
الدين والعلم
تعريف يف املعىن اللغوي واالصطاليح ويف دالالت املفهوم واملضمون

خرض أ. حيدر]*[]1[

العاّمة  بالقواعد واملرتكزات  التايل يف باب "عامل املفاهيم" تعريفاً عاماً  يتضّمن البحث 

التي ينبني عليها كلٌّ من الدين والعلم. وهو قسامن، يتناول القسم األول إطاللًة إجاملّيًة عىل 

اجتامع  الغربّية يف مجال علم  األدبيات  قّدمته  ما  الكاتب  الدين ومفهومه، وقد عرض  معنى 

أما  الكريم.  القرآن  للدين وفقاً ملا جاء يف  تعريفها  الدين، وما قدمته األدبيات اإلسالمية يف 

القسم الثاين، فيتناول تعريفاً ملصطلح العلم من خالل ما جاء يف الرتاث العاملي من مقاربات 

يف هذا الشأن.

المحرر

من  الهائل  الكّم  من  الرغم  عىل  قامئاً  ين  الدِّ هو  وما  العلم  هو  ما  تعريف  حول  السؤال  يظّل 

العلوم اإلنسانيّة وخصوصاً  الدينية املختلفة، فضالً عن  الثقافات  التي اشتغلت عليها  التعريفات 

الغربيّة منها.

وليك نفهم نطاَق العلم والدين وما هي التفاعالت بينهام، ينبغي أن نتوّصل عىل األقل إىل فهٍم 

تقريبيٍّ لهام فـ»العلم« و»الدين« ليسا ُمصطَلَحنْي ثابتنَي عىل الدوام وواضَحنْي. يف الواقع، ُوِضَع 

التاسع عرش،  القرن  قبل  والثقافات.  األزمان  معانيهام عرب  تغرّيت  وقد  املصطلحان حديثاً  هذان 

نادراً ما كان يُستَْخَدم مصطلح »الدين«، وكان يعني هذا املصطلح بالنسبة ملؤلِّفي القرون الوسطى 

كتوماس األكويني التقوى أو العبادة، وال ميتدُّ إىل املنظومات »الدينية« التي اعتربها خارَج العقيدة 

الصحيحة بنظره. اكتسب مصطلُح »الدين« معناه الحايل األوسع بكثري من خالل مؤلّفات علامء 

*ـ صحايف وباحث يف اجتامعيات التواصل ـ لبنان.
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األنرثوبولوجيا املتقّدمني كتايلر )1871( الذي قام بشكٍل منهجٍي بتطبيق املصطلح عىل األديان 

املوجودة يف أرجاء العامل.

 أّما مصطلح »العلم« كام هو ُمستَْخدٌم يف يومنا الحايل فقد شاع أيضاً يف القرن التاسع عرش، 

وقبل ذلك كان يُشاُر إىل »العلم« عىل أنّه »فلسفٌة طبيعية« أو »فلسفٌة تجريبية«. وّحد ويليام ِويويل 

)1834( مصطلَح »العالِم« ليُشرَي إىل ُمزاويل الفلسفات الطبيعية املتنّوعة، وحاول فالسفُة العلم أن 

يفصلوا العلم عن املساعي األخرى الكتساب املعرفة وخصوصاً الدين. عىل سبيل املثال، اّدعى 

كارل بوبر )1959( أّن الفرضيات العلمية )عىل خالف الفرضيات الدينية( هي قابلة لإلبطال باملبدأ. 

تاريخياً،  طارئة  املصطلَحنْي  معاين  كانت  ولو  حتّى  والدين  العلم  بني  فرٍق  وجوَد  كثريون  يُؤكُِّد 

ولكّنهم يختلفون يف كيفية الفصل بني امليداننَْي بشكٍل دقيق وعىل نحٍو يعرُب األزماَن والثقافات.

]: تعريف الدين لغويًا واصطالحيًا

املفردة يف  لهذه  الذاتية  الداللة  الدين، وحول  معنى  اللغويّة حول  الدالالت  تتعّدد  لغوياً:  أ- 

اللغة رضوريٌّ للوصول إىل معرفة  الحضارات اإلنسانية املختلفة. إال أن الوقوف عىل معناه يف 

ماهيّته. حتى أن بعض تعاريف الدين االصطالحية جاءت عىل غرار تعريفه اللغوي. فعىل سبيل 

املثال: قال كارل يونغ )Karl Gustav Jung( الطبيب والفيلسوف السويسي يف تعريف الدين:

ميكننا تعريف الدين باالستناد إىل معنى اللفظة يف اللغة الالتينية )Religion( بأنه: عبارٌة عن 

حالة من الرقابة والتذكر واالرتباط بجملة من العوامل الفاعلة، والتي يستحسن أن نسميها )العوامل 

القسية(]1[.

معنى  يف  وهي  السامية،  اللغات  يف  اللفظة  استعامالت  يف  مشرتكة  دالالت  مثة  ذلك  مع 

التي ترددت كثرياً  اللفظة  املذهب، والضمري، والتعاليم، كام تقرتب أيضاً من كلمة )دنتا(، وهي 

يف اللغة السنسكريتية حيث ترمز إىل املذهب واملعتقد. وذهب البعض إىل القول بأن كلمة الدين 

كانت قد انتقلت إىل اللغة العربية عن اللغة اآلرامية إذ كانت تدل يف بادئ األمر عىل معاين االنقياد 

والطاعة، وقد تدل أيضاً عىل الحكم والعقاب]2[. أما يف اللغة اإلنكليزية فللكلمة )Religion( معاٍن 

متعددة منها: االلتزام، والتعاليم، واإلذعان]3[، وكذلك اإلميان باآللهة أو بالله الذي خلق العامل، أو 

هي تلك التعاليم الخاصة بالعبادة، وكل ما ينبغي فعله]4[.

]1]- راجع: مرسيا إلياد – البحث عن التاريخ واملعنى – يف الدين- ترجمة سعود املوىل – املنظمة العربية للرتجمة – 2009 – ص 65.

]2]- محمد بن يعقوب الفريوز آبادي، القاموس املحيط، ص: 1566. 

[3[- Merriam Webster’s Collegate dictionary, P. 677.

[4]- A.s.hornbg, Oxford Advanced Learner, Dictionary of current Ehglish. P. 988.
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ب- إصطالحيًا

أيضاً  تختلف  وهي  منها،  املتكاملة  وحتى  البدائية،  الديانات  أشكال  مع  الدين  تاريخ  يبدأ 

الخصائص  تلك  يجمع  للدين،  تعريف  تحديد  يف  الصعوبة  تربز  هنا  من  مجتمعاتها،  تقاليد  يف 

واملتغريات كلّها، إال أنّنا ميكن أن نشري إىل أبرزها:

أوالً: ال ميكن الجزم يف تحديد قاسٍم مشرتٍك لجميع األديان.

ثانياً: لو افرتضنا وجود القاسم املشرتك]1[، فسنكون أمام إشكاليتني:

إّن تحريف بعض األديان، وبعدنا الزمني عنها، سيمنعاننا من الوقوف عىل واقعها.

نفتقد – قبل أن نضع التعريف الجامع املانع – إىل مالك ثابت، يحدد لنا مصداق الدين ومييّزه 

عن غريه، لنحّدد األديان ونستنبط القاسم املشرتك بينها.

ثالثاً: مبا أّن الدين ظاهرٌة متغرّيٌة، لذا ستتأثر اآلراء باألمزجة وامليول الذاتية والجامعية]2[.

ج ـ تعريف الدين يف املصادر الغربية

يف املصادر غري اإلسالمية التي عنيت بتعريف الدين، قّدم الغربيون تعاريف مختلفة ومتشعبة 

لهذه املفردة، بحيث يصعب تناولها أو جمعها. بل ليس باستطاعة بحثنا أن يتطرق إىل طائفة منها؛ 

لذا سنذكر بعض أقسامها، مع ذكر منهجية )فيتغنشتاين( يف تعريف الدين.

ما من شك يف أّن تصنيف هذه التعاريف أمٌر ال يخلو من الصعوبة. والسبب يعود إىل أن التاميز 

بني كل تعريف وآخر واسع مبا ال يسمح بوضعهام تحت مجموعة واحدة؛ ولهذا السبب أيضاً سرتد 

التقسيامت املنهجية املتبعة من قبيل تقسيامت علم الظواهر، أو علم االجتامع، أو علم النفس. 

أو يكون التقسيم وفقاً آلراء العلامء أنفسهم، من قبيل تعاريف علامء االجتامع، أو علامء النفس، 

وحتى الفالسفة... ويف ما يأيت أبرز الرؤى يف علم اجتامع الدين الغريب]3[:

:)Intellectual isticdefinitions( الرؤية العقالنية

تركز تعاريف هذا االتجاه عىل الجانب املعريف للدين، بوصفه منظومة من املعارف، من قبيل 

ما جاء يف تعريف )هاربرت سنس(: جوهر الدين هو اإلميان املطلق باألشياء عىل أنها تجليات 

]1]- مرسيا إلياد – املصدر نفسه – ص 71.

]2]- املصدر نفسه.

[3[-Wiliam Alston )Religion( The Encyclopedia of philosophy, ed. Paul Edwards v. 78-, p. 140.
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القدرة التي تفوق املدارك املعرفية.

:)Affectivitic definitionsِ( الرؤية العاطفية

وذلك من قبيل تعريف العامل األملاين فريدريش شالير ماخر )FridrichSceleirrocer(: الدين 

هو أن متتلك إحساساً عارماً بالحاجة املطلقة ليشء ما.

:)Practical definitions( الرؤية التطبيقية

وهي التعاريف التي متيل يف الغالب إىل البعد العميل، كام يف تعريف )ماتويو آرنولد(: الدين 

هو تلك األخالق التي تكتسب حيويّتها من العواطف.

:)ompound/ Complex definitions( التعاريف املركبة

وهي التعاريف التي تلحظ أركانها أكرث من بعد للدين، من قبيل قولهم:

الدين: عبارة عن معتقدات وواجبات، يتجه من خاللها بعض الناس إىل أهدافهم يف الحياة.

ويفضل علامء االجتامع التعريف التطبيقي عىل سائر التعاريف، وإن كانت بعض االنتقادات 

الالذعة له، وقد جعلت من بعض االجتامعيني يجنحون إىل املعطيات النظرية يف مقابل العملية]1[.

تعريف علم األديان:

 Religions( هي:  أملانية  لكلمة  حرفيّة  ترجمة  مرة،  ألول  األديان(،  )علم  مصطلح  ظهر 

wissenschaft(، التي استعملها ماكس مولر، عام 1868م، عنواناً لكتابه، وكانت تعني حرفياً )الدراسة 

العلمية لألديان(، ثم استعملها الفرنيس إميل بورنوف )E. Burnouf( يف فرنسا عام 1870م، إسامً 

لكتاب ألّفه يف باريس؛ ليصف به مجموعة متفرقة من العنارص الخاصة بدراسة األديان، ويدعوها 

.]2[)La Science des religions( وكان اسم كتابه هذا ،)علم األديان(

يرى عامل األديان الهولندي فان در ليو)Van der Leeuw( “أن ما هو موضوع يف نظر الدين 

إىل  بالنسبة  الدين،  نظر  يف  يعمُل  الذي  هو  فالله  األديان،  علم  دراسة  يف  املحمول  هو  يصبح 

اإلنسان. أما العلم، فإنه ال يعرف إال عمل اإلنسان بالنسبة إىل الله، وإن العلم ليعجز عن الكالم 

عن عمل الله” )العّوا: 1977م: 11(.

وهذا يعني أن علم األديان علم دراسة عالقة اإلنسان باملقدس، وما ينجم عن ذلك من تراٍث 

[1[- ipid, 145.

]2]- خزعل املاجدي- علم األديان: تاريخه، مكوناته، مناهجه، مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث – الرباط – املغرب – -2016 ص 50-49.
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شفاهي، أو مكتوب، أو معمول؛ إذ يدرس العلم هذا الرتاث، ويصل، من خالله، إىل وصف وتفسري 

الشعور الديني.

“دراسٌة علميٌّة  إنه  بقوله  األديان  تاريخ  فيعرّف   ،)E. Roystone Pike( بيك  إي. رويستون  أما 

الديانات يف  دراسة  تتوّخى  الدراسة  والحارضة. وهذه  املاضية  العامل  ديانات  تتناول  وموضوعيٌّة 

ذاتها، واكتشاف ما يقوم بينها من نقاط تشابه واختالف، واستخالص مفهوم الدين بوجه عام، عرب 

ذلك، وإيضاح السامت املميزة للشعور الديني. وعىل هذا، إن )علم األديان( مبحٌث وسٌط يقف 

بني التاريخ من جهة، وبني علم النفس وعلم االجتامع من جهة أخرى” )العّوا: 1977م: 61(.

ويرى جون باروزي )J. Baruzi( “أن تاريخ األديان دراسٌة علميٌّة موضوعيٌّة تتناول أديان العامل 

املختلفة، الغابرة والحارضة، غرضها دراسة هذه األديان، أوالً، والعمل، ثانياً، عىل كشف ما بينها من 

تشابه وتباين بغية الوصول إىل دراسة الدين بذاته؛ أي: مميزات العاطفة الدينية” )العّوا: 1977م: 12(.

علمية،  دراسة  األديان  بدراسة  املعنيّة  اإلنسانية  العلوم  أحد  هو  األديان  علم  إن  باختصار، 

وفق مناهج البحث التي وفّرتها العلوم اإلنسانيّة ومناهجها، فهو يشبه علم االجتامع الذي يدرس 

املجتمع، ويشبه علم األنرتوبولوجيا الذي يدرس بقايا اإلنسان وثقافته، ويشبه علم االقتصاد الذي 

يدرس حركة املال والبضائع والنظم االقتصادية يف التاريخ والعامل املعارص...إلخ.

ال ميكن لعلم األديان، وال أليِّ علٍم آخر، أن يصل، متاماً، إىل معرفة جوهر أّي دين، أو جوهر 

بالنفس وأعامقها من جهة،  يتّصل  الديني من غموٍض  الشعور  ما يحيط  األديان مجتمعة، بسبب 

وبالنظر إىل الكون وأعامقه من جهة أخرى، لكن علم األديان يحاول أن يقرتب من الظاهرة الدينية، 

وجوهر األديان، بوسائٍل علميٍّة وفكريٍّة تجود بها طرق البحث العلمي يف كلِّ زمان]1[.

مفهوم الدين يف التعريف اإلسالمي

بني  جامعة  مشرتكة  عدم وجود جهة  يفرضان  الدين  تعريف  والشمول يف  التنوع  بأن  ال شك 

القواسم  أساس  عىل  مبنٍت  للدين  واحد  تعريف  تقديم  إمكانية  ينفي  ما  وهو  املختلفة،  األديان 

الدين  كلمة  تعريف  العدول عن  مفر من  اإلشكالية، ال  االعتبار هذه  بعني  األخذ  املشرتكة. ومع 

تقسيٍم كيّل  فإذا هدفنا إىل إجراء  الضوء عليه،  به ونسلط  نعتقد  الذي  الدين املحدد  إىل تعريف 

الوحيانية فهي  أو  أما األديان اإللهية  إلهية وأخرى برشية؛  أديان  تنقسم إىل  عام لألديان وجدناها 

التي متلك جذراً غيبياً، وترتكز أسسها عىل الوحي والرسالة اإللهية، بخالف األديان البرشية، فإن 

]1]- املاجدي ـ املصدر نفسه ـ ص 51.
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جذورها ترجع إىل االحتياجات البرشية، وبالتايل فهي مصطنعة ومختلقة من قبل البرش أنفسهم]1[.

من  بل هي مجموعة  واحٍد  نوٍع  من  ليست  الدين  والبناء ملحتوى  الرئيسية  العنارص  فإن  لذا، 

األمور التي تشكل بانضاممها شيئاً يسمى الدين اإللهي، وعليه يتشكل الدين املبني عىل الوحي 

من أصول ثالثة هي:

أ- الحقائق واالعتقادات التي يطالب املتدينون باإلميان بها، ويشّكل اإلميان بها أساس التدين، 

وهي: الله، وجود القيامة، الثواب والعقاب األخروي )الجنة والنار(، وهذا القسم من الدين يسمى 

بالعقائد.

التعاليم املتصلة  القسم يشمل  القسم اآلخر للدين، وهذا  ب: الرشيعة واملناسك، ويشكالن 

بكيفية االرتباط بالله تعاىل وعبادته، وكذلك تنظيم العالقات الحقوقية واملدنية والقوانني واملقررات 

املتصلة بآداب السلوك االجتامعي، وكيفية تنظيم العالقات االقتصادية والسياسية والعسكرية.

والرذائل األخالقية،  الفضائل  املتعلقة مبعرفة  التعاليم واإلرشادات  ج: األخالقيات، وتشتمل 

والرتغيب والحث والحّض عىل التخلق والتأدب بها]2[.

تعريف الدين يف النصوص القرآنّية 

فإن نصوصه هي  للمسلمني، ولهذا  أساسياً  للهداية والدين، ومصدراً  كتاباً  الكريم  القرآن  نزل 

األوىل برشح مفهوم الدين، وتحصيل معناه التام، وقد وردت كلمة )دين( يف القرآن 93 مرة كاسم 

رصيح )مضافاً، أو غري مضاف(، أما كجمل فعلية، فقد ورد ثالث مرات فقط عىل الشكل التايل: 

أوالً: مبعنى املعتقد والديانة: مبا يقرب من 65 موضعاً، إثنان منها عىل شكل جمل فعلية. فمن 

أمثلة االسم الرصيح، قوله تعاىل: 

- )هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره عىل الدين كله(]3[.

- )لكم دينكم ويل دين( ]4[.

- وجاء عىل لسان فرعون )إين أخاف أن يبدل دينكم( ]5[.

]1] - أحمد الواعظي – الدولة الدينية- تأمالت يف الفكر السيايس اإلسالمي – مؤسسة الغدير – بريوت – الطبعة األوىل – 2002 – ص 24.

]2] - املصدر نفسه ـ ص 26.

]3] - سورة التوبة: اآلية 33؛ سورة الفتح: اآلية 28، سورة الصف: اآلية 9.

]4] - سورة الكافرون: اآلية 6.

]5] - سورة غافر: اآلية 26.
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يالحظ يف اآليات املذكورة أن كلمة الدين وردت مبعنى املعتقدات والديانة )إلهية وغريها(، 

أي السنن والقوانني الحاكمة يف املجتمع.

ثانياً: مبعنى الرسالة اإللهية الحقة، فقد وردت الكلمة مضافة إىل ما يبني الحق فيها، أو يستفاد 

ذلك من السياق، كقوله تعاىل:

- )اليوم أكملت لكم دينكم(]1[.

- )وأن أقم وجهك للدين حنيفا( ]2[.

- )إن الدين عند الله اإلسالم( ]3[.

أما أمثلة الجمل الفعلية فهي من قبيل الدعوة إىل اعتناق الدين الحق:

- )وال يحرّمون ما حرّم الله ورسوله وال يدينون دين الحق(]4[.

 ثالثاً: مبعنى الطاعة وردت يف عرشة مواضع منها:

- )ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن(]5[.

أي: ومن أفضل طاعة ممن سلّم أمره لله ]6[.

- )دعوا الله مخلصني له الدين( ]7[.

رابعاً: مبعنى األجر والجزاء وقد وردت يف 19 موضعاً، منها:

- )مالك يوم الدين( ]8[.

- )الذين يكذبون بيوم الدين( ]9[.

يتضح من استعامالت النص القرآين ملفردة الدين أنها مل تتعدَّ معانيها اللغوية، كالتسليم والجزاء 

أو املعتقد.

]1] - سورة املائدة: اآلية 3.

]2] - سورة يونس: اآلية 105؛ سورة الروم: اآلية 30.

]3] - سورة آل عمران: اآلية 19.

]4] - سورة التوبة: اآلية 29.

]5] - سورة النساء: اآلية 125.

]6] - الراغب األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، مادة: دين.

]7] - سورة يونس: اآلية 22؛ سورة العنكبوت: اآلية 29.

]8] - سورة الحمد: اآلية 4.

]9] - املطففني: اآلية 11.
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4 ـ تعريف الدين يف األحاديث الرشيفة

لقد تعددت داللة هذه اللفظة يف أحاديث املعصومني )ع(، نذكر منها:

-1 مبعنى املعتقد: روي عن اإلمام الصادق )ع( أنه قال:

“ثالث خصال يقول كّل إنساٍن أنّه عىل صواٍب منها: دينه الذي يعتقده، وهواه الذي يستعيل 

عليه، وتدبريه يف أموره”]1[.

وأينام وردت كلمة )أديان( يف األحاديث فهي مبعنى املعتقد.

-2 مبعنى دين الحق: يقول اإلمام عيل )ع(:

- “ال حياة إال بالدين، وال موت إال بجحود اليقني”]2[.

-3 مبعنى التديّن ورشوطه: يقول اإلمام عيل )ع(:

- “الدين شجرة، أصلها التسليم والرضا”]3[.

لقد قّدم علامء املسلمني آراءهم وتحليالتهم يف مفهوم الدين، انطالقاً مام يحملونه من رصيد 

قرآينٍّ وروايئٍّ. وميكن تقسيم نتائج آرائهم إىل التايل:

مة الطباطبايئ )الدين( يف “تفسري امليزان” يف أكرث من مناسبة بأنه: أسلوب الحياة  أـ  يعرِّف العالَّ

االجتامعية، فقال يف ما قال: “هو طريق الحياة الذي يسلكه اإلنسان يف الدنيا، وال محيص له عن 

سلوكه”]4[.

ب ـ ينص هذا القسم عىل أّن الدين عبارٌة عن منظومٍة من العقائد واألخالق والقوانني املتّبعة 

يف صناعة املجتمعات اإلنسانية، وتنشئة البرش]5[.

ج ـ تعريف الدين يف املعتقدات اإللهية النازلة، بهدف التنمية، ومؤدى ذلك أن الدين عبارٌة عن 

مجموعٍة من األحكام واألوامر اإللهيّة، بعث الله – عز وجل – بها رسله لهداية اإلنسان، تحقيقاً 

لسعادته الدنيويّة واألخرويّة.

]1]- محمد الريشهري، ميزان الحكمة، ج2، ص 945، ج 618.

]2] - محمد باقر املجليس، بحار األنوار، ج77، ص 418، ج 40.

]3] - اآلمدي، غرر الحكم، ج 1255.

]4] - محمد حسني الطباطبايئ، امليزان يف تفسري القرآن، ج8، ص 134، أنظر أيضاً املصدر نفسه، ج2، ص 130، ج4، ص 122، ج10، 

ص 189، ج16، ص 178.

]5] - الطباطبايئ، مصدر سابق، ج16، ص179. 
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ووفقاً لهذا التعريف يتكون الدين من ركنني أساسني:

وكذلك  املطلقة،  القدرة  ذي  العادل  الواحد  الله  بوجود  كاالعتقاد  االعتقادات،  األول:  الركن 

االعتقاد باملعاد وغريه...

بالقوانني  يتمثل  املنهاج  وهذا  املنشود،  الهدف  تحقيق  يف  املتّبع  املنهاج  الثاين:  الركن 

والواجبات واألخالقيات، باإلضافة إىل األحكام الفقهية.

د ـ مثة فرق بني الدين ومفهوم التدين، ومع ذلك نرى بعض التعاريف ال تفرق بينهام، كهذا 

التعريف:

“الدين يف االصطالح، يعني اإلميان بخالق للكون واإلنسان، مع االمتثال لجملٍة من األوامر 

ذات الصلة. ولهذا ليس متديناً من ال يعتقد بوجود الخالق، ويرى أن العامل مل يظهر إال صدفة أو 

نتيجة تفاعالت مادية وطبيعية”]1[.

5 ـ األصل القرآن للدين

يقوم األصل األول للدين يف القرآن الكريم عىل أن الخالق تعاىل أحسن صنع نظام الخلق فجعله 

“العامل املوجود”  الكريم، ميثل  القرآن  نظر  العامل. من وجهة  الحاكم عىل  النظام األحسن وهو 

أفضل العوامل املمكنة، ألن الله تعاىل قد أحسن كّل يشء خلقه )الَِّذي أَْحَسَن كُلَّ يَشٍء َخلََقُه(]2[، 

ا تََرى يف َخلِْق الرَّْحَمِن ِمن تََفاُوٍت فَارِْجعِ  كام ال يوجُد يف الخالقية الرحامنية أي خلٍل واختالل: )مَّ

الْبَرَصَ َهْل تََرى ِمن فُطُوٍر(]3[.

يحكم عىل العامل نظامان: تأثريي وتدبريي، هام:

النظام “الطويل العيّل”، والنظام “العريض اإلعدادي”.

العلل واملعاليل، والنظام العريض يتكوَّن من شبكٍة من  الطّويل يتشّكل من سلسلة ٍمن  النظام 

بصورة  الوجود،  ومراتب  العوامل  وطبقات  واملعاليل،  العلل  سلسلة  تبدأ  ات.  واملستعدَّ ات  املعدِّ

ساحِة  إىل  وتنتهي  الخلقة،  لعامل  األدن  املستويات  من  فاألعىل”،  واألعىل  فاألرشف  “األرشف 

أّن كّل معلول  السلسلة وحلقاتها رابطة وجودية، أي  العامل. والرابطُة بني مراتب هذه  قُدِس خالق 

محتاج إىل علَّته يف أصل وجوده وحاّق كينونته. أما يف الشبكة العرضية، فتهيىء املعّدات األرضيَة 

]1] - الواعظي، نقاًل عن كتاب محمد إقبال الالهوري بعنوان: إحياء الفكر الديني يف اإلسالم" الصفحتان 13 ـ 14.

]2]- السجدة/ 32: 7. 

]3]- امللك/ 67: 3 و4.
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ات من العلل، والحقُّ تعاىل يعمل إرادته ومشيئته اإللهية من طريق “األسباب املادية  لتأثّر املستعدَّ

الظاهرية”. 

ثانياً: يتمثل هذا األصل للدين يف القرآن الكريم باالعتقاد بأن الله تعاىل هو محور الوجود والتوحيد 

أساسه. وعليه، ال توجُد مسألة وقعت محالًّ الهتامم القرآن واألدبيات الّدينية اإلسالمية مبقدار ما 

وقعت مقولُة املبدأ والتوحيد. ولقد اختُّص هذا البحث يف النُّصوص املقّدسة اإلسالمية من حيث 

بأكرب حجٍم ونصيٍب  العمق والنطاق املعنوي،  األلفاظ وتكرار املفردات، وكذلك من حيث  كرثة 

لة أعظم وأعمق، وأوفر وأجّل من التوحيد  لفظي ومعنوي. ومل يكن لبعثة النبي األكرم )ص( محصَّ

اإلسالمي الخالص. الرؤية الكونية اإلسالمية تتمحور يف الله تبارك وتعاىل، وتتأّسس عىل التوحيد. 

ويف ما يتعلّق بهذا األمر، ميكن اإلشارة بإيجاز إىل جملة مرتكزات أعلن عنها سبحانه يف كتابه العزيز:

أ- إن الله حارٌض دوماً ويف كّل مكان. وبتعبريٍ أدّق، ربُّ األرباب خارج عن املكان والزّمان. 

وتدلُّ اآليات اآلتية عىل هذا األمر: }ُهَو األَوَُّل َواألَِخُر َوالظَّاِهُر َوالبَاِطُن َوُهَو ِبُكلِّ يَشٍء َعليُم{]1[. 

}وللِه املرَْشُِق َواملَْغرُِب فَأَيَْناَم تَُولُّوا فَثَمَّ َوْجُه الله إِنَّ اللَه واِسُع عليٌم{]2[. 

ب: مبدأ الوجود وغايته هو الله تعاىل. العامل واإلنسان “له” و“إليه”، أي أّن الوجود لله، وهو 

يطوي املسري نحوه، ويف النهاية سوف يرجع إىل محرضه تعاىل. بعُض الشواهد القرآنية هي اآلتية:

)الَّذيَن إذا أَصابَتُْهم مُّصيبٌَة قَالوا إنَّا للِه َوإِنَّا إِلَيِْه راِجُعوَن(]3[. )اللُه يَبَْدُؤا الَخلَْق ثُمَّ يُِعيُدُه ثُمَّ إِلَيِْه 

تُرَْجُعوَن(]4[. 

ج: الله هو الخالق، وهو الربُّ أيضاً. خلُق العالِم واإلنسان عىل عاتقه، وبيده تدبريها وتربيتها 

الَعالَمنَي(]5[.  اللُه رَبُّ  تَبارََك  الَخلُْق واألَْمَر  لَُه  كذلك، وهو ما فَتىء يواصل ذلك.يقول تعاىل:)أاَل 

امِء إىل اأَلرَْض(]7[.  )كُلَّ يَْوٍم ُهَو يف َشأٍْن(]6[. )يَُدبُِّر اأَلْمَر ِمَن السَّ

د: كلُّ العامل هو عني الفقر والحاجة إىل الله، وإله العامل هو الغني املحض واملطلق. وهناك 

الغني  والله هو  الله  فقراء إىل  أنتم  الناس  أيها  تعاىل:}يا  قوله  منها  تؤيّد هذا املطلب  آياٌت كثريٌة 

الحميد{]8[.

]1]- الحديد/ 3:57.

]2]- البقرة/ 115:2.

]3]- البقرة/ 156:2.

]4]- الّروم/ 11:30.

]5]- األعراف/ 54:7. 

]6]- الرحمن/ 29:55. 

]7]- السجدة/ 5:32. 

]8]- فاطر/ 15:53. 
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قة يف مقام التكوين،  هـ - كلُّ العامل مسّخٌر لقدرته، وكلُّ الكائنات طائعٌة له، وهذه الطاعة متحقِّ

يف  َمن  أَْسلََم  َولَُه  يَبْغوَن  اللِه  ِديِن  اآلتية:}أَفََغرْيَ  اآليات  يف  ورد  كام  الترشيع،  مقام  يف  ومتوقَّعة 

َمواِت واألَرِْض طَْوعاً وَكَرْهاً َوإِلَيِْه يُرَْجعوَن{]1[.  السَّ

تعريف العلم:

معناه اللغوي واإلصطالحي واالستعاميل

)Science( 1 - ماهية العلم

هناك كلامت يف ثقافتنا يحظى ما تحيل إليه بدرجة عالية من التقدير، بحيث إنها نادراً ما تنطوي 

عىل إحاالت مطلقاً. خذوا، مثالً، "الواقع" و"العقل" و"الحقيقة". وخذوا الكلمة التي تبنّي مبرجعيٍّة 

أكرب األساس الثقايف للحديث باسم الواقع والعقل والحقيقة: العلم. يصدر ثبات اإلحالة إىل حد 

ٍّما عن الطرق التي يضم فيها “العلم” بني ثناياه الوصف والتوجيه معاً. وعىل العموم يُعترب من الجيّد 

أن يكون املرء علمياً ويتحدث باسم العلم، ولهذا السبب يدعي كثريون أنهم يحملون هذا اللقب: 

علم العائلة، علم التغذية، علم اإلدارة. وتصّور كثري من املامرسات يف الوقت الحارض نفسها بأنها 

علمية أكرث من السابق.

يف الوقت نفسه، هناك إحساٌس بوجوِد أشياٍء هي اآلن أقّل علميّة قياساً مبا سبق. ففي بواكري 

الحقبة الوسطى، كانت الكلمة الالتينية )sciential( تعني فقط املعرفة، التي غالباً ما كانت مبعنى 

كتاب  يستعرض  درايس.  فصل  يف  املشاركة  خالل  من  املكتسبة  نسقياً،  املنظمة  املعرفة  منت 

فرانسيس بيكون )De augmentisscientisrum( )الذي ترجم يف القرن السابع عرش بصيغة: تقدم 

املعرفة( “تقسيم العلوم”، وكان يُفَهم منها أنها تضم التاريخ والفلسفة ومبادئ األخالق والالهوت 

)الذي كان يعترب تقليدياً “ملكة العلوم”( )Fisher, 1990(. يف عام 1660، حني أرادت “جمعية لندن 

امللكية” املؤسسة حديثاً أن تشري إىل أنهم لن يهتموا كثرياً بأشياء مثل التاريخ املدين وعلم السياسة 

والالهوت العقائدي، فلم يصفوا عملهم بأنه “علم”، بل إنّه “تطويٌر للمعرفة الطبيعيّة”. وخالل مساق 

القرن التاسع عرش، وبالذات القرن العرشين، طغى عىل “العلم”  بيان تلك املامرسات التي تنبع 

من املالحظة والتجريب، ومن ثم صار يهجر التاريخ والفلسفة، ويرتك العلوم االجتامعية عنوان 

 .)Geertz, 2000( ”مجاملة، مبوثوقية محدودة يف الثقافة العامة أو بني العلوم الطبيعية “الخاصة

أولئك  وتنازعه  الطبيعي،  العلمي  للمنهج  العاملية  السلطة  حول  نزاع  نشأ  فقد  ذلك،  عىل  عالوة 

 )Geisteswissenschaften( ”العلامء” اإلنسانيون واالجتامعيون الذين حسبوا أن “العلوم اإلنسانية“

]1]- آل عمران/ 83:3. 
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كان يجب أن ترفض إجراءات “العلوم الطبيعية” )Naturwissenschaften( وأهدافها]1[.

فيها  تطور  التي  الطريقة  صنيعة  “للعلم”  حرصاً  األكرث  املعنى  هذا  كان  اللغوية،  الناحية  من 

االستعامل اإلنكليزي وتغري يف القرون األخرية. ومنذ القرن العرشين، وصوالً حتى وقتنا الحارض، 

كانت صيغة الجمع الفرنسية “العلوم” )les sciences( متيل بدرجة كبرية إىل االعرتاف باملشابهات 

اإلجرائية واملفهومية بني الجيولوجيا، مثالً، وعلم االجتامع، وحصل اليشء نفسه مع صيغة املفرد 

)ومشتقاتها   )Wissenschaft( األملانية  والكلمة  السالفيات(  )ومشتقاتها   )nauka( الروسية  يف 

اإلسكندنافيات واألملانيات(. وكان االستعامل اإلنكليزي يستخدم من قبل “العلم” مبعناه الالتيني 

القرن  بحلول  ولكن  الحزن”(،  زاد  العلم،  زاد  “إذا  التشكييك:  املثل  )كام يف  األصيل  الحرصي 

التاسع عرش، مل يعد “العلم” يف العادة بحاجة إىل الصفة املحددة “الطبيعي” إلظهار فكرة البحث 

املنهجي املنظم يف األشياء والظواهر وامللكات التي تنتمي إىل الطبيعة يف مقابل الثقافة.

] - تصنيفات اإلغريق للعلم

صّنف أرسطو فروع العلم املختلفة إىل: فروع نظرية، وفروع عملية، وفروع إنتاجية:

 - الفروع النظرية تشمل الرياضيات والطبيعيات وامليتافيزيقا، ويف مقدمتها الفلسفة والالهوت. 

لها.  وليس لهذه الفروع هدف سوى إدراك الحقيقة وتأمُّ

- الفروع العملية هي األخالق والسياسة، وتُعَنى بتنظيم السلوك اإلنساين. 

- أما الفروع اإلنتاجية فتشمل الفنون]2[.

والواقع أن أرسطو مل يرش إىل هذه القسمة رصاحة، وإنا ميكن أن نستنتجها من إشارات مختلفة 

وردت يف كتبه؛ فنجده يف األخالق إىل نيقوماخوس مثالً يقول: “لقد قسمنا فضائل النفس وقلنا 

إن بعضها فضائل للُخلق Character واألخرى فضائل للعقل Intellect... والحاالت التي بفضلها 

والحكمة  العلمية  واملعرفة  الفن  وهي:  خمس  النفي،  أو  اإلثبات  بطريقة  الحقيقة  النفس  متلك 

الفلسفية والعقل الحديس]3[”. وميكننا انطالقاً من هذه القسمة أن نفهم األساس الذي بنى عليه 

ساتورن قسمته للعلوم عند أرسطو]4[.

ومتتاز موضوعات الحكمة العملية بشكل عام بأنها ترتبط بالفعل، فـ “مجال العلم العميل هو 

]1]- طوين بينيت – لورانس غروسبريغ – مفاتيح اصطالحية جديدة – ترجمة: سعيد الغامني – املنظمة العربية للرتجمة – بريوت -2010 ص 504.

]2]- سارتون، جورج: تاريخ العلم، جـ3، ترجمة لفيف من العلامء، دار املعارف، القاهرة، 1978م، ص: 194. 

[3[- Aristotle, Ethica Nicomachean, Op. Cit, 1138. 

]4]- جامل محمد أحمد سليامن – إميانويل كانط وانطولوجيا الوجود – دار التنوير – بريوت – 2009 – ص 108
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املفعول أو ما ميكن أن يُفعل، أي موضوعات ونتائج وقرارات اإلنسان الحاسمة ألن يفعل، أي إن 

هدف العلم العميل أن يفعل]1[”. وبشكل عام يجب أن نالحظ أن الحكمة العملية عند أرسطو معنيّة 

بتأسيس األفعال الفاضلة سواًء عىل مستوى الفرد )األخالق(، أم عىل مستوى الجامعة )السياسة(.

]ـ العلوم العملية:

تنقسم العلوم العملية إىل قسمني: علم األخالق وعلم السياسة: 

أ- علم األخالق:

سلوكاً  يكون  أن  ينبغي  من حيث  الفرد  بدراسة سلوك  عام  بشكل  أرسطو  عند  األخالق  تُعَنى 

فاضالً، ويذهب إىل أن الخري هو غاية كل علم وفن؛ فيقول: “كل فّن وكل بحث – وباملثل كل 

فعل ومسعى – يُعتَقد أنه يهدف إىل خري ما؛ ولهذا السبب يتضح بحق أن الخري هو ما تهدف إليه 

كل األشياء. لكّن اختالفاً معيَّناً يكون موجوداً بني الغايات؛ فبعضها فاعليات، واألخرى منتَجات 

منفصلة عن الفاعليات التي أنتجتها من الفاعليات]2[. واآلن حيث يكون هناك أفعال وفنون وعلوم 

عديدة فإن غاياتها أيضاً عديدة. إن غاية فن الطب الصحة، وغاية بناء السفن السفينة، وغاية الفن 

االسرتاتيجي النرص، وغاية االقتصاد الرثوة]3[.

ويذهب أرسطو إىل أن الغاية النهائية هي السعادة؛ إذ يقول: “إن اليشء الذي نتمسك به ]بوصفه 

غاية[ فوق كّل األشياء األخرى هو السعادة؛ ألننا نختار السعادة دامئاً لذاتها، وليس ألجل يشء ما 

آخر، بل نختار كّل األشياء األخرى من أجل السعادة]4[”.

ب: علم السياسة:

ينظر أرسطو إىل السياسة عىل أنها جزٌء من األخالق، بل إن هناك من يذهب إىل القول: “إنه 

يعترب األخالق والسياسة أجزاء لبحث واحد”]5[.

وبشكل عام ينظر أرسطو إىل الدولة عىل أنها اجتامٌع ملجموعٍة من األفراد يهدف إىل تحقيق 

الخري؛ فـ “كل دولة هي بالبديهة اجتامع وكل اجتامع ال يتألّف إال لخري]6[”. ويُرجع نشأة الدولة إىل 

التطّور الطبيعي للعالقات األرسية واالجتامعية.

[1[- Joachim, H., Acomontry on Aristotle EthicaNicomachea, Oxford Press, London, 1950. P. 13.

]2]- املصدر نفسه ـ ص 109.

[3[- Ibid, 1094.

[4]- Ibid, Loc.Cit.

[5]- Irwin, Trence, His Introduction yo his translation, Op.Cit, P. xvi.

]6]- أرسطو: السياسة، املرجع السابق، ص: 92. 
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ج: علم الفن:

نظر أرسطو إىل الفن الجميل عىل أنه محاكاة لعمل الطبيعة، لكنه ليس تقليداً أعمى له، بل هو 

محاولة من جانب الفنان للوصول إىل الصورة الكلية الستكامل عمل الطبيعة بشكل مجاوز لها. 

ومن هذا املنطلق ذهب إىل أن “الفنان ينبغي عليه أن يؤْثر دامئاً املستحيل املحتمل عىل املمكن 

غري املحتمل ويجب أال تُؤلف القصة من أحداث غري ممكنة، بل يجب أن يستبعد منها كّل ما هو 

غري ممكن]1[.

العلوم النظرية:

الفلسفة األوىل،  العلوم النظرية عند أرسطو تشمل الطبيعيات والرياضيات والالهوت، وأيضاً 

وهذا النوع من الحكمة هو ما يستحّق لفظ العلم عىل األصالة من وجهة نظره:

1 - علم الرياضيات:

الرياضيات بشكل عام – من وجهة نظر أرسطو – هي ذلك العلم الذي يُعنى بدراسة األجسام 

مع  يتعامل  نظريٌّ  “علٌم  أنها  الرياضيات عىل  إىل  ينظر  املنطلق  هذا  من  نظريًّة.  دراسًة  الساكنة 

إنّها  وإن كانت  أن تكون منفصلة]2[”. أي  التي تكون ساكنًة لكن موضوعاتها ال ميكن  األشياء 

أن  بد  ال  أي  املادية؛  األشياء  عن  متاماً  منفصٍل  بشكٍل  موضوعاتها  تعالج  ال  فإنها  نظرياً  علامً 

يكون لها تطبيق ممكن.

2 - علم الطبيعة:

علم الطبيعة عند أرسطو هو علٌم معنيٌّ بدراسة الطبيعة دراسة نظرية بهدف معرفة املبادئ التي 

تحكم األجسام املتحركة، وهو يقول: “هناك علم للطبيعة ومن الواضح أنه يجب أن يكون مختلفاً 

عن العلم العميل واإلنتاجي؛ ألنه يف حالة العلم اإلنتاجي يكون مبدأ الحركة موجوداً يف املنتج، 

وليس يف اإلنتاج سواًء أكان فّناً أم ملَكة ما أخرى. وباملثل يف العلم العميل ال توجد الحركة يف 

التي متلك يف  يتعامل مع األشياء  الطبيعي  الفيلسوف  الفاعل. لكن علم  اليشء املفعول بل يف 

ذاتها مبدأ الحركة. ومن هذه الوقائع يتضح أن العلم الطبيعي ال يجب أن يكون علامً نظرياً”.

] - علم ما بعد الطبيعة “امليتافيزيقا”:

“هناك ـ كام يقول أرسطو ـ علم يبحث يف الوجود مبا هو وجود، والخصائص التي تنتمي إليه 

]1]- أرسطو: فن الشعر، ترجمة إبراهيم حامدة، مكتبة األنجلو املرصية، القاهرة، )د. ت(، ص: 206-205. 

[2[- Aristotle, Metaphysica Op. Cit, 1064.
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بفضل طبيعته. أما اآلن فإن هذا العلم ليس شبيهاً بأيٍّ من العلوم املسامة العلوم الخاصة؛ ألنه ال 

يوجد من هذه العلوم ما يعالج الوجود مبا هو وجود بشكٍل عام... ومن الواضح عندئٍذ أن عمل 

أنواع  كل  فإن فحص  ثم  ومن  الوجود...  من حيث  تكون موجودًة  التي  األشياء  دراسة  هو  العلم 

الوجود ملا هو وجود هو عمل العلم الذي يكون علامً شامالً، وفحص األنواع العديدة هو عمل 

األجزاء الخاصة بهذا العلم”. فهذا العلم إذاً يشمل جميع العلوم األخرى.

يف هذا املجال، يرّص هيدغر يف مواضع عديدة من كتابه )ميتافيزيقا أرسطو( عىل أن أرسطو 

ث عن موضوع امليتافيزيقا بوصفه  مل يطرح صيغة البحث يف الوجود مبا هو موجود، وإنا يتحدَّ

.”Sein des Seiende البحث يف وجود املوجود“

عىل أية حال، يرى أرسطو أن النحو األول من األنحاء التي يوجد عليها الوجود هو الجوهر، 

للفلسفة  موضوعاً  الجوهر  معرفة  يجعل  نراه  ثم  ومن  الثاين؛  أم  األول  باملعنى  ذلك  أكان  سواًء 

األوىل؛ إذ يقول: “إن ما يكون موضوعاً للمعرفة باملعنى السامي هو علم الجوهر. ويجب أن يكون 

من طبيعة الحكمة؛ ألنه طاملا أن الناس تعرف اليشء نفسه بطرٍق متعّددٍة؛ فإننا نقول أّن من يدرك 

ما يكون اليشء بواسطة وجوده كذا وكذا، ويعرف بتامم أكرث مام يدركه ال بواسطة أن وجوده كذا 

وكذا... ويعرف بتامم أكرث ممن يعرف ما يكونه اليشء”.

ألن التعريف “الرسمي” أو “االجتامعي” للعلم ينحِّي جانباً املظهر التوجيهي، فقد رضيت قلٌّة 

من املثقفني برتك القضايا هناك. وبُذلت جهوٌد لفصل العلم عن صور الثقافة األدن، ولجعل العلم 

محتوى  أنّه  افرتض  الذي  محتواه  تخصيص  عىل  تقليدياً  وانطوت  مضاهاته،  تنبغي  كنمٍط  متاحاً 

مفهوميٌّ فريد، وال سيام منهجه الفاعل عىل نحو ال يبارى. مع ذلك، وعىل الرغم من الثقة املفرطة 

تم  أن  أبداً  يحصل  فلم  املاضية،  القرون  طوال  ُعرض  الذي  العلمي،  للمنهج  املختلفة  بالصور 

االقرتاب من إجامٍع حول ما هو ذلك املنهج.
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