
 

 كيف نفكر في الصلة بين العلم والدين؟

 د. طه عبدالرحمن

 ي المركزالمقاالت التي ال تصدر عن المركز ال تعبر بالضرورة عن رأ

 

لقد فكَّر غيُرنا طويال في الصلة بين العلم والدين، حتى أضحى هذا التفكير سبيلهم إلى صنع تاريخ لهم جديد، 
تاريخ أضفوا عليه من جميل األوصاف ما أضفوا؛ فهل فكَّرنا نحن من جانبنا في هذه الصلة كما فكَّروا، وطّولنا 

بما خرجوا؟ كان يصح الجواب بـ"نعم" لو أننا أبدعنا في تفكيرنا كما في هذا التفكير كما طّولوا، وخرجنا منه 
أبدعوا، إذ ال تفكير بحق إال مع وجود اإلبداع؛ والواقع أن تفكيرنا في هذه الصلة الخفية خال من أسباب اإلبداع، 

 إذ اكتفينا بترديد ما قاله غيرنا في وجوه هذه الصلة. 
 ث:وقد انقسم هؤالء بشأنها إلى فرق ثال

 

 أن بين العلم والدين تناقًضا صريحا-1

( وبالغت في التمسك بهذا التناقض، ولم تََر 1فقد ادعت فرقة أولى منهم أن بين العلم والدين تناقًضا صريحا،)
مخرجا منه ال بترجيح وال بتفريق، بل جعلت العلم حربا على الدين وجعلت الدين حربا على العلم، ورأت أنه ال 

 (2لحرب إال بانتصار العلم وانهزام الدين؛ فانتصر العلم لديها وانهزم الدين.)مخرج من هذه ا
وُوجدت منا نحن كذلك طائفة تدَّعي ما ادعاه هؤالء، ال حجة لها إال أن سوانا تقدموا ونحن تأخرنا، فْلنحتذ حذوهم 

رنا ال وجود لها ألبتة عندنا مهما حتى نتقدم؛ وما درت هذه الطائفة منا أن أسباب النـزاع بين العلم والدين عند غي
تكلفت من أسباب المشابهة بيننا وبينهم، ومهما لفَّقت من تُهم لتاريخنا حتى يكون بسوء تاريخ غيرنا، طامعة في 

أن يُقبل موقفها كما قُبِل موقف غيرها، وهيهات أن يُقبل! فالفجوة بيننا وبين سوانا في هذا األمر ال هي حفرة تُردم 
 ة تُعبر.وال هي هو

 

 أن بين العلم والدين تمايزا ال تناقضا -2

( ال تناقضا؛ فليس أحدهما يَثبُت حيث ينتفي الثاني، 3وادعت فرقة ثانية من غيرنا أن بين العلم والدين تمايزا،)
ال  ( فما يشتغل به العلم4فيكون بينهما تناقض كما عند الفرقة األولى، وإنما يختص بما ال يختص به هذا الثاني؛)

يشتغل به الدين، وما يشتغل به الدين ال يشتغل به العلم؛ فالعلم عند أفراد هذه الفرقة الثانية موضوعه المعرفة 
والحقيقة، بينما الدين موضوعه الشعور والحدس؛ وضوابط المعرفة والحقيقة ال تنطبق على مجال الشعور 

والحقيقة. وعلى هذا، فال النقد العلمي بمقدوره  والحدس، وقواعد الشعور والحدس ال تنطبق على مجال المعرفة
 أن ينال من الدين، وال السلطة الدينية بمقدورها أن تنال من العلم. 

وُوجدت منا نحن أيضا طائفة أخرى ادعت ما ادعاه هؤالء، حجتها في ذلك أن العلَم مبني على التدليل العقلي 
لتقدم والتحضر مثلما تقدَّم وتحضَّر سوانا إال باعتماد طريق العقل والديَن مبني على التسليم القلبي، وال مطمع في ا

على شرطهم؛ ولَكْم كان فخرها كبيرا أن تجد بين أسالفنا من أشبهَ قولُه قول غيرنا، فراحت تشدد على اتباعه، 
ر وجوب الفصل بين العلم والدين بدعوى أن العلم طريقُه البرهان ا لذي يناسب وما ذاك إال ابن رشد الذي قرَّ

العلماء وأن الديَن طريقُه اإليمان الذي يناسب العوام! وما َدَرت هذه الطائفة الثانية منا أن البرهان ال يستقل بنفسه 
 وال يغني عن اإليمان كما أن اإليمان ال يستقل بنفسه وال يغني عن البرهان!

 

 أن بين العلم والدين تباينا ال تناقضا -3

( ال تناقضا وال تمايزا؛ فليس أحدهما يَثبت حيث ينتفي 5غيرنا أن بين العلم والدين تباينا،) وادَّعت فرقة ثالثة من
الثاني، فيكوَن بينهما تناقض كما عند الفرقة األولى، وال أنه يختص بما ال يختص به، فيكون بينهما تمايز كما عند 

كن بغير الوجه الذي يتناوله به، فُمتعلَّقهما واحد ووجه الفرقة الثانية، وإنما الواحد منهما يتناول ما يتناوله اآلخر، ل

This file was downloaded from QuranicThought.com



( فاالعتقاد في العلم غير االعتقاد في الدين والمعرفة في هذا غير المعرفة في ذاك والفعل هنا 6تعلُّقهما مختلف؛)
ثنين ال مجال غير الفعل هناك، فيكون العلم والدين بمنـزلة شكلَين متباينين من أشكال الحياة، بل بمنـزلة عالمين ا

للمقارنة بينهما وال لمقايسة أحدهما باآلخر؛ ومادام العلم والدين بهذا التباين البالغ، فال يُعقل أن نصرف الدين 
بحجة أنه معرفة ال تقوى على النهوض بموجبات العلم، كما ال يُعقل أن نسعى إلى تقويته بأن نخلع عليه حلية 

 العلم.
لثة ادعت ما ادعاه هؤالء، مسترجعة بهذا الصدد ما قاله بعض أسالفنا من كون وُوجدت منا نحن كذلك طائفة ثا

الدين يُعبّر عن األشياء بلغة المجاز واإلشارة، في حين أن العلم يُعبّر عن هذه األشياء بلغة الحقيقة والعبارة؛ لذا 
ال أن نحكم على العبارة بما ال يجوز أن نحكم على اإلشارة بما يجب في حق العبارة، وإال صارت قوال كاذبا، و

يجب في حق اإلشارة، وإال صارت قوال ال يقبل التحقيق وال التدليل؛ فيتباين الدين والعلم عند أفراد هذه الطائفة 
منا كما تتباين لغة الشعر ولغة المنطق؛ وما َدرى هؤالء أن اإلشارة ليست درجة واحدة، وإنما درجات كثيرة، 

ليست درجة واحدة، وإنما درجات مختلفة! وحينئذ ال مفر من أن يتعذر عليهم الفصل  -هي األخرى–وأن العبارةَ 
 في األقوال التي تنـزل الدرجات الوسطى هل وردت على وجه اإلشارة أم على وجه العبارة.

حقيقية في فهذه مواقف ثالثة من الصلة بين العلم والدين وقفها غيرنا، فقلّدناهم فيها على غير بصيرة من أسبابها ال
مجالها األصلي؛ أولها التناقض، وهو يفضي إلى صرف الدين؛ والثاني التمايز، وهو يفضي إلى تقديم العلم على 

 الدين؛ والثالث التباين، وهو يفضي إلى جعل العلم في رتبة الدين.
 

 ما السبيل للخروج من هذا التقليد؟

يوضح ما استشكل علينا من أمر العالقة بين العلم والدين فإذن هل من سبيل إلى الخروج من هذا التقليد الذي ال 
وال يرفع ما استغلق علينا بصددها، بل ينقل إلينا ما يزيد هذا األمر استشكاال واستغالقا، حتى صرنا ال نتعرف 

في على هذه العالقة في صورتها األولى عندنا كما كنا قبل التعاطي لهذا التقليد؟ ولكي ينفتح لنا باب التجديد 
 النظر إلى الصلة بين العلم والدين، فال بد من صرف االستغالق الزائد الذي دخل عليها بسبب التقليد.

رين منقولين عن غيرنا كالهما مردود، أحدهما "اختزال العلم في علوم الطبيعة"؛  يأتي هذا االستغالق من تَصوُّ
 والثاني "اختزال الدين في أحوال اإليمان".

 

 العلم في علوم الطبيعةال يمكن اختزال 

 فال يمكن أن نختزل العلم في علوم الطبيعة لوجود مبدأين يمنعان هذا االختزال: 
أولهما "مبدأ مراتب العقل"؛ وبيانه أن السؤال الذي يجيب عنه العلم هو بالذات "ماذا أعقل؟"، فيكون األصل في 

 -على الحقيقة–رتبة واحدة، وإنما هو  -اع وذاعكما ش–( غير أن العقل الصحيح ليس 7العلم هو العقل الصحيح؛)
رتب متعددة؛ وحيثما ُوجدت رتبة من هذه الرتب العقلية فثّمة علم على قدرها؛ وعلى هذا، يكون العلم فوق العلم 
الطبيعي متى كانت رتبة العقل الذي يتعلق به تعلو على رتبة العقل الذي يتعلق بالعلم الطبيعي، كما يكون العلم 

لعلم الطبيعي متى كان العقل المتعلق به ينـزل عن رتبة العقل المتعلق بالعلم الطبيعي؛ وهكذا، فالعلم أوسع دون ا
 من أن يستوعبه العلم الطبيعي وحده.

ل والمبدأ الثاني  هو "مبدأ استكمال العلم"؛ وتوضيحه أن األصل في كل علم من العلوم أن يطلب كمالَه، وال يَُحّصِ
هذا الكمال إال بااللتجاء إلى العلم الذي يعلوه؛ ذلك أن كل علم تكون به آفات وله حدود، وال يمكن أن يُزيل هذه 

علم من أن يظل موصوال بالعلم الذي فوقه، حتى اآلفات ويَرفع هذه الحدود إال علٌم أرقى منه، فال بد إذن لكل 
تزول عنه آفاته وترتفع عنه حدوده؛ وهكذا فالعلم الطبيعي ال تذهب عنه مناقصه ويكتمل حقا إال بعلم غير طبيعي 

 يسمو عليه.
 

 ال يمكن اختزال الدين في أحوال اإليمان

 يمنعان هذا االختزال:  كما أنه ال يمكن أن نختزل الدين في أحوال اإليمان لوجود مبدأين
أولهما "مبدأ تعدد شعب الحياة"؛ وبيانه أن السؤال الذي يجيب عنه الدين هو بالذات: "كيف أحيا؟"؛ فيكون األصل 

( غير أن الحياة الطيبة ليست شعبة واحدة، وإنما شعب متعددة؛ وقد نُجمل هذه 8في الدين هو الحياة الطيبة،)
اإليمان"، وتدخل فيها كل االعتقادات؛ ثم "شعبة العلم"، وتدخل فيها كل  الشعب في ثالث كبرى، وهي "شعبة

المعارف؛ فـ"شعبة العمل"، وتدخل فيها كل األفعال؛ وال حياة طيبة إال بتكامل هذه الشعب الثالث فيما بينها، 
منها، إن إيمانا وعلما  فالفرد ال يحيا بشعبة واحدة منها، إن إيمانا وحده أو علما وحده أو عمال وحده، وال بشعبتين

معا أو إيمانا وعمال معا أو علما وعمال معا، وإنما يحيا بها جميعا على قدر نصيبه من كل شعبة منها؛ وهكذا، 
 فالدين أوسع من أن تستوعبه حال اإليمان وحدها. 

طيبة أن تطلب والمبدأ الثاني هو "مبدأ استكمال الشعبة"؛ وتوضيحه أن األصل في كل شعبة من شعب الحياة ال
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ل هذا الكمال إال بالتداخل مع الشعبتين األخريين، ذلك أن كل شعبة تكون بها حاجات ولها  كمالَها، وال تَُحّصِ
تعلُّقات، وال يمكن أن تُلبي هذه الحاجات وتُرضي هذه التعلقات إال هذه أو تلك من الشعبتين األخريين أو هما معا؛ 

صولة بغيرها من شعب الحياة؛ وهكذا، فالشعبة الواحدة ال تبلغ غاياتها فال بد إذن لكل شعبة من أن تظل مو
 وتكتمل حقا إال بباقي الشعب.

 

 معالم الصلة بين العلم والدين عندنا

بناء على هذا الذي ذكرناه في سياق إبطالنا لالختزالين المنقولين، تتضح معالم الصلة بين العلم والدين التي قد 
دين غير  مقلدين، ومنتِجين غير مستهلكين؛ وهذه المعالم المبدعة هي: نكون بها مجّدِ

أوسع من المفهوم المتداول "للعلم"، كما أن كل علم  -بمقتضى "مبدإ مراتب العقل"–أن مفهوم "العلم" يصبح  -أ
محتاجا إلى ما فوقه من العلوم؛ وفي هذا تجديد يخالف ما تقرر عند  -بمقتضى "مبدإ استكمال العلم"-يصبح 

 يرنا.غ
أوسع من المفهوم المتداول "للدين"، كما أن كل  -بمقتضى "مبدإ تعدد شعب الحياة"–أن مفهوم "الدين" يغدو  -بـ

محتاجة إلى ما يناظرها من الشعب؛ وفي هذا تجديد يخالف ما  -بمقتضى "مبدإ استكمال الشعبة"-شعبة تغدو 
 تقرر عند غيرنا. 

 لم" ومفهوم "الدين" نتائج أساسية:تترتب على هذا االتساع في مفهوم "الع
( إذ يكون 9أوالها: أن العلم ال يقابِل الدين مقابلة تناقض، وال مقابلة تمايز، وال مقابلة تباين، وإنما مقابلة تداخل،)

 العلم جزًء واحدا من أجزاء الدين كما يكون اإليمان جزًء ثانيا والعمل جزًء ثالثا من هذه األجزاء.
خالفا للقائلين –ال يمتنع أن يَِرد في ترتيب واحد مع الدين، وأنه  -خالفا للقائلين بالتناقض-علم والثانية: أن ال

ال ينـزل نفس الرتبة التي ينـزلها  -خالفا للقائلين بالتباين-ال ينـزل رتبة أعلى من الدين، وأخيرا أنه  -بالتمايز
ن الكل، إذ إن العلم يدخل في الدين دخول اإليمان الدين، وإنما ينـزل رتبة أدنى منه كما يكون الجزء أدنى م

 والعمل فيه.
والثالثة: أن العلوم التي تكون جزًء من الدين ال تقتصر على ما اختص باسم "علوم الدين"، وإنما تشمل أيضا ما 

م اختص باسم "علوم الدنيا"، سواء كانت علوم رياضة أو علوم طبيعة أو علوم حياة أو علوم إنسان؛ فكل عل
ب به، أي يُتديَّن  منضبٍط بالمبدأين المذكورين: "مبدأ مراتب العقل" و"مبدأ استكمال العلم" يصح أن يُتعبد ويُتقرَّ

به؛ وقد ذكرنا أن المبدأ األول يقضي بأن تتنوع العلوم بتنوع رتب العقل، أعالها ما تعلق بما فوق الطبيعة؛ وأن 
  بما فوقه، حتى يتمكن من صرف النقص الذي يلحقه. المبدأ الثاني يقضي بأن يكون كل علم موصوال

ر العلوم  ال يُضيّق من رقعة الدين، بل يزيدها توسعا، وال ينقص  -على خالف ما يَُظن غيرنا–والرابعة: أن تطوُّ
 من تأثيره، بل يزيده قوة، ذلك أن العلوم، لما كانت جزًء داخال في بنية الدين نفسها، كانت األطوار التي تتقلب

فيها والتي يَفُضل الحقُها سابقَها، تفتح في الدين آفاقا معرفية غير مسبوقة وترقى بفهمنا له درجات على قدر هذه 
ع ُسبَل تحقُّقه لدينا. د قدرتنا على التديّن وتُنّوِ  األطوار، بل إنها تتعدى ذلك إلى كونها تُجّدِ

ي صلة تداخل يكون فيها العلم جزءا من الدين، فيلزم والقول الجامع أن صلة العلم بالدين، من منظور اإلسالم، ه
م الدين على العلم، ال تقديم الفاضل على المفضول، وإنما تقديم الكل على الجزء كما  بحسب هذا المنظور أن نُقّدِ
يلزم بحسبه أن نُدخل في الدين كل العلوم، ال دخول التابع في المتبوع، وإنما دخول العنصر في المجموع، أال 

نزداد بها افتكارا  -وهي تشهد بصدِق أخبار الدين وصحة أحكامه–رى كيف أن مكتشفات العلوم وحقائقها ت
ي صلتنا بخالقنا كما يقويها دائم صلواتنا!   واعتبارا، حتى إنها تُقّوِ

 
 الهوامش

 ".contradiction( ومقابله الفرنسي: "1)
 تبعهم من الوضعانيين والعلمويين. ( ال يخفى أن هذه الفرقة تتكون من األنواريين ومن2)
 ".Séparation( بمعنى "الفصل"، ومقابله الفرنسي: "3)
( يأتي على رأس هذه الفرقة مؤسس التأويليات الحديثة الفيلسوف األلماني "فريريديرك شاليرماخر" والذي 4)

 تنبني نظرته على فكرة "الدين الخالص"، انظر كتابه المترجم إلى اإلنجليزية: 
F. SCHLEIERMACHER: On Religion ,Speeches to its Cultured Despisers, trans. R. 

CROUTER, Cambrige University Pres ,1998. 
 ".Incompatibilité( مقابله الفرنسي: "5)
قاد ( يأتي على رأس هذه الفرقة الثالثة الفيلسوف النمساوي الشهير "فيتجنشاين"، انظر مقالته "دروس في االعت6)

 الديني" ضمن المجموع: 
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“WITTGENSTEIN: Leçons et conversations sur l’esthétique, la psychologie et la 

croyance religieuse, trad. Jacques FAUVE ,Gallimard, Paris, pp. 107-135. 
 (.43لَُها إاِلَّ اْلعَاِلُموَن﴾ )العنكبوت:( تدبر اآلية الكريمة: ﴿َوتِْلَك األَْمثَاُل نَْضِربَُها ِللنَّاِس َوَما يَْعقِ 7)
 (.97حل:( تدبر اآلية الكريمة: ﴿َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن ذََكٍر أَْو أُْنثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحيِيَنَّهُ َحيَاةً َطيِّبَةً﴾)الن8)
ر أن يصح العكس"، ( نستعمل كلمة "تداخل" هنا بالمعنى المنطقي القديم، أي "دخول شيء في آخر من غي9)

" Implicationومرادفه في لغة نظرية المجموعات هو "تضمن ضيق"، ومقابله المنطقي بالفرنسية هو: "
 ". Inclusion stricteومقابله المجموعي هو: "

 
__________________ 

 المغرب. -* كلية اآلداب، جامعة محمد الخامس 
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