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االفتتاحية ..

كيف نفهم العالقة بين الدين 
والعلوم الغربية وكيف نستفيد منها؟

د. هشام المكي: مدير التحرير
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ــن  ــن الباحث ــر م ــد كث ــاد عن ــود االعتق يس

واملثقفــن العــرب واملســلمن بــأن العلــم يف 

الغــرب منفصــل عــن الديــن، وأن الخطــاب 

العلمــي خطــاب عقــاين منهجــي، يف حــن 

إن الخطــاب الدينــي هــو خطــاب بعيــد 

عــن العقانيــة ويعــادي التفكــر. لهــذا 

ــن  ــوات م ــر دع ــن واآلخ ــن والح ــمع ب نس

بعــض الجهــات إىل تحجيــم الديــن، وعــدم 

إقحامــه يف املجــال العلمــي عــى أســاس 

درجــة  إىل  وانفصالهــا  املجالــن  تبايــن 

التعــارض. وحتــى وإن صــح هــذا األمــر 

ــل  ــا ينفص ــل فع ــريب، فه ــياق الغـ يف الســ

العلــــم الغريب جذريــــا عن الديــن الغريب؟ 

ــن  ــة ب نســائل يف هــذا العــدد عمــق العالق

الديــن والعلــم الغربيــن، بحيــث ال نركن إىل 

التعــارض واالنفصــال الظاهريــن، بقــدر مــا 

نحــاول الغــوص يف األســاس اإلبســتمولوجي 

لنــاذج مــن العلــوم الغربيــة؛ خصوصــا 

العالقــة  تلــك  يف  االرتيــاب  دواعــي  وأن 

للعيــان:  وواضحــة  ومتنوعــة  كثــرة 

فباملـــوازاة مـــع نشـــأة العلـــوم الحديثة، 

ســـادت يف األوســـاط العلمية اســـتعارتان 

معرفيتـــان اثنتـــان؛ فابتـــداًء مـــن القرن 

الســـابع عـــر، ويف عهد امللـــك الفرنيس 

اســـتعارة  كانت  عـــر،  الرابـــع  لويـــس 

الجســـم الحي قد بدأت تتخلـــل األدبيات 

السياســـية يف أوروبـــا؛ إذ كانـــت هـــذه 

األدبيـــات تنطلـــق مـــن تشـــبيه الروابط 

امللكيـــة  الســـلطة  بـــن  تجمـــع  التـــي 

التـــي  العضويـــة  بالروابـــط  ورعاياهـــا، 

تنظـــم عمـــل الجســـم الحـــي، حيث تم 

تشـــبيه املؤسســـة امللكية بالقلـــب، الذي 

ميثـــل املركـــز، وتلتقـــي فيـــه كل األوعية 

ارتكزت  الـــذي  التشـــبيه  الدمويـــة، وهو 

واملشـــاريع  األدبيات  من  مجموعـــة  عليه 

يف تلـــك الفرتة. أمـــا الوظيفـــة التواصلية، 

أي الربـــط بن أعضاء الجســـم االجتاعي 

أو االقتصـــادي أو الســـيايس تبعـــا ملجال 

التشـــبيه، فتقوم بهـــا النقـــود، حيث يتم 

تشـــبيه النظام التجاري بالـــدورة الدموية. 

ومثــال ذلــك مــا قــام بــه الطبيــب الفرنــيس 

 )François Quesnay( »فرانســوا كيســني«

الــذي بــدأ حياتــه طبيبــا المعــا، ليتجــه 

مجــال  نحــو  عمــره  ســنوات  آخــر  يف 

الدراســات االقتصاديــة، وطبعــا ســيحمل 

ــن  ــة« ع ــتعارته »العضوي ــكاره واس ــه أف مع

الجســم الحــي إىل مجــال االقتصــاد؛ حيــث 

حــاول »كيســني« أن يرســم صــورة هندســية 

للحركــة النقديــة أو حركــة الــروات عمومــا، 

املجــال  لحركــة  تصــوره  مــن  منطلقــا 

االقتصــادي كنظــام متكامــل، يحمــل الكثــر 

الدمــوي  النظــام  مــع  التشــابهات  مــن 
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والكــرى،  الصغــرى  الدمويتــن  للدورتــن 

 William( والــذي اكتشــفه وليــام هــاريف

ونصــف.  قــرن  بنحــو  قبلــه   )Harvey

صدفــة،  ليســت  إذن  الجســد  فاســتعارة 

يف  الكبــر  انتشــارها  يؤكــده  مــا  وهــذا 

هــي  بــل  متعــددة،  معرفيــة  مجــاالت 

والتجريبيــة  العلميــة  للنزعــة  انعــكاس 

املتناميــة حينهــا، ومظهــر للتفكــر العقــالين 

واملقارنــة. التحليــل  عــى  القائــم 

ــن  ــدءا م ــد، وب ــتعارة الجس ــة إىل اس وإضاف

القــرن الثامــن عــر، ســتحرض اســتعارة 

ــق  ــواٍز، يتعل ــكل مت ــا بش ــرى إىل جانبه أخ

يتــم  وكالعــادة  اآللــة:  باســتعارة  األمــر 

النظــر إىل املجتمــع كآلــة وإجــراء املقارنــات 

الالزمــة لتريــر ذلــك. وهنــا ال بــد مــن لفــت 

االنتبــاه إىل ماحظتــن أساســيتن:

- تتعلــق األولــى بالعالقــة التبادليــة بــن 
االســتعارتن: إذ يتــم االنطــالق مــن الجســد، 

وتشــبيه اآللــة بالجســم العضــوي، ثــم نعــود 

ــبيه  ــة لتش ــن اآلل ــالق م ــة لالنط ــرة ثاني م

الجســم الحــي بهــا... ولكــرة عمليــات تبادل 

االنطــالق  لحظــة  اختفــت  األدوار هــذه، 

ــا أن  ــا نخمــن منطقي ــو كن ــى ول األوىل؛ فحت

الجســد وإدراكــه موجــودان طبعــا قبــل 

ــذي أســس  ــإن التفكــر العقــالين ال ــة، ف اآلل

لهذه التفســرات مل يظهــر إال يف وقت متأخر 

مــن التفكــر الغــريب، بشــكل متــواز إىل حــد 

مــا مــع العــر الصناعــي، لكــن عمومــا 

تبــدو االســتعاالت األكــر وضوحــا الســتعارة 

اآللــة مرتبطــة أساســا بالقــرن الثامــن عــر.

بجوهــر  تتعلــق  الثانيــة  المالحظــة   -
اســتعارة اآللــة؛ وهــي فكــرة النظــام. إذ 

تعمــل اآللــة بانضبــاط شــديد، وفــق نظــام 

)ســاهمت  أجزائهــا  كل  يف  يتحكــم  كيل 

صياغــة  يف  تحديــدا  الســاعات  صناعــة 

التــي  األجــزاء  وهــي  التصــور(،  هــذا 

تعمــل بشــكل متناغــم وفــق مبــدأ كيل 

الفكــرة  هــي  وهــذه  أجزاءهــا..  يجمــع 

ــي. ــام االجتاع ــا إىل النظ ــرى نقله ــي ج الت

أمــا ســـــر التــالزم بــن استــــعاريت الجســد 

ــرة  ــراز فك ــى إب ــرص ع ــو الح ــة، فهــ واآلل

ــم.  النظــام والتناغـ

ــارص  ــل عن ــو نق ــق ه ــل واملنطل ــن األص لك

»نظــام الجســد« املخلــوق والــذي يحيــل إىل 

خالــق قديــر، إىل نظــام املجتمــع والسياســة، 

أن  )العقــالين(  اإلنســان  يســتطيع  حيــث 

يحــايك نظــام الخالــق. ونحــن نثبــت عمليــة 

ــأة  ــو أن نش ــن: األول ه ــذه بدليل ــل ه النق
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العلــوم الغربيــة الحديثــة قامــت يف األصــل 

»علميــة«  قوانــن  وجــود  افــرتاض  عــى 

أن  بحيــث  الكــون،  يف  الخالــق  وضعهــا 

كل الطبيعــة تســر وفــق تلــك القوانــن، 

وهيمنــة  وجــود  افــرتاض  إىل  باإلضافــة 

ــان  ــا ديني ــان مع ــببية؛ واالفرتاض ــون الس قان

يف املنشــأ؛ أمــا الدليــل الثــاين، فهــو أن اإللــه 

ــتعاريت  ــي يف اس ــكل ضمن ــا بش ــارض دوم ح

يــرح  أمل  واآللــة:  العضــوي  الجســم 

أكــر  يف  ديــكارت  الديــكاريت  الفيلســوف 

لحظاتــه عقالنيــة أن اإلنســان مثــل الســاعة، 

ــق  ــده وف ــل لوح ــه يعم ــه وترك ــه اإلل صنع

ــه؟ ــه في ــذي ركب ــام ال النظ

ــهل  ــن الس ــس م ــه لي ــبق أن ــا س ــر م يظه

ــم  الحديــث عــن العالقــة بــن الديــن والعل

مــن  تحررنــا  إذا  خصوصــا  الغربيــن، 

ــة  ــياقاته اإليديولوجي ــة وس ــاب العلمن خط

والسياســية؛ بــل حتــى يف املجــال الســيايس، 

يفاجئنــا ماررسيــل غوشــيه يف كتابــه »الّديــن 

يف الدميقراطيــة: مســارات العلمنــة«، الــذي 

ــه  ــات مبراجعت ــم عني ــد الكري ــل د.عب تفض

يف هــذا العــدد، بــأن االنتقــال يف املجــال 

الســيايس مــن الديــن )دولــة الحــق اإللهــي( 

متامــا!  ســطحيّا  كان  الدميقراطيــة  إىل 

ملضمــون  بنقــل  فقــط  األمــر  يتعلــق  إذ 

والدميقراطيــة؛   الديــن  بــن  »التمثيــل« 

مــن  ليــس  أنــه  ســبق  مــا  يظهــر 

الســهل الحديــث عــن العاقــة بــن 

الديــن والعلــم الغربيــن، خصوصــا إذا 

تحررنــا مــن خطــاب العلمنة وســياقاته 

والسياســية. اإليديولوجيــة 

د.إليــاس  مــع  حوارنــا  يف  تتبعنــا  لــذا 

العالقــة  أخذتهــا  التــي  األشــكال  بلــكا 

الغــريب  الســياق  يف  والعلــم  الديــن  بــن 

العــر  إىل  الوســطى  القــرون  مــن 

أيضــا  الحــوار  تنــاول  كــا  الحــايل، 

ــن؛ ــفة الغربي ــن والفلس ــن الدي ــة ب العالق

ــي،  ــود االجتاع ــات الوج ــال إثب ــا يف مج أم

فقــد أوضــح د.محمــد عبــد النور يف دراســته 

الديــن  بــن  والوصــل  الفصــل  »جدليــة 

»انتصــار  أن  الغــريب«  الفكــر  يف  والعلــم 

ــة  ــت للقطيع ــي أسس ــة الت ــة العلمي النزع

ــا عــى حضــوره،  ــن مل يقــض نهائي ــع الدي م

ــه أو  ــريب ذات ــي الغ ــي العلم ــواء يف الوع س

يف واقعــه كمؤسســات كنســية مــا تــزال 

إىل  النســبي  وتأثرهــا  حضورهــا  تســجل 

غايــة اللحظــة يف صلــب األحــداث العلميــة 

ــذا اضطــر التفكــر العلمــي  والسياســية«، ل

إىل أن يحــارص كل أشــكال التفكــر يف الديــن 

ــه؛ ليســتطيع االنفصــال عنــه والحلــول محل

أمــا يف مجــال األدب والنقــد، فتأثــر الديــن 
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مصطفــى  د.  ذلــك  أثبــت  كــا  عميــق: 

عطيــة جمعــة يف دراســته »أثــر الرؤيــة 

الدينيــة يف النقــد األديب الغــريب«، حيــث 

 - الغربيــة  النقديــة  الحركــة  أن  بــن 

تنفصــل  مل  الحديثــة-  أو  القدميــة  ســواء 

يومــا عــن جذورهــا الدينيــة والثقافيــة؛ 

وهــو االتصــال نفســه الــذي أثبتــه د.هشــام 

املــي يف دراســته »حضور اإللــه يف النظريات 

املظاهــر  يف  رصــد  الحديثــة:  اإلعاميــة 

واملارســات البحثيــة«، حيــث كشــف عــن 

األســاس  ســواء يف  للديــن  قــوي  حضــور 

اإلعالميــة  للنظريــات  اإلبســتمولوجي 

الغربيــة، أو يف امتداداتهــا البحثيــة املعارصة؛ 

ونظـــرا للتأثـــر امللحـــوظ للديـــن يف مجـــاالت 

ــاءل  ــا أن نتسـ ــاز لنـ ــدة، جـ ــة عديـ معرفيـ

ــته  ــتاذ ســـفيان البطـــل يف دراسـ مـــع األسـ

»نحـــو بنـــاء نظريـــة يف اإلميـــان العقـــاين: 

ـــدات  ـــا«: هـــل املعتق ـــام جيمـــس منوذج ولي

ـــة  ـــاعر الديني ـــل املش ـــة؟ وه ـــة حقيقي الديني

ــون  ــف يكـ ــد؟ وكيـ ــيل مفيـ ــر عمـ ــا أثـ لهـ

الســـلوك الدينـــي أخالقيـــا؟  باعتبـــار تلـــك 

ـــة اإلميـــان  األســـئلة مدخـــال للبحـــث يف نظري

إبســـتمولوجي  أســـاس  عـــى  العقـــالين 

الدينيـــة. التجربـــة  حقائـــق  بدراســـة 

ــة  ــم فرضي ــة لتدع ــوص املرتجم ــأيت النص وت

ــس  ــرب، لي ــن يف الغ ــوي للدي ــور الق الحض

فقــط يف إبســتمولوجيا املعرفــة العلميــة، بل 

أيضــا يف عمــق الحيــاة االجتاعيــة واملجــال 

العــام، حيــث يتحفنــا األســتاذ عبــد الرحمــن 

أبــو ذكــرى برتجمــة نــص: »مــن الخــاص إىل 

التمكــن: ماحظــات أوروبيــة عــى الديــن 

األمريــي« للباحــث الهولنــدي جــان برميــر، 

والــذي يقــف عنــد التديــن األمريــي، ليــرز 

يف  للكنيســة  واملتنامــي  القــوي  الحضــور 

املجتمــع؛ كــا يقــف عنــد خصوصيــات 

ذلــك الحضــور، مــرزا أن الكنســية تلبــي 

للتمكــن  الحاجــة  األمريــي  للمجتمــع 

الــذايت بــدل الخــالص الــذي يــرز يف التديــن 

األورويب، وذلــك يف انســجام مــع الثقافــة 

ــن  األمريكيــة حيــث يتزايــد عــدد املواطن

غــر  بصــورة  فُــرادى  يعيشــون  الذيــن 

مســبوقة، ويضَمِحــل رأس املــال االجتاعــي.

لتدعــم  املرتجمــة  النصــوص  وتــأيت 

يف  للديــن  القــوي  الحضــور  فرضيــة 

ــتمولوجيا  ــط يف إبس ــس فق ــرب، لي الغ

ــق  ــا يف عم ــل أيض ــة، ب ــة العلمي املعرف

الحيــاة االجتاعيــة واملجــال العــام.

أمـــا األســـتاذ طـــارق عثـــان فقـــد ترجـــم 

ـــيولوجيي  ـــرز سوس ـــد أب ـــا ألح ـــة نص للدوري

ــر،  ــن ترنـ ــو برايـ ــن وهـ ــن املعارصيـ الديـ

ــيولوجيا  ــو وسوسـ ــر بورديـ ــه: »بيـ وعنوانـ
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ـــة  ـــن أهمي ـــه م ـــق في ـــث انطل ـــن«، حيـ الدي

حـــول  الدائـــرة  النقاشـــات  يف  الديـــن 

ـــزا  ـــام، مرك ـــال الع ـــة واملج ـــة الحديث السياس

بجهـــد نقـــدي عـــى بيـــر بورديـــو الـــذي 

ـــا  ـــال علاني ـــه حق يتصـــور االجتاعـــي بوصف

رصاعيـــا؛ حيـــث بـــّن أن بورديـــو مل يقـــدم 

ــن،  ــيولوجيا الديـ ــرة لسوسـ ــاهمة كبـ مسـ

ولكنـــه رغـــم ذلـــك، قـــدم لنـــا ُعـــّدة 

مفهوميـــة غنيـــة ومثمـــرة للتفكـــر يف الديـــن.

ـــم د.أحمـــد  ـــي بقل ـــة فه ـــا الرتجمـــة الثالث أم

محمـــود إبراهيـــم، الـــذي ترجـــم دراســـة 

ـــون  ـــاردز وج ـــكا برن ـــن موني ـــكل م ـــة ل ثنائي

الجغـــرايف  »التوزيـــع  بعنـــوان  نـــواس 

للفقهـــاء املســـلمن إىل نهايـــة القـــرن الرابـــع 

الهجـــري«، وتقـــدم الدراســـة املرتجمـــة ملحـــًة 

ــاء  ــرايف للفقهـ ــع الجغـ ــن التوزيـ ــًة عـ عامـ

ـــة  ـــة األربع ـــرون الهجري ـــان الق ـــلمن إب املس

األوىل. مـــع تحديـــد النصيـــب اإلجـــايل 

الـــذي شـــارك بـــه كلُّ مذهـــب مـــن مذاهـــب 

ـــنية األربعـــة خـــالل تلـــك  الفقـــه السُّ

الفـــرتة، باإلضافـــة إىل حـــر الفقهـــاء الذيـــن 

تحوَّلـــوا مـــن مذهـــب إىل آخـــر، وأولئـــك 

ـــه. مـــع  ـــن مل ينتســـبوا إىل مذهـــب بعين الذي

ــرايف  ــع الجغـ ــى التوزيـ ــا عـ ــز أساسـ الرتكيـ

ـــامل اإلســـالمي. ـــاء يف أنحـــاء الع ـــؤالء الفقه له

أمــا املراجعــة الثانيــة يف هــذا العــدد فهــي 

ــدور  ــو ه ــري أب ــد ي ــتاذ محم ــم األس بقل

لكتــاب الجامعــي الفرنــيس أوليفييــه روا: 

يناقــش  حيــث  والعلانيــة«؛  »اإلســام 

الكتــاب العالقــة امللتبســة والشــائكة مــا 

ــة يف الغــرب  ــن تصاعــد اإلســالم والعلاني ب

ــاً، ويف فرنســا عــى وجــه الخصــوص.  عموم

وهــي عالقــة جدليــــة تصادميـــة إىل أبعــد 

ــياق الفرنــــيس. ــا يف الســـ حـــــد، خصوصـ

أمـــا املراجعـــة الثالثـــة فهـــي بقلـــم الدكتـــور 

أميـــن عيـــى الـــذي اقـــرتح علينـــا كتـــاب 

ـــريب 1860-  ـــر الع ـــن يف الفك ـــراءة داروي »ق

1950« لصاحبتـــه مـــروة الشـــاكري، وهـــو 

ـــة يف  ـــر الدارويني ـــد تأث ـــذي يرص ـــاب ال الكت

الفكـــر العـــريب الحديـــث عـــى مســـتويات 

عـــدة: فكريـــة، والهوتيـــة، واجتاعيـــة، 

ـــل  ـــاب رد الفع ـــاول الكت ـــا تن ـــية. ك وسياس

العـــريب املســـيحي مـــن خـــالل رصـــد تفاعـــل 

الكنيســـتن الروتســـتانتية والكاثوليكيـــة 

ـــي. ـــر الداروينـــ ـــع الفكـــ ـــوريتن م الســــ

أمـا الدراســــات خــــارج امللف، فنسـتهلها 

بدراسـة د.عـراك جـر شـالل املوسـومة بــــ 

»قاعـدة الفهم الجمهـوري للرشيعة وآثارها 

عنـد الشـاطبي يف املوافقـات« التـي حـرص 

فيهـا عـى توضيـح معنـى الفهـم الجمهوري 

للريعة، وبن فيها أّن كل أصٍل ال تفهمه إال 
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النخبة فهو ليس من األصول العامة للريعة 

اإلسـالمية، وبالتـايل فـال يجـوز تنزيـل أحكام 

التكفـر أو التبديـع أو التفسـيق ملـن خالفه؛

أمـا د. الحسـن مصباح، فقد خصص دراسـته 

»تحـوالت املعرفـة الدينيـة اإلسـامية: مـن 

العلـم الرشعـي إىل الفكر اإلسـامي«، لرصد 

مظاهـر املأزق الذي تعيشـه املعرفـة الدينية 

يف إطـار التحـول املعـريف الـذي يعرفـه العامل 

للفكـر  تصاعـدا  يعـرف  والـذي  اإلسـالمي، 

اإلســالمي عـى حســـاب العلــوم الرعية؛ 

أن  يسـتطع  مل  اإلسـالمي  الفكـر  أن  رغـم 

الـذي  والتريعـي  الرعـي  املوقـع  يتبـوأ 

فيـا  قبـل  مـن  الرعيـة  للعلـوم  كان 

يخـــص البت يف رشعيـــة اإلنتــاج املعــريف؛

ــته  ــعر يف دراس ــز بوالش ــد العزي ــا د. عب أم

»األســاس األخاقــي لرتتيــب ســلم الحاجات 

ــق  ــد انطل ــث«، فق ــس الحدي ــم النف يف عل

ــد أبراهــام  ــة ســلّم الحاجــات عن مــن نظري

ماســلو التــي تصنِّــف الحاجات اإلنســانية إىل 

ــة، وحاجــات األمــن،  الحاجــات الفيزيولوجي

الــذات.  وتحقيــق  والتقديــر،  واالنتــاء، 

ليــدرس عالقــة ســلّم الحاجــات يف علــم 

النفــــس الحديــث مبنظومــــة األخــالق التي 

تحكــم عمليــة ترتيب الحاجــــات اإلنســانية؛

ــركان، يف دراســته: »عندمــا  أمــا د. أحمــد أب

إيديولوجيــا«،  إىل  التكنولوجيــا  تســتحيل 

ثــورة  »عــر  ملناقشــة  تطــرق  فقــد 

التكنولوجيــا  تأثــر  برصــد  املعلومــات«، 

االبتكاريــة يف النظم االجتاعيــة واالقتصادية 

للمجتمعــات. ويف هــذا الســـياق، أصبــح 

السياســة؛  مــع  متحالفــا  الغــريب  اإلعــالم 

اإليديولوجيــة  الوظائــف  أن  بــن  حيــث 

هي التــــي تحرك كل مســـتجد تكنولوجـــي.

وإننــا إذ نخلــص إىل أن الديــن حارض بشــكل 

ــا  ــة، فإنن ــة الغربي ــة العلميـ ــارز يف املعرف ب

نعتقــد أنــه ينبغــي اســتثار هــذه النتيجــة 

بشــكلن متوازيــن: 

فنعيــد النظــر يف املعرفــة الغربيــة - كل مــن 

ــة  ــت معمم ــي أصبح ــه- الت ــة تخصص زاوي

عــى العــامل باعتبارهــا معرفــة »علميــة« 

صارمــة، لنفصــل فيهــا بــن مــا هــو علمــي 

رصف ومــا هــو دينــي كامــن، ثــم نعيــد فتح 

ــت  ــإذا كان ــاين؛ ف ــى اإلنس ــة ع ــك املعرف تل

العلــوم الغربيــة بحمولتهــا الدينيــة الكامنــة 

الخــرات  هــذه  كل  للعــامل  قدمــت  قــد 

الهائلــة  اإلمكانــات  فلنتصــور  والفوائــد، 

التــي قــد تنفتــح إذا مــا فتحنــا املعرفــة 

املتنــوع! اإلنســاين  الــراء  عــى  الغربيــة 

أمـــا يف الســـياق اإلســـالمي الداخـــيل، فينبغـــي 

ـــ
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ـــدع، ودون »أي  ـــدي ومب ـــكل ج ـــر بش التفك

ـــنوات  ـــة س ـــرز نتيج ـــد ت ـــص«، ق ـــدة نق عق

مـــن حصـــار ســـلطة مقولـــة »خطـــاب 

ـــادة  ـــن«، يف إع ـــاب الدي ـــال لخط ـــم مقاب العل

اكتشـــاف مســـاحات الوصـــل غـــر املطروقـــة 

بـــن الفكـــر اإلســـالمي وعلـــوم الوحـــي وبـــن 

باقـــي العلـــوم، غـــر أنهـــا مهمـــة ليســـت 

ــبات  ــرة؛ فرتسـ ــا كثـ ــرة، ومحاذيرهـ باليسـ

املدرســـية العربيـــة فصلـــت بـــن منطقـــي 

العلـــوم اإلنســـانية واالجتاعيـــة والدقيقـــة 

ــة  ــن جهـ ــي مـ ــوم الوحـ ــة، وعلـ ــن جهـ مـ

ــي  ــن ومنطـ ــام عقليتـ ــا أمـ ــة، فتجدنـ ثانيـ

تفكـــر وأدوات منهجيـــة مختلفـــة إىل حـــد 

التبايـــن؛ كـــا رســـخت مفهـــوم التخصـــص 

كان رضوريـــا يف  وإن  العلـــوم، وهـــو  يف 

ـــال  ـــا عق ـــاج أيض ـــا نحت ـــايل، فإنن ـــر الح الع

ـــي  ـــي والعلم ـــن الرع ـــن التكوين ـــع ب يجم

ليكـــون مؤهـــال إلقامـــة هـــذا الوصـــل 

املنشـــود؛ ناهيـــك عـــن رضورة اإلبـــداع 

يف ابتـــكار األرضيـــة النظريـــة املناســـبة 

والعـــدة املنهجيـــة املالمئـــة لهـــذا الوصـــل.

ــاء  ــة منـــ ــا تقـــــوم بـــه دوريـ ولعـــــل مـ

املحكمــــة لعلــــــوم الوحـــي والدراســــات 

اإلنســــانية، جهـــــــد متواضــــــع يف هـــذا 

ــيس  ــل بالتحسـ ــى األقــــ ــاه، عـ االتجـــــ

بهذه القضيــــــــة واحتضــــــــان باحثيهــــا. 
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