
 

 

 و اختالف الرؤية الكونيةالعلوم اإلنسانية 

 

، و ما عدا ذلك ليس "ق منه بالحس و التجربةحقتم الت  ما ي  "اعتبار ب  التعريف الوضعي للعلميقض ي 

 
 
ينضوي تحت  علما ما  و كل  الكالم  و  الفلسفة  مثل  بالوحيامل؛  الخاصة   عموما  عارف 

 
انطالقا و  هذا    .  من 

يه قناعة نفسية لدى املتلق  
 
غذ

ُ
ر الوضعي، و الذي ت ال يمكن توليد العلوم إال ضمن هذا اإلطار  ين،  التصو 

ر لإلسهام اإلسالمي في تاريخ العلماملفاهيمي الخاص
 
د مجهود فكري    أنه   على، و  ، فضال على التنك عفوي  مجر 

م.  و 
 
 غير منظ

ى مجهود توليد العلوم  و قد    " إلى التصالح أو التوافق بين الدين و  أسلمتهااإلنسانية أو تحويلها "أد 

في كشف    
 
سهما تملك  التي  الدينية،  املعرفة  بناء  و  في هندسة  دوره  و  العقل  ملكانة  االعتبار   رد   و  العلم، 

م بحصر الدين في النقل  دون  و لكن    ،الحقيقة رة ؛ مما يوحي بتعارض العقل و النقل و إغفال النظالتوه 

    الكونية اإللهية.

 لإلجابة عن أسئلة خاصة، مُ أن العلوم اإلنسانية الغربية ُوجدت    إلى  التنويه من املهم    و
 
رة أساسا عب 

  ،
 
تاريخيا معينة  حاجات  يُ ف عن  خصوصية    مكنال  تكون  مطابقة    أسئلةأن  الغربية  اإلنسانية  العلوم 

 غير ُمبررالواقع اإلسالميلخصوصية 
 
  .ةت  الب   ، مما يجعل من تطبيق نتائجها و توصياتها أمرا

الر   و  املنطلق  في  االختالف  عن  فضال  الغربية  هذا  اإلنسانية  فالعلوم   ؤية، 
 
عن  متول كونيةدة   رؤية 

الرؤية عن  التي    مغايرة  و  اإلسالمية،  م  الكونية  ُتقد  أن  للعلوم  "  Paradigm  "باراديغم آخر    ا نموذجُيمكن 

باإلنسانية.   فهي  الغربية مختلفة؛  اإلنسانية  العلوم  املواقف حيال  يُ تفريط    ن  يلكن   العلوم  نك  من  هذه  ر 

   خذ بهايأ  من  إفراطجة أنها غير إسالمية، و  بُح 
 
بلة !   و يجعلها مرجعا ه العلم  يجظر إلى أثرها في تو دون الن  و ق 

ي  ل ا  ،نظامها القيميغم اختالف  ر   ؛و نتائجه  جذريا عن فلسفة العلم اإلسالمي و نظامه ذي 
 
ختلف اختالفا

 القيمي. 

هرو  
 
، ففي حين قامت فكرة "و القصد  الغاية"  في  همة بين العلم الغربي و العلم اإلسالميالفارقة امل   تظ

س  راع ضد كل ما يقع تحت اسم الديناملعارضة و الص  حول العلمي في الغرب على فكرة  الت   ، قام و املقد 

  إطالقو ذلك من خالل    ؛بعمارة العالم و االحتفاء به  ،و االستخالفشد  ر  المفهوم العلم في اإلسالم على فكرة  

ار ، لتحقيق سعادتالشهودية و الغيبية، الوجوديةاإلنسان أبعاده     ... نيه في الد 

 عقبة جنان الّزاوي  .أ
 


