
 الدين والعلم 

وليس إلى   ،وما بعدها   الحياةأمور  قامت الديانات في تفسيرها ألسرار الكون والحياة بدعوة اإلنسان إلى التأمل في  

التفكير الواعي في معطيات الحياة، إلى تخيل أسرار الكون وليس إلى التجربة العملية والبحث الكتشاف قوانين  

الكون، إلى الخوف من الخطأ وليس إلى التعلم من الخطأ، وإلى االستسالم ملا بعد الحياة والعقل وليس إلى التمتع 

، تم خلط بعض املعتقدات الدينية  التدين والفكر الغيبيندفاع نحو بالحياة واالعتماد على العقل. وفي غمرة اال 

والخرافات واألساطير الشعبية والحقائق العلمية بعضها ببعض، ال سيما وأن الكثير من الخرافات واألساطير  

 من املحظور 
ً
نتيجة لذلك، أصبح من الصعب، وأحيانا الديانات.  العلم    ،كانت سائدة قبل ظهور معظم  قيام 

الديانات  با لها غالبية  تبنتها وروجت  التي  الغيبية  الشعبية واملفاهيم  األساطير  أطر  الحقيقة خارج  لبحث عن 

  القديمة، ما جعل املعرفة الدينية واملعرفة العلمية تسيران في اتجاهين متباعدين غلب عليهما طابع التناقض 

 .والوئام  ، ال التوافقوالعداء

وقيام الفكر الديني بدور العنصر املنظم للثقافة الشعبية، أصبح    ،جتمعومع تجذر املعتقد الديني في امل

عن    
ً
بعيدا الحيادية  على  يقوم  وتكنولوجي  علمي  تطور  حدوث  يشهد  أن  التقليدي  املجتمع  على  الصعب  من 

تعطيل جهود  الدينية  العقائدية   في  املجتمع  على  الديني  الفكر  هيمنة  تسببت  وبذلك  الثقافية.  والخصوصية 

العلماء وهذا حال بدوره دون قيام    أمامهم؛  لماء واملفكرين والفالسفة واملبدعين عامة، وتضييق هامش الحريةالع

منطق  واملفكرين على  تقوم  أفكار خالقة  املنطق  بطرح  الحياتية  العلم وعلم  اإلنسان  من  وتجربة  أصبح  كما   .

العلماء على  حياتية   أيضا  املتعذر  أو  كونية  أسرار  اكتشاف  إلى  تقودهم  قد  معرفية  بحار  أعماق  في  الغوص 

. ولقد ترتب على ذلك كله تعثر مسيرة  في الوجدان الجمعي  تتناقض مع مقوالت دينية ومفاهيم خرافية راسخة

جي املؤسس على  التكنولو االقتصادي و املعرفة العلمية في كل املجتمعات الدينية املحافظة، وتباطؤ وتيرة التطور  

الثقافة الفكر    ،العلم والتجربة، وجمود  في ظل هيمنة  الزراعي  املجتمع  لهذا عاش  بوجه عام.  الحريات  وكبت 

 تطور   أن يشهد  الديني حوالي عشرة آالف سنة من دون 
ً
، ال  من ناحية ثانية.  في أي مجال من مجاالت الحياة  يذكر  ا

ت يهودية أو مسيحية أو مسلمة أو بوذية تتمتع بمستوى معيش ي  توجد أقلية دينية متزمتة في العالم، سواء كان

مرتفع، أو تقدم علمي مرموق، أو لديها القدرة على التفاعل مع العالم املحيط بها بعقالنية تعترف بالتساوي مع 

 اآلخرين، وتحترم حقوقهم وخياراتهم في الحياة. 



  شعائرهاوقدسية  إقناع أتباعها بسالمة أقوالها  العصور في صورة إدعاءات حاولت  عبر كافة  لقد جاء الدين  

في املاض ي  أحداث جسامو قديمة  من خالل سرد حكايات ال تزيد كثيرا عن كونها أساطير   ، كان بعضها وقعت 

شائعا في أزمنة ظهور الديانات من دون أن يكون بإمكان إنسان أن يثبت أو ينفي صحتها أو يفسر سبب وقوعها.  

من تكوين بنية معرفية تقوم على إدعاءات وأساطير ال عالقة لها بعلم أو عقل أو تجربة    األمر الذي مكن الدين

وإثارتها  األساطير  جاذبية  بسبب  بالعلم  اإليمان  من  بكثير  أسهل  باألساطير  اإليمان  كان  وملا  إنسانية حقيقية. 

ممارسته وفهم    ة الناسعلى غالبيتحتاج لتفكير مضني يصعب  للعواطف، وذلك خالفا للحقائق العلمية التي  

إلى قلوب الناس   ؛ األمر الذي مكنها من التسلل،  فإن اإلدعاءات اإليمانية تغلبت على الحقائق العلميةنتائجه

ترسخ في وجدانهم الثقافي، فيما بقي العلم يحاور العقل وينشط خارج نطاق العواطف. وهذا تسبب في فصل  الو 

. ومع توارد األيام والسنين ، ووقوف كل منهما ورجاله ضد اآلخر ورجالهينهماوتباعد املسافة فيما ب  الدين عن العلم

العلم والدين،   بين  التي تفصلهما عن بعضهما   توتعمقاتسعت املسافة  الفجوة املعرفية والفكرية والثقافية 

 البعض، كما هو الحال في معظم بالد العرب واملسلمين.  

لية الصعبة هذه بفصل الدين عن الدولة، أي فصل أمور الدين  قامت أوروبا في عصر النهضة بحل اإلشكا

عن أمور الحياة اليومية وما تشتمل عليه من نشاطات اقتصادية    وشعائرشتمل عليه من عبادات وأفكار  توما  

وتجارية ومالية وعلمية، مع ضمان حرية العبادة والتدين والتفكير والرأي لكل إنسان بغض النظر عن فكره  

واآلخر   ديني  أحدهما  املجتمع،  في  اإلنسان  لحياة  مجالين  أوروبا  فتحت  وهكذا  العقائدية.  وانتماءاته  وأصله 

ني، فيما تركت لإلنسان الخيار في االنتماء إلى أي منهما أو لكالهما دون الحاجة لصراع أو نفاق أو تأنيب من  علما

ضمير. وهكذا تمكنت أوروبا من النهوض وتحقيق أعظم االنجازات في مجاالت العلم والتكنولوجيا واالقتصاد 

يحميها  التعبير عن رأية بحرية تضمنها الدولة و   والثقافة، مع تعزيز حرية اإلنسان والحفاظ على كرامته وحقه في

 .القانون 

تحول دون    في الغرب  ومع أن الصراع بين الدين والعلم ما يزال قائما، إال أن الضوابط التي أقرها القانون 

ع  وصول الصراع إلى التصادم وإراقة الدماء. أما في العالم الذي ما يزال يعطي الدين أولوية على العلم، فإن الصرا

تسبب في الكثير من الحاالت في وقوع الصدام وإراقة دماء أبرياء بال عدد. من ناحية ثانية،  استمر و بين اإلثنين  

في كافة    انجازات باهرةإلى تمكنها من تحقيق  دول التي فصلت أمور الدين عن أمور الحياة  شير تجربة  الفيما ت

ال  تجربة  التي  املجاالت، تشير  الديندول  الحكم على  ح  أعطت رجال  إلى  ق  العلمية وشرعيتها  الحقائق  صواب 



الحياة امور  خطأ اصرارها على خلط الدين بلم تدرك الفئات الحاكمة  . رغم ذلكفي كافة مجاالت الحياةتخلفها 

 . ، فيما تنعم األغلبية الشعبية في سبات عميقوإهمال العلم والعلماء وحقهم في حرية الرأي والعمل 

ألن الدين شعائر ومسلمات، والعلم فكر وتجارب.   ه ال علم في الدين، وال دين في العلم،إن علينا أن ندرك أن

أنه كلما زاد اإليمان بالدين وما يشتمل عليه من أساطير كلما ضعف اإليمان بالعلم  كما عليها أن ندرك أيضا  

اإل  بالعلم وما يشتمل عليه من حقائق كلما ضعف  باألساطير وتقدم  وتخلف املجتمع، وكلما زاد اإليمان  يمان 

 املجتمع.
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