
 

 

 عبد هللا لعريبي  مفهوم العلم في الفكرين اإلسالمي والغربي 

  العليا لألساتذة، القبة ، املدرسة مجلة بشائر العلوم

 

 2022 سبتمبر ، 4العدد 
1 

 

 في الفكرين اإلسالمي والغربي  مفهوم العلم

   عبد هللا لعريبي

 القبة ،باملدرسة العليا لألساتذة، و أستاذ باملدرسة الوطنية املتعددة التقنيات بالحراش

dr.abdallah.laribi@gmail.com 
 

 مقدمة 

املدارس   اختلفت  ولقد  متنوعة.  ومفاهيم  عديدة  تعاريف  قديما للعلم  والغربية،  منها  اإلسالمية  الفكرية 

 عن سؤال ما العلم؟  شاف  جواب إعطاء السهل  من وحديثا، في تحديد مفهومه، فليس

فاينمان   ريتشارد  نرى  الحاصل على جائزة    ،Richard Feynman(  1988-1918)لهذا  األمريكي  العالم 

 من غموض مفهوم العلم ومعناه، فيقول: "1965نوبل في الفيزياء سنة  
ً
 صريحا

ً
شتغلت بالعلم طوال ا، يقف موقفا

 ما هو، ولكن اإلجابة عن السؤال: ما هو العلم؟ هو األمر الذي أشعر أني عاجز عنه!"
ً
 تماما

ً
 . [7] حياتي عارفا

ألنه أظهر األشياء، فال معنى  "ه( إلى عدم الجدوى من تعريفه:  402بينما ذهب أبو الحسين بن اللبان )ت  

  .[2لحده بما هو أخفى منه." ]

املتزايد حول حصر وي   الدراسات املعاصرة؛ خاصة مع الجدل  في  الرئيسية  العلم "من املفاهيم  عد مفهوم 

ل بشأن علمية البحوث االجتماعية، وإقصاء الدراسات الدينية والشرعية مفهوم العلم في الجانب التجريبي، والتساؤ 

من وصف العلمية باعتبار املعرفة الدينية “ما ورائية” وقضاياها غيبية ال يمكن اختبارها بالتجربة املعملية التي هي 

 . [13" ].مقياس ومعيار العلم التجريبي الحديث

ي الفكرين اإلسالمي والغربي، وبيان أوجه االتفاق والتباين بينهما ف ، ضبط مفهوم العلما املقالنحاول، في هذ

 وأسباب ذلك. 
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  العلم
ً
 واصطالحا

ً
 لغة

مت الش يء أي عرفته. "فالعلم في معناه اللغوي  لِ . يقال: عَ "املعرفة"العلم نقيض الجهل، ويطلق في اللغة على  

 إنما سمي علما ألنه عالمة يهتدي بها العالم إلى ما قد جهله الناس، وهو كالعَ 
َ
أما تحديد العلم  م املنصوب في الطريق.ل

 . [7يتفق عليه الباحثون في القديم، وفي عصرنا هذا أيضا." ]في صناعة االصطالح فمن العسير تحقيقه تحقيقا 

مطلقة، ودونما تقييد   في كتاب هللا عز وجل وفي سنة رسوله الكريم صلى هللا عليه وسلم العلم "وجاءت كلمة

أو تحديد؛ فهي تشمل كل علٍم نافٍع يهدف إلى خير الدنيا وعمارة األرض، وكل علٍم يهدف إلى صالح الناس، والقيام 

 . [5السليم بواجبات الخالفة البشرية على هذا الكوكب." ]

 
 

https://islamstory.com/ar/cat/%20730/%D9%82%D8%B5%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
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 فخر الدين الرازي العلم عند 

بقوله: "العلم واملعرفة عند من يرى العلم   م(1209  -   1148  /هـ 606-ـ 543) اإلمام فخر الدين الرازي  عّرف 

إلى   ترادفهما درجات، الحس ي  االتصال  الحفظ والتفكير،تبدأ من  في مراحل  إلى املرور  العقلي  وهو كذلك  التجريد 

أو معرفة وجدانية، وهو كذلك إدراك للجزئيات كما أنه إدراك للكليات، إدراك للبسيط كما هو إدراك   حدس داخلي،

وبعضه   ال يحتاج إلى دليل ونظر وكسب، وبعضه إدراك بديهي،  وطريق عقلي، وطريق قلبي، وله طريق حس ي، للمركب،

 . [1] اآلخر كسبي يحتاج إلى النظر واالستدالل."
 

 العلم واملعرفة 

وللعلم واملعرفة مترادفات كثيرة، يمكن إحصاؤها من خالل اللغة واالستعمال ومن خالل بعض آيات القرآن  

الرازي الكريم. ولقد أحصاها   الدين   وهي: رحمه هللا في تفسيره الكبير  اإلمام فخر 
ً
، فوجدها ثمانية وعشرين مرادفا

"الحفظ، التذكر، الذكر، املعرفة، الفهم، الفقه، العقل، الدراية، الحكمة، علم اليقين، الذهن، الفكر، الحدس،  

الفراسة،  الرأي،  الخبرة،  الكياسة،  الروية،  األوليات،  البديهة،  الخيال،  الظن،  الوهم،  الخاطر،  الفطنة،  الذكاء، 

 .[1]عور." اإلدراك، الش
  

 وجوه التباين بين العلم واملعرفة 

ومع اعتبار أن العلم واملعرفة كلمتان مترادفتان في نظر البعض، "من حيث أن كال منهما يعني إدراك الش يء  

 :على ما هو عليه، إال أن ثمة تباينا بينهما من الوجوه التالية 

العلم كذلك، ولذلك يقال للحق سبحانه  املعرفة مسبوقة بجهل، أو إدراك مسبوق بجهل. وليس   .1

 .وتعالى عالم، وال يقال له عارف 

سمى هللا تعالى  كما أن املعرفة قد يراد بها العلم الذي تسبقه غفلة، وليس العلم كذلك، ومن ثم ي   .2

 .سمى عارفا العليم وعالم الغيب وعالم الغيوب وال ي  

دراك املركب، فتقول: عرفت هللا وال تقول طلق املعرفة على إدراك البسيط، ويطلق العلم على إ ت    .3

 .علمته

ت  درك ذاته، وي  درك بآثاره وال ت  طلق املعرفة على ما ي  ت   .4 درك ذاته، ولذلك يقال:  طلق العلم على ما 

 .عرفت هللا، وال يقال: علمته

 .خالف املعرفة اإلنكار، وخالف العلم الجهل، وذلك ألن في معنى املعرفة االعتراف واإلقرار .5

 وق  .6
 
ستعمل في التصديقات، ولذلك تقول: عرفت  ستعمل في التصورات، والعلم ي  يل: إن املعرفة ت

 بأحوال املعلوم إحاطة تامة. ومن أجل 
ً
هللا وال تقول علمته، ألن من شرط العلم أن يكون محيطا

 [ 9]" .ذلك وصف هللا تعالى نفسه بالعلم ال باملعرفة

 محمد عبده العلم عند  

"فالعلم هو القوة أو الصفة التي   م( العلم بقوله:1905-1849هـ/1323-1266)  محمد عبده  عّرف اإلمام   

 . [12]تنكشف بها املعلومات للنفس، بكسب أو بغير كسب." 

 ويفرّ 
َ
ت ش يء  بكل  تتعلق  ذاتية  "علم هللا صفة  بقوله:  البشر  علم هللا وعلم  بين  عبده  اإلمام محمد  لق  عَ ق 

 . [12] وإدراك من غير سبق خفاء".انكشاف 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/543_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1148
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 علم هللا وعلم البشر 

 نبادر إلى القول بأنه ال مجال مطلقا للمقارنة بين علم هللا وعلم اإلنسان، وذلك من عدة وجوه، منها:  ،بداية

 املقارنة بين الخالق واملخلوق متعذرة ابتداًء. -
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َها﴾ ]البقرة:
َّ
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ْسَماَء ك

َ ْ
. [31األ

ً
 ، فلواله، سبحانه وتعالى، ما كان لإلنسان علم أصال

 ن، من حيث أن:  لذلك نشير هنا، إلى بعض الفروق بين علم هللا وعلم اإلنسا 

 . علم هللا ال يسبقه جهل بخالف علم اإلنسان املسبوق بجهل •

وينقص،  • ويزداد  واملكان،  الزمان  مع  ويتغير  نسبي  اإلنسان  وعلم  أحد،  كنهه  إلى  يصل  ال  مطلق  علم هللا 

 ويختلف من إنسان إلى آخر في نفس املوضوع، واليقين فيه درجات. 

 تقسيم العلوم  

 قسم العلوم، من املنظور اإلسالمي، إلى قسمين كبيرين هما: العلوم الشرعية والعلوم الحياتية. ت  

عَرف بها كيف تكون العبادة الصحيحة عَرف بها هللا تعالى، وي  ويشمل   .فالعلوم الشرعية هي "العلوم التي ي 

لوم السنة والحديث الشريف، وعلوم  ذلك كل العلوم املتعلقة بدراسة الدين وفقه الشريعة، مثل علوم القرآن، وع

العقيدة، وعلوم الفقه وأصوله، وعلوم األخالق، وغير ذلك مما يتعلق بالشريعة والدين. ويرتبط بهذا القسم بعض  

حتاج إليها في فقه تلك العلوم الشرعية، مثل علوم اللغة واألدب والتاريخ، ونحو ذلك."  [ 5] العلوم األخرى التي ي 

الحيا  العلوم  أرضه،  أما  بها  ر  ويعّمِ حياته،  بها  ليصلح  اإلنسان  إليها  يحتاج  التي  النافعة  العلوم   " فهي  تية 

، وعلوم األرض  الجغرافيا و  الفيزياءو  ياءالكيمو  الفلكو   الهندسةو  الطب ويستكشف بها كونه وبيئته، وذلك مثل علوم

 .[5] والحيوان، وغير ذلك من العلوم املشابهة."والنبات 
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اإلنجليزية  "العلم "كلمة  إن في  تقابلها    Scientia كلمة   من املشتقة Science   كلمة  والفرنسية   العربية 

 . Knowledgeاملعرفة الالتينية التي تعني
 

 بيكون  نظر فرانسيسالعلم في  

في رأي الفيلسوف واألديب اإلنجليزي فرانسيس  ) العلم  هو ذلك    Francis Bacon  (1626- 1561بيكون 

درس في معاهد العلم الذي يمكن أن ي   ثمر أعماال ويؤدي إلى تغيير حقيقي في حياة الناس. وهذا يعني أن العلم الذي ي 

في   إلى العلم، و املوجودة ]آنذاك[ ليس علما، وأنه ال بد من حدوث ثورة شاملة  لى طريقة إلى وظيفته و إنظرة الناس 

 تحصيله. 

وهكذا اتجهت دعوة بيكون إلى القيام بأنواع جديدة من الدراسات العلمية التي ترتبط بحياة اإلنسان ارتباطا  

الجديدة الفلسفة  عليه  بنى  ت  متينا  أساسا  العلم  هذا  يكون  بحيث  وهو    ، وثيقا،  القديم  الواهي  األساس  من  بدال 

   .[3التجريدات اللفظية الخاوية. ]

حيث نقد من بيكون  انطلق  إلى يهدف   جديد منطق إلى  يستند جديد  عقل تكوين يجب أنه رأى  العقل 

  الطبيعة استكشاف 
ً
) منطق على القائم القديم العقل من بدال  التجربة  عن  ابتعد الذي ق.م(  384-322أرسطو 

الذي عارض   (Novum organum)كتابه "األورجانون الجديد"   بيكون  سمى ولذا  .الوجود ماهية معرفة واستهدف 

 اليونانية(. باللغة  " األداة  " باألورجانون أي  سماه أ  الذي  أرسطو  منطق  أي  (فيه أورجانون أرسطو

https://islamstory.com/ar/cat/%20731/%D8%B7%D8%A8
https://islamstory.com/ar/cat/%20737/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9
https://islamstory.com/ar/cat/%20741/%D9%81%D9%84%D9%83
https://islamstory.com/ar/cat/%20735/%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://islamstory.com/ar/cat/%20735/%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://islamstory.com/ar/cat/%20735/%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://islamstory.com/ar/cat/%20734/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://islamstory.com/ar/cat/%20742/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
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 الجديد الذي يدعو إليه العلم فإن، بحت نظري  منظور  من الوجود ماهية في يبحث القديم العلم كان فإذا

 القوانين استخالص يمكن اللذين بهما  والتجربة املالحظة طريق عن ، في نظره، إال  يتم ال   . وهذا الكيفية في يبحث بيكون 

 الطبيعة.  في التي تتحكم

 كيف نتعلم أن يجب ،ضدها  بالثورة ال  لها، بالخضوع إال الطبيعة على  السيطرة يمكن ال"بيكون:   يقول 

 فرضها  الطبيعة تريد التي الضرورة في التحكم وبالتالي  ،أعمالنا  نتائج توقع من مكننا سي   ما  هو ذلك إن  ...الطبيعة  نفهم

 . [10] ."علينا 

 كان فقد  .أرسطو من املوروثة القياسية الطريقة ونبذ االستقرائية الطريقة على التعويل بيكون  حاول  لقد

  ألرسطو، املناهضين أكبر  من
 
 أن يرى  ألنه التجربة، على االعتماد ضرورة إلى ودعا  الصوري، املنطق  نقائض أبرز  حيث

 واملالحظة. التجربة على القائم هو الصحيح العلم

 نشرة ونشره مرة، 12 فيه ثم عدل م 1608سنة منذ في تأليفه بدأ الذي" األورجانون الجديد"  كتابه وكان

التجريبي، الذي ابتكره العلماء  املنهج  باعتماد العلوم  إلصالح الطريق فتحت التي األعمال أهم من م،1620سنة   نهائية

 زي، والحسن بن الهيثم، وغيرهم.ااملسلمون، من أمثال جابر بن حيان، والخوارزمي، والر 
 

 كونت  العلم في نظر أوغست 

العلم ] الغربية الحضارة في إن مفهوم   قائم 
ً
 في املنظور  فالحقائق ، االستشهاد بدل املالحظة  على  [أساسا

  .[ 11] .[أي الدينية] النصوص القديمةبالرجوع إلى وليس  ،باملالحظة منها  التأكد يجب الغربي

   Auguste Comte (1798-1857 )كونت  أوغست الفرنس ي االجتماعي الفيلسوف ، بذلك ومن الذين قالوا

 باملالحظة إال  املعرفة إلى سبيل ال "إنه قال الوضعي حيث الحس ي واإلدراك التجربة نطاق في  املعرفة حصرالذي  

 الغيبيات  "افتقدت أن  كونت يرى  لذا  . علمي غير  باعتباره مرفوض والغيبيات ٬األديان من  ذلك وراء  ، وكل ما "والخبرة

 . [4الوضعية. ] العلوم تتكاثر أن قبل الباطلة، بأحالمها  الناس في تؤثر ألنها كانت " وجودها  مبرر
 

 العلم في القواميس الغربية 

كلمة "العلم" عدة تعريفات، في الفكر الغربي نتيجة لتطور مفهوم العلم منذ أرسطو إلى العصر الحديث. ل

 "ففي املعاجم اإلنجليزية الحديثة، على سبيل املثال، نجد التعاريف اآلتية: 

 مجموعة متنوعة من فروع املعرفة أو مجاالت فكرية تشترك في جوانب معينة.   .1

تالَح  .2 الدراسة  التثبت منها، فرع من  الكمية، ويتم  القوانين  الوقائع وتصنف وتصاغ فيه  ظ فيه 

 ويستلزم تطبيق االستدالل الرياض ّي وتحليل املعطيات على الظواهر الطبيعية. 

املعرفة املتحقق منها، ويتضمن املناهج التي يتم بها تقديم هذه املعرفة واملعايير  املوضوع املنظم في   .3

 التي عن طريقها يختبر صدق املعرفة.

كتسب بواسطة املالحظة والتجربة، ويتم توضيحه عن طريق  .4 مجال واسع من املعرفة اإلنسانية، ي 

 . [13القواعد والقوانين واملبادئ والنظريات والفروض." ]

 :  [13] ،ناًدا إلى التعريفات السابقة يتضح أن العلم في التعريف الغربي سماتهواست  

 الجمع بين العلم كنظرية وكتطبيق.  .1

 الجمع بين العلم كمنهج للبحث وكمضمون معرفي. .2

 التوكيد على العلم بمعناه الطبيعي؛ أي الذي يعتمد على التجربة واملالحظة. .3

 . املعرفة العامةأن العلم يتعلق بمجال أخص من  .4
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 تصنيف العلوم  

نزوال، ومقدار      البساطة والتجريد  العلوم، فرتبها حسب درجتها من  بتصنيف  أوغست كونت  "اهتم  لقد 

الفلك، الفيزياء، الكيمياء، البيولوجيا، السوسيولوجيا أو )الفيزياء   ،ستة: الرياضيات  ىتعقيدها وتشابكها صعودا إل 

العلوم فهي في نظره إما مجرد تطبيق لعلم آخر كالطب الذي هو تطبيق للفيزيولوجيا، أو مجرد أما بقية    االجتماعية(.  

الحقيقة في  ال  الظاهر،  في  أل   علوم  مستقال   
ً
علما فليس  النفس  علم  أما  البيولوجيا كاللغة.  تتقاسمه  موضوعه  ن 

 .[15]والسوسيولوجيا." 

 

 مقارنة مفهوم العلم بين الفكرين اإلسالمي والغربي   .3

مفهوم العلم في الفكر الغربي يختلف عن مفهومه في الفكر اإلسالمي، لذلك  ن، مما سبق ذكره، أن  لقد تبيّ 

 فمن املنطقي أن نتساءل:

 ما الفرق بين مفهوم العلم في الفكر اإلسالمي والفكر الغربي؟  -

 ما هي أسباب هذا االختالف؟ -

الغربي مقصور على ما      الفكر  في  قام على املالحظة والتجربة، فهو يقص ي كل ما قام على  إن مفهوم العلم 

في حين يقوم مفهوم العلم في الفكر اإلسالمي على املزاوجة بين العقل الصحيح والنقل   .االستشهاد بالنصوص الدينية

لى الرسول الصريح، فال تعارض بين ما جاء به العقل بناًء على املالحظة والتجربة وما أخبر به "الوحي اإللهي املنزل ع 

)ص( بواسطة الوحي الجلي كالقرآن الكريم، أو الوحي الخفي الذي يوحي هللا به إلى قلب رسوله بواسطة رؤيا في نومه،  

 . [ 8] أو نفث في روعه في اليقظة."

    ،
ً
إن االختالف بين مفهوم العلم في الفكرين الغربي واإلسالمي، من حيث موقفهما من الوحي إقصاًء واعتمادا

إلى موقف علماء الغرب من رجال الكنيسة الذين اضطهدوهم بسبب آرائهم العلمية التي لم يتقبلوها بدعوى مرده  

 أنها تخالف ما جاء في الكتاب املقدس!؟  

ل عام   Nicolas Copernic م(  1543  -1473ومن أمثلة ذلك االضطهاد "أن نيكوالس كوبرنيك )  1543توصَّ

 أنها كانت كارثة في أوروبا إلى دوران األرض، وأن الشمس هي  
َّ
 .مركز الكون وليس األرض كما كان معتَقًدا قبل ذلك، إال

معتقداتهم؛  مع  تتناقض  أنها  فرأوا  ة،  اإلنجيليَّ "الحقائق"  بميزان  ة،  العلميَّ الحقيقة  الكنيسة  رجال  رفض  فقد 

مات في نفس السنة التي نشر فيها فاضطهدوا كوبرنيك، الذي لم يقَو على مواجهة املعارضة العنيفة وعاش بعيًدا، و 

ِقرُّ فيها بأن نظريته مجرد فروض تحتمل الخطأ.   كتابه بعد تحمس أحد معجبيه، وبعد أن أدخل تعديالت ي 

( برونو  تبنى جوردانو  حين  بثمانين   Giordano Bruno(  1600- 1548ولكن  موته  بعد  كوبرنيك،  نظرية 

ر آراء  الذي طوّ  -عاًما، باعتبارها حقيقة، سارعت محكمة التفتيش إلى تحريم قراءة كتاب كوبرنيك وإلى إعدام برونو 

.  -كوبرنيك وأضاف إليها من عنده  ا في ميدان عاٍمّ
ً
 حرق

 ( غاليلي  غاليليو  ألفكار  األساس  هي  كانت  كوبرنيك  الذي   ،Galileo Galilée   (1642-1564وأفكار 

عام   عليه  كوبرنيك، وحكمت  لنظرية  مناصرته  في صحة  معه  للتحقيق  مرتين  الرومانية  الكنيسة    1633استدعته 

 .بالسجن املؤبد

م قراءة كتب غاليليو غاليلي، وجوردانو برونو، وإسحاق نيوتن  حِرّ  كما أصدرت محاكم التفتيش قرارات ت 

Isaac Newton  (1642-1727)  ة، وأمرت بحرق كتبهمل حرق بالفعل الكاردينال إكيمنيس   .قوله بقانون الجاذبيَّ
َ
وقد أ

 . [6]" !كتاب مخطوط ملخالفتها آراء الكنيسة 8000في غرناطة 
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أور  الرهيب الذي ساد  الواقع  العلماء  و إن هذا  خ في أذهان  با قروًنا طويلة، سميت بالعصور الوسطى، رسَّ

طلب العلم واالبتكار إال بهدم سلطان الكنيسة، واالتجاه إلى اإللحاد، والدعوة إلى إعالء العقل والفالسفة أنه ال أمل في  

سة كالتوراة واإلنجيل، الحتوائهما على ما يتعارض مع   .بدل النصوص الدينية فأعلنوا صراحة معارضتهم للكتب املقدَّ

ة. في الكتاب املقدس، مرده إلى التحريف الذي لحق  التعارض الحاصل بين العلم الصحيح وما جاء  و   الحقائق العلميَّ

 علماء الغرب أنفسهم.بعض بالكتاب املقدس، كما بين ذلك 

هذه الحقائق في كتابه الذائع   Maurice Bucaille(1920-1998)   ولقد بّين الجراح الفرنس ي موريس بوكاي

سبقة، وبمو   حيث قال:  الصيت "اإلنجيل والقرآن والعلم"  إلى الوحي “دون أية فكرة م 
ً
ضوعية تامة أجدني أتوجه أوال

ا عن درجة التوافق بين نّص القرآن ومعطيات العلم الحديث، وقد كنت أعرف من بعض الترجمات أن  
ً
القرآني باحث

العربي   النص  تدقيق  بعد  إال معرفة جزئية، ولكن  منها  أكن أملك  الطبيعية، ولم  أنواع الظواهر  كل  القرآن يسوق 

نتقد من الوجهة العلمية في    بإمعان شديد، قمت بجردة شاملة، استبان لي فيها أنه ليس في القرآن تأكيد يمكن أن ي 

  .[ 14هذا العصر الحديث”. ]

الحظه   الذي  التناغم  هذا  خالف  سجل   موريسوعلى  فإنه  الحديث؛  العلم  وحقائق  القرآن  بين  بوكاي 

  :
ً
قمت بالتدقيق ذاته للعهد    “وقدتناقضات بين هذه الحقائق العلمية وما جاء في العهد القديم واألناجيل؛ فأردف قائال

التك سفر  من  أبعد  إلى  االنتقال  يحوج  ما  لألول  بالنسبة  ثمة  يكن  فلم  نفسها،  باملوضوعية  واألناجيل  وين القديم 

للوقوف على تأكيدات مناقضة ملعطيات العلم املعترف بها في هذا العصر.. ويغرق املرء دفعة واحدة عند فتح األناجيل  

في نسب املسيح الذي يبدو من الصفحة األولى في مشكلة مهمة، وهي أن نصَّ متى هو في هذه النقطة متناقض صراحة 

 . [14ع املعارف الحديثة املتصلة بقدم اإلنسان على األرض”. ]مع نّصِ لوقا، وأن هذا األخير واضح التناقض م

إن املقارنة بين القرآن الكريم وغيره من الكتب املقدسة، بالنظر إلى ما توصل إليه العلم الحديث من حقائق 

الكريم وثبوت حفظه القرآن  لنا صدق  تبين  َر   ثابتة، 
ْ
ك ِ
ّ
الذ َنا 

ْ
ل زَّ
َ
ن ْحن  

َ
ن ا  ﴿ِإنَّ تعالى  لقوله  وَن﴾   مصداقا 

 
َحاِفظ

َ
ل ه  

َ
ل ا  َوِإنَّ

 ن لنا كذلك التحريف الذي لحق بالكتب السماوية األخرى. ، كما تبيّ [9]الحجر: 

 

 خاتمة 

إلى تحقيق عبادة هللا تعالى وعمارة األرض، فهو   الفكر اإلسالمي، يشمل كل علم نافع يهدف  في  إن العلم، 

أما العلم، في الفكر الغربي، فهو قائم أساسا على املالحظة والتجربة وليس  يشمل العلوم الشرعية والعلوم الحياتية.

 على االستشهاد بنصوص الكتاب املقدس باعتباره غير علمي. 

والفرق بين مفهوم العلم، في الفكرين اإلسالمي والغربي، هو أن الفكر اإلسالمي يعتمد على الوحي بينما الفكر 

إلى االضطهاد الذي لحق بالعلماء والفالسفة، في القرون الوسطى، من ِقَبل رجال  ومرد اإلقصاء يعود الغربي يقصيه.

الكنيسة، وإلى تعارض الكتاب املقدس مع الحقائق العلمية بسبب التحريف الذي لحق به، على خالف القرآن الكريم  

 . الذي رفع مكانة العلم والعلماء، ولم تتعارض آياته املسطورة مع آيات الكون املنظورة
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