة يف ما بينها .ولذلك ال يوجد ُّ
كل ٍ
مختص بعامله الفكري الخاص به ،فيكون
واحد من الباراداميات
التعامل وال التحاكم بينها ،ألن َّ
ٌّ
خاص ٌة به.
ٍّ
لكل منها حيث ّي ٌة ابستمولوج ّي ٌة وأنرتوبولوج ّي ٌة وق َي ٌم معرف ّي ٌة ومنهج ّي ٌة[[[ ّ
ِ
الباراداميات غ ُري قابل ٍة للمقارنة ،وأنّه
أما ِف ،فيذهب إىل خالف ما يعتقده كون حيث يرى أ ّن
ٍ
تنافس أيضاً ،كالتنافس بني بارادايم نيوتن وبارادايم أينشتاين يف الفيزياء مثالً،
«يوجد بينها حالة
أو التنافس بني بارادايم كينز وبارادايم بويل يف االقتصاد .وي ّدعي كون أن الباراداميات متنافرة
يف ما بينها بشكلٍ يستحيل فيه ترجمة القضايا املركبة داخل بارادايمٍ ما إىل قضايا أخرى مركب ٍة
داخل بارادايمٍ آخ َر من دون أن تخرس بعض أشياءها امله ّمة ،كام ي ّدعي استحالة إطالق األحكام
الحيادية عليها.
ويقول كون« :بأن أتباع الباراداميات املتنافسة يعملون يف عواملَ مختلف ٍة» (يف ،1393 ،ص:
.)137
وبناء عليه ،نستطيع أن نلخص نظريّة كون والنظريّات األخرى املشابهة لها ،يف النقاط التالية:
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 .1املامرسة العلميّة يف نظر كون ليست أمرا ً عقالنيّاً ،خالفاً ملا ذهب إليه الوضعيون.
أي معيا ٍر
 .2طبقا للقاعدة التي تقول بعدم قابل ّية الباراداميات للمقارنة ،فإنه ال يوجد ُّ
ٍ
مشرتك وشاملٍ الختيار الباراداميات ،ويكون العلم بني األذهان يف ما لو متت مطالعته من
ٍ
ٍ
مشرتك.
واحد
خالل بارادايمٍ
 .3تحديد ماهية العلم وطبيعته ال يتم عن طريق الرباهني املنطق ّية والفلسف ّية فقط،
وإمنا يكون التاريخ واملسائل االجتامع ّية دخيل ًة يف تحديده أيضاً.
نسبي ،والصدق ال يح َّد ُد إال داخل البارادايم.
 .4املعرفة العلميّة أم ٌر ٌّ
وبشكلٍ عا ٍّم ،عندما جعلت أسس ما بعد الوضع ّية -خاص ًة أسس العلوم املعرفية لكون -للتاريخ
حص ًة يف مطالعة العلم ،فإنها كشفت بذلك عن وجود نو ٍع من الجزمية
والعلوم االجتامع ّية املعرف ّية ّ
يف الوضع ّية ،ورد ّدت العلامء يف بعض االدعاءات كالعين ّية وبني األذهان ّية والعقالن ّية .ولكنها نبهتهم
إىل أن العلوم التجربيّة املتداولة (الطبيعيّة واإلنسانيّة) ،ما هي إال صور ٌة واحد ٌة من الصور الكثرية
ملطالعة العامل ،إالّ أ ّن هذه الصورة حجبت باقي صور املعرفة بسبب غلبتها عليها.
وعىل هذا األساس ،ميكن الحديث عن العلم املسيحي والعلم اإلسالمي والعلم البوذي وغريها.
وخاصة الذين سنذكرهم يف هذا املقال ،ي ّدعون يف
وطبعاً ال ميكن إنكار أن م ّدعي العلم الديني،
ّ
إثبات العلم الديني وجو َد أدلّ ٍة وعللٍ غريِ الّتي ن ّدعيها نحن .فهم يشريون إىل عوامل أخرى من قبيل
شمول ّية الدين (رشيفي وآخرون ،1392 ،ص ،)43 :ومكانة العلم يف الحضارة واملرياث اإلسالم ّيني،
وعيوب ونواقص العلوم الغرب ّية (نرص ،1379 ،ص ،)16 :والسيطرة الثقاف ّية الغرب ّية عىل املجتمعات
اإلسالميّة بوسيلة العلوم الحديثة ،وغري ذلك .ولكن ال ريب يف أنه ال ميكن إنكار وجود دو ٍر مه ٍّم
ألسس ما بعد الوضعية وخاصة أسس كون يف تشكيل بارادايم العلم الديني يف إيران.
وقد زلزلت قاعد ُة كون األسطور َة التي تقول بأن العلوم الغرب ّية خالي ٌة من القيم السياس ّية
واألخالق ّية .والتحليالت التي سنذكرها بعد قليلٍ حول ا ّدعاءات العلم الديني ستؤكد لكم كيف
رش
أن هذه املجموعة من املنظرين قد استعانت باألسس املعرفيّة ملا بعد الوضعيّة بشكلٍ مبا ٍ
وغريِ مبارشٍ.
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 .3نظر ّية سعيد زيبا كالم

عىل الرغم من أن سعيد زيبا كالم مل يق ّدم منوذجاً عن العلم الديني ،إال أنه يقول:
مبني عىل أسس ما بعد الوضع ّية ودور املسائل التاريخ ّية
بإمكان ذلك .واستدالله عىل ذلك ٌّ
واالجتامعيّة يف ذلك .فهو يرى أنه قد آن األوان لوضع أسس ما بعد الوضعيّة التي تدعي العينيّة
والشموليّة جانباً ،والبدء بتأسيس العلم الديني (زيبا كالم ،1382 ،ص.)195 :
وطريقته يف ذلك تستدعي قبول جميع أسس ما بعد الوضعية .وال يخفى أن نظريته مليئ ٌة
بالنتائج واللوازم التاريخ ّية التي عنونّاها سابقاً يف هذا املقال تحت عنوان النتائج النظريّة لنظريّة
كون والنظريّات املابعد الوضعيّة.
 .4نموذج العلم الديني لحسين بستان

حسني بستان هو واح ٌد من املدافعني عن نظرية العلم الديني ومن الذين ق ّدموا منوذجاً
عنه .وهذا النموذج الذي طرحه حسني بستان هو بارادايم العلم االجتامعي اإلسالمي (بستان،
واضح من العنوان ،فقد استعان بستان يف منوذجه بنظريّة كون عن
 ،1930ص .)12 :وكام هو
ٌ
ٍ
اداميات متع ّدد ٍة ومختلف ٍة ،إال أنّه عىل ما
العلوم املعرف ّية ،واستفاد منها يف إثبات إمكان ّية وجود بار
يبدو كان قلقاً من اإلشكاالت التي ستتسبب بها نظريّة كون يف بناء منوذجه العلمي .ولذلك فقد
كتب بستان يف ذيل كتابه بأن استعامله ملصطلح البارادايم كان ضمن إطار الداللة اللفظ ّية لذلك

ألي نظريّ ٍة أخرى مشابه ٍة
املصطلح ليس إالّ ،ومل يكن ضمن الداللة النظريّة لذلك املصطلح أو ِّ
(بستان ،1390 ،ص.)11 :
أي م ًدى نجح بستان يف استخدام البارادايم يف إطار
والسؤال الذي يجب طرحه هو أنه إىل ِّ
داللته اللفظ ّية وبعيدا ً عن داللته النظريّة؟
ويتوصل
ويف تتمة تعريفه لكلمة البارادايم ،يكتفي بستان بعرض تعريفني أو ثالثة لهذه الكلمة،
ّ
يف نهاية بحثه إىل أن البارادايم ناظ ٌر إىل مجموع ٍة من الفرض ّيات االبستمولوج ّية واألنتولوج ّية والق َیم
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املعرفيّة يف املنهجيّة[[[ .وهذا ما ميكن مالحظته يف نظرية كون أيضاً .وبعبار ٍة أخرى :يختار بستان يف
النهاية املعنى نفسه للبارادايم الذي استعمله كون وأتباعه بكرث ٍة.

وينبني العلم االجتامعي الديني لبستان عىل أسس الواقع ّية وعىل قبول العقالن ّية ورد النسبية.
لك ّنه يف طي استدالله عىل رد النسب ّية وطرح منوذج العلم اإلجتامعي-اإلسالمي ،يقبل بدور املناهج
اإلثباتيّة الطبيعيّة يف معرفة السلوك اإلنساين (املصدر نفسه ،ص.)39 :
مهمً وأساسيّاً .فمن جه ٍة يعتمد بستان عىل ٍ
نسبي
ويبدو عىل بستان أنه قد واجه تح ّدياً ّ
أساس ٍّ
ٍ
ادعاءات تؤكّد عىل العين ّية والعقالن ّية .وسيكون من الصعب
يف منوذجه ،ولك ّنه من جه ٍة أخرى يتب ّنى
عليه التوفيق بني العين ّية والنسب ّية .ويف الجزء الثاين من كتابه املس ّمى بـ «گامی بسوی علم دینی»
(خطوة نحو العلم الديني) ،يذكر بستان يف فقر ٍة قصري ٍة تع ّرض فيها إىل املباين اإلله ّية للعلم الديني،

بعضاً من االدعاءات املبنائية دون أن يثبتها ويخوض فيها بشكلٍ استدال ٍّيل .فعىل سبيل املثال ،يوجد
مقط ٌع صغ ٌري يف هذا الكتاب تحت عنوان العقالن ّية يحلّل فيه بستان النظريّات العقالن ّية وينتقدها،
خاص ًة ما
لك ّنه يأخذ بالنظريّات املبنائية ويقبلها دون أن يجيب عىل اإلشكاالت الجديّة الواردة عليهاّ ،
يرتبط مبجال فلسفة العلم وفلسفة الدين.
 .5نموذج العلم الديني للسيد حسين نصر

إذا قمنا مبطالعة آراء السيد حسني نرص وأفكاره ،نجد أنه عندما ينتقد العلم الحديث ثم
يُبدي نظرية العلم املق ّدس ،فإنه ال يقوم بذلك عن طريق التمسك باملعايري العين ّية والعقالن ّية أو
االعتباريّة ،وإن كان قد أشار إىل هذه املعايري يف بعض األماكن إال أنه ليس لها أولوية نظامه الفكري.
وذلك ألنه من وجهة نظر الحكمة الخالدة ،ال يؤثر النقد عىل العالَم الحديث إال إذا كان الناقد قد
ابتعد أوالً عن جميع أخالقيّات العامل الحديث ومن جملتها معايري ما بعد الوضعية (غينون،1384 ،
ص .)2 :وميكن القول أن النقد التقليدي عىل العلم الحديث يعتمد عىل ما نس ّميه نحن بالفرض ّيات
البارادامي ّية.
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ويعتقد حسني نرص أنه يجب ّأل نستبعد وجود عالق ٍة بني نظام القيَم والعلم ،وأنه من الخطأ
أن نعتقد بأن هذا النظام العلمي خا ٍل من القيم .وقد أثبت الكثري من الفالسفة واملنتقدين أن
العلم الغريب كسائر العلوم األخرى من ٍنب عىل نظام الق َيم والرؤية للعامل الخاصة به ،والذي له جذو ٌر
يف الفرض ّيات التي تبحث يف ماهية الواقع املادي ،ويف الذهن العالِم بهذا الواقع ،ويف العالقة بني
الذهن والواقع (نرص ،1377 ،ص.)50 :
وميكن رؤية وجهة نظر حسني نرص حول تأثر العلم بالفرضيّات الباراداميية بوضو ٍح من خالل
تفكيكه للعلم اإلسالمي عن العلم الغريب الحديث .فهو يقول:
ٍ
بوجو ٍد فارقٍ
أساس بني العلم الجديد والعلم اإلسالمي قبل انتقاله وانتشاره يف أوروبا ،ألن
العلوم اإلسالم ّية شديدة االرتباط بالرؤية الكون ّية اإلسالم ّية .ويف هذه العلوم ،مضافاً إىل سلطة الله
تعاىل عىل عامل الوجود ،فإن جميع األشياء مرتابط ٌة مع بعضها البعض .وأما العلوم الغربية فتعترب أن
العامل الطبيعي له واقع ّي ٌة ذات ّي ٌة ومستقلّ ٌة عن الله تعاىل ،وعىل أحسن تقدي ٍر يعتربون أن الله تعاىل
هو الخالق ولكنه محروم من التدبري (املصدر نفسه ،1384 ،ص.)274 :
ویع ّمم حسین نرص رأيه بأن العلم من ٍنب عىل فرض ّي ٍ
ات ثقاف ّي ٍة ،ويُرسيه إىل التكنولوجيا أيضاً.
فريى بأن حقيقة هبوط طائرة البوينغ  747يف ساموا وطوكيو وبيكني وإسالم آباد وطهران يف اللحظة
نفسها ،ليس سببها أ ّن هذه الطائرة مص ّنع ٌة عامليّاً فحسب ،بل ألنها ناتج ٌة عن تكنولوجيا مبنيّ ٍة
الخاصة بني اإلنسان والقوى الطبيع ّية من حوله وإدراك اإلنسان وفهمه (املصدر
عىل أساس العالقة
ّ
نفسه ،1377 ،ص.)50 :
ويرى نرص أن الكثري من ادعاءات العلم الحديث من قبيل عموم وشمولية العينيّة والعقالنيّة،

هي مجرد ق َيمٍ  ،وهي بعيد ٌة كل البعد عن الواقع.

ويعتقد السيد حسني أن املفاهيم االعتقاديّة األساسيّة لإلسالم كمسألة التوحيد وخالقية الله

تعاىل مثالً ،ال بد أن يكون لها مكان ٌة يف نظريّة املعرفة .فهو يقول« :كيف ميكن لإلسالم أن يقبل شكالً
من أشكال املعرفة التي ال يكون منشؤها الله تعاىل ومنتهاها إليه تعاىل أيضاً؟ وكيف ميكن لإلسالم
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أي إشار ٍة إىل العلّة املتعالية املذكورة يف كل صفح ٍة من صفحات القرآن
يبي العامل من دون ِّ
أن ّ
الكريم؟» (املصدر نفسه ،ص.)52 :
وباعتقاد نرص ،فإن مكانة هذه األصول وخاص ًة أصل التوحيد أنّ « :هذا األصل ميثّل قلب الوحي
يتجل ذلك -كل مرة
اإلسالمي ول ّبه .وكل العلوم والفنون يف اإلسالم مبن ّي ٌة عىل أساس التوحيد ،كام ّ

ٍ
مختلف -يف جميع الشؤون واملراتب األخرى يف الثقافة والحضارة اإلسالميّة» (املصدر نفسه،
بتجل
ٍّ

 ،1359ص.)16 :

وبناء عىل ذلك ،فإن حسني نرص بالتقليل من شأن اإلدعاءات التقليديّة الوضع ّية يف العلم وعدم

االعتناء لها ،شابه إىل ح ٍّد ما سعيد زيبا كالم ،ولهذا السبب مل يقع يف مشكلة التوفيق بني االدعاءات
املتخالفة.
 .6خسرو باقري

يذكر خرسو باقري يف كتابه «هويت علم دينى» نظريته يف العلم الديني ،ويبنيها عىل الرأي
القاطع للوضعيني الذي يقول:
بأن العلِم يق ّد ُم ع َمله يف الساحة العلميّة عىل التجربة التي تؤثر بشكلٍ كبريٍ عىل فرض ّياتهم.
مبنى له ،من قبيل امليتافيزيقيا واألنتولوجيا ،والنموذج أو البارادايم،
ويتخذ بشد ٍة بعض العناوين ً
والرؤية العامل ّية ،والجوهر .لك ّنه يسعى من جه ٍة أخرى أن يوكل معيار علمية القضايا املنتَجة إىل
التجربة (باقري ،1374 ،ص.)7-6 :
وميكننا مالحظة استعانة باقري بآراء ما بعد الوضعيّة بشكلٍ واض ٍح ،إالّ أنه ال يحدد بشكلٍ دقيقٍ
مم بعد الوضعية .لكن يبدو أن باقري يؤيّد وجهة النظر العامة
املنهج النظري يف العلم الذي يريده ّ
حول مؤثريّة الفرض ّيات املتافيزيق ّية يف النظريّة العلم ّية (املصدر نفسه ،ص.)7 :
وباعتبار أنه قد بنى منوذجه عىل أساس ما بعد الوضعيّة ،فإنه يرى أن مفهوم العلم واس ٌع
ج ّدا ً لدرجة أنه يشمل أيضاً املعرفة غري العلميّة .لذا ،فأساس العلم الديني ال يكتسب معناه
الخاص إال إذا أراد أح ٌد أن يفرتض املعرفة الدين ّية مسبقاً يف باب اإلنسان ،ويستله َم عىل ضوء
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ذلك نوعاً معيّناً من مفاهيم الفرضيات والنامذج وأساليب التبيني ،ثم يؤسس نظري ًة علميّ ًة
تتحدث بلغة التجربة (املصدر نفسه ،ص.)13 :
ويكمل باقري ادعاءه بقوله أ ّن إمكان الحديث عن العلم الديني منو ٌط بإمکان جعل ٍ
بعض
من األفكار اإلسالميّة مبنزلة ن َُس ٍخ ميتافيزيقيّة احتياطيّ ٍة للعلم الديني .ولو استطاعت هذه املضامني
امليتافيزيقيّة أن تثبت تأثريها يف طرح مسئلة البحث وانتخاب املفاهيم ،ويف طريقة التحليل
والتحقيق واملشاهدة وطرح الفرض ّيات ،وتفسري املعطيات واملعلومات ويف التنبؤ ،عندها سيكون
العلم املنتَج دين ّياً( .املصدر نفسه ،1379 ،ص.)38 :
ويسعى باقري إىل إيجاد توافقٍ بني نقتطي اتكائه األساسيتني ،وهام :الفرضيّات املأخوذة من
ما بعد الوضعية ،وعلمية العلم التي هي جنب ٌة وضع ّي ٌة للعلم .ولذلك يؤمن باقري بأن التفسري
بإلهام من هذا التصوير تتشكل
افرتاض
الديني يف مسألة اإلنسان يُحمل عىل أنه
ٌ
مسبق ،ومن ث َ ّم ٍ
ٌ
تناسب بني هذه
فرض ّياتٌ حول املسائل االجتامع ّية والنفس ّية .وبطبيعة الحال سيكون مث ّة
ٌ
الفرضيات بسبب هذا التصوير املذكور .وإن توفرت الشواهد الكافية ،ميكن عندها الحديث
عن النتائج العلم ّية التجربية .وتكون هذه النتائج علم ّي ًة ألنها تكون قد اجتازت االنتقادات
واالختبارات والتجارب ،وتكون أيضاً
نتائج دين ّي ًة أل ّن لها صبغ ًة متيل إىل الفرض ّيات الدين ّية
َ
(املصدر نفسه ،1374 ،ص.)14-13 :
والسؤال هو أنه إذا كانت التجربة هي املعيار لعلميّة العلم الديني ،فستكون نتيجة ذلك أن
الفرض ّيات دخيل ٌة يف مقام الكشف والجمع فقط ال يف مقام الحكم .فكيف ميكننا الحديث عن العلم
الديني مع أن علميته هي يف مرحلة الحكم ال يف مرحلة الجمع؟
ويجب باقري« :هذا التقسيم مخدوش ومنتَ َق ٌد من الكثري من الفالسفة ،وثانياً إن مقام الكشف
والجمع يفتقر إىل مرحل ٍة أخرى متوسطة بينه وبني مرحلة الحكم وال بد من أن مير بها قبل أن
ينتقل إىل الحكم ،وثالثاً أن علمية العلم ليست يف مقام الحكم فقط ،بل يف مقام الكشف والجمع
أيضاً» (املصدر نفسه ،ص.)15 :
وتبقى مسألة وهي أنّه عىل فرض قبول استدالالت باقري ،إال أنّه ال تكون القضايا علامً يف عامل
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الواقع إال إذا اجتازت التجربة بنجا ٍح يف مرحلة الحكم .ومهام كانت القضيّة صادق ًة ّإل أنه ال بد لها
أن تكون قابلة للتجربة .ومن هنا يعتقد باقري بأنه عىل الرغم من أن جميع الفرضيّات املستلهمة
من الدين محكو ٌم عليها بالخضوع للتجربة ،وأنها تكتسب اعتبارها من التجربة ،إالّ أنها ال تفقد يف
مقام الحكم صبغتها وتعلقها بافرتاضاتها الخاصة (املصدر نفسه.)15 ،
ويبدو أن دمج باقري لوجهات النظر الوضعيّة وما بعد الوضعيّة قد وضعه أمام إشكال أساس
مل ّا يجب عليه بعد .ولذلك ما زال منوذجه يف العلم الديني يف مرحلة االفرتاض وتحديد الكفاءة فقط.
وبالتايل ،الرواية الوضعيّة عن العلم هي التي تح ّدد علمية العلم ،أ ّما الفرضيّات الدينيّة فهي غري
متواجدة إال يف مرحلة قليلة األهميّة ال يكاد العلامء يعريونها أي اهتامم.
 .7النموذج العلمي – الديني عند آية اهلل الشيخ جوادي آملي:

يف منوذج آية الله جوادي آميل -كسائرالنامذج املرتبطة بالعلم -تأكي ٌد عىل حضور املعطيات
امليتافيزيق ّية .فهو يعتقد أنه يف ما يرتبط باملباين الفلسف ّية مثل بداية العامل ونهايته ووجود خالقٍ

له ،إما أن يكون العالِم علامن ّياً أو ملحدا ً أو متديّناً .وكذلك األمر بالنسبة للعلم ،فإنه ال ميكن للعلم
أن يكون محايدا ً ،ألن العلم ال بد أن يجيب بالنفي أو اإلثبات عن هذه األسئلة األساسيّة .وكو ُن
ديني مرتب ٌط بجوابه عن هذه األسئلة (واعظي ،1387 ،ص.)16 :
العلم دينيّاً أو غ َري ٍّ
ويذهب الشيخ جوادي إىل االعتقاد بواقعية العلم .ويرى أن العلم والعقل يدخالن يف هندسة
نسبي وواقع ّياً (املصدر نفسه ،ص .)12 :وعمد
املعرفة الدين ّية عندما يكون ٌّ
كل منهام مطلقاً وغ َري ٍّ
إىل توسيع مجال الدين وحدوده .كام يرى أن الرصاع بني العقل والدين أم ُر موهو ٌم ،وأن العلم
والعقل والنقل يؤ ّمنون لنا يف الحقيقة املعرفة الدينيّة ،والدين يظلل هذه املصادر الثالثة (املصدر
نفسه ،ص.)10 :
وقد اتبع آية الله اآلميل اسرتاتيج ّي ًة لجعل العلم التجريبي يف ذيل العلم الديني .وبعبار ٍة أخرى:
جعل العلم دين ّياً .فال بد أوالً من تحديد مكانة العقل يف الهندسة املعرفية للدين ،ثم تعيني النسبة
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وبي سامحته أن العقل عىل أربعة أنواعٍ :العقل التجريبي ،والعقل النصف
بني العقل والعملّ .
تجريدي ،والعقل التجريدي ،والعقل املحض (أو الصايف) .وإن أ ّدى أحد هذه األنواع األربعة إىل
حصول يق ٍني أو اطمئنانٍ عقال ٍّيئ ،فإنه سوف يحظى مبنزل ٍة خاصل ٍة يف معرفة الدين (جوادي آميل،
 1386ألف ،ص.)28 :
فإن أصبح العقل مفيدا ً لليقني أو االطمئنان العقاليئ ،فإنه سوف يأخذ مكاناً محددا ً يف
املعرفة الدينيّة (موحد األبطحي ،1391 ،ص .)7 :ثم ح ّدد الشيخ جوادي العالقة بني العقل والعلم
التجريبي .فهو يرى العقل منشأً لتامم العلوم ،وأن العلوم التجريب ّية والرياضيات والعلوم الفلسف ّية
والكالم والعرفان ميكن الوصول إليها من خالل العقل ،وأن العقل يتضمن هذه العلوم بأرسها
(املصدر نفسه ،ص .)14 :وبالتايل ،تكون العلوم التجريبيّة مستقا ًة من العقل ،وهذا بخالف ما
وسع معنى العلم وجعل للعقل مكان ًة يف املعرفة الدينيّة إن أفاد اليقني
ذهب إليه الوضعيّون .ومل ّا ّ
أو االطمئنان العقاليئ ،صار العلم تلقائ ّياً أمرا ً إسالم ّياً (املصدر نفسه 1386 ،ب ،ص.)117 :
وبهذه االسرتاتيجية ،مل يعد مثة رصا ٌع بني العقل والعلم من جهة والوحي من جهة أخرى ،بل
ٍ
تعارض يقع بني خربين نقليني،
كأي
لو تعارض النقل والعلم أو النقل والعقل ،فإنه يكون أمرا ً عاديّاً ِّ
علمي ظ ّناً معتربا ً
فيمكن عالجه بالطرق املعهودة (جوادي آميل ،1386 ،ص .)111 :فلو أفاد معطَى ٌّ
أو اطمئناناً ،فإن مدلوله سوف يُنسب إىل الرشع .وبنا ًء عليه ،سوف يُعترب هذا املعطى العلمي دليالً
نقل ّياً معتربا ً ،له حجيته األصول ّية ،ويصح نسبة مضمونه إىل الشارع ،وميكن تقدميه يف بعض املوارد
عىل الدليل النقيل وتخصيص الدليل النقيل به وتقييده به (واعظي ،املصدر نفسه ،ص.)14 :
وبنا ًء عىل هذا الرأي ،ال حاجة إىل رفض معطيات العلوم التجريبيّة ،بل يف موارد من هذه
العلوم حيث يحصل لدينا يق ٌني أو اطمئنا ٌن عقال ٌّيئ ،فإنه ميكن ع ّد هذه املعطيات املطأمن بها جزءا ً
حل التعارض بني املعطيات العلم ّية وبني
من العلم الديني .فالظاهر أن آية الله جوادي آميل قد ّ
املعطيات الوحيان ّية ،بل أصبحت العلوم التجريب ّية من مصادر املعرفة الدين ّية ،فيصبح تعارضها مع
النقل قابالً للحل.
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لكن يبقى مث َة ٌ
سؤال مرتب ٌط بالنموذج الذي قدمه وهو :من جهة قبِل سامحته -ترصيحاً أو
تلويحاً -بعض ما يرتبط ببارادايم ما بعد الوضع ّية ،ومن جه ٍة أخرى أكّد عىل محورية العقل
واالتجاه الواقعي ،فكيف ُوفّق إىل حل عدم االنسجام بني هذين البارادميني املختلفني؟
لقد ع ّد الشيخ جوادي آميل الفرضيات امليتافيزيقية املستقاة من التعاليم الدين ّية من أركان

العلم الديني .كام أكّد عىل تأير العوامل النفسيّة واالجتامعيّة عىل املحصول املعريف .ومن جه ٍة
أخرى ،تق ّدم يف بداية هذه الفقرة أن سامحته من املدافعني عن العينيّة والواقعيّة .وقد رآى أن
سبب عدم االنسجام هو عدم معرفة بعض الباحثني يف العلوم وبعض أتباع الدين للحدود ،مبعنى
أي عقلٍ من العقول الرابعة ميكن أن ينفعهم يف حل املسألة .ولو
أنهم مل يستطيعوا أن يحددوا َّ
اتبعوا هذه املنهجية البتعدوا عن الخطأ وألمكنهم الوصول إىل معرف ٍة يقينيّ ٍة أو مطأم ٍّن بها اطمئناناً
عقالئيّاً (جوادي آميل 1386 ،ألف ،ص.)82 :
وقد ات ّضح لنا أن سامحته يرى أهم ّية العوامل االجتامع ّية والنفس ّية وبالفرض ّيات الثقاف ّية
وامليتافيزيقية يف الفعال ّية العلم ّية .والحاصل أنه تبقى مسأل ُة كَ ْونِ العلم دين ّياً وعدم رفع اليد عن
جواب (موحد األبطحي ،1391 ،ص.)23 :
العين ّية الواقع ّية وكون العلم بني األذهان بال
ّ
نتيجة المقال:

بعد أن بيّنا يف هذا املقال النموذج العلمي الذي طرحه توماس كون كأفضل منوذ ٍج لتصوير
العلم يف ما بعد الوضعية ،أرشنا إىل أهم النتائج النظريّة لهذا النموذج .وخلصنا إىل أنه يقبل النسبية
رسدي أهم مناذج العلم الديني ،وأرشنا إىل مدى
لكن تختلف درجاتها .ثم ذكرنا يف ما بعد مبنه ٍج
ٍّ
قربها من منوذج ما بعد الوضع ّية .وألجل ذلك ،ال زالت مبتال ًة بالتحديات نفسها التي واجهت
منوذج ما بعد الوضعيّة.
ومن الساذج أن نقول بأن الباحثني يف العلم الديني مل يلتفتوا إىل هذه الجهة .وأما نظريّة سعيد
زيبا كالم ومنوذج العلم الديني عند السيد حسني نرص ،فهام متقاربان ج ّدا ً من هذه الجهة .فقد
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كل منهام تأثري القيم الثقافيّة والفرضيّات امليتافيزيقيّة يف املامرسات العلميّة ،ورفضا ادعاءات
قبِل ٌّ
الوضعيني بالنسبة إىل العلم.
خاص ،لكنه يعقتد أنه يف أفضل الحاالت ميكن اعتامد تعدد
ومل يوص سعيد زيبا كالم مبنه ٍج ٍّ
املناهج ،ويف أسوأ الحاالت ميكن الذهاب إىل الفوضوية .وحتى لو كان هذا الذهاب إىل الفوضوية
ديني منبثقٍ من نظريّ ٍة كهذه،
سوف يفتح الطريق أمام العلم الديني ،إال أنه يف حالة تأسيس علمٍ ٍّ
كيف ميكن أن ن ّدعي أفضليته عىل سائر العلوم املتداولة حاليّاً أو عىل سائر أشكال العلم الناشئة
من الحوادث الثقاف ّية؟ مضافاً إىل ذلك ،كيف ميكن لهذا العلم الديني أن ينسجم مع القضايا الدين ّية
اإلسالم ّية الكثرية التي تقبل الواقع ّية والعقالن ّية والوصول إىل الحقيقة واملعرفة؟ وقد اشرتكت مناذج
خرسو باقري وحسني بستان وآيت الله جوادي آميل يف هذه الجهة مع النموذجني السابقني .فهذه
كلً من هذه الباراداميات
النامذج الثالثة تقبل دخول القيم الثقافيّة والفرضيّات امليتافيزيقيّة ،لكن ّ

خاص ٍة من قبيل :الواقع ّية ،والعين ّية والعقالن ّية .وتجد
الثالثة يتوافق مع دعاوى الوضع ّية بطريق ٍة ّ
يف نظريّة باقري وبستان أن معيار كون العلم دين ّياً -يف مرحلة الحكم -هو املباين األساس ّية للعلم،
ومعيار كون العلم علميّاً هو مكانة االختبار التجريبي فيه.
وعىل الرغم من كون التجربة معيارا ً يف تحديد علمية العلم التجريبي ،إال أن املعطيات
التجريبية ال ت ُشكِّل خطرا ً عىل منوذج العلم الديني الذي طرحه آية الله جوادي آميل .ففي حالة
ٍ
تعارض ،فإنه ال تعارض بني العلم والدين أو بني العلم والوحي ،بل التعارض يف الحقيقة هو
حدوث
ٍ
مبحوث عنها يف
حل بطرقٍ مختلف ٍة
مع النقل .وهذا التعارض شبي ٌه بتعارض النقل مع النقل ،الذي يُ ُّ
علم األصول يف باب تعارض األدلة أو باب التعادل والرتاجيح.
حل بهذه الطريقة أصل املسألة التي طرحناها يف بداية املقال .كام أ ّن التعارض وعدم
لك ّنه مل ت ْن َّ
حل أيضاً .مضافاً إىل أن هذه النامذج -مع كون هدفها هو بيان
االنسجام بني النسبة والواقع ّية مل ي ْن َّ
منوذج العلم الديني -تستفيد من النامذج النسب ّية يف ما بعد الوضع ّية ،من دون أن تلفت إىل كيف ّية
جعلها منسجم ًة مع الواقعيّة املوجودة يف الدين.
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ٌ
دراسة تحليل ّي ٌة حول العلم الديني على ضوء
[[[
المقدس بأطروحة التقليد ّيين
نظر ّية العلم
ّ

مسعود فكري

[[[

نظريّة العلم املق ّدس تع ّد واحد ًة من األصول االرتكازيّة ألصحاب النزعة التقليدية من أمثال
س ّيد حسني نرص وفريتيوف شون ورينيه غينون ،إذ ميكن عىل أساسها صياغة نظريّ ٍة علم ّي ٍة ذات
خاص ،وهذه الصياغة تن ّم بطبيعة الحال عن أ ّن التقليديني يندرجون
ديني عا ٍّم
وإسالمي ٍّ
ٍّ
طابعٍ ٍّ
ضمن املؤيدين للعلم الديني.
بعد أن تط ّرق الباحث يف هذه املقالة إىل بيان املفاهيم األساسيّة التي يتمحور حولها موضوع
البحث ،مثل العلم املق ّدس والتقليد والتقليديّة ،أشار إىل املعايري املعتمدة يف تبويب نظريات العلم
الديني ،حيث تط ّرق إىل البحث والتحليل عن تبويب هذه النظريّات ضمن ثالثة محاو َر أساسيّ ٍة
ٍ
نظريات أكّد بعضها عىل إمكانية تحقّق هذا العلم يف أدىن مست ًوى أو أعىل مست ًوى أو
متثّلت يف
متوس ٍط؛ وكذلك سلّط الضوء عىل تقسيمها يف إطار نظريّ ٍ
ات تهذيبيّ ٍة وتأسيسيّ ٍة وتركيبيّ ٍة.
مبست ًوى ّ
الجدير بالذكر هنا أنّنا من خالل تجديد عملية البحث والتحليل حول ما طرحه أتباع النزعة
التقليديّة من آراء ونظريّات ،نستنتج إمكانيّة صياغة العلم الديني عىل أساس وجه ٍة تهذيبيّ ٍة
وإمكانية اعتبار العلوم التقليديّة كنامذج من العلم الديني ،وذلك بفضل االرتكاز الفكري عىل العلم
املق ّدس رغم االختالف املوجود بني املنظّرين له.
يشار هنا إىل أ ّن الدكتور حسني نرص تب ّنى الرأي القائل بإمكانيّة وصف العلوم بكونها «إسالميّةً»،
حيث أكّد عىل أ ّن هذا األمر أصبح فعليّاً وملموساً عىل أرض الواقع ،لذا ال ب ّد من االهتامم بهذه املسألة
[[[  .املصدر :فکری ،مسعود« ،بازشناسی و امکان سنجی علم دینی بر مبنای نظریه علم مقدس سنت گرایان» ،مجلة فصلية :علمی-پژوهشی
پژوهشنامه فلسفه دین :ربيع و صيف عام  - 1392العدد  ،21السنة 2013م ،الصفحات  25إىل .46
تعريب :أسعد مندي الكعبي
[[[ .أستا ٌذ مساع ٌد يف جامعة طهران .من مؤلفاته :شذی الحیاة ،رحل ٌة مع العربیة ،ندی الحیاة ،األرسة من منظور االسالم ،الکالم الجدید ،الجغرافیا السیاسیة
يف القرن الواحد والعرشین ،لغة القرآن وقضایاها ،علم نفس النمو ،در جستجوی حقیقت ،فرهنگ اصطالحات حج وعمره ،صدی الحیاة ،روشنفکران جهان
عرب .من ترجامته :جذور املعرفة ،التنمیة وأسس الحضارة ،العدالة اساساً ومقصدا ً و . ...
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يف العرص الحديث ،أي ال ب ّد لنا من إحيائها.
كلامت مفتاح ّي ٌة :العلم الديني ،النزعة التقليديّة ،العلم املق ّدس ،سيّد حسني نرص ،فريتيوف
ٌ
شون ،رينيه جينون
مقدّمة

متخّضت العديد من املسائل عن الدراسات والبحوث العلم ّية التي أجريت يف العرص الحديث
حول العالقة بني العلم والدين ،ومبا يف ذلك املساعي الرامية إىل وضع حلو ٍل للتعارض امل ّدعى بني
كل واحد ٍة من املسائل املرتبطة
العلم والدين ،وقد طرحت آراء ونظريّاتٌ متن ّوع ٌة عىل صعيد ِّ
بالعلم الديني.
تركيب
وصفي يختلف عن مفهو َم ْي «علم الدين» الذي هو
تركيب
اصطالح «العلم الديني» هو
ٌ
ٌ
ٌّ
ٌ
ٌ
ومعطوف عليه؛ واملقصود منه تلك العلوم التي تتكفّل
معطوف
إضايف ،و «العلم والدين» الذي هو
باستكشاف الدين وتعليم مبادئه وأصوله ،ويف رحاب الدين اإلسالمي يتبلور يف العديد من العلوم
فكل ٍ
جانب
مثل الفقه والحديث والتفسري والكالم وما شاكلهاُّ ،
واحد من هذه العلوم يتكفّل ببيان ٍ
من التعاليم اإلسالم ّية.
ٍ
الرتكيب االصطالحي «العلم والدين» ّ
كل من العلم
إبستمولوجي بني ٍّ
اختالف
يدل عىل وجود
ٍّ
والدين ،وعىل ضوئه يطرح السؤال عن إمكانية أو عدم إمكان ّية التعامل معرفياً يف ما بينهام؛ ويف
هذا السياق ت ّم تدوين دراسات وبحوث علم ّية بغية بيان العالقة املفرتضة بينهام ،حيث متحورت
[[[
حول رشح وتحليل املوضوع ضمن أربعة محاور ،هي التطابق والتباين والتعاضد والتعارض.
العلم الديني متق ّو ٌم يف أساسه عىل مبدأ إمكانية التعاضد والتطابق بني العلم والدين ونفي
التعارض والتباين بينهام ،ويت ّم بيان معامله عىل ضوء السؤالني التاليني :ما هو اإلطار الذي يصبح
العلم فيه دين ّياً؟ ما هو الفرق بني العلمني الديني والالديني؟
يشار هنا إىل وجود ثالثة أط ٍر ميكن التمييز يف ما بينها عىل صعيد العلم الديني ،وذلك كام ييل:
أ ّوالً :اإلجابة عن السؤال التايل :ما هي الطبيعة التي متيّز هذا العلم الذي يوصف
[[[ .إيان بربور ،علم ودين (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية :بهاء الدين خرمشاهي ،طهران ،منشورات (مكتب نرش دانشگاهي)2000 ،م ،ص.260 - 183 :
راجع أيضاً :عبد الحسني خرسو بناه ،مسائل جديد كالمي (باللغة الفارسية) ،قم ،منشورات مركز املصطفى العاملي للرتجمة والنرش2009 ،م ،ص.272 - 265 :
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بكونه دينيّاً عن سائر العلوم؟ ضمن اإلجابة عن هذا السؤال يت ّم تعريف العلم الديني
وبيان نطاقه.
ٍ
تبويبات متن ّوع ٍة ذُكرت
ثانياً :تحليل إمكانيّة تحقّق العلم الديني املطروح ضمن
حولها نظريّاتٌ عديدةٌ ،ومبا فيها تحقّقه يف أدىن مست ًوى أو يف أعىل مستوى ،ومن جملتها
وكل واحد ٍة من هذه النظريّات أكّدت عىل
أيضاً كونه تأسيسيّاً أو تهذيبيّاً -تحويليّاًّ -
إمكانيّة تحقّق هذا العلم وفق املباين الفكريّة ملن طرحها.
ثالثا :تحليل إمكان ّية املقارنة بني النظريات املطروحة ووضع املس ّوغات الالزمة لها.
ومن بني العلامء املعارصين نجد أتباع النزعة التقليديّة وال س ّيام التقليديون املسلمون الذي
يؤكّدون غاية التأكيد عىل الرتاث اإلسالمي ومختلف مق ّوماته ،قد طرحوا الكثري من اآلراء والنظريات
حول مختلف العلوم بحيث ميكن االعتامد عليها بغية بيان وجهات نظرهم بالنسبة إىل العلم
الديني؛ وهذا املوضوع ميكن أن يطرح يف إطار السؤالني التاليني :هل إ ّن التقليديني يعتقدون بوجود
الخاصة التي يتب ّنونها عىل هذا
علمٍ يوصف بكونه دين ّياً؟ ولو كان األمر كذلك ،فام هي الرؤية
ّ
الصعيد من بني مختلف الرؤى املطروحة؟
ويف ما ييل نتط ّرق إىل بيان تفاصيل البحث:
ٌ
داللي
تحليل
أوّال:
ٌّ

 )1العلم الديني
ٍ
ٍ
مبا أ ّن العلم الديني يف مفهومه التحلييل يشابه إىل ح ٍّد كبريٍ
ودالالت أخرى،
مصطلحات
طرحت يف هذا املجال
فالرضورة تقتيض بيان املراد منه يف هذا البحث؛ ونستنتج من التعاريف التي
ُ
[[[
أ ّن املراد من العلم ليس املعرفة[[[ أو األسلوب العلمي [[[،وإنّ ا املقصود منه ذلك العلم املتق ّوم
عىل أساس مفاهي َم منطقيّ ٍة منتظم ٍة يف إطار موضو ٍع معيَّ ٍ؛ وهذا املعنى بطبيعة الحال يع ّم العلوم
التجريبيّة والطبيعيّة واإلنسانيّة ،وحتّى العلوم املاورائية.
[1]. Knowledge.
[2]. Discipline.
[3]. Science.
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على الرغـم مـن أ ّن البحث والتحليـل حول العلم الديني وشـتّى النقاشـات املحتدمة بخصوص
مختلـف املسـائل التـي تتعلّـق مبعنـاه ومـدى صوابيّـة وإمكانيـة وضـع املسـ ّوغات الالزمـة لـه ،ال
ينـدرج ضمـن دراسـتنا هـذه ،إال أ ّن املسـائل املذكـورة تُعتبر افرت ٍ
اضـات أساسـيّ ًة لقبول هـذا العلم
يف جميـع مسـتوياته وأطـره؛ ومـن جملة هذه االفرتاضـات إمكانيّة إيجاد نسـب ٍة تركيبيّـ ٍة بني العلم
يعب عنـه البعض.
والديـن ،أي وجـود قابليـ ٍة فيهما للتعاضـد كام ّ
الجديـر بالذكـر هنـا أ ّن املقصـود من الديـن يف مفهوم «العلـم الديني» هو مجموعـة التعاليم
معتقـدات وأعما ٍل وأخالقيّ ٍ
ٍ
ات،
املق ّدسـة التـي تتّصـف بأنّهـا فـوق برشيّـةٌ ،حيـث تتبلـور يف إطـار
وهـي مبجملها تنشـئ السـنن الدينيّـة املتعارفة.
املرحلـة األوىل مـن عمليـة البحـث والتحليل يف مجـال العلم الدينـي تتمثّل يف دراسـة إمكان ّية
وكيف ّيـة تحقّـق هـذا املوضـوع يف إطـا ٍر غير مق ّي ٍـد بأحد األديـان بالتحديـد بحيث تكـون رؤيته يف
معظـم األحيـان يف ما وراء نطـاق الدين.
وأ ّما املرحلة الثانية فهي تتمحور حول دراسة مختلف جوانب أحد األديان كاإلسالم ،ويف هذه
ٍ
خاص ٍة بالدين الذي يتمحور حوله البحث واستطالع مدى
املرحلة يلجأ الباحث إىل مراجعة
نصوص ّ
قابل ّياته وتو ّجهاته النظريّة واألهداف التي يروم تحقيقها ألتباعه ،وهذه األمور يف الحقيقة لها تأث ٌري
ملحو ٌظ يف الدفاع عن العلم الديني ،وهي بطبيعة الحال تجعل البحث يتمحور حول مواضيع من
ذات الدين.
 )2النزعة التقليديّة
أصحاب النزعة التقليديّة[[[ هم من جملة الذين أدلوا بدلوهم عىل صعيد العلم الديني ،وهذه
رضب من التنظري املتق ّوم عىل مفاهي َم وأصو ٍل يتب ّناها املدافعون عن الرتاث أو التقليد،
النزعة هي ٌ
حيث يعتربون السنن املوروثة أكرث وثاق ًة من األفكار واألحاسيس واألفعال التي تتولّد لدى اإلنسان إثر
[[[
تجاربه ووجهات نظره الشخص ّية.
إذا ً ،التقليديون يؤكّدون عىل أهم ّية التقليد ويعتقدون أ ّن إحياءه يضمن للبرشيّة مستقبالً
[1]. Traditionalists.
[[[ .س ّيد حسني نرص ،اسالم و تنگنا هاي انسان متجدد (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية :انشاء الله رحمتي ،طهران ،منشورات مركز بحوث ونرش
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أفضل مام جاءت به الحداثة من إنجاز ٍ
ات ،والتقليد الذي يدعون إىل الدفاع عنه ليس مج ّرد سلسل ٍة
من األفكار والسلوكيات املوروثة من السلف والهادفة إىل إعادة بني آدم لألزمنة املاضية ،وإنّ ا
يقصدون منه تلك الحقائق الثابتة الحقّة التي ال يح ّدها مكا ٌن وال زمانٌ؛ كام أنّها غري مقترص ٍة عىل
الحارض واملستقبل؛ ويف هذا الصدد قال الباحث فريتيوف شون« :التقليد ليس عبار ًة عن أساطري
مسو ٍخ أو حكايات أطفا ٍل ،بل هو ذروة الحقيقة»[[[.
ومن جملة ما يعتقد به هؤالء أ ّن التقليد ال ميثّل مجموع ًة من األعراف والطقوس املتّفق عليها،
وإنّ ا هو مجموع ٌة من األصول الثابتة التي ترضب بجذورها يف التعاليم السامويّة بحيث يعترب تبلورا ً
تجل يف الحياة البرشيّة لك ّنه يف الواقع ذو طابعٍ مق ّد ٍس لكونه منبثقاً من عامل
لها أي أنّه حتّى وإن ّ
القدس ،ومن هذا املنطلق اعتربوه دعو ًة من السامء يراد منها عودة اإلنسان إىل مبدئه األ ّول؛ وهو
يف عني ثبوته يع ّد من الحقائق السيّالة ،إذ مع كونه ذا جوه ٍر ٍ
ٍ
وثابت لك ّنه مر ٌن يتفاعل مع
واحد
[[[
جميع الظروف الزمانية واملكانية.
وميكن تلخيص أه ّم أصول التقليد حسب رؤية التقليديني مبا ييل:
يل مبجموع ٍة من الحقائق التي تس ّمى تراثاً.
 )1هو التزا ٌم
ٌّ
نظري وعم ُّ
ٍ
وس ْع ٌي إلقرار أصلٍ
معتمد للدفاع عن الرتاث وال س ّيام مقابل
نظري
ٍّ
 )2هو بحثٌ َ
الحداثة التي يسعى التقليديون إىل نفيها بالكامل.
فكري -للحياة عىل املديني املعارص واملستقبيل وفق
طرح خطّ ٍة -مرشو ٍع
ٍّ
 )3هو ُ
أمنوذ ٍج متق ّو ٍم بالحقائق الرتاثية بحيث ينسجم مع الظروف الراهنة يف حياة البرشية.
فكري للحياة املعارصة وإبرا ٌز للحقائق الكامنة يف املنظومات الفكريّة
 )4هو نق ٌد
ٌّ
املعارصة والعلوم الناشئة منها.
وتجــدر اإلشــارة هنــا إىل أنّنــا خــال بحثنــا وتحليلنــا آلراء ونظريّــات التقليديــن،
اســتنتجنا أنّهــم يطرحــون التقليــد يف إطــار مفهومــن ،فحينــا يطرحونــه عىل ضــوء بعده
[[[ .سيّد حسني نرص ،معرفت و معنويت (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية :انشاء الله رحمتي ،طهران ،منشورات مركز بحوث ونرش السهروردي،
 2006م ،ص .16
[[[ .س ّيد حسني نرص ،اسالم و تنگنا هاي انسان متجدد (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية :انشاء الله رحمتي ،طهران ،منشورات مركز بحوث ونرش
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التمســك بالتقاليــد
االجتامعــي الــذي يقابــل التج ـ ّدد أو العرصنــة يقصــدون مــن ذلــك ّ
الســالفة بــكال نوعيهــا املق ّدســة وغــر املق ّدســة ،حيــث يعـ ّـرون عنــه يف هــذه الحالــة بأنّه
تقلي ـ ٌد زائـ ٌـف أو شــبه تقليـ ٍـد؛[[[ وبحســب هــذا املعنــى ميكــن وصــف جميــع امللتزمــن
باألفــكار واملشــاعر والطبــاع والتقاليــد املوروثــة مــن الســلف ســوا ًء كانــت ذاتَ منش ـأٍ
ـي ومرتبطـ ًة بالحقائــق املق ّدســة أو كانــت غــر كذلــك ،بأنّهــم تقليديّــون.
دينـ ٍّ
معي ،فإنّهم حسب األصول املشار إليها
فكري
التقليديّون باعتبارهم أتباعاً لتيا ٍر
ٍّ
إبستمولوجي ّ
ٍّ
ٍ
ارتباط
عاد ًة ما يسعون إىل إحياء الس ّنة األزلية أو املق ّدسة [[[،وهم بطبيعة الحال يعتقدون بوجود
ٍ
ٍ
يجسد يف آنٍ
واحد
وطيد وواسع النطاق بني التقليد والدين لكون األ ّول عىل غرار الثاين ،حيث ّ
كل هو منشأٌ
حقيق ًة وتواجدا ً يف حياة البرشية ،كام يناظره من حيث النشأة ألنّه ٌ
منبثق من مبدأٍ ّ ٍّ
رص
لكل يش ٍء يف الكون ّ
ّ
وكل يش ٍء يعود إليه يف نهاية املطاف .وتجدر اإلشارة هنا إىل وجود عنا َ
مشرتك ٍة تجمع مبادئ الوحي والدين مع مبادئ التقليد من قبيل ارتباط األخري باألمر القديس
ومفهوم االستقامة (األرثوذكسية)[[[ والسلطة[[[ واالستمرار واالنتظام يف انتقال الحقيقة واألمرين
الظاهري (الدخيل)[[[ والباطني (الخفي) [[[،وكذلك مثل ارتباطه بالحياة املعنوية والف ّن والتفسري
[[[
املق ّدس للعامل.
جانب يف التقليد قد أسفر عن اعتباره عىل
إ ّن فهم أتباع النزعة التقليديّة للدين باعتباره أه َّم
ٍ
الدوام كمصد ٍر معر ٍّيف موثوقٍ ترضب وثاقته بجذورها يف املعرفة الشهودية الحاصلة ج ّراء ارتباط
اإلنسان بالعقل الكامل ،وهذا االعتقاد يع ّد مرتكزا ً أساس ّياً يف طرح العلم الديني بصفته علامً أو علوماً
ترضب بجذورها يف املعرفة الدين ّية.
ثانياً :العلم المقدّس
[1]. Pseudo – tradition.
[[[ .سيّد حسني نرص ،معرفت و معنويت (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية :انشاء الله رحمتي ،طهران ،منشورات مركز بحوث ونرش السهروردي،
2006م ،ص .36
[3]. Orthodoxy.
[4]. Authority.
[5]. Extrinsic.
[6]. Esoteric.
[[[ .س ّيد حسني نرص ،اسالم و تنگنا هاي انسان متجدد (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية :انشاء الله رحمتي ،طهران ،منشورات مركز بحوث ونرش
السهروردي2006 ،م ،ص.156 :
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العلــم املقــ ّد س أو القــديس [[[ يعتــر واحــد ا ً مــن املحــاور األساســيّة يف النزعــة
التقليد يّــة ،إذ إنّــه يرتبــط بشــكلٍ وثيــقٍ بأصولهــا واآلراء التــي تطــرح عــى أساســها.
من جملة اآلراء التي يؤكّد عليها التقليديون أ ّن العلم األعال -العلم املاورايئ -يجب وأن يطرح
عىل أساس مفهومه التقليدي بحيث تتمحور مواضيعه حول املنشا القديس وتجلّياته يف حياة بني
آدم باعتبار أنّه ذات العلم الذي ميكن أن يوصف بكونه علامً مق ّدساً يف أسمى معانيه ودالالته؛
وحسب رأيهم لنا القابليّة عن طريق العقل لبلوغ كُنه هذا العلم املكنون يف نفس اإلنسان وباطن
جميع األديان املستقيمة األصيلة ،فهو معرف ٌة أصيل ٌة لها جذو ٌر يف األمر املق ّدس حيث تصدر منه
حقيق ٌة أصلها يرجع إىل األمر املق ّدس مبا هو مق ّد ٌس؛ إنّها معرف ٌة هي ذات الوجود واملنشأ للوحدة
لكونها يف نهاية املطاف تتجاوز نطاق االزدواجية املوجودة بني عالَ َمي الذهن والخارج يف رحاب
لكل أم ٍر مق ّد ٍس وتجرب ٍة مق ّدس ٍة لتهدي من هو أهالً إىل مبادئها.
الوحدة املطلقة التي هي مصد ٌر ّ
وقد وصف الدكتور حسني نرص طبيعة العلم املق ّدس كام ييل« :اصطالح العلم املق ّدس هو
ترجم ٌة للعبارة الالتين ّية[[[ وهو بح ّد ذاته مبنزلة ذات املعرفة املاورائية ،بل هو مبنزلة إطالق األصول
املاورائية عىل العامل الكبري والعامل الصغري والعامل الطبيعي والعامل اإلنساين.
العلم املق ّدس بذات املستوى الذي تتمحور مواضيعه إىل ح ٍّد ما حول مختلف جوانب الطبيعة
ونفس اإلنسان وف ّنه وفكره وكذلك حول ذات املجتمع وف ّنه وفكره ،فهو عل ٌم باملعنى ذاته املصطلح
مختلف إىل ح ٍّد كبريٍ معه من حيث معناه املتعارف لكونه يرضب
عليه يف العرص الراهن ،لك ّنه
ٌ
[[[
بجذوره وأصوله يف عامل املاورائيات أو العلم املق ّدس».
التقليديــون يؤكّــدون أحيانـاً عــى أ ّن العقــل الخالــد أو الحكمــة الخالــدة أو مــا بعــد الطبيعــة
األزليــة ،مبثابــة العلــم املقـ ّدس؛ وأحيانـاً يعتــرون هــذا العلــم متبلــورا ً يف رحــاب اســتخدام األصول
املاورائيــة -مــا بعــد الطبيع ّيــة -يف علــم الكونيــات والفـ ّن وســائر املجــاالت املعرف ّيــة؛ ويف أحيــان
أخــرى يؤكّــدون عــى انعكاســه يف العلــوم التــي تتنامــى وتزدهــر يف نطــاق األصــول املذكــورة.
بحت بكونه علامً
أي حا ٍل ،من املمكن اعتبار الجانب الثبويت لألمر الذي فيه بع ٌد معر ٌّيف ٌ
عىل ّ
[1]. Sacred.
[2]. scientia sacra
[[[ .سيّد حسني نرص ،نياز به علم مقدس (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية :حسن ميان داري ،طهران ،منشورات مؤسسة طه الثقافية2000 ،م ،ص.25 :
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مق ّدساً عىل أساس التمييز بني مقامي الثبوت واإلثبات ،وهذا ما يس ّمى بالحكمة الذوقية التي
ترتادف مع العلم الحضوري يف تعاليم الثقافة اإلسالميّة [[[،وميكن أن يُصطلح عىل جانبه اإلثبايت بأنّه
يتجل يف إطار مفاهي َم منسجم ٍة ومرتابط ٍة مع بعضها ضمن مجموع ٍة
عل ٌم مق ّد ٌس ،وهذا الجانب ّ
من العلوم ومبا فيها العلوم التقليديّة.
يعبون عن العلم املق ّدس أحياناً باصطالح «الحكمة»[[[ أو الحكمة الخالدة
كام أ ّن التقليديني ّ
الحكمة املعنويّة[[[ -حذرا ً من الخلط بني املفهومني اللذين أرشنا إليهام ،وقد ع ّرف الباحث رينيهغينون الحكمة بأنّها املعرفة باألصول واملبادئ املطلقة ،وع ّرف العلوم بأنّها إدر ٌاك لألمور النسبية،
ٍ
حيث اعترب املعارف التي يكتسبها اإلنسان من هذه األمور النسبية مبثابة تعل ٍ
تبعات
ّقات أو
[[[
ٍ
وانعكاسات للمعرفة املطلقة وميكن اعتبارها جزءا ً من أصول الحكمة الخالدة (املعنوية).
التقليديـون الذيـن يعتبرون العلـم املقـ ّدس أو القـديس هـو العلـ َم املـاورا َّيئ ذات َـه ،حينما
أرادوا التخلّـص مـن املؤاخـذات والشـبهات التـي ت َـرِد عليهـم إزاء مـا يقصدونـه مـن العلـم
ٍ
تعديلات على نظريتهـم ،لذلـك قالـوا أنّهم يدركـون املعنى
املقـ ّدس ،مل يجـدوا بـ ّدا ً مـن إجـراء
«الحـق» ومرتادفـاً مـع العلـم القـديس ،ويف
الـداليل لهـذا االصطلاح باعتبـاره علماً غائيـاً حـول
ّ
غير هـذه الحالـة مبـا أ ّن اصطلاح «ما بعـد الطبيعـة»[[[ يرتت ّـب عليـه االعتقاد بوجـود عد ٍد من
املعـاين الضمنيـة غير املسـ ّوغة[[[ ،فقـد لجـأوا إىل طـرح اصطلاح الحكمـة الخالـدة (املعنويـة)
الحـق؛ وهـذا املعنـى أكثر انسـجاماً برأيهـم مـع
بصفتهـا علماً مق ّدسـاً يتمحـور حـول ذات
ّ
[[[
األسـاليب التـي تتحقّـق مـن خاللهـا املعرفـة املشـار إليها والتـي تع ّم الوجود اإلنسـاين بـأرسه.
تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن املعنى الدقيق الذي يقصده التقليديون من العلم املق ّدس هو العلم
بالحق أو العلم بذلك املوجود الذي هو أصل وأساس الحقيقة النسبية،
باألمر الالمتناهي أو العلم
ّ
[[[ .سيّد حسني نرص ،اسالم و تنگنا هاي انسان متجدد (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية :انشاء الله رحمتي ،طهران ،منشورات مركز بحوث ونرش
السهروردي2006 ،م ،ص.271 :
[2]. Sophia.
[3]. Perennial Sophia.
[[[ .رينيه غينون ،بحران دنياي متجدد (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية :ضياء الدين دهشريي ،طهران ،منشورات (أمري كبري)1999 ،م ،ص.6 :
[5]. Metaphysics.
[[[ .اإلضافة املركّبة (ما بعد) ّ meta
تدل عىل التعايل وتتض ّمن سنخاً من املعرفة أو العلم الكامن يف ما بعد الطبيعيّات ،لذا فالعلم القديس أو العلم أو
حقائق موجود ٌة قبل جميع العلوم وتتض ّمن عىل أصول هذه العلوم قاطبةً.
الحكمة األوىل واألساس ّية ،هي
ُ
[[[ .س ّيد حسني نرص ،اسالم و تنگنا هاي انسان متجدد (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية :انشاء الله رحمتي ،طهران ،منشورات مركز بحوث ونرش
السهروردي2006 ،م ،ص .274

دراسة تحليلية حول العلم الديني

183

أي حقيقة سائر الكائنات؛ وأ ّما البنية األساسية إلبستمولوجيا هذا العلم فهي ال تتبلور يف املشاهدة
والتجربة ،بل تعترب شهودا ً -إدراكاً -ورضباً من البصرية املبارشة التي ال واسطة فيها وليست تحليليّةً؛
وهذا الشهود يع ّد مكفيّاً بح ّد ذاته لدرجة أنّه يف غ ًنى عن التفسري والتربير؛ وأ ّما العلم املق ّدس
ويتحصل لإلنسان من
املاورايئ -ما بعد الطبيعي -التقليدي فهو برأيهم يفوق نطاق الفلسفة
ّ
التقاليد املوروثة التي تتنامى بشكلٍ
أسايس عن طريق الوحي والتعاليم الدينيّة .ويف هذا السياق
ٍّ
[[[
فقد اعترب املفكّر فريتيوف شون العلم املق ّدس بأنّه الجانب التصاعدي للحكمة املاورائية.
اتب متسلسل ٍة ،ومن هنا يتبلور أحد أوجه اختالفه
العلم القديس يؤكّد عىل كون الوجود ذَا مر َ
مع علم الالهوت مبعناه املتعارف ،إ ْذ إ ّن مبادئ الالهوت املقصودة هنا لها القابلية عىل التغايض
رش
عن القول بالتسلسل الرتبي للوجود يف مجال تلك األمور التي تحظى باهتامم اإلنسان بشكلٍ مبا ٍ
وكذلك بخصوص اآلراء األكرث بساط ًة حول الحقيقة املتق ّومة عىل الله تعاىل واإلنسان عىل الرغم من
اتب وسيط ٍة للحقيقة حتّى وإن مل تتمحور حول
اعتقاد أتباع الكثري من املدارس الفكريّة بوجود مر َ
[[[
مضمونها ومعناها التام.
يشار هنا إىل أ ّن االختالف الجذري الكائن بني اإليديولوجيا التي يتبناها اإلنسان عىل ضوء العلم
يتجسد يف طبيعة سلسلة مراتب الوجود يف العلم املق ّدس والتي
املق ّدس وبني اإليديولوجيا العلم ّيةّ ،
[[[
ال ترتضيها اإليديولوجيا العلم ّية.
الحق -الوجود
عم ذكر فالعلم املق ّدس يتق ّوم بركيزتني أساسيتني ،إحداهام االختالف بني ّ
فضالً ّ
الكل -وبني األمور الظاهرية -النسبية -واألخرى االختالف بني مراتب الوجود ،وهاتان الركيزتان
ّ
تشريان إىل تأكيد التقاليد عموماً عىل وجود سلسلة مراتب للحقيقة .ونلمس من آثار التقليديني
ٍ
اختالف بني العلم القديس والعلم املق ّدس ،إذ إ ّن األخري برأيهم يطلق عىل العلوم التقليديّة
وجود
مفهوم ما بعد الطبيعة املطروح
املنبثقة من الرتاث والتي تكتسب أصولها منه ،بينام األ ّول هو ذو
ٍ
[[[
من قبلهم والذي يعترب املرتكز األسايس يف نشأة أصول العلم املق ّدس ومبادئه.
[[[ .فريتيوف شون ،اسالم و حكمت خالده (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية :فروزان راسخي ،طهران ،منشورات هرمس2004 ،م ،ص .141
[[[ .سيّد حسني نرص ،اسالم و تنگنا هاي انسان متجدد (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية :انشاء الله رحمتي ،طهران ،منشورات مركز بحوث ونرش
السهروردي2006 ،م ،ص .284
[[[ .سيّد حسني نرص ،معارف اسالمي در جهان معارص (باللغة الفارسية) ،طهران ،منشورات مؤسسة نرش وتوزيع الكتب الصغرية1992 ،م ،ص.781 :
[[[ .سيّد حسني نرص ،نياز به علم مقدس (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية :حسن ميان داري ،طهران ،منشورات مؤسسة طه الثقافية2000 ،م،
ص.25 :
راجع أيضاً :سيّد حسني نرص ،اسالم و تنگنا هاي انسان متجدد (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية :ان شاء الله رحمتي ،طهران ،منشورات مركز بحوث
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طرح التقليديّون العديد من اآلراء والنظريّات عىل صعيد بيان طبيعة العلم القديس ويف
مجال إجابتهم عن السؤال التايل :لو أ ّن هذه املعرفة موجود ٌة ح ّقاً ،فكيف ميكن الوثوق بها
وتربيرها[[[؟ املسألة األوىل التي تطرح يف مضامر إبستمولوجيا العلم املق ّدس تتمحور حول أ ّن
التقليديني قد تب ّنوا الكثري من مبادئهم الفكريّة بصفتها أساساً للموضوع ،ومن هذا املنطلق
اعتربوا تب ّني هذه املبادئ املوضوعة أمرا ً متداوالً يف معظم العلوم عىل ضوء تحقّق عد ٍد من
الفرضيات األ ّولية -البديهيّة[[[ -كأصو ٍل ثابت ٍة؛[[[ واعترب آخرون أ ّن جميع الناس لهم القابليّة
كل توضي ٍح
عىل إدراك مبادئ العلم املق ّدس لكونها يف غ ًنى عن الربهنة واالستدالل ما يعني أ ّن ّ
وتفسريٍ يُطرح حولها ليس سوى تذكريٍ وتنبي ٍه فحسب[[[.
املتحصلة من الوحي تُعبرت املصدر اآلخر املعتمد يف العلم القديس ،فهي لها تربيراتها
التقاليد
ّ
كل
الخاصة بها ،إذ إ ّن الوحي يع ّد مصدرا ً لهذا العلم باعتبار أ ّن املعرفة القدسية كامن ٌة يف باطن ِّ
ّ
وحي ولكونها محورا ً لتلك الدائرة التي تع ّم التقليد وتح ّدد نطاقه؛ ويف هذا السياق قال املفكّر
ٍ
حسني نرص موضّ حاً إبستمولوجيا العلم القديس« :الوحي والتعقّل -الشهود التعقّيل -هام املصدران
املتالزمان لهذه اإلبستمولوجيا ،حيث يسهامن يف إنارة قلب اإلنسان وذهنه ،كام يتض ّمنان معرف ًة
ساموي
مبارش ًة ال واسطة فيها ميكن لإلنسان تذ ّوقها وتجربتها ،والحكمة الذوقية التي هي تقلي ٌد
ٌّ
[[[
توصف بكونها علامً حضوريّاً».
معي أو
إلهام ّ ٍ
العلم القديس ليس مثر ًة للتفكّر واالستدالل العقيل لدى البرش حول مضمون ٍ
يل ،بل ما يت ّم الحصول عليه عن طريق اإللهام هو يف الواقع
تجرب ٍة روحي ٍة ليست ذات طابعٍ عق ٍّ
يل ،إذ إ ّن اإلدراك العقيل لدى البرش والذي يهضم اإللهام ويدرك كّنه حقيقته ،ال ميثّل
ذو طابعٍ تعق ٍّ
ذوقي ،فاملعرفة املندرجة يف هكذا تجرب ٌة منبثق ٌة
طبيع ًة ومضموناً تعقّلياً لتجرب ٍة روحي ٍة ذات طابعٍ ٍّ
ونرش السهروردي2006 ،م ،ص.274 :
[1]. Justified.
[2]. Axiom.
] .[3مقالة باللغة الفارسية تحت عنوان« :اقرتاح :گفت و گو در خصوص س ّنتگرايي» ،نرشت يف مجلة (نقد و نظر) ،العددان  3و 1998 ،4م ،تدوين:
محمود بينا مطلق ،ص.16 :
[[[ .مصطفى ملكيان ،راهي به رهايي (باللغة الفارسية) ،طهران ،منشورات (نگاه معارص)2002 ،م ،ص.17 :
[[[ .س ّيد حسني نرص ،معرفت و معنويت (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية :انشاء الله رحمتي ،طهران ،منشورات مركز بحوث ونرش السهروردي،
2006م ،ص.217 :
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لكل حكم ٍة ذوقي ٍة
من مصدرها األسايس الذي هو العقل الشهودي (البصرية)[[[ والذي يُع ّد مصدرا ً ّ
[[[
وأساساً للمعرفة األصيلة.
ويقال يف هذا السياق أن عملية تحقّق املعرفة القدسيّة حسب آراء التقليديني تشابه إىل ح ٍّد
مطروح يف عد ٍد من املدارس الفلسفيّة،
كبريٍ نظرية إفاضة املعرفة من العقل الف ّعال بحسب ما هو
ٌ
وعىل هذا األساس قال الدكتور حسني نرص« :مصدر العلم القديس الذي يدركه اإلنسان حسب رؤية
كل ٍ
نفس ،هو املحور االرتكازي لكُنه ق ّوة التعقّل املوجودة لديه ،فالحقيقة
النفس الكلّية الكامنة يف ّ
تناظر هبوط صق ٍر عىل ق ّمة جبلٍ  ،حيث تهبط عىل ذهن اإلنسان ،أو أنّها عىل غرار برئٍ عميقٍ تتدفّق
[[[
مياهه فجأ ًة عىل هيئة ينبو ٍع سيّا ٍل فتجري يف الذهن وتسيل منه».
تتحصل لدى بني آدم إال عن طريق
كام يؤكّد التقليديون عىل أ ّن املعرفة مبعناها القديس ال ّ
الشهود -البصرية -والوحي ،ومن هذا املنطلق يقال أ ّن املعرفة الشهودية مس ّوغ ٌة بح ّد ذاتها ،ومن
ث ّم فاملعرفة املتق ّومة عىل اإللهام والوحي تنبثق من الحقائق الثابتة العابرة لنطاق الزمان واملكان
وجل قد ضمن لبني
تتجل يف التقليد؛ وأ ّما أقرانهم املسلمون فقد أكّدوا عىل أ ّن الله ع ّز ّ
والتي ّ
«كنت كنزاً مخف ّياً فأحببت أن أُعرف،
ُ
آدم اكتساب مثل هذه املعرفة ،إذ روي يف الحديث القديس:
[[[
فخلقت الخلق ليك أُعرف».
الدكتور حسني نرص ذهب إىل القول بخصوصية «مال َءم ِة»[[[ املعرفة أو كفايتها عىل صعيد
انطباق املعرفة القدس ّية مع الواقع ،وحسب هذه الخصوص ّية فالتعقّل يتطابق مع الحقيقة ،وعىل
الحق[[[ .وأ ّما الباحث فريتيوف
هذا األساس ذهب إىل القول بانطباق األمر املعلوم لدى اإلنسان مع ّ
شون فقد أكّد عىل عدم إمكانية تحقّق العلم القديس لدى اإلنسان ما ملْ يتس َّن للعقل العمل وفق
ناشئ من العقل الكامل[[[؛ وعىل هذا األساس يصبح مق ّدساً
األصول الصائبة ،وقال إ ّن التعقّل
ٌ
[1]. Intelligence.
[[[ .سيّد حسني نرص ،معرفت و معنويت (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية :انشاء الله رحمتي ،طهران ،منشورات مركز بحوث ونرش السهروردي،
2006م ،ص.272 :
[[[ .املصدر السابق ،ص.273 :
[[[ .املصدر السابق ،ص .289
[5]. Ad - equation.

[[[ .س ّيد حسني نرص ،معرفت و معنويت (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية :انشاء الله رحمتي ،طهران ،منشورات مركز
بحوث ونرش السهروردي2006 ،م ،ص.373 :
[[[ .فريتيوف شون ،عقل و عقلِ عقل (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية :بابك عايل خاين ،طهران ،منشورات هرمس،
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أي واسط ٍة وبفضل شهو ٍد مق ّد ٍم عىل التجربة،
ويتمكّن من إدراك الحقيقة بشكلٍ مبا ٍ
رش دون ِّ
يتحصل إثر التفكّر أو االستدالل الناسويت .وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن دور
وهذا اإلدراك يف الواقع ال ّ
االستدالل يف عملية التعقّل يقترص عىل كونه مح ّركاً ،فاالستدالل بهذا املستوى ذو مرتب ٍة رفيع ٍة
ويسفر عن حدوث تعقّلٍ لدى بني آدم[[[ ،لك ّنه مع ذلك ال ميكن أن يعترب علّ ًة له ،ومن هذا املنطلق
التوصل إليها عن طريق التعقّل اعتامدا ً عىل االستدالل
ال ميكن إبطال أو تفنيد النتائج التي يت ّم ّ
املستدل وغالباً ما ينتهي إىل الوقوع يف خطأٍ ٍ
ّ
محض.
الذي يستند إىل أفكا ٍر شخصيّ ٍة لدى
الركيزة األساسيّة يف إبستمولوجيا العلم املق ّدس هي أ ّن القابليّة التعقّليّة حينام تبلغ ذروتها
من الكامل ،ال ميكن أن تكون مبعز ٍل عن اإلميان وذلك ألنّه يعترب رضوريّاً لتحقّق التعقّل بشكلٍ
يل يف إطار الوحي ،وعىل هذا األساس تنشأ عالق ٌة متبادل ٌة يف ما بينهام؛ وفضالً عن أ ّن القابليّة
فع ٍّ
العقليّة مفتقر ٌة إىل صوابّة أداء عقل الباطن -العقل الشهودي -فهي مفتقر ٌة أيضاً إىل العقل
[[[
ل القابليّة العقليّة عىل مستوى الذهن،
الذهني  ،وذلك أل ّن ناطقية اإلنسان يرتتّب عليها تج ّ
وهذه العمليّة يطلق عليها ظهور التعقّل ،وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن العقل الذهني هو النطاق
يل ،كام أنّه هو الذي يساعد عىل تفسري ونقل النور الذي يتلقّاه
الذي يربز فيه الشهود بشكلٍ فع ٍّ
قائال« :إ ّن الحقائق املاورائيّة األساسيّة كامن ٌة
القلب [[[،ووضّ ح املفكّر فريتيوف شون هذا األمر ً
[[[
الخواص من الناس».
يف باطن العقل املحض ويف عمق القلب ،وال يدركها سوى
ّ
نستنتج من جملة اآلراء التي طرحها التقليديون حول العلم القديس والعلم املق ّدس أنّهم
الحسية والتجريب ّية يف العلوم التجريب ّية
يعتربون جميع أمناط املعرفة -ومبا يف ذلك املعارف ّ
املتعارفة -مرتب ًة من مراتب تلك املعرفة القدس ّية ،وي ّربرونها عىل ضوء الشهود والبصرية النفسان ّية
والوحي والذوق.

2005م ،ص.28 :
[[[ .س ّيد حسني نرص ،علم در اسالم (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية أحمد آرام ،طهران ،منشورات مؤسسة نرش وتوزيع
الكتب الصغرية ،بال تأريخ طباعة ،ص.83 :
[2]. Reason.
[[[ .س ّيد حسني نرص ،اسالم و تنگنا هاي انسان متجدد (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية :انشاء الله رحمتي ،طهران ،منشورات مركز بحوث ونرش
السهروردي2006 ،م ،ص.304 :
[[[ .فريتيوف شون ،شناخت اسالم (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية ضياء الدين دهشريي ،طهران ،منشورات مؤسسة الدراسات والبحوث الثقافية،
2004م ،ص.316 :
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ثالثاً :نظريّة التقليديّني ومكانتها بني النظريّات املطروحة يف العلم الديني
ٍ
ارتباط بني الرؤية املنبثقة من نظريّات التقليديّني حول العلم الديني وبني
لو أردنا إيجاد
ٍ
تصنيف
النظريّات املطروحة من قبل سائر املفكّرين يف هذا املضامر ،فال محيص لنا من طرح
يل لجميع اآلراء التي ذُكرت حول طبيعة هذا العلم ،وهذا التصنيف يرتكز عىل ثالثة محاو َر
تسلس ٍّ
فكريّ ٍة أساسيّ ٍة هي كالتايل:
املحور األ ّول :نطاق نظريّات العلم الديني ،وهنا طرحت ثالثة آراء ،هي:
 )1الح ّد األعىل
 )2الح ّد األدىن
املتوسط
 )3الح ّد
ّ
الرؤية األوىل التي تتب ّنى فكرة أ ّن نطاق نظريّات العلم الديني يبلغ الح ّد األعىل ،تتمحور حول
ديني من جميع جهاته وخصائصه ،وهذا يعني
مسألة كون أحد العلوم من شأنه االت ّصاف بطابعٍ ٍّ
أ ّن الدين فيه القابل ّية الكافية يك تُستنبط منه مختلف العلوم؛ لذا فأصحاب هذه الرؤية يتّخذونه
مرتكزا ً لهم الستنتاج شتّى املفاهيم والفرضيات ،ويعتربونه أساساً يف أسلوب جمع البيانات وتقييم
ديني ،أي عن
األمور ومعرفة الهدف من العلم ،ويف هذا السياق يعتمدون أحياناً عىل منه ٍج غريِ ٍّ
طريق االستدالل بالتشابه بني العلوم املتف ّرعة عىل العلم الديني وبني سائر العلوم ،إذ إنّهم يف هذه
الحالة بصدد تربير وجهتهم الفكريّة املتق ّومة عىل مبدأ الح ّد األعال للعلم الديني[[[ ،ويف أحيان
[[[
ديني إلثبات هذا امل ّدعى.
أخرى يلجأون إىل منه ٍج ٍّ
وقطعي
أصحاب هذه الفكرة ينتقدون أولئك الذين يعتربون األسلوب التجريبي كمعيا ٍر حاسمٍ
ٍّ
يف تقييم املوضوع ،ومن هذا املنطلق فإنّهم يدافعون عن رؤي ٍة إبستمولوجي ٍة أشبه ما تكون
بالتع ّددية ،حيث ترتكز عىل الرتكيب بني األساليب املنبثقة من العقل والوحي والتجربة رغم إمكانيّة
االعتامد عىل األسلوب التجريبي يف تقييم الفرضيّات الدينيّة املطروحة يف رحاب أحد العلوم.
وميكن تقسيم هؤالء إىل فئتني أساسيتني ،فمنهم من يعتقد بفكرة العلم الديني التفصييل يف
[[[ .عبد الله جوادي آميل ،رشيعت در آينة معرفت (باللغة الفارسية) ،قم ،منشورات (مركز نرش ارساء)1998 ،م ،ص.97 :
[[[ .مهدي نصريي ،إسالم وتجدد (باللغة الفارسية) ،طهران ،منشورات (كتاب صبح)2002 ،م ،ص.47 :
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املصادر الدينيّة ،ومنهم من يذهب إىل القول بالعلم الديني اإلجاميل؛ والفئة األوىل تعتقد بإمكانية
االستدالل عىل جميع املفاهيم والنظريّات العلميّة اعتامدا ً عىل املصادر الدينيّة يف حني أ ّن الفئة
الثانية تعتقد بإمكانية االت ّكاء عىل املصادر الدينيّة بغية معرفة الخطوط العريضة للعلم والتي
هي يف واقع الحال متثّل األصول واملبادئ األساسيّة ملختلف العلوم .ومن املؤكّد أ ّن املرتكز األسايس
للرأيني املذكورين هو مبدأ جامعية التعاليم اإلسالميّة وكاملها ،حيث إ ّن هذين األمرين يضمنان
كون النصوص الدينيّة كافي ًة لتحقّق العلم الديني.
وتجدر اإلشارة إىل أ ّن هناك من انتقد هذه الرؤية املطروحة حول العلم الديني ،وال سيّام ذلك
النقد املطروح عىل ضوء مراجعة املصادر الدينيّة واالستدالل عىل كونها غ َري كافي ٍة لصياغة املفاهيم
الالزمة لتدوين النظريّات التي تطرح بصفتها مواضي َع محوري ًة يف مختلف العلوم التجريبيّة وغري
التجريبيّة.
أ ّما الرؤية الثانية التي تتب ّنى فكرة أ ّن نطاق نظريّات العلم الديني يبلغ الح ّد األدىن ،فإ ّن
أصحابها يعتقدون بأدىن مست ًوى من التأثري والتأث ّر بني العلم والدين ،ويف هذا السياق ال يأخذون
بعني االعتبار االختالف الذايت بني العلم الديني والعلم غري الديني .هذه الرؤية يف الحقيقة تؤكّد
أحياناً عىل كون العلم الديني قد نشأ وتنامى يف أجوا ٍء ثقاف ّي ٍة وحضاريّ ٍة دين ّي ٍة [[[،ويف أحيانٍ أخرى
تؤكّد عىل كونه علامً
يتول مه ّمة
مختصاً مبعرفة املبدأ ويتناسب مع القيم والقضايا املاورائية بحيث ّ
ّ
تلبية الحاجات املرشوعة للتديّن عىل املستويني الثقايف واالجتامعي[[[.
وقد ذكرت العديد من اآلراء لبيان طبيعة هذه الرؤية ،ومن جملتها ما ييل:
أ -الح ّد األدىن مبحوريّة الهدف
ب -الح ّد األدىن مبحوريّة املوضوع
ج -الح ّد األدىن مبحوريّة العالِم (املفكِّر)
أصحاب الرؤية املتق ّومة بكون العلم الديني يبلغ الح ّد األدىن مبحوريّة الهدف ،يعتقدون بأ ّن
ينصب يف خدمة األهداف والغايات
املعيار الوحيد الت ّصاف العلم بكونه دينيّاً هو قابليّته عىل أن
ّ
[[[ .مهدي كلشني ،از علم سكوالر تا علم ديني (باللغة الفارسية) ،طهران ،منشورات مركز دراسات العلوم اإلنسانيّة والبحوث الثقافية2001 ،م ،ص.167 :
[[[ .املصدر السابق ،ص.168 :
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الدينيّة وكذلك يف خدمة املجتمع الديني؛ ونتيجة ذلك يقال أ ّن العلم الديني هو ذات العلم
الطبيعي أو اإلنساين املوجود لدى البرشية والذي يسخّر خدم ًة لألهداف الدينيّة واملجتمع الديني،
أي مجا ٍل لتقسيم العلوم إىل دينيّ ٍة وغريِ دينيّ ٍة إال إذا أخذنا الهدف
وعىل هذا األساس ال يبقى ّ
والغاية بعني االعتبار.
أصحاب هذه النظريّة يعتربون العواقب الوخيمة لبعض العلوم والتي أسفرت عن تخريب
البيئة أو إبادة البرشية ،ناشئ ًة من الطبيعة والتو ّجه غري الديني لبعض العلوم ،ومن هذا املنطلق
يعتقدون بكون العلم الديني له القدرة عىل توجيه العلم نحو مساره العميل الصحيح بحيث يحول
دون تسخريه يف أغر ٍ
اض عملي ٍة مد ّمر ٍة[[[.
وأصحاب الرؤية املتق ّومة عىل كون العلم الديني يبلغ الح ّد األدىن مبحورية املوضوع ،يقرتحون
عىل املعنيني بالدراسات التجريب ّية اللجوء إىل مواضي َع مع ّين ٍة مثل الدين وشتّى املسائل املنسوبة
إليه والقضايا التي يتمحور حولها ،كذلك يؤكّدون عىل رضورة االستناد إىل تلك األمور التي تحظى
باهتامم املجتمعات الدين ّية خالل الدراسات املذكورة ،وهي بطبيعة الحال ال ترتكز عىل إطا ٍر مغاي ٍر
الخاص بالعلم العلامين.
لإلطار
ّ
العلم الديني وفق هذه الرؤية يعترب فرعاً من ذلك العلم الديني العام ،حيث يتض ّمن مجموع ًة من
املسائل الدين ّية؛ فاالقتصاد اإلسالمي عىل سبيل املثال يعترب فرعاً من فروع علم االقتصاد العا ّم ،ويتض ّمن
مجموع ًة من املسائل اإلسالم ّية مثل الزكاة والصدقة واألنفال ومختلف أنواع املعامالت االقتصاديّة.
وأ ّما أصحاب الرؤية املتق ّومة عىل كون العلم الديني يبلغ الح ّد األدىن مبحورية العامل ،فهم
يؤكّدون عىل دور العامل واملفكّر يف إيجاد العلم الديني ،وحسب التعبري اإلبستمولوجي فإنّهم
فكري ينشأ
يعتقدون بفاعلية الفاعل املدرك ،وعىل هذا األساس يقال أ ّن العلم الديني هو ُّ
كل إنجا ٍز ٍّ
وبغض النظر
بفضل جهود العلامء واملفكّرين املتدينني الذين يسريون عىل نهج العقيدة واإلميان،
ّ
كل علمٍ شاملٍ لسلسل ٍة من
عن املوضوع والهدف ،أكّد هؤالء عىل أ ّن العلم الديني اإلسالمي يعني َّ
املعارف التي صاغها العلام ُء املسلمون من أمثال ابن سينا والفارايب والبريوين والرازي عىل الرغم من
ٍ
اختالفات عقائدي ٍة يف ما بينهم ،فهذه االختالفات ال تأثري لها عىل تو ّجهاتهم اإلسالم ّية العا ّمة
وجود
ومعتقداتهم الدين ّية املشرتكة.
[[[ .املصدر السابق ،ص.73 :

190

الالهوت المعاصر ـ العلم و الدين

والجدير بالذكر هنا أ ّن إطالق مصطلح «العلوم اإلسالميّة» عىل العلوم التي ظهرت وات ّسع
ولربا كان من
نطاقها إبّان النشاطات العلمية الحثيثة للعلامء املسلمني ،يندرج يف ما ذُكر أعالهّ ،
األفضل تسميتها بـ «علوم املسلمني».
حسب ما ت ّم تقريره فليس بإمكاننا وفق هذه الرؤية التمييز بشكلٍ
مناسب بني العلمني الديني
ٍ
وغري الديني عىل الرغم من عدم إمكانية إنكار امليزات الشخصيّة للعامل ومدى تأثريه عىل العلوم
بفضل دراساته ونظرياته التي يطرحها.
املتوسط ،يؤكّد
وأ ّما الرؤية الثالثة التي تتب ّنى فكرة أ ّن نطاق نظريات العلم الديني يبلغ الح ّد
ّ
أصحابها عىل وجود نطاقٍ للتعامل بني العلم والدين يفوق النطاق املطروح وفق رؤية الح ّد األدىن،
مطروح يف رؤية الح ّد األعىل ،وعىل هذا
مم هو
لك ّن هذا النطاق بطبيعة الحال ّ
أقل مست ًوى ّ
ٌ
متوس ٍط.
األساس يعتقدون بأ ّن العلم الديني ينشأ عىل ضوء التعامل بني العلم والدين يف ح ٍّد ّ
املحور األسايس لهذه الرؤية هو التأكيد عىل الفرض ّيات غري التجريب ّية للعلم ،أي االرتكاز عىل
األصول العلم ّية امليتافيزيق ّية؛ وبطبيعة الحال فإ ّن كون هذه الفرض ّيات واألصول دين ّي ًة يعني
اقتباسها من األصول واملفاهيم الدين ّية الثابتة ما يعني أنّه يضمن للعلم أن يكون دين ّياً .عىل أساس
هذه الرؤية لو أنّنا أدرجنا عمومية القضايا يف نطاقٍ
ديني ،سوف نحصل عىل أمنوذ ٍج
ميتافيزيقي ٍّ
ٍّ
من العلم الديني الذي ميتاز بطبيعة الحال مبيز ٍة ديني ٍة ويتجاوز النهج األسايس للعلم والذي هو
ٌ
احتامل يبقى مطروحاً عىل هذا الصعيد فحواه
ذات التجربة ويتبلور يف جمع الشواهد؛ ولك ْن هناك
أ ّن الفرض ّيات اإلبستمولوج ّية أو األنطولوج ّية للعلم الديني ال تخلو من تأثريٍ محدو ٍد عىل أسلوب
رص عىل نطاق األسلوب التجريبي،
العلم ونوع الشواهد املعتمدة يف فرضياته ،ولك ّن هذا التأثري مقت ٌ
لذا ليس من شأنه محو امليزة التجريب ّية لألسلوب والشواهد.
يُشار هنا إىل إمكان ّية األخذ بعني االعتبار فرضيات العلم إىل جانب األصول األكسيولوجية
ٍ
ارتباط من
املؤث ّرة عليه يف رحاب هذه الرؤية ،ومن هذا املنطلق فإ ّن صريور َة العلم دين ّياً ذاتُ
ٍ
ارتباط بصريورة أهدافه
جه ٍة بصريورة فرض ّياته املاورائية دين ّيةً ،ومن جه ٍة أخرى فهي ذاتُ
وتو ّجهاته االسرتاتيج ّية دين ّيةً؛ وأ ّما االختالف بني العلم الديني وغري الديني يف هذا املضامر،
[[[
فهو يتبلور يف صياغة النظريّات اإليديولوج ّية ويف التو ّجهات العملية للعلم.
[[[ .املصدر السابق ،ص .3
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الحسية
الفرضيّة األساسيّة املطروحة من قبل أصحاب هذه الرؤية هي امتناع تجريد القضايا ّ
الحسية أيضاً من العنارص والصور
الحسية وغري ّ
من املبادئ العقليّة ،وعدم إمكانية تجريد املفاهيم ّ
واملبادئ العقليّة ،وعدم جواز تجريد الذهن من النظريّات ،إ ْذ إ ّن الكثري من هذه النظريّات ليست
منبثق ًة من َمبَانٍ تجريبيّ ٍة بحت ٍة.
املحور الثاين :تقسيم نظريّات العلم الديني إىل تأسيسيّ ٍة وتهذيبيّ ٍة -تحويليّ ٍة -وتركيبيّة.
نظريّات العلم الديني التأسيس ّية تتق ّوم مبراجعة النصوص الدين ّية حني صياغتها مبادئ العلوم
الدين ّية التي حتّى وإن كانت مشرتك ًة يف عناوينها مع سائر العلوم املتعارفة ،لك ّنها تكتسب طابعها
ٍ
ومناهج تقييمٍ  ،وكافّة الجوانب العلمية
وفرضيات
كل ما تتض ّمنه من مواضي َع
من املبادئ الدين ّية يف ّ
َ
األخرى.
ودقيق يف مختلف مراحل طرح النظريّات
ومبا أ ّن الخلف ّيات امليتافيزيقية لها دو ٌر ملحو ٌظ
ٌ
ٍ
نظريات علمي ٍة تتق ّوم مببادئَ ميتافيزيقي ٍة
العلمية وتوسيع نطاق شموليتها ،لذا من املمكن إنتاج
بحيث يس ّوغ نسبتها بشكلٍ
علمي إىل هذه املبادئ[[[.
ٍّ
نظريّات العلم الديني التهذيب ّية -التحويل ّية -تؤكّد عىل رضورة إعادة العلوم املوجودة إىل
التهذيب وتنزيهها من كافّة األصول واملسائل التي ال تتناغم مع املعتقدات الدين ّية ،لذا فإ ّن أصحابها
األسلوب القوي َم لنيل العلم الديني.
يعتربون هذا األم َر
َ
العلوم التي تتحقّق عىل أرض الواقع حسب هذه الرؤية تطرح للنقد والتحليل من منطلق
أساليب ،هي تجريب ّي ٌة وعقل ّي ٌة وروائ ّي ٌة وشهوديّةٌ ،ويت ّم نقدها
نشأتها وتناميها يف رحاب أربعة
َ
خاص ٍة ،كام يت ّم نقضها أو التقليل أو التوسيع من نطاق عموميتها
وتحليلها وفق معاي َري إيديولوج ّي ٍة ّ
أو ترميمها أو تعديلها اعتامدا ً عىل األصول والفرض ّيات الدين ّية؛ وهذه املسألة تُعرف يف التعاليم
اإلسالمية بعنوان «أسلمة العلم»[[[ حيث طُرح هذا االصطالح أل ّول م ّر ٍة من ِقبل بعض املفكّرين
من أمثال أيب األعىل املودودي [[[،ث ّم بُسط عىل نطاقٍ أوس َع وت ّم التنظري له يف مختلف الجوانب من
ِقبل علامء آخرين كالعطاس وإسامعيل الفاروقي؛[[[ حيث اعتربوا نظريّة أسلمة العلوم مبعنى إعادة
[[[ .خرسو باقري ،هويت علم ديني (باللغة الفارسية) ،طهران ،منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي2003 ،م ،ص.47 :
[2]. The Islamization of science.
[[[ .أبو األعىل املودودي هو أحد العلامء والشخصيات التي تألّقت سياسيّاً وثقافيّاً يف شبه القا ّرة الهندية يف املنتصف األ ّول من القرن العرشين.
ٍ
جامعات غربي ٍة وتتلمذا عىل يد الدكتور حسني نرص.
[[[ .العطاس وإسامعيل الفاروقي هام أستاذان يف جامعة ماليزيا ،حيث قد تخ ّرجا من
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صياغتها وتطعيمها باألصول اإلسالميّة من حيث املنهجيّة والوجهة الفكريّة واألهداف املرج ّوة،
وخالل هذه العملية ال ب ّد من طرح مختلف مك ّوناتها التي تتمثّل يف األهداف واملنهجية والنتائج
التجريبيّة وغريها يف إطار مبدأ التوحيد كركيز ٍة أساسي ٍة لها ،ومن ث ّم فهي يجب أن تشهد تح ُّوالً وفق
هذه الوجهة الدينيّة لكون التوحيد يتمحور حول وحدة العلم والحقيقة ،ووحدة الحياة والخلقة،
[[[
ووحدة اإلنسان والتأريخ ،وإلخ.
وأ ّما نظريّات العلم الديني الرتكيبيّة فهي تعترب العلوم التي أبدعها املسلمون أمنوذجاً للعلم
ٍ
ارتباط بالعلم التجريبي والشؤون املا ّدية يف العامل املحسوس ،واملنظّرون
الديني حتّى وإن كانت ذاتَ
الذين يطرحونها يعتقدون بأ ّن تلك األصول العا ّمة التي وضعها العلامء املسلمون لها القابلية عىل
علوم جديد ٍة عىل ضوء تلك العلوم التي تُع ّد قدسي ًة ومق ّدس ًة بح ّد ذاتها ،وعىل هذا األساس
إنتاج ٍ
ميكن الحذر من الوقوع يف ف ّخ النتائج املخ ّربة التي تتمخّض عن العلوم الجديدة وتجاوز النواقص
املوجودة فيها؛ ومن جملة املفكّرين الذين تب ّنوا هذه النظرية الدكتور حسني نرص[[[ وتالمذته من
[[[
أمثال عثامن بكّار.
وأ ّما أصحاب الرؤية املتق ّومة عىل كون العلم الديني يبلغ الح ّد األدىن مبحورية املوضوع،
فقد أكّدوا أحياناً عىل رضورة تقسيم العلم الديني طبق موضوعه سوا ًء كان تجريب ّياً -طبيع ّياً
تجريبي؛ وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن العلوم التي تتمحور مواضيعها حول
أو إنسان ّياً -أم غ َري
ٍّ
الحسية واألمور املا ّدية مثل الفيزياء والكيمياء واألحياء ،تندرج ضمن قامئة العلوم
القضايا
ّ
ٍ
تجريبي بهدف رشح وتحليل
دراسات وبحوثاً وفق منه ٍج
التجريبية الطبيعية لكونها تطرح
ٍّ
الفرضيات املرتبطة بالطبيعة؛ ولكن لو كان موضوع العلم يتمحور حول اإلنسان وحاالته
ومختلف خصوص ّياته والعوارض التي تطرأ عىل حياته بحيث يطرح للبحث والتحليل عىل ضوء
املنهج التجريبي ،ففي هذه الحالة يطلق عليه عنوان العلم التجريبي اإلنساين مثل علْ َمي
النفس واالجتامع .هذه التسمي ُة متق ّوم ٌة عىل مبدأ افرتاض وجود ٍ
بعد ما ّد ٍّي لإلنسان وهي يف
مضمونها تقابل ما ذهب إليه الذين طرحوا مفهوم العلوم اإلنسان ّية بقصد عدم االعتامد عىل
[[[ .خرسو باقري ،هويت علم ديني (باللغة الفارسية) ،طهران ،منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي2003 ،م ،ص.74 :
[[[ .مقالة باللغة الفارسية تحت عنوان« :جهان بيني اسالمي و علم جديد» ،نرشت يف مجلة (فرهنگ) الفصلية ،العدد  ،3تدوين سيّد حسني نرص ،ترجمها
إىل الفارسية :ضياء تاج الدين1998 ،م ،ص .38
[[[ .عثامن بكار ،تاريخ و فلسفة علوم اسالمي (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية :مح ّمد رضا مصباحي ،مشهد ،منشورات مركز الدراسات اإلسالمية
التابع للعتبة الرضوية املقدّسة2006 ،م ،ص.24 :
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املنهج التجريبي يف مجال املسائل اإلنسانيّة ،إذ إ ّن العلوم غري التجريبيّة مثل التأريخ والفلسفة
واآلداب ،ال ميكن أن تطرح مواضيعها عىل طاولة البحث والتحليل يف نطاقٍ
تجريبي.
ٍّ
حسب التصنيف املذكور طرح بعض العلامء واملفكّرين نظريّة إمكانيّة تحويل العلوم التجريبيّة
علوم دينيّ ٍة ،يف حني أ ّن آخرين قرصوا هذه املسألة عىل العلوم غري التجريبيّة،
وغري التجريبيّة إىل ٍ
كام ذهب غريهم إىل الدفاع عن العلوم التجريبيّة اإلنسانيّة وغري التجريبيّة.
إعادة صياغة نظريّة العلم الديني عىل ضوء آراء حسني نرص وفريتيوف شون وغينون
ال ريب يف أ ّن تت ّبع اآلراء التي طرحها التقليديون عىل صعيد العلم ،وال س ّيام العلوم الجديدة
وتأكيدهم عىل حقّانية العلم املق ّدس واملعرفة القدس ّية والعلوم التقليديّة ،يُع ّد خلف ّي ًة مناسب ًة
الخاصة بالعلم الديني؛ ويف هذا السياق سوف نسلّط الضوء عىل
ملعرفة الخطوط العا ّمة لنظريّتم
ّ
آراء ثالث ٍة منهم ،وهم رينيه غينون وفريتيوف شون والدكتور حسني نرص.
تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن وضوح آراء هؤالء املفكّرين الثالثة حول العلم الديني ليس عىل
ٍ
ٍ
مشرتك يف ما بينهم وذلك أل ّن رينيه غينون
رأي
نسقٍ
واحد ،لذا من الصعب مبكانٍ التع ّرف عىل ٍ
وفريتيوف شون تب ّنيا الرؤية التهذيب ّية وأكّدا عىل رضورة إظهار نقاط الضعف الكائنة يف العلم
الجديد واملحدقة مبختلف جوانبه السلبية ،وش ّددا عىل أهم ّية بيان عواقبه املخ ّربة وعدم نجاعته،
ومن هذا املنطلق حاوال استقطاب أنظار مخاطبيهم نحو العلم أو العلوم التي ال وجود لهذه
النواقص والسلبيات فيها باعتبارها علوماً دين ّي ًة أو مق ّدسةً؛ ناهيك عن أنّهام اعتربا العلوم التقليديّة
كمصاديق متحقّق ٍة عىل ضوء العلوم العارية من عيوب العلم الجديد وسلبياته؛ ويشار هنا إىل أ ّن
خاص[[[ ،حيث
يل وعىل نطاقٍ واسعٍ يف آثار رينيه غينون بشكلٍ ٍّ
هذه التو ّجهات نلمسها بشكلٍ ج ٍّ
ذهب إىل القول بإمكانية صياغة العلم الديني يف ٍ
تأسييس عىل ضوء التقليد املوروث.
منط
ٍّ
كل من رينيه غينون وفريتيوف شون يف
وأ ّما الدكتور حسني نرص فهو إضاف ًة إىل اشرتاكه مع ٍّ
مجال ما ذُكر ،استند إىل العلوم اإلسالم ّية وحتّى العلوم النظريّة البحتة ليدافع عن مبادئها مقارن ًة
مع العلوم الجديدة ،حيث اعتربها أمنوذجاً لتحقّق العلم الديني يف رحاب اإليديولوجيا اإلسالم ّية.
[[[ .لالطّالع أكرث عىل آراء املفكّر رينيه غينون عىل صعيد ما ذُكر ،راجع:
رينيه جينون ،بحران دنياي متجدد (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية :ضياء الدين دهشريي ،طهران ،منشورات (أمري كبري)1999 ،م ،ص.81 - 60 :
رينيه جينون ،سيطره كميت و عالئم آخر الزمان (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية عيل مح ّمد كاردان ،طهران ،منشورات (مركز نرش دانشگاهي،
2005م ،ص.88 - 82 :

194

الالهوت المعاصر ـ العلم و الدين

مم ذكر أ ّن الوجهة التي تبناها التقليديون عىل صعيد العلم الديني تتبلور يف ثالث ِة
إذا ً ،نستنتج ّ
مسائل أساسيّ ٍة ،هي نقد العلم الجديد وإظهار الخفايا اإلبستمولوجيّة املكنونة فيه والدفاع عن
َ
األهميّة العمليّة للعلوم التقليديّة.
 )1الرؤية التهذيب ّية
التقليديّون بادروا إىل نقد العلوم الجديدة من جهتني عىل ضوء رؤي ٍة شامل ٍة ،وذلك كام ييل:
الجهة األوىل :نقد مبادئ هذه العلوم وفلسفتها املتق ّومة يف معظم األحيان عىل أصالة التجربة
والنزعتني املا ّدية واإلنسان ّية.
الجهة الثانية :نقد املبادئ املذكورة من حيث آثارها املد ّمرة التي طرأت عىل حياة البرشية ويف
عامل الطبيعة عن طريق العمل بها؛ وقال املفكّر فريتيوف شون يف هذا الصدد« :النقص الكامن يف
ناشئ يف األساس من غفلتها عن العلّية الشموليّة ،وال ّ
شك يف كون املؤاخذة التالية
العلوم الجديدة ُ
تطرح عىل طاولة البحث :العلم ال عالقة له بالعلّية الفلسف ّية ،وإنّ ا يتعامل يف الواقع مع األمور
بكل ما للكلمة من مع ًنى ليس
الثابتة .إال أ ّن هذه املؤاخذة ليست صحيح ًة لكون االعتقاد بالتكامل ّ
[[[
ورم ناجمٍ عن ٍ
مرض يجعل صاحبه ينكر العلل الحقيق ّية».
سوى ٍ
عم ذُكر فإ ّن سيادة اإليديولوجيا املا ّدية عىل العلوم الجديدة وقطع ارتباطها باملعاين
فضالً ّ
املاورائية املج ّردة ،قد حرمت اإلنسان من بيان وتفسري حقائق العامل ،لذلك قال فريتيوف شون:
«اإلنسان الذي يتب ّنى تلك اآلراء املطروحة يف رحاب العلوم الجديدة قد أزالت من نفسه القابلية
ملمً بجميع مواضيعها؛ ومبا أ ّن العلوم الجديدة
عىل امتالك بصري ٍة لفهم املعاين املكنونة ،فهو ليس ّ
الحس والتجربة ،فقد أغرقت البرشيّة يف وحل الجهل
حسب طبيعتها ليست ذاتَ نطاقٍ يفوق ّ
[[[
املطبق ،وغاية ما يف األمر أنّها سخّرت قدرة التص ّور لديه لصالحها».
ومن جملة النقد الذي طرحه شون عىل العلم الجديد أنّه متق ّو ٌم عىل نزع ٍة عقلي ٍة بحيث يجري
يف مسار اإلدراك العقيل فحسب ،حيث اعتربه سبباً يف حدوث أخطاء عىل صعيد املسائل املحدودة
الرصفة وخلفي ًة ا ّدعى البعض عىل أساسها نسبة املسائل الالمحدودة إىل ما هو محدو ٌد[[[.
[[[ .فريتيوف شون ،اسالم و حكمت خالده (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية :فروزان راسخي ،طهران ،منشورات هرمس2004 ،م ،ص.87 :
[[[ .املصدر السابق ،ص.86 :
[[[ .فريتيوف شون ،عقل و عقلِ عقل (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية :بابك عايل خاين ،طهران ،منشورات هرمس2005 ،م ،ص.145 :
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كل يش ٍء وفق
تفس ّ
وأ ّما رينيه غينون فقد أكّد عىل أ ّن امليزة الفارقة للعلوم الجديدة أنّها ّ
كل ما ال يخضع للقوانني الك ّمية عديم القيمة ،وعىل هذا األساس فهي
مبدأ الك ّم بحيث تعترب ّ
تصدر أحكامها بشكلٍ
الخاصة باملعطيات
حرصي عىل ضوء التشابه املوجود بني الظواهر واملعايري
ّ
ٍّ
العلم ّية التجريب ّية؛ وهذه األمور هي من جملة النقائص املوجودة فيها [[[.إضاف ًة إىل ذلك فقد تب ّنى
اعتقادا ً جازماً بكون النظريّات العلميّة التي توصف بأنّها تعكس التقديس العلمي من قبل غالبيّة
[[[
املعارصين ،من جملة األوجه الخاطئة للعلم الجديد.
ويرى الدكتور حسني نرص أ ّن النزعة الوضع ّية -التجريب ّية الوضع ّية -هي أساس ومرتكز العلم
الجديد ،حيث تغلغلت يف باطن شتّى العلوم وافد ًة من العلوم الفيزيائ ّية بحيث أث ّرت عىل الفلسفة
والعلوم االجتامعيّة واإلنسانيّة ،كام ألقت بظاللها بشكلٍ تا ٍّم عىل النظريّات التي يتب ّناها البرش؛
خاص لدرجة أنّها ترفض سائر
الحس التجريبي بشكلٍ ٍّ
فهذه النزعة تقترص يف أطروحاتها عىل املنهج ّ
للحس والتجربة ،لذلك أفسحت للعلم املجال يف معرفة الظواهر فحسب ومل
املعارف غري الخاضعة ّ
[[[
ت ُ ِتح له إدراك كُنه وجود األشياء.
إضاف ًة إىل ما ذُكر فالدكتور حسني نرص أكّد عىل أ ّن امليزة األساس ّية للفكر املتج ّدد تكمن
كل حقيق ٍة يف ما وراء
يف فكرته التي ترتكز عىل الطبيعة التجسيميّة البرشيّة[[[ والتي ترفض ّ
اإلنسان ،حيث قال يف هذا السياق« :العلم التجريبي الحديث يص ّور عاملاً ال ميتلك اإلنسان فيه
أي مكان ٍة من شتّى الجوانب الروح ّية والذهن ّية والنفس ّية ،والكائنات عىل هذا األساس ليست
ّ
[[[
[[[
إنسان ّي ًة وال تبلغ مرتبة بني آدم وال مقامهم»؛ ومن هذا املنطلق تح ّدث عن إمكان ّية
علوم ديني ٍة مق ّدس ٍة عىل ضوء تنزيهها من النقائص املوجودة فيها،
تح ّول العلوم الجديدة إىل ٍ
حيث قال« :لو أ ّن هذه العلوم أدرجت يف نطاق الفرض ّيات الفلسف ّية املطروحة حول طبيعة
[[[
الحقائق املا ّدية واألصول اإلبستمولوجية واملنهج ّية ،فسوف تعترب مس ّوغ ًة ومعقولةً».
[[[ .رينيه جينون ،سيطره كميت و عالئم آخر الزمان (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية عيل مح ّمد كاردان ،طهران ،منشورات (مركز نرش دانشگاهي،
2005م ،ص.85 - 83 :
[[[ .املصدر السابق ،ص.143 :
[[[ .لالطّالع أكرث ،راجع :س ّيد حسني نرص ،اسالم سنتي در دنياي متجدد (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية :مح ّمد صالحي ،طهران ،منشورات مركز
بحوث ونرش السهروردي2007 ،م ،ص.205 :
[4]. Anthromorphic.
[5]. Unanthromorphic.
[[[ .سيّد حسني نرص ،اسالم سنتي در دنياي متجدد (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية :مح ّمد صالحي ،طهران ،منشورات مركز بحوث ونرش
السهروردي 2007 ،م ،ص .172
[[[ .س ّيد حسني نرص ،نياز به علم مقدس (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية :حسن ميان داري ،طهران ،منشورات مؤسسة طه الثقافية2000 ،م،
ص.28 :
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 )2الدفاع عن العلوم التقليديّة
من جملة املسائل واملواقف التي يت ّم عىل أساسها فهم نظريّات التقليديني املطروحة بشأن
علوم نشأت
العلم الديني ،تتمثّل يف دفاعهم عن العلوم التقليديّة التي هي يف الواقع عبار ٌة عن ٍ
وترعرعت يف أحضان التقاليد والسنن ،وأه ّم ميز ٍة فيها أنّها تنسجم مع األصول املاورائية وتتناغم مع
اإليديولوجيات املتق ّومة عىل مراتب الوجود والتي يت ّم إدراكها عن طريق العقل الشهودي -البصرية
العقليّة -لذلك فهي مصون ٌة من النقد الوارد عىل العلوم الجديدة.
هذه العلوم تتبلور بشكلٍ
الطب والكيمياء واألحياء والفلك
أسايس يف فرو ٍع عمل ّي ٍة متن ّوع ٍة مثل ّ
ٍّ
تتجل يف فرو ٍع نظري ٍة مثل الرياضيات والهندسة والفلسفة والف ّن واملوسيقى،
والكوسمولوجيا ،كام ّ
ٍ
اختالف يف التقاليد والسنن التي اقتبست منها إال أنّها قاطب ًة تتض ّمن أصوالً
وعىل الرغم من وجود
ٍ
ٍ
انعكاسات
نتائج أو
تراثيّ ًة مشرتكةً؛ وحسب وصف املفكّر رينيه غينون فهي مبثابة
ارتباطات أو َ
[[[
للمعرفة املطلقة واألصول ّية التي تنشأ عىل أساس اإلرشاق والشهود العقالين  ،وقد أكّد يف آثاره عىل
عم ييل:
أ ّن العلوم التقليديّة متتاز بصفتني أساسيتني ميكن للعلم الديني أن يتّصف بهام ،وهام عبار ٌة ّ
امليزة األوىل :وجود عالق ٍة وطيد ٍة بينها وبني النظم املوجود يف مختلف جوانب نظام
الوجود ،وهذه العالقة توجد وحد ًة تركيبيّ ًة كلّيةً.
امليزة الثانية :اعتبارها أرضي ًة مناسب ًة للمعرفة املتعالية وحرك ًة بات ّجاه املعارف العليا
لبلوغ مرتبة العقل اإللهي أو عقل العقل[[[.
العلوم التقليديّة نشأت من األعىل إىل األدىن ،وقد أنزلت عىل العقل الجزيئ أو االستداليل من
جانب الس ّنة املعنويّة والعقل الشهودي -البصرية العقل ّية -لذا فهي من حيث البنية عىل خالف
العلوم الجديدة التي تجري من األدىن إىل األعىل ،أي أنّها تبدأ من مشاهدة املحسوسات وتجربتها
لتنتهي إىل قواع َد وأصو ٍل أساسيّ ٍة؛ والجدير بالذكر هنا إمكانية تهذيب هذه العلوم وتنقيتها عن
[[[
طريق تقوميها مببادئ وأصول التقليد األمر الذي يؤ ّدي إىل ترسيخها وتأصيلها إىل أقىص ح ٍّد.
كل ٍ
واحد من العلوم املستندة إىل الس ّنة والتقليد سوا ًء كانت
وقد أكّد الدكتور حسني نرص عىل أ ّن ّ
الطب والفلك والكوسمولوجيا والكيمياء واألحياء واألجرام السامويّة
عملي ًة أو نظري ًة بحتةً ،مثل علوم ّ
[[[ .رينيه غينون ،بحران دنياي متجدد (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية :ضياء الدين دهشريي ،طهران ،منشورات (أمري كبري)1999 ،م ،ص.60 :
[[[ .املصدر السابق ،ص.75 :
[[[ .فريتيوف شون ،عقل و عقلِ عقل (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية :بابك عايل خاين ،طهران ،منشورات هرمس 2005 ،م ،ص.157 :
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والحيوان والالهوت وما بعد الطبيعة ،يُعترب من أحد جوانبه علامً تقليديّاً ،كام أنّه ميثّل أمنوذجاً للعلم
عب عنه بكونه علامً مق ّدساً نهائ ّياً[[[.
اإلسالمي بحسب مدى قربه من العلم املاورايئ الذي ّ
 )3العلوم اإلسالم ّية
التقليديون املسلمون ومن ضمنهم الدكتور حسني نرص ،دافعوا يف مختلف آثارهم عن العلم
الديني ويف هذا السياق متحور دفاعهم بشكلٍ
أسايس حول العلوم اإلسالم ّية بصفتها علوماً مق ّدس ًة
ٍّ
وتقليدي ًة من حيث كلّيتها وليس من حيث جميع أجزائها وتفاصيلها؛ وعىل هذا األساس فقد تط ّرق
العلامء املسلمون إىل دراسة وتحليل شتّى جوانب العلوم نظرا ً النسجامها وتناسبها مع األصول
املاورائية املرتكزة عىل العلم القديس ،ومن جملتها الهندسة اإلسالم ّية وف ّن العامرة اإلسالمي وعلم
الرياضيات اإلسالمي والطب اإلسالمي واالقتصاد اإلسالمي[[[.
وميكن القول أ ّن الدكتور حسني نرص قد دافع عن العلوم اإلسالميّة من منطلق أ ّن التعاليم
إسالمي متكاملٍ يحظى أبناؤه بسعاد ٍة ورخا ٍء يف معيشتهم ،لذا إن
اإلسالميّة يف صدد تأسيس مجتمعٍ
ٍّ
أردنا بلوغ هذه الدرجة من الكامل االجتامعي برأيه فال ب ّد من طرح أصو ٍل تع ّم جميع املجاالت ليك
تُتّخذ كمرتك ٍز لسائر العلوم التي توصف يف ما بعد بأنّها إسالمي ٌة[[[ .وقد اعتمد الدكتور حسني نرص
ٍ
علوم دينيّ ٍة أخرى مثل السياسة اإلسالميّة والتعليم والرتبية اإلسالميّني،
عىل هذا الرأي
كأساس لتحقّق ٍ
وحتّى العلوم الطبيعيّة اإلسالميّة ،إذ قال يف هذا املضامر« :إمكانيّة وصف هذه العلوم بكونها إسالميّ ًة
ترجع يف الواقع إىل أنّها مرتبط ٌة بشكلٍ وثيقٍ للغاية مع أصول ومبادئ الوحي اإلسالمي وروح القرآن
الكريم ،فهذا الكتاب املق ّدس بحسب الرؤية اإلسالم ّية التقليديّة ،يعترب أصالً وأساساً جذريّاً لجميع
العلوم ولكن ليس عىل نحو التفصيل والجزئيات الكاملة كام ي ّدعي بعض املدافعني عن هذه الرؤية،
[[[
فهؤالء اعتربوه عىل غرار نصوص الكتب الدراسيّة املد ّونة يف رحاب العلوم التجريبيّة الحديثة».
وعىل أساس هذه األطروحة دعا الدكتور حسني نرص إىل إحياء العلوم اإلسالم ّية وال س ّيام يف
[[[
ٍ
الطب والصيدلة والزراعة وف ّن العامرة.
مجاالت ّ
خاص ٍة ،مثل علوم ّ
[[[ .س ّيد حسني نرص ،دين و نظم طبيعت (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية :انشاء الله رحمتي ،طهران ،منشورات (ين) 2007 ،م ،ص.300 - 165 :
حسني نرص ،1379 ،ص.168 :
[[[ .س ّيد حسني نرص ،قلب اسالم (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية :مح ّمد صادق خرازي ،طهران ،منشورات (ين)2006 ،م ،ص.143 :
[[[ .املصدر السابق ،ص.164 :
[[[ .سيّد حسني نرص ،معرفت و معنويت (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية :انشاء الله رحمتي ،طهران ،منشورات مركز بحوث ونرش السهروردي،
2006م ،ص.210 :
[[[ .مقالة باللغة الفارسية تحت عنوان« :جهان بيني اسالمي و علم جديد» ،نرشت يف مجلة (فرهنگ) الفصلية ،العدد  ،3تدوين س ّيد حسني نرص ،ترجمها
إىل الفارسية :ضياء تاج الدين1998 ،م ،ص.38 :
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نتيجة البحث:

نستنتج من جملة املواضيع التي متحور البحث حولها يف هذه الدراسة أ ّن التقليديني
يندرجون ضمن التيار الفكري املدافع عن العلم الديني ،ألنّهم يعتربون الس ّنة املوروثة أو التقليد
الذي يندرج الدين يف نطاقه ،كافياً لتلبية الحاجة املعرف ّية التي ميكن عىل أساسها إدارة شؤون
كل زمانٍ .
حياة البرش يف ّ
النظريّة التي طرحها هؤالء عىل صعيد العلم الديني ميكن اعتبارها نظري ًة شب َه تركيبيّ ٍة تندرج
يف نطاق العلوم التجريب ّية الطبيع ّية واإلنسان ّية وغري التجريب ّية ،وأ ّما وصف بعض العلوم بكونها
مق ّدس ًة يف جميع تطبيقاتها العمل ّية ،فال يعني أنّها تندرج حتامً ضمن العلوم التقليدية؛ وهذه
يل عىل اعتقاد التقليديّني بإمكانية تحقّق العلوم املق ّدسة أو الدينيّة.
الحقيقة ٌ
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