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  مقدمة

 السياسي والفكر الفلسفي الفكر في بارزة عالمة شكلوا الذين المفكرين من واحًدا )2016-1934 العظم جالل (صادق يعد
 سيطرت التي بالذهنيات النبش بطريق معمقة، نقدية بطريقة موضوعاتهم تناولوا الذين القالئل الباحثين من فهو المعاصر، العربي

 الساحة في المسيطرة الفكرية واألنساق والمثقفين النخب أم الناس عامة رؤية سواء -تسيطر زالت وما- المعاصرة، العربية الثقافة في
 عن للكشف والنقد بالتحليل لها تعّرض إال مفكرٍ  فلسفة وال عاِلم ِعلم وال سياسيًا، فكر أو دينيًا فكًرا يترك لم فالعظم العربية. الثقافية

   ومزيف. وهمي هو ما كل

 بها ونقصد عموًما، المعاصر العربي والفكر (العظم)، بال شغلت التي الكبرى القضايا إحدى لمناقشة الدراسة هذا سنخصص
 مباشرة؛ وبصورة الحديثة؟ العلمية االكتشافات مع متجاورة الدينية العقائد ببقاء يقبل الحديث العلم فهل بالدين. الحديث العلم عالقة

 نعيش ونحن اليوم، مكان البشرية النفس بخلود تقول التي للعقيدة وهل العالم؟ خلق الذي هو وبأنه هللا، بوجود الحديث العلم يقبل هل
 أصًال؟ مشروعة أسئلة هي وهل األسئلة؟ هذه مثل في اليوم العلم نظر وجهة وما الجديدة؟ المعلوماتية وثورة والذرة الفضاء عصر
 وزيف عيوب كشف في سيساعد األسئلة هذه عن اإلجابة وهل األسئلة؟ تلك مثل عن يجيب أن يمكنه العلم أن (العظم) ظن ولماذا
 مع تقف هل دورها؟ هو وما األسئلة تلك مثل في الفلسفة نظر وجهة هي ما ثم العربية؟ الثقافية الساحة على المسيطر الديني الفكر
 الثقافة مشكلة وهل عليه؟ سيطرت التي الغيبية العقيلة وفضح الديني الفكر تعرية في (العظم) نجح هل وأخيًرا، الدين؟ مع أم العلم

 حل وماذا نفسه؟ الدين وعلى السياسة على التوظيفات تلك أثر هو وما للدين؟ السياسية التوظيفات مع أم بذاته الدين مع هي العربية
 القيام على الديني الفكر تعود التي التقليدية التي باألدوار يقوم لكي الجديد الِعلم تحول حد أي وإلى (العظم)؟ تبناها التي »العلموية« بـ

  بها؟

  البحث منهج أوًال:

 مستخدمة منهجية خطوة وهذه مرحلتين، إلى ثانية جهة من والدين جهة من الِعلم بين العالقة من (العظم) موقف بتقسيم سنقوم
 حياته. في كبرى بتغيرات مر قد الفيلسوف فكر كان إذا سيما وال معين، فيلسوف أو لمفكر الكلي النتاج وتحليل دراسة في كثيًرا
 -1818ماركس و(كارل )1951 -1889و(فتجنشتين )1970 -1872 رسل (برتراند فلسفة قسمت التي الدراسات من كثير فهناك

 وعي دراسة في منهجنا هو وهذا الثانية. والمرحلة األولى المرحلة بين حدثت التي التغيرات بتحديد قامت ثم مرحلتين، إلى )1883
  .(العظم) عند والعلم الدين بين العالقة

   اثنتين: مرحلتين إلى العظم فكر بها مر التي المراحل سنقسم إذًا

 والميتافيزيقا الدين وبين جهة من العلم بين كامل تناقض بوجود )(العظم فيها يقول والتي ،1995 عام حتى وتمتد :األولى المرحلة
 والمعتقدات األفكار جميع أذهاننا من نُخرج أن فعلينا علميتنا مع ومتسقين أنفسنا مع واضحين نكون أن أردنا إذا وأننا ثانية، جهة من

 يحاول من كل يرتكبها التي والمغالطات التناقضات كشف على منصبة المدة هذه في جهوده كل أن نجد ولذلك والميتافيزيقية. الدينية
 يشن المرحلة هذه في نجده ولذلك بينهما. الجمع أو ثانية جهة من واليتافيزيقي الديني والجانب جهة من العلمي الجانب بين التوفيق
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 وعناصر تجريبية علمية عناصر علمهم أو فلسفتهم أو عقيدتهم ضمن مزجوا الذين الدين ورجال والعلماء الفالسفة على كاسًحا هجوما
 ليفي و(كلود )،1928 تشومسكي و(نعوم )،1910 -1842 جيمس (وليم من كًال  الهجوم هذا شمل وقد دينية. ومعتقدات ميتافيزيقية
 )،1961 -1875 يونغ و(كارل )،1994 -1902 بوبر و(كارل )،1962 -1884 باشالر و(غاستون )،2009 -1908شتراوس

  .)1970 -1918 الناصر عبد و(جمال )،1966 -1888 الرازق عبد و(علي )،1994 -1924 فايرباند و(بول

 العلوم تستوعب وأن الحديثة، العلوم األديان تستوعب أن يمكن بأنه الظن إلى فيها يميل أخذ التي المرحلة وهي الثانية؛ المرحلة
  الكبرى. الدينية العقائد بطل قاطعة تجريبية بصورة يثبت لم العلم دام ما الدينية، المعتقدات الحديثة

 الدين بين العالقة شكل العظم تصور لتحديد األولى، المرحلة على مثاالً  1969 عام الصادر »الديني الفكر نقد« كتاب سيكون 
 العظم بوصف الحديث، والعلم الميتافيزيقا بين للعالقة تصوره لتحديد وكذلك الحديث، والعلم اإلسالمي الدين بين سيما وال والعلم،
 في يساوي أنه يجد المرحلة هذه في العظم إلنتاج فالمتتبع الدين، بها يعامل التي نفسها بالطريقة المرحلة هذه في الميتافيزيقا يعامل
 التقدم وجه في يقف منهما وكًال  يعارضه، والعلم العلم يعارض منهما كًال  إن حيث من والميتافيزيقا الدين بين نصوصه من كثير

 الحديثة، العلمية للروح ومعاديًا والرأسمالية، »الرجعية القوى« بيد وأداة المزيف، الوعي أشكال من شكًال  يعدان كالهما و العلمي،
  العظم). ( يقول ما بحسب

 والنزعة اإلسالم« العظم كتاب والثاني ،1995 عام العظم ألقاها محاضرة األول مصدرين؛ على الثانية المرحلة في وسنعتمد 
 من الحديث والِعلم جهة من الدين بين للعالقة العظم تصور على طرأ الذي التحول لتبين ،2007 عام الصادر »العلمانية اإلنسانية

َ  انتهى ما بمثل الحديث، والعلم اإلسالمي الدين بين التوفيق إمكان إلى انتهى وكيف ثانية، جهة  بين التوفيق بإمكان القول إلى أيضا
 في التركي والتنمية العدالة حزب تجربة نجاح على كبيرة أماالً  يعلق وكان ثانية، جهة من والعلمانية والديمقراطية جهة من اإلسالم
   والعلمانية. اإلسالم بين التوفيق

  

  والميتافيزيقا) والعلم الدين بين العالقة (وعي األولى المرحلة ثانيًا:

 ونظرياته. ومناهجه والعلم عامة، األديان بين ،)1(»وصارخ واضح تعارض« وجود (العظم) فيها رأى التي المرحلة وهي
  مستويان: المرحلة هذه في عنده وللتعارض

 نشوء في ومعتقدات آراء على يحتوي اإلسالمي الدين إن أي والمعارف، المعلومات في التعارض مستوى هو األول: المستوى
  .)2( الحديثة العلمية والنظريات المعلومات مع تتعارض وحياته وأصله اإلنسان وتاريخ وتركيبته الكون

 سلفًا، عنها مكشوف الكبرى الحقائق أن يعتقد فالدين الحقائق. بناء وطرق المنهج في التعارض مستوى وهو الثاني: المستوى
 أنها يجد الدين علماء عند الدينية للعلوم والمتتبع مستمرة، بصورة لتمثله محاولة في الماضي، إلى يتجه المتدينين نظر فإن ولذلك
 زالت ما مكتشفاته أن يظن الحديث العلم فإن ذلك، وبخالف دواليك. وهكذا الشروح، على وشروح وشروح، تفاسير من أكثر ليست

 الطبيعة. ظواهر بموجبها تسير التي القوانين واكتشاف بالتجارب، مرهون شيء كل وأن ينتظره، كثير وثمة الطريق، بداية في
 والدراسة الموضوعي للنقد تخضع ال نصوص بوجود يعترف ال العلم ألن« الديني، المنطق عن البعد كل بعيدة الجديدة العلمية فالروح
 دائًما يتخطى حركيًا نشاًطا العلم من يجعل الذي هو االكتشاف إن االكتشاف، فكرة العلمي النشاط سمات أبرز من وألن الجدية.

   .)3(»الوراء إلى وينظر األزلية الحقائق في يعيش ساكن ثابت المحددة عقائده فبطبيعة الدين أما ..السابقة. منجزاته

 لمسألة والواقعية الجرأة من بنوع تصدت التي البارزة الكتب من واحد أمام أنفسنا نجد فإننا »الديني الفكر نقد« بكتاب بدأنا إذا
 المنجزات صاحب الحديث، التجريبي العلم يقبل فهل والعلم، الدين بين العالقة مسألة وهي أال المحاذير، من بعدد ومحوطة حساسة
   عموًما؟ األديان في األساس بالعقائد الكبرى

 وتفسيره الحديثة، العصور بدايات منذ الغرب شهده الذي والعلم الدين بين الصراع مكونات إلى أوالً  المسألة تلك حساسية تعود
 السبب أما وتفسيرها. ومعرفتها استيعابها، على قدرة وعلمه اإلنسان لعقل وليس الغيبيات، عالم من أنها الدين ظن كثيرة، لقضايا
 العصر في وفقهائه اإلسالم علماء من كبير قسم عداء إلى فيعود والعلم، الدين بين العالقة مسألة طرح من الحرج ذلك في الثاني

 الدين في الكبرى والعقائد تتناقض إنها – تقدير أقل على – قيل التي الحديثة والنظريات العلمية المكتشفات من كبيًرا عدًدا الحديث
 على للمحافظة وعلمائه اإلسالم فقهاء من أخيرة محاولة في والجامعات، المدارس في الدينية العلوم محل تحل أن وتريد اإلسالمي،

 تحت الحديثة العلوم تكون أن ضرورة إلى الفقهاء أولئك انتهى ولقد يوم. بعد يوًما العلم يقضمها أخذ التي ومنزلتهم المعرفية، سلطتهم
  قاطعًا. رفًضا الدين في الكبرى بالعقائد يمس أن شأنه من ما كل ورفض أوًال، الدينية العلوم وصاية

                       
  .22)، ص 1970نقد الفكر الديني، (بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، ، صادق جالل العظم )1(
  .22العظم، نقد الفكر الديني، ص  )2(
  .23العظم، نقد الفكر، ص  )3(
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 أن يريد بأنه فيها أكد التي والعلم الدين بين العالقة ونقده مناقشته، لتبرير كتابه (العظم) بها بدأ التي المقدمة من الرغم وعلى
 العالم في السائد الديني الفكر خاللها من يتناول التي ،)4(»العصرية والمراجعة العلمانية والمناقشة العلمي النقد« من نوًعا يوجه

 المفتوحة حربها في العربية الرجعية بيد والصريح األساسي )(النظري السالح« بوصفه الفكر ذلك عن الكشف بقصد آنذاك، العربي
 عليها تتكئ عكاًزا الدين في وجدت العربية التقدمية األنظمة بعض أن كما الوطن. في والتقدمية الثورية القوى على الخفية ومناوراتها

 نظام َوجدَ  كما )...1967 حزيران 5 حزيمة يقصد ( الهزيمة فضحته الذي والفشل العجز تغطية وفي العربية الجماهير تهدئة في
 لنقد هذا كتابه وضع العظم أن من الرغم على أقول ،)5(»وتسكينها الجماهير تعزية في فعالة ديماغوجية وسيلة الدين أن آخر تقدمي

 أقسامه في الهدف هذا تجاهل الكتاب أن إال وتعريتها، السواء، على والتقدمية الرجعية األنظمة قبل من للدين السياسية التوظيفات
  النظرية. ومنجزاتها الحديثة بالعلوم مستعينًا والميتافيزيقيا، الدين لقضايا العلمي النقد على ليركز معظمها،

 الديني الشعور أو القديسين عقائد أو بذاته الدين يتناول أن يريد ال أنه »الديني الفكر نقد« بكتاب بالبدء يهم وهو (العظم) يبين
 العقائد مناقشة يمكنه اليوم العلم أن ضوئه في ليكشف علميا، تحليًال  الدين يحلل أن يريد وإنما ،)6(»العجائز إيمان« بـ سماه ما أو

 أن بباله يخطر أن دون من وغيرها، اإللهية بالمشيئة واإليمان الموت، بعد أخرى حياة ووجود للعالم، هللا خلق من الكبرى؛ الدينية
، إيمان من أكثر ليس عموًما، العاديين والمؤمنين والقديسين العجائز إيمان    اإللهية. المشيئة ووجود للعالم، وخلقه با

 غير موقف األمر حقيقة في هو الدين من العلمي (العظم) موقف أن الطرح، هذا في نسجلها أن يمكن التي األولى المالحظة
 أي -فهو الكبرى، الدين بقضايا األشكال من شكل بأي يقبل ال أنه أو الدين محل سيحل أنه يوًما يدعي لم المعاصر العلم ألن علمي،

 وهذا مطلقة، بصورة الحقائق تلك نفي من يتمكن ولم الكبرى، الدينية العقائد يؤيد ما على يعثر لم ألنه مفتوحة، المسألة ترك - العلم
 عدم باتجاه آخر فريق ذهب ما بمثل تسليمي، شبه إيمانًا الكبرى الدينية بالعقائد اإليمان باتجاه ذهب العلماء من عدًدا أن يفسر ما

 علميا، موقفًا وليس فلسفي موقف الدين من (العظم) موقف إن القول يمكن آخر؛ بمعنى كامًال. تجاهًال  وتجاهلها الحقائق، بتلك اإليمان
 فلسفيًا، موقفًا يبقى ولكنه المعاصرة، العلم فلسفة مع ويتسق مبرر، أمر طبعًا وهذا للعلم، الفلسفي التأويل على يقوم موقف إنه أي

 والفلسفة يقبله الذي العلم بين يماهي – آنذاك معظمهم الماركسيين كدأب – النقطة هذه في (العظم) فـ صارًما. علميًا موقفًا وليس
 مقوالت خارج يُفهم ال علم كل ويعد ،»التاريخية المادية«و العلم يوحد الذي العام الماركسي االتجاه في وذلك الماركسية، المادية
  تعبيره. حد على )7(»ميتافزيقية شطحات« أو مزيف، علًما ومفهوماتها التاريخية المادية

 ولذلك نفسه، العلم في واضحة غير »علمية« نتائج إلى يتوصل أن يريد المرحلة هذا في (العظم) أن هنا؛ نجمله أن نريد ما 
 لم المعرفة من نوًعا تشكل بمجملها األديان وأن والعلم، الدين بين تعارض بالفعل هناك أن على التأكيد الكبرى مقدماته إحدى أن نجد
 الدينية العقائد وجود يؤكد ما على يعثر لم السنين، لمئات امتدت التي وكشوفاته بنظرياته العلم أن على عالوة علميًا، مفهومة تعد

 تبدو أنها إال قاطعًا، نفيا نفيها من يتمكن لم العلم أن من الرغم وعلى العقائد، تلك بأن باالستنتاج للعظم يسمح الذي األمر الكبرى،
   الحديث. العلم بها يقبل ال قضايا الرصين للعاِلم

 بين التوافقية العالقة من نوعٍ  إيجاد وحاول النتيجة، تلك بمثل يقبل لم الدين وعلماء والفالسفة العلماء من كبيًرا عدًدا أن غير
 لكي المفكرون، أولئك قدمها حلول بأربع المحاوالت تلك (العظم) ويلخص المادي. العلم زمن في الدين على ةظللمحاف والعلم، الدين
  الحديث. العلم على السابقة األزمنة عن كثيًرا أو قليًال  مختلفًا بقائه شكل كان وإنْ  باٍق، الدين إن النهاية في يقولوا

 ويتضمن إليها. اإلنسان توصل التي العلمية والمعارف واآلراء والموروثة الدينية المعتقدات بين التوفيق محاولة« األول: الحل
 وهذا .)8(»بها المساس وعدم الجوهرية ومعتقداته أسسه على الحفاظ شرط العلم لصالح الدين بها يقوم التنازالت بعض الحل هذا

 وإعطائه وجهه، ماء لحفظ الديني بالفكر المتمسكين قبل من مناورة من أكثر ليس ألنه كامًال، رفًضا (العظم) عند مرفوض الحل
 قاطعًا. رفًضا لرفضه الكفاية فيه بما مكشوفًا وأصبح الحديثة، العربية الثقافة ملَّته توفيقي حلٌ  وهو األمر، حقيقة في يستحقه ال دوًرا

 منه جزًءا قبلت فإذا بعض مع بعضه منسجًما متماسًكا نظاًما كبير حد إلى تشكل« الدينية المعتقدات أن فهي رفضه، في الحجة أما
 هذه بعض عن بالتنازل فيها نبدأ التي اللحظة هذه وفي نفسك. مع منسجًما تكون أن أردت إذا هذا الباقية، باألجزاء تقبل أن عليك

 .)9(»برمتها الدينية المعتقدات عن التنازل إلى األمور، منطق بحكم مضطرين، أنفسنا سنجد مثًال  الفلسفة أو العلم لصالح المعتقدات
 الدينية اعتقاداتهم عن التنازل يستطيعون ال« كثيرين أن إلى تعود نفسية أسباب هو التوفيق في الطريقة هذه انتشار وراء السبب أما
  .)10(»أخرى جهة من لألشياء الطبيعية ونظرته العلمية وتطبيقاته العلم يتجاهلوا أن يستطيعون وال جهة، من

 العلم مع يتوافق اإلسالمي الدين أن إلى تذهب التي – وتكتيكاتها أشكالها بمختلف – التوفيقية الحلول تلك مثل دفعت لقد
 وتعبير وجلية واضحة ألنها إظهار، إلى بحاجة وليست مشهورة، فيه العلماء ومنزلة علم، دين اإلسالمي الدين ألن وونظرياته،

 الدخول إلى (العظم) بـ التوفيقية التوجهات تلك دفعت أقول اإلسالمي؛ الدين روح مع يتوافق الحديث التجريبي العلم أن عن صارخ
                       

  .7العظم، ص  )4(
  .9العظم، ص  )5(
  .18 -17العظم، ص  )6(
  .495)، ص 1990المادية والتاريخ، (بيروت: دار الفكر الجديد،  صادق جالل العظم، ثالث محاورات فلسفية: دفاعاً عن )7(
  .31نقد الفكر الديني، ص ، صادق جالل العظم )8(
  .32العظم، نقد الفكر، ص  )9(
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 العلم وفلسفة العلم بمناهج معرفتهم غياب على عالوة العلمية، منزلتهم تفوق أكثر شعبية منزلة لهم دين رجال مع مطّولة مناقشات في
 بالعلوم حقيقية معرفة لديهم ليس »دراويش« ناس من له أنداًدا العظم يختار لماذا إذ توضيح، إلى تحتاج قضية وهذه المعاصر.

 كل يحمل ال المعاصر العلم وأن مزيفة، مشكلة تكون قد العظم يناقشها التي المشكلة ألن قليل بعد جوابي سيأتي وفلسفتها؟ الحديثة
  بعيد. من أو قريب من ونظرياته وشؤونه العلم في تتدخل بأال األديان تتعهد أن على الدينية، للعقائد السلبية النظرة تلك

 في وتجتهد والعلم، يتوافق اإلسالمي الدين أن ترى التي التيارات كل على الرد في الجدوى كثير موقفًا بأن القول يمكن ولذلك،
 استخالصه يمكن الذي الرد إن أقول؛ نصوصه، من علمية نظريات استخالص يمكن إنه حتى علم، دين اإلسالمي الدين بأن التأكيد

 لها وليست علمية، ليست نصوص الدينية النصوص أن هو عموًما، المعاصرة الديني اإلصالح وحركات المعاصرة الفلسفة من
 مناقشات في الدخول أما والتسلطية. السياسية وحساباتهم الدين، رجال فعل من هو لألديان العلمي البعد هذا وأن تذكر، علمية دالالت

 والتأويالت الدالالت من تحمل الدينية النصوص ألن محاذيره، له دخول فهو النبوية، واألحاديث اآليات بعض داللة في الدين رجال مع
 تاريخيًا يفسر الذي األمر وهو كانت، قضية أي في محددة نتائج إلى الوصول على متناقشين أي قدرة عدم إلى يؤدي ما والمعاني

   العنف. إلى المناقشات تلك معظم انتهاء

 بصورة ولو- يعترف العظم أن -يعني ما جملة من- يعني شعبيين دين رجال مع مناقشات في الدخول أن ذلك إلى يضاف
 مزيفة علوم أنها يجد التاريخية نشأتها في المدقق إن حين في العلمي، التفكير صيغ من صيغة بوصفها ،»الدينية العلوم« بـ -مضمرة

 علوم من أكثر ليست وهي لها، هدفًا الحقائق تتخذ ال علومٌ  النهاية في ألنها – علم لكلمة الدقيق بالمعنى – علمي معنى أي من تخلو
   علمية. قيمة أي لها وليس –أيديولوجية لكلمة السلبي بالمعنى– وأيديولوجية سياسية

 الدينية النظرة داخل واالنغالق عليها، تنطوي التي واآلراء واألفكار العلمية، للنظرية التام الرفض« على يقوم الثاني: الحل
 جًدا صعبٌ  أمر الحل بهذا األخذ« ألن (العظم)، قبل من مرفوضٌ  موقفٌ  طبعا وهذا .)11(»مستميتًا دفاًعا عنها والدفاع تاًما، انغالقًا
 وفي والعقلي. الفكري االنتحار من نوًعا يشكل حاالته أقصى في ألنه الجماعي المستوى على أو الشخصي المستوى على سواء

 متاعب من اإلنسان يخلص الذي الهروبي السلوك من نوع إنه به. المحيط والعالم اإلنسان بين تدريجي انفصام إلى يؤدي كثيرة حاالت
 –(العظم) بحسب - فيعود والعدمية التناقض ذلك في السبب أما .)12(»والفكري والعاطفي الذاتي تكوينه مع تنسجم ال حقائق مواجهة

 أقصى إلى المعيشة الحياة تسهل التي العلم ومنجزات ،»العلمية التطبيقات« لكل الكامل رفضه مع الحياة في اليوم اإلنسان عيش إلى
 إفراطه بسبب مثمر أو منتج عمل بأي القيام عن يعيقه الذي التام الشلل من نوعٍ « إلى الموقف هذا أصحاب ينتهي بحيث ممكنة، درجة

   . )13(»به يحيط ما كل نحو الجديدة األوضاع مع التكيف من تمكنه وعدم الديني وتراثه الماضي ثقافة عبء تحسسس في

  اثنان: أمران الحل لهذا (العظم) مناقشة في الالفت

 خارج ومنجزاته العلم بقاء من مستفيدة دينية فئات مواقف بل ومنجزاته العلم من الدين مواقف ليست هذه أن تجاهله األول؛
 القابعة التسلطية األهداف في بل العقالنية غير الخيارات هذه صاحبي حجج في يركز أال (العظم) على كان أنه يعني وهذا األسوار.

   اإلبستمولوجية. المواقف تلك خلف

 بصورة المبدأ حيث من العلم يعادون ال التدين، من الصورة هذه في العلم يعادون الذين المتدينيين أن إلى فيعود الثاني، األمر أما
 والمصانع السيارة تحرم دينية فئات يوجد ال فمثًال  الدين. وتعاليم تتنافى أنها يظنون التي العلم منجزات فقط دونيعا هم وإنما مطلقة،

 المتغير« هو هنا الدين يعود ال أي فيها، شأن أي بذاته للدين يعد لم هنا المسألة فإن بذلك، يقول من وجد لو وحتى الحديثة، والمشافي
  االجتماع. علم بلغة »الرئيس

 الطبيعة عن الدين في ورد ما بأن والقول الروحي أو األزلي والبعد للدين الزمني البعد بين التمييز« على ويقوم ،الثالث الحل
 إنه البتة. بالعلم له عالقة فال الروحي البعد أما للعلم. كليًا تنازالً  عنه التنازل يمكن الذي الزمني البعد تحت ينطوي .إلخ. والتاريخ

 والمعرفة العلمي المنهج أن الرأي هذا أصحاب ويقول الصوفية. والتجربة واإليمان والغيبيات األزلية الحقائق مجال الدين) (أي
 وحججه العقل إلى ال الصرف اإليمان إلى تستند التي الدينية العقائد في البحث لهما يتيسر ال ولذلك الطبيعة نطاق يتعديان ال العلمية

 العقائد ويحول خصوصية، والروحية الدينية للتجربة يعطي ألنه العظم لدى مرفوض أيًضا الحل وهذا .)14(»وبراهينه العلم إلى وال
 من فإنه هللا، مع واتصالهم الروحية، تجربتهم عن المتصوفة كالم أخذنا فإذا وعقليًا، علميًا مفهومة غير قضايا إلى الكبرى الدينية

 علمية معرفة أي لنا تقدم وال والتجريد، الذاتية في موغلة تجربة بساطة بكل ألنها الحديثة، العلمية المناهج وفق نتناولها أن الصعب
 المعرفة أن (العظم) تأكيد مع طبعًا مختلفتين، طبيعتين من ألنهما بالعلم، مقارنتها يمكن ال أي هللا، وجود عدم أو وجود عن عقلية أو

 جهد أن نجد لذلك سلفًا، وجوده تفترض وإنما هللا، وجود على دليًال  تشكل ال« فهي ومتناقضة، مزيفة طبيعة من هنا الصوفية
 السير في مبرره لفقد وإال البداية منذ الفعلي بوجوده سلم قد يكون أن بعد هللا وبين بينه خاصة عالقة إقامة على ينصب المتصوف

 عقائد من وتحويله للدين وروحي ذاتي تعميق ألنها شيء على تبرهن أن يمكن ال بطبيعتها الصوفية التجربة أصًال. الطريق هذا على

                       
  .68العظم، ثالث محاورات، ص  )11(
  .68العظم، ثالث محاورات، ص  )12(
  .68العظم، ثالث محاورات ص  )13(
  .69العظم، نقد الفكر، ص  )14(
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  مسار وعي العالقة بين الدين والعلم  
    في مؤلفات العظم

 والشعائر والرسميات الطقوس المتصوف بواسطتها يتجاوز متدفقة حارة بعاطفة الفارغة ألشكاله شحن إنها ذاتية، إحساسات إلى جامدة
   .)15(»وكيانه ودمه بلحمه يعيشها أحد بها يشاركه وال خاصة ذاتية تجربة إلى الدين ليحول الجميع بها يشترك التي الخارجية والمظاهر

 الرسمي الدين حال هو كما تسلطية، أهداف لديه ليس إنه أي والبسيطة، المسالمة التدين صور من عامة بصورة التصوف يُعد
 محايد هو العموم وعلى نادًرا، إال السياسة معادالت في يدخل أن يحبذ وال السلفي، التدين أشكال أو والفقهاء)، اإلفتاء (مؤسسات

 من قدًرا تحمل ال التي التدين صور من يعد التصوف أن ذلك إلى يضاف كلها. العصور تلك في استمراره سر هو وهذا سياسيًا.
 على البرهنة عن المتصوفة وحديث هللا، بوجود يتعلق فيما حقيقية معرفية مضامين يحمل أنه يدعي وال عموًما، والعلماء للعلم العداء
 تكوين صاحب رجل أي بأن أظن فال اليوم، أما التخلف، عصور في سيما وال األميين، وأشباه للدراويش موجه حديث هو هللا وجود
  به. اإليمان عدم أو هللا بوجود لإليمان المتصوفة أقوال إلى يستند أن يمكن حديث علمي

 أن دون من الشخصية، حياتهم في الصوفي اإليمان من جوانب عن العلماء من عدد حديث (العظم) تجاهل ذلك، إلى يضاف
 بعض حدس في ساعدهم قد الروحي الجانب هذا أن عن بعضهم تحدث العكس، على بل العلمية، ومنجزاتهم علميّتهم في ذلك يؤثر

   تجريبيا. منها التأكد بعد ونظريات قوانين إلى تحولت التي العلمية فرضياتهم

 دون من الحل، لهذا نموذًجا »الحكم وأصول اإلسالم« وكتابه الرازق) عبد (علي جعل إلى النقطة هذا في (العظم) وصل وقد
 عن الدين فصل أجل من للدعوى مؤلفه كّرسه العشرين، القرن بدايات في علماني كتاب أهم يعد المذكور الكتاب أن إلى اعتبار أي

 سلطانه يستمد« السلطان أن على والتأكيد ،»العظمى اإلمامة أو الخالفة« رضا) رشيد (محمد كتاب على والرد كامًال، فصًال  السياسة
 من والنيل والقوة القهر على إال تقوم ال الخالفة وأن ،»الدين في خالفة ال« وأنه ديني، أو قدسي طابع أي له وليس ،)16(»األمة من

   أقل. وال أكثر ال )17(»مسلحة مادية قوة« هو الرئيس سندها ألن وحقوقهم، الناس كرامة

 اإلسالم كله: الوضوح واضح ولكنه مضم، موقف والدين العلم بين العالقة من الرازق) عبد (علي موقف أن من الرغم على
 اإلنتاج ضحالة يُرجع نجده ولذلك وفضحه. وقفه يجب أمر وهذا ،»العام المجال« في بالدخول لها يسمح وال العلوم ضد يقف السياسي

 ألفالطون الجمهورية كتاب سيما (وال اليونانية عن المترجمة السياسة كتب منع إلى - مثًال  – السياسية العلوم مجال في اإلسالمي
 يمكن التي الوحيدة الفكرة بوصفها الخالفة فكرة تمرير يتم حتى المسلمين، حكام قبل من العام، التداول من ألرسطو) السياسة وكتاب

   مثًال. اليونان عند الحكومات أنواع عن شيء أي يعرفوا أن دون المسلمين عاش هكذا خاللها. من السياسية حياتها تنظم أن للشعوب

 تعرضا »الحكم وأصول اإلسالم«و »الديني الفكر نقد« وكتابيهما الرازق)، عبد و(علي (العظم) من كًال  أن األمر في الغريب 
 الكتابين أن إلى يعود وهذا واسعة. وشعبية رسمية أوساط قبل من ورفض العمل، عن وتوقيف ومحاكمات منع من نفسها المعاملة إلى

 استقوائي وفقه تناقضات، من يحمل ما وكشف وتغوله، »السياسي اإلسالم« انتشار إيقاف إلى تعود مشتركة أهدافًا يحمالن كليهما
 أغفل ذلك، من الرغم وعلى أيًضا. والالديني والالعقلي الالعلمي التوجه ذلك مواقف وفضح شيء، في اإلسالمي الدين من ليس

 يؤمن يكن لم (العظم) أن إلى يعود وذلك الديني، الفكر نقد كتابه في وتوظيفها الرازق)، عبد (علي تجربة من االستفادة إمكان (العظم)
 (علي أن إلى (العظم) ينتبه ولم والتنوير، الدين بين أو والعلمانية، الدين بين أو والدين، العلم بين تجمع أن يمكن مواقف هناك بأن
 وقوفه بمثل الحصيف، غير الموقف هذا على وأنَّبه الخالفة، بفكرة قال الذي )1406 -1332 خلدون (ابن ضد وقف الرازق) عبد
 (توماس رأي رافًضا الشعب، أي األمة، أمام ومسؤولة مدنية تكون أن يجب الحكومة بأن )1407 -1632 لوك (جون رأي مع

   .)18(»مقدس الملوك سلطان« بأن قال الذي )1679- -1588 هوبز

 يلخص والعلم. الدين بين للعالقة جيمس) (وليم األمريكي الفيلسوف قدمه الذي الحل لمناقشة (العظم) ويفرده الرابع: الحل
 المقالة تلك في جيمس يثبت« بالقول: ،»االعتقاد إرادة« عنوان تحمل له مشهورة مقالة بتلخيص المسألة من (جيمس) موقف (العظم)

 األدلة تتوفر لم ما اآلراء من رأيًا نرفض أو نتقبّل أن يجوز ال وهو: أمامنا المطروحة واألحكام لآلراء تصديقنا لضبط عاًما مبدأ
 معين برأي تمسكنا يتناسب أن يجب كذلك الحكم، نعلق أن علينا الشروط تتوفر ال وعندما كذبه. أو صدقه على الكافية والشواهد
 ،»االعتقاد أخالق« (العظم) عليه يطلق الكالم وهذا .)19(»صحته على المتوفرة األدلة وكثرة الحجج قوة مع طرديًا تناسبًا عنه ودفاعنا

 (جيمس) استثنى عندما ظهرت - للعظم بالنسبة – المشكلة ولكن والبراهين. باألدلة مدعم غير رأي أي يتبنى بأال المرء يتعهد أن أي
 هذا مثل يثبت لم العلم أن من الرغم على هللا، بوجود تتعلق دينية آراءً  يتبنى بأن للمرء السماح إلى وذهب االعتقاد، أخالق من الدين

 حل أنه إلى الحل لهذا (العظم) رفض ويعود االعتقاد. بأخالق الحائط عرض ضاربًا ،»العاطفية طبيعتنا« إلى باالستناد مكتفيًا األمر،
 نجد هكذا حق، علينا لعاطفتنا بأن (جيمس) تبرير إلى استناًدا العلمية غير واألفكار اآلراء من كثير لتبني مصراعيه، على الباب يفتح
 البحر وعروس والعفاريت والجن والشياطين بالمالئكة االعتقاد نستثني ال لماذا االعتقاد أخالق من با االعتقاد استثنينا إذا« أننا

                       
  .72-71العظم، نقد الفكر، ص  )15(
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 الذي المائع اإلباحي الموقف هذا إن بها. االعتقاد إلى يتسابقون زالوا وال الناس بها اعتقد خرافات من هنالك ما وإلى اليونان لهةآو
  .)20(»وتحريرها العقول تثقيف وعلى العلمي البحث حياة على جسيًما خطًرا يشكل ومبادئها االعتقاد أخالق من جيمس اتخذه

 وتطبيقها العلمي، البحث بمبادئ األخذ ضرورة حول فلسفي خالف (جيمس) مع خالفه أن إلى انتهى (العظم) أن لو الحقيقة في
 طريقة على وقيوًدا محّدًدا، تفسيًرا العظم يفرض أن أما االختالف. ذلك في كله الحق وله ذلك، تفهمنا لكنا الشخصية المعتقدات على

 العلمي المنهج ألن معه، المتساوي موقف (جيمس) من يقف فهو مفتوًحا، بابها العلم ترك التي القضايا في عقائدهم تكوين في اآلخرين
   موجود. غير أو موجود هللا بأن القول في عواطفهم إلى يستندون الذين من متساويًا موقفًا يقف – العظم مصطلحات بحسب –

 حقه يؤكد لكي العلماء، وعمل النفس وعلم العلم تاريخ من مستمدة رأيه، على أدلة يجمع أن حاول (جيمس) أن ذلك إلى يضاف
 فكرة باألصل هي المادي، العالم خلف يقف للكون منظم عقل وجود فكرة أن عن يتحدث مثًال  فهو الدين، بوجود باإليمان االختيار في

 في العلماء من كبير عدد ألهمت تكون قد الفكرة هذه إن حتى طويل، زمن منذ هديها على يسير وأخذ الدين، من أخذها والعلم دينية،
 العلمي وعملهم العلماء، شخصية في والنفسي الالواعي الجانب في يركز (جيمس) أن ذلك إلى يضاف الكون. لحوداث تفسيراتهم

 النفسية والحالة العواطف عن دفاعه في (جيمس) يقول عملهم. في والعقلي العلمي الجانب عن أهمية يقل ال الجانب هذا أن منه اعتقاًدا
 على النفسية والميول االتجاهات على المبني التنبؤ برهن لقد« والمنطق: التجارب مثل عقائدنا تكوين في يدخالن عاملين بوصفهما

 منطقيًا انسجاًما بالضرورة تستدعي نفسية ميول لنا تكون أن غير فمن نفسه، العلم إلى أنظر األخرى. األمثلة من كثير في نفسه صحة
 وفجوته، الفج الطبيعي العالَم ذلك ثنايا بين وجوده على لنبرهن نذهب أن علينا العسير من يكون كان فإنه العالَم، هذا في ورياضيًا

 ليرضي ومضنيًا، شاقًا يكون ما غالبًا ببحث، مسبوقًا ذلك كل يكون أن غير من فيه، ما بحقيقة يتيقن أو علمي، قانون يوضع أن ويندر
 -1564 (غاليليو وزن من كبار علماء أعمال في والشخصية النفسية الجوانب في يركز نجده .ولذلك )21(»ويسشبعها نفسية حاجة

   . )22()1955 - 1879 و(أنشتاين )1642

  اآلتية: بالنقاط والدين العلم بين للعالقة (العظم) وعي مالمح تحديد يمكن هنا إلى

 يعني الذي األمر الحديثة، العلوم بنتائج يقبل أن يمكن ال الدين إن ما بمثل الدين، يستوعب أن يمكن ال الحديث العلم إن األولى:
  فيها. المشاركة جميعهم العلم وفالسفة العلماء على وأنه والدين، العلم بين قاسية مواجهة حصول من مناص ال أنه

 عقالني وتفسير ومكتشفات تجارب هو الحديث العلم ألن الغيبية، الدينية العقلية هي الحديث للعلم الحقيقي العدو إن الثانية:
   موثوقة. فرضيات من واالنطالق والغيبيات التسليم على يعتمد الدين إن نجد حين في الطبيعة، لظواهر

 به االهتمام تم ما إذا التقدم، ذلك ألن العلمي، التقدم من مزيد بطريق يحل والدين العلم بين الصراع أن (العظم) رأى الثالثة:
 عليهم ما الحديث التجريبي للعلم المخلصين العلم وفالسفة العلماء فإن ولذلك الدينية، العقائد من البديل هو سيكون المناسبة، بالصورة

  علمية. وال زائفة محاوالت (العظم) تقدير بحسب ألنها والدين، العلم بين للتوفيق محاولة ألي الصارم العلمي النقد توجيه سوى

 األرض، في كائن أي مثل مثله وتاريخيا، اجتماعيا كائنًا وليس محًضا، ميتافيزيقيا كائنًا بوصفه الدين مع (العظم) تعامل الرابعة:
 اآلخرين، له يحرر أن يريد من وهناك يحرره، أن منه يريد من وهناك عليه، السيطرة يريد من وهناك استثماره، يحاول من هناك

 هو الجانب هذا مع التعامل غياب وأهدافه. وموقعه وعيه بحس كلٌ  إلغائه، إلى يسعى من وهناك باسمه، النطق إلى يسعى من وهناك
   ميتافيزيقيا. موجود هو مما أكثر اجتماعيا موجود الدين إن حين في علميًا، الدين يلغي أن يستطيع بأنه يظن العظم جعل ما

 واجتماعيا، تاريخيا كائنًا بوصفه واإلسالم ميتافيزيقية قضية بوصفه اإلسالمي الدين بين التفرقة في (العظم) يركز لم خامًسا:
 عقائد بوصفه ونقده الدين مع التعامل هنا مهما ليس أل ومقتضياتها. السياسة من وتحريره الدين إصالح بقضية يهتم ال جعله ما

  السياسية. السيطرة في أداة بوصفه ونقده معه التعامل وإنما ميتافيزيقية،

  

  
  والدين) العلم بين بالعالقة الوعي (تغير الثانية المرحلة ثالثًا:

 بقسم الثاني الثقافي األسبوع في الفكري تاريخه في مفصلية محاضرة العظم قدم حيث 1995 عام بعد (أي المرحلة هذه في
 تغير ضوء في وذلك والعلم، الدين بين للعالقة (العظم) وعي في طرأ أنه نرجح الذي التغير سنرصد دمشق)، جامعة في الفلسفة
 وميتافيزيقا، عقائد بوصفه الدين على أولوية وتاريخيًا، اجتماعيًا كائنًا بوصفه للدين، يعطي بدأ أنه حيث من العالقة، لتلك العظم تصور
 بين التوفيق إمكان حول عنه وأجاب (العظم)، طرحه الذي القديم السؤال فإن ذلك وعلى والعلم. الدين بين العالقة في يفكر عندما
 التي العالمية المستجدات ومختلف العلم، مع توافق تاريخيًا اإلسالم هل تقول: جديدة بصيغة طرحه يعاد سوف والدين الحديث العلم

  بها؟ مر التي التاريخية مراحله في وجدها،

                       
  .76العظم، نقد الفكر، ص  )20(
  . 131)، ص 1946وليم جيمس، إرادة االعتقاد، محمود حب هللا (مترجم)، (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية،  )21(
  .12وليم جيمس، إرادة االعتقاد، ص  )22(
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  مسار وعي العالقة بين الدين والعلم  
    في مؤلفات العظم

 فجوابه المرحلة هذه في أما زائفة. محاولة هي بينهما للتوفيق محاولة أي وإن وصريحة، واضحة »ال« هو سابقًا (العظم) جواب
  كيف؟ ولكن التاريخية، التجربة مستوى في »نعم«و والعقيدة، الميتافيزيقا مستوى في »ال« نفسه؛ الوقت في »نعم« و ،»ال« هو:

  

 أن على النظرية هذه وتقوم الفكري، تكوينه من األولى بالمرحلة قياًسا جديدة نظرية ةالمذكور محاضرته في (العظم) يقدم
 في األساس الجانب هو والعقائدي الميتافيزيقي الجانب أن من الرغم وعلى وأنه نفسه، الوقت في وميتافيزيقيٌ  تاريخيٌ  كائنٌ  اإلسالم

 قبل قد التاريخي اإلسالم أن وجد أنه إال حكمها، وصور وعلومها األخرى الشعوب عقائد ورفض لقبول المقياس وهو اإلسالم،
 »الوراثي الملكي الحكم« بـ ذلك على ويستدل والعقائدية. الميتافيزيقية الوجهتين من محرًما نعده أن يمكن ما مع بإيجابية وتفاعل

   بوضوح. يرفضه والعقائدي الميتافيزيقي اإلسالم أن من الرغم على التاريخي اإلسالم قبله الذي

 عهد في المنورة والمدينة يثرب عرفته الذي البسيط المساواتي اإلسالم كان هل« اآلتي: النحو على نظريته (العظم) يصوغ
 وفارس بيزنطة في أي يومها، الكبرى األمبرطوريات في سائًدا كان الذي الوراثي الملكي الحكم مع لينسجم الراشدين والخلفاء النبي

 الهرمية بتنظيماتها طوريةااألمبر تلك مؤسسات مع ينسجم أن والسهل األول النبوي – القرآني اإلسالم لذلك كان هل تحديًدا؟ الساسانية
 وغير والدقيق الواقعي الجواب أن هي قناعتي االستبدادية؟ الملكية حكمها وأنماط الباذخة وبالطاتها المعقدة الطبقية وتراتيبها الدقيقة

   باآلتي: يتلخص أيدبولوجي) لعبارة السيء (بالمعنى األيديولوجي وغير االعتذاري وغير التمجيدي

 والتوافق لالنسجام قابليته إلى يشير وعقائده والبسيط األول اإلسالم تعاليم في شيء ال ألنه ال، هو الجواب وصراطيًا عقائديًا
   السائدة. األمبرطورية والوراثية الملكية الحكومات من النوع هذا مع

 اإلمبرطوري الوراثي الحكم مع مذهلة بسرعة وتوافق انسجم اإلسالم أن على يدل شيء كل ألن نعم، هو الجواب وواقعيًا تاريخيًا
   .)23(»سابقًا المرفوض

 األخرى والحضارات الشعوب وتقاليد وعقائد مستجدات مع بإيجابية ويتفاعل يتقبل أن يمكن اإلسالم أن للعظم بالنسبة يعني هذا
  واإلسالم؟ الحديث الِعلم عن ماذا ولكن عقائديًا، قبوالً  وليس الفئات، بعض ومصالح الواقع يفرضه تاريخي قبول ولكن المبدأ، حيث من

 والعلم والعلمانية الديمقراطية من بكل اإلسالم عالقة على صاغه الذي العام مبدئه تطبيق بإمكان القول إلى (العظم) يذهب
 (العظم) يقول الحاجة. تقضي عندما معها ويتكيف المستجدات، هذه مع يإيجابية يتفاعل ألن قابل التاريخي اإلسالم إن أي الحديث،

 المختلفة الثقافات من هائلة مجموعة في تقريبًا قرنًا 15 امتداد على نفسه زرع تاريخي - عالمي دين اإلسالم« إن المضمار: هذا في
 الزراعي، وفيها المتقدم، الصناعي وفيها والرعوي، القبلي فيها المتصارعة: والدول المتضاربة والحضارات المتنوعة والمجتمعات

 الملكية وفيها الميركانتيلية، - التجارية الدولة وفيها البيروقراطية، - الهرمية الدولة وفيها المركزية، الدولة وفيها العبودي، وفيها
 الحياة أشكال من إليه وما العلمانية الدولة وفيها الحديثة، القومية الدولة وفيها المدنية، - الدولة وفيها الجمهورية، وفيها المطلقة،

 اإلسالم يكن لم ولو عموًما. واإلنسانية واألقوام الشعوب حياة في التاريخ عرفها التي والثقافية والحضارية والسياسية االجتماعية
 االستمرار من تمكن لما إلخ، النظر.. وإعادة والتفسير والتأويل والمرونة والتكيف التحول على هائلة طاقة تاريخي عالمي كدين يحمل

 الحالي التاريخي اإلسالم يمنع شيء ال أنه االعتبارات هذه إلى واستناًدا األساس هذا على وأرى نعرفه. الذي النحو على واالتساع
 ال الـ وجود باستمرار االعتراف مع إليه وما الحديث والعلم والديمقراطية العلمانية مع األخير، التحليل في واالنسجام، التوافق من

  .)24(»منها الرغم على ولكن النسبية وفاعليتها العقائدية الصراطية

 صراطيا« ميتافيزيقيا كائنًا إليه بالنظر اإلسالم مع (العظم) تعامل على طرأ الذي التحول أن -يعنيه ما جملة من- يعني وهذا
 إلى النهاية في أديا الميتافيزيقي الكائن من أقوى بوصفه التاريخي الكائن مع ثانية جهة من وتعامله تاريخي، كائن إلى »العظم بلغة

   الحديث. والعلم والعلمانية الديمقراطية قبيل من كبرى تحديات مع التكيف على قدرته حيث من لإلسالم العظم تقييم في كبيرة تحوالت

 والعلمانية والديمقراطية الحديث العلم وبين جهة من الدين بين العالقة مسألة في تفكيره على طرأ الذي التحول (العظم) يسمي
 ويتكيف يتفاعل أن يمكنه كلها، الكبيرة والعقائد األديان مثل مثله اإلسالم أن بها ويقصد ،»العلمانية اإلنسانية النزعة« بـ ثانية جهة من
 التاريخي اإلسالم أن يعني ال القيم بتلك الخاص الغربي المنشأ وأن وغيرها؛ وديمقراطية، وعلمانية عقالنية من الغربية الحداثة قيم مع

 وحرية اإلنسان، حقوق مبادئ حول شاملة عامة، مفاهيم بناء يمكن هل« النقطة: هذه في يقول يتقبلها. أن يمكن ال أو عنها بعيد
  خاص؟ تراث من انطالقًا ، ذلك وغير الديني، والتسامح الضمير،

 وحقوق المدنية، الحريات مثل ولواحقه، اإلنسان حقوق مفهوم أن رغم التاريخ.إذ على اعتماًدا جازم، بشكل بااليجاب هو جوابي
 تعزى كانت وإن حديث أوربي منشأ ذات وهي الدولة، عن الدين وفصل المدني، والمجتمع التعبير، وحرية والديمقراطية، المواطن،

 الكلي المغزى هذا وأن ،Universal عاًما كليًا مغزى فيه، جدال ال بما اآلن، اكتسبت قد فإنها – األنوار عصر إلى تقليديًا وتنسب

                       
. والمقال هو نص لمحاضرة ألقاها العظم في األسبوع الثقافي الثاني 2009)، موقع الحوار المتمدن، 02العظم (، العلمانية من وجه نظر صادق جالل صادق جالل العظم )23(

  .1995لقسم الدراسات الفلسفية واالجتماعية في جامعة دمشق عام 
http://www.ahewar.org/m.asp?i=1863 
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 المتصلة الشؤون كل في ومنتشر، ملزم معياري، أنموذج وإلى العام) البشري (الصالح مشترك بشري خير إلى حولها قد العام
  . )25( »شاكل وما الحكومات ومحاسبة المدني، والمجتمع والديمقراطية اإلنسانية، والكرامة والمواطنة، بالحقوق

 على التركيز من تحوله هو ذلك وراء والسبب (العظم)، فكر في فشيئًا شيئًا تالشت قد والعلم اإلسالم بين الصدام مشكلة أن نجد
 متكيف متغير سياسي تاريخي إسالم إلى الكبيرة، الدينية بالقضايا علمية معرفة يحمل ونصا ميتافيزيقيا، عقائديا كيانًا بوصفه اإلسالم
 وهذا التفاعل. ذلك بمثل تسمح ال الميتافيزيقية نصوصه أن من الرغم على كلها، واألوضاع الظروف مع التفاعل على قادر مرن،
 يوم، كل الحياة عن معرفتنا من تغير التي ومكتشفاته المعاصرة ومناهجة الحديث العلم مع مشكلة لإلسالم تعد لم أنه النهاية في يعني
  الحديثة. العلوم في جديد هو ما كل استيعاب على قادر اإلسالم ألن

 

  نتائج

   اآلتية: النتائج تسجيل يمكن البحث هذا نهاية في

 الدينية الكيانات من وتطلب العلم، شأن من تعلي التي النزعة تلك النهاية، حتى »العلموية« نزعته في مخلًصا (العظم) بقي -1
 تمر التي المشكالت حل على قادر أنه وتعتقد عمياء، ثقة بالعلم تثق أنها العلموية النزعة عيوب من له. الخضوع كلها اإلنسانية والقيم

 المراحل في العلم تطور أنّ  بالمجتمعات، وعالقته العلم بتاريخ تهتم التي المعاصرة الدراسات بينّت حين في جميعها. البشرية بها
 ومتطلباته عصر كل مع يتناسب وبما ،»الصلبة بنيته« خارج من تأتي وتجاربه، بحوثه تحكم التي واألهداف المختلفة، التاريخية
ل ما بمثل أنه يعني وهذا تواجهه. التي والمشكالت وثقافته،  النافذة الفئات بيد أداة إلى مختلفة تاريخية مراحل في الدين الفكر تحوَّ
 القوى بيد أداة إلى المعاصر التكنولوجي العلم تحول كذلك ،»الدين صراطية« يخالف ما مع التكيف بطريق مصالحها، لتحقيق

  اآلن. حتى يحققها زال وما سابقة، أوقات في يحققها الديني الفكر كان التي األهداف لتحقيق المجتمعات، في المهيمنة

 من أكثر مدى على فكره ميزت التي النقدية نزعته من الرغم على تفكيره، من الكافي القدر العلم نقد مسألة (العظم) يعط لم
 من كل واستخداماته للعلم وجهه الذي النقد عن الشيء بعض بعيد أنه يجد (العظم) كتابات على المطلع إن حتى قرن. نصف

 و(فرانسيس سير) و(ميشيل )،1979-1898 ماركيوز و(هربرت )،1980-1900 فروم و(إريك )،1929 ت (هابرماس،
 حد إلى ذهب بعضهم أن لدرجة كثر، وغيرهم ،)1930 ت موران و(إدغار )،1994-1902 بوبر و(كارل )،1952 ت فوكوياما

 العدالة مجتمع تحقيق وجه في كأداء عقبة إلى تحول ما بمثل البشرية، مستقبل يهدد أصبح المعاصر التكنولوجي العلم إن القول:
  طويل. زمن منذ البشرية به تحلم الذي والحرية والمساواة

 على العلموية هذه وتقوم .»العلموية« أو »الوضعية«بـ يسمى واسع تيار في تشكلت ومنجزاته، للعلم الشديدة (العظم) حماسة
 الطبيعة. أسياد يجعلنا بأن الحديث العلم من التوقع وعلى ،)26( »شيء لكل جوابًا يقدم جديد إليمان مكافئًا جوهًرا بجعله العلم تصعيد«

 على اعتمادها من تزيد التي المجتمعات على وأطلقه ،»Rationalism العقالنية« مفهوم أخذ فيبر ماكس مثل شخًصا أن لدرجة
ل الذي هو العقالني فالمجتمع والرفاهية. التقدم من مزيد لتحقيق ،كافة المجاالت في استخداماتهما من وتوسع والتقنية، العلم  العلم يحّوِ

 يكون وبذلك .)27( المثالي الثقافي الموروث من لتحريرها ،»دنيوية بطريقة« االجتماعية الحياة تبني فاعلة مؤسسات إلى والتقنية
 دون من المجتمع، على للعلم األيديولوجية السيادة توطيد عن المسؤولين من والماركسية، الوضعية االتجاهات إلى باإلضافة فيبر،

 أو ومصالحها، التقنية ومتطلبات يتناسب بما تكوينه وإعادة االجتماعي، النظام على السيطرة في قدرة من والتقنية للعلم لما انتباه أي
 للعلم ينبغي الذي األساس فالصراع المجتمعات، في النافذة الفئات بيد السيطرة في أداة بدوره يكون ألن العلم لدى استعداد وجود من
  سحري. أو وغيبي عقالني ال هو ما كل ضد - هؤالء لدى- يخوضه أن

 وال العلم، أن إلى نشير أن حسبنا ولكن بها، عالقة له ليس بالتأكيد ألنه البشرية، مشكالت مسؤولية العلم نحمل أن نريد ال طبعًا
 والمراكز البحوث ومراكز والجامعات المدارس بتحويل وذلك الديني، الفكر من أكثر االستبداد خدم الديمقيراطية غير الدول في سيما

 وليس داخليًا، ًمافه العلم تفهم أنها العلموية فمشكلة وتمجيده. االستبداد مع بالتعايش الشعوب إلقناع وسائل إلى اإلعالم ووسائل الثقافية
 المالحظة دور إلى إضافة ،)28( »لها طبقًا يسير التي المنهجية القواعد« بدراسة تكتفي فإنها العلم تتناول عندما أنها بمعنى خارجيًا،

   العلمية. النظريات داخل من ميتافيزيقي عنصر كل استبعاد على والعمل القوانين، إقامة في والتجارب

 وبين جهة، من التكنولوجية العلم/ بين مؤخًرا نشأ الذي الخطير بالتحالف يهتم ال أنه المعاصر للعلم التحليل هذا ومشكلة
 منتجة قوة أكبر التكنولوجية العلم/ جعل الذي التحالف هذا أخرى، جهة من والعسكرية والسياسية، والصناعية االقتصادية المؤسسات

 .)29( »تقنيًا لالستغالل قابلة معرفة« إنه حيث من أيًضا الدين من يختلف ال أنه لىإ االنتباه غير من المعاصر، عالمنا في وفاعلة

                       
)، 2007نسانية العلمانية، فالح عبد الجبار (مترجم)، حسين حمزة (مراجع)، (سورية/العراق/ لبنان: دار المدى للثقافة والنشر، صادق جالل العظم، اإلسالم والنزعة اإل )25(

  .5ص 
 . 5العظم، اإلسالم والنزعة اإلنسانية، ص )26(
  .77)، ص 1999ثقافة السورية، يورغن هابرماس، العلم والتقنية كأيديولوجية، إلياس حاجوج (مترجم)، (دمشق: منشورات وزارة ال )27(
 . 89)، ص 2001يورغن هابرماس، المعرفة والمصلحة، حسن صقر (مترجم)، إبراهيم الحيدري (مراجع)، (ألمانيا: منشورات دار الجمل،  )28(
  .98، ص العلم والتقنية كأيديولوجيةيورغن هابرماس،  )29(
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  مسار وعي العالقة بين الدين والعلم  
    في مؤلفات العظم

 نعتبر عندما« أنه وبين واستخداماته، للعلم األعمى الخضوع عدم ضرورة إلى نبه )1976 – 1889 هيدغر (مارتن بأن يذكر
 يجعلنا خاصة بحظوة اليوم حظي الذي التصور هذا ألن األشكال: وبأسوأ لها استسلمنا قد عندئذ نكون حيادي شيء بمثابة التقنية
 ومن النهاية، في البشر صنع من أنها إلى التقنية – العلم حيادية (هيدغر) رفض في السبب ويعود .»التقنية ماهية تجاه تماًما عميان

-العلم ألن العكس، وليس بها، »متحكًما« و التقنية على »سيًدا« يصبح أن من لإلنسان بد ال أنه يعني وهذا محددة. غايات لها ثم
 ثم ومن معها. متوازنة عالقة إقامة أجل من جوهري أمر هو األساس هذا على معها والتعامل ،»وسيلة« محض النهاية في التقنية
 بالبشر. تتحكم التي هي التقنية وأصبحت واإلنسان، التقنية بين العالقة في انقالب إلى أدى اإلنسان، يد من التقنية –العلم انفلت كلما

 (هيدغر) من يستدعي التقنية في والتأمل التقنية، في التأمل تعني التقنية وماهية تماًما، مختلف آخر شيء وماهيتها شيء، فالتقنية
 في ألننا معها، التالؤم أو مجاراتها أو للتقنية االستسالم عدم على تقوم عالقة وهي التقنية، مع »الحرة العالقة« بـ يسميه ما إقامة
   .المبادرة على وقدرتنا ،»حريتنا« سنفقد الحال هذه

 وجود إن وبالمقابل والعدالة. األخالقي التقدم إلى بالضرورة سيؤدي العلمي التقدم تقول: قضية كتبه في (العظم) يضمر طبعا
 العلم من اإلعالء مزدوج؛ هدف لتحقيق العلم، بطريق الديني الفكر يقاوم بقي ولذلك البسيطة، على الظلم ستبقي مسألة الديني الفكر
 على نقدية مالحظات ولهم ذلك، يرون ال اليوم الرأسمالية نقاد أن غير تخلفنا. سبب هو الذي الديني الفكر من والنيل سيحررنا، الذي
 وتحويله اإلنسان، استعباد إلى أدى بل اإلنسان، حرية وتعزيز والمساواة العدالة إلى يؤد لم العلمي فالتقدم التفكير، في الطريقة هذه
 اإلنسان تحرير تستطيع لم الدول، مختلف في العامة واالنتخابات الديمقراطية حتى والحكومات، والشركات لآلالت وتابع خادم إلى
 هي »االقتصادي االستغالل آللية« واالقتصادية السياسية فالسيادة إليها. يصبو التي والعدالة الحرية تمنحه ولم االستغالل، آليات من

  النهاية. في شروطها تفرض التي

 العلم، أن غير العلم. عن تحدث كلما يكررها ظل رؤية وهي الحديثة، بالعلوم اكتملت نهائيةً  بنيةً  للعلم أن (العظم) رأى -2
 التطور، في االستمرار هو والعلم للعالَم الطبيعي الوضع إن آخر بمعنى ومثالية، نهائية لحلول مجال من فيهما ليس عموًما، والحياة

 وتغيرات طفرات بدورها تستدعي جديدة أوضاع إلى -المثال سبيل على- بوبر) (كارل بحسب تؤدي الجديدة التكيفات أو التغيرات ألن
 ثابتة التكيف من حالة« يوجد ال أنه يعني وهذا ،»الخطأ واستبعاد المحاولة« منهج وفق بينها، انتخاب يحصل ما سرعان جديدة،

 لبعض ناجحة تفسيرات وتقديم المشكالت، بعض حل من معينة نظرية تتمكن قد أيًضا، العلم مضمار وفي .)30( »نهائيًا ومتوازنة
 لن العلم تطور أن يعني وهذا والتعديل، التفسير تطلب جديدة حاالت تظهر ما سرعان ولكن العلمية، الساحة في المطروحة الظواهر

 المنظور. المجال في معينة بحدود ينتهي

 بعض الفهم لهذا أن بيّنت العشرين القرن في العلم تطورات أن البيان عن وغني ماديًا. تجريبيًا فهًما العلم (العظم) فهم لقد -3
 ناتج هو ما بقدر دقيقًا، ليس وميتافيزيقي مادي هو ما بين الفصل أن تبين إذ العلم. في يجري ما حقيقة عن يعبر ال قد وأنه المثالب،

   منه. التخلص العلم يستطيع ال قد اختالط وهو العلمية، بالعناصر األيديولوجية العناصر اختالط عن

 والكائنات والتفسيرات الفرضيات يعد باتجاه، تسير العشرين، القرن من األول الربع منذ المعاصرة العلمية التطورات إن
 ومناهجه العلمية العلم مفهومات أن فيها اتضح مرحلة يعيش العشرين القرن في فالعلم المعاصر. العلم من يتجزأ ال جزًءا الميتافيزيقية

 هناك وأن ميتافيزيقية، أصول وذات علمية، غير مضامين تحتوي -عشر التاسع القرن علم به يفاخر كان ما نقيض على- العقالنية
 والميتافيزيقا العلم بين العالقة شكل تحديد من بد ال ثم ومن نفسها. العلمية التجارب من أكثر العلم في تؤثر العلم خارج من عناصر

   المعاصرة. والمادية الوضعية الفلسفات توجهات عن مختلف نحو على

 التي التوجهات نقده في المعاصرة، للعلوم النظرية بالقضايا والمهتم روفيلي)، (كارلو اإليطالي المعاصر الفيزياء عالم يقول 
 لم لو الكم ميكانيكا ينجز أن لهايزنبرغ يكن لم الوراء. إلى تاريخيًا بالعودة عليك فقط« والميتافيزيقيا: الفلسفة عن العلم إبعاد تريد

ون الفالسفة أعمال كل يقرأ لم لو النسبية نظرية ينجز أن آلينشتاين يكن ولم الفلسفة، في كلية ينغمس  ولم بالفلسفة. مشحونًا عقله ويّكِ
   .)31( »...أفالطون فلسفة الفهم كل يفهم يكن لم لو أنجز ما ينجز أن لغاليليو يكن

 الفيزياء أن يرى فهو جًدا، مهم التحليل هذا من إليه يصل أن يريد الذي االستنتاج ألن (روفيلي)، من االقتباس في توسعنا
 كانوا أسماؤهم ذكرت الذين الكبار العلماء ألن لها، يحسب حقيقي تقدم أي إلى تتوصل لم الماضية الثالثة العقود في المعاصرة،

 يكاد بالميتافيزيقا المعاصرين العلماء اهتمام أن نجد حين في ممتاز، فلسفي تكوين وذوي الميتافيزيقا، مع والتفاعل التشرب شديدي
  األخيرة. المدة في كبيرة مكتشفات أي تحقيق من المعاصرة الفيزياء تمكن عدم في السبب هو وهذا معدوًما، يكون

 دون من يفهم أن يمكن ال المعاصرة للفيزياء الجديد الوضع أن إلى كولمان) (مينارد المعاصر الفيزياء فلسفة أستاذ ويذهب
 سيما وال بدقة، للكون البسيطة المكونات طبيعة تحديد على القدرة غياب مشكلة اليوم تعاني المعاصرة الفيزياء وأن وتأمالتها، الفلسفة

 ومن الكون، من محددة منطقة أي في أبدا تقع ال إنها إذ جدا، مراوغة النسبوية الكمومية فالجسيمات« )،اإللكترونات( ،»الجسيمات«

                       
 . 36يورغن هابرماس، العلم والتقنية كأيديولوجية، ص  )30(
، 2014حزيران/ يونيو،  176، العدد الثقافة العالمية، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلدابكارلو روفيلي، العلم ليس غرضه اليقين، محمد أحمد السيد (مترجم)،  )31(

 . 149ص 
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 غير كائنات أي الجسيمات، حال هذا كان وإذا .)32( »األساسية الكينونات هي المتموضعة الجسيمات أن الفتراض معنى فال ثمّ 
 استدالل محض هو نشاهده الذي إن (كولمان) يجيب الجسيمات؟ كواشف في نشاهده الذي فما محسوسة، بصورة وجودية

inference، المحس لمادة منفصلة استثارات من كبير عدد هو األجهزة في يسجله ما وجل sensor )33(. الحديث أن يعني وهذا 
  استداللي. افتراضي حديث هو ما بقدر دقيق، غير حديث الجسيمات فيزياء عن

 صورة على الحصول الصعب من وأنه الفيزياء، داخل يكمن الطبيعة ماوراء أن التطورات هذه من كولمان يستنتجه أن يريد ما
 بأطر« يزودنا الطبيعة فماوراء ،»اآلخر أحدهما يكمل« المجاالن فهذان ،»والفلسفة الفيزياء توحيد« دون من الفيزيائي للعاَلم شاملة

 الطبيعة فماوراء .)34( والزمان المكان معنى وتحديد األشياء، لتعريف الفيزياء تفتقر مثلما ،»المادي العالم ألنطولوجيا متنافسة متنوعة
 منه. فكاك ال الذي الفيزياء قدر أنها ويبدو الظروف، أحلك في الكبار الفيزياء علماء وجهة

 يتكيف أن يمكن ال ميتافيزيقي نص معاملة الدين األولى مرحلته في (العظم) عامل فقد بالعلم، الدين بعالقة يتعلق فيما أما -4
 ألن (كانط)، لغة استخدمنا ما إذا العلم، حدود تجاوز بذلك وهو يقبلها، أن للعلم يمكن ال وفكًرا نظرياتٍ  يحمل ألنه الحديث العلم مع

 ليست أنها حيث من أيًضا األديان ماهيّة تجاهل مثلما الكبرى، الدينية العقائد حول واضحة نهائية إجابات تقديم من يتمكن لم العلم
 من يعني وهذا األديان. طرق عن تدار دينية ليست صراعات هناك وأن تاريخية، تجارب أيًضا هي وإنما فقط ميتافيزيقيةً  نصوًصا

 الحديثة العصور في للعبه العلم يسعى الذي الدور بين صراع حقيقته في فهو والدين العلم بين صراع هناك كان إذا أنه يعني ما جملة
 سيحدان العلمية الثقافة وانتشار العلم أن يعرفون الذين المسلمين الدين رجال وبين عدة؛ قرون في حققها التي الكبيرة النجاحات مستغًال 

 صراع هو والدين العلم بين الصراع فإن ذلك، وعلى السنين. مئات منذ بها نعموا التي ومكاسبهم ومصالحهم سطوتهم من كثيًرا
 حتى ألنه المسلمين، الدين رجال قبل من الصراع ساحة إلى جرها تم وسائل سوى الدينية النصوص وليست جوهره، في سياسي

 هي علميًا الدين لنقد (العظم) فيها دخل التي القتال ساحة إن القول يمكن هنا من العلم. من سلبي موقف لها ليس الدينية النصوص
 (العظم)، بها اقتنع قضية وهذه للدين، األول العدو هو العلم بأن للتمويه بنفسه، هو يعدها ولم المسلمون، الدين رجال أعدها ساحة

 معنا. مر ما بمثل للمسألة ورؤيته مواقفه في كثيًرا غيّر أنه غير طويلة، لسنوات تفكيره على وسيطرت

 الدين رجال نظر وجهة هي وهذه وعلميًا معرفيًا مضمونًا تحمل الدينية النصوص أن األولى المرحلة في (العظم) رأى -5
 التفسيرات على منفتحة النصوص تلك تجعل مجازية لغة ألنها علمية ليست واألخالقية األدبية الدينية النصوص لغة إن حين في أيًضا،

 العلم من محدد موقف له ليس الدين أن يعني وهذا بباله. يخطر شيء أي تقول يجعلها أن للمرء يمكن بحيث كلها، والـتأويالت
   أيًضا. محدًدا دينيًا موقفًا يتخذ أن للعلم وليس باألساس،

 اإلصالح« بـ يسمى بما االهتمام إلى دفعه العقائدي الدين من بدالً  التاريخي اإلسالم في تركيزه فإن الثانية، المرحلة في أما
 على العشرين القرن وبدايات عشر التاسع القرن نهايات في سيما وال اإلسالمي، الدين اإلصالح إلى ينظر (العظم) أخذ إذ ،»الديني

 من مزيد إلى به يسير أخذ الذي لالتجاه والتصدي الغربية، الحداثة قيم على االنفتاح من مزيد إلى باالتجاه استكمالها يجب مهمة أنه
 لإلصالح عظيمة حركة« إلى انتماءه يعلن (العظم) إن حتى األصولية. التيارات ومختلف المسلمين، اإلخوان اتجاه أي الديني، التشدد

 الغربيون الباحثون عليها يطلق كما نحن عليها نطلق حركة وهي العربي، والفكر للحياة المتحرر الديني والتأويل (الحر)، الليبرالي
 وما الحديث، الغربي للفكر الليبرالي العصر اإلسالمية، الحداثة الليبرالية، التجربة الديني، اإلصالح االنبعاث، النهضة، ة،ظ(اليق اسم

 والدينية، واالجتماعية الفكرية إلنجازاتها ووريثًا سليًال  نفسه ويعد هذه، اإلصالح حركة من حاليًا تلقينه يستمد من كل وإن شابهها).
 في والحداثة اإلسالم هل أو ية،والعلمان اإلنسانية النزعة مع اإلسالم يتفق هل قبيل: من أسئلة عن اإلجابة في صعوبة أي يجد لن

 .)35( »إشكال أو تردد دون باإليجاب سيكون فجوابه انسجام؟
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