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مقّدمة المركز:

مواضيع البحث يف الجزء األّول من سلسلة مقاالت الالهوت املعارص، تتمحور حول بيان 

موضوعها  السلسلة  من هذه  الالحقة  الثالثة  واألجزاء  أساسية،  ومفاهيم  عاّمة  قضايا 

»العلم والدين«. 

فيه  البحث  ارتكز  وقد  والدين«  العلم  بني  »العالقة  لبيان  تخصيصه  تّم  الجزء،  هذا 

ما  عادًة  الرأي  فهذا  معلوم  هو  وكام  بينهام،  تعارض  بوجود  القائل  الرأي  تفنيد  عىل 

يطرح ويرّوج عىل ضوء أصول ونزعات إلحادية، لذلك تّم تسليط الضوء عىل آراء علامء 

الالهوت وسائر العلامء الذين ينتهجون فكراً دينياً سواًء كانوا مسلمني أو مسيحيني. 

من جملة املواضيع املطروحة للبحث يف هذا الجزء ما ييل: 

- الداللة املفهومية للعالقة بني العلم والدين 

- أمناط العالقة بني العلم والدين 

- عالقة العلم بالدين والفلسفة 

- تأريخ العالقة بني العلم والدين يف شتّى العصور 

- العالقة بني العلم والدين برؤية العلامء املسلمني واملسيحيني 

إضافًة إىل مواضيع أخرى مطروحة للبحث والتحليل يف هذا السياق. 

املتنّوعة يف  الفكرية  اآلثار  والعديد من  النظريات  يتضّمن مجموعة من  الكتاب  هذا 

شتّى مجاالت التنظري والفكر والتي تهدف يف الواقع إىل وضع حلٍّ ملسألة التعارض بني 
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العلم والدين، واملركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية وكام هو معهوٌد يف اتّباعه أصول 

األمانة العلمية، جمع املقاالت التي وقع االختيار عليها ضمن هذه السلسلة يك تكون 

بني يدي القرّاء الكرام دون أّي ترصٍّف؛ وغاية ما يف األمر أّن الرؤى النقدية والتوضيحية 

املتبّناة بخصوص عدٍد منها تّم ذكرها يف القسم املخّصص ملقّدمات املقاالت تحت عنوان 

كلمة التحرير. 

نتقّدم بالشكر الجزير لكتّاب املقاالت املختارة يف هذه السلسلة، ونرجو من القرّاء الكرام 

إتحافنا بآرائهم القيّمة.

النجف األرشف 

رئيس املركز / هاشم امليالين  

رمضان املبارك 1440 هـ



   مفهوم العلم وعالقته بالدين والفلسفة]]]
محمد تقي الجعفري]]]

ي هذه المقالة إىل تحليل 
العالمة محّمد تقي الجعفري تطّرق �ف

مفاهيم الدين والعلم والفلسفة بدّقٍة وإمعاٍن باعتبارها عنارَص 

ة العقالنية، ثّم سّلط الضوء عىل التساؤل المطروح  مكّونًة للس�ي

ف الدين والعلم والفلسفة،  حول وجود أو عدم وجود تعارٍض ب�ي

ي من الفلسفة هنا ما يطلق عليه العلماء المسلمون اصطالح 
ويع�ف

ثبات  »حكمة«، حيث ذكر تفاصيَل أساسيًة حول هذه المفاهيم لإ

ف العلم والدين. عدم وجود أّي تعارض ب�ي

ثالثة  العلم بصفته واحداً من  بأّن  الجعفري  العالمة  يعتقد 

بالتمام  الدين  مع  ينسجم  العقالنية،  ة  الس�ي ي 
�ف أساسيٍة  عنارَص 

ي أعىل المستويات.
والكمال ويّتحد معه �ف

   کلمة التحرير

]1]-املصدر: الجعفري، العالمة محّمد تقي، فلسفه دین، الجزء الرابع، الفصل الثاين، ص 393، معهد دراسات الثقافة والفكر اإلسالميني، قم، إیران، الطبعة 

الخامسة، 1394هـ. ش. )2015م(.

تعريب: حسن عيل مطر.

]2]-العالمة محّمد تقي الجعفري )1343–1419 هـ(: فيلسوٌف ومفّكٌر إسالميٌّ له العديد من املؤلّفات الفلسفية، ومن جملتها ما ييل: ترجمه وتفسیر نهج 

البالغه )27 جزءاً(، األمر بین األمرین، جرب واختیار، فلسفه دین، علم ودین در حیات معقول، همگرایی دین ودانش، نهایٔه االدراك الواقعی بین الفلسفه 

القدیمه والحدیثه، تحقیقی در فلسفه علم، موسیقی از دیدگاه فلسفی وروانی، بررسی ونقد نظریات دیوید هیوم در چهار موضوع فلسفی، توضیح 

وبررسی مصاحبه برتراند راسل - واِیت، بررسی ونقد برگزیده افکار برتراند راسل.
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ارتباط العلم والفلسفة والدين بالحياة المعقولة

املعقولة  الحياة  رئيسٍة يف  عنارَص  ثالثُة  الحكمة(،  )مبعنى  والفلسفة  والدين  العلم 

والفلسفة  )العلم  الكربى  الثالثة  للحقائق  املناسب  والفهم  اإلدراك  أن  يبدو  للبرش. 

والدين( وارتباطها يف ما بينها، إمنا يكون ممكناً يف ظل نوعني من البحث والتحقيق.

النوع األول: أن نأخذ بنظر االعتبار كلَّ واحٍد من هذه الحقائق الثالثة ونُخضعه 

للتحقيق من حيث املاهية وخصائصها بشكٍل مبارٍش. وهذا هو املنهج املتبع من قبل 

الفالسفة واملنظرين يف العلوم اإلنسانية منذ األزمنة املاضية حتى املرحلة املعارصة.

النوع الثاين: بالنظر إىل أن هذه الحقائق الثالثة من خصائص اإلنسان الذي يتمتع 

أساسها،  أسلوب حياته عىل  الحصول عىل  يريد  الذي  الحّي هو  اإلنسان  بالحياة، وأن 

ويختار لنفسه نوع الحياة التي تتمتع بأفضل األوضاع يف ضوء االرتباط بهذه الحقائق 

القضية  هذه  تحليل  عىل  يشٍء  كلِّ  قبل  نعمل  أن  لذلك  كنتيجٍة  علينا  يجب  الثالثة، 

القائلة: ما املراد من »مفهوم الحياة«؟

الطبيعة  تتبلور وتجري يف مرسح  التي  البحتة  الطبيعية  الحياة  املراد هو  كان  إذا 

باالرتقاء  له  شأن  ال  حيث  الحياة  من  النوع  هذا  فإن  الطبيعية،  بالعوامل  مدفوعًة 

التكاميل، والقيم واألهداف التي تعلو عىل األنا وحّب الذات، بل يكون محكوماً ومنبوذاً 

عند تزاحمه مع مقتضيات »الحياة الطبيعية«، لذلك فإن هذه النوع من الحياة ال يعرف 

النوع اإلنساين، والسعي إىل  أبناء  بالعدالة وحب  الحرية املسؤولة، وال يكون له شأٌن 

االرتقاء املادي واملعنوي الناشئ من الشعور بالتكليف السامي )الذي يعلو عى النفعية 

واملصلحة الذاتية(. إن هذا النوع من الحياة ال يحمل لإلنسان رشفاً وال حيثيًة وال أدىن 

نوٍع من أنواع القيم. وإن هذه الحياة إمنا تتناغم مع الجامل املحسوس واملعقول يف 

حدود تعزيزه ودعمه لحياة اإلنسان الطبيعية.

إن أهم وأكرب دافعٍ يف هذا النوع من الحياة هو حّب األنا املزاحمة وتضّخم الذات، يف 

حني أن الحقائق الثالث مورد البحث )الدين والعلم والفلسفة مبعنى الحكمة(، ترتبط 

باملراتب التكاملية والشؤون املتعالية للحياة التي نطلق عليها اسم »الحياة املعقولة«.
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باختصاٍر،  الدين والعلم والفلسفة  التحقيق سوف نشري إىل معنى  يف مقدمة هذا 

لننتقل بعد ذلك إىل الرشح التفصييل بشأنها.

1. الدين: مجموعٌة من العقائد والتكاليف واألخالقيات التي ال يكون للحياة من دونها 

أيُّ مفهوٍم ومعًنى سوى حّب الذات واألنا، وهي األنا التي جعلت مسرية اإلنسان عرب التاريخ 

غرَي قابلٍة للتربير والتفسري بسبب عجزه املخجل عن تعديلها. إن الدين يعني معادلًة راقيًة 

يف الحياة ومعرفتها والحركة فيها عىل أساس التبعية إىل الكامل املطلق والتعرّض لجاذبيتها 

والعمل عىل طبق هذا اإلدراك. وعىل حّد تعبري إقبال الالهوري: )إن الدين هو النهوض 

من الرتاب، يك تدرك الروح الطاهرة حقيقتها(]]].

2. الفلسفة: معرفة املباين العامة لعامل الوجود، واالستعداد إىل اإلجابة عن األسئلة 

الكامنة فوق متغرّيات عامل الوجود، أي املتغرّيات التي تكفلت بها العلوم املعرفية. وإن 

تطبيق هذه املعرفة يف مسار »السريورة« التكاملية، عبارٌة عن الحكمة التي تتعاطى مع 

الحقائق دون املفاهيم الوضعية املستندة إىل األفهام الذوقية واالستدالالت التربيرية.

والتجربة واإلدراكات  املشاهدة  بواسطة  للحقائق  الكشفي  االرتباط  العلم: هو   .3

الداخلية التي ميكن تسمية أنواعها بالشهود والحدس وما إىل ذلك. ومن البديهي حيث 

يكون اكتشاف الحقائق نسبيّاً، فإن االرتباط العلمي بها يكون بدوره نسبيّاً أيضاً.

كان هذا تعريفاً إجامليّاً بكلِّ واحٍد من األركان الثالثة الرئيسة يف »الحياة املعقولة«، 

وسوف نعمل يف األبحاث القادمة عىل التحقيق بشأن كلِّ واحٍد منها.

ومن البديهي أنه ال ميكن السري يف طريق »الحياة املعقولة« دون االتّصاف بجميع 

العوامل الرئيسة الثالثة، وهي: )الدين والعلم والفلسفة مبعنى الحكمة(.

ما هي الحياة المعقولة؟

إن الحياة املعقولة مُتثّل نوعاً من الحياة تصل فيها جميع الطاقات واالستعدادات يف 

وجود اإلنسان ـ يف حدود اإلمكان ـ إىل مرحلة الفعلية، من أجل تلبية حاجاته املادية 

]1]- مضمون بيت من الشعر من نظم الفيلسوف الباكستاين محمد إقبال الالهوري باللغة الفارسية، ونّصه: )چيست دين؟ برخاسنت از روي خاك... تا كه 

آگه گردد از خود جان باك(.
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واملعنوية. وهذه هي الحياة التي أطلق عليها يف القرآن الكريم األسامء اآلتية:

ُمْؤِمٌن  َوُهَو  أُنَْثى  أَْو  َذكٍَر  ِمْن  َصالًِحا  َعِمَل  {َمْن  تعاىل:  قال  الطّيبة«،  »الحياة   .1

َفلَُنْحِيَينَُّه َحَياًة طَيَِّبًة}]]].

2. »الحياة القامئة عى البّينة«، )الحياة القامئة عىل مبنى الدليل والربهان الواضح(. 

قال تعاىل: {لَِيْهلَِك َمْن َهلََك َعْن بَيَِّنٍة َويَْحَيى َمْن َحيَّ َعْن بَيَِّنٍة}]]].

إَِذا  لِلَِّه َولِلرَُّسوِل  اْسَتِجيُبوا  الَِّذيَن آََمُنوا  أَيَُّها  3. »الحياة الحقيقية«، قال تعاىل: {يَا 

َدَعاكُْم لِاَم يُْحِييكُْم}]]].

إن النقطة الهامة للغاية يف هذه اآلية، هي أن الحياة املجرّدة من الدين اإللهي ال 

باالنهيار يف كل  املهددة  للحياة  الحياة، بل هي مجرّد صورٍة مشّوهٍة  تستحق تسمية 

لحظٍة بسبب حّب اإلنسان املنفلت لذاته، وتحويلها إىل بركاٍن ميكن له أن ينفجر ويحّول 

األجيال والثامر يف حياة البرش إىل رماٍد، ومع ذلك يعلق عىل صدره وسام البطولة تقديراً 

عىل جهوده يف تحقيق هذا اإلنجاز!

الحياة املجرّدة من »الحياة املعقولة« صورٌة مشوَّهٌة للحياة الطبيعية

إن البسطاء املغرتّين بأنفسهم، عندما يلتفتون إىل تفاهة حياتهم وال يرون تفسرياً 

واضحاً لها، ال يجدون سبباً ومفهوماً للحياة التي اختاروها ألنفسهم، والتي ال تتجاوز 

حدود األكل والرشب والنوم والغضب والشهوة. تصيبهم سكرة عبادة األنا والقرب من 

الذات، ويسلّون أنفسهم بأن الحياة املنظمة والخاضعة للقانون هي الحياة املثالية التي 

ميكنها أن تضمن لنا إشباع غرائزنا، وال تفرض علينا تكليفاً آخَر غرَي عدم إزعاج اآلخرين. 

دليٍل عىل  إقامة  إىل  نحتاج معها  والتي ال  لنا،  بالنسبة  املثالية  الحياة  أجل هذه هي 

مطلوبيتها ومثاليتها! ويف الحقيقة إننا ال منتلك ما نقوله يف قبال أولئك الذين ال يرون 

تفاوتاً بني األمور املتضادة أدناه، فهؤالء ال يُفرِّقون بني الجهل والعلم! والحرية الشخصية 

]1]-النحل: 97.

]2]-األنفال: 42.

]3]-األنفال: 24.
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املسؤولة والتهتك واالستهتار! وال يُفرِّقون بني الجامل املحسوس واملعقول وبني اإلثارة 

يفرّقون  القانون ونقيضه! وال  بني  والظلم! وال  العدل  بني  اآلنية! وال مييّزون  والغريزة 

والديدان  النمل  وحياة  التكاملية  والسرّيوة  للتفسري  القابلة  الهوية  ذات  الحياة  بني 

والزواحف! ويرون يف خدمة إخوانهم يف اإلنسانية وإحياء حقوقهم أمراً مساوقاً التخاذ 

بني البرش وسيلًة للوصول إىل املآرب اآلنيّة واللذائذ الطبيعية املنفلتة وغري املكبوحة! 

التكليف يف قبال حقوق اآلخرين! وبالتايل  أنواع  وسحق اإلنسان والقضاء عىل جميع 

وباختصاٍر: إّن الوجود يعني بالنسبة إىل هؤالء العدَم! هذا هو معنى العبارة املعروفة 

املطبوعة يف أذهان جميع العقالء من بني البرش: »إن الذي ال يؤمن بوجود الله، يرى 

كلَّ يشٍء مباحاً«. إن الزَم هذه العبارة هو: إذا مل يكن هناك لحياة اإلنسان أيُّ معًنى 

معقوٍل، ال تكون جميع املامرسات يف هذه الحياة جائزًة فحسب، بل يُعدُّ تفويُت لذٍة 

عابرٍة نوعاً من األمراض الفتاكة، حتى لو توقفت تلبيتها عىل إبادة جميع الناس!

تتمتع  أركانها،  الحكمة«  مبعنى  والفلسفة  والعلم  »الدين  يُشكِّل  التي  الحياة  إن 

العقالء والكاملني من بني آدم  التي متور يف صدور وأفئدة  املثالية  بأسمى االمتيازات 

)عليه السالم(.

التام(،  الحّد  )مبعنى  للحياة  حقيقيٍّ  تعريٍف  إىل  التوّصل  استحالة  إىل  وبااللتفات 

هو  هذا  فيها.  املوجودة  واالمتيازات  الخصائص  توظيف  إىل  عليها  التعرّف  يف  نضطر 

قانون التعرّف عىل كلِّ حقيقٍة ال نتمكن من الوصول إىل معرفة كنه ذاتها وهويتها.

خصائص الحياة املعقولة

ال ميكن التضحية بالحياة املعقولة عىل مذبح وسائل الحياة حيث تحظى »الحياة 

املعقولة« بهويٍة أصيلٍة يف الحياة، وإن هذه الهوية دون أن تفقد ذاتها ضمن مختلف 

ضمن  والتأثر  التأثري  إطار  يف  ـ  نفسها  من  تبلور  والخارجي،  الداخيل  العامل  تبذبذات 

العالقات الرباعية )أي: عالقة اإلنسان بنفسه، وعالقته بخالقه، وعالقته بالعامل، وعالقته 

بإخوته يف اإلنسانية( ـ أفضل حاالت التوظيف واالستثامر يف حدود املمكن واملقدور.

ومن هنا فإن هذه الحياة ال يتّم التضحية بها قرباناً لوسائلها وأدواتها. وال بد لذلك 
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من التدقيق يف النقطة أدناه:

إن اإلنسان يف الوقت الذي يُبدي شوقاً عارماً تجاه الحياة ذات الهوية يف إطار »ما 

وسائل  يتخبّط يف  ما  غالباً  فإنه  املعقولة«،  »الحياة  من  يكون محروماً  يجب«، حيث 

الحياة املمتعة. حتى يبلغ به هذا التوّجه حّد إخراج الحياِة الحقيقية نفِسها من مرسح 

الوجود. وإن ما نراه يف اآلونة األخرية من الشعور الشامل بالتفاهة الذي يغمر أغلب 

الناس، يعود سببه إىل هذه النقطة.

اإلجابة الحاسمة عن األسئلة الجوهرية الستة إمنا تكمن يف »الحياة املعقولة«، والتي 

ميثل »الدين والعلم والفلسفة مبعنى الحكمة« أركانها الثالثة.

إن األسئلة الجوهرية الستة، هي كاآليت:

1. من أنا؟

2. من أين أتيت؟

3. إىل أين أتيت؟

4. مع من أكون؟

5. لَِم أتيت؟

6. إىل أين أذهب؟

ماّم  للبرش  واألدبية  والفلسفية  العلمية  واآلراء  العلوم  جميع  بني  من  هناك  ليس 

يقوم عىل اليقني، ما هو أهمُّ وأكرثُ قيمًة بالنسبة إىل الشخص العاقل من احتامل تلك 

مبفهوٍم  يحظى  البر  بأن  تقيض  )والتي  املحسوسات  الكامنة خلف حجاب  الحقيقة 

فوق ما تقتضيه طبيعته املادية، وهو املفهوم الذي يبدأ بـ »إنّا للَّه« وينتهي عند »إنّا 

إليه راجعون«(. فإذا أراد شخٌص أن يقول يف قبال هذا االحتامل املتفوق عىل جميع 

أنواع الحقائق اليقينية: لن أفرّط بلذات حيايت الطبيعية من أجل هذا االحتامل، فنحن 

بدورنا ليس لدينا ما نقوله ملثل هذا الشخص »املنفصل عن ذاته«.
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اإلجابة الصحيحة عن السؤال األول هي أساٌس وركٌن لجميع األسئلة

»من  السالم(، تقول:  الروعة مأثورٌة عن أمري املؤمنني )عليه  هناك حكمٌة يف غاية 

عرف نفسه فقد عرف ربه«. ومن خالل التدقيق يف هذه الحكمة الرشيفة، إذا توصلنا 

إىل إجابٍة حقيقيٍة عن السؤال األول القائل: )من أنا؟(، نكون عىل نحو القطع واليقني 

قد نجحنا يف اإلجابة عن سائر األسئلة األخرى أيضاً.

ميكن لنا بيان اإلجابة عن السؤال األول عىل الشكل اآليت: إّن اإلنسان كائٌن مؤلٌَّف من 

أنواع العنارص الطبيعية ومن حقيقٍة قامئٍة عىل الحكمة اإللهية السامية باسم الروح أو 

النفس اإلنسانية التي تدخل إىل عامل الوجود من مجرى الطبيعة، ومن خالل العبور منها 

بواسطة االستعانة بالروح اإللهية ـ التي نفخت فيه ـ ومن خالل توظيف العقل والقلب 

إىل  الشخصية  إيصال هذه  الشخصية، يسعى بشوٍق عارٍم من أجل  والوجدان وإرادة 

كاملها، استعداداً لبلوغ الهدف األسمى من الحياة، الذي هو عبارٌة عن التعرّض لجاذبية 

الكامل املطلق املتمثل بوجود الله ذي الجالل واإلكرام.

املعقولة«. وعىل  »الحياة  أنا؟« يف  الجواب اإلجاميل عن سؤال »من  أجل هذا هو 

األبعاد  وتحقيق  وتحليل  لبحث  الكتب  من  املجلدات  مئات  إىل  حاجتنا  من  الرغم 

النفسية والذهنية والسلوكية لإلنسان يف مرسح الطبيعة، إاّل أنّنا نكتفي هنا بتوضيح 

اإلجابة عن األسئلة الالحقة التي تُعترب من فروع اإلجابة عن السؤال األول.

اإلجابة عن السؤال الثاين )من أين أتيت؟(

الطبيعية  ما فوق  والطاقات  القوى  تلك  بكل  يتمتع  كائٌن  أين  بحقيقة  اإلقرار  بعد 

والشوق العارم إىل الهدف األسمى من الحياة ـ الذي يسمو عىل املادة واملاديات ـ يثبت 

أين جئت إىل هذه الحياة من ِقبل حكمٍة ومشيئٍة تفوق الطبيعية، وهي مشيئة الله 

عامل  ما فوق طبيعيٍة، ومن  بحقيقٍة  أمتتع  فأنا  املطلق. وعليه  والحكيم  والعامل  القادر 

يفوق املادة، وقد جئت إىل هذا العامل استناداً لحكمٍة ومشيئٍة إلهيٍة.

اإلجابة عن السؤال الثالث )إىل أين أتيت؟(
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 ، إن كون هذا العامل املتصف بالنظم واإلبداع املذهل، يثبت مفهوميته بوضوٍح تامٍّ

القائلة  ال يحتاج إىل استدالٍل وإثباٍت. ومع ذلك فإننا من خالل إدراك هذه الحقيقة 

بأننا من ناحية البنية الطبيعية وامتالكنا قوًى ما فوق طبيعيًة، من قبيل: العقل والقلب 

والوجدان وغري ذلك من الطاقات والقوى التكاملية، والتي تصل إىل تكاملها وفضيلتها 

السامية يف هذه الحياة التي نعيش فيها، وتغدو مستعّدًة للتعرّض إىل »جاذبية الكامل 

املطلق«، تثبت لنا القيمُة واملفهومية العظيمة لهذا العامل الذي نعيش فيه عىل نحٍو 

واضٍح جّداً. وعليه فإن اإلجابة عن السؤال القائل: )من أين أتيت؟(، هي كاآليت: إّن هذا 

املكان الذي أتينا إليه هو عبارٌة عن مصنعٍ عظيٍم جّداً، يراد منه إثبات كينونتنا، وتحويل 

هذه الكينونة من القّوة إىل الفعلية.

اإلجابة عن السؤال الرابع )مع من أكون؟(

إّن جميع األفراد واألشخاص من أبناء جلديت من بني البرش يف هذه الدنيا ـ الذين 

أتواصل معهم ـ قد َعرَبوا جميعاً رجاالً ونساًء من هذه القناة البرشية ودخلوا مرسح 

ًة ومهيَّأًَة.  الحياة. ومن خالل أصل تقسيم األعامل تغدو حياتنا االجتامعية معدَّ هذه 

أبناء  من  اآلخرون  ميتلكه  الطبيعية  فوق  وما  الطبيعية  الساحة  يف  أمتلكه  يشٍء  وكلُّ 

جلديت أيضاً. إن جميعنا يتمتع باستعداداٍت وطاقاٍت إذا أمكن لنا الخروج بها من مرحلة 

االنسجام واالتحاد  أقرب إىل  الصحيح، سوف نكون  بالشكل  الفعلية  القّوة إىل مرحلة 

والتناغم يف ما بيننا. ويكون مبدؤنا ومسارنا وغايتنا جميعاً واحدًة.

اإلجابة عن السؤال الخامس )إىل أين املصري؟(

والطاقات واإلنجازات  العظمة  تختزنه من  اإلنسانية مبا  الكينونة  لنا  تتجىل  عندما 

أن أحقر  يثبت  التاريخ، وكذلك عندما  املذهلة عىل طول  املادية واملعنوية  واألنشطة 

الظواهر والسلوكات واألقوال والنوايا الصادرة عن اإلنسان، ال ميكن أن تبقى دون نتيجٍة، 

وكذلك عندما يثبت أنه ال تكون هناك أيُّ قيمٍة وال ميكن إثبات أيِّ حقٍّ دون القول 

يبلغ شعوره  أن  وُمتَّزٍِن  عاقٍل  إنساٍن  أليِّ  ال ميكن  أنه  يثبت  وعندما  واألبدية،  باملعاد 

الحياة، ويلقن نفسه  القطع يف هذه  الشخصية( إىل مرحلة  أو  األنا  )أو  الروح  بخلود 



17    طفععم السطط و سقصاه بالثغظ و الفطسفئ

بأن نهاية هذه الحياة الدنيوية هي املنزل األخري، سيدرك بالتايل من خالل فهم هذه 

الحقائق »إىل أين سيذهب؟ وإىل أين سيكون املصري؟«.

اإلجابة عن السؤال السادس )ملاذا أتيت؟(

بعد اتضاح اإلجابة عن السؤال األول، تتضح اإلجابة عن هذا السؤال بشكٍل كامٍل 

أيضاً، ألنني أدرك أن وجودي صادٌر عن الحكمة اإللهية املتعالية والفيض الرباين، املتمثّل 

بالحكيم الذي يستحيل عليه فعل القبيح والعبث. وإين أمتلك طاقاٍت عظيمًة إذا تّم 

تفعيلها تحقق ذلك الهدف األعىل واألسمى من الحياة. وإين أجد من نفيس هذا الشوق 

العارم إىل بلوغ ذلك الهدف األسمى بشكٍل واضٍح جّداً. وإن قوة وأصالة هذا الشوق له 

من الواقعية والجدية واألصالة مبقدار ما لكل هذا التقّدم العلمي واالزدهار الصناعي 

لإلنسان يف  الوجودية  الرقعة  واتساع  االجتامعية  والعالقات  الفلسفية  والرؤية  والفني 

هذا الكون الفسيح، بيد أن الهدف الذي يجب بذل الحد األقىص من الجهود من أجل 

الوصول إليه هو التعرّض إىل جاذبية الكامل املطلق املتمثل بالله ذي الجالل واإلكرام. 

وإن العامل أو العوامل الرئيسة يف التعرّض لجاذبية الكامل املطلق، هي الجهود واألعامل 

التي يطلق عليها يف الثقافة الدينية مصطلح »العبادة«.

ما هي العبادة؟ وبعد بداية حالة »اليقظة« والشعور مبفهومية كينونَِتي ووجودي 

الحكيم عىل اإلطالق، تغدو  بالله  العامل  نتيجة تالحم هذا  الذي هو  املفاهيم  يف عامل 

جميع أعامل اإلنسان العضلية والفكرية والنفسية يف إطار إصالح وتنظيم أبعاده املادية 

واملعنوية، عبادًة، إْذ منذ لحظة اليقظة األوىل والشعور املذكور يجد اإلنسان نفسه يف 

حرضة الله سبحانه وتعاىل. إن تنّوع العبادات وتقديم الخدمات وأداء التكاليف والقيام 

يف  وسجوداً  وركوعاً  وتسبيحاً  ذكراً  الله  عند  بأجمعها  تعترب  اآلخرين،  حقوق  بواجب 

امللذات والتفاهات اسم  السكارى والخائضون يف  الذي يطلق عليه  الكبري  املعبد  هذا 

تعاىل:  قوله  قبيل  من  آياٍت  مضامني  يف  نتمّعْن  فصاعداً  اآلن  من  تعالَْوا  إًذا  »الدنيا«. 

َ لَُهْم أَنَُّه الَْحّق{]]]، و}َويِف أَنُْفِسكُْم أََفالَ  {َسرُنِيِهْم آَيَاتَِنا يِف اآْلََفاِق َويِف أَنُْفِسِهْم َحتَّى يََتَبنيَّ

]1]-فصلت: 53.
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وَن}]]]، مبزيٍد من التأّمل والتدبّر. عىل أمل أالّ نغرق يف ظلامت الجهل والضياع يف  تُْبرِصُ

كل يشٍء. لندقِِّق اآلن يف األحاديث الواردة بشأن معرفة النفس. روي عن أمري املؤمنني 

عيل بن أيب طالب )عليه السالم(، أنه قال:

1. »أفضُل املعرفِة معرفُة اإلنساِن نفَسه«.

2. »أفضُل الحكمِة معرفُة اإلنسان نفَسه، ووقوفُه عند قدرِه«.

3. »أفضُل العقِل معرفُة اإلنساِن نفَسه، فمن عرف نفَسه عِقل، ومن جهلها ضّل«.

4. »كيف يعرف غريَه من يجهل نفَسه؟!«.

5. »من جهل نفَسه كان بغري نفِسه أجهَل«.

6. »كفى باملرء جهالً أن يجهل نفَسه«.

7. »من عرف قدَر نفِسه مل يُهْنها بالفانيات«.

8. »من عرف نفَسه فقد عرف ربَّه«.

9. »من عرف نفَسه جّل أمرُه«.

10. »من عرف نفَسه فهو لغريِه أعرُف«.

11. »من عرف نفَسه فقد انتهى إىل غايِة كلِّ معرفٍة وعلٍم«.

12. »من مل يعرْف نفَسه بُعد عن سبيل النجاِة، وَخبَط يف الضالل والجهاالت«]]].

عىل  الوجود  عامل  تفهم  أن  أردت  إذا  تُدقَِّق:  أن  الحقيقة  عن  الباحث  أيُّها  عليك 

حقيقته أن تفهم نفسك عىل حقيقتها.

وعليك أن تُدقِّق أيضاً: إّن الدين هو النهوض من الرتاب، يك تدرك الروُح الطاهرُة 

حقيَقتها كام قال إقبال الالهوري.

»الحياة  خصائص  أعظم  من  هي  التي  الروحية  الطأمنينة  إن  الثالث:  االمتياز 

]1]-الذاريات: 21.

]2]-محمد محمدي ريشهري، ميزان الحكمة، ج 3، ص 91 ـ 93. نقاًل عن: غرر الحكم وبحار األنوار.
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الحكمة(.  )مبعنى  والفلسفة  والدين  العلم  أساس  عىل  تحقيقها  ميكن  إمنا  املعقولة«، 

تكمن أهمية هذا االمتياز يف أنه ال ميكن تصّور أيِّ عامٍل ملكافحة األمراض الناشئة من 

أنواع االضطرابات والفوىض والخوف والتعارض الداخيل إال ضمن الحركة يف مسار »الحياة 

املعقولة«. ال يعلم غري الله نوع التاريخ الذي يدعو إىل الفخر واالعتزاز الذي سريسمه 

اإلنسان لو استبدل تاريخه الراهن املخجل، واختار الطأمنينة ضمن »الحياة املعقولة«. 

وبفعل االبتالء املخجل لألكرثية الساحقة من الناس باألمراض واألزمات النفسية، عجزنا 

عن تعريف اإلنسان وتحديد ماهيته الحقيقية!

االمتياز الرابع: إمنا يف رقعة »الحياة املعقولة« ميكن لجميع الناس من شتى األعراق 

التكاليف  أداء  يف  املعقول  باالتحاد  شعورهم  بسبب  ـ  واألمم  والشعوب  والقوميات 

واستيفاء الحقوق ـ بلوغ الحد األسمى من األصول والقيم التي كان الناس حتى هذه 

اللحظة مُيَنُّون أنفسه بها ويَتَغنَّْون بأمجادها.

ومن دون دخول البرشية يف دائرة »الحياة املعقولة« يف مواجهة السيوف املسلولة التي 

أعّدها وشحذها لهم أشقياُء من أمثال: سيزار بورجيا]]] ملهم ميكافيليل، وجنكيزخان، 

ملقاومة  إمكانيٌة  هناك  تكون  لن  نيتشه،  وفريدريش  وتيمورلنك،  وكاليغوال،  ونريون، 

هؤالء الجبابرة والظلمة.

واألتراح  واملرسات  واألحزان  األفراح  وتوجيه  تفسري  ميكن  ال  الخامس:  االمتياز 

والضحك والبكاء إال يف »الحياة املعقولة«. وكام يقول املولوي:

»إن الضحــَك تعبــريٌ عــن لطفــك، والبــكاَء شــكًوى مــن ســخطك، فهاتــان 

العــامل، تشــري إىل معشــوٍق واحــٍد«]]]. الرســالتان املتناقضتــان يف 

بالخصائص  االمتياز السادس: إن اإلنسان يف مسار »الحياة املعقولة« ال يقنع أبداً 

واللوازم الطبيعية للحياة البهيمية، بل يسعى عىل الدوام ـ مهام طال به العمر ـ إىل 

]1]-سيزار بورجيا أو تشيزري بورجيا )1475 ـ 1507 م(: جرناٌل إيطايلٌّ نجل البابا ألكسندر السادس غري الرشعي. منحه والده لقب الكاردينال عندما كان له 

من العمر سبعة عرش عاماً. اشتهر بالظلم وعدم الرحمة يف حروبه، استلهم ميكافيليل من شخصيته يف تأليفه كتاب )األمري(. املعرّب.

]2]-مضمون بيتني من الشعر بالفارسية للمولوي يقول فيه: خنده از لطف حكايت مي كند... گريه از قهرت شكايت مي كند... اين دو بيغام مخالف در 

جهان... از ييك دلرب روايت مي كند.
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الحياة  ماهية  االعتبار  بنظر  الكامل. خذ  نحو  والتحّول  املعلومات  املزيد من  تحصيل 

والروح من وجهة نظر شخٍص اعتياديٍّ ال همَّ له يف الحياة غري »األكل والرب والنوم 

ـ ومن  الحيوانات  ـ مام تقوم به جميع  والغضب والشهوة والطرب واللهو واللعب« 

البديهي أن »الحيوان ال علم له مبكانة البر«، ال يفهم شيئاً آخر عن تلك الحقيقتني 

الُعظميني وعنارص فاعليتهام، ولذلك ال يسعى إىل االرتباط بأيِّ واحٍد من عنارص االرتقاء 

والتسامي.

ثم دقِّْق يف ماهية الحياة من وجهة نظر إنساٍن عالٍِم وُمِجدٍّ من أجل املعرفة والعمل 

عىل توظيفها. من البديهي أن تجدوا الفرق بني هذين الشخصني أكرَب بكثريٍ من الفرق 

واستعداده  حقيقته  عىل خالف  حركٍة  بأيِّ  يقوم  ال  الحجر  ألن  والحجر!  اإلنسان  بني 

وما حدده له قانون الطبيعة، يف حني أن اإلنسان الذي ال يرى حياته منحرصًة يف األكل 

والرشب والنوم والغضب والشهوة، يقيض حياته بأجمعها يف الكفاح والجهاد مع نفسه 

الذي يبدأ من األعىل وال ينتهي عند األسفل. إن خصيصة »الحياة املعقولة« يكمن يف أنه 

ما مل يبلغ بالحياة واملوت إىل املقام األسمى لقوله تعاىل: {ُقْل إِنَّ َصاَليِت َونُُسيِك َوَمْحَياَي 

معنى  هو  هذا  أبداً.  ومسريته  جهوده  عن  يتوقف  لن  الَْعالَِمنَي}]]]،  َربِّ  لِلَِّه  َوَماَميِت 

)الحياة الطّيبة( التي ورد ذكرها يف القرآن الكريم.

االمتياز السابع: إن هذا االمتياز الذي يجب عّده ـ بعد الحصول عىل جواٍب عن األسئلة 

الستة من قبل »الحياة املعقولة« من أهم وأعظم االمتيازات، يُسمى بـ »تعديل األنا«.

تُعدُّ هذه ظاهرًة بديهيًة عىل طول تاريخ الحياة البرشية عىل وجه الكرة األرضية، 

وأنواع  للمفاسد  منشأً  يَُعدُّ  كان  وأشكالها،  أنواعها  بشتى  الذات  وحّب  األنا  أن  وهي 

الضالل والطغيان وتحويل الباطل إىل حقٍّ والحق إىل باطٍل، وسيبقى األمر كذلك. وميكن 

القول بكل ثقٍة: من املمكن أن تخمد جميع الرباكني يف الكرة األرضية ـ وسائر الكرات 

األخرى حيث يكون هناك براكنُي ـ بالكامل، وتبقى الجبال يف أماكنها، بيد أن ظاهرة األنا 

وحّب الذات ستبقى كام هي ضاربًة بجذورها يف عمق وجود أغلب الناس، وال ميكن 

القضاء عىل هذه الظاهرة إال بالقضاء عليهم!

]1]-األنعام: 162.
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وعىل هذا األساس يتعنّي علينا القول: ما دام وباء األنا وحّب الذات املزمن مل يتم 

تحويله بواسطة »الحياة املعقولة« إىل تكامٍل يف الشخصية السليمة، وهو الذي يُعرف يف 

منطق الدين بـ »التقوى«، فإن جميع األنظمة الحقوقية واألخالقية واملذهبية السياسية 

الشامخة  القصور  وزان  فهي عىل  كانت صحيحًة،  إذا  للبرش،  املنشودة  الثقافات  وكل 

واملنيفة التي يتم بناؤها فوق فّوهات الرباكني.

إّن كلَّ ديٍن أو فلسفٍة أو علٍم يعجز عن تحقيق »الحياة املعقولة« للناس بسبب 

افتقاره للمزايا السبعة املتقّدمة، لن يقّدم أيَّ عمٍل بَّناٍء وإيجايبٍّ للبرش، ولن يكون سوى 

وسيلًة لالستثامر ملصلحة األنانية البرشية يف مختلف أشكالها.

نتائج البحث

بالعالقة  يتعلق  ما  يف  االعتبار  بنظر  أخذهام  ميكن  للغاية  هاّمتان  نتيجتان  هناك 

التكميلية بني الدين والعلم والفلسفة )مبعنى الحكمة(، وهام كاآليت:

إلدارة  الذات  )امتالك  الذات  صيانة  وعوامل  ألشكال  ميكن  ال  كام  األوىل:  النتيجة 

الكربى، كذلك ال ميكن  الظاهرة وقدرتها  الحياة( أن تحّدث أدىن خلٍل يف أصالة هذه 

»الحياة  يف  األساسية  الثالثة  األركان  وموارد  مصاديق  يف  والتحّول  واألشكال  للوسائل 

املعقولة« وهي )الدين والعلم والحكمة(، أن تحدث أيَّ خلٍل يف أصالة وعظمة »الحياة 

املعقولة«. كام ال ميكن الختالف البيئة وتنّوع الظروف والرشائط أن تغرّي يف أصالة العقل 

السليم والوجدان والشهود.

ومن هنا فإن جميع ما نشاهده من أنواع الصخب والضجيج واملعارك املفتعلة أو 

أيِّ  الغرب والرشق، ال تقوم عىل  الواقع والتي أصبحت موضًة شائعًة يف  البعيدة عن 

أساٍس متنٍي، وال تستند إىل أيِّ ركٍن رصنٍي.

البرش أن نحتكر إصدار أيِّ أحكاٍم نهائيٍة بشأن  بنا نحن  الثانية: ال يجدر  النتيجة 

الثالثة  الحقائق  ومصاديق  وفروع  ونتائج  وهوية  بتعريف  املتعلقة  املسائل  جميع 

املعقولة«  »الحياة  ووسائَل  أشكاَل ومصاديَق  ألّن  والحكمة(؛  والعلم  )الدين  العظمى 

ذاُت مستوياٍت وأبعاٍد تشمل جميع األزمنة.
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هل هناك تعارٌض بني الدين والعلم والفلسفة )مبعنى الحكمة(؟

مبعنى  والفلسفة  والدين  )العلم  املتقدم  البحث  إىل  الدقيق  االلتفات  خالل  من 

الرئيسة يف »الحياة املعقولة« للبرش(، والتدقيق الكايف  الثالثة  العنارص  الحكمة، وهي 

والرضوري يف معنى »الحياة املعقولة« سنجد أنها ال تُعدُّ من أكرث أنواع الحياة مثالية 

لإلنسان فحسب، بل وإنها كذلك تلبي حاجاته وتحل مشاكله يف جميع أبعاد الحياة، 

وأنها العنرص الوحيد الذي يعمل عىل املواءمة بني هذه الحقائق الثالثة العظمى )الدين 

والعلم والفلسفة(.

املفاهيم  من  بضعًة  يعني  ال  املذكورة  الثالثة  األركان  هذه  من  مرادنا  أّن  واضٌح 

االعتيادية السائدة بني الالعبني املحرتفني فيها، مبعنى أن مرادنا من الدين ليس هو ذلك 

املقدار من الحركات واألفعال واألذكار التي ال ترتك أيَّ أثٍر عىل التقدم والرقي التكاميل 

والعقائد  التكاليف  املجموعة من  تلك  الدين هو  املراد من  بل  أبداً،  اإلنسان  يف روح 

والحقوق واألخالقيات التي من دونها ال يكون للحياة أيُّ مبًنى سوى حّب الذات واألنا 

املدّمرة. إنها األنا التي تدفع اإلنسان بسبب عجزه املخجل أمامها إىل الحنني إىل حقبة 

وترية  من  ورّسع  الكهوف  تلك  طّور  قد  أنه  هو  أمكنه  ما  وغاية  الكهوف.  يف  السكن 

تجميلها وتزيينها املتنّوع عىل املستوى الظاهري. ومرادنا من الفلسفة هي الحكمة التي 

ميكنها تزويد اإلنسان بجناَحِي العلم والعمل ليطري بهام إىل أعىل قمم الكامل املمكن.

ما هي الحكمة؟

إّن الحكمة ـ كام سبق أن ذكرنا ـ هي عبارٌة عن: معرفة املباين العامة لعامل الوجود، 

واالستعداد لإلجابة عن األسئلة الكامنة فوق متغرّيات عامل الوجود )التي تتكفل العلوم 

املعرفية باإلجابة عنها(. ومن ثَّم تطبيق هذه املعرفة يف اتجاه »الّسريورة« التكاملية. 

وهذه هي الحكمة التي تتعاطى مع الحقائق، دون املفاهيم الوضعية القامئة عىل الفهم 

الذوقي واألدلة التربيرية.

وعىل هذا األساس فإن الحكمة تعني تلك األصول املعرفية الثابتة التي ال يؤثر فيها 

ترصّم األزمنة وال اختالف األمكنة وال تغرّي العلوم، إال يف حدود املوارد الجزئية وبعض 
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مصاديقها، يف حني أن عمدة مسائل وأصول الفلسفات االصطالحية والفنية هي عبارٌة 

عن انتزاعاٍت من علوم عرصها وفهٍم خاصٍّ لإلنسان والعامل.

ونحن يف هذا البحث سوف نشري إىل بيان مناذج من أصول الحكمة الخالدة:

1. إن حقيقة العامل ال ربط لها باإلدراك الذهني أو أيِّ تأثريٍ من ِقبل املدركني. عىل 

الرغم من تدخل عوامل األقطاب املدركة يف العلم والفلسفة ويف أيٍّ معرفٍة مستحَصلٍة.

2. إن عالَم الوجود قد ُخلق عىل أساٍس من الحكمة اإللهية املتعالية.

3. إن جميع أجزاء عامل الوجود تسري عىل أساس القانون. ولو مل يَْجِر هذا القانون يف 

جميع أجزاء عامل الوجود، »مل يكن هناك يشٌء رشطاً أليِّ يشٍء آخَر، وأمكن توقُّع كلِّ 

يشٍء يف أيِّ لحظٍة«.

4. لقد ُخلق اإلنسان يف عامل الوجود بوصفه كائناً عظيامً ميتلك االستعداد إىل التكامل 

الحكامء  قبل  من  جادٍّ  باهتامٍم  حظي  وقد  املتسامي،  واألخالقي  والقيَمي  الوجودي 

من  وأسمى  أعىل  التي هي  الحياة  من  األعىل  الهدف  إىل  الوصول  أجل  من  والعرفاء 

وجود اإلنسان نفسه، وفوق عامل الطبيعة.

5ـ  إن بذل أيِّ مجهوٍد يف تعليم وإعداد هذا الكائن العظيم )اإلنسان(، وإعداده  للمسري 

يف »الحياة املعقولة« واجٌب عىل جميع الناس عىل املستوى الفردي والجامعي.

من  تُعدُّ  الوجود،  عامل  يف  والدينية  والِحَكمية  والشهودية  العلمية  الرؤية  إن   .6

الواجبات األولية.

7. إن االرتباط بالله من خالل العبادة الفردية يُعدُّ من رضورات الِحكمة.

8. االعتقاد بأصوٍل من قبيل:

أ ـ االعتقاد بوجود الله تعاىل خالق عامل الوجود.

ب ـ الصفات الكاملية يف أعىل درجاتها الخاصة بالذات القدسية لرّب العاملني.

ج ـ رسالة األنبياء العظام واألمئة املعصومني لتبليغ وتفسري األحكام وحقوق الناس 

املستندة إىل الوحي وفطرة الناس األصيلة.
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د ـ املعاد واألبدية.

بعد  املعصومني  األمئة  وقيادة  األنبياء،  بعد  الله )ص(  رسول  بقيادة  االعتقاد  ـ  هـ 

رسول الله )ص(.

9. الكرامة والحيثية والرشف اإلنساين يف هذه الحياة التي تجب رعايتها بالكامل.

10. الحرية املسؤولة.

11. تساوي الجميع أمام القانون.

12. حق متتع جميع الناس بالحقوق املرشوعة.

13. ِمالُك رشف وعظمة كلِّ إنساٍن رهٌن مبقدار صيانته التكاملية لذاته )التقوى(.

14. الحق يف الحياة الكرمية واملتعالية التي أنعم بها الله عىل جميع أفراد البرش.

هذه مناذُج من األصول األساسية للحكمة املوجودة بالنسبة إىل الدين الساموي أيضاً. 

 ، وعليه يكون االنسجام واالتحاد بني الدين والفلسفة، مبعنى أّن الحكمَة أصٌل بديهيٌّ

ليس إلنكاره أو التشكيك فيه من سبٍب سوى الجهل والغايات املغرضة.

فإذا تنبّهنا إىل تعريف العلم أيضاً، سندرك أن العلم بوصفه ثالث هذه العنارص يف 

الحياة املعقولة، يحتوي عىل أسمى حاالت االتحاد والتناغم مع الدين.

تعريف العلم وخصائصه

ما العلم؟

معرفتها  املطلوُب  البُعُد(  )أو  الجهُة  من حيث  الذهن  يف  حقيقٍة  اكتشاُف  تّم  إذا 

داً ومشخَّصاً مائًة باملائة، يكون إدراك  ، وكان ذلك املكتشف محدَّ )معرفته(، عىل نحٍو تامٍّ

تلك الحقيقة إدراكاً علميّاً، من قبيل القضية القائلة: إن املاء مؤلٌَّف من عنرصين، من 

األوكسجني والهيدروجني بنسبتنْي معيَّنتنْي.

ائط القانون العلمي �ث

»الرأي  عن  نتحّدث  أو  العلمية«  »املسألة  أو  العلمي«  »القانون  عن  نعرّب  عندما 
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العلمي«، قد يكون مراُدنا من ذلك معايَن مختلفًة. فأحياناً يكون املراد من العلم شيئا 

هو من السعة والتعميم بحيث يشمل حتى الفرضيات والنظريات أيضاً. حيث نالحظ 

هذا املعنى يف املراحل املتأخرة كثرياً، إْذ يتّم طرح جميع البحوث الفيزيائية النظرية، 

واملفاهيم االجتامعية النظرية، وغريها من املعارف النظرية األخرى وال سيام يف أبحاث 

العلوم اإلنسانية النظرية، بلفظ »العلمية«، يف حني أنها تُطرح للتحقيق والنقاش العلمي، 

ال أنها تتمتع بالناحية العلمية والواقعية. وأحيانا يُراد من العلم معًنى محدوٌد وخالٌص 

أن  املعنى حقيقيٌّ وميكنه  بهذا  والعلُم   . تامٍّ نحٍو  العلم عىل  انكشاف  وهو عبارٌة عن 

يحدد مصري ومسار واقعية حياة اإلنسان يف عالقاته األربعة الرئيسة، وهي: )1 ـ عالقة 

اإلنسان بنفسه. و2 ـ عالقته بخالقه. و3 ـ عالقته بعامل الوجود. و4 ـ عالقته بإخوته يف 

اإلنسانية(. ويف املرحلة املعارصة قد ذكروا ثالثة رشوٍط للقضية العلمية، فإذا غضضنا 

الطرف عن األلفاظ واملصطلحات الخاصة، سندرك أنها كانت مأخوذًة حتى يف املراحل 

املتقدمة أيضاً، ولكن بعباراٍت أخرى.

الرط األول: كلية القانون

إذا مل يكن موضوع القضية كلِّيّاً، مبعنى أنه كان جزئيّاً، ومل تكن القضية عاّمًة بفعل 

غياب جهة الكم، من قبيل القضية القائلة: »إّن املاء مؤلٌَّف من عنرصين من األوكسجني 

والهيدروجني بنسبتنْي ُمعّيَنتنْي«، ففي هذا النوع من املوارد إذا كانت األجسام متعددة 

وقابلة للتكرار، ميكننا القول: إّن القضية املذكورة هي قضيٌة علميٌة. إًذا ليس املراد من 

الشمول  عىل  دالٍة  وأداٍة  لفٍظ  عىل  مشتمالً  القضية  موضوع  يكون  أن  الكلية رضورًة 

اللغات األخرى.  « و»جميع« وما شابه ذلك يف  قبيل: »كلُّ واالستيعاب والتعميم، من 

وبطبيعة الحال فإنهم يف دائرة العلوم من أجل تحديد الحقيقة املوجودة يف القضية 

عىل  دالٍَّة  بكلمٍة  املحموالت  عليها  تُحمل  التي  املوضوعات  من  الخاص  للنوع  يأتون 

الكلية، وبذلك يحولون دون إبهام القضية وانحصار املوضوع يف حقيقٍة مشخَّصٍة. وبدالً 

من القول: »إن بعض األجسام تتألف من عنرَصي األوكسجني والهيدروجني«، يعملون 

ٍص للموضوع وبلفٍظ دالٍّ عىل الكلية والتعميم، من  عىل ذكر القضية بنوٍع محّدٍد ومشخَّ

قبيل: »إّن كلَّ ماٍء يتألف من عنرصين: من األوكسجني والهيدروجني«.
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منشأ کلية القضايا العلمية

عىل  املنشأ  هذا  إن   :107 إىل   101 الصفحة  من  )شناخت(]]]  كتاب  يف  ذكرنا  كام 

قسمني:

املثال: إن  القضية. فعىل سبيل  أنواع وأفراد  القسم األول: استقراء وتجربة جميع 

، تقع موضوعاً لقضيٍة علميٍة،  جميع أنواع الحيوانات أو جميع أفراد اإلنسان بشكٍل عامٍّ

من قبيل: »إّن جميع أنواع الحيوانات تتوالد«. وبطبيعة الحال فإن املشاهدة املبارشة 

يف الغالب ألنواع موضوٍع ما )مثل الحيوان( ـ ال سيام مع االنتشار الواسع لعلوم األحياء 

يف عرصنا ـ تُعدُّ أمراً ممكناً، وبذلك ميكن لنا بيشٍء من التسامح أن نَّدعي الكلية، وطرح 

القضية بوصفها قضيًة علميًة. بيد أن هذا التسامح الجزيئ يجب أن يتّم االلتفات له، 

يك ال يقع الباحثون يف الخطأ. إن االستقراء والتجربة يف جميع أفراد موضوٍع ما، ال هو 

عنارصه  ما من خالل  معرفة موضوٍع  لنا من خالل  إذ ميكن   . وال هو رضوريٌّ ممكٌن 

الرئيسة، أن نصدر قضيًة كليًة بشأن أفراد ذلك املوضوع. فعندما نتعرّف عىل ماهية 

لنا أن نعرّفه كموضوٍع لقضيٍة علميٍة، ونقول: إن  املاء بحميع عنارصه األصيلة، ميكن 

جميع أفراده ومصاديقه، باستثناء الخصائص املوضعية هي كذا وكذا، من قبيل: األمالح 

املتنّوعة املوجودة بأشكاٍل مختلفٍة يف املياه املنترشة عىل الكرة األرضية. وباختصاٍر فإن 

تأليف قضيٍة علميٍة تتمتع بكليٍة وشموٍل لجميع أفراد موضوٍع ما، يكفي التعرّف عىل 

أريد  إذا  الجنس  ماهية  معرفة  تكفي  ال  بشكٍل صحيٍح. يف حني  املوضوع  ذلك  هوية 

بيان قضيٍة علميٍة بشأن أنواع ذلك الجنس، بل ال بد من التحقيق يف كلِّ نوٍع بجميع 

مختصاته. فعىل سبيل املثال نحن ال نستطيع ـ من خالل معرفة الجنس الكيل للحيوان 

بوصفه موجوداً يتمتع بالشعور ويتوالد ـ اإلحاطة الكلية بجميع الهوية النوعية لحيوان 

بعينه كالحصان مثالً.

القسم الثاين: اإلنشايئ التجريدي. إن الكلية الناشئة عن اإلنشاء التجريدي هي عبارٌة 

الهوية،  عن نشاط املخ إليجاد هويٍة ال تحتاج إىل أيِّ مشاَهدٍة ملوارد ومصاديق تلك 

]1]-املعرفة.
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من قبيل األعداد والعمليات الرياضية واألشكال الهندسية وأحكامها. فعىل الرغم من 

أن اإلنشاء التجريدي يف األذهان االبتدائية يحتاج إىل مشاهداٍت عينيٍة، مبعنى أنّنا يف 

أو شجرتني،  إنسانني  أو  إىل مشاهدة حجرين  األوىل  الوهلة  نحتاج يف  العدد 2  إنشاء 

مستديِر  وعاٍء  مشاهدة  إىل  أوالً  نحتاج  الدائرة،  لشكل  التجريدي  اإلنشاء  يف  وكذلك 

الشكل أو حوٍض مستديٍر وما إىل ذلك، ولكننا بعد اجتياز املراحل االبتدائية ال نحتاج يف 

إنشاء الهويات املذكورة إىل مشاهداٍت عينيٍّة. ومن هنا فإن كليتها الفعلية تحصل من 

خالل النشاط اإلنشايئ للمّخ. إن الحكم بأن 4 + 4 = 8 يف األذهان االعتيادية املتطورة 

ال يحتاج إىل استقراء جميع موارد هذه العملية الرياضية، بل ال يحتاج حتى إىل رؤية 

املخ دون  تطّور  إمكانية  افرتضنا  إذا  أيضاً. ولذلك  ومشاهدة مورٍد واحٍد من مواردها 

حاجٍة إىل اجتياز سلسلٍة من املشاهدات األولية، فإنه سيتمكن من القيام بالعمليات 

الرياضية دون الحاجة إىل مبارشة الحقائق العينية أو االحتكاك بها. يضاف إىل ذلك أن 

ذهن اإلنسان أثناء االنشغال بالعمليات الرياضية ال يكون له أدىن التفاٍت إىل األمثلة 

والظواهر العينية التي شكلت منشأ انتزاع أجزاء تلك األنشطة.

تعميم الرأي العلمي

العلميَّ  القانوَن  أّن  العلمي، مبعنى  القانون  لصّحة  إمنا هو  القضية  كلية  إن رشط 

. وميكن لنا إيضاح  وحده الذي يحتاج إىل الكلية والتعميم، ال كلَّ مسألٍة ورأٍي علميٍّ

متوضع الذهن يف قبال موضوع ما يف اإلطار العلمي، عىل النحو اآليت:

التي  والعنارص  العوامل  من  بدفعِ  املوضوع،  عىل  للحصول  الذهن  استعداد   .1

الرضورية  الرشائط  أخذ  من  بد  ال  االستعداد  ولهذا  األول.  املبحث  توضيحها يف  تقدم 

للذهن واملوانع التي ميكن أن تحول دون حصول االرتباط بني الذهن واملوضوع بنظر 

االعتبار. فعىل سبيل املثال: إذا كان الذهن معالجاً وباحثاً، ال يرى املوضوع الذي يريد 

الفهم  من  النوع  هذا  فإن  العلمي،  للوصول  قابالً  العلمية  واملعرفة  للبحث  إخضاعه 

بشأن املوضوع سيكون مانعاً ذهنيّاً يستحوذ عىل ذهن الباحث، لن يكون هناك من 

مندوحٍة سوى العمل قبل كلِّ يشٍء عىل إزالة هذا املانع. كام أن إيجاد الشوق واإلرادة 



   القععت المساخر ـ السطط و الثغظ28

إىل حافٍز  واليقني  القطع  نحو  علميّاً، ال شك يف وجوِد رضورٍة عىل  املوضوع  لتحصيل 

، ومن دون هذا الدافع سيكون االرتباط بني الذهن واملوضوع سطحياً،  ودافعٍ منطقيٍّ

ولن ينتج منه سوى الوهم والخيال واألالعيب الذهنية االعتباطية.

2. يف خضّم مواصلة لحظات االرتباط، يحصل عىل الدوام نوٌع من النشاط الذهني 

النشاط  لنا تسمية هذا  أبداً. وميكن  النشاط  الباحث إىل ذلك  يلتفت  الضمني، قد ال 

بصنع القضية اصطالحاً. فعىل سبيل املثال: إننا يف امتداد االرتباط من أجل دراسة حيواٍن 

ٍ نواجه عرشات الظواهر والحركات والعالقات، يجري كلُّ واحٍد منها ضمن إطاِر  معنيَّ

أصوٍل وقواننَي معيّنٍة، من قبيل أن يكون مرادنا من التحقيق بشأن الكائن الحي مورد 

البحث، هو مجرد التداعيات العضوية له يف قبال الحرارة، ومن هنا فإننا للوصول إىل 

هذه الغاية نرصد رسعة وبطء حركات الحيوان، وباإلضافة إىل ذلك منيّز الحركة الرسيعة 

غايتنا  أن  رغم  الحركتني،  هاتني  وعلة  األثناء سبب  يف  ندرك  كام  البطيئة،  الحركة  من 

الرئيسة ال تكمن يف تشخيص نوع الحركة وال إدراك علتها. ولكن سواء أكان ذلك بوعٍي 

مّنا أم من دوِن وعٍي سيجري هناك قسامن من اصطناع القضايا يف أذهاننا، وهام:

أوالً: إّن هذه الحركة أرسع من تلك الحركة، وأّن الحركة األخرى أبطأ من الحركة 

األوىل. وثانياً: إن علة الحركة الرسيعة تكمن يف شدة تأثري العنرص والعامل الطارد الذي 

يدفع الحيوان إىل الحركة الرسيعة.

3. إن تطبيق هذا القانون الذهني القائل بأن الظاهرة التي تربز يف العامل العيني 

والخارجي بوصفها معلولًة، فإنه من خالل تكرار العلة سيتكرر ذلك املعلول حتامً، ومن 

القيام  إًذا ال بد من  العيني.  العامل  هنا فإن هذا املعلول لن يكون معلوالً منحرصاً يف 

باالستقراء والتجربة، ودراسة هذا املعلول ضمن رشائَط وموقعياٍت مختلفٍة.

4. لو أمكن لنا من خالل االستقراء والتجارب الشاملة لجميع املوارد، الوصول إىل قضيٍة 

ٍّ وعامٍّ بشأن تلك املوارد.  عاّمٍة تَصُدق يف جميع املوارد، نكون قد حصلنا عىل قانوٍن كيلِّ

يالحظ أن الكلية والتعميم تُنتزع من املرحلة الرابعة، أي من االرتباط العلمي باملوضوع، 

عندما تكون جميع موارد ما قبل املرحلة الرابعة رضوريًة يف تبلور املسار العلمي.
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5. عندما يتم الحصول عىل قانوٍن عامٍّ من االستقراء والتجارب، تُطرح سلسلٌة من 

الظواهر بوصفها رشائَط وموانَع ملضمون ومفاد القانون أيضاً.

الرط الثاين: إمكان التوقع املروط

بالرشائط واملقتضيات وعدم املوانع،  حيث يكون كلُّ حدٍث يف عامل الحقائق رهناً 

فإن القوانني العلمية املستندة إىل جريان تلك األحداث ستكون بدورها مرشوطًة أيضاً، 

سواًء أكان ذلك الرشط مذكوراً يف نّص القانون رصاحًة أم ال. نعلم أن األرض إذا حلّت 

بني الشمس والقمر ستحدث ظاهرة الخسوف. إن هذا القانون إمنا يتحقق عند تحقق 

رشطني، الرشط األول: أاّل يحدث أيُّ تغيريٍ يف املنظومة الشمسية. والرشط الثاين: أن تقع 

األرض بني الشمس والقمر. وبذلك ميكن لنا بواسطة هذين الرشطني أن نتوقع حدوث 

خسوف القمر يف إحدى الليايل القادمة. كام أن نفس حلول األرض بني الشمس والقمر 

دٍة. وبطبيعة الحال حيث إن هذا الرشط الثاين  ظاهرٌة ممكنُة التوقُّع ضمن رشوٍط محدَّ

هنا  ومن  املستقبل،  يف  بالتوقع  مخصوصاً  يكون  ال  الواقع،  عىل  القانون  انطباق  يبنّي 

نطّلع  أن  لنا  الرشوط ميكن  بجميع  االعتبار  بنظر  القانون  ماهية  أخذ  فإنه من خالل 

علميّاً عىل أحداث املايض والحارض الراهن أيضاً، كأن نقول مثالً: إن األدلة تشري إىل أن 

األرض قبل ستة أشهر قد حلّت بني الشمس والقمر عىل أمد ساعتني، ومن هنا نصل إىل 

نتيجٍة قطعيٍة مفادها أن القمر قد تعرّض لظاهرة الخسوف قبل ستة أشهر قطعاً وامتد 

الخسوف لساعتني من الزمن. كام لو تحقق هذا الرشط يف اللحظة الراهنة سيكون القمر 

يف حالة خسوف أيضاً.

الرط الثالث: إمكان اإلبطال

إن معنى إمكان اإلبطال هو عدم تناغم القضية العلمية مع جميع الظواهر املمكنة، 

ولهذا السبب يُقال: ليست هناك قضيٌة علميٌة تلتزم الحياد تجاه جميع ظواهر العامل.

الثاين وأخذوا  الرشط  قبال  املحققون يف  الذي وضعه  الثالث  الرشط  أن هذا  يبدو 

يتم  عندما  إذ  قد وقعوا يف خطأٍ محٍض،  بوصفهام رشطنْي مستقلَّنْي،  لذلك  يعرّفونهام 

، ال تكون حقيقًة مجرّدًة وبسيطًة، بل سيكون املوضوع  طرُح قضيٍة عىل شكل قانوٍن عامٍّ
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املوضوع  بني  القامئة  العالقة  وكذلك  محموله،  وكذلك  أجزاء،  إىل  للتحليل  قابالً  قانوناً 

واملحمول، مرشوطًة بالرشوط وعدم املوانع. إن هذه األجزاء والقيود والرشوط لها دخٌل 

ٍد أن يحصل لنا  يف تحقُّق القانون، كام ميكن من خالل تحققها بأجمعها يف ظرٍف محدَّ

إدراٌك علميٌّ بتحقق مفاد القانون، كام ميكن ـ من خالل فقدان تلك األجزاء والقيود 

والرشوط يف الحد األدىنـ  العلم بعدم تحقق مفاد القانون قطعاً. لنأخْذ عىل سبيل املثال 

القانون القائل: »إّن كلَّ إنساٍن عاقٍل مفيٌد ملجتمعه«.

يتم تحليل موضوع هذا القانون إىل األجزاء اآلتية:

1. اإلنسان.

2. التقدم الذهني والوجداين لدى هذا اإلنسان إىل حّد اتصافه بالعقل.

3. استعداده إىل توظيف عقله يف خدمة املجتمع.

كام ميكن تحليل املحمول يف هذه القضية إىل األجزاء اآلتية:

1. وجود مجتمعٍ حاضٍن لنشاط العقالء.

2. وجود أنواٍع للفائدة، وأن العاقل يختار أفضلها للمجتمع ويعمل عىل تنفيذها.

3. إن االختالالت االجتامعية تحول دون االستفادة من فوائد العاقل.

توفر  يستلزم  املجتمع  يف  العاقل  من  لالستفادة  الخارجي  التحقق  أن  يف  شك  ال 

الرشوط أعاله، كام يستلزم عدم وجود املوانع التي تَُحول دون ذلك. وبالتايل ميكن لنا 

أن نستنتج ونتوقع تحقق الفائدة بوصفها ظاهرًة قانونيًة مع توفر الرشوط املذكورة. 

بوصفها  الفائدة  إىل بطالن  الرشوط سيؤدي  أحد  فقدان  بأن  نفسه  الوقت  ونؤمن يف 

ظاهرًة قانونيًة وستغدو غرَي قابلٍة للتحقُّق. ولو توفرت جميع هذا الرشوط املتقدمة، 

بيد أن الشخص العاقل بسبب بعض العوارض الداخلية مل يُبِد استعداداً ملامرسة النشاط 

العاقل يف املجتمع، سيكون القانون املذكور مفتِقراً بدوره إىل الرشط أيضاً.
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الرط الرابع: إمكان التكرار والتعدد

إذا مل يكن املوضوُع املنشوُد لنا حقيقًة قابلًة للتكرار والتعدد، لن يكون قابالً للبحث 

إىل  بالنظر  ـ  يكون  ال  فنيّاً  أثراً  املثال  لنأخْذ عىل سبيل  العلمية.  الناحية  والتنظري من 

دوافع مبدعه وهويته ومتظهراته ـ قابالً للتكرار يف أيِّ زمٍن أو رشٍط آخَر، فعندها لن 

يكون هذا األثر الفني قابالً للبحث والدراسة العلمية، ألّن هذا األثر مجرُد ظاهرٍة جزئيٍة 

. وبالتايل  ومحددٍة ال ميكن أن تكون منشأً النتزاع قانوٍن عامٍّ أو مورداً لتطبيق قانوٍن عامٍّ

فإن منظومة عامل الوجود بوصفها وحدًة متكاملًة غرَي قابلٍة للتكرار والتعدد ـ بالنسبة 

لنا يف الحد األدىن ـ ستكون خارج دائرة التنظري العلمي.

وهكذا األمر بالنسبة إىل دراسة ذات وماهية الله )ال أصل وجوده( التي ال تقبل 

عبارٌة  الرشط  دليل هذا  إن  العلم.  يفوق  لذلك موضوعاً  تُعترب  فهي  والتعدد،  التكرار 

عن أنه يف حالة الوحدة الحقيقية ملوضوٍع ما، ال يحدث أيُّ متغرّيٍ فيه ليكون انعكاس 

املوضوع املفرتض يف قبال تلك التغيريات معلوالً لعلة ما، يك يقال إّن تلك العلة بشكٍل 

عامٍّ تنتج هذا املعلول، وأّن بإمكانها أن تحدث ذات املعلول أو األثر يف مصاديق املوضوع 

املفرتض.

لقضيٍة  ذكرناه،  الذي  واالستدالل  التوضيح  إىل  باإلضافة  الرشط  هذا  طرح  تّم  لقد 

العامل  يف  يوجد  ال  أنه  هي  هنا،  نذكرها  أن  علينا  يجب  التي  الهامة  والنقطة  علميٍة. 

الخارجي والذهني أيُّ ظاهرٍة وحقيقٍة قابلٍة للتكرار والتعدد الحقيقي، وكل ما يتحقق 

، وهو بحسب املصطلح املنطقي، جزيئٌّ حقيقيٌّ ال يقبل التكرار  هو مجرُد أمٍر شخيصٍّ

والتعدد.

وإّن الذي ندعوه تكراراً ما هو إال جرياٌن مشابٌه ومامثٌل للظواهر والحقائق التي 

بالفوتونات]]]  شبيٌه  األمر  هذا  فإّن  الحقيقة  ويف  والذهني.  الخارجي  العامل  يف  توجد 

يشَء  ال  حني  يف  والخصائص،  املاهية  يف  تشابهها  بسبب  التكرار  تجّسد  التي  الضوئية 

منها يكون بعد التحقق قابالً للتكرار أو التعدد. وعليه يجب القول: إّن من بني رشوط 

]1]-الفوتون )photon(: وحدة طاقة ضوئية تساوي الكم يف الفيزياء. املعرب نقاًل عن: منري البعلبيك، املورد الحديث )معجم: إنجليزي ـ عريب(.
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ًة عن جريان وحداٍت متشابهٍة ومتامثلٍة يف عامل الحقائق،  القضية العلمية أن تكون معربِّ

بل ميكن لنا أن نقول من بعض الجهات: إن املتامثالت واملتشابهات ليست كاملًة يف 

التشابه والتامثل.

املعقولة«  »الحياة  لـ  ذكرناه  الذي  التعريف  ومن  األبحاث  هذه  خالل  من  اتضح 

للبرش، أن »الحياة املعقولة« هي العامل الوحيد الذي يتعرّض اإلنسان من خالله لشعاع 

وماهيته  الدين  تعريف  بشأن  التفصييل  الرشح  عىل  نأيت  وسوف  الربوبية.  الجاذبية 

وخصائصه، وذلك بعد الحديث بشأن األبحاث املرتبطة بالعلم. ويف ما ييل نتعرّض إىل 

بيان الجامعات التي تنفخ يف أتون املعارك املحتدمة بني األفراد يف إطار تجسيد التضاد 

بني الدين والعلم والفلسفة.

املتصارعون يف حلبة تجسيد التضاد بني الدين والعلم والفلسفة

إن األبحاث السابقة تثبت ُخلَّبيّة وافتعال معارك اآلراء وتجسيد التضاد بني الدين 

والعلم والفلسفة )مبعنى الحكمة(. وعلينا اآلن أن نتعرف عىل األشخاص الذين كانوا 

ينفخون يف نار هذه املعارك؟ يبدو أن هناك عّدَة مجموعاٍت أثارت هذه املرسحيات 

الُخلَّبية واالعتباطية، وإّن مجموعًة واحدًة فقط هي الوحيدة التي كانت تسعى صادقًة 

يف البحث عن الحقيقة.

بني  والرصاع  النزاع  لهيب  استعار  ملنظٍر  تَطرَب  جامعاٌت  هناك  األوىل:  املجموعة 

الناس، وال سيّام بني املفكرين، سواًء أكانت وسيلُة هذا الرصاع والنزاع متمثلًة يف الدين 

والعلم والفلسفة أم كانت متمثِّلًة يف املسائل السياسية والثقافية وما إىل ذلك.

املجموعة الثانية: هناك من يتخذون من تأجيج نار االختالف بني الناس، وال سيام 

إىل  بذلك  للشهرة والظهور االجتامعي، ويصلون  اآلراء، وسيلًة  املنظرين وأصحاب  بني 

غاياتهم الحمقاء. ولذلك لو افرتضنا يوماً أّن هذه الجامعة مل تتمكن من اإلعداد ملوضوٍع 

أو عّدِة موضوعاٍت واتخاذها وسيلًة لتسعري نار املعارك ومتثيل مرسحيٍة ال أساس لها 

من الواقع لتصوير التضاد والتخاصم بني الدين والعلم والفلسفة، سيعملون بداهًة عىل 

اختالق موضوعاٍت ومسائَل أخرى إلثارة النزاع والتضاد املامثل، وهو ما قام به ديفد 

هيوم]]] وأرضابه!

]1]-ديفد هيوم )1711 ـ 1779 م(: فيلسوٌف واقتصاديٌّ ومؤرٌخ اسكتلندي. يعترب شخصيًة هامًة يف الفلسفة الغربية وتاريخ التنوير اإلسكتلندي. املعرّب.
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املجموعة الثالثة: ميكن لنا أن نأخذ بنظر االعتبار جامعَة من الناس ال متتلك أدىن 

معرفٍة باملوضوع املختلف عليه، وال متلك أدىن رؤيٍة عن القضايا املوجودة يف املسألة 

املتنازع عليها، ومع ذلك يتخذ منها مخرجو املرسحية من خلف الكواليس أداًة لتسويق 

املراكز  ويف  املطبق!  جهلهم  رغم  الشأن  هذا  يف  النظر  إبداء  إىل  فيبادرون  غاياتهم، 

الّسذج  األشخاص  هؤالء  إىل  ماّسٌة  حاجٌة  هناك  العاملية  الجامعات  وحتى  االجتامعية 

والبسطاء، بغية إبداء النظر حول املسائل املرتبطة بالعلوم اإلنسانية وتأسيس املدارس 

السياسية والحزبية، حيث يتم توظيف واستغالل هذا الصنف من األشخاص كثرياً، ومن 

املحتمل أن يعمل العمالء يف املجتمعات عىل استثامر هؤالء األغرار وسائل وذرائع ال 

واعية يف هذا النوع من املسائل والنزاعات.

ظاهرة  استغالل  يسيئون  الذين  املتطرّفون  املتجددون  ميثلها  الرابعة:  املجموعة 

التجدد القيّمة والبّناءة للغاية، وال يريدون أبداً أن يكابدوا ويشحذوا تفكريهم يف هذا 

الشأن، ليتأكدوا من أن ظاهرة الزمن ـ عىل سبيل املثال سواًء قبل مليارات السنني أو 

يف اللحظة الراهنة أو بعد مليارات السنني ـ ال متتلك مقداَر ذرٍّة من العنارص الطبيعية 

والخارجية الواقعية؛ ألن حقيقة الزمن ال تعدو أن تكون مجرّد امتداٍد ذهنيٍّ منتَزٍع من 

الحركة، وذلك سواًء يف الحركة الداخلية أو الخارجية. وإمنا اليشء الواقعي والحقيقي 

هو أن امتداد واتساع رقعة الكائنات والظواهر يف مرسح الوجود يقتيض امتداد الحركة 

، األمر الذي يؤدي إىل انتزع الذهن ملفهوم الزمان. إن التجدد والرؤية  بشكٍل تدريجيٍّ

إىل  بالنسبة  الجهات متثل رضورًة  بل هي من بعض  ليست جيدًة فحسب،  املتجددة 

ذهن وروح اإلنسان، وإن عدم مراعاتها يؤدي إىل الركود وإىل انفصام الفرد عن الواقعية 

الداخلية والخارجية لعامل الوجود. إن هذا األصل يف التجدد والرؤية التجديدية ال يقترص 

عىل ارتباطه بذات الزمن الذي ال يتمتع بأيِّ عينيٍة، بل تتّم االستفادة من امتداد الزمن 

بوصفه وحدًة قياسيًة متواَضًعا عليها يف قياس االمتداد الزمني الراهن أيضاً.

املجموعة الخامسة: هي املجموعة الباحثة عن الحقيقة، والتي تروم االطاّلع عىل 

هذا  يف  الجامعة  هذه  جهود  إن  الحقيقة.  إىل  الوصول  بغية  عليها  املتنازع  املسائل 

الشأن ال تقترص عىل التعرّف واالطالع عىل ذات الواقعية املختلف عليها، بل تسعى 
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أفراد  الواقعية يف تحسني ظروفها وظروف سائر  يف حدود إمكانها إىل توظيف هذه 

املجتمع.

ويف هذا املورد ميكن لنا االستشهاد بنظرية بعض املفكرين املعروفني يف عرصنا والذي 

يحظى بأهمية خاصة، إذ يقول:

»يجب أن يؤدي بنا تشّوش األذهان املرهفة، والشوق إىل تحصيل الحقيقة، وإدراك 

أهمية املسألة إىل إثارة أخلص مشاعر التعاطف يف أنفسنا. كلام نظرنا يف فوائد العلم 

والدين، سندرك أن مسار مستقبل التاريخ، إذا كان رهناً مبا يتخذه الجيل الراهن من 

هنا  نحن  اعتباطيّاً.  أمراً  ليس  املفهومني،  هذين  بني  املتبادلة  العالقة  بشأن  القرارات 

نواجه قوتني هام األقوى عىل اإلطالق، وهام غري الحركات الناشئة عن حواّسنا املعدودة 

واملؤثرة يف شخصية اإلنسان، ولكن يبدو )يف الخيال( أنهام متخاصامن، إحداهام: الشهود 

الديني، واألخرى: تلك القّوة التي تدفع بنا نحو املشاهدة الدقيقة وتدفع بنا إىل القياس 

املنطقي أيضاً«]]].

إّن أيَّ مسألٍة من املسائل النظرية يف العلوم اإلنسانية ميكن أن تكون خاطئًة، من 

العلم  مسألة  سيام  وال  امليكافيليل،  السيايس  االستغالل  لسوء  عرضًة  تكون  أن  شأنها 

والدين والفلسفة التي أحاطت بها األغراض غري العلمية، وال سيام األهداف السياسية 

يف املراحل املتأخرة.

والعالقة  والعلم،  الدين  بشأن  التحقيق  يتم  بحيث  األمور يف عرصنا  كان مسار  لو 

املتبادلة بينهام، بحياديٍة تاّمٍة وبدون غاياٍت مغرضٍة ناشئٍة من أنواع األنا وحب الجاه 

والسلطة والشهرة، واالستناد إىل مختلف أشكال السيطرة والهيمنة، سوف نخطو خطوًة 

كبريًة يف الوصول إىل االرتباط الحقيقي بني الدين والعلم، والتعاطي البّناء يف ما بينهام، 

من أجل سعادة البرش. بيد أن مسار األمور ـ لألسف الشديد ـ يجري عىل خالف هذه 

مجتمعٍ  كلُّ  أو  شخٍص  كلُّ  ميتلك  فحاليّاً  للحقيقة.  واملُِحبّة  والصافية  الخالصة  النوايا 

يتمتع باملزيد من السلطة الدنيوية من خالل توظيفه ملا ميتلكه من الوسائل واألدوات 

]1]- نامه فرهنگ، السنة األوىل، العدد: 3، ص 21. )مصدر فاريس(.
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املعلوماتية واإلعالمية والتقّدم التكنولوجي، مساحًة أوسَع لتحقيق أهدافه وغاياته. إن 

بإمكان هؤالء أن يوظفوا كل ما بأيديهم من مقّومات السلطة من أجل إثبات مدعياتهم 

واستثامر ذلك ملصلحتهم الخاصة، وجعل رؤيتهم مقبولًة يف أعني البسطاء. إن لدى هؤالء 

مقدراٍت كبريًة يف إدارة الرصاعات والحروب املفتعلة وغري العلمية. انظر إىل ما ييل:

1. إننا عند تحليل الكائنات يف عامل الوجود، إىل العنارص واألجزاء التي تتألف منها ـ 

األعم من الكائنات الطبيعية واآلالت وجميع ما هو من صنع اإلنسان يدوياً وفكرياً، ال 

نصل إىل جزٍء بوصفه امتداداً زمنيّاً ينقسم إىل أجزاَء من قبيل: الثانية، والدقيقة، والساعة 

وما إىل ذلك. فعىل سبيل املثال لو اقتطفنا تفاحًة من شجرٍة أو يف حال اتصالها بالغصن، 

وأردنا أن نحلل جميع أجزائها، سوف نرى أن مدة الشهرين أو األشهر الثالثة لبقائها عىل 

الشجرة ال تشكُل جزءاً مؤلفاً للتفاحة، كام ال ميكن عّد هذه الفرتة الزمنية جزءاً من تكوين 

الجبال والبحار والنجوم واملجرات وما إىل ذلك. وكذلك عند تجزئة ماكنٍة أو مصنعٍ لن نجد 

منذ بداية بنائه إىل لحظة تجزئته البالغة خمسني سنًة مثالً، حتى ثانيًة واحدًةـ  من مجموع 

تلك السنوات الخمسنيـ  بوصفها كائناً عينيّاً وخارجيّاً.

2. ويف تلك املجلة هناك مقالٌة كتبها األستاذ آ. بولتامن]]]، تحت عنوان: »هل العلم 

للرشاء أو هل املتخصصون يف خدمة الصناعة والسياسىة«]]].

3. وهناك مقالٌة لألستاذ سمث هالز، بعنوان: »سلوك املحققني الخاطئ، دراسٌة يف 

التحقيقات الطبية مقارنًة بالحقوق يف قطرين متقدمني معارصين«]]].

فورغر،  ديرغ  األستاذ  بقلم  املجلة،  هذه  يف  صفحاٍت  ثالث  من  مقالٌة  وهناك   .4

بعنوان: »املحقق بوصف الخداع يف العلم«]4].

5. مقالٌة من صفحتني، لكاتبها األستاذ الربوفيسور فون وايتسكو، بعنوان: »األفهام 

الخاطئة لنظريات دارون«]5].

[1[-A. Bultman.

]2]-مجلة بيلدر فينشاخت، العدد: 2، سنة 1994 م.

]3]-املصدر أعاله.

]4]-املصدر أعاله، عام 1996 م.

]5]-املصدر أعاله.
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6. كتاٌب بعنوان: »مجموعٌة من األخطاء امللفتة للجميع«، تضّمن خمسامئة خطأٍ، 

هذا  تأليف  وقد  املبارشة.  وغري  املبارشة  العلمية  بني  ما  األخطاء  هذه  تراوحت  وقد 

الكتاب سنة 1996 م، وقد تّم اشرتك يف تأليفه كلٌّ من الربوفيسور األملاين فولرت كرمير، 

والربوفيسور األملاين اآلخر غوتس ترنكر، وقد حصل هذا األخرُي عىل جائزٍة من الدرجة 

الثانية]]].

اً؟«، ملؤلفه: هريمن آرمني. وهو مؤرٌِّخ أملاينٌّ  7. كتاٌب بعنوان: »كيف كان العلم ُمقرصِّ

يف حقل تاريخ العلم، وال يزال عىل قيد الحياة]]].

8. وقال األستاذ موراي غيل مان الحائز عىل جائزة نوبل يف الفيزياء سنة 1976 م:

 »إن الســبب الــذي أدى إىل تأّخــر تقديــم التفســري الفلســفي املناســب لفيزيــاء 

ــاء،  ــامء الفيزي ــن عل ــٍل م ــّخ جي ــيل م ــور بغس ــز ب ــام نيل ــود إىل قي ــم، يع الك

عندمــا قــال: )لقــد تــم إنجــاز كل مــا يتعلــق ببيــان فيزيــاء الكــم قبــل خمســني 

ســنة(«]]].

عىل الرغم من رضورة وعظمة ما تتمتع به ماهية العلم، يجب عدم خداع البرشية 

ميكن  كيف  املجتمعات.  يف  لها  التسويق  عىل  امليكافيليون  يعمل  للعلم  كاذبٍة  بهويٍة 

ألولئك الذين يسعون إىل اصطناع تضادٍّ بني الدين والعلم والفلسفة، أن يفرّسوا ظهور 

شخصياٍت من أمثال: سقراط، وأفالطون، وأرسطوطاليس، ومحمد بن طرخان الفارايب، 

وأيب عيل بن سينا، وأيب ريحان البريوين، وابن رشد، ونصري الدين الطويس، وجالل الدين 

وهلمهولتز،  واليبنيتز،  ديكارت،  ورينيه  خلدون،  بن  الرحمن  وعبد  املولوي،  محمد 

وماكس بالنك، وألربت أنشتاين، ووايتسكر، وغريهم املئات، بل وعىل حّد تعبري ماكس 

بالنك يف كتابه )إىل أين يذهب العلم(: »إن املفكرين الكبار يف جميع العصور كانوا 

من املتدينني، رغم تظاهرهم بعدم التديّن«]4]. هل كان هؤالء العلامء العظام يتمتعون 

]1]-املصدر أعاله، العدد: 11، سنة 1996 م.

[2[-Wie die Wissenxchaft Ihre Unschuld Verlor 1981. )طبع يف أملانيا(.

]3]-املصدر أعاله، العدد: 6، سنة 1996 م.

]4]-ماكس بالنك، علم به كجا مي رود؟، ترجمه إىل اللغة الفارسية: أحمد آرام، ص 235.
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سعوا  الذين  هؤالء  كان  هل  مرائني؟  الخالدون  هؤالء  كان  هل  متعددٍة؟  بشخصياٍت 

إىل هداية البرشية يف مسار العلم والحكمة والفلسفة ـ مع علمهم أن هذه الحقائق 

الثالثة العظمى )الدين والفلسفة والعلم( ـ ال تتناغم يف ما بينها، قد عملوا عىل التوفيق 

واملواءمة يف ما بينها يف ذواتهم اعتامداً عىل األوهام واألخيلة الباطلة؟!

علٌم أم خديعٌة؟

لقد أصدر ستانيسالف أندرسيك]]] ـ أستاذ العلوم االجتامعية يف جامعة ريدينغ يف 

إنجلرتا ـ يف اآلونة األخرية كتاباً بعنوان: »العلوم االجتامعية مبثابة ألعاب الحواة«، واتهم 

فيه أغلب املفكرين يف العلوم االجتامعية بأن مؤلفاتِهم مشبعٌة باملسائل التافهة وقليلة 

لٍّ للبديهيات التي يتم تغليفها بهالٍة من  األهمية التي ال تعدو أن تكون مجرَد اجرتاٍر ممِّ

»املصطلحات التهويلية«.

وقد عمد ـ دون الدخول يف الكليات ـ إىل توثيق اتهاماته. فعىل سبيل املثال: نجده 

يتهم تالكوت بارسونز ـ الذي يُعرف بوصفه أباً لعلم االجتامع الحديث ـ بـ »التعمية 

املفرطة«، وقال: إنه يعمد إىل »أبسط الحقائق« ويعمل عىل إظهارها بوصفها »مسألًة 

معقدًة غريَ قابلٍة للفهم«. والذي يثري أندرسيك عىل بارسونز أكرث من غريه هو »نظرية 

اإلرادة يف العمل«.

إّن خالصة هذه النظرية هي كاآليت: ليك نفهم سلوك شخٍص، علينا أن نأخذ جميع 

ميوله ورغباته وعقائده وتدبرياته وقراراته بنظر االعتبار. يقول »أندرسيك« ـ متهكامً-:

»إن هــذا »االكتشــاف« املعــروف »ميثــل خطــوًة هاّمــًة يف تطويــر ذهــن 

ــن العــرص الحجــري،  ــرتٍة م ــد حــدث يف ف اإلنســان، ولكــن يجــب أن يكــون ق

ألن »هومــر« وحَملــة الكتــب املســيحية املقدســة كانــوا عــى علــٍم كامــٍل بهــذا 

ــاف«. االكتش

كام هاجم علامَء بارزين آخرين، ومن بينهم بول الزار سفيلد، وهو كاتٌب معروٌف 

بعنوان )التأثري الشخيص(، حيث أحدث ضجًة كبريًة يف حينه.  نرش هو وزمالؤه كتاباً 

[1[-Stanislav Andreski.
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وقال أندرسيك بشأنه وبشأن زمالئه:

»بعــد قــراءة ركاٍم مــن الجــداول واملعــادالت نصــل إىل اكتشــاٍف مبتــَذٍل 

)تــّم الحــرص عــى بيانــه بأعقــد األســاليب املمكنــة(، يقــوم عــى القــول 

ــر  ــخص يتأث ــم! أو أن الش ــواء عليه ــليط األض ــخاص يســتمتعون بتس ــأن األش ب

باألشــخاص املحيطــني بــه! ... ومــا إىل ذلــك مــن املســائل البديهيــة التــي تعودت 

ــراراً«. ــراراً وتك ــري م ــدين يف صغ ــت تهده ــا كان ــديت عندم ــن ج ــامعها م س

ومن بني املشاهري الذين تعرّضوا إىل انتقاده هو سكيرن األستاذ يف جامعة هارفارد، 

حيث قال عنه أندرسيك:

»إنــه يخطــئ بشــدٍة يف تفســري فطــرة اإلنســان، ومــن خــالل التعــرّض إىل أتفــه 

ــى  ــر ع ــّجع الب ــان«، يش ــن اإلنس ــاً لذه ــراً واقعّي ــا »تصوي ــائل بوصفه املس

ــة،  ــدام القيم ــن املســؤولية، ويدعوهــم إىل الشــعور بالتفاهــة وانع التخــيل ع

ــر«. ــة للب ــاة االجتامعي ــريه يف الحي ــايل »تأث ــرتك بالت ــذي ي ــر ال األم

وحتى بشأن فرويد، وآدلري، ويونغ، دون أن يقلل من أهمية آثارهم بشأن الدعاية 

للشعور الذايت يف مواقف الحياة الواقعية، يعمل عىل تعريفهم مبنتهى االحرتام بوصفهم 

من  املجموعة  هذه  دراسة  بعد  ليصل  واالنسجام«،  بالتناغم  »الشعور  إىل  يفتقرون 

العلامء واملفكرين إىل نتيجٍة مفادها: »نبقى نحن والخأل القائم بني املبتذالت الكمية 

والتحليق فوق العوامل البهيجة، واملفتقرة يف الوقت نفسه إىل النظام والقواعد«.

إن أهم ما يثري قلق أندرسيك هو هذه »املبتذالت الكمية« التي تعد من خصائص 

العلوم االجتامعية. فهو يعتقد بأن الصفات البرشية الهامة حقيقٌة غرُي قابلٍة للتقييم، 

وإن أغلب األمور التي تبدو قابلًة للحساب والجدولة )من قبيل أجوبة األسئلة التي يتم 

توزيعها من قبل علامء االجتامع مراراً(، ال ميكنها أن تعكس النتائج الواقعية.

وقال يف معرض انتقاده للمتخصصني يف العلوم السلوكية: إنهم من خالل توظيف 

يقف  وعندها  علميٌة،  إنجازاٌت  أنّها  عىل  أعاملهم  يُظِهرون  الرياضية«  »الديكورات 

اإلنسان وقفة الحائر ويُسقَط يف يده، فال يدري ما الذي ميكنه قوله! فمثالً هذا »كلود-
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ليغي شرتاوس« عامل االجتامع املعروف، حيث يصّور االفرتاق بني حيوانني من خالل رسم 

»فهد = آكل منل«. فلو تم بيان هذه املعادلة يف إطار املفهوم الريايض، سيكون معنى 

هذه الجملة كاآليت: إن الفهد يساوي عدد الواحد منقسامً عىل آكل النمل، والذي لن 

تكون نتيجته سوى مشاهدة املصباح السحري املعهود يف األساطري، والذي ال بد عند 

رؤية ألوانه املتنوعة من األصابة باملاليخوليا والسوداوية واالكتئاب.

والعالمة األخرى التي تّم اقتباسها من الرياضيات، وأخذ الكثري من علامء االجتامع 

يستخدمونها يف اختصاصهم، الحرف »ن« )n( املفعم »بالسوداوية«. إن هذا الحرف 

يشري إىل التعريف بـ »الحاجة«، حيث استعملها ديفد مك كيله الند أستاذ علم النفس 

يف جامعة هارفارد، من أجل تصوير مختلف االحتياجات، وقال أندرسيك معرّضاً به: إن 

اإلنسان ليك يقرأ هذه األمور سيكون بـ »حاجة« جديدة عنوانها )استيعاب الخديعة«.

املفكرين يف  أسامء  يذكر  املحققني،  من  عدٍد  باستثناء  أندرسيك،  فإّن  عامٍّ  وبشكٍل 

العلوم االجتامعية ويتهمهم بأنهم قَلاّم وقفوا أنفسهم عىل البحث عن الحقيقة، وإمنا 

الحال ويف  املال والشهرة والوجاهة، وهم بطبيعة  الحصول عىل  يتجىل كلُّ همهم يف 

مقام املقارنة عىل الرتتيب الذي سلكوه ميكنهم أن يبلغوا مرادهم بشكٍل أرسَع. وعىل 

حّد تعبريه: يف العلوم االجتامعية »ميكن لشبه األميني وأصحاب الغفلة أن يدركوا أن 

مبقدورهم أن يصبحوا محققني وأساتذًة ببساطٍة متناهيٍة«. ثم عمد أندرسيك إلثبات 

اتهامه بشكٍل عينيٍّ وملموٍس إىل استخدام أساليبهم، فأعّد لذلك أسئلًة يف حقل »علم 

اللغة« وطبقه عىل طالب العلوم االجتامعية يف إنجلرتا، وخلص إىل إثبات نتيجٍة مفادها: 

أن »هذه املجموعة قد حصلت عى أدىن العالمات، وقد تخلفوا حتى عن طالب الحقول 

األخرى من قبيل الهندسة والفيزياء«!

إن غاية نرش أندرسيك لهذا الكتاب، هو تنبيه القارئ واملحقق النهم أن يدقق عند 

املعادالت  وتحشيد  اللغوية  بالتهويالت  ينخدع  وال  املؤلفات،  من  النوع  لهذا  قراءته 

واملبجلني من  الفضيلة«  قبل »أصحاب  املبتذلة، من  واالكتشافات  والجداول  والقوائم 

َحَملة األقالم]]].

]1]-ترجمه إىل الفارسية الصديق العزيز والفاضل املحرتم األستاذ محمد جواد السهالين، يف مجلة اقتصاد وانديشه.
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الثابئ والمتغير في العلم والدين

هل ميكن أخذ الثبات والتغرّي يف الدين والعلم بنظر االعتبار مبعًنى من املعاين؟

يف مقالٍة كتبها ألفرد نورث وايتهيد]]]ـ  والتي يجب اعتبارها واحدة من أكرث املقاالت 

نفعاً وغنًى ـ قال بوجود الثابت واملتغري يف كلٍّ من العلم والدين.

الناحيتني يف العلم والدين، حيث يكون متعلُّق كلِّ واحٍد منهام  إن اجتامع هاتني 

منفصالً عن اآلخر، لن يؤدي إىل حدوث التضاد. وهذان البعدان هام عبارٌة عن:

1. األصول العامة واملباين الجوهرية يف الدين والعلم، التي تُعدُّ من الحقائق الثابتة.

وكيفية  وكمية  الثابتة،  الحقائق  تلك  وتجليات  واملصاديق،  واملوضوعات  املوارد   .2

فهمها.

هذا  ويكمن  والدين.  العلم  بني  هامٍّ  باختالٍف  التذكري  من  يشٍء  كلِّ  قبل  بد  وال 

الحاصلة يف  املتغرّيات  باعتبار  الدين يكون  التحّول والتغرّي يف  االختالف يف أن حدوث 

موضوعات وموارد ومصاديق األحكام والتكاليف والحقوق الدينية، ال يف ماهية العقائد 

واألمور املذكورة )األحكام والتكاليف والحقوق الدينية(. من ذلك ـ عىل سبيل املثال ـ 

إذا كان الواجب قبل ظهور الصناعات الحديثة يف املجتمعات البرشية يقوم عىل الحركة 

واالنتقال من نقطٍة إىل أخرى لَِنْقل البضائع أو القيام باألعامل العبادية، من قبيل: الحج 

الصناعات  بعد ظهور  الواجب  يكون  إىل ذلك،  اإلبل وما  إىل مكة عىل ظهور  والسفر 

األدوات  إىل  بالنسبة  األمر  وهكذا  الحديثة.  النقلية  الوسائط  عرب  التنقل  هو  الحديثة 

الزراعية واستعامل مختلف األساليب التجارية، والحصول عىل مراحل الرتبية والتعليم، 

واإلتيان بالعبادات وغريها.

إن األصول الثابتة والعامة يف األمور املتقدمة الناشئة من الحاجة الثابتة للبرش، ال 

تتغرّي أبداً، من قبيل: الحفاظ عىل الحياة الالئقة، واالرتباط بالله، ومواصلة الحياة عىل 

من  الذات  صيانة  )مبعنى:  »التقوى«  بـ  لالتصاف  املوجب  الكامل  إىل  الشوق  أساس 

األقذار واألدران(. يف حني أن التغرّي والتحّول العارض عىل العلوم يؤّدي إىل حدوث التغرّي 

]1]-مجلة: نامه فرهنگ، السنة األوىل، العدد: 3.
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والتحّول يف ذات العلوم، ألّن ماهية العلم هي عبارٌة عن فهم الحقائق العينية بواسطة 

الحواس والنشاط الذهني واألدوات املخربية وغريها من وسائل توسيع وتعميق التواصل 

يتحقق ضمن  والنفي  واالثبات  واالكتشاف  الفهم  أّن هذا  الواضح  الحقائق. ومن  مع 

هذه املتغرّيات. يف حني أن املاهية الحقيقية للدين هي غري فهم الدين من مصادره. 

الدين ممكٌن بواسطة فهمه والتعرّف عليه من منابعه  وإن كان الحصول عىل أصول 

ومصادره.

وبغض النظر عن االختالفات الناشئة عن تنّوع ومحدودية اآلراء واألدوات واألهداف 

والغايات يف حقل العلوم، من الواضح جّداً أننا يف بعض األحيانـ  ويف ما يتعلق باالرتباط 

مع الحقائق من طريق الحواس والتعقل وغريهام من وسائل وأدوات التطوير املقرونة 

باملزيد من الدقةـ  نواجه االنكشاف التاّم لها. وال شك يف أن هذا النوع من االرتباط بعامل 

الطبيعة وتجلياته، إذا مل يكن من أفضل أنواع االرتباط، فال ريب يف أنه يُعدُّ واحداً من 

أفضل وسائل التامّس بها. بيد أن مشكلتنا الرئيسة تكمن يف أّن هذا النوَع من االرتباط 

بحقائق عامل الوجود يف قبال ما ميكن لنا أن نعلمه محدوٌد وقليٌل جّداً، ولو أن اإلنسان 

منذ بداية حياته عىل هذه الكرة األرضية كان يكتفي بتلك املعلومات التي حصل عليها 

ه األخرى علامً، ال شك يف أنه  بواسطة األدوات املحدودة، ويعترب ما يراه بعينه أو حواسِّ

ٍم يف مسار العلم والتكنولوجيا والعلوم اإلنسانية.  مل يكن ليتمكن من تحقيق أيِّ تقدُّ

وعىل هذا األساس فإن اإلنسان يف ارتباطه مع العامل الخارجي مل يتمكن أبداً من االقتناع 

مبشاهداته املحدودة، وحبس نفسه يف عرص العيش يف ظلامت الكهوف بالتبعية لهذه 

القضية الكارثية القائلة:

»يجــب أن أقتــرص عــى رؤيــة املوجــود فحســب« )مــالك الحقيقــة هــو مــا أراه 

وأســمعه فقــط(!

لو أن املفكرين والعلامء الكبار كانوا ـ بدالً من بذل الجهود من أجل إثبات انحصار 

ال  ما  أن  إثبات  يف  الثمينة  أعامرهم  إنفاق  من  وبدالً  بأعينهم،  يشاهدونه  مبا  العلم 

يقبل املشاهدة والتجربة العينية ال ينبغي وضعه ضمن النظريات العلمية واملعرفية! ـ 

يفكرون يف تلك القوى والطاقات الداخلية والعنارص الذهنية التي أدت بهم إىل البحث 
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الدؤوب عىل أمد ما يقرب من أربعة آالف سنٍة، وبذلوا كل ما بوسعهم من أجل فهم 

العلل والرشائط وموانع الظواهر التي يواجهونها يف عملية البحث والتحقيق، لشهدنا 

سينا  ابن  أن  يف  يشك  من  هناك  هل  الوصف.  تفوق  وحضاريًة  علميًة  قفزاٍت  اليوم 

العنارص األربعة  الشاملة إىل حدٍّ ما باسم  املادة  اكتفوا مبشاهداتهم حول  وأمثاله قد 

األصلية  العنارص  األربعة هي  العنارص  بأن هذه  والنار والرتاب والهواء(، وقالوا  )املاء 

والجوهرية يف الطبيعة والتي نشاهدها بأعيننا، هل كان الدور سيصل إىل معرفة جميع 

العلامء بعده؟  قبل  التي تضمنها جدول مندليف وتكميلها من  األصلية  العنارص  تلك 

وهل كان يكتب الظهور لكل تلك الحقائق املذهلة يف حقل الذرات الجذرية والعلوم 

املتعلقة بها بواسطة األفكار الكربى؟!

قبل بيان بُعَدْي كلِّ واحٍد من حقيقة العلم والدين، ال بد من التذكري بأننا يف هذا 

البحث إمنا نأخذ منوذج اإلسالم الجامع لألديان اإلبراهيمية. وهذه األديان هي عبارٌة 

ـ  ـ املجوسية )الزرادشتية(، و5  اليهودية، و4  ـ  ـ املسيحية، و3  ـ اإلسالم، و2   1 عن: 

الصابئة، وحتى تلك األديان التي تشرتك مع دين النبي إبراهيم الخليل )عليه السالم( 

يف األصول واملباين العامة.

وإن أهم وأشمل وأجمل تلك األصول التي تُقّر وتُؤمن بها جميع األديان اإلبراهيمية، 

والتي أمر الله سبحانه وتعاىل نبي اإلسالم بدعوة جميع تلك األديان إىل االتحاد والتالحم 

حولها والعمل بها، وردت يف قوله تعاىل: {ُقْل يَا أَْهَل الِْكَتاِب تََعالَْوا إِىَل كَلَِمٍة َسَواٍء بَْيَنَنا 

َوبَْيَنكُْم أاَلَّ نَْعُبَد إِالَّ اللََّه َواَل نُْرَِك ِبِه َشْيًئا َواَل يَتَِّخَذ بَْعُضَنا بَْعًضا أَْربَابًا ِمْن ُدوِن اللَِّه 

َفإِْن تََولَّْوا َفُقولُوا اْشَهُدوا ِبأَنَّا ُمْسلُِموَن{]]].

ميكن القول برضٍس قاطعٍ: إّن الحقائق التي سنأيت عىل ذكرها بوصفها من األصول 

الثابتة للدين، تستند إىل أصل التوحيد ونفي عبادة غريه، والذي مُيثّل الثابت من الدين:

أوالً: األصول العامة واملباين الثابتة من الدين

إن وجود الله يستلزم األصول العامة أدناه:

]1]-آل عمران: 64.
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اللَه سبحانه وتعاىل الكامَل وغرَي املفتقر والعاملَ والقادَر والحكيَم، قد خلق  1. إنَّ 

الكون وعامل الوجود عىل أساس الحكمة واألهداف والغايات الخرّية.

2. إن حياة النوع اإلنساين التي تحظى مبكانٍة ومنزلٍة ممتازٍة وهامٍة للغاية، ال تكون 

ممكنًة إال بواسطة الهدف والغاية التي يتعنّي عليه بلوغها من خالل الرتبية والتعليم 

جميع  إلغاء  يساوي  البرشية  حياة  من  السامية  الهدفية  إلغاء  إن  الصحيح.  والسعي 

األصول والقيم اإلنسانية، ونفي الحكمة والعناية اإللهية.

املتمثل يف  الخارجي  الطريق  الله من طريقني، وهام:  يعرف  أن  لإلنسان  3. ميكن 

الكون وعامل الوجود، ومشاهدة القوانني واألنظمة الدقيقة واملذهلة التي تحكم العامل 

الحركة  إىل  الخاص  الطريق  واختيار  املادة  حركة  قبيل:  من  املتعددة،  املناشئ  )ذات 

وتجيل ظاهرة الحياة من هذه املادة(، ومشاهدة ملكوت الكون، وهو أمٌر ممكٌن لكلِّ 

املتمثل  الداخيل  الطريق  التفكري. والطريق اآلخر هو  شخٍص يتحىل مبستًوى عاٍل من 

بالفطرة الخالصة والشهود النوراين الذي يتحىل به اإلنسان. إن امتياز الطريق الداخيل 

عىل الطريق الخارجي يكمن يف أنه يجعل تجيل الله يف داخل اإلنسان أمراً عمليّاً.

4. من دون التعرّف عىل املعاد واإلميان به، لن يستحيل عىل اإلنسان أن يثبت أيَّ 

أصٍل أخالقي أو قيَمي فحسب، بل لن يكون لجميع التضحيات وما تكبّده اإلنسان من 

معاناٍة وصعاٍب من أجل إصالح الفرد واملجتمع عىل أساس القيم، من تفسريٍ وتحليٍل 

سوى الطيش والحامقة!

أمراً  العبادية  باألعامل  القيام  يُعدُّ  املطلق،  الكامل  جاذبية  إىل  التعرّض  بغية   .5

رضوريّاً، وعىل الرغم من اختالف األديان بشأن كمية وكيفية هذه العبادات، إال أنه ليس 

هناك ظاهرٌة مثل العبادة ميكن لها أن تحظى بهذه الفلسفة الحيوية املتمثلة بالتعرّض 

لجاذبية الكامل املطلق.

6. إن الناس مكلفون بالقيام بأعامل الخري. وإن ِمالك أفعال الخري يتمثل بسعادة 

الناس عىل املستوى املادي واملعنوي.

أبناء املجتمع واإلدارات  7. كام يجب عىل اإلنسان أن يراعي حقوق اآلخرين من 
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الصحيحة، يجب عليه أن يراعي حقوقه الذاتية ويعمل عىل تلبيتها بهّمٍة عاليٍة أيضاً. 

وعىل هذا األساس كام يحظر عىل الناس إلحاق الرضر باآلخرين ـ سواًء يف األبعاد املادية 

أو املعنوية ـ كذلك يتعنّي عليهم أاّل يُلحقوا الرضر بأبعادهم املادية واملعنوية أيضاً.

ال ميكن أليِّ إنساٍن ـ من وجهة نظر الدين ـ أن يضيّع حياته بواسطة االنغامس 

يف املفاسد متذّرعاً بشعار حريته يف الحياة، كام ال ميكنه االنتحار، أو تعريض كرامته 

ورشفه للتدنيس واإلذالل واملهانة، أو أن يدنّس طهره باقرتاف املعايص والذنوب.

الدوام  تواجه عىل  واإلنصاف،  والعدل  القسط  أساس  الحركة عىل  كانت  8. حيث 

ظاهرة األنا وحب الذات ونزعة التسلط من قبل األقوياء واملتجرّبين وأتباع الشهوات، 

وال توجد أيُّ ضامنٍة من إقامة العدل دون إلزام البرش بها من قبل الله، وكذلك حيث 

ال ميكن لإلنسان أن يحيط علامً بجميع املصالح واملفاسد الحقيقية والواقعية يف العامل، 

وال ميكن لإلنسان أن يصل إىل التكامل والسعادة املطلوبة إال من خالل انتساب الحقوق 

والقوانني إىل الله حقيقًة، يكون الدين رضوريّاً إلضفاء املعنى واملفهوم عىل هذه األمور.

تُعدُّ من  يعرّب عن حقيقٍة خالدٍة  أدناه،  جان جاك روّسو  الذي ذكره  املوضوع  إن 

مقتضيات الطبيعة الجسامنية والروحانية لإلنسان، إذ يقول:

»يجــب الكتشــاف أحســن قواعــد املجتمــع املالمئــة لألمــم، وجــوُد ذكاٍء عــاٍل 

يــرى جميــع أهــواء النــاس مــن غــري أن يُبتــى بواحــدٍة منهــا [أاّل يتلــّوث بهــا]، 

وأاّل يكــون لهــذا الــذكاء أيُّ صلــٍة بطبيعتنــا مــن معرفــٍة أساســيٍة لهــذه الطبيعــة 

[أن يحــرتز مــن التدنـّـس بأدرانهــا]، وأن تكــون ســعادته مســتقلًة عــن ســعادتنا 

مــع إرادٍة يف العنايــة بســعادتنا... فــكان ال بــّد مــن آلهــٍة تــّرع للنــاس 

ــم«[1]. قوانينه

ومراد )روسو( من )اآللهة( ـ بطبيعة الحال ـ هم األنبياء أو كلُّ إنساٍن يتمتع بصبغٍة 

الهوتيٍة.

9. ال ميكن للدين أبداً أن يقتنع بتنظيم الحياة االجتامعية لألفراد، وإن كان يُشّكل 

]1]-جان جاك روّسو، العقد االجتامعي أو مبادئ الحقوق السياسية، تعريب: عادل زعيرت، ص 79، مؤسسة األبحاث العربية بإرشاف من اللجنة الدولية 

لرتجمة الروائع اإلنسانية التابعة لـ )األونسكو(، ط 3، بريوت، 1995 م. بترصّف يسري.
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واحداً من فوائدها الهامة. إّن النظام الصحيح يف الحياة االجتامعية بواسطة الحقوق 

والقوانني مُيثّل واحداً من أهم عنارص إعداد املجتمع لتوظيف الدين واالستفادة منه.

10. إن األنبياء العظام وأوصياءهم وخلفاءهم الحقيقيني، يتمتعون مبقامني ومنصبني 

إلهيني، وهام:

أ ـ تبليغ األحكام والتكاليف والحقوق من قبل الله، وذلك عىل أساٍس من 

الوحي الذي هو من شؤون األنبياء.

ب ـ اإلرشاف عىل املجتمع وإدارة شؤونه.

وكام أن املجتمعات الثورية عىل كل حال تحتاج إىل قائٍد كبريٍ ليعمل عىل 

صيانة الثورة من الفساد والضعف، كذلك املجتمع الديني يحتاج يف الحفاظ عىل 

األصول واملباين واألحكام والتكاليف والحقوق واألخالق التقدمية يف املجتمع إىل 

قيادٍة مهيمنٍة ترشف عىل اإلدارة االجتامعية، عىل أن يتم االنصياع إىل أوامرها 

بسبب امتالكها ملقّومات القيادة اإللهية.

11. بيان وتطبيق الكفاءات والقابليات التي يطلق عليها مصطلح القضايا األخالقية. 

إّن مستند األخالق يف الدين ـ خالفاً لبعض املذاهب االجتامعية والفلسفية التي تُعترب 

الدين  إن  اإللهية.  والحكمة  املشيئة  هو  ـ  عليه  التواضع  يتم  طبيعيّاً  أمراً  محبوبيْتها 

الحاجات  إىل  منشؤها  يعود  التي  الثابتة  والتكاليف  والحقوق  األحكام  عىل  يشتمل 

البرشية الثابتة]]].

ثانياً: أمور الدين املتغرّية التي تقع يف مسار التحّول

إن املوضوعات واملوارد واملصاديق العامة تُعترب تجلياٍت للحقائق الثابتة املستندة 

إىل الحاجات األصيلة والثابتة للبرش.

وبرؤيٍة أشمَل يجب القول: إّن الدين اإلسالمي يف تطبيقه لألمور املتقدمة )املوضوعات 

و...( ـ باستثناء العبادات، من قبيل: الصالة والصوم، وأمثالهام ـ تابٌع، مبعنى أن الذي 

له  الطبيعة، وكان  أضحى معلوالً لتطوير وتوّسع معلومات وترصّفات اإلنسان يف عامل 

]1]-للوقوف عىل دراسة الثوابت واملتغريّات يف الدين، انظر: ترجمة وتفسري نهج البالغة، ج 24، ص 243 ـ 308. )مصدر فاريس(.
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تأثري يف إعداد وتهيئة وسائل الحياة السليمة )الحياة املعقولة( وكيفيتها، يرى اإلسالُم 

أن توظيفه واستثامره أمراً واجباً ورضوريّاً. من قبيل: مختلف أنواع العالجات الطبية، 

واملؤسسات  الجامعات  إىل  االبتدائية  املدارس  من  )ابتداًء  التعليمية  املراكز  وإقامة 

العلمية العليا(، واملختربات، ووسائط النقل والسفر، واألجهزة واملعدات الصناعية، وما 

إىل ذلك من األمور التي تُعدُّ منتجاتها ومثارها رضوريًة ومفيدًة لبناء الحياة السليمة 

املادي  املستوى  عىل  باإلنسان  اإلرضار  إىل  تؤدي  التي  املحاصيل  مورد  يف  وأما  للبرش. 

والروحي، من قبيل: املخدرات وغريها من املواد الضارّة واملهلكة، فإن الدين ال يقف 

موقف الشاجب فحسب، بل إنه يسعى حثيثاً إىل اجتثاثها والقضاء عليها.

ثالثاً: األصول العامة واألساسية لثوابت العلم

وما ال شك فيه هو أّن ظاهرة العلم ـ مثل الدين ـ تشتمل عىل مجموعٍة من األصول 

العاّمة والتأسيسية الثابتة التي ال يتطرّق التحّول والتغرّي إىل ذاتها، من قبيل:

1. تبعية القضية العلمية للحواس الطبيعية الساملة، إىل الحّد الالزم.

2. إن توظيف الحواس إمنا يُظهر حقيقة تقع يف دائرتها ـ بسبب القيود والظروف 

يتعلق  ما  ففي  املتوفّرة.  والرشائط  الخصائص  إال بحسب  تنتج  ـ وال  نشاطها  ورشائط 

برؤية األشياء أو سامع األصوات ـ عىل سبيل املثال ـ تُعترب املسافة والكيفيات األولية 

أو العارضة عىل الحواس أمراً رضوريّاً، ومن هنا ال ميكن القول: إن الواقعية يف نفسها 

)اليشء يف نفسه(، ميكن التعرّف عليها بواسطة العلوم.

يقول البعض:

»صحيٌح أننا ال نستطيع أن نحقق علامً واقعّيا بـ »األشياء« بواسطة حّواسنا الطبيعية 

والخصائص البنيوية واملواقف الزمنية واملكانية، بيد أن بإمكان األدوات واألجهزة 

الهاّمة والدقيقة ـ التي تم تصنيعها لتوسيع وتعميق العلوم البرية، من قبيل: 

املكروسوكوب والتلسكوب وما إىل ذلكـ  أن تربطنا بالحقائق واألمور الواقعية«.

إّن اإلجابة عن هذا الوهم ميكن بلورتها عىل النحو اآليت: صحيٌح أّن هذه الوسائل 

واألدوات تُعدُّ عوامَل مساعدًة هامًة يف التعاطي والتوّصل إىل الحقائق والواقعيات، بيد 
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أنها ال تبلغ بقيود وحدود خصائصنا املعرفية إىل الصفر. فمن وجهة نظر العلم النهائية: 

إن هذه األدوات واألجهزة حتى وإْن تطّورت وأضحت أدقَّ مام هي عليه اآلن مبئات 

املرّات، مع ذلك لن يغدو بإمكانها أن تظهر لنا الحقائق كام هي، إذ الوسيلة أياً كانت 

لها خصائصها التي ال تستطيع معها الكشف عن الحقائق من جميع أبعادها. وميكن 

التدقيق يف هذا الكالم الذي نقله نيلز بور وهو أحد أكرب علامء الفيزياء يف عرصنا، عن 

الفيلسوف الصيني الو تسه:

»إننا يف مرسح الوجود األكرب، منارس دور املمثل واملشاهد عى السواء«.

ومن هنا يُجِمع كبار فالسفة الرشقـ  وال سيام الفالسفة املسلمونـ  عىل أننا ال منتلك 

القدرة عىل الوصول إىل املعرفة الحقيقية )الحّد التام(، وأن كل ما نستطيعه نحن البرش 

هو معرفة األشياء بأخص خصائصها. يقول صدر املتألهني الشريازي يف تعريف الفلسفة 

بشكٍل رصيٍح: »العلم بحقائق الوجود مبقدار الوسع واإلمكان«.

3. إن عامل الوجود الذي نسعى إىل معرفته، ميثل حقيقًة وواقعيًة عينيًة خارجيًة، 

وليس هو من صنع أذهاننا.

4. يف العلوم غري اإلنسانية الشاملة ألنواع املعارف الطبيعية واكتشاف واخرتاع وتنظيم 

الصناعاتـ  بغّض النظر عن األصل العام املتقدم يف رقم )2( )الذي يرى االرتباط العلمي 

مع الحقائق املحضة أمراً ممكناً( ـ ال يوجد أيُّ تأثريٍ أليِّ نوٍع من أنواع اإلرادة وامليل 

والرغبة والشوق اإلنساين، إال من طريق النشاط ما فوق الطبيعي، والذي يُعدُّ بسبب 

االرتباط  كيفية  أن  من  الرغم  عىل  األدعية.  قبيل:  من  استثنائيّاً،  أمراً  الخاصة  عنارصه 

سبيل  عىل  ـ  الطبيعة  عامل  ففي  البرش،  ورغبة  وإرادة  بهدفية  رهٌن  باألشياء  العلمي 

املثال ـ هناك قوًى هاّمٌة للغاية، وميكن لإلنسان أن يتعرّف من خالل الطرق العلمية، 

وتوظيف  استعامل  وأما  وغاياته.  أهدافه  تحقيق  أجل  من  توظيفها  عىل  يعمل  وأن 

فيعود  عليه،  القضاء  أو  الحياة  واقع  وإصالح  تنظيم  أجل  القوى وتسخريها من  هذه 

الخيار فيه إىل اإلنسان نفسه. والذي يُؤَسف له يف ما يتعلق بهذا الخيار الذي يتحىّل 

به اإلنسان، ال ميكن أليِّ عاقٍل أنرثوبولوجيٍّ أن يتحدث إال بنربٍة راشحٍة باألىس والخجل. 
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ومن املعلوم بطبيعة الحال أن العلم يف مجاله الِحريف ـ املنفصل عن القيَم الذي يقع يف 

دائرة الطبيعة والصناعة ـ ال يُعري أدىن التفاتٍة ألنني املساكني الذين يتخبطون بدمائهم 

يف املدن والصحارى، وال يرّف له جفٌن النتهاك حقوق البائسني أبداً، إال إذا توقف ذلك 

عىل قيمٍة حقيقيٍة من وجهة نظر العلم. هذه حقيقٌة ثابتٌة من وجهة نظرنا بالدليل.

5. إن الحركة العلمية والقول بأن هذه الحركة كامنٌة يف جوهر اإلنسان وذاته ـ ومن 

دونها ال تتوقف الحياة فحسب، بل إن من لوازمها النكوص والتخلف والعودة إىل الوراء 

أن  القصوى هو  باألهمية  الذي يحظى  أن  بيد  اإلثبات.  ـ حقيقٌة غنيٌة عن  والقهقرى 

استثامر الحقائق املكتشفة يجب أن يتم تحت إرشاف وإدارة العلامء واألذكياء الذين 

يتمتعون بضامئَر حيٍة ووجداٍن إنساينٍّ ويتحلون بالتقوى العلمية والشعور باملسؤولية 

تجاه أرواح البرش، ومن دون هذه اإلدارة سيكون االنتحار التدريجي هو املصري املحتوم 

الذي تَوقّعه كباُر علامء العامل يف مؤمتر )فانكور( يف كندا.

رابعاً: تغرّي وتحّول العلوم عرب التاريخ

مبقتىض  ـ  يتعاطون  العلامء  بأن  القائلة  القضية  هذه  يف  يشك  أن  ألحٍد  ميكن  ال 

املتوفرة يف عرصهم  معلوماتهم  أرضية  يف  االختالف  وبسبب  حياتهم  وظروف  رشائط 

وبسبب عدم اختيارية أغلب االكتشافات التي تحققت حتى هذه اللحظة، وعىل أساس 

األهداف والغايات املحددة أو مستوى أبعاد وأجزاء املساحتني ـ مع املتحول وما يكون 

عرضًة للتغيري. إن التشكيك يف هذه القضية يساوي تجاهل أوضح أحداث التاريخ. وهنا 

نُذكرِّ بكالم أحد أكرب الشخصيات العلمية يف هذا القرن، وهو ألفرد نورث وايتهيد، والذي 

يشهد له أغلب العلامء والفضالء باملقام العلمي والفلسفي، فهو يقول:

اً حتــى مــن الــكالم، ال ميكــن أليِّ عالـِـٍم أن يقبــل  »إن العلــم أرسُع تحــوُّالً وتغــريُّ

بنظريــات غاليلــو ونيوتــن أو حتــى النظريــات العلميــة الحديثــة دون العمــل 

عــى تشــذيبها وإصالحهــا«.

وعىل هذا األساس ال ينبغي اعتبار اختالف األفهام يف املصادر الدينية دليالً عىل تزلزل أو 

عدم ثبات األصول والواقعيات العامة وما يستند إىل الحاجات اإلنسانية الثابتة.
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امتالكه  رغم  ـ  العقل  أدلة  يعتربون  ال  العلامء  نجد  والعلم،  الدين  إىل  وباإلضافة 

لألصول البديهية والقضايا الصادقة بالرضورة ـ مقبولًة بأجمعها.

ارتباط العلم والفلسفة بما وراء الطبيعة

إّن املسائل العلمية والفلسفية دون اإلميان بالحقائق ما فوق الطبيعة والحس وما 

يقبل املشاهدة عاجزٌة عن التعريف بحقائق األشياء.

إّن من بني األبحاث فائقة األهمية يف حقل العلم، هذه القضية القائلة بأّن املسائَل 

العينية،  واملشاهدة  املحسوسة  الطبيعية  فوق  ما  الحقائق  معرفة  دون  من  العلمية 

التي يكمن الشوق إىل تحصيلها يف عمق وجود  التعريف بحقائق األشياء  عاجزٌة عن 

اإلنسان. واألدلة عىل هذا العجز عديدٌة:

قبيل  من  أكان  سواًء  املدرك«  »اليشء  يف  اإلدراك  لعنارص  القطعي  التدخل  إّن   .1

الحواس الطبيعية اإلنسانية، أم كان من األدوات واألجهزة املتطّورة جّداً من أجل توسيع 

املتطّورة  واملكروسكوبات  التلسكوبات  قبيل:  )من  الوجود  عامل  حقائق  معرفة  ودقة 

جّداً(، يُعدُّ أمراً رضوريّاً.

2. أهداف وغايات املحقق واملفكر الذي يرصد ـ عىل نحو القطع واليقني ـ بُعداً أو 

عّدة أبعاٍد من األشياء بغية التعرّف عليها.

3. ارتباط جميع الكائنات ببعضها، األمر الذي يكفي معه أن يكون هناك بينها كائٌن 

واحٌد مجهوٌل، الستحالة العلم بتلك األشياء.

إّن مجموع العاملنْي األولنْي، هو الذي أدى إىل اعتبار الجملة الخالدة: »إننا يف مرسح 

الوجود األكرب، منارس دور املمثل واملشاهد عى السواء«، منذ عرص الو تسه إىل يومنا 

هذا، من أصّح القواعد واألصول بشأن املعرفة.

4. يُذعن الفالسفة املتقدمون ـ سواٌء اإلرشاقيون منهم أم املشاؤون ـ بأننا ال نعرف 

األشياء بفصولها الحقيقية أبداً، وإمنا معرفتنا هي نتاج الفصول واألجناس املنطقية التي 

متثل االمتياز الخاص لألشياء من بعضها.

5. ميكن القول: إّن جميع املفكرين املدققني يف واقع الكون والوجود، عندما يواجهون 
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. ونحن  مشكلًة تتعلق بفهم الحقائق، يلجأون إىل هذا االعرتاف بكلِّ ذكاٍء وتواُضعٍ علميٍّ

لتوضيح وإثبات هذا االعرتاف، سنذكر مناذج من كلامت العلامء والفالسفة يف العرص 

األخري.

نظريات أشهر الفالسفة بشأن «الحقيقة الذاتية لعالم الطبيعة»

نتناول يف هذا البحث نظريات أشهر الفالسفة واملفكرين يف الرشق والغرب بشأن 

»الحقيقة الذاتية لعامل الطبيعة« بالقراءة والتدقيق. من البديهي أن نَذكُر بعض عباراتِهم 

يف معرض بيان هذه النظريات بغية تحقيقها. إن العبارات التي ننقلها تشتمل يف بعض 

األحيان عىل إضافاٍت عىل موضوع البحث الذي هو »الحقيقة الذاتية لعامل الطبيعة«، 

وقد ال تقع مورداً لقبولنا، ولذلك يجب عىل القارئ الكريم أن يأخذ بنظر االعتبار أن 

نقل تلك املسائل ال يُشكِّل لوحده دليالً عىل القبول بها، ألن مرادنا ـ كام ذكرنا ـ هو 

تحقيق ودراسة »الحقيقة الذاتية لعامل الطبيعة«.

»الحقيقة  بشأن  والغرب  الرشق  وعلامء  الفالسفة  عبارات  نقل  يف  الدخول  وقبل 

التي  األسباب  تحتوي عىل  التذكري مبقدمٍة  بد من  ال  نفسه«،  الوجود يف  لعامل  الذاتية 

تدعونا إىل ذلك.

املتعلقة  األبحاث  ـ يف  تدفعنا  التي  األسباب  أو  السبب  ما هو  أحياناً:  السؤال  يتم 

بالتناغم واالنسجام القائم بني الدين والعلم والفلسفةـ  إىل االستشهاد بنظريات مشاهري 

املفكرين والفالسفة وطالئع البرشية، سواٌء الغربون أم الرشقيون منهم؟

إّن انتساَب الفرد إىل املوقع الذي ُولد فيه، ال يَُعدُّ انتساباً رضوريّاً وشامالً وأبديّاً، وإمنا 

من شأنه أن يُعدَّ مولداً وموقعاً ترعرع فيه فقط. فكام أن الجسد املادي لإلنسان الذي 

تكون نسبته إىل روح ونفس اإلنسان أقرب وأعمق وأشمل من مولده ومحل نشوئه، 

ويحرمه من جميع  يسلبه  بحيث  والروح  النفس  بأغالل  يُقيّده  أن  ال ميكنه  ذلك  مع 

أنواع الرّقّي والتكامل، كذلك فإن مسقط رأس اإلنسان وموطن تربيته األوىل ال ميكن 

أن يحبس اإلنسان ضمن حدوده بحيث مينعه من االعتالء واالرتقاء إىل الحد الذي يُعدُّ 

معه شخصاً عامليّاً. ومن هنا فإن الشخصيات اإلنسانية الكبرية عىل الرغم من أنها ـ مثل 
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ٍد، ويرتعرعون هناك، ولكن كامل وسمو  سائر األفراد العاديني ـ يولدون يف موضعٍ محدَّ

هذه الشخصيات تصل بهم إىل درجٍة من العظمة بحيث تجعلهم جديرين بأن يُنسبوا 

إىل املواطنة العاملية. أليس الغربيون أنفسهم يقولون: إّن إفالطون وحده ميثل تاريخاً 

»معلم  الطويس:  الدين  نصري  الخواجة  يقولون عن  أنفسهم  الرشقيون  أليس  بأكمله؟ 

البر والعقل الحادي عر«؟ نعم، إنّهم يقولون ذلك وبكلٍّ ثقٍة. وعىل هذا األساس 

فإن االستشهاد بكالم املشاهري وطالئع الدين والفلسفة والعلم أيّاً كان موطنهم، ميثل يف 

حقيقة األمر روايًة عن إنساٍن منتسٍب إىل األرسة البرشية، ويكون الوطن الذي ينتمي 

إليه هو العامل بال حدوٍد.

السبب األول: يتم االستشهاد أحياناً برؤيٍة أو نظريٍة لكبار أهل املعرفة، من أجل 

إثبات أن املسألة املطروحة من األهمية بحيث أنها جذبت انتباه واهتامم أولئك الطالئع، 

وهذا بدوره يُعترب أمراً صحيحاً وبنَّاًء.

السبب الثاين: إن االستشهاد بنظريات اآلخرين يأيت أحياناً لتقوية اإلجابة أو الحل 

الذي يَرِد عىل ذهن املفكر. وبعبارٍة أخرى: إّن ذلك يرد يف الدين لزيادة اطمئنان ذلك 

املفكر أو الذين يتعاطون مع نظرية تلك الشخصية العلمية، والتعاطي معها مبزيٍد من 

االهتامم.

السبب الثالث: إن أكرث األفراد العاديني ـ قبل أن يبلغوا مرحلة التنظري واالستقالل 

الفكري واالستداليل ـ يقعون تحت تأثري آراء ونظريات الشخصيات املشهورة والكربى، 

ويتخذون من عظمة هذه الشخصيات دليالً عىل صّحة أقوالهم ومدعياتهم. وهنا تقع 

املجتمع،  يف  والثقافية  والدينية  والفلسفية  العلمية  اإلدارات  عىل  الكربى  املسؤولية 

إبّان  الغرب  يف  هناك  كان  ولو  الشخصيات.  تلك  بشأن  الناس  إطالقات  دون  لتحول 

العصور الوسطى، ويف بعض مناطق الرشق مديرياٌت تعمل عىل الحيلولة دون اإلفراط 

بشأن تقييم الفالسفة واملفكرين اإلغريق، لكانت املعارف البرشية قد حققت قفزاٍت 

علميًة كبريًة وعميقًة قطعاً.

السبب الرابع: عىل مّر التاريخ كان ظهور الحضارات الكربى يجذب انتباه األمم التي 
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تتعاطى مع أبناء تلك الحضارات، من قبيل حضارة: ما بني النهرين، والحضارة البيزنطية، 

والحضارة اإلسالمية، والحضارة الغربية يف املرحلة املتأخرة.

من الواضح أن عنارص تبلور الحضارات كثريٌة ومتنّوعٌة، من قبيل: االقتصاد، والفن، 

والعلم، والفلسفة، والدين، واألخالق، والصناعة، والسياسة، والحقوق، والثقافة باملعنى 

العام. ولألسف الشديد مل يتمكن اإلنسان من سلوك املنطق واالعتدال يف تقييم هذه 

النهائية  العنارص كام ينبغي، كام أنه ظل عاجزاً عىل الدوام عن الوصول إىل األسباب 

والحاسمة الرتقاء أو سقوط الحضارات.

نال  الغرب،  الذي ظهر يف حضارة  الصناعي  العنرص  أن  املثال  من ذلك عىل سبيل 

من االستحسان والتمجيد املطلق بحيث مل يطغ عىل الدين واألخالق والثقافة الطليعية 

العلوم  حتى  بطرد  قام  بل  فحسب،  القيَمية  املستويات  أدىن  إىل  بها  وينزل  والبناءة، 

اإلنسانية عن مرسح الحياة! ومن هنا فإّن عنرص التنمية والتقّدم الصناعي التكنولوجي 

ذلك  أقصدوا  وسواٌء  يعلموا،  مل  أم  أعلموا  سواٌء  ـ  العنرص  بهذا  يتمتعون  بالذين  أدى 

العلمية  املسائل  يف جميع  الً مخّرباً  أن ميارسوا هيمنًة وسيطرًة وتدخُّ ـ  يقصدوا  أم مل 

والفلسفية والدينية والثقافية. إن هذه الهيمنة االعتباطية لهذه املجموعة من املسائل 

العلمية والفلسفية والدينية والثقافية واألخالقية الصحيحة التي يتم إبرازها من قبل 

مدراء تلك املجتمعات، تبدو من وجهة نظر األفراد العاديني والشباب الغّر عىل درجٍة 

يرى  وهنا  والنقاش.  التشكيك  مستوى  فوق  يجعلها  الذي  واالعتبار  القيمة  من  عاليٍة 

املفكرون والعلامء الذين يتحلَّْون بحّس املسؤولية أن من واجبهم العمل عىل توجيه 

هذه الرشيحة من الناس، وعىل توظيف النظريات املقبولة واملقنعة للشخصيات البارزة 

يف املجتمعات الصناعية يف إطار إيقاظ أبناء مجتمعهم من سباتهم.

الدليل الخامس: إلفات نظر أولئك الذين هم يف بداية مشوارهم العلمي واملعريف إىل 

هذه النقطة الهامة، وهي أنه إذا كان هناك من يستند إىل أقوال وكلامت الذين تشهد 

الثابتة يف مجتمعاتهم،  لينحرفوا بسببها عن األصول والقيَم  علميّاً،  مجتمعاتهم تقدماً 

عليهم أن يعلموا أن ذات هذه املجتمعات تحتوي عىل شخصياٍت أخرى تعتقد بذات 
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تلك األصول والقيم أيضاً. وإّن نقل النظريات يف إطار هذا النوع من األهداف والغايات 

والتوجهات كثرٌي، وهو ينطوي عىل قيمٍة وفائدٍة كبريٍة.

نظريات بعض فالسفة ما قبل ميالد بشأن الحقيقة األصيلة لألشياء

الطبيعية  فوق  ما  الحقائق  بأن  االعتقاد  إىل  إفالطون  يذهب  اإلفالطونية:  املُُثل   .1

واملعقولة متثل أصالً لعامل الوجود، وأن جميع هذه الكائنات املوجودة والتي نشاهدها يف 

عامل الحّس والعيان والتي نرتبط بها ارتباطاً مبارشاً، إمنا هي ظالٌل عنها]]].

يالحظ وجود توافٍق بني رأي إفالطون وكيبس يف القول بأن األجزاء والعنارص املؤلفة 

لألجسام الطبيعية هي أجزاُء صغريٌة ومتنّوعٌة]]].

2. طاليس]]]: املاء بوصفه العنرص األول، »ابتداًء من هنود كاليفورنيا والبابليني )ما 

بني النهرين( إىل طاليس القائل]4]: »إن كلَّ تحوٍُّل ماديٍّ يفتقر إىل العنارص الحّية«]5].

3. سامكهيا: الروح العامة، أو عامل من األرواح غري املحدودة واملتشابهة]6].

4. وحدة الكائنات يف الهند: بيشن ... »الحقيقة اإللهية التي تكون جميع كائنات 

عامل الطبيعة من أجزائها« )وحدة الوجود عند فالسفة الهند وعدٍد من فالسفة ما قبل 

عرص سقراط(]7].

]1]-أفالطون، الجمهورية، تعريب: حنا خباز، ص 183 ـ 187.

]2]-أرسطوطاليس، الكون والفساد، اب 8 ف 9، ص ذ82، نقاًل عن: ثيامؤوس ـ إفالطون.

]3]-طاليس )حوايل عام: 624 ق م(: فيلسوٌف إغريقيٌّ من النصف الثاين للقرن السادس قبل امليالد. يُعرف بأنه الفيلسوف والعامل األول، ويعّده اإلغريق 

واحداً من الحكامء السبعة. املعرّب.

]4]-سامي عيل النشار، نشأة الدين: النظريات التطورية واملؤلهة، ص 194 ـ 195.

]5]-محمد فريد وجدي، عىل أطالل املذهب املادي، ص 27.

]6]-د. محمد غالب، مشكلة األلوهية، ص 165.

]7]-املصدر أعاله، ص 124.
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الهواء]4] حقيقة  يعتربون  وإرخيالوس]]]:  الاليريت]]]،  أنكسيامنس]]]، وديوجانس   .5

الكائنات.

6. هرقليطس]5]: النار )الحقيقة األصلية يف عامل الطبيعة(، ولوغوس )العقل الواسع 

يف العامل( ]الله]]6].

7. فيثاغورس]7]: »ذكر العدد والجوهر الواحد الذي ميثل أصل جميع املوجودات 

واألعداد، دون أن يعرّفه«]8].

مركّبٌة  الطبيعية  األجسام  إن  للمشاهدة.  قابلٍة  غرُي  الحقائق  دميوقريطس]9]:   .8

من ذّراٍت صغريٍة. وقد استعمل دميوقريطس يف وصف هذه الذرات كلمة إيذوس أو 

إيدولون التي تستعمل للحقائق الذهنية]0]].

9. أناكساغوراس]]]] ـ تحّدث عن املسائل األربعة:

أ ـ الهواء]]]].

ب ـ الغبار]]]].

]1]-أنكسيامس امللطي )نحو 588 ـ 525 ق م(: فيلسوٌف يوناينٌّ. يُعترب من أواخر من ميثل املدرسة امللطية. عاد إىل فكرة طاليس التي ترجع الكون إىل مادٍة 

أصليٍة، ولكنه قال أن هذه املادة األولية ليست هي املاء )كام قال طاليس(، بل هي الهواء. املعرّب.

]2]-ديوجانس الاليريت )180 ـ 249 م(: كاتٌب إغريقيٌّ برز يف النصف األول من القرن الثالث للميالد. مصنف )سري مشاهري قدماء الفالسفة(. املعرّب.

]3]-هريودوس أرخيالوس )23 ق م ـ 18 م(: أحد امللوك املحليني تحت سلطة اإلمرباطورية الرومانية يف القرن األول، وهو ابن هريودوس األول الذي قسم 

مملكته قبيل وفاته بني أوالده الثالثة، فكانت حّصة أرخيالوس مقاطعتي يهودا والسامرة. املعرّب.

]4]-إزوالد كولبيه، مقدمة الفالسفة، ص 165.

]5]-هرقليطس )540 ـ 480 ق م(: فيلسوٌف يوناينٌّ سابٌق لعرص سقراط. اشتهر بالغموض؛ فعرف بـ: )الفيلسوف الغامض(. وغلب عىل كتاباته طابع الحزن؛ 

فعرف بـ: )الفيلسوف البايك(. تأثر بأفكاره كل من سقراط وأفالطون وأرسطوطاليس. قال بأن النار هي الجوهر األول ومنها نشأ الكون. املعرّب.

]6]-يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية، ص 87؛ عبد الرحمن بدوي، ربيع الفكر اليوناين، ص 87.

]7]-فيثاغورس )570 ـ 495 ق م(: فيلسوٌف وعامُل رياضيات يوناينٌّ. مؤسس الحركة الفيثاغورية، كام يُعرف مبعادلته الشهرية )نظرية فيثاغورس(. املعرّب.

]8]-أرسطوطاليس، ما بعد الطبيعة، الباب الخامس.

تلميذاً  وكان  سقراط.  قبل  ما  املؤثرين يف عرص  الفالسفة  من  كان  الضاحك.  بالفيلسوف  اشتهر  يوناينٌّ.  فيلسوٌف  م(:  ق   370 ـ   460( ]9]-دميوقريطس 

للفيلسوف ليوكيبوس الذي صاغ النظرية الذرية للكون. املعرّب.

]10]-رضا توفيق، قاموس الفلسفة، ذميقراطيس.

. ُسجن بسبب اعتقاده أن الشمس حجٌر ساخٌن وأن القمر جزٌء منفصٌل عن األرض وليسا بآلهتني.  ]11]-أناكساغوراس )500 ـ 428 ق م(: فيلسوٌف يوناينٌّ

املعرّب.

]12]-أرسطوطاليس، كتاب النفس، ص 14.

]13]-مدخل الفلسفة ـ أوزالد كولبيه، ص 156.
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ج ـ الهيوىل]]].

د ـ العنارص املتنّوعة]]].

10. الرواقيون ـ »يرون أن املادة تحتوي عىل حياٍة كاملٍة«]]].

ومن الناحية الفيزيائية يذهب الرواقيون إىل االعتقاد بأن الطبيعة تتألف من أصلني، 

وهام: األصل املنفعل، واألصل الفاعل يف نفسه الساكن]4].

11. بارمنيدس]5] ـ إن الوحدة العقلية متثل أصل وحقيقة جميع الكائنات]6].

12. إقليدس امليغاري]7]: »يف أن حقيقَة األشياء واحدٌة ال تتكرث، مبا يتوافق مع رؤية 

بارمنيدس«]8].

األوغسطينيني،  بونافنتورا مع  التي يتفق فيها  القديس بونافنتورا]9]: يف اآلراء   .13

القول برتكيب املوجودات، من املاهية والوجود ومن الهيوىل والصورة »... وإّن الهيوىل 

متثل األصول األولية )الذرية(«]0]].

)الجاذبة  والبغض  والحّب  والرتاب  والهواء  والنار  املاء  ـ  إميبيدوكليس]]]]   .14

والدافعة(]]]].

]1]-املصدر أعاله.

]2]-أرسطوطاليس، الكون والفساد، ص 108.

]3]-عبد الرحمن بدوي، خريف الفكر اليوناين، ص 27 ـ 28.

]4]-أندريه كريسون، مارك أورليوس ـ فالسفة بزرك، ترجمه إىل اللغة الفارسية: كاظم عامدي.

]5]-بارمنيدس )540 ـ 480 ق م(: فيلسوٌف يوناينٌّ ولد يف القرن الخامس قبل امليالد. من فالسفة عرص ما قبل سقراط.

]6]-التحقيق يف ميليسيوس وأكسينوفان وغرغياس، ص 274 )نقاًل عن: أرسطوطاليس، الكون والفساد(.

]7]-إقليدس امليغاري )435 ـ 365 ق م(: من تالميذ سقراط. مؤسس املذهب امليغاري يف الفلسفة. املعرب.

]8]-أحمد أمني ـ زيك نجيب محمود، قصة الفلسفة اليونانية، ص 136.

]9]-القديس بونافنتورا )1217 ـ 1274 م(: عامل الهوت وفيلسوٌف إيطايلٌّ سيكوالستي من القرون الوسطى. املعرّب.

]10]-د. يوسف مكرم، تاريخ الفلسفة األوروبية يف العرص الوسيط، ص 47.

]11]-إميبيدوكليس )490 ـ 340 ق م(: فيلسوٌف يوناينٌّ سابٌق لعرص سقراط. كانت فلسفته منشأً لنظرية العنارص األربعة، كام اقرتح وجود قًوى أطلق 

عليها )الحب والبغض( كسبٍب لتامزج العنارص أو انفصالها عن بعضها. ونتيجًة لتأثره بالفلسفة الفيثاغورثية آمن بتناسخ األرواح. وكان سبب موته أنه 

ألقى بنفسه يف فّوهة بركان أثينا ليْثبت لتالميذه أنه خالٌد؛ إذ حني يختفي جسده متاماً بفعل النريان يكون قد صار إىل الحالة األسمى، لكن الربكان لفظ 

فردة حذائه. املعرّب.

]12]-أرسطوطاليس، كتاب النفس، ص 16.
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وقد نُِقلت عنه نظريٌة أخرى مفادها أن املادة األصلية لألشياء هي )األثري(، وأن هذه 

تتألف من أجزاَء صغريٍة من األثري  الحقائق  الفساد، ويرى أن جميع  املادة ال يعرتيها 

الالمتناهي]]].

15. أفلوطني]]] ـ »حقيقُة العامل حّيٌة«]]].

16. زينون اإلييل]4] ـ »جوهُر الوجود حقيقٌة ساكنٌة وغرُي متحركٍة«]5].

17. مارك أورال )ماركوس أوريليوس(]6]:

»ليــس لنــور ضــوء الشــمس أكــرث مــن وجــوٍد واحــٍد، عــى الرغــم مــن تقســيمه 

إىل مــا ال نهايــة عــى الجــدران والجبــال واألوديــة ومــا إىل ذلــك مــن األمكنــة 

األخــرى. وليــس هنــاك أكــرث مــن مــادٍة واحــدٍة وإن تــم تقســيمها بــني مــا ال 

نهايــة لــه مــن الطبائــع واألجســام املحــدودة.

وليــس هنــاك أكــرث مــن روحٍ عاقلــٍة رغــم التقســيامت الظاهريــة، ومــن هــذا 

العقــل الواحــد والحــرصي تســتفيد الكائنــات العاقلــة عــى الــدوام، وإن الجميع 

متصــٌل ببعــٍض بواســطة هــذه االســتفادة ...«]7].

الفالسفة والعلامء املسلمون، من أمثال:

18. حسني بن عبد الله بن سينا]8].

]1]-الخواجة نصري الدين الطويس، مقدمة باء النفس بعد فناء الحبسة.

]2]-أفلوطني )نحو 205 ـ 275 م(: فيلسوٌف يوناينٌّ. يعترب أحد أبرز ممثيل األفالطونية امُلحَدثة. يُعرف يف املصادر العربية بـ )الشيخ اليوناين(. كان لكتاباته 

تأثرٌي كبرٌي عىل العديد من الفلسفات األخرى. املعرّب.

]3]-د. محمد غالب، مشكلة األلوهية، ص 125 )نقاًل عن كتاب: أوبانيشاد بهرمن، ص 274(.

]4]-زينون اإلييل أو زينو الرواقي )490 ـ 425 ق م(: أحد فالسفة ما قبل عرص سقراط، تلميذ بارمنيدس. أراد أن يدرّب نفسه عىل الضالل واملشاكسة، فألف 

كتاباً يف املتناقضات، مل يصل إلينا منها سوى تسعُة متناقضاٍت. ميكن اعتباره أبا الجدل الفلسفي الذي برع فيه أفالطون وكانط وهيغل. ترجع أهميته إىل محاولته 

إثبات أن فكريَتِ التعدد والحركة كانتا من الوجهة النظرية عىل األقل مستحيلتني كاستحالة واحد بارمنيدس الثبت القديم الحركة. املعرّب.

]5]-أحمد أمني ـ زيك نجيب محمود، قصة الفلسفة اليونانية، ص 45.

. إمرباطوٌر روماينٌّ ما بني عامي )282 ـ 283 م(. تلقى تعليمه يف روما. وكان عضواً يف مجلس  ]6]-ماركوس أوريليوس )230 ـ 283 م(: سيايسٌّ وعسكريٌّ

الشيوخ. املعرّب.

]7]-مارك أورال، فالسفه بزرك )الفالسفة الكبار(، ص 49. مرتجم إىل اللغة الفارسية.

]8]-ابن سينا )980 ـ 1037 م(: هو عيل بن حسني بن عبد الله بن عيل بن سينا. عامٌل وطبيٌب مسلٌم. اشتهر بالطب والفلسفة واشتغل بهام. لُّقب بـ )الشيخ 

الرئيس(. وساّمه الغربيون بـ )أمري األطباء( و )أبو الطب الحديث( يف العصور الوسطى. أشهر أعامله )القانون يف الطب( الذي ظل لسبعة قروٍن متواليٍة 

املرجع الرئييس يف علم الطب حتى منتصف القرن السابع عرش يف الجامعات األوروبية. املعرّب.
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19. محمد بن طرخان الفارايب]]].

20. بهمنيار]]].

21. محمد بن زكريا الرازي]]].

22. أبو العباس إيرانشهري]4].

23. صدر املتألهني الشريازي]5].

24. املريداماد]6].

25. الخواجة نصري الدين الطويس]7].

26. املريفندرسيك]8].

لقد اتفقت كلمة هؤالء العلامء واملفكرين عىل أّن الفصَل الحقيقي لألشياء غرُي قابٍل 

للفهم، وأّن الذي يتم البحث عنه هو الفصل املنطقي لألشياء. ومن هنا نجدهم يف تعريف 

الفلسفة أو يف موارد من أبحاثهم يلجأون إىل عبارة »بقدر الطاقة البرية«. فمن وجهة 

نظرهم تتوقف فلسفة معرفة حقائق الكائنات عىل ما للبرش من الطاقة واملقدرة.

]1]-أبو نرص محمد بن طرخان الفارايب )874 ـ 950 م(: فيلسوٌف مسلٌم اشتهر يف الحكمة والطب. لُّقب باملعلم الثاين. عاش يف حلب يف كنف سيف الدولة 

الحمداين، واختار حياة التقشف والزهد، حتى تويف يف دمشق عن مثانني عاماً. املعرّب

]2]-بهمنيار )القرن الخامس هـ(: هو أبو الحسن بهمنيار بن املرزبان األذربيجاين، فيلسوٌف من تالميذ ابن سينا. كان مجوسيّاً وأسلم. تتلمذ عىل يديه أبو 

العباس فضل بن محمد اللوكري، ورشف الزمان محمد اإليالقي. تويف سنة 458 للهجرة، وقيل: سنة 502 للهجرة. املعرّب.

]3]-أبو بكر الرازي )864 ـ 923 م(: عامٌل وطبيٌب مسلٌم من علامء العرص الذهبي للعلوم. أعظم أطباء اإلنسانية عىل اإلطالق. ألف كتاب )الحاوي يف 

الطب( الذي ظل مرجعاً طبيّاً رئيساً يف أوروبا عىل أمد أربعة قروٍن. ومن أعظم كتبه )تاريخ الطب(. وهو أول من ابتكر خيوط الجراحة، وصنع املراهم. 

وله مؤلفاٌت يف الصيدلة. املعرّب.

]4]-أبو العباس إيرانشهري أو الحكيم إيرانشهري )م: القرن التاسع للميالد(: فيلسوٌف وعامُل رياضياٍت وفليكٌّ إيراينٌّ. ولد يف نيسابور التي كانت تسمى يف 

الوقت نفسه )إيرانشهر( فاكتسب لقبها. وقد ذكره أبو ريحان البريوين يف مواضع من كتابه )تحقيق ما للهند(، وامتدح حياديته واستقالله يف النقل عن 

اآلخرين. املعرّب.

]5]-صدر املتألهني الشريازي )1572 ـ 1640 م(: محمد بن إبراهيم القوامي الشريازي. فيلسوٌف مسلٌم شيعيٌّ جمع بني الحكمة النظرية والعملية، كام جمع 

بني الفلسفة والعرفان يف ما يسمى بالحكمة املتعالية. املعرّب.

]6]-املريداماد )م: 1041 هـ(: محمد باقر بن محمد الحسيني األسرتآبادي. عامٌل وفيلسوٌف من بالد فارس. يُعدُّ من أصحاب الحكمة املتميزين والعلامء الكبار 

يف العهد الصفوي. يرجع نسبه إىل اإلمام الحسني )عليه السالم(، وتويف بالنجف األرشف. املعرّب.

]7]-نصري الدين الطويس )1201 ـ 1274 م(: أبو جعفر محمد بن محمد بن الحسن الطويس. عامٌل فليكٌّ وأحيايئٌّ ورياضيايتٌّ وفيلسوٌف وطبيٌب وفيزيايئٌّ 

. اعتربه ابن خلدون أحد أعظم علامء الفرس. املعرّب. ومتكلٌم وفقيٌه شيعيٌّ

]8]-املريفندرسيك أو الفندرسيك )م: 1050 هـ(. السيد أبو القاسم بن املريزا بيك بن صدر الدين املوسوي الحسيني الفندرسيك األسرتآبادي. فيلسوٌف وأديٌب إيراينٌّ. 

عارص السلطانني الصفويني الشاه عباس والشاه صفي الدين ونال الحظوة عندهام. تويف يف إصفهان عن عمٍر ناهز الثامنني عاماً.
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27. الدكتور محمد عبد السالم]]]: طرح يف نظريته وحدة القوى والطاقات، إال أن 

هذه الطاقات الواحدة مل تبلغ حتى اآلن مرحلة تعريفها من الناحية الفيزيائية.

28. يوهانز سكوتوس أريجينا]]]:

»إن جميــع مظاهــر الوجــود مــن املــواد والصــورة، مبنزلــة الصــور عــى حقيقتهــا 

)الجنس(«[3]. األوىل 

29. املعلم إيسكهارت]4]:

ــَم الــذي نختــاره ـ أي: عــامل املخلوقــات واملاديــات ـ منــوذٌج ونســخٌة  »إّن العالَ

عــن العقــل الــكيل«]5].

30. جالل الدين محمد املولوي]6] ـ العالَُم صورٌة للعقل الكيل، وإن هذا العقل فوق 

الجميع، وإنه كامٌن، ولكن آثاره وأفعاله ظاهرة، ويستدل بها عليه]7].

31. جوردانو برونو]8] ـ لقد أضاف برونو عىل نظرية دميوقريطس بشأن األجزاء غري 

القابلة للقسمة، ما ييل:

إن »األثريَ« عنرٌص سيّاٌل ميأل جميع الفضاء،، وإن األجزاء الصغرية لهذه املادة السائلة 

هي )األثري( والتي هي عبارٌة عن أجزاَء روحيٍة غريِ قابلٍة للتقسيم، وإن هذه األجزاء 

هي التي تؤدي إىل التفاعل والتأثري والتأثر املتبادل بني مختلف أشكال املادة والصورة]9].

]1]-محمد عبد السالم )1926 ـ 1996 م(: عامٌل فيزياء باكستاينٌّ. حائٌز عىل جائزة نوبل يف الفيزياء. قام بتطوير نظريته لتوحيد القوى النووية الضعيفة 

والكهرومغناطيسية. املعرّب.

]2]-يوهانز سكوتوس أريجينا )815 ـ 877(: فيلسوٌف أيرلندٌي. عاش يف فرنسا. أبدع مذهب الصوفية عىل أساس التعاليم األفالطونية. عرض جوهر رؤيته 

يف مؤلفه )يف الطبائع اإللهية(. يعود مذهب أريجينا يف جوهره إىل وحدة الوجود. وقد دانته الكنيسة الكاثوليكية. املعرّب.

]3]-زيك نجيب محمود، قصة الفلسفة الحديثة.

]4]-املعلّم إيكهارت )1260 ـ 1328 م(: فيلسوٌف وعامُل الهوٍت، أثارت أفكاره وآراؤه حفيظة بعض األورثوذوكسيني واتهموه بالهرطقة. املعرّب.

]5]-أس. أس فراست، أصول تعاليم الفالسفة الكبار، ص 30. )مصدر مرتجم إىل اللغة الفارسية(.

]6]-محمد بن محمد بن حسني بهاء الدين البلخي البكري )1207 ـ 1273 م(: عرف باسم موالنا جالل الدين الرومي. شاعٌر صويفٌّ. صاحب ديوان املثنوي 

املعروف. املعرّب.

]7]-مضمون بيتني من الشعر نضمهام، وإليك نّص هذين البيتني: )كل عامل صورت عقل كل... أوست باباي هر آنكه أهل دل است... عقل بنهان است 

وظاهر عاميل... صورت ما موج يا از روي مني(.

. حكمت عليه الكنيسة الكاثوليكية بالهرطقة، ونفذ فيه حكم اإلعدام حرقاً يف ساحة  ]8]-جوردانو برونو )1548 ـ 1600 م(: فيلسوٌف إيطايلٌّ ودارٌس دينيٌّ

كامبو دي فيوري. اكتسب بعد وفاته شهرًة كبريًة، واُعترب من قبل عدد من الباحثني ـ وال سيام يف القرن التاسع عرش والقرن العرشين للميالد ـ شهيداً للعلم. 

وتعبرياً من الكنيسة عن الندم أقامت له نصباً يف ساحة )كامبو دي فيوري( نفسها. املعرّب.

]9]-زيك نجيب محمود، قصة الفلسفة الحديثة، ص 43.
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، وروحٍ عامــٍة ثابتــٍة يف جميــع حقائــق  »إن جميــع العــامل عبــارٌة عــن كائــٍن حــيٍّ

الكائنــات، وال يوجــد أيُّ جــزٍء مــن العــامل فاقــٍد للــروح. ال شــك يف أن جميــع 

هــذه الكائنــات الجزئيــة تتضّمــن مصــدراً للفاعليــة التــي تســتند إليهــا مختلــف 

أنــواع الكائنــات. كــام تســتند أشــعة الشــمس إىل ذات الشــمس«]]].

32. غوتفريد اليبنيتز]]]:

»نعلــم أّن كلَّ واحــٍد مــن الناحيــة اآلليــة وامليكانيكيــة والحقيقــة امليتافيزيقيــة 

للكائنــات، يُعــدُّ صحيحــاً يف دائرتــه. وإن امليكانيكيــة يف ظاهرهــا وســطوح 

ــري يف الباطــن الخالــص«]]]. األث

توضيح هذا املعنى أّن كلَّ جوهٍر فرٍد )أثري( هو يف حّد ذاته يشكل عاملاً متكامالً، مبعنى 

أّن ما هو موجوٌد يف جميع الجواهر يف العامل، له وجوٌد يف كلِّ جوهٍر، وأّن كلَّ واحٍد من هذه 

الجواهر هو مرآٌة عاكسٌة لكلية العامل، وكأن جميع العامل منعكٌس فيها، غاية ما هنالك أّن كلَّ 

جوهٍر يحتوي عىل مقداٍر من الحقيقة بالقوة، وعىل مقداٍر منها بالفعل.

وأن ذلك املقدار من الحقيقة املنعكس فيه بالفعل هو إدراكه، وذلك املقدار لدى 

كلِّ فرٍد يختلف باالختالفات غري املحسوسة التي تقدم أن أرشنا إليها وقلنا: إنها تربط 

العامل من  إّن كلَّ فرٍد يعرّب عن منظاٍر ينظر إىل  القول:  ... وميكن  الجوهر  بني خيوط 

زاويته الخاصة، غاية ما هنالك أن هذه املناظري تختلف من حيث الضيق والسعة.

33. هربارت]4]:

»املعــاين املتناقضــة هــي بنــوعٍ خــاصٍّ [وال ســيام يف الفلســفة]: معــاين املــادة 

ــرتكان يف  ــان يش ــادة والزم ــة. فامل ــرض والعل ــر والع ــة والجوه ــان والحرك والزم

ــل  ــذا أص ــمة، وه ــالن للقس ــام قاب ــث إنه ــن حي ــرثًة( م ــدًة متك ــام )وح كونه

]1]-املصدر أعاله، ص 44؛ تاريخ الفلسفة الحديثة، ص 34 ـ 36.

]2]-غوتفريد اليبنتز )1646 ـ 1716(: فيلسوٌف وعامُل طبيعٍة وعامُل رياضياٍت ودبلومايسٌّ ومحاٍم أملايُن الجنسية. يشغل موقعاً مرموقاً يف تاريخ الرياضيات 

والفلسفة. املعرّب.

]3]-املصدر أعاله، ص 124.

. أثر كثرياً يف نظرية الرتبية يف نهاية القرن التاسع عرش  ]4]-يوهان فريدريك هربارت )1776 ـ 1841(: فيلسوٌف أملاينٌّ. مؤسس علم الرتبية كفرٍع أكادمييٍّ

للميالد. املعرّب.
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املتناقضــات الــواردة عنــد زينــون وكانــط. والحركــة جمــٌع بــني الوجــود 

والالوجــود. والجوهــر هــو عبــارٌة عــن يشٍء واحــٍد بعينــه هــو يف الوقــت نفســه 

ــًة كان  ــة إذا كانــت خارجي ــه مــن أعــراٍض أو قــًوى. والعل ــريٌ مبــا يضــاف إلي كث

معناهــا أن الــيشء املتغــرّي بهــا هــو كــام كان مــن قبــل )مــا دام هــو هــو( وليس 

ــًة  ــة] داخلي ــت [العل ــرّي(. وإذا كان ــد تغ ــرباً ق ــا دام معت ــل )م ــن قب ــام كان م ك

كالفعــل اإلرادي، كان معناهــا أن موجــوداً واحــداً بعينــه فاعــٌل ومنفعــٌل يف آٍن 

واحــٍد.

وألجــل رفــع التناقــض يجــب القــول: إن مــا يوجــد يف الخــارج ليســت األشــياء 

ــاٌت  ــل كيفي ــة يف الحــّس، وهــي متكــرثٌة كــام ســبق القــول، ب املحــدودة البادي

ــٌق يف نوعــه، وأن  ــا بســيٌط مطل ــات املدركــة بالحــواس، كلُّ منه ــٌة للكيفي مقابل

األشــياء الباديــة يف الحــس تأليفــاٌت مــن صنعنــا، ومــن ثــم فهــي ذاتيــٌة نســبيٌة. 

ــودات  ــث إن املوج ــن حي ــًة، م ــاً مطلق ــات جميع ــون الكيفي ــض يف ك وال تناق

ــدٍة  ــا غــريُ ممت ــا بعضــاً، وموجوداتن ــاىف ويحــد بعضه ــي تتن الجســمية هــي الت

مثلهــا مثــل مونــادات اليبنتــز، مــع هــذا الفــارق وهــو أنهــا ليســت مركبــًة مــن 

ــٌة  ــي ثابت ــا ه ــرّيًة وإمن ــت متغ ــاطة وليس ــيطٌة كل البس ــي بس ــا ه ــواٍل وإمن أح

ــرّي  ــات، ال تغ ــني الكيفي ــة ب ــات املتبادل ــريُّ العالق ــريُّ إال تغ ــا التغ ــرّي، وم ال تتغ

ــدأ عــدم التناقــض«]]]. ــه أنقــد مب ــارت أن ــات أنفســها. وهكــذا اعتقــد هرب الكيفي

34. فيخته]]]:

»حيــث إّن مــا يــراه النــاس وجــوداً ـ ســواٌء العــوارض أم الــذوات ـ ال حقيقــة 

لــه بــل هــو مجــرّد ظواهــر« فهــو )ظهــوٌر( ال )وجــوٌد(، وإمنــا الحقيقــي هــو الـــ 

)أنــا(. )وهنــا نحجــم حتــى عــن اســتعامل ألفــاٍظ مــن قبيــل: النفــس والــروح؛ 

إذ رمبــا تــّم فهمهــا بشــكٍل خاطــٍئ، وســوف نوضــح األمــر الحقــاً(. إًذا فحصــول 

العلــم بــأن يعــود الـــ )أنــا( إىل رشــده أوالً أو يــدرك ذاتــه أو يعلــم بوجــوده، 

]1]-د. يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة، ص 296، دار املعارف، ط 5، القاهرة.

]2]-يوهان غوتليب فيخته )1762ـ  1814 م(: فيلسوٌف أملاينٌّ. أحد أبرز املؤسسني للحركة الفلسفية املعروفة باملثالية األملانية، وهي الحركة التي تطّورت من 

كتابات إميانويل كانط النظرية واألخالقية. وقد مثل فيخته جرساً بني أفكار كانط وأفكار هيغل. وينظر إليه يف الغالب بوصفه أبا القومية األملانية. املعرّب.



61    طفععم السطط و سقصاه بالثغظ و الفطسفئ

ويف هــذا املقــام يســتعمل فيختــه لفظــاً ميكــن لنــا أن نرصــد لــه معــادالً باســم 

)الوضــع(. ويف هــذه الحالــة ميكــن القــول عــى حــد تعبــري فيختــه: )األنــا يعمــل 

عــى وضــع ذاتــه( أو يجعلهــا أصــالً ... إًذا فهــو يقــول: إّن الـــ )أنــا( يضــع نفســه 

ــه حيــث يضــع نفســه  ــا( وإن كان يف األصــل غــريَ محــدوٍد، ولكن أوالً. والـــ )أن

ــث  ــد نفســه، وحي ــى تحدي ــل ع ــه يعم ــاً فإن صاً ويقين ويعطــي لنفســه تشــخُّ

ٍص وال  إن التشــيخيص والتعيــني يســتلزم املحدوديــة، والالمحــدوُد غــريُ متشــخِّ

، فــإن هــذه العمليــة التــي يحــّد فيهــا الـــ )أنــا( ذاتــه، فهــو )غــري أنــا(،  متعــنّيٍ

ــارٍة  ــامل خــارج الذهــن. وبعب ــّمى ع ــا يُس ــامل املحســوس وم ــق الع ــى تحق مبعن

أخــرى: إن وجــود )غــري أنــا( يعنــي األشــياء واألعيــان وجميــع عــامل الظاهــر إمنــا 

يعمــل بواســطة الحــّد الــذي يجعــل مــن الـــ )أنــا( مقابــالً، ويصطــدم بـــ )غــري 

أنــا(. وبعبــارٍة أخــرى: يجعــل مــن األمــر غــري املنقســم أمــراً منقســامً ... وعليــه 

يتضــح مــن خــالل هــذا البيــان أن )غــري أنــا( مخلــوق الـــ )أنــا(. وإّن الـــ )أنــا( 

ــريُ  ــوٌم وغ ــا( معل ــاملٌ، و)غــري األن ــا( ع ــا( يشٌء. وإّن الـــ )أن شــخٌص، و)غــري األن

عالِــٍم. وبهــذا أصبــح مــن الواضــح أّن العالِــم واملعلــوم يشٌء واحــٌد وليــس وراء 

األنــا يشٌء آخــر. نعلــم أّن الـــ )أنــا( مل يتــّم تعريفــه يف فلســفة فيختــه بشــكٍل 

كامــٍل، وكل مــا اتضــح لنــا منــه هــو أّن حقيقــة األشــياء تفــوق الطبيعــة«]]].

35. شيلينغ]]] ـ إن االختالف الجوهري بني فلسفة شيلينغ وبني فلسفة فيخته يكمن 

، ويرى الحقيقة  يف أن فيخته كان يعترب العامل الخاص والخارج عن الذات غرَي حقيقيٍّ

منحرصًة بداخل الذات، وأما شيلينغ فإنه كان يقول بحقيقة العامل، بيد أنه يذهب إىل 

االعتقاد بأن العامل والـ )أنا( أو خارج الذات وداخل الذات أي الروح من جنٍس واحٍد 

ومنشأٍ واحٍد، وال يشَء منهام هو حقيقٌة مطلقٌة أو خالقني ومخلوقني لبعضهام، وإّن 

ذات القوى املوجودة يف الروح أو النفس موجودٌة يف الطبيعة أيضاً. ويسري كلٌّ منهام 

إدراك وجود  إىل  الوصول  نستطيع  واحدٍة، ومن هنا  قاعدٍة  اآلخر وعىل  مع  بالتوازي 

]1]-محمد عيل فروغي، سري حكمت در اروبا، ج 2، ص 11 ـ 12.

]2]-فريدريك شيلينغ )1775 ـ 1854 م(: أحد أكرب الذي صاغوا النظرة الديالكتيكية لتطوير املجتمع. جعل من فلسفة الطبيعة أحد اهتامماته قبل أن 

ينتقل إىل فلسفة الروح. تراجع عن الكثري من آرائه السابقة، وأبطل مرشوعه القايض بدراسة الدين دراسة تاريخية، وصار يدعو إىل فلسفة األسطورة بكثري 

من الثقة، ولكنه مل يجد مريدين له يف هذا الشان. املعرّب.



   القععت المساخر ـ السطط و الثغظ62

الطبيعة، وندرك أيضاً كيف تنمو الروح يف العامل، ويف الحقيقة فإّن عامل الطبيعة يسري 

إًذا ال بد أن تكون يف  النمو والتسامي.  عىل املسار ذاته الذي تسلكه الروح من أجل 

الطبيعة قًوى أخرى غري القوى الظاهرية املحسوسة. وبعبارٍة أخرى: إن فيخته كان يرى 

دٌة، وبذلك يتبلور داخل الذات وخارج  يف النفس أمراً ال محدوداً تقع يف قباله قوٌة محدِّ

الذات. ويجب أن يكون هذا التقابل موجوداً يف مجمل الطبيعة، غاية ما هنالك أّن تلك 

القوى املتقابلة يف الطبيعة أضعف، ويغدو معنى هذا الكالم أّن املادة الروحية ساكنٌة 

وهاجعٌة، وأّن الروح مادٌة واسعٌة تم تفعيلها]]].

36. جورج فيلهلم فريدريتش هيغل]]]:

»املوجود عى نحوين:

ٌد. 1. موجود يف الحس، وهو جزيئٌّ ومحدَّ

. 2. موجود يف العقل، وهو كيلٌّ

ــٌة  ــه حقيق ــذي ل ــٌة، وأن ال ــه حقيق ــس ل ــت أن املوجــود املحســوس لي ــد ثب لق

ــن  ــني م ــن النوع ــن هذي ــرف ع ــض الط ــي غ ــول، وال ينبغ ــود املعق ــو وج ه

ــم: إّن  ــد قوله ــه عن ــات إىل أن ــن االلتف ــد م ــل، وال ب ــفة هيغ ــود يف فلس الوج

ــه، وإّن الحقيقــة تكمــن يف  ــذي هــو جــزيئٌّ ال حقيقــة ل الــيشء أو الشــخص ال

، وأن  . ليــس املــراد أن الجــزيئ ليــس لــه مــن وجــوٌد خارجــيٌّ املعقــول والــكيّلّ

للــكيل وجــوداً خارجّيــاً، إمنــا املــراد هــو أن الوجــود الخارجــي يعنــي املحســوس 

واملقيــد بالزمــان واملــكان )إذ لــو مل يكــن مقيــداً بالزمــان واملــكان ال ميكــن أن 

يُعلــم بالحــس واإلدراك(. إّن وجــوده ليــس أصيــالً ومســتقاّلً وبالــذات، بــل هــو 

ــل  ــه، وإّن الوجــود املســتقل واألصي ــرٌع عن ــٌع لوجــود العقــل وف بالعــرَض وتاب

وبالــذات هــو املعقــول. وقــد اتضــح هــذا الحكــم مــن خــالل كلــامت الحكــامء 

الذيــن أسســوا الفلســفة النقديــة، وعلمنــا أن وجــود كلِّ موجــوٍد رهــٌن بتصــوره 

]1]-زيك نجيب محمود، قصة الفلسفة الحديثة وتاريخ الفلسفة الحديثة.

]2]-جورج فيلهلم فريدريتش هيغل )1770 ـ 1831(: فيلسوٌف أملاينٌّ. يعترب أحد أهم الفالسفة األملان؛ إذ يعترب مؤسس املثالية األملانية يف الفلسفة يف أواخر 

القرن الثامن عرش للميالد. طّور املنهج الجديل الذي أثبت من خالله أن مسار التاريخ واألفكار يتم من خالل الطريحة والنقيضة ثم التوليف بينهام. وكان 

لفلسفة هيغل أثٌر عميٌق يف معظم الفلسفات املعارصة. املعرّب.
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ــع  ــود جمي ــى أن وج ــا. مبعن ــورٌة يف أذهانن ــه ص ــون ل ــث تك ــه حي ــا ب وعلمن

ــي  ــوالت والتصــورات الت ــيٌّ ونســبيٌّ وإضــايفٌّ، باســتثناء املعق املوجــودات فرع

ال يكــون وجودهــا رهًنــا بأمــٍر آخــَر، وإذا كانــت لهــا مــن نســبٍة فتعــود إليهــا، 

ــذات ...« . ــًة ومســتقلًة وبال ــك تكــون إًذا أصيل وبذل

ومن بني كلامت هيغل املعروفة قوله:

ــٌق؛ إذ مــن الواضــح أن الواقــع  »إّن الواقــع واملتحقــق معقــوٌل، واملعقــول متحقِّ

ال ميكــن أن يكــون مخالفــاً للعقــل، ومــا يحكــم بــه العقــل ال ميكــن أاّل يكــون 

واقعــاً«]]].

إن الذي يرتبط مبوضع بحثنا من نظرية هيغل هو أنه حيث تكون املوجودات العينية 

فرًعا وتابعًة إىل العقل، وبكلمة أشمَل: فرًعا للـ )أنا(، ال ميكن التعرّف عليها دون معرفة 

العقل، وإن هيغل عىل الرغم من بيانه الكثري من املسائل يف منظومته الفلسفية التي إن 

صّحت فرضياتها من شأنها أن تقدم رؤيًة اعتقاديًة عميقًة ومنظمًة، بيد أن هذه املنظومة 

الفلسفية تشهدـ  لألسف الشديدـ  الكثري من املصادرات عىل املطلوب، واألصول الوضعية 

املبالغ بها، األمر الذي يحول دون عرض مثل هذه املنظومة االعتقادية.

من  ينشأ  الحقيقي  املبدأ  إنكار  عىل  امللحد  دليل  إن  ـ  المنة]]]  دو  فيليستي   .37

عجزه وقصوره وعدم انسجام هذا اإلله مع الرشور الطبيعية، ولكّن هذا املادي ـ عىل 

الرغم من ذلك ـ آمن بأموٍر ماديٍة مل يتوصل إىل فهمها أبداً، من قبيل: الجاذبية، وانتقال 

الحركة، واملادة والفكر. يا له من أحمق! لو أمكن للشخص املاّدي أن يعرّف يل حبَة رمٍل، 

فسوف أفهمه من هو الله]]].

»إن حقيقــة الظهــور التدريجــي لــذات الحــق يف الزمــان واملــكان تتجــه نحــو 

الكــامل، ولكنهــا ال تصــل إىل الكــامل أبــداً. ألنهــا إذا كانــت كاملــًة لــن تكــون 

مخلوقــًة. إن مراحــل التكامــل تبــدأ مــن املوجــودات الفاقــدة للحيــاة، وتصــل 

]1]-محمد عيل فروغي، سري حكمت در اروبا، ج 3، ص 64.

]2]-مل نعرث عىل ترجمة له. املعرّب.

]3]-املصدر أعاله، ج 3، ص 64.
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إىل الكائنــات الحيــة، ويف املراحــل املتدنيــة حيــث تغلــب املــادة يكــون العــامل 

هــو عــامل االضطــرار، وكلــام ارتفعــت وارتقــت إىل األعــى يكــون العــامل هــو عــامل 

األخيــار«]]].

38. جون ماري غويو]]]:

»إن هذا العامل الشاب يرى أّن أْصل وحقيقة جميع الكائنات أنّها حيٌة«]]].

والحياة  الحياة،  العامل هي  والحقيقة يف  األصل  إن  تقول:  غويو  نظرية  إّن خالصة 

منترشٌة يف كافة أنحاء العامل، مبعنى أنّها روٌح مل تَْنُم بعد، أو أنها روٌح ذابلٌة وذاويٌة.

بأن حقيقة  الحياة؟ يذهب غويو إىل االعتقاد  ولكن علينا أن نرى ما هي حقيقة 

الحياة هي عبارٌة عن قوٍة تَْصبُو إىل التوسع واالقتدار والعدوان، بيد أّن توسعها يكون 

وأّن  ذاتها،  إىل  وتضيفه  آخر  من  عليه  تحصل  أنها  ال  التوالد،  طريق  ومن  ذاتها  من 

اقتدارها وعدوانها ال بنحو إذالل اآلخرين، بل من خالل اإليجاد واإلفاضة. إن طبيعة 

الحياة تقوم عىل االتجاه نحو الزيادة واالنبساط. وزيادتها تكمن يف إيصال ما لديها من 

طاقٍة لتبلغ بها مرحلة الفعلية والظهور. وانبساطها يكمن يف خروج قواها ـ األعم من 

األفكار واملعلومات أو األحاسيس أو اإلرادات ـ من ذاتها ووصولها إىل الغري.

]بالنظر إىل علّو شأن الفلسفة األخالقية لغويو بشأن الحياة، نذكر يف ما ييل بعض 

كلامته يف هذا الشأن أيضاً]:

»إن الحيــاة الكاملــة هــي التــي تنفــع الكثــري مــن النــاس. إن األنانيــة املطلقــة 

ال تنســجم مــع الحيــاة، وإمنــا هــي مجــرٌّد إرادٍة للــذات وتحديــٌد لهــذه الــذات 

وتقليــٌل مــن شــأنها. وإذا مل يكــن الوجــود والفيــض، يكــون هنــاك مــوٌت، ألن 

الحيــاة ال تبقــى إال بــرط انتشــارها وبســطها. ومــن هنــا فــإن ذروة األنانيــة 

ــل ال  ــًة، ب ــون فردي ــالق أن تك ــن لألخ ــن، وال ميك ــدم إرادة لآلخري ــن يف ع تكم

]1]-املصدر أعاله.

. اهتمت فلسفته بالبحث يف أسس القيم األخالقية والجاملية. يعترب غويو أن الحياة  ]2]-جان-ماري غويو )1888 ـ 1954(: فيلسوٌف وعامُل اجتامٍع فرنيسٌّ

قّوٌة توسعيٌة أكرث منها ميالً إىل حفظ البقاء، وأن الوجود األوفر ثراٌء واألعظم جاذبية هو الذي يدفع الكائن إىل الخروج من نطاق ذاته واالتجاه نحو اآلخرين 

حيث يكتشف فرصاً أكرث مبا ال نهاية لترصيف طاقته وتنمية حيويته بواسطة اإلخالص والحّب. من أعامله: )أخالق أبيقور(، و )الرتبية والوراثة(. املعرّب.

]3]-املصدر أعاله، ص 143.
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بــد لهــا أن تكــون اجتامعيــًة بالــرضورة. فــإذا مل يعــش الفــرد ضمــن الجامعــة 

لــن يكــون هنــاك أيُّ معًنــى لحياتــه. إذا مل يكــن للوجــود زيــادٌة وفيــٌض كيــف 

ــض أن  ــن للفي ــف ميك ــريُ كي ــاك غ ــن هن ــاًة، وإذا مل يك ى حي ــمَّ ــن أن تُس ميك

يكــون؟ وعــى هــذا األســاس فــإن حــّس األخــالق الــذي يعنــي حــب اآلخــر ال 

يقــوم عــى التكليــف والتكلــف، ألنــه مــن لــوازم الحيــاة وحقيقتهــا، ومــن هنــا 

ليــس هنــاك مكافــأٌة عليهــا؛ ألن الِبــَر وُحســن الخلــق موافــٌق للطبيعــة وســوَء 

الخلــق مخالــٌف لهــا. ويف املنظومــة االجتامعيــة حيــث يعاقــب املتخلــف عــن 

ــا  ــام والتشــفي، وإمن ــع االنتق ــة بداف حســن األخــالق، يجــب أاّل تكــون العقوب

ملجــرد املحافظــة عــى املجتمــع والدفــاع عنــه. إن الرأفــة والشــفقة ليســت مــن 

طبيعــة العبيــد واملخصيــني ـ كــام كان يحلــو لنيتشــه قولــه ـ بــل يقــول غويــو: 

»إن يــدي اليمنــى يف يــد أقــراين، ويــدي األخــرى أمدهــا ملســاعدة البائســني، بــل 

ال أبــايل لــو قدمــت كلتــا يــدّي إىل مســاعدة املســاكني«.

39. هرمان ليتسه]]] ـ لقد أخذ ليتسه عىل الفالسفة الرومنطيقيني عدم اهتاممهم 

وقشور  الظاهرية  الصور  عىل  اقتصارهم  املاديني  الفالسفة  وعىل  الطبيعة،  مبنظومة 

الوجود  الوجهني من  أخذ كال هذين  القول برضورة  اختيار  إىل  الوجود فقط، وذهب 

بنظر االعتبار. ال شك يف أّن للعالَم حقيقًة معنويًة ومعقولًة يعود إليها كلُّ يشٍء، ويجب 

الظاهرية،  األمور  يف  الباطن  ذلك  عىل  العثور  ميكن  ولكن  الحقيقة،  تلك  عن  البحث 

وميكن العثور عىل الروح يف الجسم. وميكن تلخيص رؤية ليتسه بالنسبة إىل عامل األمور 

الطبيعية بالعبارة اآلتية: إننا نجد األشياَء يف العامل متكرثًة، ولكننا يف الوقت نفسه نرى 

متبادالً بني هذه األشياء، ومن هنا ندرك أن هذه األشياء ليست مستقلًة  وتأثُّراً  تأثرياً 

أو منفصلًة عن بعضها، إذ ال معنى لتأثري الفرد املستقل عىل اآلخر. وعليه فإن األشياء 

ليست مستقلًة وال منفصلًة عن بعضها، وإن هناك ارتباطاً معنويّاً بينها. وبعبارٍة أخرى: 

إن ما نراه ميثل حاالٍت مختلفًة لوجوٍد واحٍد هو األصل املحيط بجميع األشياء، وهو 

مبدأ الكل. لقد عمد ليتسه إىل مزج عقيدة علامء الطبيعة يف باب أصل الكائنات الذي 

التوفيق  الفرد، وعمل عىل  الجوهر  باب  إليه اليبنيتز يف  يتجزّأ، مبا ذهب  هو جزٌء ال 

]1]-مل نعرث عىل ترجمته. املعرّب.
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بينهام؛ فقال بوجود أجزاء ال تتجزّأ، وأنها مركز القوة، وأنها ليست ذاَت أبعاٍد؛ وذلك 

ألن البُعد مثل سائر الكيفيات املحسوسة هو نتيجة فعل وانفعال األجزاء غري القابلة 

للتجزئة وتأثريها يف بعضها. وبعبارة أخرى: إن األجزاء التي ال تتجزّأ ال جسمية لها، وهي 

محلٌّ وظرٌف لنشاط وسلوك الوجود الحقيقي األصيل والالمتناهي.

يحتمل أاّل يكون مراُد ليتسه من معنوية ومعقولية حقيقة العامل، املعنى واملعقول 

الذي سنجده يف املنظومة الفلسفية لهيغل، بل إّن العبارة املنقولة عنه يُفهم منها أن 

مراده غائية ذلك املعنى واملعقول الذي هو خارٌج عن حقيقة العامل.

40. ألفرد فوويه]]]:

»لقــد كان ألفــرد فوويــه مــن الحكــامء والفالســفة الروحيــني، مبعنــى أنــه كان 

يعتــرب األمــر املعقــول [أو املتصــّور أو املعنــى] حقيقــًة، ومل تكــن أفــكاره تحمــل 

جديــداً يف هــذا الشــأن ... إن ألفــرد فوويــه باإلضافــة إىل اعتقــاده بــأّن جميــع 

حقائــق العــامل معقولــٌة وناشــئٌة مــن املعقــول، يــرى أّن العلــَم واإلرادَة ـ اللتــني 

عمــد أكــرث الحكــامء والفالســفة إىل القــول بأنهــام قوتــان وصــاروا إىل الفصــل 

والتفكيــك فيــام بينهــام ـ يف نفــس اإلنســان قــوٌة واحــدٌة«]]].

41. هرمان فون هلمهولتز]]] ـ عمد يف كتاٍب له تحت عنوان )يف بقاء الطاقة( إىل 

. وكان يقول يف هذا الشأن: دراسة مفهوم الـترموديناميك بشكٍل عامٍّ

إًذا أنها  حيث ال ميكن للعمل والحرارة والكهرباء أن تتحول إىل بعضها، يتضح 

صوٌر مختلفٌة ومعيَّنٌة. إن اليشء املعنّي ال يتغرّي، ومع ذلك نراه تارًة عى شكل 

ميكانييكٍّ،  ونشاٍط  عمٍل  شكل  عى  أخرى  وتارًة  نوٍر،  شكل  عى  وحيناً  حرارٍة، 

مجموَع  إن  »الطاقة«.  عن  عبارٌة  اليشء  وهذا  وإلكرتونيٍة،  كيميائيٍة،  وطاقٍة 

لنا عى صوٍر  تتجى  التي  الطاقة  يتغرّي من  الطبيعة عبارٌة عن مقداٍر كبريٍ وال 

مختلفٍة، يف حني أنها من الناحية الكمية واحدٌة عى الدوام«]4].

]1]-مل نعرث عىل ترجمته.

]2]-محمد عيل فروغي، سري حكمت در اروبا، ج 3، ص 141.

]3] -هرمان فون هلمهولتز )1821 ـ 1894 م(: طبيب وعامل فيزيايئ وريايض أملاين. قام بإنجازات هامة يف مجايل الطب والفيزياء وعىل وجه الخصوص يف 

الكهرباء املغناطيسية. تنسب إليه تسمية طاقة هلمهولتز. املعرّب.

]4]-بيري روسو، تاريخ العلوم، ترجمه إىل اللغة الفارسية: حسن صفاري، ص 612.
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ال بد لنا من اعتبار الطاقة التي تّم تعريفها يف هذه العبارة بأنها: »املادة األصلية 

لألمور املذكورة أعاله«، إمنا هي كذلك من وجهة نظر الفيزياء النظرية البحتة، وإال فإن 

هلمهولتزـ  بناًء عىل قول ماكس بالنك عنه بشأن الحقيقة األصلية لعامل الطبيعةـ  يعتقد 

بالحقائق ما فوق الطبيعية. قال ماكس بالنك ما ييل: »إن مقاييس عامل الفيزياء ال تقدم 

له شيئاً حول العامل الحقيقي أبداً. إن املقادير ال متثل بالنسبة له سوى خطاباٍت ال تبعث 

االطمئنان واليقني يف نفسه، أو عىل حد تعبري هلمهولتز:

ــامل  ــل الع ــن ِقب ــه م ــالها ل ــم إرس ــاراٍت يت ــاٍت وإش ــوى عالم ــت س ــي ليس »ه

الحقيقــي. ثــم يعمــل هــو بــدوره عــى قــراءة مــا ميكنــه قراءتــه مــن لغتهــا مــن 

خــالل الوثيقــة التــي تتحــدث فيهــا عــن بقايــا حضــارٍة مجهولــٍة، ويســعى إىل 

االســتنتاج منهــا. إذا أراد عــامل اللســانيات أن يصــل إىل نتيجــٍة، وجــب عليــه أن 

يتعامــل معهــا بوصفهــا أصــالً، وأن الوثيقــة التــي يدرســها تشــتمل عــى معًنــى. 

وهكــذا يتعــنّي عــى عــامل الفيزيــاء أن يعتــرب هــذا الفكــرة بوصفهــا مبــدأً للقــول 

بــأن العــامل الحقيقــي يتبــع قوانــنَي ال ميكــن لنــا أن نفهمهــا«]]].

42. هربرت سبنرس]]]:

»خــذ العلــوم بنظــر االعتبــار، رمبــا عــرثت فيهــا عــى ضالتــك، وحصلــت منهــا 

عــى إجابــٍة عــن جميــع أســئلتك العقليــة. اســأل العلــوم: مــا هــي حقيقــة هذه 

املــادة املحسوســة التــي مــألت األجــواء؟ ســيقول العلــم يف الجــواب: لــو عملــت 

ــًة: هــل  ــرًّة ثاني ــم م ــم اســأل العل ــا ســتصل إىل أجــزاَء صغــريٍة. ث عــى تجزئته

تنقســم هــذه األجــزاء إىل مــا ال نهايــة، أم تنتهــي إىل أجــزاء ال تقبــل القســمة؟ 

إّن كال طــريَفْ هــذه املســألة ينطــوي عــى محــذوٍر وإّن العقــل ســيقف تجاهــه 

موقــف الحــرية. وبعــد هــذا الســؤال ميكــن لــك أن تســأل العقــل مــرًّة أخــرى: 

مــا هــي القــّوة؟ ال أرى العلــم ســيعطيك جوابــاً مقنعــاً ...]]]. 

]1]-ماكس بالنك، تصوير جهان در فيزيك جديد )صورة العامل يف الفيزياء الحديثة(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: مرتىض صابر، ص 138.

]2]-هربرت سبنرس )1820 ـ 1903 م(: فيلسوٌف بريطاينٌّ. مؤلف كتاب )الرجل ضد الدولة( الذي قدم فيه رؤيًة فلسفيًة متطرّفًة يف ليرباليتها. وعىل الرغم 

من اشتهار نسبة العبارة القائلة )البقاء لألصلح( عىل لسان تشارلز دارون، إال أن أول من استعمل هذا املصطلح هو )هربرت سبنرس(. وقد ساهم يف ترسيخ 

مفهوم االرتقاء، وأعطاه بعداً اجتامعياً. وهكذا يعّد سبنرس واحداً من مؤسيس علم االجتامع الحديث حتى عّده البعض األب الثاين لعلم االجتامع بعد 

الفيلسوف الفرنيس أوجست كونت. من أهم مؤلفاته: )أسس علم الحياة(، و )أسس علم االجتامع(، و )أسس األخالق(. املعرّب.

]3]-زيك نجيب محمود، قصة الفلسفة الحديثة، ص 477 ـ 478.
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إًذا ال بــد أن يُعلــم أّن هنــاك أمــًرا غــريَ قابــٍل للفهــم، وأّن أصحــاب العلــم كلــام 

ازدادت معرفتهــم باألمــور القابلــة للفهــم أكــرث، اقرتبــوا ِمــن ذلــك األمــر غــري 

القابــل للفهــم أكــرث؛ ألن األمــور القابلــة للفهــم هــي مــن عــوارض ذلــك األمــر 

غــري القابــل للفهــم ...«]]].

43. بليز باسكال]]]:

»اإلنســان رسٌّ أو لغــٌز، إنــه مزيــٌج غريــٌب مــن حقــارٍة وعظمــٍة، فمــن الناحيــة 

الواحــدة مــا هــو إال قصبــٌة وأضعــُف موجــوٍد يف الطبيعــة، حاملــا يحــاول اإلحاطــة 

بالطبيعــة يضــل يف ال متناهيــني: الالمتناهــي يف الكــرب، والالمتناهــي يف الصغــر، 

وهــو نفســه ال متنــاٍه يف الصغــر بجانــب الفضــاء الالمتناهــي وســكوته املــروع، 

ــم  ــأّن العل ــني الطبيعــة، وب ــه وب ــأْن ال نســبة بين ــة ب ويخــرج مــن هــذه املحاول

ممتنــٌع المتنــاع الوقــوف عــى جميــع العلــل واملعلــوالت كــام يريــد العقــل الذي 

يطلــب معرفــة األجــزاء وانتظامهــا يف الــكل معرفــة البدايــة والنهاية، فــال يفوز إال 

بــيشٍء مــن الوســط، فــإذا تحــّول عــن الطبيعــة ليتجــه إىل نفســه وجدهــا ألعوبــًة 

بــني أيــدي قــًوى خّداعــٍة«]]].

44. إميانويل كانط]4]:

»أنــا لســت سفســطائّياً ولســت مــن القائلــني بأصالــة التصــور، وال أنفــي 

املوجــودات، وال أنكــر اللــه، وال أعتــرب العلــم والفلســفة أمــوراً فاقــدًة للمعنــى. 

ــم مقاديــره وأعــنّي حــدوده، ليتضــح مــا  ــا أنتقــد العقــل البــري، وأقّي إمنــا أن

هــي األمــور التــي ميكــن لهــذا العقــل الوصــول إليهــا، ومــا ال ميكنــه الوصــول 

إليــه، وأقــول: إن فهــم وإدراك عقلنــا للموجــودات إمنــا يتعلــق بالظواهــر 

والعــوارض فقــط، وال ميكنــه إال معرفــة األمــور الطبيعيــة، مبعنــى مــا ميكــن أن 

]1]-محمد عيل فروغي، سري حكمت در اروبا، ج 3، ص 105 ـ 106.

. اشتهر بتجاربه عىل السوائل يف مجال الفيزياء، وبأعامله الخاصة بنظرية االحتامالت  ]2]-بليز باسكال )1623 ـ 1662 م(: فيزيايئٌّ وريايضٌّ وفيلسوٌف فرنيسٌّ

يف الرياضيات. اخرتع اآللة الحاسبة. إليه يعود املبدأ املعروف بـ )قانون باسكال( الذي أثبت فيه أن للهواء وزناً وأن ضغطه ميكن أن ينتج فراغاً. املعرّب.

]3]-يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة، ص 99، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، 2012.

]4]-إميانوئيل كانط )1724 ـ 1804 م(: فيلسوف أملاين. يعترب آخر الفالسفة املؤثرين يف الثقافة األوروبية الحديثة، وأحد أهم الفالسفة الذين كتبوا يف نظرية 

املعرفة الكالسيكية، وهو آخر فالسفة عرص التنوير يف أوروبا والذي بدأ بجون لوك وجورج بريكيل وديفد هيوم. من أشهر أعامله: )نقد العقل املجرد(، و 

)نقد العقل العميل(. املعرّب.
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يخضــع للتجربــة، وإذا أخــذت منــا املبــاين، لــن يكــون هنــاك بأيدينــا موضــوٌع 

ــل«]]]. للتعق

45. جون لوك]]]:

»هــل املــادة تســتطيع أن تفكــر أو ال تســتطيع؟ ال ســبيل إىل حــل ذلــك؛ ألننــا 

نجهــل جوهــر املــادة كــام نجهــل جوهــر النفــس، فليــس بوســعنا أن نتأكــد إن 

كانــت قــوة التفكــري تالئــم طبيعــة املــادة أو ال تالمئهــا، وقــد يكــون اللــه كــّون 

جســامً مــا بحيــث يقــدر أن يفكــر ونحــن ال نــدري«]]].

46. مني دي بريان]4]:

»إن البحــث يف جوهــر النفــس ـ كــام كان يســعى الحكــامء الســابقون إىل ذلــك 

ـ يَُعــدُّ مــن العبــث؛ إذ ال ميكــن فهــم الجوهــر«]5].

47. أوغست كونت]6]:

»... املدرســة الثانيــة تثبــت حقيقــًة لألشــياء يف مــا وراء الطبيعــة، بيــد أن معرفة 

هــذه الحقيقــة رضٌب مــن املحــال. ومــن طالئــع هــذه املدرســة: إميانويــل كانط، 

وكونــت، وهربرت ســبرن«]7].

48. برنارد بولزانو]8]:

»إن علــامء الرياضيــات واملنطــق الصــوري )األرســطي( يخالفــون املذهــب 

ــني  ــق ب ــاد بوجــود الحــق املطل الذرائعــي[9]. تذهــب الطائفــة األوىل إىل االعتق

]1]-محمد عيل فروغي، سري حكمت در اروبا، ج 2، ص 247.

. توىل العديد من املناصب الحكومية. املعرّب. ]2]-جون لوك )1632 ـ 1704 م(: فيلسوٌف وطبيٌب تجريبيٌّ ومفكٌر سيايسٌّ إنجليزيٌّ

]3]-يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة، ص 152.

]4]-مني دي بريان )1766 ـ 1828 م(: من الشباب الذين تأثروا بـ )كابانيس( و )دستو دي ترايس( وأخذ بأقوالهام ومبادئهام. كان ذا مزاٍج قلٍق مييل إىل 

االستبطان، فاز كتابه يف مسابقة حول موضوع )تأثري العادة عىل قوة التفكري(. املعرّب.

]5]-محمد عيل فروغي، سري حكمت در اروبا، ج 3، ص 105.

. يعّد األب الرشعي واملؤسس للفلسفة الوضعية. املعرّب. ]6]-أوغست كونت )1798 ـ 1857(: عامُل اجتامٍع وفيلسوٌف اجتامعيٌّ فرنيسٌّ

]7]-توفيق الطويل، أسس الفلسفة، ص 146 ـ 147.

]8]-برنارد بولزانو )1782 ـ 1848 م(: عامُل رياضياٍت ومنطقيٌّ وفيلسوٌف والهويتٌّ تشييكٌّ ـ أملاينٌّ. مناهٌض للحلول العسكرية. املعرّب.

[9[-Prugmutism
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ــه باســتقالليٍة تامــٍة ومــن دون اللجــوء  ــه ميكــن إثبات الحقائــق والظواهــر، وأن

إىل التجــارب واملختــربات. وإن هــذا املطلــق مبــا لــه مــن املوضوعيــة ال يحــّده 

ــل  ــٌت بكام ــٌق ثاب ــقٌّ مطل ــت ح ــذا الثاب ــاٌت. إًذا فه ــكاٌن وال صف ــاٌن وال م زم

عينيتــه وغــريُ مفتقــٍر إىل العقــل الــذي يدركــه الوجــود. ومــن الذيــن قالــوا بهــذا 

املقــال برنــارد بولزانــو حيــث ّرصح قائــالً: إن الحــق بالــذات ســيبقى أزلّيــاً بهــذا 

ــوت واالســتقالل«[1]. الثب

49. فولتري]]]:

»حيــث ال نســتطيع الحصــول عــى أّي معرفــٍة إال مــن طريــق التجربــة، 

ــر  ــذا الجوه ــص ه ــرى خصائ ــن ن ــادة؟ نح ــي امل ــا ه ــم م ــال أن نعل ــن املح م

ــتوٌر  ــيشء مس ــذا ال ــا أن ه ــن يخربن ــر والكام ــذا الجوه ــد أن ه ــها، بي ونلمس

ــيبقى  ــره س ــن ظواه ــفنا م ــام اكتش ــد، ومه ــوالً إىل األب ــيبقى مجه ــيٌّ وس وخف

ــوالً«]]]. ــيشء مجه ــك ال ذل

50. جورج سانتاينا]4]:

»أنــا متمّحــض يف الفلســفة املاديــة، ولكنــي ال أّدعــي أين قــد توصلــت إىل فهــم 

املعنــى الحقيقــي للــامدة، وعــى العلــامء أن يفهمــوين املــادة حقيقــة، وعندمــا 

ــال  ــن أمث ــايئ م ــاليئ وأصدق ــامء زم ــق بأس ــو أين أنط ــام ل ــادة(، ك ــول )امل أق

)ســيمس جونــز( دون أن أعــرف حقائقهــم، وأمنــا أكتفــي مبعرفــة مــا هــم عليــه 

بحســب الظاهــر«]5].

51. جوزيف دي مسرت]6] ـ خالف الفالسفة الجدد يف تفسري وتعليل األشياء باملادة، 

]1]-توفيق الطويل، أسس الفلسفة، ص 186.

الساخر، وذاع صيته بسبب سخريته  بنقده  التنوير. ُعرف  كاتٌب وفيلسوٌف فرنيسٌّ عاش يف عرص  ـ 1778 م(:  آروويه فولتري )1694  ]2]-فرانسوا ماري 

الفلسفية الطريفة ودفاعه عن الحريات املدنية الخاصة، من حرية العقيدة واملساواة وكرامة اإلنسان. كان كاتباً غزيراً، حيث كتب املرسحيات والشعر 

والروايات واملقاالت. من أشهر أعامل: )رسائل فلسفية(. املعرّب.

]3]-أندريه كارسون، فولتري، فالسفه بزرك. مصدر مرتجم إىل اللغة الفارسية.

]4]-جورج سانتاينا )1863 ـ 1952 م(: خورخي أوغستني نيكوالس سانتاينا املعروف باسم جورج سانتاينا فيلسوٌف وكاتٌب وشاعرٌّ روايئٌّ إسباينٌّ. نشأ وتلقى 

تعليمه يف الواليات املمتحدة وعرّف نفسه بأنه أمرييكٌّ مع أنه كان ميلك جواَز سفر إسبانيّاً صالحاً، وكان مواطناً إسبانيّاً طوال حياته. يف سن الثامنة واألربعني 

غادر منصبه يف هارفارد وعاد إىل أوروبا بشكٍل دائٍم. املعرّب.

]5]-زيك نجيب محمود، قصة الفلسفة الحديثة، ص 510.

]6]-جوزيف ماري كومت دي مسرت )1753ـ  1821 م(: فيلسوٌف وكاتٌب ومحام ودبلومايسٌّ يتحدث بالفرنسية. دافع عن الرتاتبيّة االجتامعية والدولة امللكية 

يف الفرتة التي تلت الثورة الفرنسية. يعد شخصية بارزة يف مناهضة التنوير. املعرّب.
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وقال يف ذلك:

»إن املــادة ال ميكــن أن تكــون علــًة.. وال أحــد يصيــب يف الحكــم عــى جميــع 

ــا. فلعــل  ــي فوقه ــٍة مــن الوجــود قــارصٌة عــن إدراك الت األشــياء، وإّن كلَّ مرتب

فوقنــا مرتبــًة ال نــدرك منهــا شــيئاً«]]].

52. أنطوان كورنو]]]:

ــا، ال مــن  ــا بن ــا وارتباطه »مــن الطبيعــي أن نعــرف األشــياء مــن جهــة اتصاله

ــة«]]]. ــا املطلق ــة حقيقته جه

53. أوليفر ليدج:

»بيــد أننــا يف الحقيقــة ال نُجــري جميــع القوانــني عــى هــذه املــواد، وإمنــا نحــن 

نســري يف الطريــق الــذي يرشــدنا إىل هــذه املعرفــة. هنــاك لعلــامء الطبيعــة يف 

هــذا الشــأن آراَء وفرضيــاٍت مختلفــًة تَُعــدُّ باملئــات، وحيــث إن املوضــوع مبهــٌم 

وغــريُ قابــٍل للحــل، فهــو يفــوق املعــارف البريــة«]4].

54. نيقوال مالربانش]5]:

»ال معرفــة إلنســاٍن باألجســام املاديــة، ولكنــه يــدرك الصــور )املُُثــل( الفكريــة 

لهــا واملوجــودة يف املبــدأ األول«]6].

55. شوبنهاور]7]:

ــادة  ــدرك امل ــا ن ــا إمن ــني أنن ــادة، يف ح ــل بامل ــرّف العق ــامدي أن يع ــف لل »كي

]1]-يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة، ص 325.

. ترأس جامعة غرونوبيل. تأثر بأفكاره كل من )ستانيل جونز( و)فالراس(  ]2]-أنطوان أوغسطني كورنو )1801 ـ 1877 م(: ريايضٌّ ومهندٌس وفليكٌّ فرنيسٌّ

و)مارشال(. املعرّب.

]3]-املصدر أعاله، ص 256 ـ 257.

]4]-صبحي، فلسفه تكوين، عقائد أوليور لدج. )مصدر مرتجم إىل اللغة الفارسية(.

. يعّد واحداً من الفالسفة العقالنيني يف القرن السابع عرش للميالد. ُعرف مالربانش مبذهبه  ]5]-نيقوال مالربانش )ما بني 1638 ـ 1715 م(: كاهٌن فرنيسٌّ

الخاص يف تصوره عن اإلله، كام ُعرف بتبنيه املذهب الظريف. من أعامله: )البحث عن الحقيقة(، و)تأمالٌت قصريٌة يف التواضع والتوبة(، و)حديُث فيلسوٍف 

مسيحيٍّ وفيلسوٍف صينيٍّ يف وجود الله(. املعرّب.

]6]-يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة، ص 126.

]7]-آرثور شوبنهاور )1788 ـ 1860 م(: فيلسوٌف أملاينٌّ ملحٌد، معروٌف بفلسفته التشاؤمية، فام يراه يف الحياة ما هو إال رٌش مطلٌق. تأثر بـ )إميانويل كانط( 

و)أفالطون(، وأثر يف )فريدريك نيتشه(. املعرّب.
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بواســطة العقــل؟! ... مــن املحــال أن نصــل إىل معرفــة الحقيقــة، مــا دمنــا نبــدأ 

البحــث والتنقيــب بواســطة املــادة، وإن هــذا املحســوس مخلــوق أنفســنا بــال 

ــطٍة«]]]. واس

56. جان فيلو:

ــه  ــاء كامل ــم الفيزي ــغ عل ــني أن يبل ــان، يتع ــف الزم ــن تعري ــن م ــيك نتمك »ل

ــدوام مــع  ــة منتهــاه. ولحســن الحــظ فــإن هــذا العــامل يتعاطــى عــى ال وغاي

ــلة  ــد سلس ــاء بتحدي ــم الفيزي ــي عل ــة. يكتف ــم القطعي ــر دون املفاهي املقادي

ــة  ــات وثيقــة الصل ــة، رشيطــة أن تكــون هــذه التقريب ــات املتوالي مــن التقريب

ــا«]]]. ببعضه

57. باروخ سبينوزا]]]:

نحن نعلم ماهية الجوهر بصفاته، والصفة هي ما يدركه العقل من الجوهر عى 

أنه مكّون ملاهيته. والجوهر الالمتناهي حاصل عى ما ال يتناهى من الصفات، 

كل صفة منها تدل عى ماهية رسمدية ال متناهية يف جنسها، غري أننا ال نعلم 

من الصفات سوى اثنني، هام: الفكر واالمتداد«]4] [واالمتداد هو الصفة العامة 

للامدة الفلسفية من وجهة نظر ديكارت].

58. وليم هاملتون]5]:

مــن أتبــاع كانــط. يــرى العقــل البــري عاجــزاً عــن فهــم األمــر املطلــق، وإمنــا 

ــري أن  ــل الب ــوة العق ــن لق ــط، وال ميك ــبية فق ــور النس ــتطيع إدراك األم يس

تــدرك شــيئاً، إال إذا غــدا مروطــاً ومعينــاً ومحــدوداً، ويف الحقيقــة فــإن إدراك 

]1]-زيك نجيب محمود، قصة الفلسفة الحديثة، ص 402.

]2]-جوان. ت، فيلو، حافظه ـ زمان. )مصدر مرتجم إىل اللغة الفارسية(.

باستقامة أخالقه، وقد خط  امتاز سبينوزا  للميالد.  السابع عرش  القرن  يعّد من أهم فالسفة   . ـ 1677 م(: فيلسوٌف هولنديٌّ ]3]-باروخ سبينوزا )1632 

لنفسه نهجاً فلسفيّاً يعترب أن الخري األسمى يكون يف فرح املعرفة، أي يف اتحاد الروح بالطبيعة الكاملة. من أعامله القليلة: )مبادئ الفلسفة الديكارتية(، 

و )األخالق(. املعرّب.

]4]-يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة، ص 107؛ عبد الرحمن بدوي، ربيع الفكر اليوناين، ص 125؛ زيك نجيب محمود، قصة الفلسفة الحديثة، ص 15؛ 

فالسفه بزرك، اندره كرسون، اسبينوزا.

. إليه يُعزى: مبدأ هاملتون، وميكانيك هاملتون. اهتم باألعداد املركبة  ]5]-وليم روان هاملتون )1805 ـ 1865 م(: فيزيايئٌّ وعامُل رياضياٍت وفليكٌّ إيرلنديٌّ

وقام بتطويرها تطويراً هائالً حتى أننا نطبقها حاليّاً يف مجال رسومات الحاسوب. املعرّب.
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ــه مروطــاً ومحــدوداً،  ــى وهــو أن يجعل ــيشٍء ال يعــدو هــذا املعن اإلنســان ل

كــام أن حقيقــة الفلســفة ال تعــدو أن تكــون تحديــداً لــيشٍء... نحــن ال نســتطيع 

ــَر  ــيشٍء آخ ــنا أو ب ــه بأنفس ــا إىل مقارنت ــيشٍء، إال إذا عمدن ــامً ب ــط عل أن نحي

معلــوٍم لنــا ...«]]].

59. توماس كاراليل]]]:

ــن كان  ــا«]]]. »ولك ــدرك معناه ــة دون أن ي ــّور الطبيع ــه يص ــم فإن ــا العل »أم

لــه رأٌي فلســفيٌّ أيضــاً، وكان يف هــذا الشــأن مييــل إىل الفالســفة األملــان. وكان 

ــارة عــن  ــه هــي عب ــى، فصــورة اإلنســان لدي ــكل يشٍء صــورًة ومعًن ــرى أّن ل ي

ــٌس  ــو روٌح ونف ــاه فه ــا معن ــاب، وأم ــس الثي ــني ويلب ــى رجل ــيش ع ــواٍن مي حي

.»... ــيٌّ ــٌر إله وأم

60. ريتشارد فوخرن]4]:

»إن فوخــرن يذهــب إىل القــول بالوحــدة الروحيــة بشــكل رصيــحٍ وكامــٍل، ويــرى 

لجميــع الكائنــات روحــاً، وأن كلَّ يشٍء مُيثــل جــزءاً مــن أجــزاء الــروح الواحــدة 

.[5[»...

61. بول النجفان]6]:

ــل  ــذ الســاعات األوىل، وعم ــة الكتشــافات إنشــتاين من ــة الفائق »أدرك األهمي

معــه عــى توســيع دائــرة النتائــج. ومــن ذلــك أنــه متكــن مــن توضيــح موضــوع 

وحــدة املــادة بشــكٍل كامــٍل ...«]7].

]1]-محمد عيل فروغي، سري حكمت در اروبا، ج 3، ص 79.

. كان ألعامله كبري األثر يف العرص الفكتوري. املعرّب. ]2]-توماس كاراليل )1795 ـ 1881 م(: كاتٌب ساخٌر وناقٌد ومؤرٌخ اسكتلنديٌّ

]3]-محمد عيل فروغي، سري حكمت در أروبا، ج 3، ص 79.

فوخرن  ـ  )فيرب  قانون  السيكوفيزيقا وصاحب  التجريبي ومؤسس  النفس  علم  أملاينٌّ. من طالئع  وعامٌل  فيلسوٌف  م(:  ـ 1887   1801( فوخرن  ]4]-ريتشارد 

لإلحساس(. املعرّب.

]5]-يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة، ص 375؛ محمد عيل فروغي، سري حكمت در اروبا، ج 3، ص 122.

. يرجع إليه الفضل يف وضع )ديناميكيات النجفان(، و)معادلة النجفان التفاضلية(. كان أحد مؤسيس  ]6]-بول النجفان )1872 ـ 1946 م(: عامٌل فيزياء فرنيسٌّ

)لجنة اليقظة للمفكرين املناهضني للفاشية( التي تأسست يف أعقاب أحداث الشغب التي قام بها اليمني املتطرّف. كام كان رئيساً لرابطة حقوق اإلنسان 

الفرنسية ما بني عامي )1944 ـ 1956 م( وذلك بعد انضاممه للحزب الشيوعي الفرنيس. دفن يف مقربة العظامء بباريس بعد سنتني من وفاته. املعرّب.

]7]-تاريخ علوم، 781. )مصدر مرتجم إىل اللغة الفارسية(.
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62. تومازو كامبانيال]]]:

ــذات أو  ــك ال ــًة هــي القــدرة عــى تحري ــًة أزلي ــدرًة أولي »إّن يف كلِّ موجــوٍد ق

ــاة«]]]. الحي

63. مارتن هايدغر]]]:

»إّن هــذا العــامل بالــٌغ منتهــاه وقــد تــم تحديــده، ومــن املمكــن أن يفنــى فجــأة 

بواســطة منظومــٍة هّدامــٍة، منظومــة عــامٍل يــرى هايدغــر أن لقوتهــا قيمــًة وأّن 

لهــا حالــًة ميتافيزيقيــًة مبــارشًة«]4].

64. هرني بوانكاريه]5]:

»إّن بديهيــاٍت علومنــا، ليســت إدراكاٍت حســيًة، وال هــي حقيقيــٌة، وإمنــا هــي 

أمــوٌر اعتباريــٌة وقــد تــم اختيارهــا بحيــث تفــرس اإلدراكات الحســّية فقــط، وملــا 

كانــت قوانــني العلــم اعتباريــًة، فإنهــا ال تزّودنــا بــأيِّ معرفــٍة حــول الواقعيــة أو 

الحقيقــة، وإمنــا تعمــل عــى بيــان كيفيــة ســلوك البــر ال أكــرث«]6].

65. إيبوليت تاين]7]:

»وكان مــن مميزاتــه [أي تايــن] أنــه عــى الرغــم مــن ميلــه إىل الفلســفة 

ــو مــن اإلميــان بالفلســفة األوىل،  ــه مل يكــن ليخل التحقيقيــة )الوضعيــة(، إال أن

]1]-توماسو كامبانيال )1568 ـ 1639 م(: راهٌب دومينيكاينٌّ، فيلسوٌف وشاعٌر إيطايلٌّ. دافع عن غاليلو. اتهم بالسعي إىل إقامة جمهورية ثيوقراطية فتم 

القبض عليه ومتّت إدانته وتعذيبه سنة 1602 م بتهمة الهرطقة. وأثناء فرتة سجنه التي امتدت لسبعة وعرشين عاماً كتب الكثري من األعامل وراسل الكثري 

من العلامء املعارصين له. من أشهر أعامله: كتاب )مدينة الشمس( الذي صّور فيه املدينة الفاضلة عىل أساس املنطق وحب الله. لجأ بعد إطالق رساحه 

إىل فرنسا ومات فيها. املعرّب.

]2]-يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة، ص 38.

]3]-مارتن هايدغر )1889ـ  1976 م(: فيلسوٌف أملاينٌّ. تلميذ إدموند هورسل مؤسس الظاهريات. متيّز هايدغر بتأثريه الكبري عىل املدارس الفلسفية يف القرن 

العرشين للميالد، ومن أهمها الوجودية وما بعد الحداثة. من أهم إنجازاته أنه أعاد توجيه الفلسفة الغربية بعيداً عن األسئلة امليتافيزيقية والالهوتية 

واإلبستيمولوجية، ليطرح عوضاً عنها أسئلة أنطولوجية، وهي أسئلٌة ترتكز يف األساس عىل معنى الكينونة )Dasein(. اتهمه الكثري من الفالسفة واملفكرين 

واملؤرخني مبعاداة السامية، أو أنهم يف الحد األدىن يأخذون عليه انتامءه ـ وإن يف فرتة ما ـ إىل الحزب النازي األملاين. املعرّب.

]4]-فراست، أصول تعاليم فالسفة بزرك، ص 171. )مصدر مرتجم إىل اللغة الفارسية(.

النظرية، كام كان من  الرياضيات والفيزياء  الفرنسيني يف مجال  العلامء  أمهر  ـ 1912 م(: عامل فيزياء فرنيس. أحد  بوانكاريه )1854  ]5]-جوليس هرني 

فالسفة العلوم. املعرّب.

]6]-ارتباط انسان ـ جهان، ج 3، ص 13. )مصدر مرتجم إىل اللغة الفارسية(.

]7]-إيبوليت تاين )1828 ـ 1893 م(: فيلسوف ومؤرخ وناقد أديب وفني فرنيس. املعرّب.
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ــات  ــول إىل املاهي ــوارض والوص ــر والع ــاوز الظواه ــة تج ــد بإمكاني وكان يعتق

والحقائــق، ومل يكــن مــن هــذه الناحيــة يائســاً أو قانطــاً كــام هــو حــال غــريه 

ــتطيع أن  ــدوداً، وال أس ــي مح ــول: أرى أفق ــني. وكان يق ــفة الوضعي ــن الفالس م

ــري«]]]. ــوع الب ــني ذهــن الن ــد وتعي ــى تحدي ــدر ع ــي، وال أق ــري ذهن أدرك غ

66. فرديناند شيللر]]]:

»إن نظرتنــا إىل األشــياء تختلــف باختــالف املركــز الــذي ننظــر منــه، وال نــدرك 

منهــا كل مــا ميكــن إدراكــه، بــل نختــار مــن بــني عنارصهــا تبعــاً التجــاه انتباهنا، 

ونرتــب العالقــات بــني األشــياء تبعــاً للغايــة التــي نتوخاهــا، ونؤلــف تصديقاتنــا 

يف مجاميــع نســميها املنطــق والهندســة والحســاب ومــا إىل ذلــك مــن العلــوم. 

فهــذه العلــوم ُمشــبعٌة باإلنســانية ألنهــا مــن صنعنــا ومرتبــٌة ألغراضنــا [وهــي 

متعّينــٌة مــن ِقبلنــا] ...«]]].

67. جوزايا رويس]4]:

ــه  ــة، ولكن ــل اآلحادي ــه [ال] يقب ــدة، فإن ــة الجدي ــن الهيغلي ــه م ــرب مذهب »يُعت

يقبــل الفرديــة أيضــاً، ويحــاول التوفيــق بينهــام، فيقــول مــن الجهــة الواحــدة: 

إن طبيعــة الفكــر تقتــيض املطلــق، إْذ إّن الفعــل األســايس للفكــر هــو الحكــم، 

وال قيمــة للحكــم إال إذا افرتضنــا فكــراً أكمــل مــن فكرنــا حاصــالً عــى موضــوع 

الحكــم ومنزهــاً عــن التســاؤل والشــك اللذيــن يســتدعيان الحكــم، فــال حقيقــة 

ــا واحــٌد يتضّمــن كلَّ فكــٍر وكلَّ موضــوعٍ...«]5]. إال إذا كان هنــاك أنً

68. ألفرد نورث وايتهيد]6]:

]1]-محمد عيل فروغي، سري حكمت در اروبا، ج 3، ص 134.

 )Humanism( فيلسوٌف أملاينٌّ ـ بريطاينٌّ. أستاٌذ يف جامعة أوكسفورد، وصاحب املذهب اإلنساين :)2]-فرديناند كانينغ سكوت شيللر )1864 ـ 1937 م[

الذي عرضه يف كتابه )دراسات يف املذهب اإلنساين(. املعرّب.

]3]-يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة، ص 409.

]4]-جوزايا رويس )1855 ـ 1916 م(: فيلسوٌف أمرييكٌّ. تلقى الفلسفة عن )لوتزي( و)تشارلز بريس( و)وليم جيمس(. ُعنّي أستاذاً بجامعة هارفارد. نرش كتباً 

كثريًة، ومن أهمها: )الوجهة الدينية للفلسفة(، و)روح الفلسفة الحديثة(، و)العامل والفرد(. املعرّب. نقالً عن: يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة، ص 450.

]5]-يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة، ص 402 ـ 403.

والفيزياء  العلوم  وفلسفة  الرياضيات  وأسس  واملنطق  الجرب  يف  كتب   . إنجليزيٌّ وفيلسوٌف  رياضياٍت  عامُل  م(:   1947 ـ   1861( وايتهيد  نورث  ]6]-ألفرد 

وامليتافيزيقا والتعليم. كان له أثر يف الفلسفة التحليلية. أرشف عىل أطروحة )برتراند راسل( لنيل درجة الدكتوراه. وشاركه يف وضع األطروحة امليتافيزيقية 

العملية والواقع. املعرّب.
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»إن مفهــوم قطعــة املــادة يســلك طريقــاً ليعفــي أثــر امتيــازه الوحيــد )املفهــوم 

ــر  ــادم أث ــى تص ــق ع ــٌم يطل ــادة اس ــة امل ــعاع قطع ــق(. إن ش ــايئ واملطل الالنه

الطاقــة املرتبــط ببعــض الخــواص الديناميكيــة«، واملــادة تنحــدر إىل هــذا 

ــن الســقوط«]]]. ــدين م املســتوى املت

69. فريدريك نيتشه]]] ـ يقول:

»لقــد كان كلٌّ مــن بوســكوفيتش وكوبرنيــق مــن ألــد أعــداء املشــاهدة العينيــة 

ــام،  ــن غريه ــاه م ــا ادعي ــٍة يف م ــدَق لهج ــه أص ــت نفس ــا يف الوق ــامل، وكان للع

ــاً...« . ــك ليــس عجيب ولذل

70. جون ديوي]]] ـ يقول:

»إن املــادة املســتعملة حالّيــاً يف التحقيقــات العلميــة ال ربــط لهــا باملــادة 

واملاديّــني. هــل ميكــن أن يكــون هنــاك مــا هــو أكــرث تعقيــداً مــن هــذه النظريــة 

ــز  ــر املتحّي ــى الجوه ــادة مبعن ــون: إن امل ــامء الطبيعي ــا العل ــول فيه ــي يق الت

ــكان(.  ــاء )أو امل ــن الفض ــاحًة م ــغل مس ــذي يش ــر ال )SPATIAL(، أي الجوه

ــائلًة وال  ــًة وال س ــت صلب ــا ليس ــة. إنه ــواص املادي ــدة للخ ــات فاق إن اإللكرتون

ــًة«]4]. غازي

71. لورد بريتراند راسل]5]:

»يذهــب إىل االعتقــاد بــأن العــامل قــد تكــّون مــن مــادٍة جوهريــٍة، واملــراد مــن 

املــادة الجوهريــة هــو جزئيــاٌت متناغمــٌة مــن املــادة والعقــل، حيــث ال تشــتمل 

عــى خــواصِّ املــادة والعقــل]6].

]1]-ويل ديورانت، مناهج الفلسفة، لذات الفلسفة، ص 68 ـ 69.

]2]-فريدريك فيلهيلم نيتشه )1844 ـ 1900 م(: فيلسوٌف أملاينٌّ وناقٌد ثقايفٌّ وشاعٌر وملحٌن ولغويٌّ وباحٌث يف الالتينية واليونانية. كان ألعامله تأثرٌي عميٌق 

عىل الفلسفة الغربية وتاريخ الفكر الحديث. املعرّب.

]3]-جون ديوي )1859 ـ 1952 م(: فيلسوف وعامل نفس أمرييك وزعيم من زعامء الفلسفة الربغامتية. املعرّب.

]4]-ويل ديورانت، مناهج الفلسفة، لذات الفلسفة، ص 68 ـ 69.

]5]-بريتراند أرثور ويليام راسل )1872 ـ 1970 م(: فيلسوف وعامل منطق ورياضيات ومؤرخ وناقد اجتامعي بريطاين. قاد الثورة الربيطانية ضد املثالية. يعد 

أحد مؤسيس الفلسفة التحليلية إىل جانب سلفه )كوتلب فريج( وتلميذه )لودفيغ فتغنشتاين(. كام يعترب من أهم علامء املنطق يف القرن العرشين. املعرّب.

]6]-يس. أم. جود، مقدمة بر فلسفه جديد )املدخل ...(، ص 42.
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إن تعريف املادة بحسب ما يذهب إليه بريتراند راسل شبيٌه بتعريف صائد السمك 

اإليرلندي الذي عرّف شبكة صيد السمك قائالً: إنها عبارًة عن ثقوٍب ترتبط يف ما بينها 

بشبكة من الخيوط!

72. لنجدون دويس ـ يقول:

ــة:  ــذه اإلضاف ــبكته ه ــدي لش ــف اإليرلن ــف إىل تعري ــن أن نضي ــا م ــد لن »ال ب

ــوب(«]]]. ــوى الثق ــا س ــق منه ــا ومل يب ــت خيوطه ــوٍب تقطع ــن ثق ــارةٌ ع ــا عب )إنه

73. إميل بوترو]]]:

»إن القوانــني الطبيعيــة تســتند وتقــوم بأجمعهــا عــى قاعــدة وجــوب الربــط 

ــري  ــن التعب ــكالً م ــل ش ــإّن كلَّ يشٍء ميث ــة ف ــول. ويف الحقيق ــة واملعل ــني العل ب

عــن تلــك القاعــدة، ولكــن يجــب االلتفــات مــن ناحيــٍة إىل أن هــذه القاعــدة 

ــم  ــا، ويت ــه عقلن ــا يقتضي ــق م ــا عــى ِطب ــا تخطــر يف ذهنن ــني إمن ــك القوان وتل

التعبــري عــن ذلــك بلغــٍة مــن اللغــات. إننــا نعمــل عــى توجيــه األمــور بحســب 

ــة.  ــع الحقيق ــق م ــا تتطاب ــوم أنه ــا، ومــن غــري املعل ــا وحاجاتن ــا ورغباتن إرادتن

وبعبــارٍة أخــرى: نحــن حيــث ننظــر إىل أمــور العــامل، نضطــر إىل العمــل عــى 

مطابقتهــا مــع عقلنــا ونفســنا، ولكــن كيــف لنــا أن نــدرك أّن عقولنــا متطابقــٌة 

ــٌة مــع  ــا متفق ــاً صحيحــًة، وأن رغباتِن ــدر أحكام ــا تُص ــكيل، وأنه ــل ال ــع العق م

ــياء  ــى األش ــم ع ــن الحك ــان م ــة لإلنس ــال ال مندوح ــة الح ــة؟ وبطبيع الحقيق

واألمــور مبقتــىض قواعــده العقليــة، وأن ينظــر إليهــا مــن زاويــة متنياتــه ورغباته 

وحوائجــه، بيــد أن املتيقــن هــو أن عقلنــا ال يفــي بــإدراك الحقائــق ويعجــز عــن 

، ليــس مــن الواجــب أن  ــاً مــن كلٍّ ــا جــزءاً ضعيف ــا بوصفن ــا، وإن رغباتن بلوغه

تُخضــع الحقيقــة لســيطرتها ...«]]].

]1]-لنجدون دويس، شكفتيهاي درون أتم، ص 75. مصدٌر مرتجٌم إىل اللغة الفارسية.

]2]-إميل بوترو )1845 ـ 1921 م(: احتل مكانًة مرموقًة يف فلسفة أواخر القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين للميالد. كام يُصنف عىل أنه قريٌب من 

املذهب الواقعي. من أعامله: )احتاملية قوانني الطبيعة(، و)يف فكرة القانون الطبيعي(. املعرّب.

]3]-محمد عيل فروغي، سري حكمت در اروبا، ج 3، ص 157.
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74. هرني برغسون]]]:

ــوٍن، إمنــا  ــوٍم وفن ــا وتغــدو عــى شــكٍل عل له ــي ميكــن تعقُّ ــات الت »إن املعلوم

ــًة،  ــَق مطلق ــٌة وليســت حقائ ــُق نســبيٌة وإضافي ــا حقائ ــد أنّه ــُق، بي هــي حقائ

وال متثــل العلــم بالكنــه، وهــي لبيــان املــراد الــذي ذكرنــاه )الحيــاة وتنظيمهــا 

ــك( ... .« ــا إىل ذل ــون وم ــطة األدوات واآلالت والفن بواس

وعليه فإن برغسون يذهب إىل االعتقاد بأن الفلسفة )باملعنى األخص( هي العلم 

بكنه األشياء وإدراك الحقائق، بيد أن الطريق إليها ال يتمثل بالتعقل عىل النحو الذي 

سبق منا توضيحه، ألن التعقل هو التصور والتصديق، والتصور والتصديق ال ميثل إدراكاً 

حقيقيّاً؛ ألن اإلدراك الحقيقي هو االتحاد بني املدرِك واملدرَك )اتحاد العاقل واملعقول(، 

وقّوٍة  عقٍل  اختصاص  من  هي  وإمنا  والتصديق،  التصور  عىل  متعذرٌة  الحالة  وهذه 

أخرى يراها برغسون لفظية، ونحن نقرتح لها مصطلحني ونستعملهام. وإن أحد هذين 

املصطلحني الذي هو أقرب إىل الرتجمة الحرفية »الرؤية االستبطانية« ]رمبا كان املراد 

هو الشهود الباطني].

واآلخر الذي هو أقرب إىل حصيلة املعنى »الرؤية الكونية« ... وخالصة الكالم: إن 

برغسون يرى إدراك الحقيقة أمراً ميسوراً، ويعتربها فلسفًة، وال يرى أن طريق الوصول 

إليها هو االستدالل واالحتجاج وإقامة الربهان، وإمنا الطريق إىل ذلك يتمثل بـ )الرؤية 

الباطنية(]]].

75. أومو ـ الفيزيايئ والفيلسوف الرويس، قال يف كلمٍة له يف جامعة موسكو:

»إن الحيــاة داخــل الــذّرة تكشــف لنــا عــن خصائــَص، وعــى الرغــم مــن أنهــا 

تقــّدم لنــا مضامــنَي فيزيائيــًة مختلفــًة عــن املضامــني الباليــة والقدميــة، بيــد أن 

ــن  ــا مبســافٍة فجــأًة، ومل يعــد باإلمــكان التكّه هــذه الحقيقــة قــد ابتعــدت عن

. حائز عىل جائزة نوبل لآلداب. يُعترب من أهم الفالسفة يف العرص الحديث. حاول إنقاذ القيم التي  ]1]-هرني برغسون )1859 ـ 1041 م(: فيلسوٌف فرنيسٌّ

أطاحها املذهب املادي ويؤكد إميانه الراسخ بالروح. املعرّب.

]2]-املصدر ذاته، ص 171 ـ 172، فيزيك نور )فيزياء الضوء(، نقاًل عن كلمة لـ )أومو( يف حفل لجامعة موسكو، ص 23، ملؤلفه: الربوفيسور د. سريغي 

وافيلوف، رئيس أكادميية العلوم. يقول يف هذا الكتاب ويف هذه الصفحة: إن قائد ثورة عام 1917 م قد حرض هذه الكلمة أيضاً، وقد أدرك قيمتها بشكٍل 

جيٍد.
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ــى  ــرص ع ــاء ال يقت ــا أن دور الفيزي ــد أدركن ــا ق ــٌح، ولكنن ــذا صحي ــأنها. ه بش

ــي  ــني الت ــن القوان ــا وع ــة بينه ــط القامئ ــن الرواب ــث ع ــة والبح ــح األمثل تري

تحكمهــا فقــط. إن علــم الفيزيــاء بواســطة أســاليبه النظريــة والعلميــة يقّربنــا 

مــن واقعيــٍة واحــدٍة بشــكٍل أكــربَ. إن هــذه الواقعيــة أبعــُد بكثــريٍ عــن حــدود 

ــة  ــة ورفع ــا عظم ــد أدركن ــك فق ــا، وبذل ــن إدراكه ــي ميك ــياء الت ــور األش وثغ

حقيقــٍة ال ميكــن الوصــول إليهــا. إن هــذا اإلدراك التكامــيل يؤســس يف الغالــب 

ــه ال تنتهــي.« ــٍل ال ينقطــع، وحيات لتفكــريٍ علمــيٍّ متواِص

76. أوزوالد كولبيه:

»إن إثبات النظريات املنطبقة عى عامل الوجود متعلقة بالظواهر فقط وال 

تتجاوز حدود التجربة، وال بد من النظر إىل ما ورائها ال يحتاج إىل إقامة دليٍل 

أو برهاٍن؛ إذ ال ميكن إنكار نقص علمنا بالعامل الخارجي، وعليه فإّن الناقدين 

والواقعّيني واملشككني بدورهم ال يُنكرون هذا املعنى أيضاً«[1].

77. ألربت إنشتاين]]]:

»إنــه لَِمــاّم يدعــو إىل العجــب أاّل يكشــف لنــا علــم الفيزيــاء إال عــن هــذا الكــم 

والجــزء الصغــري مــن العــامل الواقعــي. إن محدوديــة معرفتنــا وعلمنــا ال تقتــرص 

عــى العوامــل االعتباريــة واملصلحيــة )االســتهداف الخــاص( فقــط، بــل تطــال 

حتــى وســائل )االختيــار( وأدواتنــا اإلدراكيــة أيضــاً«]]].

يقول ألربت إنشتاين:

»ليســت غايــة العلــم إثبــات الحقائــق التــي ال تقبــل التغيــري، وإثبــات العقائــد 

القطعيــة واألبديــة. إن العلــم يســعى إىل االقــرتاب مــن الحقيقــة خطــوًة 

خطــوًة، ويعمــل عــى فتــح أقفــال صنــدوق أرسار الطبيعــة للبــر، وأن يزيــح 

]1]-أوزوالد كولبيه، مقدمه بر فلسفه، ص 32. )مصدر مرتجم إىل اللغة الفارسية(.

]2]-ألربت إنشتاين )1879 ـ 1955 م(: عامل فيزياء أملاين املولد، سويرسي وأمرييك الجنسية. اشتهر بوصفه أبا النسبية لكونه واضع النظرية النسبية الخاصة 

والنظرية النسبية العامة الشهريتني، واللتنْي شكلتا اللبنة األوىل للفيزياء النظرية الحديثة. املعرّب.

]3]-برتراند راسل، مفهوم نسبيت اينشتني ونتايج فلسفي آن )مفهوم النسبية عند إنشتاين ونتائجه الفلسفية(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: مرتىض طلوعي، 

ص 194.
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ســتائر الغمــوض واحــدًة بعــد أخــرى، عــىس أن يبلــغ قّمــة املعرفــة »املمكنــة« 

أكــرث، دون أن يدعــي يف أيِّ مرحلــٍة مــن مراحــل تكاملــه الوصــول إىل )الصحــة 

ــة والحاســمة(«]]]. الكامل

ــع  ــد جمي . هــذا هــو مه ــون رسٍّ »إن أبســط يشٍء نشــاهده ينطــوي عــى مكن

ــة  ــذي ال يســتطيع رؤي ــة. إن ال ــة والواقعي ــة الحقيقي ــون البري ــوم والفن العل

ذلــك، وال يقــف بإزائــه وقفــة الذاهــل واملرتبــك واملتحــري هــو شــخٌص ميــٌت، 

ــه وإن  ــري وحــّب التعــرّف علي ــّرس الكب ــأٌة. إن مشــاهدة هــذا ال وشــمعٌة مطف

ــه  ــذي أوجدت ــب بالعظمــة] ال ــة [الشــعور الغال كان ممتزجــاً بالخــوف والرهب

ــا  ــا، م ــوذ إليه ــي ال نســتطيع النف ــم بوجــود األشــياء، الت ــان. العل ــع األدي جمي

هــي إىل مظاهــُر وتجليــاٌت للصــورة الحقيقيــة لألشــياء وعلــة علــل تشعشــعات 

ذاتهــا، وال ميكــن تعقلهــا والربهنــة عليهــا إال بواســطة أبســط الصــور وأكرثهــا 

ــن  ــٌد للدي ــري موج ــامس الكب ــذا الح ــق وه ــعور العمي ــذا الش ــة. إن ه ابتدائي

والشــعور الدينــي. وبهــذا املعنــى و... هــذا املعنــى فقــط، أرى نفــيس شــخصاً 

ــي«]]]. ــل ومتشــدداً يف تديّن ــاً، ب متديِّن

ــال  ــود ب ــع الوج ــني جمي ــٌث ب ــٌن ثال ــدٌة ودي ــدوام عقي ــى ال ــاك ع ــن هن »ولك

ــا.  ــٍم يف أيِّ واحــٍد منه ــٍص ومتناغ ــر عــى شــكٍل خال اســتثناء، وإن كان ال يظه

ــاً للخلــق أو )الوجــود(. ومــن املتعــذر جــداً بيــان  وأنــا أرى ذلــك شــعوراً دينّي

هــذا الشــعور إىل شــخٍص فاقــٍد لــه بشــكٍل كامــٍل، ال ســيام وأن اللــه ال يتجــى 

ــال  ــة آم ــر وضآل ــرد بصغ ــن يشــعر الف ــذا الدي ــٍة. يف ه ــاك بأشــكاٍل مختلف هن

وغايــات البــر، وعظمــة وجــالل األمــور الكامنــة يف مــا وراء ظواهــر الطبيعــة 

واألفــكار. إنــه ينظــر إىل وجــوده بوصفــه ســجناً، ويســعى إىل التحليــق خــارج 

ــاً واحــداً«]]]. ــع الوجــود مــرًّة واحــدًة بوصفــه كيان قفــص الجســد، وإدراك جمي

وجاء يف الصفحة رقم 57 ما ييل:

]1]-املصدر أعاله، ص 174.

]2]-ألربت إنشتاين، دنيايي كه من مي بينم )العامل كام أراه(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: فريدون ساليك، ص 23.

]3]-املصدر أعاله، ص 56.
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»أرى أن هــذا مــن أهــم وظائــف الفــن والعلــم، مبعنــى أن عليهــام إثــارة هــذا 

الشــعور وإحيائــه يف وجــود مــن لديــه األهليــة إىل ذلــك«]]].

78. ماكس بالنك]]]:

الحقيقي، وهو  الخارجي  العامل  التعرّف عى  الفيزيايئ هو  »إن غاية ما ينشده 

يف ذلك كله ال ميتلك من وسائل البحث إال ما ال ميكن له بها تقديم يشء من 

املعرفة بشأن العامل الحقيقي. إن املقادير ال متثل له سوى رسائَل وخطاباٍت غريِ 

من  إليه  ترسل  عالماٍت  سوى  ليست  )هلمهولتز(]]]:  تعبري  حد  وعى  موثوقٍة. 

وثيقٍة  قراءٍة  إىل  بالسعي  اللغوي  أسلوب  بذات  هو  يقوم  ثم  الحقيقي،  العامل 

اللغوي  النتائج. إذا أراد  تعود إىل حضارٍة مجهولٍة، ليصل من خاللها إىل بعض 

أن يصل إىل نتيجٍة، تعنّي عليه أن يعتقد قبل كلِّ يشٍء بأن هذه الوثيقة تحتوي 

عى يشٍء مفهوٍم. وهكذا األمر بالنسبة إىل الفيزيايئ عليه أن يأخذ بنظر االعتبار 

هذا األمر بوصفه مبدأً وهو أّن العامل الحقيقي يتبع قواننَي ال ميكن لنا فهمها، 

القوانني  يدرك بعض  بأنه  القائل  التفاؤل  التخيل عن هذا  إىل  اضطر  إذا  وحتى 

عى الوجه التام، أو أن يعنّي حتى ماهية تلك القوانني من خالل تحديد املسألة 

هذه  مثل  بوجود  اعتقاده  خالل  من  الفيزياء  عامل  إن  البداية.  من  واملوضوع 

أنه يكّون صورًة  القوانني، يكّون لنفسه منظومًة من املفاهيم والقضايا. مبعنى 

أفضَل عن عامل الفيزياء، بحيث لو تم وضع هذه الصورة محل العامل الحقيقي، 

فإنها حتى اإلمكان ترسل الخطاباِت والرسائل ذاتَها إىل عامل الفيزياء«]4].

وهــذا األمــُر ذاتــه أعــاد ماكــس بالنــك التأكيــد عليــه يف كتابــه اآلخــر، ويف مــا 

يــيل ميكــن مالحظــة خصائصــه]5].

]1]-املصدر أعاله، ص 57.

]2]-ماكس بالنك )1858 ـ 1947 م(: عامُل فيزياء أملاينٌّ. يُعترب مؤسس نظرية الكم التي تُعدُّ ثورًة يف فهم اإلنسان لطبيعة الذرّة وجسيامتها، وقد شكلت هذه 

النظرية باإلضافة إىل النظرية النسبية إلنشتاين حجر األساس لفيزياء القرن العرشين وهو أحد أهم فيزيائيي القرن العرشين للميالد. املعرّب.

]3]-هرمان فون هلمهولتز )1821 ـ 1894 م(: طبيٌب وعامٌل فيزيايئٌّ وريايضٌّ أملاينٌّ. قام بإنجازاٍت هامٍة يف مجايَل الطب والفيزياء عىل وجه الخصوص يف 

الكهرباء املغناطيسية. تنسب إليه تسمية )طاقة هلمهولتز(. املعرّب.

]4]-ماكس بالنك، تصوير جهان در فيزيك جديد )صورة العامل يف الفيزياء الحديثة(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: مرتىض صابر، ص 138.

]5]-ماكس بالنك، علم به كجا مريود؟ )إىل أين يتجه العلم؟(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: أحمد آرام، ص 118.
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ليك نجعل هذا األمر قابالً للتصّور، نأخذ بنظر االعتبار هذه العبارات حول )حرية 

اإلرادة(:

 »... يجــب القــول باختصــاٍر: إن اإلرادة حيــث يُنظــر إليهــا مــن الخــارج فهــي 

موجبــٌة للعليــة، وأمــا إذا نظرنــا إليهــا مــن الداخــل، فهــي حــرٌّة. إن االلتفــات 

إىل هــذه النقطــة يحــل املشــكلة، وهــي املشــكلة التــي تنشــأ فقــط مــن امتــزاج 

رؤيتــني هــام مــن مانعــة الجمــع، ومــن هنــا فإننــا نتعامــل مــع مســألٍة كاذبــٍة 

)اإلرادة الحــرة(، وقــد تكــون هــذه املقولــة محــطَّ إشــكاٍل يف الوقــت الراهــن، 

ولكنــي ال أشــك يف أن الجميــع ســيؤمن بهــا مــع مــرور الوقــت«]]].

ـ  الطبيعي  وجودها  إىل  بااللتفات  اإلرادة  ظاهرَة  أّن  يف  العبارَة رصيحٌة  هذه  إّن 

وهو الوجود الطبيعي الجاري واملجاور للبعد الطبيعي من وجودنا ـ خاضعٌة لقانون 

العلية، ولكن بااللتفات إىل املستوى العميق من أنفسنا )األنا الصانعة ألنشطة الظواهر 

الداخلية( تتمتع اإلرادة بالحرية؛ وعليه فإن كل ما يوجد يف الساحة الطبيعية لواقعيات 

وحقائق الطبيعة واإلنسان، يعكس بدوره الحقيقة أو الحقائق األكرث عمقاً. وقد ذكرت 

هذه النظرية يف كتاب الجرب واالختيار )املطبوع بتاريخ: 16 / 3 / 1354 هـ ش( من 

خالل نّص العبارة أدناه، وكان ذلك حتى قبل أن يكون لدّي أدىن اطالع عىل مقالة ماكس 

بالنك، حيث قلت هناك:

ــّراً يف إراديت  ــت ح ــد كن ــاً: )لق ــاس غالب ــض الن ــول بع ــرّة؟ يق ــل اإلرادة ح »ه

عندمــا أنجــزت هــذا األمــر(، كــام أن البعــض منهــم يقــول أحيانــاً: )لقــد كنــت 

ــك الفعــل(. كــام أن بعضهــم يقــول يف حــني  حــّراً يف إراديت عندمــا مل أقــم بذل

آخــر: )لقــد كنــت مجــرباً عــى إرادة ذلــك الفعــل أو تركــه(. إن هــذا النــوع مــن 

ــاً، كأن  ــرية أيض ــكار الكب ــض األف ــى يف بع ــاهده حت ــد نش ــطحي ق اإلدراك الس

يتــّم ـ عــى ســبيل املثــال ـ تعريــف اإلرادة بأنهــا حــرٌّة يف األمــور االختياريــة، 

ــذا  ــدو أن ه ــن يب ــة، ولك ــة واالضطراري ــوارد الجربي ــرٌة يف امل ــورٌة ومضط ومجب

؛ إذ نصــل  التقســيم )أي تقســيم اإلرادة إىل حــرٍة ومكرهــٍة( تقســيٌم اعتباطــيٌّ

]1]-ماكس بالنك، تصوير جهان در فيزيك جديد، ص 194.
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مــن خــالل مجمــوع املالحظــات التــي ميكــن القيــام بهــا بشــأن اإلرادة إىل نتيجٍة 

مفادهــا أّن اإلرادة التــي هــي مبعنــى الطلــبـ  أيــاً كانــت مرتبتهــا ســواء أكانــت 

ــارة  ــة]]]. وبعب ــطة الحري ــا بواس ــن وصفه ــديدة ـ ال ميك ــة أو ش ــة ضعيف مرتب

ــاط  ــوٌل لنش ــيلٌّ معل ــاٌط داخ ــرٌّة، ألّن اإلرادة نش ــا إرادٌة ح ــس لدين ــح: لي أوض

ــن  ــري م ــرى يف الكث ــام يُ ــا ـ ك ــت وطبَعه ــو ُخلِّي ــا ل ــز، وألنه ــن الغرائ ــزٍة م غري

الحــاالتـ  ســتكون انعكاســاً ومــن مقولــٍة انفعاليــٍة، وأنهــا لــو أخضعــت إلرشاف 

ــًة توجــد  ــة معلول ــل هــذه الحال ــا« الســليمة]]]، ســتكون يف مث وســيطرة »األن

عــى مســتًوى طبيعــيٍّ للنفــس مــع ظهــور الجــرب إلرشاف وســيطرة »األنــا«]]]. 

: إّن اإلرادة وإن كانــت ناشــئًة مــن نشــاط الغريــزة، ولكــن حيــث  وبعبــارٍة أصــحَّ

يكــون للـــ )أنــا( إرشاٌف وقيــادٌة، فإنهــا تكتســب ال محالــة لونــاً مــن الحريــة. 

إن هــذا اللــون مــن الحريــة ال ينبثــق مــن ذات اإلرادة، بــل مــن جهــة )األنــا( 

التــي متتلــك صالحــة اإلرشاف والســيطرة. وعليــه لــو دققنــا يف هــذه الحقيقــة 

ــذ  ــا« وتأخ ــلطة األن ــة »إرشاف وس ــج يف حال ــور بالتدري ــي أن اإلرادة تتبل وه

طريقهــا، أمكــن لنــا أن نــدرك بشــكٍل صحيــحٍ أن اإلرادة ال متتلــك حريــًة مــن 

ناحيــة ذاتهــا«]4].

الكامنة  الحقائق  بشأن  وجريانها  املظاهر  استناد  مناذج  أهم  بني  من  فإّن  وعليه 

واملستورة يف هذا العامل، عبارًة عن ظواهر ألنشطتنا النفسية، والتي توجد بإدارة )األنا(. 

السطوح  املذكورة من وراء  )أنا( عىل تنظيم وإدارة األمور  الـ  املوارد تعمل  ويف هذه 

واملستويات الظاهرية للنفس البرشية.

80. برتراند راسل]5]:

ــا نشــبه شــخصاً يعــاين مــن صمــم منــذ الــوالدة، ثــم نشــأ يف وســط مــن  »إنن

]1]-يف كتابنا )الجرب واالختيار( ورد التعبري بـ )التعريف( بداًل من )التوصيف(، ولكن التعبري بـ )التوصيف( هو األنسب واألقرب من مرادنا هنا.

]2]-كلمة )السليمة( مل ترد يف كتاب )الجرب واالختيار(، ولكننا رأينا من املناسب إضافتها هنا.

]3]-لقد ورد التعبري يف كتاب )الجرب واالختيار( بـ: )إنها توجد بشكل جربي من إرشاف وسيطرة األنا(، ولكن العبارة يجب أن تكون عىل النحو اآليت: )يف مثل 

هذه الحالة معلولة توجد عىل مستوى طبيعي للنفس مع ظهور الجرب إلرشاف وسيطرة األنا(.

]4]-محمد تقي الجعفري، الجرب واالختيار، ص 82 ـ 83.

]5]-برتراند أرثر وليم راسل )1872 ـ 1970 م(: فيلسوٌف وعامُل منطٍق وريايضٌّ ومؤرٌخ وناقٌد اجتامعيٌّ بريطاينٌّ. املعرّب.
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ــزف  ــيقية وع ــات املوس ــني النوط ــط ب ــالل الرواب ــن خ ــيقيني، وم ــار املوس كب

ــه  ــدو بإمكان ــن، ويغ ــذا الف ــٍة به ــَد ذاِت صل ــود قواع ــدرك وج ــيقيني ي املوس

قــراءة النوطــات املوســيقية وأن يعمــل عــى أخــذ دور عــازف اإليقــاع ويقــود 

ــق مــن خــالل اإلميــاء واإلشــارة أن  ــذا األصــم املطب ــإن أمكــن له ســمفونية. ف

يفهــم بيانــات ومقاصــد اآلخريــن، ســيدرك شــيئاً فشــيئاً أن النوطــات املوســيقية 

ــيقية  ــائر اآلالت املوس ــار وس ــى األوت ــع ع ــراف األصاب ــل وأط ــركات األنام وح

ــرًة بالكامــل للظواهــر التــي  وحــركات العازفــني يف كيفياتهــا متثــل أشــياَء مغاي

كان يشــاهدها ويالحظهــا حتــى اآلن، بيــد أن إدراك القيمــة املوســيقية وكيفيــة 

ــا لطبيعــة كلِّ يشٍء  األنغــام واأللحــان الصوتيــة غــريُ ممكــٍن. إن وضــع معرفتن

شــبيٌه مبــا عليــه واقــع هــذا الشــخص األصــم. فنحــن نســتطيع قــراءة نوطــات 

الطبيعــة وإدراك خصائصهــا الرياضيــة، بيــد أن اســتنباطنا ملــا متثلــه هــذه 

ــذه  ــرى أن ه ــذي ي ــخص ال ــك الش ــتنباط ذل ــدود اس ــاوز ح ــات، ال يتج النوط

النوطــات املوســيقية ال متثــل شــيئاً مغايــراً ملــا هــي عليــه بحســب الظاهــر. بــل 

حتــى هــذا األصــم منــذ الــوالدة لــه األفضليــة علينــا مــن ناحيــة أننــا محرومــون 

حتــى مــن وجــود عــدٍد مــن الذيــن يســتمعون إىل صــوت موســيقى الطبيعــة، 

ــات  ــن إدراك نوط ــا م ــٍم مينعن ــن صم ــاين م ــا نع ــا بأجمعن ــة فإنن ويف الحقيق

الطبيعــة. وليــس هنــاك أســتاٌذ يف هــذا الفــن ســمع النغمــة الحقيقيــة لنوطــات 

ــو مــن خــالل اإلشــارة واإلميــاء«]]]. ــا عــى كيفياتهــا الذاتيــة، ول الطبيعــة، ليطلعن

أن  ـ  الغربيون  أو  منهم  الرشقيون  سواٌء  ـ  أمثاله  من  واملفكرين  لراسل  أمكن  لو 

يقّسموا الصور املتناغمة إىل ثالثة أقساٍم، وهي:

1. الصورة الفيزيائية مع نغمتها.

2. الصورة املعنوية بقابليتها الشهودية، أمكن فهم الدروس املفيدة لألساتذة.

3. الصوت القادم من خلف حجاب الطبيعة. من املستحيل أن يكون صوت األنبياء 

انبثق من أعامق وجودهم دون أن يكونوا قد استعموا إىل صوٍت مام  واألوصياء قد 

]1]-برتراند راسل، مفهوم نسبيت اينشتني ونتايج فلسفي آن )مفهوم النسبية عند إنشتاين ونتائجه الفلسفية(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: مرتىض طلوعي، 

ص 231.
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وراء الطبيعة. حتى تركوا كل هذا التأثري عىل تطّور الحضارات وبناء األشخاص الصالحني 

وتجسيد القيَم اإلنسانية السامية.

يقول برتراند راسل[1]:

»لــو تصورنــا أمــور العــامل كــام لــو دخــل عــاملٌ أبــديٌّ خارجــيٌّ إىل عاملنــا، وليــس 

كــام لــو اعتربنــا الزمــان بوصفــه هاضــامً لــكل مــا هــو موجــوٌد، ففــي مثــل هــذه 

الحالــة أرى أننــا ســنحصل عــى صــورٍة أكــرثَ مطابقــًة للعــامل. وإذا كان للزمــان 

مــن واقعيــٍة، فــإن مالحظــة عــدم أهميــة هــذه الحقيقــة ميثــل املنــزل األول يف 

طريــق الحكمــة«]]].

80. برنار دسبانيا ـ الحقائق املنّقبة )نظرية دسبانيا(: يرى دسبانيا أّن هناك حقيقًة 

للتوصيف  قابلٍة  وغرُي  واملكان،  الزمان  إطار  خارَج  وهي  عنا  ومستقلًة  فيزيائيٍة،  غرَي 

بواسطة مفاهيمنا الراهنة. إّن هذه الحقيقة املستقلة متلّفعٌة بنقاٍب، وال ميكن وصفها 

كام هي، ولكن ليس األمر كام لو أننا ال نستطيع الوصول إليها أبداً. إن الواقعية التجريبية 

لعامل الفيزياء والشعور بانعكاسني متممني لهذه الحقيقة، وإن الشعور ال يقبل التقليل 

إىل املفاهيم الفيزيائية:

ــا إىل نتيجــٍة مفادهــا أن هــذه الحقيقــة ال ميكــن التعــرّف عليهــا  »لقــد توصلن

بشــكٍل كامــٍل... ولكــن هــل ميكــن القــول: إنــه ال ميكــن التعــرّف عليهــا أبــداً؟ 

أقــول يف املقابــل: إن هــذه الحقيقــة تضــع نقابــاً عــى وجههــا«]]].

ال يعترب دسبايا توجيه الظواهر نهاية محطات الفيزياء، بيد أنه يف الوقت نفسه يرى 

أن قراءتها ال تقّدم لنا شيئاً من الحقيقة:

»أوالً: إين أجــد الرؤيــة الواقعيــة صحيحــًة، بــل ال مندوحــَة منهــا، فــإن للفعــل 

معنــاه ومفهومــه. ويف الوقــت نفســه أدرك هــذه املــرة مــن الفيزياء املعــارصة... 

[1[-A truer image of the World, I think, is obtained by picturing thing as entering into stream of time from an eternal world 

outside than from a view which regards time as the devouring tyrunt of all that is. But in thought and in feeling even though time 

be real, to realize the unimportance of time is the gate wisdom: Bertrand Russell, Mysticism and Logic, p. 27.

]2]-برتراند راسل، عرفان ومنطق، ترجمه إىل اللغة الفارسية: نجف دريابندري، ص 77.

]3]-الدكتور مهدي گلشني، تحلييل از ديدگاه هاي فلسفي فيزيكدانان معارص، ص 203 ـ 304. )مصدر فاريس(.
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ــن خــالل ضــّم  ــن الظواهــر... وم ــه م ــا ميكــن وصف ــة ال تنحــرص مب أّن الحقيق

هذيــن األمريــن إىل بعضهــام يبــدو أننــي أدرك أّن هنــاك شــيئاً وراء الظواهــر. 

وهــذا يبــدو يل علــامً حقيقّيــاً، وهــو أمــٌر يف غايــة األهميــة...

ثانيــاً: إننــي أرى أن القوانــني الفيزيائيــة الهامــة رغــم أنهــا ال تصــف الحقيقــة 

كــام هــي، ولكنهــا مــع ذلــك تقــّدم رؤيــة إنســانية عــن الحقيقــة، ومــن هنــا 

فإنهــا تشــتمل عــى يشٍء غــريِ قابــٍل للتعريــف. إن هــذا الدليــل يف غايــة األهمية 

ــة التحويــل العلمــي بشــكٍل معقــوٍل، ألننــي  بالنســبة يل، حيــث أخالــف قابلي

أقــول: إذا مل يكــن مبقــدور علــم الفيزيــاء أن يُقــّدم لنــا توصيفــاً كامــالً ومقنعــاً 

ــَم ال ميكــن لســائر الفنــون ـ  للحقيقــة، ومــع ذلــك يشــتمل عــى يشٍء منــه، فلِ

مــن قبيــل: املوســيقى، والرســم، والشــعر ـ أن تقــوم بهــذا الــدور؟«]]].

يؤكد دسبانيا عىل رضورة عدم الخلط بني الحقيقة التجريبية والحقيقة املستقلة، 

ويؤكد أيضاً عىل أن سائر الحقول ميكنها أن تظهر وجوهاً من الحقيقة املستقلة:

»إن اليشء الذي أسميه حقيقًة تجريبيًة هو مجموعٌة من الظواهر... أرى أنه 

التجريبية تكون هناك قابليٌة لتطبيق أفكاٍر من قبيل  من خالل هذه الحقيقة 

املكملية، وأن يكون موضوع علم املعقول متسامً بالعلم. ولكن ينبغي عدم خلط 

هذا األمر بالحقيقة املستقلة. وهو اليشء الذي يحتمل أن يتجاوز وصفه الكامل 

حدود قدرة العقل اإلنساين... واآلن يبدو من املعقول أن )نقبل( سائر األساليب 

باستثناء العلم... وأن بإمكان هذه األساليب أن تقّدم لنا مع العلم شيئاً غريَ قابٍل 

للتعريف عن بنية الحقيقة املستقلة«]]].

الحقيقة  بشأن  أحدهام  مستَوينَْي،  التفكري عىل  علينا  بأن  االعتقاد  إىل  يذهب  إنه 

الحقيقة  عن  انعكاساً  متثل  التي  التجريبية  الحقيقة  بشأن  واآلخر  املنّقبة،  املستقلة 

النَّظْم  توضيح  املطاف عىل  نهاية  تعمل يف  التي  املستقلة هي  الحقيقة  إن  املستقلة. 

ه إىل الحقيقة  الذي نشاهده يف الظواهر، ونحن يف الوقت الذي يجب أاّل نقرّص يف التوجُّ

التجريبية، علينا أاّل نتوقف عند هذا املستوى.

]1]-املصدر أعاله.

]2]-املصدر أعاله.
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»إن الحكمــة النهائيــة التــي ميكــن أن نتعلمهــا مــن الفيزيــاء، هــي أنــه يجــب 

علينــا أن نلقــي نظرتنــا بشــكٍل متزامــٍن عــى مســتَويَنْي متناظَريْــن مــع مفهوَمنْي 

. علينــا  ومعَنَيــنْي، يعمــل الفالســفة عــى تقدميهــا للحقيقــة ضمــن إطــاٍر لغــويٍّ

أن نتوصــل إىل مصــدر الظواهــر وأنــواع الجــامل والقيــم، وأن نتمنــى الوصــول 

إليهــا، كــام يتعــني علينــا أن نــدرك أن هــذه الحقيقــة مثــل األفــق الــذي يتعــذر 

الوصــول إليــه. ومــن ناحيــٍة أخــرى يجــب علينــا أاّل نقــرّص يف االلتفــات إىل هــذا 

املســتوى مــن الحقيقــة أيضــاً... إّن مســتوى الحقيقــة التجريبيــة يرتبــط بأمــور 

ــة... دون أن  ــا الحقيقي ــا أهميته ــون. وأن نعطيه ــى الك ــل وحت ــاة والتكام الحي

ــة  ــذي يُظهــر الدق ــَق النهــايئَّ شــيئاً واحــداً. وهــذا هــو الــيشء ال ــربه واألف نعت

الكاملــة لهــذه الحكمــة«]]].

يرى برنار دسبانيا أن الفرق بني الحقيقة املنّقبة والظواهر الكانطيّة يكمن يف أننا 

الحقيقة  أن نحصل عىل معلومات بشأن هذه  التجريبية  األساليب  نستطيع مبساعدة 

من  تتمكن  أن  دون  املنّقبة،  الحقيقة  من  تقّربنا  مناذج  متثل  نظرياتنا  ألن  املنقبة؛ 

الحقيقة،  من  املعروف  غري  والجانب  املعروف  الجانب  بني  هناك حجاب  توصيفها]]]. 

ومن وظائف العلم أن يعمل عىل توسيع مساحة الحقل األول، وتضييق مساحة الحقل 

الثاين.

وكام يقول إنشتاين:

»يتفــق الجميــع بــأن عــى العلــم أن يُقيــم ارتباطــاً بــني الحقائــق التجريبيــة، 

بحيــث يغــدو بإمكاننــا مــن خــالل الحقائــق املجّربــة أن نتوقــع الحقائــق 

األخــرى. وطبقــاً لــرأي الكثــري مــن الوضعيــني يُعــدُّ العثــور عــى الجــواب األكمل 

ــأن  لهــذا البحــث والتحقيــق هــو الهــدف الوحيــد للعلــم. بيــد أين ال أعتقــد ب

هــذا الهــدف الخــاص هــو الــذي يــؤدي بهــذا النــوع مــن الشــوق لــدى الباحــث 

إىل تحقيــق هــذه النجاحــات الكــربى. بــل هنــاك دافــٌع أقــوى ـ وهــو يف الوقــت 

ــرف  ــي ال تع ــة والت ــاعي الدؤوب ــود واملس ــف الجه ــاً ـ خل ــرث غموض ــه أك نفس

]1]-املصدر أعاله، ص 205.

]2]-املصدر أعاله.
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ــدرك وجــود  ــد أن ن ــذي أدى إىل تحقيــق هــذه النجاحــات. نري ــل، هــو ال الكل

ــاد  ــى االعتق ــوم ع ــود يق ــاعي والجه ــذه املس ــع ه ــى جمي ــة. وإّن مبن الحقيق

بــأّن للوجــود بنيــًة كاملــًة ومنســجمًة. واليــوم منتلــك أرضيــًة أقــلَّ مــن األزمنــة 

الســابقة يك نســمح ألنفســنا باالنحــراف عــن هــذا االعتقــاد املذهــل«]]].

لَِم ال نريد االعرتاف باحتامل وجود رضورٍة إىل طرٍق جديدٍة لتوصيف الحقيقة، وأنه 

مل يتم اكتشافها حتى اآلن، وأننا مل نصل بعُد إىل نهاية الطريق.

81. إرفني رشودينغر]]]:

ــم  ــد عل ــة، كبع ــني الطبيعي ــاف القوان ــن اكتش ــُد ع ــث بعي ــم الحدي »إن العل

ــاف«]]]. ــذا االكتش ــن ه ــق ع ــن اإلغري ــني م املتقدم

82. فرينر هايزنبريغ]4] ـ الصور الرياضية:

ــاء  ــري مــن الفيزي ــزوال ـ بطبيعــة الحــال ـ للكث ــة يُكتــب ال ــاء الذري »يف الفيزي

القدميــة التــي كانــت متداولــة يف حينهــا، وليــس مجــرّد قابليــة تطبيــق مفاهيــم 

ــة أيضــاً  ــوم الواقعي ــى ُمجمــل مفه ــل حت ــاء فحســب، ب ــني هــذه الفيزي وقوان

... واملــراد مــن إصــالح الواقعيــة هــو أن الظواهــر العينيــة موجــودٌة وتحــدث 

بشــكٍل مســتقلٍّ عــاّم إذا كان باإلمــكان مشــاهدتها أو ال، إْذ مل يعــد باإلمــكان 

تجســيد املشــاهدات يف الفيزيــاء الذريــة بهــذا األســلوب البســيط. وهنــا نصــل 

إىل نتيجــٍة مــن هــذه الحقيقــة وهــي أن العلــم الطبيعــي ال يتعاطــى مــع ذات 

الطبيعــة، وإمنــا يتعاطــى مــع الطبيعــة بالنحــو الــذي يصفــه اإلنســان ويفهمــه 

... إن هــذه الخصوصيــة يف نظريــة الكــم تجعــل مــن الصعــب القبــول باملنظومة 

املقبولــة يف الفلســفة املاديــة، واعتبــار أصغــر ذّرات املــادة الجوهريــة موجــوداً 

ــذّرات  ــإن هــذه ال ــم ف ــة الك ــت نظري ــو صّح ــة. إذ ل ــي للكلم ــى الواقع باملعن

]1]-الدكتور مهدي گلشني، تحلييل از ديدگاه هاي فلسفي فيزيكدانان معارص، ص 206. )مصدر فاريس(.

]2]-إرفني رودولف جوزيف ألكسندر رشودنيغر )1887 ـ 1961 م(: فيزيايئ معروف يف إسهاماته يف ميكانيكا الكم، وال سيام معادلة رشودنيغر التي حاز 

بسببها عىل جائزة نوبل يف الفيزياء عام 1933 م. املعرّب.

]3]-الدكتور مهدي گلشني، تحلييل از ديدگاه هاي فلسفي فيزيكدانان معارص، ص 245.

]4]-فرينر كارل هايزنبريغ )1901 ـ 1976 م(: عامل فيزياء أملاين. حائز عىل جائزة نوبل عام 1932 م. اكتشف أحد أهم مبادئ الفيزياء الحديثة وهو مبدأ 

عدم التأكد. من مؤلفاته: )الجزء والكل(، و )الفلسفة والفيزياء(، و )الطبيعة يف الفيزياء(. املعرّب.
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ــل: الشــجر  ــًة مبقــدار مــا لألشــياء األخــرى مــن قبي ــة ال تكــون واقعي الجوهري

والحجــر مــن الواقعيــة، بــل يبــدو أنهــا مجــرّد انتزاعــاٍت مــن املشــاهدات ذات 

ــة  ــذّرات الجوهري ــود إىل ال ــبة الوج ــن نس ــن املمك ــن م ــإذا مل يك ــة. ف الواقعي

ــوداً مبفهومــه  ــاً أن نعتــرب املــادة وج ــا الواقعــي، فمــن املشــكل أيض مبعناه

ــباٍت  ــة وملناس ــة املنرصم ــوام القليل ــرت يف األع ــبب ظه ــذا الس ــي. وله الواقع

ــل  ــن ِقب ــة الكــم م ــري الراهــن لنظري ــٍة بعــض التشــكيكات حــول التعب مختلف

ــاس مل  ــة يف األس ــذه املدرس ــد أن ه ــة. بي ــة الديالكتيكي ــة املادي ــاع املدرس أتب

ــذّرات  ــدال يف أن ال ــم... ال ج ــة الك ــداً لنظري ــرياً جدي ــّدم تعب ــتطع أن تق تس

الجوهريــة الجديــدة أقــرب إىل األجســام األفالطونيــة املنظمــة منهــا إىل الــذّرات 

الدميوقريطيــة. إن الــذّرات الجوهريــة الجديــدة التــي يتــّم تحديدهــا بواســطة 

مقتضيــات التقــارن الريــايض، تشــبه إىل حــدٍّ مــا األجســام املنظمــة يف فلســفة 

ــا  ــب اعتباره ــن الصع ــا م ــن هن ــرّيًة، وم ــًة ومتغ ــت ثابت ــا ليس ــون. إنه أفالط

واقعيــًة باملفهــوم العــاّدي للكلمــة، بــل يجــب اعتبارهــا مظاهــَر بســيطًة للبنيــة 

الرياضيــة األساســية التــي نتوّصــل إليهــا. وإذا أجهدنــا أنفســنا فســوف نجــزئ 

املــادة إىل أجــزاء أصغــر وأصغــر... وعليــه ففــي العلــم الطبيعــي الحديــث ال 

يُعــدُّ هــذا شــيًئا، بــل هــو صــورٌة، وتقــارٌن ريــايضٌّ هــو مبــدأ األشــياء، وحيــث 

ــوٍن  ــرَّد مضم ــون مج ــاف أن تك ــة الرياضيــة ال تعــدو يف نهايــة املط إّن البني

ــت(]]]: »يف  ــة )فاوس ــه(]]] يف مرسحي ــان )غوت ــى لس ــول ع ــن الق ــالينٍّ، أمك عق

البــدء كانــت الفكــرة«... مــن املمتــع بالنســبة يل أن نجــد اإلنســان يف العــرص 

الراهــن ويف جميــع أجــزاء العــامل ومــع جميــع األدوات التقنيــة التــي منتلكهــا، 

يســعى إىل حــّل املســائل التــي قــام الفالســفة اإلغريــق بتدوينهــا قبــل 2500 

]1]-يوهان فولفغانغ فون غوته )1749 ـ 1832 م(: أحد أشهر أدباء أملانيا املتميّزين. ترك إرثاً أدبيّاً وثقافيّاً ضخاًم للمكتبة األملانية والعاملية. تنّوع أدب غوته 

ما بني الرواية والكتابة املرسحية والشعر وأبدع يف كلٍّ منها، واهتم بالثقافة واألدب الرشقيّنْي. نظراً للمكانة األدبية التي ميثلها غوته، تّم إطالق اسمه عىل 

أشهر معهد لنرش الثقافة األملانية يف شتى أنحاء العامل وهو )معهد غوته( الذي يُعّد املركز الثقايف الوحيد لجمهورية أملانيا االتحادية حيث ميتّد نشاطه عىل 

مستوى العامل. كام نحتت له العديد من املجسامت والتامثيل. املعرّب.

]2]-)فاوست( هي مرسحية تراجيدية من تأليف الكاتب املرسحي األملاين )يوهان فولفغانغ فون غوته(. تقع يف فصلني: الفصل األول من الرتاجيديا نرش 

للمرّة األوىل يف عام 1808 م، والفصل الثاين من الرتاجيديا نرش للمرّة األوىل يف عام 1832 م، وهو العام الذي تويف فيه غوته. وتعترب مرسحية )فاوست( 

األكرث شهرًة من بني أعامل غوته، بل ذهب الكثريون إىل وضعها ضمن أعظم األعامل األدبية يف تاريخ األدب األملاين. وقد قام الدكتور عبد الرحمن بدوي 

برتجمة هذه املرسحية إىل اللغة العربية، وكتابة مقدمٍة لها، وقد صدرت هذه الرتجمة يف ثالثة أجزاء من قبل املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 

يف دولة الكويت. املعرّب.
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ــة، أو خــالل  ــة القادم ــا يف الســنوات القليل ســنة، وســوف نحصــل عــى جوابه

ــني يف الحــد األقــىص«]]]. ــن املقبل العقدي

83. جينز]]] ـ إن املادة ال تعدو أن تكون مفهوماً ذهنيّاً:

»ال ميكــن للعــامل أن يســمح بالتمظهــر املــادي، والســبب يف ذلــك يعــود ـ مــن 

وجهــة نظــري ـ إىل أنهــا قــد تحّولــت إىل مفهــوٍم ذهنــيٍّ بحــٍت«]]].

84. نيلس بور]4]:

»إننا يف مرسح الوجود لسنا مجرّد متفرجني، بل نحن ممثلون أيضاً«. [لقد اقتبس 

)نيلس بور( هذه العبارة من الفيلسوف الصيني )الوتيس(]5]]. »يذهب نيلس 

بور إىل االعتقاد بأن العلم ليس من شأنه بيان ماهية األشياء أو أن يقدم توصيفاً 

للعامل الخارجي، وإمنا مهمة العلم تتلخص يف إيجاد االرتباط بني مختلف التجارب 

البرية. وعى هذا األساس عندما نتحّدث عن وصف الطبيعة، ال يكون مرادنا 

هو وصف الطبيعة املستقلة عن البر، وإمنا مرادنا من ذلك توصيف التجارب 

ماهية  الكشف عن  تكمن يف  الفيزياء  بأن مهمة  القول  الخطأ  البرية«. »من 

الطبيعة. فإن الفيزياء ترتبط مبا ميكن لنا قوله بشأن الطبيعة«]6].

85. آرثور فني]7]:

»إّن الواقعيَة مّيتٌة«]8]. يّدعي فاين أنه: 

]1]-الدكتور مهدي گلشني، تحلييل از ديدگاه هاي فلسفي فيزيكدانان معارص، ص 197 ـ 198.

]2]-مل نعرث عىل ترجمته. املعرّب.

]3]-الدكتور مهدي گلشني، تحلييل از ديدگاه هاي فلسفي فيزيكدانان معارص، ص 37.

]4]-نيلس هرنيك ديفد بور )1885 ـ 1962 م(: فيزيايئٌّ دمناريكٌّ. أسهم بشكٍل بارٍز يف صياغة مناذج لفهم البنية الذرية إضافًة إىل ميكانيكا الكم وال سيام 

تفسريه الذي ينادي بقبول الطبيعة االحتاملية املطروحة يف ميكانيكا الكم. شغل منصب رئيس لجنة الطاقة الذرية الدمناركية، ورئيس معهد كوبنهاغن 

للعلوم الطبيعية النظرية. املعرّب.

]5]-الوتيس أو الوتزه )604 ـ 531 ق.م(: فيلسوٌف صينيٌّ قديٌم وشخصيٌة هامٌة يف الطاوية. وتعني كلمة )الوتيس(: السيد القديم، وتُعترب لقبًا تفخيامً 

وتعظياًم. ومن ألقابه )تايشانغ الوجون(. وهو أحد األنقياء الثالثة يف الطاوية. يُنسب إليه كتاب العمل األهم يف الطاوية )تاو يت تشينغ(. يعد الوتيس من 

الشخصيات الرئيسة يف الحضارة الصينية، ويّدعي الكثري من النبالء والعامة أنهم ينحدرون من نسله. وعرب التاريخ اعتنقت عّدُة حركاٍت معارضٍة للسلطات 

أفكار الوتيس. املعرّب.

]6]-الدكتور مهدي گلشني، تحلييل از ديدگاه هاي فلسفي فيزيكدانان معارص، ص 80 ـ 81.

]7]-آرثور فني )1937 ـ ؟ م(: فيلسوف أمرييك. أستاذ العلوم يف جامعة واشنطن. املعرّب.

]8]-الدكتور مهدي گلشني، تحلييل از ديدگاه هاي فلسفي فيزيكدانان معارص، ص 198.
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»ال مــع الواقعيــة وال ضّدهــا، وإمنــا يختــط لنفســه نهجــاً ثالثــاً يتجنــب الحديث 

عــن العــامل الخارجــي أو إعطــاء تحليــٍل عــن مفهــوم الحقيقــة. وهــو يقــول أنـّـه 

هنــا يجــب التخــيل عــن الــكالم بشــأن هــذه األمــور بســبب عــدم مفهوميتهــا 

أو ارتباطهــا، بــل يقــول أنــه يجــب التخــيل عنهــا لعــدم وجــود مصــادر لحــل 

وفصــل هــذا الجــدل. وميكــن إرجــاع هــذه الرؤيــة مــن قبــل )آرثــور فــني( إىل 

يأســه وقنوطــه الفلســفي«]]].

ميكن لنا القول: بالنظر إىل األدلة الثالثة وإثبات واقعية األشياء بغض النظر عن إدراك 

فلسفيًة  ميتٌة«، قضيًة  »الواقعيُة  بأن  القائل  فاين  آرتور  ادعاء  يكون  املدرِك،  الشخص 

سلبيًة، إذ ال ميكن التخيل عن البحث الواقعي بسبب الحاجة إىل إثبات الحياة الواقعية.

علينا أاّل نتجاهل حقيقة أن أكرث الخطوط استقامة يف معرفة حقائق عامل الوجود 

هي يف بعض األحيان أكرثها طوالً وأشّدها تعرّجاً والتواًء. كان من األجدر بـ )فاين( أن 

يدرك أن حاجة معرفة حقائق عامل الوجود إىل البحث والسعي الحثيث إذا كانت تشكل 

التطّور  كل هذا  إىل  يتوصل  أن  لإلنسان  أمكن  ملا  فيها،  والتحقيق  التفكري  دون  مانعاً 

والتقدم الذي نشاهده حاليّاً.

86. فيكتور فايسكوف]]]:

ــم  ــذّرة باملفاهي ــة ال ــم لحقيق ــري املبه ــن اســتحالة الوصــف غ ــم م ــى الرغ »ع

العاديــة واملعطيــات املاديــة، إال أّن هنــاك طرًحــا رياضي�ــا غــريَ مبهــٍم يقــّدم لنــا 

ــًة ملشــاهدة التوقعــات واالحتــامالت الصحيحــة«]]]. إمكاني

87. كارل فريدريك فون فايزاكر]4] ـ عقدة النقطة:

]1]-املصدر أعاله، ص 198 ـ 199.

]2]-فيكتور فايسكوف )من علامء القرن العرشين للميالد(: عامُل فيزياء أملاينٌّ. صاحب كتاب )املعرفة والتساؤل(. وهو صاحب النظرية القائلة: إن باإلمكان 

متابعة تاريخ املادة عىل األرض منذ أن كانت سحابة من الهيدروجني الخالص. املعرّب.

.Zum Weltbild der physik-[3[

]4]-كارل فريدريك فون فايزاكر )1912 ـ 2007 م(: عامُل فيزياء وفيلسوٌف أملاينٌّ. كان واحداً من الباحثني الذين قاموا بالبحوث النووية ألملانيا خالل الحرب 

العاملية الثانية تحت قيادة فرينر هاينبريغ. هناك جدٌل بني الباحني حول ما إذا كان )فايزاكر( قد قام بأبحاث لصنع القنبلة الذرية للنظام النازي. والده 

الدبلومايس )إرنست فون فايزاكر( الذي شغل منصب وزير الخارجية، وهو الشقيق األكرب لـ )ريتشارد فون فايزاكر( الذي شغل منصب رئيس أملانيا يف الفرتة 

ما بني )1984 ــ 1994 م(، وهو والد الفيزيايئ وعامل البيئة )إرنست أولريش فون فايزاكر(، وصهر )كونراد رايزر( الرئيس السابق ملجلس الكنائس العاملي. 

وقد كانت بحوث فايزاكر يف طاقة النجوم من االندماج النووي هاّمًة يف الوصول إىل الطاقة النووية. املعرّب.



   القععت المساخر ـ السطط و الثغظ92

ــاء  ــم الكيمي ــد عل ــة، يتح ــاء الذري ــي للفيزي ــل التاريخ ــة التكام ــع نظري  »م

وعلــم الفيزيــاء يف كتلــٍة واحــدٍة مركبــٍة؛ ألن الــذّرة متثــل الحجــر األســاس لــكال 

العلمــني. وإن العلــوم األخــرى، مــن قبيــل: النجــوم واملنــاخ والجيولوجيــا وعلــم 

املعــادن ميكنهــا اليــوم ـ مــن خــالل الحــد الــذي تتحــّدث فيــه حــول توصيــف 

وتقســيم الظواهــر لتوضيــح وإقامــة القوانــني ـ أْن تُشــكّل مســاحًة رئيســًة لــكلٍّ 

مــن علــم الكيميــاء والفيزيــاء. يضــاف إىل ذلــك أّن ِعلَمــي الفيزيــاء والكيميــاء 

قــد أصبحــا أدواٍت مســاعدًة ورضوريــًة ملعرفــة املــواد اآلليــة.

ميكــن اعتبــار مفهــوم الــذّرة نقطــًة معقــدًة يف النســيج العلمــي للحقيقــة. وإن 

ــا  ــط يف م ــم تعــود إىل هــذه العقــدة، وترتب ــف حقــول العل التجــارب يف مختل

بينهــا عنــد هــذه النقطــة.

ــات  ــة اإللكرتون ــده، أو نظري ــرارة لوح ــم الح ــده، وعل ــاء لوح ــم الكيمي إن عل

لوحدهــا، قــد أمكــن لهــا أن تجعــل مــن وجــود الــذّرات مجــرَد أمــٍر محتَمــٍل. 

وإن وصــول رأس خيــط األدلــة املختلفــة لهــذه األصــول يف ادعــاء وجــود الذرات 

ــيئاً  ــدت ش ــد أوج ــذات ق ــورد بال ــذا امل ــوط يف ه ــا، إن رؤوس الخي إىل بعضه

أســميه )نســيج العلــم(. إن احتــامل صحــة النتائــج الحاســمة قــد انخفــض مــن 

خــالل هــذا النــوع مــن التناغــم بــني الخيــوط، وبهــذا املقــدار أضحــى النســيج 

غــريَ قابــٍل للتجزئــة والتقســيم حيــث ينمــو ويقــرتب مــن نقطــة العقــدة بشــكٍل 

أكــربَ«]]].

ا�راء حول الواقعية الذاتية

آراء أساطني الفالسفة والعلامء من الرشق والغرب حول الواقعية الذاتية للكائنات 

بنفسها وبغض النظر عن مدير األعضاء.

يجب أوالً أن نأخذ هذه املسألة بنظر االعتبار، وهي أنه بااللتفات إىل األصول الثالثة 

املبنائية واملنهج الفكري واملدريس، ميكن تحديد النظرية الجامعية ملئات املفكرين من 

العلامء والفالسفة حول واقعية )اليشء يف حّد ذاته(. وهذه األصول الثالثة هي كاآليت:

]1]-املصدر أعاله.
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األصل األول: إن املعرفة البرشية )سواٌء العلمية أو الفلسفية( هي حصيلٌة واقعيٌة 

اليشء لذاته وتأثري كيفية عوامل إدراكه للواقعية املذكورة، إال يف موردين:

املورد األول: الوعي الذايت )العلم الحضوري(.

املورد الثاين: إدراك مفهوم اإلله.

وذلك ألن معرفتنا بالنسبة إىل هذين املوردين وخصوصية املواد واألسلوب البنيوي 

ألدوات اإلدراك واملعرفة من قبيل: املكرسكوب والتسلكوب وما إىل ذلك، ال تحتاج إىل 

توّسط مختلف عوامل وعنارص األحساس واألصول األولية واملواقف الخاصة واألهداف 

مبارشاً،  ارتباطاً  املوردين  هذين  إىل  بالنسبة  االرتباط  يكون  ولذلك  املعيّنة،  والغايات 

مع  )أنا  الـ  الرتباط  ومثرًة  نتيجًة  والفلسفات  العلوم  تكون جميع مسائل  ويف غريهام 

الصيني  الفيلسوف  عنه  عرّب  قد  األصل  إن هذا  )الغري(.  أو  اإلدراكية(  العنارص  جميع 

الوتيس بهذه العبارة الجميلة التي نتذكرها دامئاً: )نحن يف مرسح الوجود الكبري ممثلون 

ومشاهدون يف الوقت ذاته(. ومن هنا ال نستطيع القول: ال ميكن ملفكٍر ـ من الناحية 

الواقعية لذاتها كام هي ومن دون  إنني أدرك  القول:  ـ أن يّدعي  العلمية والفلسفية 

تدّخل األمَريْن أعاله.

األصل الثاين: االرتباط املبارش وغري املبارش ألجزاء وظواهر عامل الطبيعة يف ما بينها. 

وعىل أساس هذا االرتباط، يكفي وجود مجهوٍل واحٍد يف عامل الطبيعة يك ال يستطيع 

أّي إنساٍن عاقٍل أن يّدعي أننا نفهم جميع األشياء بواسطة العلم وحده!! ناهيك عن أن 

معلوماتنا يف قبال مجهوالتنا باملقدار الذي وصفه أمثال نيوتن يف قوله:

ــن  ــرى م ــع، وال ي ــط الواس ــاحل املحي ــى س ــف ع ــل الواق ــة الطف ــا مبنزل »إنن

ــط«! ــك املحي ــاحل ذل ــى س ــرة ع ــرية املنت ــال الصغ ــوى الرم ــور س األم

الحقيقي لألشياء، وإن علمنا  الفصل  التعرّف عىل  الثالث: نحن ال نستطيع  األصل 

ال يصل إىل أبعد من الفصل املنطقي لألمور. وال يبعد أن يكون هذا هو مراد جميع 

الفالسفة والعلامء من أمثال صدر املتألهني الشريازي عندما عرّف الفلسفة قائالً:
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»هي العلم بحقائق املوجودات عى ما هي عليه بقدر الطاقة البرية«

هو هذا األصل الذي نذكره؛ ألن الحقيقة التي يكون قوام النوع الذايت بها )الفصل 

الحقيقي( ال ميكن إدراكها والتعرّف عليها باملعلومات العادية للبرش.

بالنظر إىل هذه األصول الثالثة، ال يكون ادعاء معرفة حقائق عامل الطبيعة كام هي 

بواسطة العلم والفلسفة مستنداً إىل أيِّ دليٍل مقنعٍ، وأما النظريات املدرسية، من قبيل 

ما يقال: إن نظرية الرواقيني كذا، وإن الوضعيون يقولون كذا، فمن املمكن أن يكون 

ضمن كلِّ واحٍد من هذه املدارس مئات املفكرين. وكام سرنى فإن الوضعيني ال يرون 

إمكان التعرّف عىل حقيقة األشياء كام هي. يقول ديفد بوم]]]:

»هناك نقطتان هاّمتان وأساسيتان ال يتم التطّرق إليهام يف نظرية الكم، وهام:

أ ـ وجــود األشــياء: تقــول نظريــة الكــم أنــه ال ميكــن دراســة وبحــث كلِّ يشٍء، 

ســوى عــى نحــو االحتــامل بشــأن األمــور التــي نشــاهدها، وهــذا إذا امتلكنــا 

الوســائل املوصلــة إىل ذلــك.

: يذهــب الوضعيــون بشــأن املســائل  ب ـ الــيشء الــذي يحــدث بشــكٍل عمــيلٍّ

ــل  ــي ال تقب ــم الت ــن املفاهي ــتفادة م ــتلزام االس ــود إىل اس ــة يف الوج الجوهري

ــا«]]]. ــك يجــب اجتنابه ــق، ولذل ــف الدقي التعري

لدفع هذا التوهم القائل: لو كانت هذه األصول الثالثة مقبولًة عند املنظرين من 

بواقعية  التعريف  بشأن  املتنّوعة  النظريات  هذه  كل  شهدنا  ملا  والفالسفة،  العلامء 

عامل الطبيعة، سنعمد يف هذا الفصل إىل ذكر نظريات عدٍد كبريٍ من مشاهري الفالسفة 

إىل  بااللتفات  ندرك  وسوف  والغرب،  الرشق  من  واملتأخرين  العلامء  من  واملتقدمني 

هذه النظرية أن بعض هؤالء العلامء واملفكرين الذين ال يقولون بأن الواقعية الذاتية 

للطبيعة قابلة للفهم، يبدون رأيهم بغض النظر عن هذه األصول الثالثة.

* * *

]1]-ديفد بوم )1917 ـ 1992 م(: عامُل فيزياء أمرييكٌّ. ساهم بشكٍل كبرٍي يف فيزياء الكم، والفيزياء النظرية، والفلسفة، وعلم النفس العصبي. قام بعّدة 

تسجيالٍت مع الفيلسوف الهندي الشهري )جّدو كريشناموريت(. شارك يف مرشوع مانهاتن خالل الحرب العاملية الثانية لصناعة القنبلة الذرية. املعرّب.

]2]-الدكتور مهدي گلشني، تحلييل از ديدگاه هاي فلسفي فيزيكدانان معارص، ص 33.
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نظريات أساطين الفالسفة حول الواقعية الذاتية لفشياء

أوالً: الحقيقة أو الحقائق املعقولة وراء املحسوسات: وقد استخدم بعض الفالسفة 

يف هذا الشأن مصطلح )العقل الكل( أيضاً. ومن بني الذين أبرزوا هذه النظرية كلٌّ من:

1 ـ أفالطون، 2 ـ سامكهيا، 3 ـ وحدة الكائنات يف الهند، 4 ـ هريوقليطس، 5 ـ زينون 

اإلييل، 6ـ  بارمنيدس، 7ـ  مارك أورال، 8ـ  املعلم إكهرت، 9ـ  هيغل، 10ـ  ألفرد فويه، 11 

ـ نيقوال مالربانش، 12 ـ جوزايا رويس، 13 ـ جالل الدين محمد املولوي.

من الواضح أنه ال سبيل إىل االستدالل عىل إثبات الحقيقة املعقولة فوق محسوسات 

عامل الطبيعة وبيان ماهيتها من طريق الحواس والتجارب العلمية العادية. وإن القول 

بأن املحسوسات يف تغرّي وتحّول دائم، وأن مدركاتنا بشأنها نسبيٌّة، ال يصلح أن يكون 

لتلك  أساساً  بوصفها  املعقولة  الحقيقة  تلك  إثبات  عىل  وقاطعاً  وحاسامً  مبارشاً  دليالً 

املحسوسات أو مورداً الستفادتها؛ ألن هذا األمر القائل بأن حقائق عامل الطبيعة تتغرّي 

الطبيعة إىل  التي تنساب من عامل ما فوق  النورية  الفوتونات  يف كل لحظٍة من قبيل 

ساحة الوجود، من شأنه أن يُبطل نظرية املعقول والعقل الكيل. وإلثبات هذا األمر ميكن 

اَمَواِت َواأْلَْرِض  االستدالل ببعض اآليات القرآنية، من قبيل قوله تعاىل: )يَْسأَلُُه َمْن يِف السَّ

كُلَّ يَْوٍم ُهَو يِف َشأٍْن(]]].

حتى أن بعض املفكرين من الذين ال مييلون إىل إدخال ما فوق الطبيعة يف دائرة 

الطبيعة، من أمثال برتراند راسل، يقول:

»لــو تصّورنــا أمــور العــامل كــام لــو دخــل عــاملٌ أبــديٌّ خارجــيٌّ إىل عاملنــا، وليــس 

كــام لــو اعتربنــا الزمــان بوصفــه هاضــامً لــكل مــا هــو موجــوٌد، ففــي مثــل هــذه 

الحالــة أرى أننــا ســنحصل عــى صــورٍة أكــرثَ مطابقــًة للعــامل. وإذا كان للزمــان 

مــن واقعيــٍة، فــإن مالحظــة عــدم أهميــة هــذه الحقيقــة ميثــل املنــزل األول يف 

طريــق الحكمــة«]]].

]1]-الرحمن: 29.

]2]-برتراند راسل، عرفان ومنطق، ترجمه إىل اللغة الفارسية: نجف دريابندري، ص 77. ونّصه اإلنجليزي:

Bertrand Russell, Mysticism and Logic, p. 27.
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وعىل هذا األساس ال طريق للعلم إىل إثبات الواقعية الذاتية لعامل الوجود والعقل 

الكل أو املُثُل اإلفالطونية.

بأن  االعتقاد  قاطبًة عىل  املفكرون  يُجمع  املجهولة:  لألشياء  الذاتية  الواقعية  ثانياً: 

الفالسفة والعلامء املسلمني، ومن  أمثال  الحقيقي لجميع األشياء مجهوٌل، من  الفصل 

بينهم: حسني بن عبد الله بن سينا، ومحمد بن طرخان الفارايب، وبهمنيار، ومحمد بن 

زكريا الرازي، وأبو العباس إيرانشهري، وصدر املتألهني الشريازي، واملريداماد، والخواجة 

نصري الدين الطويس، واملريفندرسيك. وكذلك يذهب املفكرون الوضعيون بدورهم إىل 

القول بأن الواقعية الذاتية لألشياء مجهولٌة.

ومن بني املفكرين الذين يقولون مبجهولية الواقعية الذاتية لألشياء، كل من: إميانويل 

باسكال،  وبليز  هلمهولتز،  فون  وهرمان  سبنرس،  وهربرت  المنه،  دو  وفيليستي  كانط، 

بولزانو، وفولتري،  بريان، وأوغست كونت، وبرنارد  لوك، ومني دي  وماكس بالنك، وجون 

وجورج سانتاينا، وجوزيف دي مسرت، وأنطوان كورنو، وأوليفر ليدج، وشوبنهاور، وجان 

فيلو، و باروخ سبينوزا، ووليم هاملتون، وتوماس كاراليل، ومارتن هايدغر.

يقول إيبوليت تاين:

»إن الوصول إىل اإلدراك الحقيقي للواقعية الذاتية لألشياء ليس مستحيالً«.

بيد أنه مل يقم بتعريفها. ولكن هل سيكون من املمكن إثبات هذه األصول من طريق 

العلم أم من طريٍق آخَر؟ هذا ما ال ميكن إثباته. إن إميل بوترو، وأومو، وأوزوالد كولبيه، 

وألربت إنشتاين، وفسكوف، وآرثور فاين، وفايتسكو، وبرنار دسبانيا )الذي تقدم تعبريه 

عن الواقعية الذاتية لألشياء بأنها واقعيٌة منّقبٌة(، وإرفني رشودينغر، إّن هؤالء املفكرون 

يذهبون بدورهم إىل إمكانية إدراك واقعية األشياء، ولكنهم مل يقدموا بعد طريقاً علميّاً إىل 

هذه الغاية، ومع ذلك فإّن هناك عبارًة معروفًة لـ )رشودينغر( يقول فيها:

ــم  ــد عل ــة، كبع ــني الطبيعي ــاف القوان ــن اكتش ــٌد ع ــث بعي ــَم الحدي »إّن العل

ــاف«]]]. ــذا االكتش ــن ه ــق ع ــن اإلغري ــني م املتقدم

لذلك ميكن تصنيفه ضمن هذه الفئة.

]1]-الدكتور مهدي گلشني، تحلييل از ديدگاه هاي فلسفي فيزيكدانان معارص، ص 245.



97    طفععم السطط و سقصاه بالثغظ و الفطسفئ

ثالثاً: الذّرات غري القابلة للتجزئة يف العامل الذهني: ومن بني أنصار هذا الرأي كلٌّ 

ِمن: دميوقريطس، ولوكيوس أبوليوس]]].

رابعاً: املاء األول: يجب أن نعد طاليس من القائلني بهذه النظرية.

وديوجانس  امللطي،  أنكسيامنس  أمثال:  هم  النظريه  هذه  وأتباع  الهواء:  خامساً: 

الاليريت، وإرخيالوس.

سادساً: العدد وامتداد موضوع علم الهندسة النظرية: والقائلون بهذه النظرية هم 

أمثال: فيثاغورس، ورينيه ديكارت.

سابعاً: الهيوىل والصورة: ومن بني القائلني بهذه النظرية، يجب ذكر أسامء كل من: 

أناكساغوراس، وجميع القائلني بالهيوىل، والقديس بونافنتورا.

ثامناً: الحقيقة األوىل )الجنس(: ويُعّد أرثرينا من القائلني بذلك.

من الواضح أن كلَّ واحٍد من هذه األمور التي تُذكر بوصفها واقعيًة ذاتيًة لألشياء 

يف عامل الطبيعة، إمنا يُنظر إليها من زاوية الحالة الذهنية لقائليها. من باب املثال: إّن 

العدد الذي مُيثّل بالنسبة إىل فيثاغورس بوصفه الحقيقة األشمل يف عامل الطبيعة، وذكره 

خالل  من  العامل  إىل  ينظر  فيثاغورس  ألن  هو  إمنا  للكائنات،  الذاتية  الواقعية  بوصفه 

عدسة الرياضيات. كام كان رينيه ديكارت ينظر إىل العامل عرب عدسة الهندسة، وقد لفت 

انتباه كلٍّ ِمن هذين املفكرين الكمية املنفصلة )العدد( والكمية املتصلة )االمتداد(. وال 

يبعد أن يكون فيثاغورس يف قوله: »إن عامل الطبيعة مبنزلة السجن لإلنسان« قد نظر 

يف ذلك من خالل شمولية الكم الذي يستوعب جميع أبعاد هذا العامل، ولكْن مل يُنَقل 

عن هذا املفكر أنه إمنا قال بأن سبب اعتباره العامل سجناً لإلنسان هو أنّه واقع تحت 

أرس العدد.

ومن بني هذه املفاهيم املحدودة والكلية، تعّد الذّرات، واملاء األول، والهواء، األكرث 

]1]-لوشيوس أبوليوس )125 ـ 180 م(: كاتٌب التينيٌّ وخطيٌب أمازيغيٌّ نوميديٌّ وفيلسوٌف وعامٌل طبيعيٌّ وكاتٌب أخالقيٌّ وروايئٌّ ومرسحيٌّ وملحميٌّ وشاعٌر 

غنايئٌّ. ولد يف مدينة مادور والتي يطلق عليها اليوم مداوروش يف والية سوق أهراس يف الجزائر. كان يُسمي نفسه يف مخطوطاته أحياناً )أبوليوس املادوري 

األفالطوين( و)الفيلسوف األفالطوين( تارًة أخرى. يُعترب صاحب أول روايٍة يف التاريخ، وهي رواية )التحّوالت( أو )التغرّيات( باللغة الالتينية القدمية، وهي 

الرواية الوحيدة بتلك اللغة ولها نسخٌة محفوظة بحالٍة سليمٍة. ويطلق عليها أيضاً عنوان )تحّوالت الجحش الذهبي( أيضاً. املعرّب.
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حضوراً يف بيان وتقديم الواقعية خارج الذات اإلنسانية، بيد أن محدودية هوياتها قانعة 

عن ضامن جميع عامل الطبيعة. وعىل الرغم من ذلك فإن العلوم مل تقبل أي واحد من 

هذه املفاهيم بوصفها واقعيًة ذاتيًة لألشياء.

تاسعاً: الذّرات الحية:

برونو، واليبنيتز، وهربرت سبنرس، وماري غويو، وهرمان  جوردانو  نظرية:  وهي 

ليتسه، وفوخرن. كام نُقلت هذه النظرية عن بعض املدارس الفلسفية، مثل: الهيوليسم، 

الحي من غري  إمكان والدة  بنظرية عدم  القائلون  بها  ويؤمن  الهيوىل،  بحياة  القائلني 

الحي، مستندين يف ذلك إىل االستدالل العلمي والفلسفي. وقد تحّدث القرآن الكريم يف 

الكثري من آياته الرشيفة عن تسبيح جميع الكائنات لله تعاىل، من قبيل قوله: )يَُسبُِّح 

اَمَواِت َوَما يِف اأْلَْرِض(]]]. لقد إستدلّوا بالقاعدة القائلة: )فاقد اليشء ال  لِلَِّه َما يِف السَّ

يعطيه(، والقاعدة القائلة: )فاقد الكامل ال ميكن أن يكون واهباً للكامل(.

إن هذا االستدالل العلمي والعقيل مقبوٌل، ألن اليشء إذا كان مفتقراً إىل موضوٍع، 

ومع ذلك يفرتض أن يقّدم ذات املوضوع، فيبدو أّن ذلك ينطوي عىل تناقٍض رصيٍح. إذا 

مل تكن املادة حاملًة لجذور الحياة يف ذاتها، فإن ظهور الكائنات الحية منها هو التناقض 

الذي ترفضه جميع املدارس الفلسفية والقوانني العلمية.

عارشاً: الواقعية تتعنّي بواسطة الذهن واإلدراك البرشي

وروجر  بريكيل[3]،  وجورج  كوبرنيق[2]،  من:  كلٌّ  هم  النظرية  هذه  أنصار  إن 

بوسكوفيتش[4]، وجون ديوي، وجينز، وفريدريش نيتشه.

]1]-التغابن: 1.

. كان أحد أعظم  ]2]-نيكوالس كوبرنيكوس )1473ـ  1543 م(: راهٌب وعامُل رياضياٍت وفيلسوٌف وفليكٌّ وقانوينٌّ وطبيٌب وإداريٌّ ودبلومايسٌّ وعسكريٌّ بولنديٌّ

علامء عرصه. يُعترب أول من صاغ نظرية مركزية الشمس، وكون األرض جرماً يدور يف فلكها يف كتابه )حول دوران األجرام الساموية(، وهو مطّور نظرية 

دوران األرض، ويعترب مؤسس علم الفلك الحديث الذي ينتمي لعرص النهضة األوروبية. املعرّب.

، وأسقٌف إنغيليكاينٌّ. يعترب من أبرز مساندي الرؤية الجوهرية يف القرن الثامن عرش  ]3]-جورج بريكيل )1685 ـ 1753 م(: فيلسوٌف بريطاينٌّ ـ إيرلنديٌّ

للميالد. أنكر وجود املادة وقال بأن ما يراه البرش ال يعدو أن يكون مجرّد فكرة يف العقل بفعل اإلدراك. وهكذا فإن العقل البرشي ال يعدو أن يكون بياناً 

للروح. هوجمت آراء بريكيل ورمبا نسفت متاماً يف نظر الكثريين. كام أن لـ )بريكيل( أعامالً يف الرياضيات واإلبستمولوجيا أيضاً. املعرّب.

]4]-روجر جوزيف بوسكوفيتش )1711 ـ 1787 م(: فيزيايئٌّ وفليكٌّ وعامُل رياضياٍت وفيلسوٌف ودبلومايسٌّ وشاعٌر والهويتٌّ وقسٌّ يسوعيٌّ وموسوعيٌّ كروايتٌّ، 

العديد من  الذرية. وكان له  للنظرية  الكروايت(. وضع أساساً  ولكنه تلقى تعليمه يف كلٍّ من إيطاليا وفرنسا. أطلق عليه )فرينر هايزنربغ( لقب )اليبنتز 

اإلسهامات يف علم الفلك، وقد اكتشف يف سنة 1753 م أن القمر يخلو من غالف جوي. املعرّب.
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وعىل الرغم من اختالف هؤالء العلامء يف كلامتهم وخصائصهم الفكرية، إال أنهم 

يشرتكون بأجمعهم يف هذا املعنى الكيل وهو أّن ِمالك تشخيص الواقعية الذي يستلزم 

وجودها العيني هو الذهن.

ويبدو من املستبعد جّداً ـ بطبيعة الحال ـ أن نعترب أكرث القضايا بداهًة والتي هي 

الحواس  طريق  من  الواقعية  رضورة  بواسطة  لالنتفاء  قابلًة  لألشياء،  الذاتية  الواقعية 
والقوى الذهنية، والقول: إذا مل يدرك الذهن شيئاً، لن يكون ذلك اليشء موجوداً!]]]

الحادي عر: الواقعية الذاتية لألشياء انتزاٌع ِمن الـ )أنا(:

إّن دور الـ )أنا( يف فلسفة فيخته، هو ذات دور )العقل( يف فلسفة هيغل. بعبارٍة 

أخرى، إّن )أنا الذات عىل املوضوع( نتيجٌة لـ )إّن الغري يف مواجهة املوضوع(، وعليه 

)فإّن كل الوجود يتبلور من وضع )األنا( )وغري األنا((. إن هذا النوع من التفكري وإن 

كان مؤثِّراً جّداً يف إدراك عظمة الـ )أنا(، ولكن ليس هناك أيُّ طريٍق علميٍّ إلثبات أن 

]1]-ومع ذلك فقد ذكرت يف كتاب )مولوي وجهان بيني ها( ثالثة أدلٍة للرّد عىل املذهب الواقعي، وبالنظر إىل أهمية البحث سوف نعيد ذكر هذه األدلة 

هنا، عىل النحو اآليت:

الدليل األول: وحدة اإلدراك واختالف املدركات. ببيان أن علينا أن نسأل أتباع املذهب الواقعي: إن وظيفة العني هي رؤية األشكال واأللوان وما إىل ذلك، 

وهذه ظاهرٌة أو نشاٌط يختص به أداء العني. نحن نرى أن العني عندما تنظر إىل الكريس فإنها تشاهد الشكل الخاص بالكريس، وأن هذا الشكل الخاص 

بالكريس ليس قلامً، وال هو رغيف خبٍز وال هو بحٌر، وال هو تفاحٌة، وعند مشاهدة كل واحد من هذه األمور، إمنا ترى العني شكله ولونه الخاصني دون سائر 

األشياء األخرى. فإذا مل يكن لهذه األشياء واقعية متنوعة يف العامل العيني والخارجي، فمن أين ينشأ هذا التنّوع يف آرائنا؟ وهكذا األمر بالنسبة إىل أداء الذهن 

الذي يعكس الوجود والظواهر التي يأخذها من العامل الخارجي، فإنها ال تعدو أن تكون ظاهرًة واحدًة، وهي الحكاية عن األشياء الخارجية املحسوسة، فام 

هو منشأ جميع هذه االختالفات يف األمور املنعكسة عىل صفحة الذهن؟

الدليل الثاين: إن الواقعية والحقيقة املرّددة بني ذاتها وغري ذاتها غرُي ممكنٍة أبداً. ال شك يف أن ما له واقعية، هو يشٌء متعنّيٌ يف الواقع )وإن كان طريق إثباته 

يتوقف عىل إدرايك(، وليس شيئاً مردداً بني ذاته وغري ذاته. فعىل سبيل املثال: لو رأيت جسامً يف الصحراء من بعيٍد، ومل أعرف ما إذا كان ذلك الجسم عبارًة 

عن صخرٍة أو خروٍف. فالذي له الواقعية هو أن يكون ذلك الجسم إما صخرًة وليس خروفاً، أو هو خروٌف وليس صخرًة. وأنا بسبب بعدي عن ذلك الجسم 

. وال ميكن أليِّ واحٍد من أتباع املذهب الواقعي أن يّدعي  أتردد بني أن يكون صخرًة أو أن يكون خروفاً، ولكن أحدهام يف الواقع هو املتعنّي وليس غري متعنّيٍ

! وإذا ادعى مثل هذا األمر ال يكون فيلسوفاً ناظراً إىل العلم، وإمنا هو مجرد شخٍص ضيق األفق ال يرى إىل ما هو  ويقول: إن ما يراه هو يشء مردٌد واقعيٌّ

أبعد من ذاته، وال مكان له إال يف مقاهي السفسطائيني يف عصور ما قبل امليالد. إن هذا اإلنسان الواقعي هو الذي ال يستطيع أن يثبت أناه الذاتية التي 

يخلو ذهنه من أي صورٍة منعكسٍة عنها. قد يتذرع أتباع املذهب الواقعي بعدم تعنّي الفيزياء الحديثة، ويقول: يف املسائل النظرية واألساسية الذرية الراهنة 

ال تعنّي اليوم أليِّ واقعٍة وحادثٍة، ونحن حتى ما قبل بروز الحادثة ال نرى أيِّ تعنّيٍ لها. جوابه أننا يف العلوم واملعارف إذا استنتجنا من )عدم املشاهدة( 

)عدم الوجود(، وجب علينا التخيل عن جميع موضوعات علم النفس والدراسات النفسية وطب العلم النفيس؛ إذ ال ميكن مشاهدة أيِّ واحٍد من الظواهر 

النفسية ونشاطات األنا والذات التي تشكل أرضيًة وأساساً هاّماً لهذه العلوم. فهل ميكن القول إن هذه املسائل ليس لها وجود؟! ثم إن الحادثة التي هي 

يف طريقها إىل الظهور، قد تكتسب يف كل نقطة من مسارها التعنّي الخاص بتلك النقطة، وبعد أن تظهر يف نقطٍة تكتسب تعنّي تلك النقطة، عىل الرغم 

من أنه بالنسبة إىل الشخص الناظر تكون تلك النقطة األخرية متعينًة قبل بروز الحادثة بواسطة احتامالٍت أوسَع. وعليه ال أدري سبب استيحاش هؤالء من 

هذه العبارة: )إن العامل يختلف عن تعريف العامل(؟!

الدليل الثالث: رضورة اتخاذ اإلنسان موقفاً تجاه الحقائق الخارجية. توضيح ذلك أن الفرد يضطر عند الشعور بالربد أن يرتدي ثياباً دافئًة، وأن يفر من 

الوحوش الضواري، وأن يغرّي مساره عندما تقع يف طريقه حفرٌة عميقٌة. كام أنه يلتمس الضياء يك يرى األشياء ... إن هذه املواقف تجاه الحقائق خرُي دليٍل 

عىل ثبوت الحقيقة الخارجة عن ذواتنا. إن اإلنسان يدرك أن الحقائق تتعاطى معه سواًء أدرك ذلك أم ال.

وهكذا نالحظ أن املذهب الواقعي يف توضيح ِمالك الحقيقة الذاتية لألشياء ال يسندها إىل العلم، بل العلم يخالف هذا املذهب.
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الواقعية الذاتية هي مجرد الـ )أنا( أو أن الواقعية الذاتية تنشأ من الـ )أنا(.

الثاين عر: الـ )أنا( و )غري األنا(:

يقول شيلينغ:

ــٍس  ــروح مــن جن ــذات أي ال ــذات أو داخــل ال ــا( أو خــارج ال »العــامل والـــ )أن

ــٌد«. ــٍد ومنشــأٌ واح واح

 وملّا كان شيلينغ يؤمن بوجود قًوى أخرى غري القوى الظاهرية املحسوسة، ويقول: 

لذلك ميكن  أيضاً،  الطبيعة  النفس موجودٌة يف  أو  الروح  املوجودة يف  القوى  ذات  إن 

القول: إن نظرية شيلينغ بشأن الواقعية الذاتية لألشياء ال ميكن إثباتها من طريق العلم 

املحض يف ما يصطلح عليه باملرحلة املعارصة.

الثالث عر: املادُة جوهٌر مركٌَّب من املادة والعقل وال سيام يف نشاطها الريايض 

وليس لهذه املادة امتداٌد متصٌل:

يُعترب كلٌّ من برتراند راسل، وهايزنربغ، ونيلز بور، من أنصار هذه النظرية.

عىل الرغم من أن هذه املجموعة من العلامء واملفكرين يف ما يتعلق بوجهة نظر 

الفيزياء النظرية ال يقولون شيئاً واحداً معيناً أو هويًة محددًة بشأن الواقعية الذاتية 

مرسح  يف  »إنّنا  القائل:  املعروف  األصل  إىل  بااللتفات  ولكن  الخارجية،  للموجودات 

الوجود لسنا مجرّد متفرجني، بل نحن ممثِّلون أيضاً«، ميكن القول أّن هؤالء األشخاَص 

عقليٌة،  أو  )ذهنيٌة  بعديْن  ذاُت  واقعيٌة  لألشياء  الذاتية  الحقيقَة  أّن  يرون  وأرضابَهم 

ُر العلوم والصناعات منذ القدم وحتى هذه اللحظة قد تحقق بشكٍل  وعينيٌة(. هل تطوُّ

دٍة بشأن النتائج املطلوبة وبواسطة األفكار الفلسفية واملنطقية  مبارٍش وبأهداٍف محدَّ

والعلوم، بحيث إن جميع التيارات العلمية والصناعية ونتائجها بكامل الوعي والتفكري 

املنطقي أم ال؟

ال نتصور أن مشكلتنا الرئيسة يف ارتباطنا العلمي بحقائق عامل الوجود تكمن يف املعرفة 

وذلك  بنفسه؛  حاليّاً  األذهان  يشغل  الذي  للعلم  االصطالحية  الهوية  ملفهوم  الدقيقة 
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ألن شذرات االكتشافات العلمية يف العامل القديم ويف القرنني األخريين دون أن تقرتن 

باألبحاث االصطالحية التي ظهرت يف املرحلة املعارصة بشأن تعريف العلم وخصائصه 

مصحوباً بذلك الضجيج واالرتجاز قد طّورت البرشية يف حقيَلِ العلوم والصناعات. واليوم 

نجد أكرث املكتشفني يف الحقل املذكور إما يفتقرون إىل املعلومات الالزمة بشأن األبحاث 

واملصطلحات التخصصية للعلم )من قبيل: الكلية مبفهومها التجريدي، والقابلية عى 

أن  أو  ورشوطها(  ومراحلها  واملشاهدة  التجربة  مسار  يف  والوقوع  واإلبطال  التكّهن 

من  العلوم.  حقل  يف  االكتشافات  من  بالكثري  قاموا  ذلك  ومع  كافيٍة،  غرُي  معلوماتهم 

تقريباً،  ذلك عىل سبيل املثال: اكتشافات توماس ألفا إديسون]]] البالغة 950 اكتشافاً 

واالكتشاف الفّذ لـ لويس باستور]]]، وألفرد نوبل]]] من خالل امتالكه لثالمثئة وخمسني 

مل  أّن هؤالء  القول  وبذلك ميكن  لسنتني(.  إال  الجامعة  يدرس يف  مل  أنه  )مع  اكتشافاً 

بالحقل االحرتايف لهم،  العالقة  الصلة أو ذات  العلوم ذات  ٍص يف  يكن لديهم أيُّ تخصُّ

بل مل يُنقل عن هؤالء املكتشفني حتى معلوماٍت دقيقٍة وكاملٍة مثل سائر املتخصصني 

املحرتفني بشأن تلك العلوم. وبطبيعة الحال فإن الجهود واملساعي املبارشة وغري املبارشة 

من  وللمزيد  واالبداعات.  االكتشافات  يف  رضوريّاً  رشطاً  تعترب  الحقائق  اكتشاف  يف 

التوضيح يف هذا الشأن نشري إىل شخصيٍة مشهورٍة للغاية، أال وهي شخصية هرمان فون 

هلمهولتز )1821 ـ 1894 م(.

يعترب هرمان فون هلمهولتز من أشهر الفيزيائيني الثالثة الذين تحّدث عنهم ماكس 

بالنك )1935 م(. وهو أحد أهم العلامء الذي تعرّف عليهم العامل حتى اآلن. وبطبيعة 

 ، الحال ال ميكن عّده مجرّد عامل فيزياء فقط؛ ألنه مل يدرس يف حقل الفيزياء بشكٍل رسميٍّ

كام أنه مل يحصل عىل درجٍة أو شهادٍة يف الفيزياء، وأنه حتى عام 1871 للميالد ـ حيث 

]1]-توماس ألفا إديسون )1847 ـ 1931 م(: مخرتٌع ورجُل أعامٍل أمرييكٌّ. اخرتع العديد من األجهزة التي كان لها أثٌر كبرٌي عىل البرشية حول العامل. يعد 

إديسون رابع أكرث مخرتع إنتاجاً يف التاريخ؛ إذ ميتلك 1093 براءة اخرتاع أمريكية تحمل اسمه. وهو من أوائل املخرتعني الذين قاموا بتطبيق مبدأ اإلنتاج 

الشامل والعمل الجامعي عىل نطاٍق واسعٍ لعملية االخرتاع، لذلك كان يُعرف بأنه أول من أنشأ مخترباً لألبحاث الصناعية. املعرّب.

، وأحد أهم مؤسيس علم األحياء الدقيقة يف الطب، ويُعرف بدوره املميز يف بحث أسباب األمراض  ]2]-لويس باستور )1822 ـ 1895 م(: عامُل كيمياء فرنيسٌّ

وسبل الوقاية منها. يُعرف لدى عامة الناس بسبب اخرتاعه طريقة ملعالجة الحليب ملنعه من التسبب يف املرض، وهي العملية التي أطلق عليها الحقاً 

مصطلح البسرتة. يقع جثامنه يف معهد باستور يف باريس يف قبو مذهل يصّور إنجازاته عىل شكل فسيفساء بيزنطية. املعرّب.

. وهو مخرتع الديناميت. أوىص مبعظم ثروته التي جناها من اخرتاع الديناميت إىل  ]3]-ألفرد نوبل )1833 ـ 1896 م(: مهندٌس ومخرتٌع وكيميايئٌّ سويديٌّ

جائزة نوبل التي سّميت باسمه. املعرّب.
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أُعطي كريس التدريس يف حقل الفيزياء يف جامعة برلني بوصفه أرفع منصٍب للفيزياء يف 

أملانياـ  مل يكن قد بارش تدريس الفيزياء رسميّاً. لقد قام هلمهولتز بأعامٍل هامٍة يف حقل 

الطب والفيزياء والكيمياء والرياضيات والفلسفة واللسانيات.

اإلنجازات  بالفطرة(، ومن خالل  )فيزيائّياً  نفسه  يعترب  كان  ذلك  من  الرغم  وعىل 

الكبرية التي قدمها يف هذا املجال، أثبت استحقاقه لهذا اللقب بجدارٍة ورضٍس قاطعٍ.

هايرنيش رودولف هريتز]]] ـ من أبرز تالميذ هلمهولتز، قال عن إسهاماته يف البحث 

والتحقيق:

»إن الدخــول يف التفاصيــل الخاصــة لجميــع أبحــاث هلمهولتــز، عمــٌل ال طائــَل 

ــو ســقط بعــٌض منهــا بســبب اإلهــامل وتــم توزيعــه بــني عــدد مــن  ــه. فل من

العلــامء لــكان كافيــاً الشــتهارهم بأجمعهــم! ولــو متكــن عــاملٌ واحــٌد مــن 

القيــام مبجــرّد أبحــاث هلمهولتــز يف حقــل الكهربــاء، أمكــن لذلــك أن يصّنفــه 

ضمــن علــامء النخبــة يف مجــال الكهربــاء. ولــو أّن عاملــاً واحــداً مل يقــم بســوى 

ــح  ــه التبجُّ ــقَّ ل ــة لشــارٍة مــن الشــارات، لََح ــة الدوراني ــني الحرك اكتشــاف قوان

ــك. ــم امليكاني ــه إىل أحــد أجمــل وأروع االكتشــافات يف عل ل بســبب توصُّ

ــص  ــول الخصائ ــز ح ــالت هلمهولت ــع تأم م جمي ــدِّ ــخٍص أن يُق ــن لش ــو أمك ل

املكتســبة والحقيقيــة للفضــاء، ملــا أمكــن لشــخٍص أن ينكــر أنــه يتمتــع مبوهبــٍة 

يف التفكــري الريــايض العميــق، ومــن هنــا فإنــه لَِمــاّم يدعــو إىل الغبطــة أّن نعلــم 

أن جميــع هــذه االكتشــافات قــد صــدرت عــن شــخٍص واحــٍد بــدالً مــن عــدٍد 

ــٍد  ــخٍص واح ــجل ش ــافات يف س ــذه االكتش ــامع كل ه ــخاص. إن اجت ــن األش م

يُبطــل القــول مببــدأ الصدفــة بالنســبة إىل كلِّ واحــٍد منهــا.

إن هــذه املعطيــات متثــل دليــالً عــى وجــود مقــدرٍة ذهنيــٍة تذهــب إىل أبعــد 

ــري االستحســان  ــي تث ــي الت ــة ه ــذه املعرف ــريٍ. وإن ه ــدٍّ كب ــا إىل ح ــن قدراتن م

مــن ِقبلنــا ... ال شــك يف أن هلمهولتــز كان عــى أمــد 23 ســنة مــن عــام 1871 

]1]-هايرنيش رودولف هريتز )1857 ـ 1894 م(: فيزيايئٌّ أملاينٌّ. أثبت وجود األمواج الراديوية وقال بأن خصائصها تشبه خصائص األمواج الضوئية. كان 

لتجاربه فضٌل كبرٌي عىل اخرتاع التلغراف الالسليك. املعرّب.
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ــاد  ــا، وق ــاء يف أملاني ــم الفيزي ــى تنظي ــم ع ــو القائ ــه ه ــني وفات ــالد إىل ح للمي

تحــّول العلــوم يف أملانيــا إىل حــّد بلــوغ املقــام األبــرز واألســمى يف العــامل يف نهاية 

القــرن التاســع عــر للميــالد، حتــى أن مســاعديه بســبب هالــة القداســة التــي 

أحاطــت بــه بوصفــه عاملــاً، وبفعــل شــغفهم وحّبهــم لــه بوصفــه إنســاناً، كانــوا 

ـ )الصــدر األعظــم يف إمرباطوريــة الفيزيــاء األملانيــة(«]]]. يلقبونــه بــكل مــوّدٍة بــ

نتيجٍة  إىل  نصل  املستكشفني،  وأوضاع  العلوم  لتبلور  العام  املسار  إىل  بااللتفات 

مفادها أن جهود وأعامل املفكرين املحرتفني من أتباع املذهب الوضعي وعلامء املنطق، 

ال تعدو أن تكون مجرّد تنظيٍم للحقائق والواقعيات بعد ظهورها عىل مرسح املعلومات 

التي متتزج مبانيها يف بعض األحيان مع متبنياتهم السابقة. إن هذه العملية تشبه إىل 

حدٍّ ما وضع األواين واملالعق والشوكات واألقداح عىل خوان الطعام، وهي العملية التي 

ال تجرب الناس ـ شعوريًّا أو ال شعوريّاً ـ عىل اختيار األطعمة بحسب ترتيبها عىل الخوان 

أو يف املطبخ، يف حني أن الذي يعد أنواع األطعمة واألرشبة هم الطباخون.

واإلبداعات  االكتشافات  مسار  يف  واملنظرين  املفكرين  جميع  به  يعرتف  ما  وهذا 

تقريباً. وقد رّصح كلود برنارد]]] يف مقدمة الطب التجريبي قائاًل:

ــٍر  ــد مشــاهدة أم ــا عن ــول أنّن ــامٍّ يق ــوٍن ع ــدة أو قان ــن إعطــاُء أيِّ قاع »ال ميك

ٍ يف ذهــن املحقــق، يجــب القــول أنـّـه فكــرٌة صحيحــٌة ومنتجــٌة متثل مســاراً  معــنيَّ

ــاً ســابقاً مشــتمالً عــى تحقيــٍق صحيــحٍ. بــل إمنــا بعــد تبلــور  أو مدخــالً ذهنّي

ــني والقواعــد  ــاً للقوان ــاره تابع ــف يجــب اعتب ــور الفكــر ميكــن القــول كي وظه

ــٍق أن يحيــد عنهــا. بيــد أن ســبب  املنطقيــة املعّينــة والتــي ال يجــوز أليِّ محقِّ

ــوٍم، وإن طبيعتهــا شــخصيٌة متامــاً، وهــي يشٌء خــاصٌّ يُعــدُّ  ظهورهــا غــريُ معل

منشــأً البتــكار واخــرتاع ونبــوغ كل شــخٍص«]]].

ألفرد نورث وايتهيد ـ حيث يقول:

]1]-مجله فيزيك، العدد: 1، ص 1 ـ 4. )مصدر فاريس(.

األبحاث  من  كثري  له  العلمية.  التجريبية  املدرسة  مؤسس  يعترب   . فرنيسٌّ نفٍس  وعامُل  وسيايسٌّ  وطبيٌب  أحياء  عامُل  م(:   1878 ـ   1813( برنارد  ]2]-كلود 

واالكتشافات. وقد اعتربت إنجازاته ثوريًة وأنها ساهمت يف تطّور علم األحياء والطب، كام حصل خالل حياته عىل الكثري من التكرميات. وله أيضاً عّدة 

مؤلفاٍت وكتبه تعترب حاليّاً من أّمهات الكتب يف مجال الطب والفسيولوجيا الحديثة. املعرّب.

]3]-فليسني شاليه، شناخت روشهاي علوم، ترجمه إىل اللغة الفارسية: يحيى مهدوي، ص 42.
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ــق  ــول إىل الحقائ ــل الوص ــن أج ــر م ــب أن نُفكّ ــا يج ــن أنن ــه م ــا نقول »إّن م

والواقعيــات، تســري الواقعيــة عــى عكســه متامــاً؛ ألن هنــاك الكثــري مــن 

اإلنجــازات )االكتشــافات واإلبداعــات( مل تكــن ناتجــةً عــن األفــكار املنطقيــة«]]].

ليس هناك أدىن شكٍّ وال يوجد أدىن شبهٍة يف القول بأن الشهود أو اإللهام ميثل الركن 

األساس يف تبلور االكتشافات. غاية ما هنالك وجود اختالٍف يف تفسري ورشح ذلك. هناك 

إلهيٌة.  الشهود واإللهام ظاهرٌة  بأن  الكبار يف الرشق والغرب من يعتقد  املفكرين  من 

كاراليل،  وتوماس  وأفالطون]]]،  سقراط]]]،  من:  كلٍّ  تسمية  لنا  ميكن  هؤالء  بني  ومن 

وسوروكني]4]، وماري تني. يقول جورج إف. نيلر:

ــدع  ــأن املب ــول ب ــى الق ــوم ع ــا يق ــداع( م ــم )اإلب ــدم مفاهي ــني أق ــن ب »إن م

يتمتــع باإللهــام اإللهــي. ال شــك يف أن هــذا املفهــوم يعــرّب عــن جهــٍد يف إطــار 

بيــان االبتــكار واإلبــداع االســتثنايئ والفــذ يف األعــامل الكــربى والخالقــة. ويعــود 

هــذا املفهــوم بشــكٍل رئيــٍس إىل أفالطــون، إذ قــال: إن الفنــان يف كل لحظــٍة مــن 

ــم  ــون أداًة تتحك ــه، يك ــى نفس ــيطراً ع ــون مس ــث ال يك ــه حي ــات إبداع لحظ

ــون الشــاعر(: إن  ــال ســقراط لـــ )ي ــوٌة أســمى... وبحســب أفالطــون، ق ــا ق به

املوهبــة التــي تتمتــع بهــا ليســت فّنــاً... بــل اإللهــام واآللهــة هــي التــي تتحكــم 

ــٍة  ــان يســتلهم مــن قــوٍة مــا فــوق بري ــأن الفن بــك وتســرّيك... وإن القــول ب

ــال ـ )ســوروكني(  ــك ـ عــى ســبيل املث ــا هــذا. مــن ذل ــزال ســائداً إىل يومن ال ي

حيــث يقــول: إن أكــرب األعــامل الخالقــة لـــ )فريدريــش نيتشــه( هــي نتــاج قــوٍة 

مــا فــوق طبيعيــٍة ومــا فــوق حســيٍة. إن هــذه القــوة التــي تتجــى يف لحظــة 

اإلبــداع هــي بالتــايل غــريُ قابلــٍة للفهــم وتكمــن وراء مســتوى الوعــي واإلدراك. 

ــة. إن  ــوٍة وراء الطبيع ــن ق ــه م ــدع يســتمّد إبداع ــني(: إن املب ــاري ت ــال )م وق

]1]-رسگذشت انديشه ها.

]2]-سقراط )470 ـ 399 ق. م(: فيلسوٌف يوناينٌّ. يُعترب هو وأفالطون وأرسطو واضعي أسس التفكري العاملي.

]3]-أفالطون )427 ـ 347 ق. م(: فيلسوٌف يوناينٌّ. يُعترب مؤسساً ألكادميية أثينا التي كانت أول معهد للتعليم العايل يف العامل الغريب. أستاذه سقراط وتلميذه 

أرسطو. املعرّب.

. نرش أكرث من ثالثني كتاباً يف موضوع  . له تاريٌخ ثوريٌّ وسيايسٌّ ]4]-سوروكني أو بيرتم ألكسندروفيتش )1889 ـ 1968 م(: عامُل اجتامٍع أمرييكٌّ من أصٍل رويسٍّ

علم االجتامع. يعرتف الكثري من علامء االجتامع بإسهاماته الكبرية يف هذا امليدان، حتى أن البعض يرى أن تاريخ النظرية االجتامعية يجب أن يتوقف طويالً 

عند ثالثة كبار، وهم: )أوغست كونت( و )دوركهايم( و )سوروكني(. املعرّب.
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القــّوة الخالقــة تســتند إىل معرفــة وجــود الضمــري الالواعــي والروحــاين أو شــبه 

الواعــي، الــذي كان أفالطــون وغــريه مــن األذكيــاء عــى معرفــٍة بــه، وإن الغفلــة 

عــن هــذه النقطــة التــي تصــّب يف تقييــم الالوعــي والالشــعور الفرويــدي، لخــري 

دليــٍل عــى قلــة الوعــي يف عرصنــا«]]].

لو كانت ظاهرة الشهود واإللهامـ  التي متثل الركن الرئيس يف االكتشافات واإلبداعات 

واالخرتاعات ـ قابلًة للتفسري، كام يّدعي العبو بيادق شطرنج املصطلحات العلمية )دون 

أتباع املذهب الواقعي(، لكان تاريخ املعرفة والعلم قطعاً هو أعظم مام نسري عليه اآلن.

إن الذين يسعونـ  بسبب حساسيتهم املفرطة تجاه كلمة العلم ومشتقاتهاـ  إىل إنكار 

كلِّ حقيقٍة خارجٍة عن دائرة ورقعة لعبتهم الذهنية عىل بيادق شطرنج املصطلحات 

العلمية بحسب الظاهر، عليهم أن يعلموا أنه لو كان الشهود واإلرشاق واإللهام وما إىل 

ذلك من الظواهر األخرى قابالً للتفسري والتحليل العلمي البحت:

1. ملا كان يجب أن نكون يف هذه املوقع الخاص من املعلومات.

2. من الواضح يف ظل هذا االفرتاض )أي: أن يكون الشهود واإلرشاق واإللهام قابالً 

للتفسري والتحليل العلمي(، ألمكن لنا أن نعمل عىل الحيلولة دون وقوع جميع أنواع 

مسار  وحرف  والطاقة،  الوقت  وإهدار  واملالية  الفكرية  الخسائر  من  والحّد  األخطاء، 

النظريات وما تم  العلوم واملعارف. ولكن هيهات! وميكن القول: أّن عدَد األخطاء يف 

اعتباره علميّاً مائة باملائة، ثم بان الحقاً أنه مل يكن سوى خطأٍ محٍض، أكرثُ بكثريٍ من 

النظريات الصائبة. إننا قد واجهنا الكثري من العبارات القائلة: »إن هذه القضية قد تّم 

إثباتها بالتجربة«! أو »إن هذه املسألة ال شبهة فيها من ناحية اإلثبات العلمي«! ثم 

أثبتت التجارب واملشاهدات وغري ذلك من أنواع التحقيقات، بطالنها وعدم صحتها.

3. لو أمكن لنا أن ندير الشهود واالكتشاف واإلبهام بوعٍي كامٍل، ألمكن لنا عىل نحو 

بشكٍل  واملعارف  العلوم  وترسيخ  والتنمية  التطور  إدارة  نعمل عىل  أن  واليقني  القطع 

مبارٍش وعىل نحٍو هادٍف وأكرثَ عقالنيًة.

]1]-جورج إف. نيلر، هرن وعلم وخالقّيت )الفن والعلم واإلبداع(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: د. السيد عيل أصغر مسدد، ص 20 ـ 21.
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نخرج من هذه األبحاث بهذه النتيجة الهامة، وهي أن أصول ومباين القضايا العلمية 

تستند إىل الشهود واإلرشاق واإللهام، وهو أمٌر خارٌج عن دائرة العلم. مبعنى أّن الظاهرة 

غري العلمية تنتج القضايا العلمية وتضعها عىل طاولة االنتفاع واالستفادة واالستثامر.

ويف ما ييل ميكن لنظرٍة إجامليٍة نُلقيها عىل مسار االكتشافات واإلبداعات أن تكون 

خرَي مرِشٍد لنا يف هذا الشأن. الحظ هذا النص حول تاريخ الصناعات واالخرتاعات:

»إن الكثــري مــن االخرتاعــات املتفرّقــة رمبــا كانت تعــود قبــل كلِّ يشٍء إىل اإلرصار 

عــى هــذه النقطــة العبثيــة، وهــي أنــه يف برهــٍة مــن التاريــخ الــذي نتحــّدث 

ــَر إىل األســلوب  ــات تســتند بشــكٍل وآَخ ــون والصناع ــع الفن ــت جمي ــه، كان عن

ــْمك الــالزم  التجريبــي املضطــرب وغــري التحقيقــي. فكانــوا مــن أجــل تعيــني السُّ

ــاع  ــد ارتف ــفينة، أو تحدي ــكل س ــي لهي ــب النصف ــم الجان ــود، أو رس ــاء عم لبن

شــاّلٍل لوضــع طاحونــة يف وســطه، مل يكــن مبقــدور املهندســني يف تلــك الحقبــة 

أن يقومــوا بنفــس مــا يقــوم بــه املهندســون يف عرصنــا. مبعنــى أنــه مل تكــن يف 

حينهــا قواعــُد عامــٌة، وكل معرفتهــم كانــت قــد تبلــورت كنتيجــٍة لسلســلٍة مــن 

ــون عــى  ــوا يعمل ــوا عليهــا عــرب قــروٍن مــن الزمــن، وكان التجــارب التــي حصل

، متامــاً كــام كان الســومريون يصنعــون  ــٍل خــاصٍّ توظيفهــا واســتثامرها دون تعقُّ

ــًة  ــون وصف ــوا ميتلك ــث كان ــخ، حي ــك التاري ــن ذل ــنٍة م ــة آالف س ــل أربع قب

جاهــزًة يســتخدمونها لــكل وضــعٍ وكلِّ حالــٍة طبقــاً للتجــارب الســابقة. إن هــذه 

املعلومــات ال ميكــن الحصــول عليهــا بــأيِّ وجــٍه مــن الوجــوه يف املناهــج املتبعــة 

يف املــدارس...«]]].

»ال ميكــن تشــبيه الصناعــة يف مرحلــة التجــدد مبجموعــٍة متناغمــٍة ومنســجمٍة 

مــن اإلبداعــات تكــون مصــدراً واحــداً لجميــع مــوارد االســتعامل أبــداً، بــل عــى 

ــري  ــة وغ ــات املنفصل ــن االخرتاع ــرًة م ــا وف ــن اعتباره ــك ميك ــن ذل ــس م العك

ــك«]]] ...  ــرص إىل ذل ــة الع ــفة وحاج ــة املكاش ــا حصيل ــا، وأنه ــة ببعضه املرتبط

ــي  ــات الت ــن االخرتاع ــوع م ــذا الن ــة له ــري الطبيعي ــتثنائية وغ ــرة االس »إن الوف

]1]-بيري روسو، تاريخ صنايع واخرتاعات، ترجمه إىل اللغة الفارسية: حسن صفاري، ص 186 ـ 187.

]2]-املصدر أعاله، ص 190.
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تخلــو مــن األهميــة بشــكٍل وآخــَر، حيــث تكــون مجــرد وليــدة اإللهــام والحاجــة 

ــار  ــر االعتب ــا بنظ ــتُّتاً إذا أخذن ــاً وتش ــرث تفرُّق ــا أك ــى لنظرن ــا تتج ــة، إمن الزمني

ــه بغــضِّ النظــر عــن األعــامل املفيــدة املذكــورة، هنــاك أيضــاً سلســلٌة مــن  أن

ــت  ــا كان ــاً مل ــا طبق ــا بينه ــوم يف م ــت تق ــي كان ــة الت ــري املعقول ــاطات غ النش

عليــه العــادة يف تلــك الحقبــة الزمنيــة، مــن قبيــل: األبحــاث املرتبطــة بالحركــة 

األبديــة والالنهائيــة، وإعــداد الكيميــاء ومــاء الحيــاة ومــا إىل ذلــك... إن هــذا 

النــوع مــن اإلبــداع الفنــي إمنــا كان يســتند إىل أبســط أبعــاد التجــارب فقــط، 

ــة، ومل  ــه هــو الحصــول عــى الكســب واملنفع ــن ورائ ــس م ــع الرئي وكان الداف

يكــن يســتند إىل أيِّ نــوعٍ مــن املفاهيــم العلميــة أبــداً، بــل مل تكــن يف أغلــب 

ــاء. وعليــه ال شــك يف أن هــذا األمــر  املــوارد املذكــورة مســتندًة إىل النقــد البّن

ــن شــأنه أن  ــن م ــه مل يك ــدرة، ولكن ــذكاء والق ــن ال ــوعٍ م ــا وجــود ن ــت لن يثب

ــا طريقــة الوصــول إىل هــذا الرقــي الــكيل والعــام«]]]. يفــرس لن

»يف هــذه الفــرتة الزمنيــة كانــت هــذه الــروح املتحّمســة واملتوثّبــة واملتعّمقــة 

لـــ )داين بابــني( تفكــر يف موضــوع قــدرة بخــار املــاء أكــرث مــن ذي قبــل. كان 

اختــالف املســالة يكمــن يف أنــه نتيجــًة ملــرور الزمــن حدثــت تغيــرياٌت أدت إىل 

توســيع صــورة املســألة مــن وجهــة نظــره. يف بدايــة األمــر مل تكــن نظــرة )داين 

بابــني( لتذهــب إىل مــا هــو أبعــد مــن الوصــول إىل تقنيــة رفــع املــاء مــن البــرئ، 

ــداً أّن  ــٌق أوســُع، فقــد أدرك هــذا املخــرتع جي ــك أف ــه بعــد ذل ولكــن تجــى ل

هنــاك إمكانيــًة ـ وراء مســألة خــروج املــاء مــن البــرئ ـ إليجــاد مصــدٍر واســعٍ 

مــن الطاقــة، ومــن املمكــن اســتعامل هــذه الطاقــة ســواء يف إخــراج املــاء مــن 

البــرئ وتحريــك املضّخــة أو تحريــك املاكنــة الجديــدة وماكنــة النســيج أو ســحب 

وســائط النقــل العامــة أيضــاً«]]].

قال ماكس بالنك:

ــادٍة  ــن م ــاً ع ــد ســنوات بحث ــى أم ــالً يف املناجــم يشــق األرض ع »تصــور عام

]1]-املصدر أعاله، ص 192.

]2]-املصدر أعاله، ص 389.
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معّينــٍة. ولكنــه ذات ليلــٍة يواجــه جــذوراً مــن الذهــب مل يكــن يخطــر عــى بالــه 

أنــه ســيعرث عليهــا يومــاً مــا. إن القــدر املتيقــن هــو أنــه لــو مل يعــرث عليهــا، لعــرث 

عليهــا شــخٌص آخــُر]]].

ــوم، وهــي  ــة يف مســار العل ــات الهام ــات والتذبذب ــن املنعطف ــري م ــاك الكث هن

ناشــئٌة مــن األخطــاء يف دائــرة العلــوم. وللوقــوف عــى منــاذج مــن هــذا املســار 

نذكــر بعــض األمــور مــن كتــاب )تاريــخ العلــوم( ملؤلفــه )بيــري روســو(«]]].

محدودية العلم في معرفة الحقائص والواقعيات

استطالع الرأي لتشخيص الحقيقة والواقعية يف دائرة العلم!!

إن اليشء الذي ميكن يف الزمن الراهن قوله بشأن اتفاق علامء الفيزياء حوله، هو أن 

كلمة الفيزيائيني قد اتفقت عىل عدم وجود اتفاٍق بينهم يف مورد وضع القضايا يف عامل 

امليكروفيزياء! للوقوف عىل األزمة املوجودة يف تفكري علامء الفيزياء املعارصين، يكفي 

راً يف نهاية أحد املؤمترات. لقد أقيم  أن نلقي نظرًة عىل استطالع الرأي الذي أُجِرَي مؤخَّ

هذا املؤمتر يف خريف عام 1985 م يف إيطاليا، وكان عنوانه )الحقيقة امليكروفيزيائية 

وفرملة فيزياء الكم(. وكان أحد األسئلة الهامة التي تم طرحها يف هذا املؤمتر هو: هل 

هناك منظومٌة أخرى مؤثرٌة أم ال؟ وقد كان إنشتاين ينفي ذلك يف ما يُعرف بـ )موقعية 

علامء  عىل  أسئلٍة  توزيع  إىل  فيزيائيان  عاملان  عمد  املؤمتر  هذا  ختام  ويف  إنشتاين(. 

الفيزياء املشاركني يف هذا املؤمتر، وقد تم استهالل هذه األسئلة باملقدمة اآلتية:

»لقــد أثبــت هــذا املؤمتــر أّن هنــاك اختالفــاً كبــرياً يف املختــربات األخــرية بشــأن 

التعبــري عــن ميكانيــك فيزيــاء الكــم. والطريقــة الوحيــدة للخــروج مــن هــذا 

املــأزق والتشــويش الفكــري هــو اللجــوء إىل اإلحصــاء. ومــن هنــا نرغــب منكــم 

اإلجابــة عــن هــذه األســئلة«.

املؤمتر، ويف ما ييل  املشاركني يف هذا  من  وقد أجاب عن هذه األسئلة 56 شخصاً 

]1]-بيري روسو، تاريخ صنايع واخرتاعات، ص 685.

]2]-بيري روسو من مؤرخي العلم، يبلغ حبّه وإميانه بالعلم حد حّب واعتقاد املؤمنني بالدين.
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نكتفي بذكر بعض هذه األسئلة واألجوبة عنها، عىل النحو اآليت:

ٍ أو  ـ سؤال: هل تؤمن بـ )موقعية إنشتاين(، أي: عدم إمكان وجود مؤرشِّ

مؤثٍِّر برسعٍة تفوق رسعة الضوء؟

ـ الجواب: 45 % قالوا: نعم، و39 % قالوا: ال، و7 % غري متأكدين.

ـ سؤال: هل ترى أن التجارب األخرية أثبتت بطالن موقعية إنشتاين(؟

ـ الجواب: 30 % قالوا: نعم، و57 % قالوا: ال، و1 %3 غري متأكدين.

ـ سؤال: هل ترى أن التجارب األخرية قد أثبتت التأشرية ما فوق الضوئية؟

ـ الجواب: 5 % قالوا: نعم، و89 % قالوا: ال، و6 % غري متأكدين.

ـ سؤال: هل ترى أن التجارب األخرية قد أثبتت التأثري ما فوق الضويئ؟

ـ الجواب: 21 % قالوا: نعم، و52 % قالوا: ال، و27 % غري متأكدين.

ـ سؤال: هل ترى إمكانية ظهور تعبريٍ عن ميكانيك الكم، يتم تثبيته جيداً مثل 

امليكانيك التقليدي؟

ـ الجواب: 71 % قالوا: نعم، و18 % قالوا: ال، وأما الباقي فغري متأكدين.

ـ سؤال: هل أنت من أتباع املذهب الواقعي؟

ـ الجواب: 86 % قالوا: نعم، و2 % قالوا: ال )شخص واحد أجاب بال(، وذهب 

12 شخصاً منهم إىل اعتبار السؤال مبهامً.

عنارصك  عن  النظر  )بغض  عاملك  غري  آخر  عاملاً  هناك  أن  ترى  هل  سؤال:  ـ 

اإلدراكية( بعد موتك؟

ـ الجواب: شخص واحد قال: ال، وذهب اآلخرون إىل اإلجابة بنعم.

ـ سؤال: هل الزجاج يف الظالم شفاف؟

ـ الجواب: 64 % قالوا: نعم، و9 % قالوا: ال، و27 % غري متأكدين.
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ـ سؤال: هل تعتقد بوجود نوعٍ من الظواهر ما فوق الطبيعية والروحية أو السحر؟

ـ الجواب: 55 % قالوا: ال، و18 % قالوا: نعم، و27 % غري متأكدين.

وعىل الرغم من هذا التشويس واالضطراب الفكري يف آراء علامء الفيزياء املعارصين 

حول وضع القضايا يف عامل املكروفيزياء، وحيث تم كرس حاجز الصمت، وتم طرح بعض 

املسائل الجوهرية بشكٍل وآخَر، هناك تفاؤٌل كبرٌي يف أن يتخلص علم الفيزياء من الحتمية 

املنقبة الحاكمة عليه، وأاّل يغدو فهم وضع عامل املكروفيزياء قابالً للتفسري فحسب، بل 

مرو  وأندر  وتاروتزي  سلري،  قام  وقد  أيضاً.  املنظرين  الفيزيائيني  مطمح  غاية  يصبح 

بتلخيص الوضع بشكٍل جيٍّد، ومن ذلك قولهم:

ــق  ــار مطل ــاد يف اعتب ــن باالزدي ــامء اآلخذي ــن العل ــريٌ م ــدٌد كب ــكك ع ــد ش »لق

ميكانيــك الكــم، وإن هــذا الوعــي إمنــا تحقــق لــيك يعمــد مؤسســو ميكانيــك 

الكــم إىل تــرك النظريــة عــى الرغــم مــن نجاحهــا عــى املســتوى العمــيل، إال 

أنهــا تعمــل عــى تحديــد معرفتنــا الشــهودية لعــامل املكروفيزيــاء بشــّدٍة، وإن 

ــريٍ وموضــَع تســاؤٍل«]]]. ــٌة إىل حــدٍّ كب ــك اختياري أســبابهم يف ذل

اإلعالن عن إفالس العلم]]]

يحىك أن حاكامً كان يقطن يف إحدى املدن األملانية، وكان يرُضب به املثل يف الجّد 

من  يحبّونه  الرشفاء  وكان  جانبه،  يرهبون  الطرق  وقطاع  اللصوص  فكان  والصالح. 

مثل  عليهم  نزلت  حقيقًة  يوم  ذات  اكتشفوا  املدينة  أهل  أن  بيد  قلوبهم.  صميم 

الصاعقة، حيث علموا أن هذا الحاكم كان يخرج يف كل ليلة من قرصه متنكراً، واضعاً 

يف حزامه مسدساً، ثم يتسلل بهدوء عرب الطرقات، ويبدأ بتسليب الناس ويرسق منهم 

كل ما ميتلكونه من النقود والذهب... رمبا تساءلتم: أليست هذه هي حكاية الحاكم 

هالرز؟ رمبا كان األمر كذلك، ولكن ميكن أن تكون هذه يف الوقت نفسه هي حكاية 

الرياضيات يف أواخر القرن التاسع عرش للميالد أيضاً.

]1]-الدكتور مهدي گلشني، تحلييل از ديدگاه هاي فلسفي فيزيكدانان معارص، ط 2، ص 29 ـ 31.

]2]-إن القطع الذي يبلغ يف النزعة العلمية إىل حّد اإلفراط وتأليه العلم، ال محالة يؤدي إىل مثل هذا التفريط، ولكننا ال نقول بتأليه العلم وال نؤمن بإفالسه، وإمنا هذا 

التصور ينشأ من الحقائق والواقعيات التي يتم اجتثاثها مبعول )هذا وليس إال(! وإن هذه األنانية هي التي تؤدي إىل سقوط وانهيار )األنا املتضّخمة(.
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فمنذ ما قبل عرشين قرناً وإىل اآلن كان الناس يبدون ضعفاً وانهياراً أمام الرياضيات. 

ٍل، اُعترُب ذلك منه تجاوزاً للخطوط الحمراء  فكل من رام أن يقوم بأدىن إصالٍح أو تدخُّ

وانتهاكاً للمقدسات!

ولكننا فجأة شهدنا أصل إقليدس]]] يبدي من نفسه ضعفاً يدعو إىل البكاء والرثاء، 

وانهار املفهوم القديم لالتصال محدثاً ضّجًة كبريًة، وتحطم رصح األعداد الطبيعية تحت 

ركاٍم كبريٍ من األعداد الصاّمء التي ال ميكن تقييمها، وأخذ هذا الهيكل يتصّدع ويتشقق 

بعد أن كان موضع تقديٍس وعبادٍة.

ولكن مل يكن الرصح املعظم للرياضات وحده هو الذي تعرّض للخراب والدمار فقط، 

وإمنا تعرّض لذات االنهيار جميع الرصوح الكربى للعلوم أيضاً. حيث قاد وايزمان]]]، حملًة 

شعواَء عىل قوانني التوارث لـ المارك]]]. وقام ماكس بالنك من خالل اكتشافه لـ )كمومية 

الطاقة( بتحطيم املثل املعروف لـ اليبنتز القائل: »إن الطبيعة ال تُحدث قفزًة«]4]. واكتشف 

هرني بيكريل]5] النشاط اإلشعاعي. إن هذا املوضوع األخري بالتحديد حّول حرية العلامء إىل 

اضطراٍب، ألن هذا املوضوع كان قد وضعهم أمام ظاهرٍة غريِ عاديٍة متاماً. فإن جسامً بسيطاً 

من قبيل الراديوم كان يعمل عىل إطالق جسٍم بسيٍط آخَر مثل الهليوم، ويحّوله إىل جسٍم 

ثالٍث من قَبيل الرادون. وعليه ما هو حكم قانون الفوازييه]6]؟! القائل: )ال يشء ينعدم، 

وال يشء يوجد من تلقاء نفسه(. إن االستحالة التي تحّول الراديوم بعد اجتياز مراحل إىل 

]1]-إقليدس بن نوقطرس بن برنيقس اإلسكندري )300ـ  265 ق. م(: كاتٌب وعامُل رياضياٍت يوناينٌّ، يلقب بـ )أيب الهندسة(. اشتهر بكتابه )العنارص(، وهو الكتاب األكرث 

تأثرياً يف تاريخ الرياضيات، وقد استخدم هذا الكتاب يف تدريس الرياضيات )وال سيام الهندسة( منذ بدايات نرشه قدمياً حتى نهاية القرن التاسع عرش وبداية القرن 

العرشين للميالد. بني ثنايا هذا الكتاب مبادئ ما يعرف اليوم باسم الهندسة اإلقليدية والتي تتكّون من مجموعٍة من البديهيات. املعرّب.

]2]-حاييم وايزمان )1864 ـ 1952 م(: زعيٌم صهيوينٌّ وعامل كيمياء. أول رئيٍس لدويلة إرسائيل اللقيطة. تلقى تعلياًم دينيّاً يف طفولته، ودرس علومه العالية 

يف برلني وفرايربغ. املعرّب.

]3]-جان باتيست المارك )1744 ـ 1829 م(: عامٌل فرنيسٌّ متخصٌص يف علم األحياء والنبات. أصبح من األوائل الذين اقرتحوا نظرية تطّور علم األحياء. وقد 

كان المارك مؤسس علم اإلحاثة الالفقاري وهو علٌم يبحث يف أشكال الحياة يف العصور الجيولوجية السالفة كام متثلها األحافري أو املستحاثات الحيوانية 

الالفقارية. املعرّب

[4[-Natura non Facit saltus.

. ينحدر من عائلة فيزيائيني؛ حيث كان كلٌّ من والده وجده فيزيائيني وأستاذين يف املتحف  ]5]-أنطوان هرني بيكريل )1852 ـ 1908 م(: عامُل فيزياء فرنيسٌّ

الوطني للتاريخ الطبيعي بباريس. حاز عىل جائزة نوبل يف الفيزياء بفضل مساهمته العظيمة يف اكتشاف النشاط اإلشعاعي. كام حصل عىل الكثري من 

األوسمة العلمية. وقد سميت وحدة القياس الدولية للنشاط اإلشعاعي بيكريل أو )Bq( اختصاراً، نسبة إليه. املعرّب.

]6]-أنطوان لوران دو الفوازييه )1743 ـ 1794 م(: أحد النبالء الفرنسيني، له شهرٌة كبريٌة يف تاريخ الكيمياء واألحياء واالقتصاد. أول من صاغ قانون حفظ 

املادة. يُشار إليه عادًة بوصفه أحد آباء الكيمياء الحديثة. تم إعدامه بعد قيام الثورة الفرنسية بتهمة ترطيب تبغ الجيش خالل عمله، ورغم أنه مل يثبت 

عليه يشٌء فقد أعدم، وما زالت العبارة التي قيلت له يف قاعة املحكمة: )إن الجمهورية ال تحتاج إىل علامء، بل هي بحاجٍة إىل عدالة( وصمَة عاٍر يف تاريخ 

القضاء الفرنيس. املعرّب.
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رصاِص، أال متثل يف الحقيقة تأييداً ألحكام املتقدمني من علامء الكيمياء التي تم القضاء 

عليها من خالل االستهزاء بها منذ القدم وإىل اآلن؟ واألهم من ذلك ما هو حكم قانون بقاء 

الطاقة؟ إذ كان يبدو أن التشعشَع الحاصل من األجسام هو تشعشٌع متصٌل ال ينضب. فمن 

أين لهذا الجسم أن يختزن هذه الطاقة الكبرية.

إن  قائلنْي:  رذرفورد]]]، وفردريك سودي]]]  إرنست  من  كلٌّ  أجاب  م  عام 1902  ويف 

مصادر هذه الطاقة موجودٌة داخل ذرات ذات الجسم. إّن هذه الذرّات تتفّجر بالتدريج 

أو تتحّول إىل أجزاء وتتبّدل إىل ذرّاٍت مختلفٍة، وإّن الطاقة حصيلة هذه التجزئة، وإن 

النشاط اإلشعاعي إن هو يف الواقع إال مفهوم موت الذرّات. ال شك يف أن العلامء مل يغتبطوا 

لهذا التفسري ومل يفرحوا به من صميم قلبهم، ولكنهم استسلموا لألمر الواقع، ألن الفيزياء 

والكيمياء التقليدية كانتا يف طريقهام إىل الزوال واالضمحالل. إن القواعد التي كان هذان 

العلامن بعد رينيه ديكارت ينسبان أنفسهام إليها كانت تتشظى وتفنى. كان جيل الشباب 

يروم رمي الجيل السابق عليه يف مكان يدعو إىل الرثاء، وكانوا لذلك يف حريٍة ال يدرون ما 

الذي يتعنّي عليهم فعله. بل حتى األساليب العلمية وفلسفة العلوم التحقيقية وامليكانيكية 

مع كل بناء نظرية التكامل وما أضافه هربرت سبنرس عليها، قد اهتزّت بشّدٍة. وحيث كان 

خطر اإلفالس يداهم جميع العلوم، كان العلامء يتساءلون: ما الذي سيحّل بالعلوم الراهنة؟ 

هل سيكون مصريها الزوال مرًّة واحدًة، أم سيحل محلَّها يشٌء جديٌد؟

القيود من ناحية املنهج والغاية ـ قال هرني بوانكاريه يف توضيح ذلك:

ومن  بينها.  من  نختار  أن  علينا  ويجب  العنارص  من  عدٌد  تفكرينا  يف  »هناك 

هذا القبيل ـ عى سبيل املثال ـ الهندسة اإلقليدية]]]، وهندسة برنارد رميان]4]، 

وهندسة لوباتشفسيك«]5]. 

]1]-إرنست رذرفورد )1871ـ  1937 م(: عامُل فيزياء بريطاينٌّ. يُعرف بـ )أيب الفيزياء النووية(. اكتشف يف أحد أعامله املبكرة، العمر املنصف للعنارص املشّعة، 

وأثبت أن النشاط اإلشعاعي يشتمل عىل تحّول العنرص الكيميايئ إىل عنرٍص آخَر، وفرّق أيضاً وقّسم أنواع اإلشعاع إىل ألفا وبيتا. ثم توصل إىل مكونات اإلشعاع 

الصادر من الراديوم، وبنّي أنه يتألف من ثالثة مكّوناٍت، وهي: أشعًة ألفا، وأشعة بيتا، وأشعة غاما. املعرّب.

]2]-فردريك سودي )1877 ـ 1956 م(: كيميايئٌّ بريطاينٌّ. عمل مع )إرنست رذرفورد( يف مجال النشاط اإلشعاعي. اكتشف مع )وليم رامزي( أن انحالل 

الراديوم يقوم بإعطاء الهيليوم. حصل عىل جائزة نوبل يف الكيمياء ألعامله يف مجال النشاط اإلشعاعي واكتشاف النظائر. املعرّب.

]3]-نسبة إىل إقليدس.

]4]-برنارد رميان )1826 ـ 1866 م(: عامُل رياضياٍت أملاينٌّ. رغم حياته القصرية إال أن أعامله يف الرياضيات كانت مهمًة جّداً للتقدم العلمي، إذ يعترب مؤسس 

نظرية الدواّل والهندسة الرميانية التي مهدت الطريق إلنشتاين يك يضع النظرية النسبية العامة. كام تعّد دراساته حول األعداد األولية من أهم إنجازاته. املعرّب.

. نرش مقالًة بعنوان )الهندسة الخيالية( حيث وضع مصطلح الهندسة غري اإلقليدية،  ]5]-نيكوالي لوباتشيفسيك )1792 ـ 1856 م(: عامُل رياضياٍت رويسٌّ

وقام مبخطٍط شامٍل يحتوي عىل جميع اكتشافاته. املعرّب.
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من  أكرث  الهندسة  واقعية هذه  أن  ذلك  يعني  فال  األوىل،  الهندسة  اخرتنا  أننا  فلو 

غريها، بل ألنها أكرث تطابقاً مع تجاربنا يف العامل، وبعبارٍة أخرى: إنها أبسط من سائر 

الهندسات األخرى. وهكذا األمر بالنسبة إىل الرأي بشأن الحركة الدورانية لألرض وأن 

للفضاء ثالثة أبعاٍد، إذ إنها أبسط من اآلراء املشابهة لها. وقال بيري دوهيم]]] األستاذ يف 

جامعة بوردو:

إن تطابق النظرية مع التجربة ال ينهض دليالً عىل صّحة تلك النظرية. إن جميع 

النظريات التي تحيط بالحقيقة شيئاً فشيئاً، وتصبح أكرث قرباً منها، صحيحٌة يف موردها. 

وحيث سمع الفالسفة حديث العلامء الرصيح والصلف بشأن عبثية العلم وعدم قدرة 

النظريات، أصاخوا السمع، وكانوا بدورهم ال محالة قد اطلعوا عىل سقوط النظريات 

من  أنه  الخصوص  وجه  عىل  لهم  بدا  ولكن  نجاحها،  وعدم  امليكانيك  لعلم  الكربى 

يف  املتخصصني  دوهيم  وبيري  بوانكاريه  هرني  أمثال  من  شخٌص  يتحّدث  أن  املعيب 

للميالد. ويف هذه  التاسع عرش  القرن  الحامسة ضّد سنن  ترموديناميك، مبثل هذه  الـ 

الفرتة عمد الفيلسوف األمرييك ويليام جيمس]]] إىل تعريف العلم قائاًل: »إّن العلم هو 

مجموعٌة من االعتبارات البسيطة«. 

ال  كل يشٍء  بعد  الحيواين  الجسم  أن  ماخ]]]  إرنست  النمساوي  الفيلسوف  ورّصح 

كانت  التي  الطبقات  فإن  وبالتايل  والتأثرات،  األحاسيس  من  منظومًة  يكون  أن  يعدو 

تسمى مستنريًة وصاحبَة ثقافٍة، كانت تعمل عىل تغيري آرائها بشكٍل كامٍل.

إن التنمية الخارقة التي شهدها قطاع الصناعات الثقيلة، واندالع حرٍب شعواء أثارتها 

الطبقة الكادحة، وظهور كمونة باريس]4]، والنزاعات الكربى التي اندلعت ضّد الدين، 

. اختص يف مجال فلسفة العلوم، وكان كذلك عامل فيزياء ورياضياٍت ومؤرًّخا للعلوم. اشتهر بأبحاثه يف مدى  ]1]-بيري دوهيم )1861 ـ 1916 م(: عامٌل فرنيسٌّ

ال حتمية الرشوط التجريبية. واشتهر أيضاً بكونه من أنصار مذهب الذرائعية. له إنجازاٌت أخرى يف مجال جريان السوائل واملرونة والديناميكا الحرارية. 

املعرّب.

]2]-ويليام جيمس )1842 ـ 1910 م(: فيلسوٌف أمرييكٌّ من رّواد علم النفس الحديث. ألف كتباً مؤثرًة يف علم النفس الحديث، وعلم النفس الرتبوي، وعلم 

النفس الديني، والتصّوف، والفلسفة الرباغامتية. وهو شقيق الروايئ املعروف )هرني جيمس(، وكاتبة اليوميات )أليس جيمس(. املعرّب.

. طّور طريقًة دقيقًة لقياس رسعة حركة األجسام القصوى خالل الغازات معربّاً عنها برسعة  ]3]-إرنست ماخ )1838 ـ 1916 م(: فيزيايئٌّ وفيلسوٌف منساويٌّ

الصوت. وتعترب هذه الطريقة هاّمة جّداً وال سيام بالنسبة إىل مشاكل الطريان األرسع من الصوت. ويأيت عدد ماخ ودراسة موجات الصدمة عىل رأس 

إسهاماته يف الفيزياء. كام كان ملاخ تأثرٌي كبرٌي عىل الوضعية املنطقية. املعرّب.

]4]-كمونة باريس أو الثورة الفرنسية الرابعة: حكومة بلديٌة ثوريٌة حكمت باريس ـ فرنسا لفرتٍة قصريٍة ابتداًء من منتصف مارس 1871 م. قامت الثورة يف 
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دفعت بالطبقة الربجوازية إىل التفكري يف املوضوع مليّاً. ومنذ القرن الثامن عرش للميالد 

فصاعداً كانت هذه الطبقة تعرّف نفسها بوصفها طبقًة متحررًة ومناهضًة لرجال الدين، 

ومنارصًة ألفكار فولتري، وكانت ترّص عىل أنها متحررٌة من أغالل األفكار القدمية والبالية 

ومنارصٌة للثورات الحديثة. بيد أن أفكارهم تغرّيت جذريّاً مع نهاية القرن التاسع عرش 

للميالد. فقد شاهدوا كيف تتهاوى املقدسات أمام أعينهم، فاستوىل عليهم لذلك رعٌب 

هاجس عدم  أستاذه فأخذ يعيش  تفّوق عىل  الذي  الساحر  تلميذ  شديٌد، وكانوا مثل 

متكنه من السيطرة عىل العفاريت والقوى التي أطلقها من عقالها. ولذلك أخذوا يسعون 

الذي  بالوعد  الوفاء  العلم مل يستطع  أن  فجأًة  البعض  ذريعٍة، ورصخ  العثور عىل  إىل 

من  بد  وال  برتلو]]].  ومارسالن  وهلمهولتز،  وكولون،  كونت،  أوغست  أمثال:  قطعه، 

االعرتاف أيضاً بأن بساطة وتفاهة الفلسفة التحويلية لـ إدوارد هاكل، واالنهيار املفاجئ 

ألحكام قانون بقاء الطاقة وبقاء قانون املادة، والحفرة التي حفرها اكتشاف أشعة إكس 

واإللكرتون والنشاط اإلشعاعي يف األفكار الحديثة والعلوم التقليدية، كل ذلك كان نافعاً 

لهم يف تحقيق مآربهم. ويف عام 1859 م أعلن فرديناند برونتيري]]] عن إفالس العلم يف 

مجلة العاملني]]].

الصورة البيانية ملذهب التكامل:

ــذ عــرص دارون!  ــرياً من ــرّياً كب ــد شــهدت تغ ــل ق »ال شــك يف أن مســألة التكام

ــا عــن  فنحــن اليــوم بعيــدون عــن تحويليــة عــام 1900 للميــالد مبقــدار بعدن

الفلســفة التحويليــة لعــام 1860 للميــالد، إذ رسعــان مــا ظهــرت مواطــن 

النقــص يف هــذه املدرســة. فقــد لوحــظ أوالً أن مســألة االختيــار الطبيعــي التــي 

باريس وبعدها الكومونة كنتيجٍة لخسارة نابليون الثالث الحرب مع بروسيا ودخول الجيش الربويس إىل باريس. انتخب تسعون ممثالً يف الكومونة باقرتاٍع 

عامٍّ وأعلنت حكمها عىل كامل فرنسا. كان نزاعها حول السلطة مع الحكومة املنتخبة سبباً يف القمع الوحيش لها من قبل القوات الفرنسية النظامية يف ما 

ي بعد ذلك باألسبوع الدامي. ويف الثامن والعرشين من مايو من العام نفسه صاحبت النقاشاِت حول سياسات ومآالت الكومونة تداعياٌت سياسيٌة هاّمٌة  ُسمِّ

يف داخل فرنسا وخارجها خالل القرن العرشين للميالد، حيث اعتربت أول ثورة اشرتاكية يف العرص الحديث. املعرّب.

]1]-مارسالن برتلو )1827 ـ 1907 م(: عامُل كيمياء وسيايسٌّ فرنيسٌّ شهرٌي. اشتهر بالكيمياء الحرارية. قام بتصنيع عدٍد من املركّبات العضوية من موادَّ غرِي 

عضويٍة، وبذلك دحض بقوة نظرية املذهب الحيوي. يعترب واحداً من أعظم الكيميائيني يف كل العصور. املعرّب.

. استفاد من علم البيولوجيا وال سيام نظرية تطّور األجناس لدارون؛ فطبق هذه النظرية عىل النص  ]2]-فرديناند برونتيري )1849 ـ 1906 م(: ناقٌد فرنيسٌّ

األديب. فدرس عملية تطور األدب وبحث يف كيفية والدة هذه األعامل، وعوامل الزمان والبيئة التي أرشفت عىل والدتها، وعن كيفية اندثارها وظهور أنواٍع 

جديدٍة بدالً منها، كام لو أن النص األديب كائٌن حيٌّ يولد وينمو وميوت ويتحلل. املعرّب.

]3]-بيري روسو، تاريخ العلوم، ترجمه إىل اللغة الفارسية: حسن صفاري، ص 693 ـ 695.
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ــن  ــي م ــا تكتف ــاد يشٍء، وإمن ــؤدي إىل إيج ــرياً، ال ت ــا دارون كث ــرّص عليه كان ي

ات التلقائيــة مبجــرّد اختيــار أنَْســِبها. ثــم طرحــوا هــذه املشــكلة إذ  بــني التغــريُّ

قالــوا: مــا هــو ســبب التكامــل التدريجــي لبعــض األعضــاء، مــن قبيــل: جنــاح 

ــس]]]؟« األركيوبرتك

يضاف إىل ذلك كام لو أن التنازع من أجل البقاء قد تخىل عن دوره يف أغلب املوارد 

لصالح مبدأ الصدفة. حيث أضاف موريس كوري]]] قائاًل:

»لــو أخذنــا بنظــر االعتبــار حجــم البيــوض امللقحــة والديــدان املنتجــة للحرات 

التــي تالقــي حتفهــا يف البحــار، يتضــح لنــا أن العامــل الوحيــد يف بقــاء الكائنــات 

ال يعــدو الصدفــة«

هل يعني ذلك أن علينا التوّجه إىل البيوتاليزم؟

كال، وذلك ألنها هي األخرى ال تخلو من اإلشكال. إن التغريات الفجائية التي يتم 

الحديث عنها غالباً إمنا تحدث يف مورد األنواع فقط، ومل يُشاهد أبداً أّن أرسًة واحدًة أو 

طبقًة من الكائنات تتحول إىل أرسٍة أو طبقٍة أخرى. ثم إن أفراد الحيوانات أو النباتات 

ٌ فجايئٌّ هي بشكٍل عامٍّ ضعيفٌة وتعاين من النقص والوهن، وال تصلح  التي حدث لها تغريُّ

ليك تكون دليالً أو شاهداً صالحاً إلثبات نظرية التنازع من أجل البقاء أو بقاء األصلح 

واألقوى.

والتحويلية]4]،  والداروينية  الالماركية]]]  أي:  الكربى،  الثالثة  النظريات  فشل  إن 

أحد  ذهب  وقد  جديدٍة.  تفسرياٍت  اقرتاح  إىل  واملحققني  الباحثني  من  بالكثري  دفعت 

العلامء األملان املعارصين لـ تشارلز دارون، وهو ريتشارد فوخرن، منذ عام 1875 م إىل 

استلهام نظريٍة جديدٍة شديدِة القرب من نظريٍة لـ جان باتيست المارك، حيث قال: 

]1]-األركيوبرتكس أو الطائر األويل: طائٌر منقرٌض من قبل 150 مليون سنة )الفرتة الجوراسية(، وهو من أنواع الطيور ذوات األسنان الذي يجمع بني صفات 

الزواحف وصفات الطيور، ولذا فهو يعد من الحلقات املتوسطة بني الطيور والزواحف، وهو أول طائٍر يظهر له ريٌش يف جسمه. املعرّب.

]2]-موريس كوري )1888 ـ 1975 م(: عامل أحياء فرنيس. نجل ماري كوري. مختص يف دراسة شجرة الجينات الوراثية للكائنات التي كانت تعيش عىل 

األرض قبل 180 مليون سنة. املعرّب.

]3]-نسبة إىل المارك.

]4]-التحويلية )mutationism(: التغيار األحيايئ، تحّول أو تغرّي مفاجئ يطرأ عىل الكروموسومات أو عىل الجينات الوراثية ]املورِّثات]؛ فيؤّدي ذلك إىل 

نشوء مواليد جديدة ذات خصائص مل تكن ألّي من األبوين املنتجني. املعرّب، نقالً عن: منري البعلبيك، املورد الحديث، قاموس إنجليزي - عريب.
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إمير  ت.  قام  ثم  الجديدة.  واملناخات  بالظروف  رهٌن  الجديدة  األنواع  تكوُّن  أّن  أرى 

بإصالح كالمه قائالً:

»أرى أن هــذه التغــرّيات رغــم توقُّفهــا عــى الظــروف الخارجيــة، بيــد أن 

صٍة.« ــخَّ ــدوٍد مش ــن ح ــاً ضم ــون ممكن ــا يك ــا إمن تطّوره

ثم قال العامل الهولندي لوستي:

ــة  ــارص والعوامــل الداخلي »رمبــا وجــب البحــث عــن أســباب التكامــل يف العن

ــدل«]]]. ــي حددهــا من الت

وقال العامل الفرنيس غينو:

»أرى أن التكامل إمنا ينتج من خالل )التطابق السابق(«.

ويف نهاية املطاف جاء لويس فيبلتون )1861 ـ 1930 م( ليقولها بجرأٍة ووضوٍح: إذا 

اعتقدنا بوجدود التكامل، فمن البداهة أاّل يكون هناك للصور حدٌّ فاصٌل إطالقاً. والدليل 

باٌت متوازيٌة،  عىل ذلك أن شجرة أنساب األنواع الحية يف أغلب املوارد لها فروٌع وتشعُّ

يندر نسبتها إىل أصٍل واحٍد ومبدأٍ مشرتٍك. إن التحولية ال تعدو أن تكون مجرد وهٍم ال 

أساس له عىل أرض الواقع«]]].

ــن هــم األنســب واألجــدر  ــار ـ الذي ــامء اآلث ــب عل ــدو أن أغل ــك يب ــع ذل »وم

بإبــداء الــرأي والحكــم يف هــذا الشــأن مــن غريهــم ـ يرّجحــون كّفــة الالماركيــة 

ــه إىل  ــِف ميل ــري مل يُخ ــور كول ــى الربوفيس ــرى، وحت ــل األخ ــائر العل ــى س ع

ــي  ــة الت ــة الحديث ــل نوعــاً مــن الالماركي ــه متث ــد أن الماركّيت ترجيحــه أيضــاً. بي

ــات  ــات والجين ــول الكروموزوم ــدة ح ــافات الجدي ــع االكتش ــاً م ــق أيض تتطاب

أيضــاً«]]].

]1]-غريغور يوهان مندل )1822 ـ 1884 م(: أبو علم الوراثة، وعامل نبات وراهب منساوي. أجرى الكثري من التجارب واكتشف القوانني األساسية للوراثة. 

وكانت تجاربه هي األساس لعلم الوراثة. نرشت نتائج بحوثه وخالصة تجاربه يف علوم الوراثة عام 1860 م، إال أن أحداً مل ينتبه إليها بسبب اهتامم العلامء 

بنظرية دارون يف حينها، إىل أن عرث بعض العلامء عىل هذا التقرير عام 1900 م، ومنذ ذلك الحني ُعرف فضل أبحاثه عىل علم الوراثة. املعرّب.

]2]-الدكتور مهدي گلشني، تحلييل از ديدگاه هاي فلسفي فيزيكدانان معارص، ط 2، ص 709 ـ 710.

]3]-املصدر أعاله، ص 712.
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وقال مارسلني]]] ودان بيوتر:

»لقــد أراد دارون أن يحــدد التغــرّيات الحاصلــة عــن طريــق الكائنــات الكاملــة، 

وهــذا األمــر هــو، يف الحقيقــة، مــن قبيــل وضــع الحصــان خلــف العربــة«.

طبقاً لنظريات وايزمن التي تم بسطها ما بني عامي )1919 ـ 1920 م( عىل يد العامل 

األمرييك إدوين غرانت كونكلني]]] املولود سنة 1863 م، واألستاذ يف جامعة برينستون، 

النطفة  يف  الحادثة  التغريات  يف  النوع  عىل  الطارئة  التغري  أسباب  عن  البحث  يجب 

والخلية األوىل. وقد بنّي كونكلن هذا األمر قائالً:

»إن جميــع الخصائــص التــي تنمــو ويتــم بســطها وتتكامــل الحقــاً يف الكائــن، 

موجــودٌة يف البويضــة«.

من الواضح أن املسألة ال تقف عند هذا الحّد، ويبقى السؤال قامئاً: ما هو منشأ 

التغريات التي تعتمل داخل البويضة؟ واإلشكال الذي يؤخذ عىل هذه اآلراء هو التساؤل 

القائل: أال ترون أن هذه الالماركية الخاصة هي بدورها خاطئٌة أيضاً؟ إذ من الواضح أن 

العلوم والتجارب ال تقبل التوريث؟

ـ من أين لك أن تعلم؟ أجل إنها ال تقبل االنتقال عرب الوراثة حاليّاً، ولكن أال ميكن 

أن تكون قد كانت يف السابق ويف بداية مرحلة معرفة األرض قابلًة لالنتقال؟ إن تجاربنا 

يف قبال هذه املراحل الطويلة يف غاية القرص! ومن املمكن جّداً أن تكون النطفة اليوم 

قد اكتسبت املقاومة يف قبال التغرّيات الخارجية.

تزداد  فيها،  والتدقيق  التعمق  تم  بعُد. ومهام  تُحلَّ  مل  املسألة  أن هذه  ال شك يف 

نفَسها  فإنها  التكامل،  ميكانيكية  مسألة  تَُحلَّ  مل  إذا  حاٍل  كلِّ  وعىل  وتعقيداً.  إشكاالً 

مسألٌة قطعيٌة وغرُي قابلٍة للتشكيك. والدليل اآلخر بهذا الشأن قد تم تحصيله من طريق 

الدراسة يف حياة الطفيليات ذات التغرّيات الشديدة واملشخصة.

كام نعلم فإن التطفيل يعني أن يعيش كائٌن عىل حساب كائٍن آخَر، بحيث يجّف 

. املعرّب. ]1]-باول مارسيلني بريثر )1822 ـ 1912 م(: عامُل آثاٍر وعامُل نباٍت فرنيسٌّ

]2]-إدوين كونكلني )1863 ـ 1952 م(: عامُل أحياٍء أمرييكٌّ.
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املتعشقة  والنباتات  األمعاء  ديدان  تفعله  ما  وهذا  بالتدريج،  بسببه  اآلخر  الكائن 

بالنباتات األخرى.

ولكن، حيث لُوحظ، فإن الطفييل عندما يتغذى عىل كائٍن آخَر ويتشبّث به، تغدو 

األعضاُء التي ال يعود بحاجٍة إليها ضعيفًة وذاويًة، ثم تزول بالتدريج«]]].

يف الصفحة رقم 720 تم طرح هذه املسألة، وعنوانها: »يتم اليوم إعادة بحث جميع 

الفتوحات مجدداً، ويتم االتجاه نحو وحدة املادة«. ويف الصفحة رقم 688 يتم بحث 

عنوان: »إن عرش سلطة التحليل قد أخذ باالهتزاز«، ويف الصفحة رقم 697 تم بحث 

عنوان: »إن مذهب التكامل يواجه الكثري من املشاكل«.

هل بلغ العلم حّداً من العمق والشمول بالنسبة إىل حقائق الوجود بحيث أضحت له 

الكلمة األوىل واألخرية عىل البرش يف جميع هذه الحقائق ويف جميع الظروف واألزمنة؟

قال تعاىل يف محكم كتابه الكريم: )َوَما أُوتِيُتْم ِمَن الِْعلِْم إِالَّ َقلِياًل(]]]، و )َوُقْل َربِّ 

زِْديِن ِعلْاًم(]]]، و )يَرَْفعِ اللَُّه الَِّذيَن آََمُنوا ِمْنكُْم َوالَِّذيَن أُوتُوا الِْعلَْم َدَرَجاٍت(]4].

ويف البداية، قبل بيان محدودية العلم وضعفه عن التعّمق واإلحاطة بجميع حقائق 

بعظمة  ـ  مخترَصٍ  بحٍث  ضمن  ـ  نذكّر  واملستويات،  األبعاد  جميع  من  الوجود  عامل 

ورضورة العلم وطاقاته الحيوية.

»خاتم ملك سليامن است علم.. جمله عامل صورت وجان است علم«]5].

واآلن، حيث بدأ النسيم املنعش، والذي يبعث األمل املفعم بشوق البرشية عىل نحٍو 

جادٍّ إىل عودة القيم اإلنسانية السامية، يهّب عىل ساحة حياة اإلنسان برعايٍة ورحمٍة 

اإللهي وخرجت من  الدين  الله سبحانه وتعاىل.. واآلن، حيث بزغت شمس عامل  من 

خلف الغيوم املصطنعة بفعل جهل الجاهلني وغرور أصحاب السلطة، وبدأت أشعتها 

]1]-الدكتور مهدي گلشني، تحلييل از ديدگاه هاي فلسفي فيزيكدانان معارص، ط 2، ص 712 ـ 713.

]2]-اإلرساء: 85.

]3]-طه: 114.

]4]-املجادلة: 11.

]5]-ومضمونه باللغة العربية: )إن العلم خاتم ملك سليامن، والعامل بأرسه صورة والعلم روحه(.
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الصباحية تداعب أجفان النامئني منا عىل وجه البسيطة.. واآلن، حيث أخذ العلم من 

خالل تقديم تطبيقاته الكمية والكيفية يف الدائرة الواسعة لعامل الوجود يعمل عىل رفع 

تهمة املخالفة واملعارضة للدين عن نفسه.. واآلن، حيث افتضحت األهداف والغايات 

غري اإلنسانية لألنانيني املستبدين الذين كانوا من خالل عرضهم للدين املشّوه والسطحي 

يعملون عىل حرمان أنفسهم وإخوتهم يف اإلنسانية من حقيقة وجوهر الدين اإللهي.. 

العلم  الفئة من دعاة حامية  الستائر عن املدعيات ونفاق هذه  واآلن، حيث تّم رفع 

من الذين قاموا )من دون االطالع والتعرف الصحيح والكامل عى العلم وتطبيقاته( 

مبجرد االكتفاء بالنظر من بعيد إىل بعض األبعاد امللحوظة للعلم، من قبيل: التكنولوجيا 

فقط.. واآلن حيث صار العلامء واملفكرون واملدققون يف حقل الدين والعلم من خالل 

التعريف والتقييم الدقيق لهاتني الحقيقتني العظيمتني، بكل رصاحة وإخالص إىل رضورة 

تكميل )الحياة املعقولة( للبرش، من خالل املواءمة بني العلم والدين، من الجدير أن 

تُتَّخذ خطواٌت أوسُع يف هذا الطريق املؤدي إىل سعادة اإلنسان الحقيقية، وال ينبغي 

التأخري يف ذلك أبداً، وال بد من العمل رسيعاً عىل رفع الحجب التي وضعها الجاهلون أو 

املغرضون املعاندون للعلم والدين عىل الوجه الحقيقي والناصع للعلم والدين اللذين 

يكّمل أحدهام اآلخر]]].

ويف هذا املورد سنختم هذه املقدمة التمهيدية بالتذكري بهذه العبارات الخالدة عن 

ماكس بالنك الذي هو بحقٍّ من آباء العلوم يف القرن العرشين للميالد دون جداٍل:

»يف مــا يتعلــق بالعالقــة بــني الديــن والعلــم، ال بــد مــن أن نضيــف القــول بــأن 

تلــك األشــكال مــن الديــن التــي كانــت تتخــذ موقــف اإلنــكار مــن الحيــاة، ال 

تنســجم مــع وجهــة النظــر العلميــة، وتتناقــض مــع أصولــه وقواعــده. إّن كلَّ 

، وعــى هــذا األســاس فإنــه يف  إنــكاٍر لقيمــة الحيــاة، هــو إنــكاٌر لتفكــريٍ بــريٍّ

]1]-إن حكاية العلم والدين شبيهٌة بقصة شقيقني قريبنْي من بعضهام ومحبنْي لبعضهام، ولكن حكمت الظروف عليهام يك يعيش كلُّ واحٍد منهام بعيداً 

عن اآلخر، وبالتدريج أخذ كلٌّ منهام يكتسب طبيعة البيئة التي يعيش فيها وهي بيئٌة مغايرٌة ومختلفٌة جّداً عن البيئة التي يعيش فيها الشقيق اآلخر، 

وعىل الرغم من أن كلَّ واحٍد منهام كان يسعى حثيثاً يف البحث عن اآلخر، ولكن بسبب تغري شكليهام والخصومة والعداوة التي أخذت تحكم العالقة 

بني البيئتني، مل ينجح أيٌّ منهام يف العثور عىل اآلخر، وعندما احتدم الجيشان من كال البيئتني واصطفا يف مواجهة بعضهام، خرج الشقيقان من بني الصفني 

ونزال وسط ساحة املعركة واحتدم الرصاع بينهام، وأخذ كلُّ واحٍد منهام ِبَشْهر السالح عىل األخر، ولكنهام عندما اقرتبا من بعضهام تعرّف كلٌّ منهام عىل 

اآلخر، فألقى كلُّ واحٍد منهام بسيفه إىل األرض وتعانقا، ولِتمتُّعِ كلِّ واحٍد منهام بالقدرة واألهمية، جرّا معهام كلتا البيئتني والجيشني )من العلامء املحرتفني 

واملتدينني العاديني( إىل الصلح والسالم.
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ــل هــو  ــم فحســب، ب ــة للعل ــكاراً لألســس الحقيقي ــّد إن ــايئ ال يُع ــل النه التحلي

إنــكاٌر للديــن أيضــاً. وأرى أن أكــرث العلــامء يوافقوننــي الــرأي والقــول بــأن هــذا 

اإلنــكار )والعدميــة( الدينيــة تقــّوض العلــم أيضــاً.

لــن يحصــل تضــادٌّ حقيقــيٌّ بــني العلــم والديــن أبــداً، فــكلُّ واحــٍد منهــام يكّمــل 

اآلخــر. إن كلَّ شــخٍص جــادٍّ ومفكــٍر يلتفــت إىل هــذا األمــر وأنــه إذا كان البنــاء 

ــٍة مــن التعــادل  ــة يف حال ــوى النفــوس البري ــع ق ــوم عــى أن تكــون جمي يق

واالنســجام والتناغــم يف مــا بينهــا، يتعــنّي عليهــا االعــرتاف بالعنــرص والعامــل 

الدينــي يف طبائعهــا، وتعمــل بجــدٍّ عــى تنميتهــا وتطويرهــا. وليــس مــن قبيــل 

ــك النفــوس  ــل تل ــع العصــور مبث ــار يف جمي ــع املفكــرون الكب ــة أن يتمت الصدف

ــن. مــن التعــاون بــني الفهــم  ــة العميقــة، رغــم تظاهرهــم بعــدم التديّ الديني

واإلرادة ظهــرت ألطــف مثــار الفلســفة أال وهــي مثــرة األخــالق. إن العلــم 

ــب  ــه ح ــب مع ــه يجل ــث إنّ ــن حي ــاة، م ــة يف الحي ــم األخالقي ــن القي ــد م يزي

الحقيقــة وتقديســها. َفُحــبُّ الحقيقــة يتجــى يف ســعينا الحثيــث والــدؤوب إىل 

تحصيــل املعرفــة األقــرب إىل الصحــة بشــأن العــامل املــادي واملعنــوي املحيــط 

ٍم يف املعرفــة يضعنــا يف مواجهــة بعضنــا  بنــا، والقداســة مــن حيــث إّن كَل تقــدُّ

عــى أســاس وجودنــا«]]].

األدلة الخمسة علی ضرورة وعظمة العلم

يبدو أّن هناك خمسًة من بني األدلة عىل رضورة وعظمة العلم، تحظى باألهمية 

القصوى.

الدليل األول: النشاط املذهل واملدهش والنتائج األكرث إدهاشاً التي تّم تقدميها حتى 

اآلن إىل البرشية بشأن االكتشافات واملعارف الواسعة والعميقة ـ والنسبية يف الوقت 

نفسه ـ يف دائرة العالقات األربعة: )أي: عالقة اإلنسان بنفسه، وعالقته بخالقه، وعالقته 

بالعامل، وعالقته بإخوته يف اإلنسانية(.

الثاين: إن العلم ال يسقط عن االعتبار ذلك اليشء الوحيد الذي ميتلكه يف  الدليل 

]1]-ماكس بالنك، علم به كجا مي رود؟، ترجمه إىل اللغة الفارسية: أحمد آرام، ص 234 ـ 235.
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دائرة اختصاصه، ويعمل عىل بيانه بأدواته الخاصة، وال يحطمه مبعول الجملة املدّمرة 

التي تقول: )إين ال أقبل إال مبا أراه بوصفه حقيقًة(، وال يسقط قيمته مبثل هذا الكالم، 

الحقائق ال  التي يستعملها لكشف  األدوات  أن  أفضل من غريه  العلم يدرك  ألن هذا 

تعدو الحواس الطبيعية واملختربات واألنشطة الذهنية للشخص العامل، وعليه تكون هذه 

الحقائق مصطبغًة بالخصائص البنيوية والبيئية والعوامل اإلدراكية واألهداف والغايات 

ال  األمور،  بهذه  مموَّهًة  حقائق  للعامل  تقدم  إمنا  األنشطة  هذه  فإن  وبذلك  الخاصة، 

باملعاين  والزاخرة  الخالدة  الجملة  االعتبار هذه  بنظر  نأخذ  )كام هي(. نحن  الحقائق 

والتي تقول: »إننا يف مرسح الوجود لسنا مجرّد متفرجني، بل نحن ممثلون أيضاً«. عىل 

ما رّصح بها املفكرون والفالسفة املتقدمون واملتأخرون من الرشق والغرب ابتداًء من 

)الوتيس( الصيني القديم إىل روبرت أوبنهامير]]] الغريب الحديث، ونجدها بوضوٍح يف 

جميع أنواع العلم، دون أن نرى حاجًة إىل االستدالل واالستشهاد عىل إثبات ذلك.

الدليل الثالث: إن العلم ال يفصل بني الحقائق املوجودة يف مرسح الحياة أو التي 

من شأنها أن تتحقق عىل نحو الرضورة واملناسبة، رغم اختالفها يف طرق حصولها عىل 

الرضورات  وإن  الواقعية،  يبحث يف  العلم  أن  إىل  بالنظر  املذكور  الفصل  إن  الحقائق. 

واملناسبات من جملة الواقعيات، يعّد نوعاً من املواجهة مع العلم، حيث سيخرج العلم 

يف نهاية املطاف منترصاً من هذه املعركة بعد إثبات أنها من الحقيقة.

لدعم هذا الدليل نرجو من القارئ التدقيق يف عبارة ماكس بالنك التي ]تقدم ذكرها 

والتي] سنذكرها يف الدليل الرابع أدناه ]أيضاً].

الدليل الرابع: كلام رفع العلم واملعرفة من معرفتنا بعظمة وقانونية عامل الوجود، 

إىل  نحتاج  الحياة،  القداسة يف هذه  اكتساب  إنّنا، يف  إْذ  وقداسًة،  يزداد عظمًة  سوف 

رشطني رئيسني، وهام:

الرط األول: اإلميان بأن وجودنا يكمن يف عالٍَم مفهوٍم وأنه سائٌر إىل هدٍف وغايٍة 

. املدير العلمي يف مرشوع مانهاتن لتصنيع السالح النووي األول يف الحرب العاملية الثانية،  ]1]-روبرت أوبنهامير )1904 ـ 1967 م(: فيزيايئٌّ أمرييكٌّ يهوديٌّ

وهو يُعرف بـ )والد القنبلة النووية(. واشتهر مبقولته التي قال فيها: )Now, I am become Death, the destroyer of worlds( مبعنى: )اآلن أصبحت 

أمثل املوت املدّمر للعوامل(. كعامل يشتهر أوبنهامير مبؤسس املدرسة األمريكية للفيزياء النظرية. كام حقق إنجازاٍت هامًة للفيزياء، مثل: )تقريب بورن ـ 

أوبنهامير(، وعمل عىل نظرية )الربوتون ـ إلكرتون(، والثقوب السوداء، وميكانيكا الكم واألشعة الكونية. املعرّب.
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أسمى، وهو ما تّم الترصيح به يف قوله تعاىل: )إِنَّا لِلَِّه َوإِنَّا إِلَْيِه َراِجُعوَن(]]].

الرط الثاين: العلم بحقائق الوجود يف حدود اإلمكان، ونحن بدورنا نَُعدُّ من بينها.

ولإلميان بعظمة وقداسة العلم ميكنكم االستعانة بكلامت العظامء من كبار رجال 

الحقائق(.  عن  الناس  أبعد  من  الذين هم  املتبجحني  املقلدين  )دون  واملعرفة  العلم 

ونكتفي هنا بذكر عبارٍة عن ماكس بالنك بوصفه مرتبِّعاً عىل قّمة عرش العلم يف العامل 

املعارص، حيث يقول:

ــي  ــفة أال وه ــار الفلس ــف مث ــرت ألط ــم واإلرادة ظه ــني الفه ــاون ب ــن التع »م

ــث  ــاة، مــن حي ــة يف الحي ــم األخالقي ــد مــن القي ــم يزي مثــرة األخــالق. إن العل

إنـّـه يجلــب معــه حــب الحقيقــة وتقديســها. فحــبُّ الحقيقــة يتجــى يف ســعينا 

ــامل  ــأن الع ــة بش ــرب إىل الصح ــة األق ــدؤوب إىل تحصيــل املعرف ــث وال الحثي

ٍم يف املعرفــة  املــادي واملعنــوي املحيــط بنــا، والقداســة مــن حيــث إّن كلُّ تقــدُّ

ــا«]]]. ــا عــى أســاس وجودن ــة بعضن ــا يف مواجه يضعن

خالل  من  الرئيسة،  هويته  عن  الجاد  الدفاع  يف  العلم  حّساسية  الخامس:  الدليل 

التقديم التدريجي للحقائق. إنه ملن القضايا البديهية أو الصادقة بالرضورة أّن العلم 

الحقيقي أو العلم املشتمل عىل هويته الحقيقية هو عبارٌة عن إيضاح الحقيقة التي 

يقيم الشخص العامل ارتباطاً معها. إّن العلَم الحقيقيَّ هو عبارٌة عن ذلك اليشء الذي 

يكشف عن الحقيقة مائة باملائة، ومع نقصان واحٍد باملائة من اإليضاح املطلوب، سيعّد 

ذلك نقصاً من رصيد العلم أيضاً. مبعنى أنه عندما يبلغ سعينا التحقيقي وبحثنا العلمي 

تسميتها حقيقًة  نستطيع  ال  الحقيقة،  بشأن  والتفسري  اإليضاح  من   %  99 مقداره  ما 

واالطمئنان  والظن  االحتامل  نسبة  ارتفاع  بذلك من جهة  ولو سمحنا ألنفسنا  علميًة، 

بقربنا من الحقيقة املفرتضة، وجب علينا اإلشارة يف الوقت نفسه إىل ذلك الواحد باملئة 

من الجهل، والترصيح بأن درجة الظن واالطمئنان من قبلنا بالحقيقة املفرتضة مل يصل 

بعُد إىل درجة اليقني والعلم الحقيقي.

]1]-البقرة: 156.

]2]-ماكس بالنك، علم به كجا مي رود؟، ترجمه إىل اللغة الفارسية: أحمد آرام، ص 234 ـ 235.
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الحقيقة هي أننا لو عملنا عىل جمع املدعيات العلمية للقرن التاسع عرش والقرن 

العرشين للميالد، والتي ثبت الحقاً أنها مجرُّد نظرياٍت وفرضياٍت تّم إبطالها، وال سيام 

يف حقل العلوم اإلنسانية، فإننا سوف نحصل يف هذا الشأن عىل عّدة مجلدات ميكن لها 

أن تكون كفيلة بإحداث ضّجِة من خالل العرض التدريجي للحقائق.

هناك مناذُج قليلٌة من املسائل التي ميكن ذكرها والتي ال تزال املساعي الجادة للعلم 

والفلسفات العلمية بحسب املصطلح تواصل مجهوليتها.

ويف ما يتعلق بهذه القضية الثانية، إّن اعتبار وقيمة العلم تكمن يف ما اكتشفه واقعاً 

بوصفه حقيقًة، ويقول:

إين قــد حصلــت عــى هــذه الحقيقــة، وال يطــرح القضايــا املحتملة ومــا يُصطلح 

عليــه بالنظريــات غــري الثابتــة بوصفهــا علــامً، ومــا أكــرث األدمغــة الكبــرية التــي 

تــّم غســلها يف هــذا الشــأن، وســلكت طرقــاً خاطئــًة لألســف الشــديد.

والغايات  واألهداف  الخاص  باملوقف  الشعور  خالل  ومن  املوضع  هذا  مثل  ويف 

هذه  أدرك  قد  األخرى،  والرشائط  املكرّبة،  واألداة  املخترب  هذا  خالل  من  أو  الخاصة، 

الحقيقة، ومن املمكن أن تكون قابلًة لفهم وإدراك قافلة العلم بأرسها. ويف ما ييل نذكر 

مناذج من املسائل التي مل يتمكن العلم رغم سعيه الحثيث من الوصول إليها.

وألكساندر  فالماريون]]]  كاميل  من  لكلٍّ  بعبارتني  البحث  هذا  نستهل  سوف 

أوبارين]]]، واألول هو من أشهر العلامء يف علم الهيئة والنجوم، والثاين هو األشهر يف 

علم األحياء. أما عبارة فالماريون فهي تقول:

»تالحظون أننا نفكر، ولكن ما هو التفكري؟ ال ميتلك أحٌد القدرة عى اإلجابة عن 

هذا السؤال. نحن منيش، ولكن ما هي حقيقة هذا السلوك العضيل؟ ال أحد يعلم. 

أرى أّن إراديت هي عبارٌة عن قّوٍة غريِ ماديٍة، بل إن جميع خصائيص الروحية 

تعمل  إراديت  أن  أرى  وبذلك  ذلك،  فعلت  يدي  رفع  أردت  فحيثام  ماديٍة،  غريُ 

. وقد عمل يف البحث النفيس واملواضيع ذات الصلة أيضاً، كام نرش عّدة  ]1]-نيكوال كاميل فالماريون )1842 ـ 1925 م(: مؤلٌف وكاتٌب وعامٌل فليكٌّ فرنيسٌّ

مقاالٍت ورواياٍت يف الخيال العلمي يف مجلة علم الفلك عام 1882 م. املعرّب.

]2]-ألكسندر أوبارين )1894 ـ 1980 م(: عامٌل سوفيايتٌّ مختصٌّ يف حقل الكيمياء الحيوية. املعرّب.
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عى تحريك األمور املادية، فام هي حقيقة هذه الظاهرة؟ ما هي حقيقة تلك 

الواسطة التي تؤدي إىل صدور أمٍر عاديٍّ من قّوٍة حيويٍة؟ ليس هناك من يتصّدى 

إىل اإلجابة عن هذه األسئلة. قولوا يل: كيف تعمل األعصاب البرصية عى نقل 

الصور الخارجية إىل الذهن؟ أخربوين: كيف سيتّم إدراك حقيقة هذا التفكري؟ ما 

هي عوامله [ال دائرة عمله]؟ ما هي طبيعة النشاط الذهني؟ ميكن يل أن أطرح 

سلسلًة من هذه األسئلة، وقد تستغرق مني عّدة أعواٍم دون أن أتوقف، يف حني 

ال ميكن ألكرب العقول أن تجيب عن األتفه من بني هذه األسئلة!«]]].

وأما عبارة العامل السوفيتي ألكسند أوبارين، فهي كاآليت:

»إمنــا مــن خــالل هــذه الفهــم التكامــيل نحصــل عــى إمكانيــة ال مجــرد فهــم مــا 

ــَم يحــدث ذلــك فحســب؟ بــل ســوف  يحــدث يف أجســاد الكائنــات الحّيــة، ولِ

نتمكــن أيضــاً مــن اإلجابــة عــن ســبعة ماليــني االســتفهامات املاثلــة أمامنــا مــن 

أجــل التعــرّف عــى املفهــوم الحقيقــي لجوهــر الحيــاة«]]].

املتقدمة  األسئلة  من  السبعة  املاليني  تلك  إىل  أضفنا  لو  أننا  هو  فيه  ال شك  ومام 

السؤال القائل: )لَِم يجب أن تكون الحركة تكاملية؟(، والسؤال القائل: )لَِم يتعنّي عى 

التكامل اختيار سلوك هذا الطريق؟(، سوف نحصل عىل سبعة ماليني سؤاٍل وسؤالني. 

ولحسن الحظ فقد التفت السيد أوبارين إىل هذين السؤالني بنفسه.

وقال يف موضعٍ آخَر:

ــزال املعلومــات بشــأن هــذا التكامــل شــحيحًة لألســف الشــديد، وهــي   »ال ت

ــت  ــٍم، ودون أن نلف ــكٍل ُمنظَّ ــارها بش ــد مس ــن تحدي ــا م ــن أن متكنن ــل م أق

االنتبــاه إىل املتغــرّيات الكيفيــة ملنظومــة االنتقــال الفاعــل للمــوارد التــي تحدث 

يف مراحــَل خاصــٍة مــن التكامــل«]]].

]1]-محمد فريد وجدي، عىل أطالل املذهب املادي، ص 38. نقاًل عن: كاميل فالماريون، القوى املجهولة يف الطبيعة.

]2]-إلكسندر أوبارين، حيات: طبيعت منشأ وتكامل )الحياة: طبيعتها ومنشؤها وتكاملها(، ص 183. )مصدر مرتجم إىل اللغة الفارسية(.

]3]-املصدر أعاله، ص 299.
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وقد رّصح إرفني رشودينغر قائالً:

 »ال ميكــن مــن دون اإلميــان بوجــود اللــه أن نجيــب عــن مســألة ظهــور الحيــاة 

ــاليبنا الفكرية«. بأس

وقال أيضاً:

 »إن العنــارص األساســية للكائــن الحــي، ليســت أثــراً إنســانّياً )طبيعّيــاً( قاســياً، 

بــل هــي عمــٌل دقيــٌق جــّداً وماهــٌر تــّم توجيهــه وإمتامــه عــى طبــق قواعــد 

ميكانيــك الكــم اإللهــي«]]].

بإضافة  الفيزياء  الحياة تساوي  )هل  الصفحة رقم 26 من مقدمة كتاب  وجاء يف 

الكيمياء؟( ملؤلفه: بريند أوالف كوبرز]]]]]]، بعنوان )الحياة من وجهة نظر مشاهري علم 

الفيزياء(:

ٍر لتعقيد املنظومات الحية إمنا يتم إدراكه من ِقبل اإلنسان إذا بنّي   »إن أهم تصوُّ

كرثة اإلمكانات )االحتامالت( يف البنية الجوهرية للخاليا الوراثية بشكٍل منظٍَّم. 

[عن باسكوال جوردان]4]] يف سلسلة خليٍة تحتوي عى أربعة ماليني بنيٍة أساسيٍة، 

ميكن ويحتمل أن نأخذ بنظر االعتبار )عرة عى مليونني وأربعمئة ألف طريقٍة 

مختلفٍة لنظم التكامل(، يف حني أن عدد اإللكرتونات املكونة للكون األكرب هو 

عبارٌة عن )عرٍة عى مائٍة وعرين(«]5].

ويف ما ييل ننتقل إىل بيان مناذج من املسائل التي مل تتمكن العلوم من تقديم إجاباٍت 

مقبولٍة عنها عىل الرغم من مساعيها وجهودها الحثيثة واملتواصلة يف هذا الشأن:

قبال  يف  »الغري«  إثبات  عامٍّ  وبشكٍل  الذهن،  عن  الخارجة  العني  إثبات حقيقة   .1

»األنا« بواسطة العلم املحض أو الفلسفة العلمية البحتة؟

]1]-حيات جيست؟ )ما هي الحياة؟(، نص أملاين مرتجم إىل اللغة الفارسية، ص 151.

]2]-بريند أوالف كوبرز )1944 ـ ؟ م(: عامُل فيزياء أملاينٌّ. املعرّب.

[3[-Berend Olaf Kuppers

]4]-باسكوال جوردان )1902 1980 م(: عامُل فيزياء أملاينٌّ. له مسهاماٌت كبريٌة يف ميكانيكا الكم ونظرية الكم الكبرية، وساهم أيضاً يف علم املصفوفات 

ونظرية جوردان للجرب. املعرّب.

]5]-مجلة نيايش 2 )الشهرية(، نقاًل عن النص األملاين. )مصدر فاريس(.
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السامية  الحقائق  بديالً عن  يُعترب  الذي  املطلق  املادة مبفهومها  املادة؟  ما هي   .2

من  انطالقاً  تعريفها  يتم  التي  والجزئية  الطبيعية  والظواهر  العنارص  دون  للوجود، 

املواقف والغايات املحددة.

3. ما هي الحركة؟ وما هي القّوة )الطاقة(؟ وما هي أنواعها وأقسامها؟

4. هل تقترص أنواع الحركة عىل تلك التي يتم توظيفها يف العلوم األساسية وغريها 

من العلوم املتحققة؟

5. ما هي العالقة بني هاتني الحقيقتني )املادة والحركة(؟

6. لَِم تتحرّك املادة؟

7. لَِم سلكت املادة سبيل هذه الحركة؟

8. عىل فرض انفتاح النظام الكوين، هل ميكن القول: إن هذه الحركة يف هذا املسار 

أبديٌة؟ وما هو الدليل عىل ذلك؟

الحرص  قائٌم عىل   ، ( وذهنيٍّ إىل عينيٍّ )خارجيٍّ املوجود  أو  الوجود  تقسيم  9. هل 

العقيل؟

10. هل تم رسم الحدود الحقيقية بني »األنا« و»الغري« يف عامل الفيزياء، أم أن هذه 

الحدود هي مجرُد حدوٍد اعتباريٍة، كام ذهب إىل ذلك بعض املفكرين املختصني يف حقل 

الذّرات الجذرية للطبيعة يف الكون؟

11. حيث تكون معرفتنا وعلمنا مثرًة لـ )أنا وعوامل اإلدراك( من جهٍة، والـ )غري 

والظروف املُدَركة أو اليشء يف حّد ذاته( من جهٍة أخرى. ما هو الدليل العلمي الذي 

تستند إليه هذه املجموعة من املفكرين عندما يّدعون أنهم يرون أن الذهن يعكس يف 

ذاته الحقائق العينية والخارجية دون أدىن ترصٍّف من ناحية العوامل اإلدراكية وظروف 

ورشائط األشياء املدَركة؟ أمل يقل الفيلسوف الصيني بناًء عىل ما نقله عنه الفيلسوف 

واملشاهد عى  املمثل  دور  منارس  األكرب،  الوجود  »إننا يف مرسح  بور:  نيلز  الدمناريك 

السواء«؟
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نسبيٌة؟ وعىل  أم  واملعرفة مطلقٌة  العلم  )الغري( يف  و  )األنا(  بني  الحدود  12. هل 

فرض نسبيتها، ما هو عامل وسبب النسبية فيها؟ هل يعود ذلك إىل معلوماتنا وكميتها 

وكيفيتها؟ أم يعود ذلك إىل مجرّد مواقف العامل املدرِك أم املدرَك واألصول األولية التي 

هي من صنع حاالتنا الذهنية أو النفسية وما إىل ذلك؟

التي تغرس يف  البذور  التي يحصل عليها البرش هي من قبيل  13. هل املعلومات 

ذهن اإلنسان، ثم تنمو وتزدهر؟ أم أنها مجرّد أموٍر اكتسابيٍة ونشاطاٍت غريِ مسبوقٍة 

للدماغ؟ أم يجب التفريق بني األنشطة، والقول بأن بعضها هو من قبيل: غرس البذور 

يف مزرعة الذهن، حيث تنمو وتزدهر بفعل التعليم والتعلم والتجارب واملشاهدات، 

وتكون بحسب املصطلح الغريب من قبيل املعلومات األولية والسابقة، وبعضها اآلخر من 

قبيل االنعكاس واالكتساب واألنشطة غري املسبوقة يف ذواتنا؟

14. ما هو التفسري الصحيح للنشاط الذهني التجريدي، من قبيل: تجريد املفاهيم 

العامة، وتجريد العدد، وتجريد القضايا الكلية، والتفاوت املاهوي والعريض لها؟

وذلك  العام،  مبعناها  الطبيعة  قوانني  بني  الرضورية  العالقة  ثبوت  فرض  عىل   .15

الجانب من القوانني املرتبطة بالحقائق اإلنسانية الخارجة عن دائرة االختيار واالستناد 

إليها، وعىل مبنى املنهج الواقعي الذي يعترب رضورة القوانني حقيقًة عينيًة وخارجيًة، ال 

، هل يحتمل لضّد هذه الرضورة الذي هو اإلمكان بناء عىل  مجرُد ظاهرٍة أو انتزاٍع ذهنيٍّ

قاعدة تبّدل الضد إىل ضّده، أو متخض الضد عن ضّده أن نشهد يوماً ما بسبب تفاعل 

عنرص الهيدروجني وعنرص األوكسجني بنسٍب معينٍة والدة طبق من الحلوى، أو قطاٍر 

من عرشين عربًة؟ إن هذه املسألة تأيت عىل فرض بطالن نظرية تعاقب األحداث طبقاً 

لنظرية ديفد هيوم، وبقطع النظر عن جريان كافة حقائق الطبيعة وما فوق الطبيعة 

التي ترتبط رضورة املوجود بني قوانينها مبوقف اإلنسان يف حقل املعرفة.

16. هل القانون القائل: »إن الغاية تربر الوسيلة« قانوٌن مرشوٌط أم مطلٌق؟ وإذا 

كان مرشوطاً ألن يؤدي ذلك إىل تعويم الحقائق العلمية، والحال أن الحقائق العلمية 

تحيك عىل الدوام عن الثوابت يف مختلف األشكال واألنواع؟ صحيٌح أّن املواقف والرشوط 
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الذهنية والداخلية والتجارب ومعلومات األشخاص، يؤدي إىل تعدد األفهام، ولكن من 

الواضح أن االختالف يف األفهام مغايٌر لتعويم وسيولة الحقائق.

عن  الدفاع  كان  األرض،  عىل  الحية  الكائنات  ظهور  بداية  منذ  املثال  سبيل  فعىل 

النفس أهم قانوٍن أو أصٍل يف الحياة، ومع ذلك رمبا ال نجد عاملني أو فيلسوفني يتفقان عىل 

جواٍب واحٍد عن األسئلة بشأن املاهية والخصائص الذاتية والعرضية للحياة.

كام ذكرنا يف بداية هذا البحث عن عامل األحياء الرويس املعروف ألكسندر أوبارين، 

حيث قال أن األسئلة املرتبطة بجوهر الحياة قد تبلغ سبعة ماليني سؤاالً، وإليك نص 

عبارته:

 »إمنــا مــن خــالل هــذه الفهــم التكامــيل نحصــل عــى إمكانيــة ال مجــرد فهــم 

ــل  ــب، ب ــك فحس ــدث ذل ــاذا يح ــة، ومل ــات الحّي ــاد الكائن ــدث يف أجس ــا يح م

ــة  ــتفهامات املاثل ــني االس ــبعة مالي ــن س ــة ع ــن اإلجاب ــاً م ــن أيض ــوف نتمك س

ــاة«]]]. ــي لجوهــر الحي ــوم الحقيق ــن أجــل التعــرّف عــى املفه ــا م أمامن

املتقدمة  األسئلة  من  السبعة  املاليني  تلك  إىل  أضفنا  لو  أننا  هو  فيه  ال شك  ومام 

السؤال القائل: )لَِم يجب أن تكون الحركُة تكامليًة؟(، والسؤال القائل: )لَِم يتعنّي عى 

التكامل اختيار سلوك هذا الطريق؟(، سوف نحصل عىل سبعة ماليني سؤال وسؤالني.

 ولحسن الحظ فقد اعرتف السيد أوبارين يف هذا الكتاب بأن معلوماتنا بشأن هذا 

التكامل شحيحٌة للغاية لألسف الشديد:

»يجــب أن نبــني ذلــك بشــكٍل كامــٍل، وعلينــا أن نلتفــت إىل املتغــريات الكيفيــة 

ملنظومــة االنتقــال الفاعــل للمــواد التــي تحــدث يف مراحــَل خاصــٍة مــن تكامــل 

العــامل الحــي«]]].

17. ما هو التعريف الدقيق والجامع للجامل املحسوس والجامل املعقول؟

18. ما هو الفرد الحقيقي للجاملني املتقدمني؟

]1]-إلكسندر أوبارين، حيات: طبيعت منشأ وتكامل )الحياة: طبيعتها ومنشؤها وتكاملها(، ص 183. )مصدر مرتجم إىل اللغة الفارسية(.

]2]-املصدر أعاله، ص 299.
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19. ما هي أسباب االنعكاسات املختلفة للنفس يف التعاطي مع األلوان ]سواًء يف 

الحالة الفردية أو يف حالة النقائض الحاصلة من الرتكيبات املتنّوعة]؟

أفراده  وتجريد  الجامل  ماهية  عىل  للحصول  الجامل  تجريد  اختالف  هو  ما   .20

ومصاديقه مع فهم املفهوم العام، من قبيل: اإلنسان والخط املستقيم؟

العامة، وما هو مفاد نظرية  الجامل واملفاهيم  املطلق يف  التجريد  21. هل ميكن 

بريكيل يف هذه املسألة؟

... ال املعدود وال شكله  العدد، من قبيل: 2 و7 و100  22. ما هو تعريف ماهية 

املكتوب أو امللفوظ؟

23. ما هو التفسري الحقيقي واملقنع بشأن االكتشافات واإللهامات؟

24. ما هو الفن؟

25. هل االكتشافات العلمية والصناعية والفنية ومستحدثات الفلسفية من أنواع 

الظواهر؟

وهناك سؤاالن آخران يف هذا الشأن، واردان ضمن الرقمني: 175 و176.

ما هو مقدار متتع الظواهر أعاله من الوعي والحريات؟

26. ما هو النبوغ والعبقرية، وما هي أنواعها؟

27. ما هو العامل الذي ينشط من أجل تذكُّر موضوٍع أو قضيٍة منسيٍّة؟

28. ما هو تعريف التفكري وأنواعه؟

29. ما هو الفرق بني التفكري والتعقل؟

30. ما هو التجسيم؟ )اعتبار املوجود معدوماً، واملعدوم موجوداً، وقبول ذلك يف 

.) موضعٍ خاصٍّ

املدرِك  )اتحاد  فيه  نشعره  الذي  التناقض  وتفسري  الحضوري  العلم  هو  ما   .31

واملدرَك(؟
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بكمياٍت  مرشوطٌة  أنها  أم  مطلقٌة  قاعدٌة  جزئه«  من  أكرب  »الكل  قاعدة  هل   .32

محدودٍة؟

33. ما هي األصول البديهية التي تجب مراعاتها يف جميع العلوم واملعارف البرشية، 

وهل انحصارها )يف خمس عرة قضيًة( عقالينٌّ ومطلٌق أم استقرايئٌّ؟

اللذة تعرّب عن حقيقٍة واحدٍة أم  للّذة؟ وهل أقسام  الجامع  التعريف  34. ما هو 

الشعور  ولذة  العلم،  ولذة  الجيد،  الطعام  لذة  قبيل:  من  ومتنّوعٍة،  متعددٍة  حقائَق 

باالنتصار، ولذة العثور عىل الجامل؟

35. ما هو التعريف الجامع لألمل )الوجع(؟ وهل أقسام األمل تعرّب عن حقيقة واحدة 

أم حقائق متعددة ومتنّوعة، من قبيل: األمل الجسدي والعضيل، وأمل الجهل، وأمل اإلخفاق، 

وأمل االرتباط بالقبيح، وما إىل ذلك؟

36. ما هو الطريق إىل معرفة األسباب الرئيسة وباألساليب العلمية لظهور الحضارات 

وازدهارها وسقوطها؟

37. ما هي الثقافة؟ وما هي أسباب تنوع تعريافته التي بلغت ما يقرب من 164 

تعريفاً؟

38. ما هي الثقافة الهادفة والطليعية وِمالكاتها؟

؟ وعىل هذا الفرض ما هو  39. هل التوفيق بني جميع عنارص الثقافة أمٌر رضوريٌّ

سبب ضعف اإلنسان وعجزه عن التوفيق بينها؟

40. ما هو سبب عدم انسجام وتناغم عنرصي الثقافة الكبريين، أي العلوم اإلنسانية 

والتكنولوجية؟ ولَِم ظلت العلوم اإلنسانية راكدًة ومتوقفًة، بينام نجد التكنولوجيا يف 

ٍم وازدهاٍر؟! حالة تقدُّ

41. ما هو التعريف الحاسم لإلنسان؟

42. هل معرفة اإلنسان دون النظر إىل قابلياته وأعامله األخالقية هي معرفٌة كاملٌة؟ 

إن هذا السؤال إمنا ينشأ من أن الذي يدرك أن لإلنسان استعداداً للعدالة وخدمة إخوته 

يف اإلنسانية، يعرف اإلنسان أكرث من ذلك الذي ال يدرك هذا األمر.
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43. ما هو تأثري معرفة اإلنسان بالنظر إىل استعداده ونشاطه األخالقي يف حركته 

التكاملية؟

44. ما هو العامل املحرّك للتاريخ؟ وهل يجب أن يكون هذا العامل حقيقيّاً؟

45. هل اإلدراك الذهني الالمتناهي، إدراٌك بشأن الكمية أم أنه يف حد ذاته كيفية؟

؟ 46. هل اإلدراك الذهني الالمتناهي مفهوميٌّ أم مصداقيٌّ واقعيٌّ

47. هل الوصول إىل أصول ومباين الوجود من طريق إدراك قانونيته أيرُس وأقرُب من 

طريق إدراك جامله وعظمته؟

48. ما هي طرق وأدوات تحوُّل البرش من صيانة الذات الطبيعية إىل صيانة الذات 

املثالية، وبعد ذلك صيانة الذات التكاملية؟

49. ما هو طريق حل ومتاهي الرأينْي القائلنْي بعدم تناهي العامل وتناهيه؟]]]

50. إذا كان علمنا بالوضع الراهن للكون كافياً، فام هو طريق معرفة الوضع املقبل 

للكون؟

51. ما هو تفسري التغرّيات الفجائية للنفس وآثارها املذهلة سواًء يف مسري الخري أو 

يف مسار الرشور؟

52. ما هو تفسري الشعور السامي بشأن التكليف السامي؟

مثل  تكون  ال  يك  الناس  لبعض  الذهنية  النشاطات  عىل  السيطرة  تتم  كيف   .53

الرباكني التي ينطبق عليها قول الله تعاىل يف القرآن الكريم: )يُْهلَِك الَْحرَْث َوالنَّْسَل(]]]، 

وإمنا لتسري نحو البناء واإلعامر؟

54. ما هو تعريف ظاهرة االختيار والحرية وطرق االستفادة منهام؟

55. ما هو قانون العلية ومدى انسجامه مع األفعال االختيارية لإلنسان؟

]1]-هناك يف هذا الشأن استدالالن متناقضان، وهام:

أ ـ إن ذهن اإلنسان بشأن استعداد العامل ال يبلغ الساحل، فهو ال نهايئٌّ إًذا.

ب ـ بالنظر إىل تحديد تاريخ انفجار املجرات وقاعدة تبعية الكل لألجزاء يف الكيفية، حيث تكون محدودية كلِّ جزٍء من هذا القبيل، فهو متناٍه إًذا.

]2]-البقرة: 205.
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56. ما هو طريق الصعود من الحرية إىل االختيار؟

57. ما هو طريق رفع الوضع النفيس للناس عرب تقليل األعامل االضطرارية والجربية 

واإلكراهية واالنفعالية، وزيادة األفعال االختيارية؟

58. ما هو طريق الحل النهايئ لظاهريت التعبّد والتعقل وتعريفهام؟

59. ما هي طريقة الحل الحاسم للمفاهيم الثالثة: )السلطة( و )الحق( و )الباطل( 

التي غالباً ما تصطف يف مواجهة بعضها؟

60. نعلم أن )اإلنسان مل يتمكن حتى اآلن من اعتبار العدالة سلطًة والعادل مقتدراً 

الغّي  هذا  من  ويرتدع  يأيت  يوٍم  يف  أمٌل  هناك  فهل  عادالً.  واملقتدر  عدالً  القدرة  أو 

املخجل، ويعترب العدالة سلطًة والعادل سلطاناً؟

61. هل سيتمكن اإلنسان من إقامة االرتباط بشكٍل حرٍّ مع السلطة بجميع أشكالها؟ 

وما هو الطريق إىل تحقيق هذا األمر الحيوي والجوهري؟

واحٍد  لكلِّ  الرئيسة  األبعاد  تعيني  يتّم  وكيف  املجتمع؟  أو  للفرد  األصالة  هل   .62

منهام؟

63. ما هو التعريف الجامع لـ )النقود(؟ هل من املمكن السيطرة عىل االستفادة 

من النقود يف مسار الخري والحركة ورضورتها، أم سيبقى البرش عاجزاً تجاه هذه املسألة 

املصريية بشكٍل مخِجٍل إىل األبد؟

والفكري  العضيل  العمل  قبيل  من  العمل؟  ألنواع  الحقيقية  القيمة  هي  ما   .64

واالكتشايف، والعمل باملحصول العادي والعمل باملحصول العايل؟

الساملة  والحافظة  الذاكرة  أن  إىل  بالنظر  الذاكرة ومحفوظاتها  ما هي حقيقة   .65

تستطيع أن تختزن مليارات املعلومات؟

فأين  املخ،  حافظة  موضع  يف  للفيزياء  صوريًّا  انعكاًسا  املحفوظات  كانت  إذا   .66

تكمن املحفوظات غري املتشكلة وغري املتجلية من قبيل: املفاهيم الكلية؟



133    طفععم السطط و سقصاه بالثغظ و الفطسفئ

األمر  أم سيبقى هذا  النهايئ،  الحل  إىل  الروح والجسم  التالحم بني  67. هل وصل 

غامضاً إىل األبد؟

68. هل املفاهيم املطلقة، من قبيل: الحركة املطلقة، واملادة املطلقة، هي مجموعٌة 

من الحقائق الواقعية أم هي أموٌر انتزاعيٌة وذهنيٌة؟

69. ما هو التعريف الجامع للكامل والتكامل؟ يقولون: إن املنطق ال يقبل النقض 

أبداً، ويتصّورون أيضاً أن خطأ العلامء ناشٌئ من سوء تطبيق القواعد، وإال فإن القواعد 

ال تقبل الخطأ. وهكذا األمر بالنسبة إىل الحقائق الرياضية حيث إنّها من وجهة نظر 

هذه  وإن  لإلنكار!  القابلة  وغريِ  القطعية  القضايا  من  مجموعٍة  من  مشتقٌة  العاميِّ 

الطبيعة  لها، بل حتى  اليقني بحيث ال يتعني علينا وحدنا الخضوع  الحقائق هي من 

يجب أن تُذعن لها أيضاً، وأن هذه املجموعة من القوانني التجريبية ميكن أن تكشف لنا 

جميع األبعاد املجهولة يف عامل الوجود... بيد أن العلامء واملفكرين بعد التأمل والتدقيق 

أدركوا أن القواعد الرياضية والتجريبية لوحدها عاجزٌة عن ذلك، وال ميكن االكتفاء بها 

أبداً. إنهم قالوا ألنفسهم: هل هذه املقدمات واألصول كافية لجميع معارفنا، أم ميكن 

لنفحة هواٍء أن تقّوض هذه املباين وتقلبها رأساً عىل عقٍب. وإّن كلَّ من يشكك أو يلحد 

استناداً إىل هذه األصول والقواعد، يكون سطحيّاً وساذجاً جّداً، وحيث إن الشك واإللحاد 

ال يحتاج إىل عناٍء واستدالٍل، لذلك فإنه يعمل عىل إسعاد نفسه]]]!!

70. إىل أّي علٍة يستند البحث عن الواقعية الكامنة خلف ستار املحسوسات؟

71. من أين نحصل عىل اإلجابة عن األسئلة الستة، وهي: من أنا؟ ومن أين أتيت؟ 

وإىل أين أتيت؟ ومع من أكون؟ ولَِم أتيت؟ وإىل أين أذهب؟

72. ما هو الطريق إىل توظيف العلوم واالستفادة منها يف إطار املصلحة الحقيقية 

لجميع الناس؟

73. ما هي حقيقة الزمان؟ هل هي حقيقٌة ذهنيٌة أم عينيٌة وخارجيٌة؟

]1]-محمد فريد وجدي، عىل أطالل املذهب املادي، ج 1، ص 134 ـ 135، نقاًل عن: هرني بوانكاريه، علم وفرض.
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74. هل هناك طريٌق ميكن لإلنسان بواسطته أن يستفيد من نعمة التجدد الواقعي؟

75 – هل هناك طريٌق للنجاة والخالص من الضياع تحت عجلة ثالثية الزمان )املايض 

والحارض واملستقبل(؟ ما هو هذا الطريق؟

76. هل الزمان حقيقٌة واحدٌة، أم أّن له أنواعاً وأقساماً، من قبيل: الزمان الفيزيايئ 

والنفيس والكوين وما إىل ذلك؟

بوصفها  والشخصية  والروح  والنفس  الحياة  لتعريف  العلمي  االعتبار  هو  ما   .77

خصائَص معينًة يف املنظومة الخاصة باملادة؟!!

78. ما هو االعتبار العلمي لهذه القضية القائلة: »إن جميع األشياء تشكل وحدًة 

متكاملًة«؟

التقسيم  هذا  يتم  كيف  نهاية؟  ال  ما  إىل  األشياء  وتجزئة  تقسيم  يستمر  هل   .79

والتجزئة بالنسبة إىل األجسام املحدودة؟ وإذا توقف ذلك عند حدٍّ واحٍد كام يف الذّرات 

املجهرية ـ عىل سبيل املثال ـ من قبيل: اإللكرتون، فكيف ميكن أن يكون لليشء امتداٌد 

فيزيايئٌّ )ولو يف أصغر حدٍّ ممكٍن(، وال يكون قابالً للتجزئة والقسمة؟

80. ما هي حقيقة وقيمة التجربة واملشاهدة يف العلم؟

أو  علميّاً  املحض  العلم  إىل  الحقيقة  إىل  الوصول  يُعدُّ حرص جميع طرق  81. هل 

ٍم محٍض؟ فلسفيّاً أو ال يشء منهام؟ أم هو مجرُّد توهُّ

82. ما هي حقيقة العلم؟

83. ماذا تعني اإلرادة؟ وكيف يتّم تفسري األعامل )الفيزيائية( املعلولة لإلرادة غري 

الفيزيائية؟ ما هي الواسطة بني العمل واإلرادة؟

اإلنسانية  القيم  زاوية  من  االعتقاد  وعدم  االعتقاد  تعني  العقيدة  حرية  هل   .84

بأحٍد؟

85. كيف تعمل األعصاب البرصية بنقل الصور الخارجية إىل الذهن؟
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86. ما هي طبيعة الظواهر والنشاطات الذهنية؟

87. كيف ينبغي تفسري هذه الجملة من عامل الرياضيات الشهري هرني بوانكاريه 

إذ يقول:

 »إّن الحقيقة العلمية من وجهة نظر املشاهد السطحي، عاريٌة من كلِّ تشكيٍك أو 

تردٍُّد، والعامل عنده هو الخيال«؟

88. هل نسبية الزمان حقيقٌة معقولٌة؟

لنا،  بالنسبة  واليشء  لذاته،  »اليشء  أساس  عىل  الواقعيات  تقسيم  يتم  كيف   .89

واليشء يف حّد نفسه«؟

90. ماذا تعني هذه العبارة من ديكارت، إذ يقول: إذا سمح شخٌص لنفسه بالشك 

يف وجود الله، لن يغدو بإمكانه أن يُثبت حتى أكرث القضايا الرياضية بداهًة، من قبيل: 

2 + 2 = 4؟

91. بعد إلغاء وجود الله واألبدية، كيف ميكن تربير تحريك الناس وتحفيزهم نحو 

الفضيلة واألخالق السامية والصفح والتضحية يف سبيل الغايات اإلنسانية النبيلة؟

92. كيف ميكن لتلك املدارس التي تّدعي الدفاع عن اإلنسانية، أن تعمل عىل تربير 

متبنياتها عىل أساس القواعد العلمية، يف حني أن اإلنسانية والدفاع عنها يف مواجهة تيار 

ـ من  الحية  الناس والكائنات  أكرث  املهيمن عىل مظاهر حياة  ـ  البقاء  النزاع من أجل 

األمور الحسية القابلة لإلدراك؟

93. هل ميكن إثبات املدرسة اإلنسانية يف قبال أصل التنازع من أجل البقاء؟

94. ما هو طريق التوفيق بني املادة واملعنى يف املنطق العلمي والحياة اإلنسانية؟

95. هل حركة اإلنسان واملتغريات الخالدة يف حياته وتاريخه حركٌة تكامليٌة؟ وبطبيعة 

الحال فإن املراد من التكامل هنا هو الحركة والصريورة الواعية والحرّة، وما إذا كان هذا 

التكامل يف خطٍّ مستقيٍم.
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التعبري،  وحرية  التفكري،  وحرية  املعتقد،  )حرية  األربعة:  الحريات  قيَم  هل   .96

وحرية الترصّف(، حرياٌت مطلقٌة أم هي رهٌن بالقضايا والحقائق واألهداف التي يتم 

توظيفها واستثامرها فيها؟

97. هل أمكن من طريق العلم إثبات أن علومنا ومعارفنا ال يحيطها عالٌَم أوسُع 

وأكرثُ مفهوميًة؟ نعلم أن الكثري من املفكرين والعلامء والفالسفة يذهبون إىل االعتقاد 

بأن عامل الطبيعة الذي نعيش فيه محاٌط بعالٍَم آخَر يتمتع بالواقعية واألصول والقواعد 

السامية، من أمثال وليم جيمس]]]، وبرتراند راسل، رغم أنهام من أكرث العلامء الأبالية 

بحقائق ما وراء الطبيعة أو ما بعد الطبيعة.

وقد أشار ماكس بالنك إىل هذا األمر يف كتابه )صورة العامل يف الفيزياء الحديثة(، 

األمر  هذا  عىل  كولبيه]]]  أوزوالد  وافق  وقد  العلم؟(.  يتجه  أين  )إىل  اآلخر:  وكتابه 

بشكٍل رصيٍح. كام يعرتف إنشتاين باملحدودية املذلة لعلم الفيزياء وال سيام من حيث 

.[[[ً محدودية األدوات اإلدراكية أيضا

98. إن املسألة القائلة: هل نظام عامل الوجود مفتوٌح أو مغلٌق؟ وإن أمكن بيانها من 

خالل حل املسألة رقم 76، بيد أنه من املمكن أن نطرح هذه املسألة عىل النحو اآليت: إن 

عامل الوجود يحتوي عىل نظاٍم مفتوٍح، وإّن ما هو كامٌن وراء ستار املحسوسات العينية 

والخارجية هو من مقولة هذه الواقعيات التي نراها يف عامل الطبيعة.

99. ما هي طريقة حّل هذه املشكلة الخطرية املتمثلة بأن عدداً كبرياً من القضايا يف 

كل مرحلٍة من التاريخ ـ وال سيام يف العلوم اإلنسانية ـ عىل أنها قضايا علميٌة، يف حني 

أن أدلة إثباتها العلمية غرُي كافيٍة، وإمنا طرُحها والدفاع عنها عىل أساس أذواٍق وغاياٍت 

إثبات قضيٍة بوصفها قضيًة علميًة  أن  افرتضنا  لو  أننا  لبعض األشخاص؟ مبعنى  خاصٍة 

بعلميتها  يحكم  ذلك  ومع  بالواقعية،  واالرتباط  االكتشاف  من  درجٍة  مائة  إىل  تحتاج 

]1]-محمد فريد وجدي، عىل أطالل املذهب املادي، ص 135، نقاًل عن: وليم جيمس، إرادة العقيدة.

]2]-أوزوالد كولبيه، مقدمه بر فلسفه، ص 32. )مصدر مرتجم إىل اللغة الفارسية(.

]3]-برتراند راسل، مفهوم نسبيت اينشتني ونتايج فلسفي آن )مفهوم النسبية عند إنشتاين ونتائجه الفلسفية(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: مرتىض طلوعي، 

ص 194.
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عند بلوغها عرش درجاٍت أو أكرث، وبذلك يوِجدون نوعاً من عدم االطمئنان إىل األبحاث 

استغالل هذه  إساءة  إىل  املستبدون  يعمد  أن  ما يحصل  العلمية، وغالباً  والتحقيقات 

القضايا.

إلثباتها  ِمالكاً  تكون  أن  العلمية  املسائل  بشأن  العلامء  الدعاءات  ميكن  هل   .100

؟ إن جواب املفكرين عن هذا السؤال هو النفي. ونذكر من بني أقوالهم  بشكٍل قطعيٍّ

يف هذا الشأن النّص اآليت:

»إن العلــم ليــس بالــيشء الــذي يُعلِّمنــا أمــوراً عــن مجمــوع منظومــة الوجــود. 

إمنــا العلــم هــو حفنــٌة مــن التعاريــف املبهمــة. فنحــن ال نعلــم األعــداد 

مهــا حــول  الحقيقيــة لنجــوم املجــّرات. وعليــه فــإن كلَّ فرضيــٍة أو نظريــٍة نُقدِّ

ــٍل. إن فالســفة  ــًوى ال تســتند إىل دلي ــواً ودع ــُتعّد لغ ــون س ــامل الك ــوع ع مجم

الطبيعــة املحافظــني ال يقبلــون أن نظرياتهــم بشــأن األجــرام الســاموية ال تعــدو 

ــفة الطبيعيــة عقيــدًة  ــاطري الخياليــة! إن مل تكــن الفلس أن تكــون مــن األس

أســمى مــن دائــرة العلــم، فــام هــي إًذا؟ هــل يقــول العــامل الطبيعــي مــا يقولــه 

ويعرفــه، أم يذهــب إىل أبعــد مــن ذلــك؟ هــل يتجنــب الحكــم عــى األشــياء 

ــاة؟  ــات الحي ــاء مــن حــّل تركيب ــن عــامل الكيمي التــي ال يعلمهــا؟ كاّل! هــل متكَّ

كيــف أمكــن لــه أن يثبــت الــوالدة مــن الجوامــد؟ هــل اكتملــت أصــول فلســفة 

ــامت؟ هــل  ــواع الغمــوض والظل ــع أن ــاء، وتخلصــت مــن جمي النشــوء واالرتق

ــامء  ــة العل ــة؟ هــل اتفقــت كلم ــا النهائي ــوة حالته ــادة والق ــة امل بلغــت نظري

عــى جميــع النقــاط التــي اشــتغلوا بالبحــث حولهــا؟ هــل بقــي هنــاك موضــٌع 

ــري؟  ــني ال تتغ ــن يف مســار قوان ــام الوجــود يكم ــا إذا كان نظ ــدال حــول م للج

أجــل، رمبــا أمكــن للعــامل أن يجيــب عــن هــذه األســئلة، إال أنــه لــن يتجــاوز 

عــدداً مــن األمــور النظريــة القامئــة عــى الرتجيــح. أمــا الفيلســوف الطبيعــي 

ــى  ــاٍل، حت ــدوِء ب ــٍة وه ــة بطأمنين ــري العلمي ــور غ ــذه األم ــتند إىل ه ــه يس فإن

ــزال  ــة ال ت ــني العلمي ــٌة وال تتغــرّي. يف حــني أن أفضــل القوان ــا قواعــُد ثابت لكأنه

مشــكوكًة بالنســبة لنــا وغــريَ ثابتــٍة مــن وجهــة نظــر العقــل واملبــادئ األوليــة، 

ــه ال يســتطيع الحكــم ببطالنهــا  وال ميكــن ألحــد أن يحكــم برضورتهــا. كــام أن
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أيضــاً. وباختصــاٍر: إن الفلســفة الطبيعيــة مفعمــٌة بــاآلراء غــريِ الثابتــة، والتــي 

ــك حتــى النهايــة«]]]. ســتبقى كذل

101. هل يجب أن يستمر هذا األصل القائل بأن اإلنسان بصدد البحث عن الحقيقة 

يقنع  أن  عليه  أم  حقيقتها،  وإدراك  األشياء  ظواهر  من  النفوذ  إىل  يسعى  وأنه  دامئاً، 

مبعرفة تلك الظواهر وخصائصها فقط؟ بااللتفات إىل أن البحث عن الحقيقة أدى إىل 

توّسع العلوم والصناعات.

القائل:  ادعائهم  توضيح  عناء  أنفسهم  املتطرفني  الوضعيني  بعض  كلّف  هل   .102

»إن جميع القضايا الدينية خاليٌة من املحتوى«؟ وهل عندما يواجهون القضية القائلة:

 »لــو مل تكــن هنــاك أبديــٌة، وجــب القــول: إن الحيــاة ال تــدور إال حــول فلــك 

ــامية، وكلُّ  ــانية الس ــم اإلنس ــن القي ــدٍة م ــات أيِّ واح ــن إثب ــاء، وال ميك األقوي

شــخٍص ميتلــك الســلطة والقــدرة، ومــع ذلــك يراعــي حقــوق اآلخريــن ويســعى 

إىل إســعاد البريــة، فهــو ال محالــَة أحمــُق«!

يعتربونها قضية جوفاء وفارغة من املحتوى؟

وهل عندما يقول الدين: »يجب العثور يف مسار الحياة املعقولة عى جواٍب للهدف 

إىل  الشوق  »إن  الدين:  يقول  وعندما  املعنى؟!  من  خاليٌة  قضيٌة  الحياة«  من  األعى 

إىل جاذبية  بالتعرّض  إال  تلبيته  باإلمكان  يكون  لن  اإلنسان،  ِجِبلّة  الكامن يف  الكامل 

الكامل املطلق«، قضيٌة فارغٌة من املحتوى؟! وهل ما قاله العامل الكبري )ماكس بالنك(:

»ليــس مــن قبيــل الصدفــة أن يتمتــع املفكــرون الكبــار يف جميــع العصــور مبثــل 

تلــك النفــوس الدينيــة العميقــة، رغــم تظاهرهم بعــدم التديـّـن«]]].

هل ميكن للوضعيني املتطرفني أن يحكموا عىل جميع العلامء الكبار يف جميع العصور 

من الذين اتصفوا بامتالك نفوٍس دينيٍة عميقٍة، والقول بأنهم إمنا يعانون من اضطراباٍت 

نفسيٍة، ملجرّد أنهم أقاموا حياتهمـ  بزعم الوضعينيـ  عىل قضايا جوفاء وخاليٍة من املعنى؟!

]1]-أندريه كريسون، قواعد الفلسفة الطبيعية، نقاًل عن: محمد فريد وجدي، عىل أطالل املذهب املادي، ص 139 ـ 140.

]2]-ماكس بالنك، علم به كجا مي رود؟، ترجمه إىل اللغة الفارسية: أحمد آرام، ص 235.
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103. يقول الوضعي:

ــة  ــا التجريبي ــارة عــن: أ ـ القضاي ــوم هــي عب ــى واملفه ــا ذات املعن »إن القضاي

التــي تتحقــق مبســاعدة املعطيــات الحســية، مــن قبيــل: )إن الســامء متطــر اآلن 

ــات  ــة، واملتشــابهة، واالعتباري ــات الصوري ــة(. ب ـ التعريف خــارج هــذه الغرف

اللغويــة، مــن قبيــل: )املثلــث يتألــف مــن ثالثــة أضــالعٍ(«.

بااللتفات إىل أن القوانني الكلية وتجرّد الروح مبالحظة النظم والقوانني التي تثبت 

إدراك املوجود ما فوق الطبيعي بوصفه العلة العامة، يتعنّي عىل الوضعيني اإلجابة عن 

هذه املسألة: لَِم يكون إثبات هذا النوع من القضايا امليتافيزيقية املستندة إىل )املواد 

الحسية( قابالً للتحقق؟

104. هل هناك أمٌل يف يوٍم يعرث فيه اإلنسان عىل ضالته، ويبدأ مسريته التكاملية 

مبعرفته الواقعية؟

وموادَّ  موضوعاٍت  عىل  العثور  من  املطاف  نهاية  يف  اإلنسان  سيتمكن  هل   .105

مناسبٍة لنشاطه العضيل والفكري والعاطفي والعقيل والجسمي واإلرادي؟

106. هل سيدرك اإلنسان يف املستقبل القريب أو البعيد أن عليه أن ينظم ارتباطاته 

بإخوته يف  بالعامل، وعالقته  بنفسه، وعالقته بخالقه، وعالقته  اإلنسان  )عالقة  األربعة 

؟ اإلنسانية( بشكٍل واٍع وحرٍّ

107. أليست الفلسفة الوضعية هي التي سجلت الفوز لصالح األسلحة األشّد فتكاً 

بالبرشية تحت ذريعة أن )احرتام وتكريم اإلنسان قضيٌة فاقدٌة للمعنى، بل هو فهٌم 

(؟! أمل يقوموا بتسليط الطغاة واملستبدين عىل رقاب الناس؟ شخيصٌّ أخالقيٌّ

108. إذا كان ِمالك العلم والواقعية هو الحس والتجربة، أي كام يقول إيان بربور 

للتحقيق«،  القابلة  والتعريفات  القضايا  لغري  معنى  »ال  الوضعيني]]]:  نظر  وجهة  من 

فام هو نوع كلية هذه القضية الكلية املستندة التي ال تستند إىل املعطيات الحسية 

والتجريبية؟!

]1]-إيان بربور، علم ودين، ترجمه إىل اللغة الفارسية: بهاء الدين خرمشاهي، ص 280.
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109. هل سيمكن حل مشكلة الذاكرة )ال تحديد مكانها من املخ( التي هي عبارٌة 

عن إمكان استبدال مليون مليار وحدة، مع مالحظة أن خاليا املخ البرشي ال تزيد عىل 

مثانني مليار خلية؟!

110. يف العادة حيث يكون هناك موضٌع ميكن لقدم اإلنسان أن تطأه، تكون هناك 

التفكري والتعقل والحرية وما إىل ذلك من  العبارات وأساليب  إمكانيٌة لسوء استغالل 

أمام  الصمود  تستطيع  ال  التي  الكائنات  كسائر  ليس  اإلنسان  ألن  األخرى؛  املفاهيم 

العوامل املؤثرة وإبطال مفعولها. ميكن لإلنسان أن يرتكب جرميًة ويعمل عىل إخفائها 

والتهرّب من عنارص اكتشافها لسنواٍت طويلٍة بل طوال حياته، وال يسمح ألحد باكتشاف 

جرميته!.. فهل هناك طريٌق أو طرٌق للحيلولة دون إساءة االستغالل هذه؟

111. ما هو الحل الحاسم ملشكلة )الفن للفن أو الفن للحياة املعقولة للناس؟(، و 

)العلم للعلم أو العلم من أجل بناء الحياة املعقولة للناس؟( وبشكٍل عامٍّ كل ظاهرة 

أو نشاط ميكن فصله عن واقع اإلنسان واعتبار القيمة الذاتية له؟

112. هل ميكن للقوانني العامة والثابتة يف العلوم والفلسفة أن تغني عامل الوجود 

ومجرياته عن الحاجة إىل الله؟

113. ما هو التوضيح والتفسري العلمي الصحيح لتحّول املواد غري الحية إىل كائناٍت 

حيٍّة؟

114. ما هي الطرق املوجودة لتجريد ذهن عامل االجتامع وكلِّ مفكٍر ومختصٍّ يف 

وعدساته  الذهنية  أولياته  من  الخالصة(  الواقعيات  عىل  )للحصول  اإلنسانية  العلوم 

الخاصة التي ال يستطيع النظر إىل ما يحيط به إال من خاللها؟

115. كيف ميكن تفسري اشرتاك العلوم والقيم يف إمكانية الحلول يف مسار املعرفة 

والتنظيم العلمي؟

116. ما هو التفسري املقنع لقانون الفعل ورّدة الفعل يف دائرة الحياة؟ من قبيل 

الظلم الذي يتعني عىل الظامل أن يتوقع من املظلوم نصب كمنٍي له بسببه.
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واألخالق  والفلسفة  والعلم  للدين  التكمييل  التامهي  أو  االتحاد  يتم  كيف   .117

والعرفان يف ما بينها؟ وإذا مل يكن ذلك ممكناً، فكيف ميكن تفسري اجتامعها يف شخصياٍت 

من أمثال: ابن سينا، والخواجة نصري الدين الطويس من الذين حازوا عليها إىل حدٍّ كبريٍ؟

118. هل هناك قانوٌن مينع اإلنسان من اإلفراط والتفريط؟ ما هو ذلك القانون؟

119. كيف يتم إقرار النظم يف الحياة االجتامعية من خالل إقرار الحرية التي ينبثق 

من عتالت  نفسه جزءاً  اإلنسان  اعتبار  دون  ويحول  اإلنسان،  داخل  إليها من  الشوق 

ماكنتها الالواعية؟

120. ما هو الطريق الذي يجب اتباعه إليقاظ الضمري وإبقائه يقظاً؟

بالفضائل  العمل  أجل  من  جادٍّ  بشكٍل  وتحفيزها  اإلرادة  تحريك  ميكن  هل   .121

اإلنسانية السامية؟

الصالحني  والحكامء  الدين  وأمئة  العظام  األنبياء  جميع  أن  جميعاً  ندرك   .122

واألخالقيني الصادقني، يتفقون عىل أن محبة اإلنسان ألخيه اإلنسان يجب أن تتخطى 

املصالح اليومية. ومع ذلك فإن السائد بشكٍل رئيٍس يف حياة البرش أن اإلنسان ال يرتبط 

باإلنسان اآلخر إاّل بسبب الحاجة، وينفصل عنه لحاجٍة مامثلٍة! فهل هناك من طريقٌة 

لتطبيق هذه النظرية السامية؟

123. ما هو املراد من فلسفة التاريخ، غري العامل الكيل املحرّك للتاريخ؟ وهل ميكن 

إحداث تغيرياٍت فيه؟

124. كيف ميكن تعيني الحدود العقالنية للمنفعة واللذة والسلطة؟

125. كيف ميكن إبطال هذه القضية الهّدامة القائلة بأن الفضائل والقيَم اإلنسانية 

إمنا هي ألجل تنظيم الحياة االجتامعية، وال متتلك أصالًة ذاتيًة؟

126. هل يُعّد تقسيم الفلسفة عىل أساس: 1 ـ اختالف املراحل )من قبيل: الفلسفة 

املدارس  اختالف  ـ   2 مثالً(،  املعارصة  والفلسفة  الوسطى،  العصور  وفلسفة  اليونانية، 

واملذاهب، 3 ـ الفلسفة اإلقليمية، تقسيامً صوريّاً، أم له واقعيٌة ذاتيٌة؟
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127. الوعي والشعور، من أكرث األمور والظواهر الذهنية املطلوبة، إىل الحّد الذي 

قال معه املولوي: »هر كه آگه تر بَود جانش قوي است«]]]. والالوعي، يعني الحياة 

الخاملة الفاقدة للروح! ومع ذلك ما هي مشكلة اإلنسان إذ يروم التهرّب يف الغالب من 

الوعي والشعور؟ وكأن الوعي عدّوه اللدود ... إن الالوعي هذا قد شاع يف عرصنا ـ الذي 

بحذف مختلف  قمنا  لو  بحيث  ـ  املذهل  والتقدم  والتكنولوجيا  العلوم  بعرص  ى  يُسمَّ

أساليب التخدير من حياة البرش، فإن اإلنسان سيقول وداعاً للحياة! أال ينبغي التفكري 

يف العثور عىل حلٍّ لهذه الظاهرة؟ وما هو الحل؟

ثانيًة  البرش  أرواح  تعيد  التي  املحبة  فيه  تعود  الذي  اليوم  ذلك  سيأيت  هل   .128

إىل مرسح الحياة، وإعادة الروح إىل هذه الكائنات املخّدرة والفاقدة للروح إىل الحياة 

مجدداً؟

129. إذا كان االغرتاب عن الذات وعن اآلخرين عىل خالف قانون الوجود اإلنساين، 

فام هو الطريق الذي يجب سلوكه إلثبات رضورة إدراك الذات وبناء النفس؟

130. نعلم أن األكرثية الساحقة من البرش ـ إْن مل نقل األغلبية القريبة من اإلجامع ـ 

بسبب عجزها عن تعديل األنانية وحب الذات، تعيش حالة من األنا املجازية، وهذا األمر 

يدعوه كلام حصل عىل فرصٍة إلدراك ذاته الحقيقية إىل أن يعيش حالًة من خلوِّ ذاته من 

)األنا الحقيقية(. فهل يتعنّي علينا أن نتخذ خطوًة من أجل إنقاذ الناس من الحياة مع )األنا 

املجازية(، أم األفضل تركهم وشأنهم حتى يحكمهم الضياع مغرتبني عن ذواتهم؟!

التي ال يحصل  السلطة،  للحيلولة دون عبادة  البحث عن طريقة  131. هل ميكن 

عليها أحٌد حتى يلغي االعرتاف بحق الحياة ألحٍد إال إذا سار يف فلكه ونفذ إرادته؟ وما 

هي تلك الطريقة؟

132. هل ميكن إثبات صحة السياسة التي سار عليها البرش إلدارة حياتهم االجتامعية، 

بواسطة القوانني العلمية؟

]1]-عجز بيت شعر للمولوي، مضمونه باللغة العربية: )الذي يتمتع بوعٍي وشعوٍر أكرَب، ميتلك روحاً أقوى(. وكامل البيت يقول: )اقتضاي جان چون اي دل 

آگهي است.. هر كه آگه تر بَود جانش قوي است(. املعرّب.
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133. ما هو التعريف الحقيقي للدميقراطية؟

134. هل أمكن للبرش حتى اآلن تطبيق الدميقراطية املنطقية يف املجتمع، أم ألن 

(، يكون  املعنى الحقيقي لها قائٌم عىل هذه القضية الوهمية: )مبا أين أريد ذلك، فهو حقٌّ

من املستحيل تطبيق الدميقراطية بشكٍل كامٍل؟

135. أال ينبغي التفكري يف هذا األمر بشكٍل جادٍّ:

»لــو أن البــر قــد أنفقــوا جميــع الفــرص والطاقــات الذهنيــة والنفســية واملزايا 

املاديــة واملعنويــةـ  التــي أهدروهــا بفعــل أنانيتهــم وحّبهــم لذواتهمـ  يف مســار 

تعديــل أنانياتهــم، كيــف ســيكون مشــهد التكامــل البــري! لــو كنــا فكرنــا يف 

ــة يف  ــر لحظ ــا؟ لنفك ــنقف عليه ــا س ــي كن ــج الت ــورة النتائ ــي ص ــام ه ــك ف ذل

الســقوط واالنحــدار الــذي وصلــت إليــه البريــة بســبب أنانيتهــا:

يُحــىك أن أحــد املوظفــني يف الدولــة أُرســل يف مهمــة إىل دائــرٍة، وملــا وصــل إىل 

ــك  ــه ويفــرض شــخصيته عــى املوظفــني يف تل ــت ذات ــرة أراد أن يُثب ــك الدائ تل

الدائــرة، فقــال لهــم: إن كنتــم حمــرياً، فأنــا أكــرث حموريــة منكــم!«.

136. الخطأ يف تقييم وفهم األشخاص، حيث غالباً ما يؤدي اإلفراط والتفريط بشأنهم 

إىل حرمان الناس من االستفادة الحقيقية والواقعية منهم.

137. إن من بني اآلفات التي تحبط العلم واملعرفة البرشية، تلك اآلفة التي تنشأ 

من ضيق األفق والرؤية املحدودة يف التقييم املتطرّف للموضوع الذي يقع مورداً لبحث 

املحقق، ومع ذلك يصل إىل نتائَج جيدٍة بشأنه. من ذلك عىل سبيل املثال: بحث تطبيق 

السلطة يف مسار البرشية. فإّن الُكتَّاب الذين يشاهدون التأثري الشديد للسلطة مبفهومها 

االعتيادي يف حياة البرش عىل طول التاريخ، ويرون اآلثار الظاهرية للسلطة يف اإلخفاقات 

واالنتصارات، يحكمون يف نهاية املطاف بأن السلطة تعني كلَّ يشٍء! يف حني أنهم لو 

أخذوا املعنى الحقيقي للسلطة والذي ميثل امتالك اإلنسان لذاته والسيطرة عليها أسمى 

تجلياتها، وأدركوا أن لكل ظلٍم رّدَة فعٍل تطال الظامل عاجالً أم آجالً، وأدركوا أيضاً أن 

بالنتيجة  اقتنعوا  القضاء عليها، ملا  السلطة بشكٍل مطلٍق تحمل يف صلبها بذرة  أصالة 
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التي توصلوا إليها. وعىل هذا ميكن قياس اإلطالق يف التأصيالت األخرى، من قبيل: أصالة 

الغريزة الجنسية، وأصالة املجتمع، وأصالة اللذة، وأصالة العلم، وأصالة الفن، مبفاهيمها 

املحدودة.

الغاية واآلخرون  )أنا  الخروج من مرحلة  الناس عاجزين عن  أغلب  يزال  138. ال 

للوصول  وسائل  جميعاً  نحن  أو  غاياٌت،  جميعاً  )نحن  مرحلة  يف  والدخول  وسيلٌة(، 

كائناً  اإلنسان  إدراك كون  يزال هؤالء يرفضون  السامية(. بل ال  اإلنسانية  املقاصد  إىل 

من بُعديْن )الغاية والوسيلة(، وتطبيق حياتهم عىل هذا األساس! فكيف يجب العمل 

بالنظر إىل هذه الحالة؟!

إخوته  عىل  السيطرة  أجل  من  بيئته  عىل  للقضاء  حّداً  اإلنسان  سيضع  هل   .139

يف اإلنسانية )تحت ذريعة التقدم الصناعي(، أم أنه سيواصل مساره إىل حّد االنتحار 

الجامعي؟!

140. هل سيتمكن اإلنسان من حل لغز العالقة بني الرجل واملرأة، ويخلّص نفسه 

من املنغصات والنكبات التي حاقت به بفعل هذا اللغز بالطرق املرشوعة؟

141. كيف سينتفي تنافس وتضاد اإلنسان مع ذاته وعجزه عن إدارة ذاته؟

بالحيوية  العلوم اإلنسانية، قد أصاب وحدته  التحلييل يف  142. نعلم أن األسلوب 

والروحية بالخلل. ومن هنا نجد أنفسنا محرومني من امتالك موضوٍع حقيقيٍّ يف العلوم 

اإلنسانية. فام الذي يتعنّي فعله يك يشتغل املختصون يف العلوم اإلنسانية، وال يغفلون 

يف الوقت نفسه عن وحدة حياة وروح اإلنسان؟

143. إن أغلب السلوكيات التي يكتسبها اإلنسان وترافقه يف حياته، تجعله يف غفلٍة 

عقبًة  السلوكيات  هذه  تشكل  ال  يك  فعله  لنا  ميكن  الذي  فام  اإلنسانية.  هويته  عن 

تحول دون مواصلتنا الحياة بهذه الهوية اإلنسانية؟ من قبيل السلوك القضايئ، والسلوك 

لإلنسان  ميكن  طريقٍة  عىل  العثور  ميكن  ذلك. هل  إىل  وما  الفني  والسلوك  السيايس، 

معها أن ميتلك واحدًة من هذه السلوكيات، وال يصري يف الوقت نفسه إىل فقدان هويته 

األصيلة املتمثلة بالوجدان والفطرة السليمة؟
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الطبيعية،  والبيئة  الوراثية،  العوامل  واحٍد من  كلُّ  يرتكه  الذي  التأثري  ما هو   .144

التلقائية  العوامل  من  ذلك  وغري  املفاجئة،  النفسية  والتغريات  االجتامعية،  والبيئة 

والقهرية عىل املصري اإلنساين؟

إن معنى هذا السؤال: هل ميكن تحديد كمية وكيفية تأثري هذه األمور؟ إذا كان 

لهذه األمر تأثري يف بناء الشخصية اإلنسانية، فكيف ميكن تفسري النشاط املرتبط بالتعليم 

والتعلم والتغريات النفسية املفاجئة؟

مخجالً يف مواجهة  الغالب عجزاً  اإلنسان يف  يواجه  الزمن،  إىل ترصّم  بالنظر   .145

يرى  عامٍّ  وبشكٍل  الزمن،  مبرور  تتآكل  الحقيقة  أن  يتصّور  إذ  الحقيقة،  عىل  العثور 

الزمان مبثابة الديدان التي تقضم املواد املناسبة لها وتحّولها إىل أجزاء صغريٍة ثم تأكلها، 

مبعنى أن الزمان يأكل الحقائق، وعىل العكس من ذلك فإن كل ما يتجىل اليوم أو غداً، 

مُيثّل حقيقًة ال تقبل التشكيك! ما الذي يجب فعله يك تنجو الحقائق األوسع يف دائرة 

الواقعيات من مخالب الزمان املوهوم؟ إن هذه املسألة تختلف عن املسألة الواردة يف 

الرقم )67(.

الناس  ُحرم  أن  منذ  الحقيقة:  اإلنسانية هذه  العلوم  يف  املفكرون  أدرك  146. هل 

من امتالك عقيدٍة وإمياٍن يُضفي معًنى عىل حياتهم، وتجاوزوا الحقائق الراهنة دون 

اهتامٍم، يعيشون عىل الدوام هاجس غدهم املجهول؟!

)عمر من شد برخي فرداي من.. واي از اين فرداي نا بيداي من(]]]

أمل  هناك  معه  يعد  مل  حداً  الناس  عىل  واملاكنة  اآللة  سيطرة  بلغت  هل   .147

واملشاعر  والعواطف  للتعقل  مالكني  تجعلهم  التي  الحقيقية  هويتهم  إىل  بعودتهم 

السامية؟ أم أن هذا األمل قد ذهب أدراج الرياح، وعليه يتعنّي علينا البقاُء دون بذل 

أيِّ مجهوٍد، ومراقبُة الزوال التام ملاهيته وهويته؟ وحيث إن هذا األمل مرتبط بجذور 

النفس العميقة واملتجّذرة، أال يجب بدالً من القضاء عليه أن نعمل عىل تنشيطه يف 

حقيَلِ العلم والعمل؟

]1]-مضمون البيت بالعربية: )أصبح عمري جزءاً من غدي.. فيا وييل من غدي املجهول(!
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148. ما هو الطريق إىل املكافحة النافعة واملؤثرة القلق من املستقبل، الذي عرف 

بوصفه مرض القرن العرشين؟

149. ما هو سبب انخفاض الشوق إىل الفلسفات العامة واملنظمة بشأن عامل الوجود 

والحقائق إىل حدوٍد متدنيٍة عىل نحٍو مرعٍب، وإن النظريات التي يتم طرحها بشأن هذه 

األمور ال تتجاوز حدود الشذرات والقضايا املنفصلة )وإن كانت تبدو ملفتًة لالنتباه يف 

بعض األحيان(؟

150. هل سيأيت ذلك اليوم الذي يرى فيه األشخاص الذين يجدون يف أنفسهم الكفاءة 

والقدرة عىل إدارة املجتمعات البرشية، ويعاهدون الناس عىل القيام ببعض اإلنجازات 

املثالية، أن يفوا مبا عاهدوا الناس عليه بعد وصولهم إىل السلطة؟!

151. ما هو سبب إخفاق وعجز اإلدارات عن تحقيق الربامج اإلصالحية والقوانني 

املناسبة يف )الدستور( و)الحقوق املتنّوعة( و)األصول السياسية واالجتامعية املثالية(؟ 

يقول وايتهيد بشكٍل رصيٍح:

»إّن الطبيعــة البريــة هــي مــن التعقيــد بحيــث إّن جميــع الربامــج اإلصالحيــة 

التــي يُّتخــذ القــرار بشــأنها ويتــم تدوينهــا عــى الــورق، ال تحظــى لــدى الزعــامء 

عــى أكــرث مــن قيمــة األوراق املوجــودة عــى طاوالتهــم بغيــة كتابــة املالحظــات 

العابرة«.

النسبية واملطلقة مبختلفة درجاتها املحدودة وغري  152. كيف ميكن إدراك األمور 

املحدودة؟ مبعنى كشف وبيان ما هي املوضوعات والقضايا النسبية وما هي القضايا 

واملوضوعات املطلقة؟

153. ما هي الثوابت وما هي املتغريات؟ وكيف يتم اكتشاف العالقة يف ما بينها؟

التحلييل  املنهجني  كال  إىل  للبرش  املعرفية  الحاجة  بشأن  الدقيق  البيان  إّن   .154

العلوم  يف  سيام  وال  األسلوبني  هذين  بأحد  واملعرفية  العلمية  الحركة  وإّن  والرتكيبي، 

األكرث شمولية ناقصة، من أهم املسائل الفكرية؟
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155. هل هناك من طريٍق إىل العمل عىل تقوية املشاعر السامية والعالية للحصول 

عىل أنواع الجامل وشهود الحقائق العالية، وامتالك العواطف اإلنسانية؟

156. هل هناك يقنٌي بتحصيل حقائق عامل الوجود من خالل األسلوب العلمي الذي 

تّم التعرّف عليه حتى اآلن، وأنه ليس هناك من وجوٍد أليِّ طريٍق آخَر؟

157. هل يرىض دعاة الحياة الطبيعية البحتة من الذين ينكرون الحياة األسمى التي 

نهباً  بأن نرتك صغارنا وأطفالنا  والغضب(،  والشهوة  والنوم  األكل  )حياة  تفوق مجرد 

ملخالب رغبات األقوياء وعوامل الطبيعة القاسية والوحشية، وال يتذوقون حالوة املعرفة 

والغاية من الحياة، واإلميان بالقيَم، وال سيام طعم الحرية املعقولة )االختيار(، ما تكون 

نتيجته تربية أبنائنا ملجرّد إشباع الغرائز السلطوية لألنانيني؟!!

158. هل نحن عىل يقنٍي من عدم تأثري اختالالت حيات البصريين من الناس، وأنواع 

حياة  يف  عالجها،  ميكن  التي  النفسية  واالختالالت  والفقر  الجهل  من  الناشئ  االنتحار 

غريهم من الناس الالأباليني واألقوياء؟! أليس هناك احتامٌل بعدم إمكانية العثور حتى 

والخور،  بالضعف  تخديره وإصابته  البسيطة، ال ميكن  األشخاص عىل وجه  أقوى  عىل 

فيميض يوماً يف سعادٍة واعيٍة، بسبب الظواهر اآلنف ذكرها؟

159. هل هناك من طريٍق يوفّر فيه زعامء املجتمعات األرضية لحياة الناس بكل 

ما ميتلكونه من الطاقات؟ وهل ميكن السكون دون حراٍك والنظر إىل انهيار املؤسسات 

والطاقات البناءة للكامل البرشي، والسامح للمذهب السلويك]]] بتجاهل مئات الحقائق 

وواقعيات النفس والروح البرشية، وإعطاء ذريعٍة ألمثال )جان بول سارتر(؛ ليقول: إّن 

لدى اإلنسان تاريًخا دون مؤسساٍت؟!!

160. هل يتعنّي علينا تقبّل هذا القول املضحك القائل بأن اإلنسان املعارص الضائع يف 

متاهة معلوماته املحدودة ورغباته املستأصلة والذي يعيش هاجس االغرتاب عن ذاته 

وعن اآلخرين، ميثل الشخصية املتكاملة لألشخاص الكاملني يف العصور القدمية من أمثال: 

]1]-السلوكية يف علم النفس )behaviorism(: مفهوٌم يجمع بني الفلسفة املنهجية والنظرية. ظهرت النزعة السلوكية يف بداية القرن العرشين يف مواجهة 

علم النفس العقيل والذي كان من أساسيات مشاكله عدم القدرة عىل إجراء تجارب ميكن إعادة انتاجها. تقوم الفلسفة السلوكية عىل افرتاض أن جميع 

األنشطة التي تقوم بها الكائنات الحية مبا فيها الحركة والتفكري والشعور هي عبارٌة عن سلوكياٍت، ولذلك تعامل االضطرابات النفسية عن طريق تغيري أمناط 

السلوك أو تعديل البيئة. تدعي املدرسة السلوكية أنه ميكن وصف مثل هذه السلوكيات بطريقٍة علميٍة دون اللجوء إىل األحداث الفسيولوجية الداخلية 

أو إىل مفاهيَم افرتاضيٍة مثل العقل. املعرّب.
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سقراط، وأرسطو]]]، وأفالطون يف الغرب، وأمثال: الفارايب، وابن سينا، وابن خلدون]]]، 

وابن الهيثم]]]، وأيب معر البلخي]4]، وجالل الدين الرومي املولوي، واملريداماد، وصدر 

املتألهني يف الرشق؟!

تحريك وتحفيز  إىل  أمٍل  والركود؟ وهل هناك من  التخلف  ما هو سبب كل هذا 

العقول والقلوب البرشية إىل العظمة الكامنة يف نفوسهم؟ أم أن الطاقة والذخرية يف 

عامل الوجود قد نضبت ومل يعد هناك إمكانيٌة لصنع أمثال هؤالء األشخاص؟ وهل يدفع 

اإلنسان اآلن رضيبة التنّكر للقيَم اإلنسانية السامية؟

161. هل متكنت أصول وقوانني الحياة الطبيعية املحضة من تحديد املناطق املحظور 

دخولها عىل أرواح العاملني؟

162. هل ميكن تصور نظام حقوٍق عامليٍّ وثقافٍة عامليٍة دون عوملة السلطات ومزايا 

الحياة؟

163. يقوم مبنى الحقوق العاملية للبرش وكذلك أساس األخالق العاملية للبرش، عىل 

حيثية وكرامة ورشف اإلنسان الذايت. فهل ميكن من خالل التدريس الرسمي يف الجامعات 

العاملية من أجل إثبات أصل اختيار األصلح واالنتخاب الطبيعي )مبعنى األقوى(، واإلميان 

بأن  القائل  امليكافييل  باملنهج  والتصديق  املتأنسن(،  الذئب  )اإلنسان:  مبقولة  الرسمي 

الغاية تربر الوسيلة، هل ميكن تقديم مبًنى للحقوق واألخالق العاملية؟! لَِم ال يتّم اتخاذ 

خطواٍت عمليٍة من أجل القضاء عىل هذا التناقض؟!

]1]-أرسطو أو أرسطوطاليس )384 ـ 322 ق. م(: فيلسوٌف يوناينٌّ. تلميذ إفالطون ومعلم اإلسكندر األكرب. هو واحٌد من عظامء املفكرين. تغطي كتاباته 

مجاالت عّدة، منها: الفيزياء وامليتافيزيقا والشعر واملرسح واملوسيقى واملنطق والبالغة واللغويات والسياسة والحكومة واألخالقيات وعلم األحياء وعلم 

الحيوان. وهو واحٌد من أهم مؤسيس الفلسفة الغربية. املعرّب.

]2]-عبد الرحمن بن محمد )ابن خلدون( أبو زيد ويل الدين الحرضمي اإلشبييل )1332 ـ 1406 م(: ولد يف تونس ونشأ بها وتخرج من جامعة الزيتونة. 

انتقل إىل مرص وتوىل منصب القضاء عىل املذهب املاليك. ثم استقال وانقطع للتدريس والتأليف؛ فكانت مصنفاته من أهم املصادر للفكر العاملي، ومن 

أشهرها كتاب )العرب وديوان املبتدأ والخرب يف معرفة أيام العرب والعجم والرببر ومن عارصهم من ذوي السلطان األكرب( املعروف اختصاراً بـ )تاريخ ابن 

خلدون(، ومقدمة هذا الكتاب أشهر منه، حتى أنها تطبع يف أغلب األحيان بشكٍل مستقٍل عن التاريخ. املعرّب.

]3]-أبو عيل الحسن بن الحسن بن الهيثم البرصي )354 ـ 430 هـ(: عامُل موسوعيٌّ مسلٌم. قّدم إسهاماٍت كبريًة يف الرياضيات والبَرَصيات والفيزياء وعلم 

العديد من  املنهج العلمي. له  التي أجراها مستخدماً  البَرَصي والعلوم بصفٍة عامٍة، بتجاربه  العملية واإلدراك  العيون والفلسفة  الفلك والهندسة وطب 

املؤلفات واالكتشافات العلمية التي أكد عليها العلم الحديث. املعرّب.

]4]-أبو معرش جعفر بن محمد بن عمر البلخي )787 ـ 886 م(: يعرف يف الغرب باسم )ألبومارس(. فليكٌّ وعامُل رياضياٍت، ولد يف بلخ رشقي خراسان والتي 

تقع حاليّاً ضمن الحدود اإلدارية ألفغانستان. ذكر له ابن النديم يف الفهرست أكرث من ثالثني كتاباً، ومن بينها: )كتاب املدخل الكبري إىل علم أحكام النجوم(، 

و)كتاب الجمهرة(، و)كتاب السهمني وأعامر امللوك والدول(، و)كتاب األقاليم(. املعرّب.
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164. هل ميكن للهروب من اإلطالقاتـ  ألّن جامعًة من املتخبطني يف العلوم واملعارف 

نهاية له من  أاّل نقع يف رشاك ما ال  ـ  إنكارها  الجزئية ال تستطيع إدراكها، فتسارع إىل 

اإلطالقات األخرى؟ فعىل سبيل املثال: إن الشخص الذي، تحت ذريعة عدم بلوغ إدراكات 

البرش إىل املطلق، فينكر اإلميان بالله واألبدية، هذا الشخص أال يُضطر إىل اعتبار اإلطالق يف 

جميع القضايا التي يستخدمها لنفي إدراك املطلق؟ وعىل حد تعبري هوغو: بدالً من إثبات 

إرادة مطلقة للجميع، ينتقل إىل إثبات إرادٍة مطلقٍة لكلِّ واحٍد من املوجودات، وبذلك 

يتصور أنه أحدث ثورًة فكريًة يف تاريخ البرش؟!

165. هل هناك أمٌل يف أن يأيت يوٌم ال يتخذ املتجربون والطغاة فيه من سفك دماء 

انتهاجهم هذا  السلطة، وبدالً من  للوصول إىل  ُسلاّمً  املساكني  األبرياء، وتهشيم عظام 

السلوك البشع، يسعون إىل تحقيق مآربهم من خالل إشباع بطون الغرىث، وإكساء العراة، 

ونرش الرتبية والتعليم بني الذين يحرتقون يف جحيم الجهل واألمية بسبب حرمانهم من 

العلم والرتبية؟! وهل سوف تتحقق أمنية أصحاب النفوس الطاهرة بحلول ذلك اليوم 

الذي يعمل فيه زعامء البرشية بدالً من انتهاج القهر والغلبة إىل انتهاج احرتام شخصية 

الناس وتنظيم )الحياة املعقولة(، ليتمكنوا بذلك من حكم القلوب؛ فيقبل الناس إليهم 

طوعاً ورغبًة، وينتخبونهم والًة عليهم بكامل حريتهم؟

166. إن القوة والطاقة املادية والفكرية التي أنفقها اإلنسان يف دفع رشور إخوته يف 

اإلنسانية، مل ينفق حتى واحداً باأللف منها عىل دفع األرضار واآلفات الطبيعية. وهذا 

يعني أن تدافع الناس يف ما بينهم وقتلهم الذريع لبعضهم، وظلم اإلنسان ألخيه اإلنسان، 

ال ميكن مقارنته بجور الطبيعة يف املايض، ولن يكون باإلمكان مقارنته يف املستقبل. فهل 

ميكن ـ والحال هذه ـ أن نرجو أدعياء التكامل البرشي أن يفرّسوا لنا معنى التكامل؟!

167. ال شك يف أن الكذب والرياء والتزوير هي أموٌر مخالفٌة للواقعية، سواًء ترتبت 

عىل هذه األمور نتائُج إيجابيٌة أو سلبيٌة؛ وذلك ألن إظهار ما يخالف الواقع مع العلم 

مبخالفته للواقع يجرح مشاعر الشخصية باملقدار ذاته ملخالفة الواقع؛ إِذ اإلنسان حقيقٌة 

تتخذ من الحقائق وسيلًة لها، دون األمور الباطلة. إن اإلنسان إذا مل تكن لديه القدرة عىل 
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مقاومة األالعيب الغبية للذات الطبيعية بسبب عجزه، إال أنه مع ذلك يبقى مالكاً لنور 

الضمري والوجدان، وال يستطيع أن يعترب املعدوم موجوداً واملوجود معدوماً، إال إذا تهّدمت 

جميع عوامل الكامل يف وجوده، ويعمل بواسطة الذات الطبيعية عىل تحطيم ذلك النور 

أيضاً. ومع ذلك فإّن عامل السياسة ـ الذي ميثّل العامل الرئيس يف تنظيم وكامل الحياة 

املعقولة عىل املستوى الفردي والجامعي للبرشـ  غارٌق يف الكذب والرياء والتزوير. حّقاً أيها 

امليكافيليون يف املجتمعات، هل أنتم عىل يقنٍي من أنكم ال تحملون أيَّ مسؤوليٍة وجدانيٍة 

وتاريخيٍة تجاه هذا الطريق الذي رسمتموه ألنفسكم؟! إن كنتم عىل يقنٍي من ذلك، فمن 

أين حصلتم عىل هذا اليقني؟ فهل لكم أن تعرضوه عىل الناس، فرمبا اقتنعوا بطرحكم 

وتغريت وجهة نظرهم بشأنكم؟

168. نعلم جميعاً أن ذوق وشهود الجامل يحظى بأصالٍة خاصٍة من بني سائر مشاعر 

الناس األخرى. هل هذا الذوق والشهود عىل مّر الزمن ـ بالنظر إىل ادعاء التكامل ـ آخٌذ 

الحياة؟ ميكن لكم أن تعرضوا  لذبول  بالتناقص تبعاً  باالزدياد لدى البرش، أم أنه آخٌذ 

عدداً من املظاهر الجميلة عىل الشباب من هذا الجيل، ثم اعرضوها عىل الشيوخ من 

املتقدمني يف السن )مع مالحظة سالمتهم من الناحية العقلية والنفسية(، ثم اسألوا أبناء 

ٍر يف  تطوُّ أيَّ  الجامل عليهم، هل ستجدون  تأثري ظواهر  املختلفني عن  الجيلني  هذين 

إجابة جيل الشباب بشأن رؤيتهم إىل مظاهر الجامل؟ أم أن األمر عىل العكس من ذلك، 

ـ عىل إجاباٍت عميقٍة  ونفسيّاً  الساملني عقليّاً  ـ  السن  الطاعنني يف  حيث تحصلون من 

وذاِت معزًى؟ فام هو سبب ذلك؟

الناحية  بالوعود! كيف ميكن من  الوفاء  العهود وعدم  169. مع تفيش وباء نقض 

العلمية إثبات عظمة وقيمة الشخصية للمستبدين واملتغطرسني، والقول لهم: عليكم 

باالستناد إىل السلطة الوهمية أاّل تنقضوا العهود، ألن شخصيتكم رهٌن بوفائكم بالعهود 

والوعود؟

170. هـل املِـالك يف حقائـق الحياة هو عبـارٌة عن الحقائق األصيلـة والقانونية التي 

وضعهـا اللـه بواسـطة الطبيعـة واألصـول والقواعـد الحاكمـة عليهـا، أم ِمـالك الواقعية 
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هـو عبـارٌة عـن القـول القائـل: )حيـث إّن هـذا هـو الـذي أريـده، فيجـب أن يكـون 

هـو الحـق(!! مـا هـو املنهـج العلمي والفلسـفي الـذي ميكن لنـا من خاللـه أن نثبت 

أّن ِمـالك الواقعيـات هـو الحقائـق األصيلـة والقانـون، ويل )إراديت ورغبتي الشـخصية 

دون قيـد أو رشط(؟

171. نعلم أن االستعداد إىل االنعطاف والتأقلم لدى اإلنسان يحظى بأهميٍة بالغٍة، 

 24 ـ يف ظرف  املفكرين  بعض  تعبري  حّد  ـ عىل  لنا  القابلية ميكن  إْذ من خالل هذه 

ساعًة تحويل إنساٍن عادٍل إىل ظامٍل، أو تحويل شخٍص ظامٍل إىل عادٍل. فهل هناك من 

طريقٌة وأسلوٌب لتعليم وتربية اإلنسان عىل استخدام هذا االستعداد وتوظيفه يف مسار 

هذه  نجد  عندما  تتجىل  إمنا  التوظيف  هذا  وأن رضورة  خاصًة  ال؟  أم  والكامل  الخري 

االستعدادات والقابليات تسري يف أغلب األوقات، بفعل عدم الرتبية الناجعة والتعليم 

الصحيح، نحو السقوط واالنحدار يف مستنقع الرذيلة.

172. هل هناك من طريٍق لخفض مستوى رضا الناس )دون أن يكون هناك سبٌب 

أو مربٌِّر لهذا الرضا(، ورفع مستوى الرضا العقاليئ عندهم؟ فكلنا نعلم أن الناس غالباً ما 

يعيشون حالة الرضا دون أن يكون لديهم هدٌف جوهريٌّ يف الحياة، ومع ذلك يسَعْون 

إىل توفري عوامل رضاهم، ومن الواضح أن مجرّد الرضا ال يكشف عن الحقيقة الرضورية 

والواجبة. ومن ذلك أن اإلنسان يف السابق ـ عىل سبيل املثال ـ كان راضياً بالعبودية، 

بحيث إّن الحرية مل تكن تخطر حتى يف وهمه وخياله.

173. هل خضع عدم الرضا املقّدس ـ الذي أدى إىل تقّدم الفرد واملجتمع ـ حتى اآلن 

إىل التفسري والتوظيف؟

بني  املشرتكة  والعقائد  النظريات  بواسطته جمع  174. هل هناك من سبيٍل ميكن 

واملعنوية،  املادية  أوضاعها  إصالح  بغية  البرشية،  املجتمعات  يف  الكبرية  الشخصيات 

وتحويل التناقض والتعارض املهلك لتلك العقائد إىل تنافٍس بّناٍء؟ هناك قطعاً مثل هذا 

التي  التشكيالت  هذه  مثل  عن  املجتمعات  يف  امليكافيليني  يد  قطع  الطريق، رشيطة 

تحاول تطبيق سياسة تربير كلِّ غايٍة لتربير أيِّ وسيلٍة يف عامل السياسة، والسامح بتأسيس 
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والفلسفة  العلم  عىل  للمطلعني  املفتوح  النظام  يف  الوجود  عامل  آفاق  لفتح  حلقاٍت 

والعقيدة، يف قبال حلقة فيينا]]].

إذا  اإلنسانية(  )النزعة  الجديد  اإلنساين  املذهب  أن  إثبات  إىل  الجهود  هل   .175

مجموعه،  إىل  ال  الطريق  منتصف  إىل  هو  إمنا  الجهات،  جميع  من  لالتباع  قابالً  كان 

سوف تتكلل بالنجاح؟ عىل فرض نجاح هذا املذهب يف اإلجابة عن السؤال عن عالقة 

اإلنسان بإخوته يف اإلنسانية )مع من أكون يف هذا العامل؟(، واستطاع أن يقّدم صورًة 

عن ارتباط اإلنسان بعامل الوجود )أين أكون يف هذا العامل؟(. فهل بإمكانه اإلجابة عن 

األسئلة األربعة الباقية، وهي: )من أكون؟(، و)من أين أتيت؟(، و)لَِم أتيت؟(، و)إىل 

أين أذهب؟(، بإجاباٍت مقنعٍة؟

176. هـل سـتتمكن طالئـع البـرش من العمـل عىل نجاة اإلنسـان، ليثبتوا أن الشـك 

والـرتدد االبتـدايئ الناشـئ مـن الجهـل، هو غـري الشـك املنهجي البنـاء والحرية السـامية 

الباحثـني عـن  بالنسـبة إىل  العلـم واملعرفـة  العاليـة مـن  التـي تحصـل يف الدرجـات 

؟ لحقيقة ا

177. هل ميكن رفع علم االجتامع إىل مستوى الدراسات الفيزيائية لظواهر املجتمع 

تلك  علل  إىل  املفكرين  أنظار  وتوجيه  معلولية،  ناحية  عىل  الغالب  يف  تحتوي  التي 

الظواهر؟ هل هناك قواعد ملعرفة العلل؟ وما هي تلك القواعد إن وجدت؟

178. هل ميكن لنا يف هذه اللحظة من تاريخنا أن نتوقع الوضع الذي ستكون عليه 

البرشية يف املستقبل، حتى إذا كان يدعو إىل التفاؤل ذهبنا إىل استقباله، وإن كان يتجه 

إىل طغيان األهواء وضياع القيَم، فال نتوقع خرياً باملستقبل؟

واملذاهب  املدارس  وقيمة  هوية  بشأن  الشامل  البحث  استئناف  رضورة   .179

واأليديولوجيات التي تسحب البرشية من وراءها.

وتشكلت يف  م.   1922 سنة  فيينا  إىل جامعة  استدعي  عندما  شليك  موريتس  تحلقوا حول  الفالسفة  من  )Vienna Circle(: مجموعٌة  فيينا  ]1]-حلقة 

ارتباٍط فلسفيٍّ ترأسه شليك نفسه. ومن بني أعضائها كل من: )غوستاف بريغامن(، و)رودولف كارناب(، و)هربرت فايغل(، و)فيليب فرانك(، و)كورت 

غودل(، و)هانز هان(، و)تشا هونغ(، و)فيكتور كرافت(، و)كارل مينغر(، و)ريتشارد فون(، و)مارسيل ناتكني(، و)أوتو نويراث(، و)أولغا هان(، و)ثيودور 

راداكوفيتش(، و)روزه راند(، و)فريدريك فايسمن(. وقد أجمعوا باستثناء )كورت غودل( عىل موقٍف مشرتٍك تجاه الفلسفة متثل باعتقادين رئيسني، وهام 

أوالً: إن الخربة هي املصدر الوحيد للمعرفة. وثانياً: التحليل املنطقي مبساعدة املنطق الرمزي هو الطريقة املفضلة لحل املشاكل الفلسفية. املعرّب.
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180. هل هناك من طريٍق أو طرٍق لتعزيز وتقوية العلوم اإلنسانية وإنقاذها من 

التوقف أو السقوط؟ وما هي تلك الطرق إن وجدت؟

181. لَِم ال يعمل العلامء واملفكرون عىل فتح باب مؤلفاتهم وتراثهم عىل رفع التضاد 

فرويد  سيغموند  يبديه  الذي  اإلرصار  من  الرغم  عىل  املثال:  سبيل  فعىل  والتناقض؟! 

بشأن الغريزة الجنسية ورضورة إشباعها بشكٍل مطلٍق، هل لديه علم بأنه سيقول الحقاً: 

)إن إشباع الشهوات دون قيٍد يؤدي إىل خمول العقل(؟!

وبَم سيجيب ضمريه، إذ يقول: )يزعجني أن أطرح مسائل ال ميكن وزنها أو قياسها، 

َمرَضيٍّة بشأن  إنه حيث يعاين من عقدٍة نفسيٍة وحساسيٍة  وأعرتف بهذا االنزعاج(]]]. 

املسائل الروحية، ما هي األمراض التي يروم عالجها؟

182. هل تّم إثبات سند حجية العقل؟ إّن االعرتاض القائل بأنه ال ينبغي التشكيك 

يف حجية العقل ليس صحيحاً؛ إذ هناك كل هذه العقائد والنظريات واملدارس املتعارضة 

التاريخ عىل مرسح العلوم والفلسفة،  واملتناقضة يف ما بينها، حيث ظهرت عىل طول 

وكلها تّدعي االستناد إىل العقل، وعملت عىل تقسيم الناس إىل شطرين متخاصمني. فإن 

كانت حجية العقل تستند إىل الواقعية، لاََم وجد كل هذا التضاد والتناقض يف املدارس 

واملذاهب والعلوم.

183. هل هناك لدينا أساليُب ملعرفة الجهل؟

184. هل ميكن االطالع عىل جميع أسباب الجهل؟

للغاية  مؤثرًة  كانت  أنواعها،  اختالف  الكبرية عىل  الشخصيات  أن  ال شك يف   .185

الشخصيات  أن  نعلم  ولكننا  للبرش،  واملعنوية  املادية  السعادة  طرق  وبيان  يف كشف 

كانت موضع استناد البرش من هذه الناحية، فهل تم التوّصل حتى اآلن إىل ِمالٍك أو 

ِمالكاٍت مقنعٍة لالستفادة من الشخصيات يك يتم بيانها إىل املجتمع دون تحيٍّز، يك ال يتم 

استغاللهم وإساءة االستفادة منهم؟

]1]-إدغار بيش، انديشه هاي فرويد، ص 93.
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186. إىل أيِّ مًدى يستمر تقسيم األجسام يف حقل الفيزياء؟ هل ميكن أن يستمر 

هذا التقسيم إىل ما ال نهاية؟ كيف ميكن للكل املجموعي املحدود واملتناهي أن يشتمل 

عىل أجزاء المتناهيٍة؟ وإذا توقف هذا التقسيم عند نقطٍة، هل سيكون هناك بُعٌد يف 

يتوقف هذا  أن  األساس ال يجب  الفيزياء؟ وعىل هذا  والعينية من  الخارجية  الساحة 

التقسيم، وإذا مل يكن هناك بُعٌد، فكيف تّم القضاء عىل املوجود؟

187. هل تم تعريف الحقيقة والشهود واإللهام حتى اآلن بشكٍل واضٍح؟

188. هل تم التعرّف عىل رشائط الظواهر أعاله حتى اآلن بشكل دقيق؟

189. هل االستناد يف األساليب العلمية يكون إىل األصول البديهية األكرث قيمًة أو إىل 

البديهية هو كونها  القضايا الصادقة بالرضورة؟ أو أن مأخذ لزوم االستناد إىل األصول 

صادقًة بالرضورة؟

190. هل تم تعريف القيمة وأنواعها بشكٍل كامٍل؟

191. هل ميكن التضحية ببعض الحقائق من أجل إيجاد نظاٍم فكريٍّ والعمل عىل 

تكميله مبا يُريض املفكر؟ فعىل سبيل املثال: ليك نثبت أن أساس شؤون الحياة اإلنسانية 

السياسية، هل ميكن غض  النشاطات  أو  االقتصادية  العوامل  أو  الجنسية  الغرائز  هي 

الطرف عن الدور الجوهري والتأصييل لـ )صيانة الذات( الفردية أو الجامعية، و )الكفاح 

من أجل تثبيت القَيم اإلنسانية(؟ مبعنى: هل نسمح للبرش من بني األفكار املنفصلة 

واملعلومات املتفرّقة مبواصلة حياتهم العلمية والفلسفية، أو نقول: إن السعي إىل إيجاد 

؟ غاية األمر أن هذا النظام هو )نظاٌم مفتوٌح( وليس )نظاماً  نظاٍم يف األفكار أمٌر رضوريٌّ

مغلقاً(. ويف هذه الحالة سوف يكون عاجزاً عن الحصول عىل مدرسٍة أو عقيدٍة ميكنها 

تحديد تكليف اإلنسان يف ما يتعلق بالروابط األربعة: )عالقة اإلنسان بنفسه، وبخالقه، 

وبالكون، وبأبناء جلدته(، دون أن تستعر الرغبة يف األشخاص الذين يتمتعون بالعقل 

والنفسية املعتدلة، إىل اإلدراك الشامل لهذه العالقات املتقّدمة؟

192. هل أقام اإلنكار واإللحاد دليالً عىل إثبات نفسه أم ال؟ ال يقولَنَّ أحٌد: )إّن هذه 

النظرية سواًء ثبتت بالدليل أو مل تثبت، ال تؤثّر يف العلوم والحياة البرية، وعليه فمن 
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العبث البحث يف هذا النوع من التفكري!(؛ ألن الجواب عن هذا االعرتاض واضٌح؛ إذ:

تعمل  التي  الغابة  لحياة  تجسيد  إلهية، هي  بدعامة  تتمتع  ال  التي  الحياة  إن  ـ  أ 

الوحوش والضواري عىل تقييدها بسالسل النظم والقانون، بواسطة أنانيتها عىل أساس 

من ركنيها الرئيسني، واللذين هام: )جلب املنفعة، ودفع الرضر(.

ب ـ كيف نتجاهل جميع األدلة املتقنة عىل وجود الله تعاىل، باإلضافة إىل الحكم 

التي هي بحاجٍة إىل  املطلقة  املادة  إىل واقعيٍة عامٍة مثل  نأيت  ثم  والبديهي،  الفطري 

التجرّد أكرث من الباري تعاىل، ونحلها محّل الله سبحانه؟!

193. هل تستند العلامنية )فصل الدين عن مرسح الحياة الدنيوية للبر( ـ مع 

وجود الرضورات التي ال ميكن الشك فيها إىل تدخل الدين يف الحياة ـ إىل أدلٍة علميٍة، 

أم إىل دفع الناس نحو الالأبالية بأصول الحياة الجادة؟ عمد املنظرون يف حقل الفلسفة 

وتلك  الدنيا،  )هذه  إىل  البرشية  الروح  تجزئة  إىل  للعلامنية،  توجيٍه  إلثبات  السياسية 

الدنيا(، وأطلقوا عىل ذلك مصطلح العلم!

194. هل متكنت العلامنية ـ من خالل ادعاء الدميقراطية يف النهج السيايس وفصل 

الدين عن السياسة ـ من أن تجعل من أرادة األكرثية الحقيقية للناس )وليس األكرثية 

املصطنعة واملختلقة القامئة عىل أساس تلقني الناس وتخديرهم( أساساً لعملها وأدائها؟ 

أن  مع  وتضاّدها،  تنّوعها  رغم  املجتمع  أفراد  أكرث  مطالب  جميع  تلبية  أمكنها  وهل 

األكرثية الساحقة للناس لو أزيحت العقبات املصطنعة من أمامهم، وال سيام الدعاية 

املخّدرة، سوف نرى منهم شوقاً عارماً إىل الحياة الدينية؟!

195. نعلم أنه منذ عرص جون باتيست، والمارك، وتشارلز دارون فالحقاً تسللت عىل 

أساس املشاهدات الحسية والقياسات التشبيهية إىل العلوم نظرية تقول إن الحيوانات 

سلكت مساراً من التحّول التكاميل، وإن نوعاً خاصاً من القرود تحول عىل مّر الزمن إىل 

اإلنسان. وما أكرث الضجيج والصخب الذي أثاروه إلثبات علمية هذه النظرية، حتى بلغ 

الحني ظهرت بعض  السياسية. ومنذ ذلك  للمدارس  السيئ  األمر يف ذلك إىل االستغالل 

عن  بشّدٍة  تدافع  كانت  التي  امللحمية  املرتجزين  حامسة  قبال  قي  الخافتة  األصوات 
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التحويلية بوصفها مسألًة علميًة حديثًة، فأحدثت خدشاً يف أدلة هذه النظرية، بيد أن 

هالة الهيبة والتجددـ  الذي هو من الظواهر األصيلة للحياة البرشية، وقد أيسء استغاللها 

من قبل االنتهازيني املتحينني للفرصـ  قد احتوت فضاء املجتمعات العلمية إىل الحد الذي 

مل يعد أحٌد ميلك الجرأة عىل فتح فمه بنقد أدلة هذه النظرية مخافة أُن يتهم بالتخلف 

والرجعية. وإليك النص أدناه يف هذا الشأن:

ــة ـ مــن إيضــاح مســألة  ــم ســوف يتمكــن ـ خــالل األعــوام املقبل ــدو أن العل »يب

التكامــل مــن الناحيــة امليكانيكيــة وكيفيتهــا، والعمــل عــى بيانهــا والكشــف عنهــا 

لعامــة النــاس«.

االعتباطية  اآلمال  إىل طرح هذه  العلم  هاكل، عمد  تويف  أن  فمنذ  ولكن هيهات! 

واألفكار الواسعة جانباً، بحيث قال الدكتور سينجر:

»تقبــع اليــوم آثــار نبــي الداروينيــة األكــرب يف أملانيــا يف أدراج املكتبــات 

واملتاحــف، وقلــام يجــد النــاس مــن أنفســهم ميــالً إىل تصفحهــا«. »وإذا كانــت 

ــا(  ــون )ين ــد قان ــل َفَق ــا، ففــي املقاب ــزال محتفظــًة بقوته مســألة التكامــل ال ت

بشــأن تكامــل الجنــني قيمتــه واعتبــاره، ومل يتمكــن العلــامء مــن تكويــن 

ــرية. ــنوات األخ ــر إال يف الس ــاب الب ــة ألنس ــلة الواقعي السلس

ثــم اضمحلــت بالتدريــج مختلــف الحلقــات التــي كانــت تعتــرب حلقــاِت وصــٍل 

مــا بــني اإلنســان والحيــوان، وثبــت أنهــا مجــرُد حلقــاٍت مخَتلَقــٍة. فقــد أثبتــت 

العظــام املتحّجــرة التــي تــم العثــور عليهــا يف بلجيــكا ســنة 1886 م، ويف إنجلــرتا 

ســنة 1887 م، ويف جــاوة ســنة 1890 م، ويف أملانيــا ســنة 1907 م، ويف فرنســا 

ــٍل أن  ــكٍل كام ــا بش ــت لن ــد أثبت ــنة 1929 م، ق ــني س ــنة 1908 م، ويف الص س

العــرق األورويب الراهــن ينحــدر مــن أعقــاب أشــخاٍص كانــوا يتمتعــون بــذكاٍء 

زاخــٍر وفــنٍّ وافــٍر، ومل يكونــوا يختلفــون عنــا يف تركيبتهــم وقوامهــم الجســدي 

كثــرياً. وقــد عــرف هــؤالء األفــراد بـــ )اإلنســان الكرومنيــوين(]]]. وقبــل هــؤالء 

]1]-كرومنيوين )Cro-Magnon(: منسوٌب إىل إنسان قبتاريخي )prehistoric(، وجدت بقاياه يف كهف كرومنيون بفرنسا. إنسان كرومنيون. املعرّب، نقاًل 

عن: منري البعلبيك، املورد الحديث )قاموس إنجليزي - عريب(.
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كان ميثــل البريــة أفــراٌد تــم العثــور عــى بقايــا عظامهــم يف ناحيــة نايندرثــال 

ــر معهــد  ــول]]] مدي ــري مارســلن ب وشــابل أوســن، وعمــد العــامل الفرنــيس الكب

اآلثــار اإلنســانية القدميــة يف باريــس إىل بيــان أوصافهــم الكاملــة ســنة 1911 م. 

وقبــل هــؤالء كان يعيــش )إنســان هايدلــربغ(]]]، ومل يتــم العثــور لهــذا العــرق 

ــا، وهــو  ــر بأملاني ــور عليهــام يف موث ــم العث ــث ت ــه، حي البــري عــى غــري فكي

ميثــل أقــدم أثــٍر لإلنســان الحقيقــي. ومل يتــم التعــرف عــى أيِّ أثــٍر يعــود إىل 

مــا قبــل تلــك الحقبــة عــى أمــد فــرتٍة طويلــٍة. حتــى ذهبــت الظنــون يف اآلونــة 

األخــرية إىل االعتقــاد بــأن العظــام التــي تــم العثــور عليهــا ســنة 1890 م مــن 

قبــل الهولنــدي )أوجــني دوبــوا( يف جــاوة تعــود إىل مــا يُعــرف بإنســان جــاوه 

ــني  ــة الوصــل ب ــذي يشــكل حلق ــن الخــاص ال ــرتوب(]]]، أي الكائ ــه كان أو )بيت

اإلنســان والقــرد، ولكــن طبقــاً ملــا كتبــه )مارســلني بــول( يف طبعــة عــام 1923 

مــن كتابــه )اإلنســان املتحجــر(، مل يتــم طــرح أيِّ نظريــٍة علميــٍة يف هذا الشــأن، 

وإّن كلَّ نظريــٍة مــن شــأنها أن تُطــرح يف هــذا الخصــوص ســُتمنى باإلخفاق. ويف 

عــام 1929 متكّــن العــامل الصينــي )يب( والعــامل األمريــيك )ديفــد ســيمون بــالك( 

املولــود ســنة 1884 م، والجزويتــي]4] الفرنــيس )بيــري تيــالر دي شــاردن(]5] 

بالقــرب مــن العاصمــة الصينيــة بيجــني مــن العثــور عــى بقايــا إنســاٍن قريــِب 

الشــبه جــّداً بإنســان جــاوه، وأطلقــوا عليــه اســم )ســيناتروب(. وبعــد ســنواٍت 

كشــفت أبحــاث )مارســلني بــول( التحقيقيــة أن كال هذيــن النوعــني ميثــل حلقــة 

الصلــة مــا بــني القــرود املتأنســنة وإنســان مــا بعــد مرحلتنــا. واليــوم ال ميكــن 

[1[-Marcelin Boule

]2]-إنسان هايدلربغ )Homo heidelbergensis(: نوٌع منقرٌض من اإلنسان يرجح أنه األصل املبارش إلنسان نندرثال يف أوروبا. تعود أحسن بقاياه التي 

تدل عىل وجوده إىل ما قبل 400 و600 ألف سنة، وقد سّمي عىل اسم جامعة هايدلربغ. اكتشفت أول أحافريه يف جنوب أملانيا عام 1907، ثم يف فرنسا 

واليونان وإيطاليا. املعرّب.

]3]-إنسان جاوه )pithecanthropus(: إنساٌن بدايئٌّ منقرٌض وجدت بقاياه يف جاوه. املعرّب، نقاًل عن: منري البعلبيك، املورد الحديث )قاموس إنجليزي 

- عريب(.

]4]-الجزويت: فرقٌة كاثوليكيٌة يسوعيٌة تنترش يف أوروبا بصفة عامة ويف الربتغال وأسبانيا وفرنسا بصفٍة خاصٍة. أنشأها قسيٌس فرنيسٌّ يدعى أغناطيوس دي 

اليوال يف القرون الوسطى عام 1540 م. املعرّب.

. تخصص بعلم حفريات ما قبل التاريخ، وساهم باكتشاف إنسان  ]5]-بيري تيالر دي شاردان )1881 ـ 1955 م(: فيلسوٌف وكاهٌن يسوعيٌّ وجيولوجيٌّ فرنيسٌّ

بكني. ويف أهم كتبه املسّمى )ظاهرة اإلنسان( رشح تطّور الكون بطريقٍة فريدٍة وابتعد فيها عن تفسريات سفر التكوين التقليدية لصالح تفسري أقل رصامًة 

مام أثار حفيظة بعض رجال الفاتيكان الذين اعتربوا أن طروحاته تقّوض عقيدة الخطيئة األوىل التي وضعها القديس أوغسطني. ومنع املكتب الكاثولييك 

املقدس نرش كتبه خالل حياته. وندد املنشور 1950 الكنيس بالعديد من آرائه. املعرّب.
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القــول بــرضٍس قاطــعٍ ورصيــحٍ مــا إذا كان اإلنســان منحــدراً مــن نســل القــرد 

أم ال. إن بعــض املعلومــات التــي تبــدو صحيحــًة إىل حــدٍّ مــا هــو أننــا والقــرود 

املتأنســنة نتصــل بجــدٍّ مشــرتٍك«]]].

وقال األستاذ بيري روسو يف موضعٍ آخَر بشأن ظهور الصناعة وظهور اإلنسان:

ــدٌة مــن وراء إعــادة هــذه املســألة، وهــي أن هــذه  ــاك فائ »رمبــا مل تكــن هن

الحادثــة العظيمــة ذات األهميــة القطعيــة يف تاريــخ األرض، تبقــى مختبئــًة إىل 

األبــد تحــت ســتاٍر ســميٍك مــن األرسار، ورمبــا لــن تتضــح كيفيتهــا لنــا إىل األبــد. 

وكل مــا نعلمــه هــو أن أكــرث علــامء اآلثــار ينســبونه إىل مــا قبــل مليــون ســنة 

يف الحــد األدىن، أي إىل بدايــة العهــد الرابــع مــن معرفــة األرض.

إن أحــدث االكتشــافات يف علــم اآلثــار لنــوع البــر بــدالً مــن أن تكشــف لنــا 

ــة،  ــة ومبهم ــدٌة للغاي ــادئ اإلنســان معق ــت أن مب ــخ هــذا املوضــوع، تثب تاري

وال يــزال هــذا اإلبهــام باقيــاً عــى حالــه، بــل ويــزداد غموضــاً. إن االكتشــافات 

ــى  ــون ع ــوا يعمل ــدٍة كان ــٍة واح ــيط يف جه ــدم البس ــن التق ــدالً م ــدة ب الجدي

ــرت  ــدٍة ظه ــددٍة ومتباع ــروعٍ متع ــان ف ــى بي ــل ع ــابق، تعم ــا يف الس تصويره

ــة  ــا، أدت يف البداي ــق ســوى سلســلٌة منه ــرت، ومل يب ــم اندث ــرتٍة وعاشــت ث لف

إىل مــا يُعــرف بالهوموســابيان]]] أو »اإلنســان العاقــل« ليتحــّول بعــد ذلــك إىل 

ــالب  ــم الط ــب إىل تعلي ــار يذه ــم اآلث ــابق كان عل ــن. ويف الس ــان الراه اإلنس

أن اإلنســان الحــايل ينتمــي إىل ســاللة إنســان جــاوه]]]، الــذي تطــور يف بدايــة 

أمــره إىل إنســان النايندرثــال]4]، ثــم إىل اإلنســان الكرمونيــوين]5]. واليــوم بعــد 

االكتشــافات الواســعة واملتعــددة يف كل مــن أوروبــا وآســيا وأفريقيــا، اتضــح أن 

املتحجــرات املكتشــفة ال تنتمــي إىل ســاللٍة واحــدٍة ومحــددٍة. بــل هــي تعــود 

يف الحــد األدىن إىل أربــع ســالالٍت مختلفــٍة، وإن أســالفنا ـ أي أســالف )اإلنســان 

]1]-تاريخ علوم، ص 51 ـ 450. )مصدر مرتجم إىل اللغة الفارسية(.

[2[-Homosapiens

[3[-pithecanthropus

[4[-Neandertal

[5[-Cro-Magnon
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ــا  ــربغ، كــام أنن ــال أو الهايدل ــون، ال إنســان النايندرث العاقــل( ـ هــم الكروموني

لســنا مــن ســاللة القــرود، وال مــن ســاللة اإلنســان الصينــي أو الســيناتروب]]]. 

بــل إن أســالفنا الحقيقيــني ينتمــون إىل ســالالت مــا قبــل اإلنســان الكرومونيوين، 

والــذي مل يتــم العثــور عــى أيِّ متحجــراٍت لــه«]]].

196. هل هناك من طريٍق أو طرٍق لتطبيق األهداف والغايات ما فوق الطبيعية 

وامللكوتية والقيَم املعنوية يف الفن؟ وإذا كان لها من وجوٍد، فكيف يتّم توظيفها؟

التاريخ  وبيان  لتفسري  كونت،  أوغست  حددها  التي  الثالثة  املراحل  كانت   .197

البرشي يف ما يتعلق مبعرفة عامل الوجود، مقبولًة من قبل عدٍد من املفكرين. فبعد ميضِّ 

فرتٍة من الزمن وظهور حقائق مخالفة لنظرية كونت، هل تم التخيل عن هذا االعتقاد 

أو النظرية أم ال؟ لقد قام تقسيم أوغست كونت بشأن االرتباط املكتسب والفلسفي 

والعلمي عىل ابتدائية االرتباط وتخبط البرش يف الجهل بالطبيعة، وكلام أخذ اإلنسان 

بالنجاح يف التقّدم العلمي، توصل إىل االكتشاف وتنمية العلوم، وهذه املراحل الثالثة 

عبارٌة عن:

أ ـ املرحلة الالهوتية: يف هذه املرحلة التي هي من أقدم املراحل، كان اإلنسان ال 

يرى ظاهرًة يف الطبيعة إال ونسبها إىل ما فوق الطبيعة، من قبيل: الجن واألرواح واآللهة.

ملحوظاً،  ماً  تقدُّ البرشية  املعرفة  املرحلة شهدت  يف هذه  الفلسفية:  املرحلة  ـ  ب 

وأخذ ينظر إىل العامل نظرًة فلسفيًة. وقد شهدت الفلسفة يف اليونان والعصور الوسطى 

عرصها الذهبي إىل ما قبل عرص النهضة يف هذه املرحلة.

ج ـ مرحلة العلم املحض: يف هذه املرحلة أخذ اإلنسان ـ بسبب الرقي املذهل الذي 

وميكن  والتجربة،  املشاهدة  طريق  من  العينية  الواقعيات  ذات  مع  يتعامل  ـ  حققه 

القول: إن هذه املرحلة قد بدأت بعد الخروج من عرص النهضة فالحقاً.

وبنظرٍة مدققٍة يتضح ضعف وعدم استقامة نظرية أوغست كونت]]].

[1[-Sinunthrape

]2]-بيري روسو، تاريخ صنايع واخرتاعات، ترجمه إىل اللغة الفارسية: حسن صفاري، ص 19 ـ 20.

]3]-االنتقادات السبعة لـ )أوغست كونت( فيام يتعلق مبراحله الثالثة:



   القععت المساخر ـ السطط و الثغظ160

198. لقد بدأت حكايتنا من السؤال القائل: »ما هو أصغر جزٍء يف املادة؟«، و»هل 

املؤلفة من  القوية  الذرّة  باكتشاف  وانتهى  أصغر جزٍء؟«،  إىل  املادة  تقسيم  لنا  ميكن 

خزّاٌن  هي  التي  القوية  الذرة  إن  منها.  بأرسه  العامل  تكّون  وقد  الدّوارة،  اإللكرتونات 

عظيٌم من الطاقة وتهتز أحياناً يف ما وراء الفضاء الالمتناهي، وتنتج أمواجاً يف األثري، هي 

متاماً مثل األمواج الحاصلة يف الحوض املاثل أمامنا، حيث يتم إنتاج ما ال يحىص من 

اإللكرتون والربوتون وأمواج األثري، وهذه هي املواد اإلنشائية التي يتألف منها الكون. 

أوالً: ال ميكن للمرحلة األوىل من االرتباط البرشي بالعامل الخارجي أن يكون الهوتيّاً؛ ألن االنتقال من الظواهر املحسوسة يف الطبيعة إىل ما فوقها يحتاج إىل قدرٍة 

تجريديٍة يف الذهن، وهي طبقاً لنظرية التكامل ـ التي متثل نظرية أوغست كونت واحدًة من مصاديقها ـ يجب أن تتحقق يف مرحلٍة متأخرٍة. وإذا تصورنا أن 

البرش يف تلك املرحلة كانت لديهم القدرة عىل االنتقال من املعلول الطبيعي إىل العلة الطبيعية، سنكون بذلك قد آمنا بأن اإلنسان قد توصل إىل قانون العلية يف 

تلك املرحلة املبكرة، وهذا بدوره يشكل إثباتاً عىل أن اإلنسان حتى يف تلك املرحلة كان يتمتع برؤية فلسفية إىل العامل.

ثانياً: هناك احتامٌل قويٌّ يقيض بأن يكون عكس القضية هو الصحيح، مبعنى أنه لناحية ابتدائية الرؤية الفلسفية للبرش يف تلك املرحلة، كان اإلنسان يف الغالب 

يحمل رؤيًة فيزيائيًة؛ ألن االنتقال من املعلول إىل العلة املسانخة له تبدو هي األبسط واألسهل.

ثالثاً: عىل فرض أن البرشية يف تلك املرحلة ـ حيث مل تتمكن من مشاهدة العلل بشكٍل مبارِشٍ ـ قد أخذت تبحث عنها وراء حجب العامل العيني والفيزيايئ، ال 

يشكل هذا األمر دليالً عىل أنهم كانوا يتصورون تلك العلل الكامنة وراء الحجب عىل أنها من الحقائق اإللهية. فإن اعتبار اإلنسان للتجليات يف العامل الفيزيايئ 

، نجده شائعاً وسائداً حتى يف عرصنا الراهن. بوصفها عالماٍت )ُمثاُلً( ملا وراء الطبيعة، أمٌر طبيعيٌّ

رابعاً: إننا حتى يف املرحلة الالهوتيةـ  يف تقسيم أوغست كونتـ  نشاهد فلسفاٍت يف شبه القارّة الهندية. ويف هذا الشأن ميكن مالحظة العبارة اآلتية:

ظهور الفلسفة يف شبه القارّة الهندية: حيث مل يكن هناك اهتاٌم بالتاريخ يف األيام القدمية، فإن ما تم إظهاره بشأن قدم األناشيد الدينية الهندية وتاريخ وآداب 

وفلسفة الهند، ال يتجاوز الحدس والتكّهن، بيد أن الواضح هو أن األفكار الفلسفية والغايات األخالقية التي ظهرت يف حقبة كتب األوبانيشاد، وظلت عىل ما هي 

، حتى توسعت وانترشت بالتدريج، وتبلورت منها مباين الطرق أو أصول املدارس الفكرية. إن مباين  عليه من الحالة الفطرية دون أن يجمع بينها رابٌط منطقيٌّ

طرق أو أصول املدارس الفلسفية يف الهند ليسن نتيجًة ألفكار أشخاٍص بأعيانهم، بل هي حصيلة أفكار العديد من الفالسفة الذين كانوا يعيشون يف مختلف 

القرون ويف مدٍن وضواحٍ مختلفٍة من شبه هذه القارة الواسعة.

وبعد تكوين العقائد واألفكار املختلفة، عمد جامعٌة إىل تعليم املباين الفلسفية والعمل عىل تدريسها ونرشها، وقامت جامعٌة أخرى باتخاذ موقف املعارضة، 

واحتدم بذلك بني الجامعتني جدٌل ومناظراٌت، أفرزت معتقد كال الجامعتني بشكٍل واضحٍ.

ويف البداية كانت األفكار الفلسفية تتناقل عرب الصدور ُمشافهًة، ولكنها بعد ذلك شّقت طريقها إىل التدوين، وأخذت املدونات يتم توارثها عرب العصور واألجيال. 

كان قدامى علامء الهند يطرحون املسائل يف مجالسهم أو حلقات دروسهم، ويعملون من طريق النقد والجدل والرشح عىل إثباتها أو إبطالها. وكانوا يثبتون هذه 

األبحاث بعباراٍت مقتضبٍة أشبه بالكلامت القصار والرموز واإلشارات ويدعونها بـ )سوترا(، ]وهي كلمة سنسكريتية تعني خيط، وهي تحمل يف تقاليد األدب 

.[ والفلسفة الهندية معًنى يشري إىل حكٍم وأقواٍل مأثورٍة مكتوبٍة عىل شكل نصٍّ

املدارس الفلسفية: تسمى الفلسفة يف اللغة السنسكريتية بـ )درشن(. إن أغلب املدارس الفلسفية القائلة بوجود الله، تذهب إىل االدعاء بأنه يوصل الشخص 

املتعلم من طريق اإلرشاق إىل )برهمن( مبعنى )الذات املطلقة(. لقد أقامت أكرث املدارس الفلسفية يف الهند أفكارها عىل أساس الديانات الهندوصينية وبوذا، بيد 

أن املادينّي يشكلون استثناًء من ذلك(. انظر: اوبانيشاد عن النص السنسكريتي، ص 2ـ  51، ترجمه إىل اللغة الفارسية: األمري محمد دارا شكوه )نجل شاه جهان(، 

تقديم وتهميش وتعليق وتحقيق لغوي وترجمة أعالم بسعي واهتامم من الدكتور تاراجند والسيد جاليل النائيني.

ثم عمد املؤلف إىل بيان أقسام شبه القارة الهندية.

خامساً: نصل إىل مرحلة الفلسفة التي هي املرحلة الثانية يف تقسيم )أوغست كونت(. إن بداية هذه املرحلة أياً كانت تشمل مرحلة سطوع فلسفة اليونان 

واإلسكندرية والعصور الوسطى، ونحن يف هذه املرحلة نواجه آراء علميًة يف غاية األهمية، ومن بني هؤالء أرخميدس )املولود سنة 287 واملتوف سنة 212 

قبل امليالد(، وإقليدس )املولود سنة 323 واملتوف سنة 283 قبل امليالد(، كام نرى جامعًة من األطباء وحتى الفنانني ضمن هذه املجموعة، حيث كانوا 

منهمكني يف نشاطهم من خالل التطبيقات العلمية يف آثارهم الفنية.

سادساً: حبذا لو أن )أوغست كونت( كان قد سافر إىل الرشق لتتميم نظريته، حيث يشاهد بنفسه كيف كانت املجتمعات اإلسالمية يف نهاية القرن الهجري 

الثاين والقرن الهجري الثالث والرابع ومقداراً من القرن الهجري الخامس والسادس، تعمل عىل توظيف املشاهدة والتجربة، حتى قيل أن املسلمني قد 

أنقذوا العلوم بواسطة املشاهدات والتجارب يف تلك القرون ـ التي تدخل ضمن مرحلة الفلسفة والعصور الوسطى طبقاً لتقسيم )أوغست كونت( ـ من 

النزعة التجريدية البحتة.

سابعاً: يجب أن نسأل )أوغست كونت(: ما هو دليلك عىل إثبات أن عدد الفالسفة بعد عرص النهضة يف أوروبا إىل مرحلتنا املعارصة )أواخر القرن العرشين 

للميالد( أقل من فالسفة أوروبا يف العصور الوسطى؟! أفهل ميكن تجاهل هذا الحجم الكبري من املؤلفات واملوسوعات املعرّبة عن أفكار الفالسفة األوروبيني 

بعد عرص النهضة؟!



161    طفععم السطط و سقصاه بالثغظ و الفطسفئ

إن معلومات البرش حتى اآلن مل تتجاوز الحد األدىن من األشياء. وال تزال هناك قمٌم 

شاهقٌة يف أقاليم العلم مل يتم اكتشافها. وال تزال هناك أمامنا الكثري من املفاوز الخطرية 

ماثلًة أمامنا وتدعونا إىل اكتشاف مجاهيلها وتضاريسها املعقدة. وهذا هو مجال نشاط 

أولئك الذين يرومون الغوص يف محيطات العلوم بحثاً عن الحقيقة. وليس هذا الكتاب 

سوى إشارٍة إىل املغامرة املاثلة أمامنا«]]].

199. قال جان لنغدن دويس:

»إن الفيزيــاء بقــوة أســاليبها التنظرييــة والعلميــة تقّربنــا مــن واقعيــٍة واحــدٍة 

بشــكٍل أكــربَ. إن هــذه الواقعيــة أبعــُد بكثــريٍ عــن حــدود وثغــور األشــياء التــي 

ميكــن إدراكهــا. وبذلــك نكــون مــرًّة أخــرى قــد أدركنــا عظمــة ورفعــة حقيقــٍة 

ال ميكــن الوصــول إليهــا. إن هــذا اإلدراك ميّهــد إىل مزيــٍد مــن التكامــل الفكــري 

والعلمــي )مبعنــى التفكــري الــذي ال ينقطــع وال تفنــى حياتــه(«]]].

200. قال نيلز بور:

»عــى الرغــم مــن اســتحالة التغلــب عــى أرسار الحيــاة، يبــدو أن هــذا الســؤال 

قابــٌل للطــرح يف كل مرحلــٍة مــن مراحــل تطويــر العلــم، ألن أيَّ توضيــحٍ علمــيٍّ 

ــات املعقــدة إىل مجموعــة  ــل مجموعــة مــن الواقعي ــه عــى تقلي يقــوم يف ذات

ــاعي  ــي أن مس ــألة وه ــذه املس ــان ه ــا إىل بي ــعى هن ــط«]]]. »نس ــرى أبس أخ

ــبهاً  ــدم ش ــاع، ال يع ــذه األوض ــل الهيمنــة عــى ه ــامء الفيزيــاء مــن أج عل

ــال  ــاء يف قب ــامء األحي ــل عل ــن قب ــَر م ــف الشــهودي بشــكٍل وآخ ــاذ املوق باتخ

ــرّد  ــه ملج ــي أن ــة وه ــذه النقط ــر به ــة نذكّ ــذه اللحظ ــن ه ــاة. وم ــاد الحي أبع

هــذه املالحظــة الصوريــة فقــط وهــي أن النــور الــذي هــو رمبــا أبســط ظاهــرٍة 

ــه إطــار  ــاة يتجــاوز تحليل ــاً مــن الحي ــٍة، يظهــر مــن نفســه شــبهاً قريب فيزيائي

ــل العلمــي«]4]. ــات التحلي إمكان

]1]ـ جان لنغدن دويس، شگفتيهاي درون اتم، ص 167. )مصدر مرتجم إىل اللغة الفارسية(.

]2]-جان لنغدن دويس، فيزيك نو ـ تحول وواژگوين در فيزيك وفلسفه، ص 17. )مصدر مرتجم إىل اللغة الفارسية(.

]3]-نيلز بور، فيزيك أمتي وشناخت برشي ـ نور وحيات، ترجمه إىل اللغة الفارسية: نخعي زاده، ص 19.

]4]-املصدر أعاله، ص 20.
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»... ولكــن يف قبــال هــذه املعضلــة ال بــد مــن التفكــري بهــذه الواقعيــة وهــي 

أن ظــروف التحقيــق يف علــم األحيــاء والفيزيــاء ال تقبــل املقارنــة يف مــا بينهــام 

مبــارشًة؛ وذلــك ألن لــزوم بقــاء الحيــاة يف املوجــود مــورد البحــث والدراســة، 

ــى  ــور ع ــن العث ــاء ال ميك ــم األحي ــق يف عل ــى التحقي ــوداً ع ــدوره قي ــرض ب يف

مثيــٍل لــه يف الفيزيــاء. مــن ذلــك ـ عــى ســبيل املثــال ـ أننــا إذا أردنــا أن نُجــري 

ــة  ــف الحيوي ــخاص يف الوظائ ــني دور األش ــد تعي ــوان إىل ح ــاء حي ــة أعض دراس

. ومــن هنــا ينتــج مــن ذلــك أن  لذلــك الحيــوان، وجــب علينــا قتلــه دون شــكٍّ

كلَّ تجربــٍة عــى الكائنــات الحيــة مقرونــٌة بعــدم القطــع واليقــني مــن ناحيــة 

الظــروف والرائــط التــي يخضــع املوجــود الحــي للدراســة تحــت ظروفهــا. إن 

هــذا األمــر يدفعنــا إىل التفكــري بإعطــاء مقــداٍر قليــٍل مــن الحريــة اضطــراراً إىل 

ــا أرسارهــا النهائيــة.  ــاً لهــا يك تحجــب عن الكائنــات الحيــة، ويكــون ذلــك كافي

ومــن هــذه الناحيــة يجــب النظــر إىل وجــود الحيــاة بوصفهــا حقيقــًة جوهريــًة 

ال ميكــن أن نقيــم أيَّ دليــٍل عليهــا«]]].

201. )قال جي. روبرت أوبنهامير(:

ــوا دامئــاً عــى إبطــال خطــة  ــد عمل ــني ق »ميكــن القــول أّن األشــخاص الحقيقي

جهــود علــامء الفيزيــاء، وال وجــود ملثــل هــذه األشــياء [يف املشــاهدة]، وإمنــا 

ــاء أن تصــل إىل واقعيتهــا وحقيقتهــا  مــن خــالل اكتشــافها فقــط ميكــن للفيزي

ــأن هــذه  ــول ب ــك والق ــن ذل ــَد م ــى إىل أبع ــن الذهــاب حت ــل ميك ــة، ب النهائي

الشــذرات العقليــة هــي التــي تتيــح معرفــة األشــياء األخــرى مبــا يف ذلــك علــم 

ــاء أيضــاً«]]]. الفيزي

202. »غنيٌّ عن الذكر أن أغلب حاالت التقدم العلمي الحاصل يف القرنني الثامن 

عرش والتاسع عرش للميالد، رسعان ما حولت مشهد التضاد القائم بني اآللة العمالقة 

وقام  دراستها  الذي عمل عىل  الباحث  التي خلفها يف ذهن وعقل  العظيمة  والحفرة 

الوضع يف حالة  الطيف. وهذا هو  ألوان  التعقيد والتلّون بجميع  بتحليل خواّصها إىل 

]1]-املصدر أعاله، ص 28.

]2]-جي. روبرت أوبنهامير، علم وفرزانگي، ترجمه إىل اللغة الفارسية: أحمد آرام، ص 128 ـ 131.
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التقدم اإلحصايئ الكبري يف نهاية األمر، حيث أدخلت الجهل البرشي بوصفه عامالً رصيحاً 

يف تقييم سلوك القوى الفيزيائية«.

203. إن املقدرة التي حصل عليها اإلنسان بالعلم ال متثل إال بصيص نوٍر خافٍت وسط 

ظلامٍت مطبقٍة وال متناهيٍة أحاطت بحياة البرش والعامل. ويف ما ييل نلفت عناية القارئ 

الكريم إىل كلامت أوبنهامير حيث بنّي للمرّة األوىل القدرة التخريبية للذرّة عىل النسل 

البرشي؛ إذ يقول:

. كام أننا  »نعلم أن ما نقوم به ميثل وسيلًة وغايًة، فهو اكتشاٌف كبريٌ وأثٌر فنيٌّ

ندرك بإمياٍن راسخٍ ووعٍي جازٍم أّن العلم يف حّد ذاته أمٌر جّيٌد وحسٌن، كام أنّه 

للفنون  أداٌة  فهو  أكرث عمقاً،  أبحاٍث وتحقيقاٍت  يوظفوه يف  لخلفائنا يك  وسيلٌة 

أو  العلامء  من  بوصفنا  لنا  بالنسبة  األمر  وهكذا  البرية.  والشؤون  العملية 

نُعدُّ وسيلًة وغايًة، ونحن مخرتعون  آٍن واحٍد  أيضاً. نحن يف  البر  بوصفنا من 

العبارة  والتطور، وهي  للتقدم  إمكانيٌة  وأساتذٌة، وممثلون ومشاهدون. هناك 

تحقيق  القدرة عى  أن  بقلٍق  ندرك  اليوم  أننا  بيد  الحضيض.  يف  أصبحت  التي 

نشهد  أننا  ذلك  عى  والدليل  دامئاً.  السعادة  تالزم  ال  والتقدم  التغرّي  وتجسيد 

والخوف  الرعب  تسبب  التي  والفتاكة  الحديثة  واألسلحة  املعّدات  أن  مؤخراً 

الجامعي قد رفعت من منسوب الوحشية واالفرتاس يف الحروب الشاملة. ندرك 

أن من بني األهداف واملسائل الخاصة يف عرصنا هو العمل عى توفري فرص العمل 

الدامئة، وتحسني ظروف اإلنسان، والقضاء عى الفقر والجوع والبؤس، مع حاجٍة 

ُملّحٍة إىل الحد من اللجوء إىل القوة أو الحيلولة دونها متاماً. إن املزيد من التدمري 

وحشيًة  أكرثَ  تكن  مل  لو  التي  الرطة  سلطة  طريق  من  البرية  للروح  املاهر 

الناشئ من الطبيعة، فهي أكر منها إتقاناً واحرتافاً. فهي لذلك تُعدُّ  من الدمار 

واحدًة من السلطات التي كان من األفضل أاّل يتم استخدامها أبداً. إننا نقدس 

التفكري املنطقي والعادل حيث يكون دعم املجتمع للعلم قامئاً عى أساس تنمية 

السلطة الحاصلة من العلم، فإذا كان حبنا للعلم ناشئاً من إنفاق هذه املقدرة 

يف هذا الشأن بواسطة الحكمة وبذل الحّب لإلنسانية، فإن جميع الناس تقريباً 

سيفكرون كام نفكر أيضاً. ونعلم كذلك ما هو مستوى قدرة العامل إىل التعرّف 
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ٍص آخَر خارج إطار علمه، ويستفيد منه دون تحصيله. وعليه تكون  عى تخصُّ

للوحدة حالُة إمكاٍن وقّوٍة. وهي عبارٌة عن وحدة األشياء التي إن اقرتبت من 

 ، ٍّ ، وال عى نحٍو كيلِّ بعضها ميكن لها أن تيضء الطريق لبعضها، ال عى نحٍو جمعيٍّ

وال عى نحو سلسلة املراتب]]].

الذرية، فإن كلَّ يشٍء  البناء املوسوم بالنظرية  العلوم دون تدخل يف  وحتى يف 

إننا من  االحرتافية.  لوجودنا وال سيام حياتنا  املكملة  بالخصائص  يذكرنا  متصٌل 

دون منجزات أسالفنا وأساتذتنا واملعارصين لنا، ال نُعّد شيئاً، وحتى عندما نقوم 

عى أساس قابليتنا واستعدادنا وفننا بإدراك نَظٍْم جديٍد، نبقى ال يشَء من دون 

اآلخرين، ومع ذلك فنحن يشٌء فوق ذلك. يف عالقتنا مع املجتمع عى نحٍو عاٍم 

هناك ثنائيٌة وازدواجيٌة مامثلٌة، وبسببها يكون ما نقوم به عبارًة عن ألف يشٍء. 

العمل،  مواصلة  يرومون  الذين  أولئك  إىل  بالنسبة  ولذٍة  متعٍة  عن  عبارٌة  إنه 

وتعليم بالنسبة إىل أولئك الذين رمبا احتاجوا إليه، ولكنه يف الوقت نفسه ومن 

زاويٍة أخرى أوسع ميثل مقدرًة مشرتكًة وهي عبارٌة عن تحقيٍق لذلك اليشء الذي 

ال ميكن للعلم أن يتحقق من دونه. وميكن أن يكون عالجاً ملرٍض، أو مسكِّناً ألمٍل، 

فاً ملعاناة الناس، وتوسيعاً لثغور االختبار والتجارب والعالقات والتعليم  أو مخفِّ

أيضاً، وهو  أن يدركوا ذلك  بلغٍة مبّسطٍة. نحن ندرك ذلك ونأمل من اآلخرين 

أّن هناك شبًها من هذه الناحية بني العلم ـ مبعنى املعارف الكلية الخاصة التي 

نهدف إىل اكتشافها ـ وبني املجتمع البري. كام هو شأن سائر الناس نعمل عى 

البر  حياة  من  والالمتناهية  الواسعة  الظلامت  إىل  الضوء  من  بصيٍص  إدخال 

والعامل، وبالنسبة لنا كام هو بالنسبة لهم جميعاً ميثل التغيري واألبدية )الثبوت(، 

والتخصص والتعميم، والوسائل والغايات النهائية، واملجتمع والفرد، وما إىل ذلك 

من األمور التي تكّمل بعضها، تطالب بالتزامنا وحريتنا«]]].

]1]-إن مراد )أوبنهامير( هو أن الحقائق عند اقرتانها ببعضها، واالستفادة من كل واحٍد منها يف مورده ال بوصف مجموع التشكل الجامعي أو أفراد حقيقٍة 

كليٍة، كام ال عىل نحو حلول بعض تلك الواقعيات يف املراتب الدنيا، وبعضها اآلخر يف املراتب األعىل.

]2]-أوبنهامير، علم وفرزانگي، ص 128 ـ 131. )مصدر مرتجم إىل اللغة الفارسية(.
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تدخل وتأبير األصول والمكتسبات األولية في االستنتاج العلمي 

والفلسفي

األولية  القضايا  من  والتحقيقات  األفكار  تجريد  عىل  القدرة  أن  من  الرغم  عىل 

إىل قوة  بالنظر  كانت ممكنًة  نحٍو سابٍق، وإن  املقبولة عىل  املكتسبات  واملسبقة من 

شخصية املفكر، ولكن ال بد من االلتفات إىل أن تلك القّوة التي تستطيع الحيلولة دون 

أو  واملشاعر،  األذهان  الرتّسب يف  بعد  تجاهلها  أو  السابقة،  واملكتسبات  القضايا  تأثري 

اجتثاثها متاماً بحيث يكون للمفكر حالٌة من الحياد التام، ال تتوفر إال لدى القالئل جّداً 

من أفذاذ األشخاص. إن هذا النفوذ والترّسب يف الجذور يكون من القوة واالستحكام 

يف بعض األحيان بحيث يغدو من قبيل الطبيعة الثانية، حتى يكون إرشادها وتوجيهها 

معلومات  يف  نفوذها  يكون  التي  البديهية،  والقواعد  األسس  إرشاد  قبيل  من  للمفكر 

وبراعمها  وأوراقها  وأغصانها  األشجار وجذوعها  املاء يف جذور  نفوذ  قبيل  من  املفكر، 

وأزهارها ومثارها.

إن نفوذ وجريان األصول املكتسبة واألولية يف العلوم اإلنسانية أكرث منه يف العلوم 

الطبيعية، كام أنها أكرث تأثرياً منها. وعىل كل حال هناك تأثرٌي لهذه الرواسب األولية يف 

كال الحقلني من العلوم )العلوم الطبيعية، والعلوم اإلنسانية(.

وبشكل عام تنقسم هذه األصول واملكتسبات األولية إىل أربعة أقسام، وذلك عىل 

النحو اآليت:

القسم األول: األصول واملكتسبات الصحيحة والثابتة من قبل العلوم والفلسفات، 

والقضايا البديهية أو القضايا الرضورية.

األدلة  بواسطة  لإلثبات  القابلة  وغري  الباطلة  واملكتسبات  األصول  الثاين:  القسم 

املقبولة واملقنعة.

القسم الثالث: األصول واملكتسبات التي مل يتّم إثبات صحتها وال بطالنها.

القسم الرابع: القضايا التي لها ناحيٌة من الصحة وناحيٌة من البطالن.
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القسم األول:

والقضايا  والفلسفات،  العلوم  قبل  من  والثابتة  الصحيحة  واملكتسبات  األصول 

البديهية أو القضايا الرضورية

نتائَج  منها  نتوقع  أن  بالعلوم ال ميكن  يتعلق  ما  األصول يف  أن هذه  البديهي  من 

مع  العلمية  واألصول  املسائل  يف  والتحّول  التغرّي  إذ  املوارد،  جميع  يف  وأبديًة  مطلقًة 

افرتاض انفتاح النظامني الذاتيني الداخيل والخارجي هو السائد بشكٍل كامٍل. ومن باب 

املثال ميكن أخذ هذا النوع من أصول القضايا بنظر االعتبار:

1. رضورة إدارة الحياة عىل املستويني الفردي واالجتامعي.

2. الصدق والعدل من أجل تحقيق )الحياة املعقولة( يف الحياة االجتامعية.

3. وجوب دفع القيمة الواقعية للعمل والبضاعة يف حدود اإلمكان.

4. السعي إىل تحقيق الثقافة الطليعية واملستندة إىل الحاجات البرشية األصيلة.

إن هذا النوع من القضايا األولية ـ حيث تنتهي أياً كانت األوضع والظروف لصالح 

)الحياة املعقولة(ـ  ما دامت الهوية الفردية واالجتامعية لإلنسان باقيًة عىل ما هي عليه، 

فإن االستناد والتقيّد بهذا النوع من القضايا ال يحدث أيَّ رضٍر يف معلوماتنا ومعارفنا، 

بل مينح حياتنا نحن البرش تلك املرونة والحركة التكاملية التي ننشدها عىل نحٍو جادٍّ.

وبطبيعة الحال فإن هذا ميثل غاية اآلمال الكاملية التي يعمل املفكرون يف حقل 

العلوم اإلنسانية )وحتى الناس العاديون الذين ال ميتلكون القدرة عىل إدراك هذا النوع 

من القضايا(، عىل استثامرها وتوظيفها يف أيِّ موضعٍ يريدونه، ويعملون عىل االستناد 

التجديدية  اآلراء  هذه  إن  وصحتها.  لهويتها  املجدد  واإلدراك  النظر  إعادة  بعد  إليها 

واملتواصلة ال تقترص عىل القضايا األساسية يف العلوم اإلنسانية فقط، بل تشمل حتى 

اآلراء املتجددة وإمعان النظر والتدقيق يف جميع األصول والقواعد التي تعترب صحيحًة 

بالرضورة.

هناك فائتان يف غاية األهمية ترتتبان عىل هذه اإلعادة املتواصلة يف النظر، إحداهام: 
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أنه  لو  كام  يغدو  بحيث  معلوماته،  بشأن  الرؤية  يف  كبريٍ  بوضوٍح  يحظى  اإلنسان  أن 

يسمع بتلك املعلومات ألول مرٍة، حتى لكأنه هو الذي اكتشفها. واألخرى: هناك إمكانيٌة 

)بسبب  املحسوسة  غري  السابقة  األخطاء  وإدراك  الجديدة  املعلومات  عىل  للحصول 

التطبيق عىل املوارد أحياناً(.

القسم الثاني:

األصول واملكتسبات الباطلة وغري القابلة لإلثبات بواسطة األدلة املحكمة

إن املالك واملبنى يف بطالن قضيٍة ما يكمن يف أداء القبول بها إىل التضاد أو التناقض. 

ومن بني مناذج األصول واملكتسبات الباطلة وغري القابلة لإلثبات بواسطة األدلة املنطقية 

واملعقولة، عبارٌة عن:

القضية  القّوة هي املنترصة دامئاً«. لو تّم تعميم هذه  الحياة تكون  »يف دائرة   .1

األولية عىل جميع أنواع وأصناف الحياة، ال شك يف أنها سوف تتعارض مع أصل رضورة 

الحفاظ عىل قيَم الحياة الهادفة.

ميكن لنا أن نشاهد منوذجاً لهذا األصل األويل الذي يؤدي إىل التضاد مع أصل رضورة 

الحفاظ عىل القيم، يف آراء نيقوالي ميكافييل]]] وفريدريش نيتشه. كام ميكن لك أن تشاهد 

مصاديق ذلك يف األرقام )3( و)4( املتقدمة بشكٍل رصيحٍ حيث تجد األفهام واملدركات 

السابقة تتمثل يف الرشور وفساد طبيعة اإلنسان و)أنانيته(. إن ما نذكره يف ما ييل من 

املسائل عن ميكافييل ينبثق من هذا األصل واملكتسب األويل:

جاء يف خالصٍة للعقائد السياسية مليكافييل، ما ييل:

تأسيس  يف  تكمن  مليكافييل  الوضعية  الفلسفة  من  الغاية  إن  والهدف:  الغاية   .1

لسلطة  تابعًة  تكون  ال  بحيث  واملركزية،  واملستقلة  والقوية  املتحدة  اإليطالية  الدولة 

الكنيسة، وأن تكون هي صاحبة التفّوق السيايس يف القارّة األوروبية.

]1]-نيقوالي دي برناردو دي ميكافييل )1469 ـ 1527 م(: مفكٌر وفيلسوٌف وسيايسٌّ إيطايلٌّ إبان عرص النهضة. أصبح الشخصية الرئيسة واملؤسس للتنظري 

السيايس الواقعي الذي أصبح الحقاً عصب الدراسات يف حقل العلم السيايس. أشهر كتبه عىل اإلطالق كتاب )األمري( الذي نرش بعد موته، وقد أيّد فيه فكرة 

، والتي كانت عبارًة عن صورٍة مبكرٍة للنفعية الواقعية السياسية. املعرّب. أن ما هو مفيٌد فهو رضوريٌّ
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2. التوجه العام: سوء الظن واالنتصار للظلم واالستبداد وإقامة الحكومة الشمولية 

واملطلقة.

3. طبيعة اإلنسان: يذهب ميكافييل إىل تعريف اإلنسان بوصفه كائناً سياسيّاً، وهو 

الرشور  دفع  فإن عالج  هنا  ومن  وأنانيّاً،  يراً  ورشِّ فاسداً  كائناً  ُخلق  قد  الحال  بطبيعة 

النظم بدوره يتوقف عىل قيام  النظم يف املجتمع، وهذا  إقامة  اإلنسانية يتوقف عىل 

حكومٍة قويٍة ومطلقٍة.

4. الحكام وفن الحكم: حيث ُخلق الناس بطبعهم فاسدين وأنانيني، من هنا يجب 

أن يكون حافز الحاكم بالدرجة األوىل هو طبيعة األنا وحب الذات، وأن يبني أسلوبه 

بالدرجة الثانية عىل أساس الشك سوء الظن، وأن تكون أفعاله شديدَة وقاسيَة وظاملًة 

وأاّل يكون لها حدوٌد، ألّن طبيعة اإلنسان طبيعٌة عدوانيٌة ومصلحيٌة وال حدود للطمع 

فيها، وهو يحاول عىل الدوام زيادة ماله ومنصبه ومكانته وسلطته. وحيث إّن السلطة 

وامتالك األموال بسبب قلتها نادرٌة ومحدودٌة، فإن النزاع بني األفراد للحصول عليها يؤدي 

باملجتمع إىل التعرّض للهرج واملرج، إال إذا كانت هناك سلطٌة فوق الجميع تعمل عىل 

الحّد من طمع األفراد واستئثارهم. أن الحاكم ال يقترص أداؤه عىل بناء الدولة وإدارتها 

من  ذلك  إىل  وما  واالقتصاد  والدين  األخالق  هندسة  كذلك عىل  يعمل  هو  بل  فقط، 

مقّومات الشعب واملجتمع. إذا أراد الحاكم أن يعلم وأن يكون ناجحاً فعليه أاّل يخىش 

من ارتكاب الرش وأاّل يحرتز من الظلم، إذ من املحال الحفاظ عىل السلطة والدولة دون 

ارتكاب الرشور والجور. وإن بعض التقوى يؤدي إىل الخراب واملرض، وبعض الرش يؤدي 

إىل البقاء والسالم. فالدولة الوحيدة الناجحة هي تلك التي تعتمد عىل القهر والقّوة 

والغلبة. وليس هناك معياٌر ومقياٌس لنجاح الحاكم غري السلطة السياسة وزيادة القّوة.

5. األخالق والدين: إن األخالق والدين وسائر التصورات االجتامعية تُعدُّ بأجمعها 

أدواٍت بيد الحاكم للوصول إىل السلطة. ويجب عدم إدخالها يف السياسة وإدارة الحكم 

والدولة والسلطة.

6. الحقوق والقانون: إن الحقوق والقوانني تنبثق من إرادة الحاكم. بل إن الحاكم هو 
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القانون، وقانونه الوضعي مفرتض الطاعة، ولكنه مستثًنى من رعاية القانون واألخالق، 

وميكنه أن يفعل كل ما يحلو له؛ فاألخالق هي من صنع القانون الذي يضعه الحاكم.

األفراد  هؤالء  وإن  األفراد،  ضعف  أساس  عىل  الدولة  تقوم  والدولة:  الحكم   .7

يحتاجون إىل مساعدة الدولة والسلطة للحفاظ عىل أنفسهم من خطر األفراد اآلخرين.

8. أسلوب الحكم: يجوز للحاكم من أجل الحفاظ عىل السلطة وزيادة نفوذه أن 

والغش  الجرائم  وارتكاب  واالغتيال  والقتل  والغدر  والتزوير  والخداع  القّوة  إىل  يلجأ 

ليس هناك خطوٌط حمٌر ال  أيضاً.  القوانني والقواعد األخالقية  وانتهاك  العهود  ونقض 

ميكن للحاكم أاّل يتجاوزها من أجل الوصول إىل السلطة والحفاظ عليها، رشيطة أن يقوم 

االتقان والذكاء، وإذا أمكن أن يرتكب ذلك مبنتهى الرسية. وإذا كانت  بذلك مبنتهى 

النتائج  أن  إال  اتهامه،  الظاملة والجائرة تؤدي إىل  الحاكم وتجاوزاته وأعامله  انتهاكات 

املرتتبة عليها إذا تكللت بالنجاح فإنا ستربّئ ساحته من جميع تلك املظامل ]استناداً إىل 

مبدأ )الغاية تربر الوسيلة(]]]].

وماّم ال شك فيه هو أّن ميكافييل لو مل يعترب »أّن الرَّ والفساد طبيعًة ذاتيًة يف 

اإلنسان« بوصفه أصالً وقاعدة أولية، ملا أودع البرشية يف آرائه باحتقاٍر تامٍّ ومظلوميٍة 

إىل مخالب الطغاة واملستبدين القساة، بل كان عليه أن يعمل عىل تعزيز فكرة العدالة 

والحرية املسؤولة يف عقلية ونفسية الحكام والوالة، ويقوم مثل سائر الفالسفة والحكامء 

ومباين الدين الحقيقي بتوجيه البرشية إىل السعادة املثالية. حيث إن األصل املكتسب 

باملائة  مائة  مخالٌف  اإلنسان«  يف  ذاتيٌة  طبيعٌة  والفساد  الّر  »إّن  القائل:  مليكافييل 

للطبيعة والذات الحقيقية لإلنسان حيث إّن طبيعة اإلنسان تحتوي عىل قويَتِ الخري والرش 

)السعادة والشقاء(، وميكن من خالل الرتبية والتعليم الصحيح، أن يرّجح كّفة السعادة، 

ومن هنا فإن ميكافييل مل يستطع تحقيق مراده من خالل آرائه وأفكاره التي ضّمنها يف 

كتابه )األمري(]]]، أي أنه مل يبلغ غايته الشخصية التي تتلخص يف استعادة منصب أمني 

]1]-بهاء الدين بازارگاد، تاريخ فلسفة سيايس، ج 2، ص 432 ـ 433، ط 3. )مصدر فاريس(.

أثناء إقامته يف قرية )سانتاندريا بركوسينا( مبعداً، إثر عودة أرسة  الفقه السيايس أعدها )نيكوالي ميكافييل( سنة 1513 م  ]2]-كتاب األمري: دراسة يف 

ميدييش )1512 م( التهامه باملشاركة يف مؤامرة ضد امليديشيني. أهدى ميكافييل كتابه إىل )لورينزو الثاين ميدييش( نجل )بيريو الثاين ميدييش( عىل أمل 

استعادة منصب أمني الجمهورية. وتم نرشه سنة 1532 م بعد وفاته. وهو بال شك من أكرث أعامله شهرًة، واستحدث منه اسم )امليكافيلية( ومصطلح 
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الجمهورية، كام مل يساعد كتابه عىل إيجاد السلطة اإليطالية املستقلة واملركزية املوّحدة. 

ويف ما ييل ميكن التدقيق يف العبارة اآلتية:

ــني  ــا املؤرخــون مــن املحلل ــي التقــت إليه ــد مــن أخــذ هــذه النقطــة الت »ال ب

لتاريــخ الفلســفة السياســية بنظــر االعتبار. فقــد كان لِميكافييل مــن وراء تأليفه 

لكتــاب )األمــري( وإهدائــه إىل أحــد األمــراء مــن أرسة ميديتــيش غايــٌة شــخصيٌة، 

حيــث أراد مــن وراء ذلــك اســرتجاع منصبــه الســابق [أمــني الجمهوريــة]، كــام 

أراد يف الوقــت نفســه توحيــد إيطاليــا وإقامــة حكومــٍة واحــدٍة فيهــا، ولكنــه مل 

يتمكــن مــن اســتعادة منصبــه كــام مل تتحــد إيطاليــا يف ذلــك القــرن. فلــم يعــد 

بإمــكان أرسة ميديتــيش إعــادة ميكافيــيل إىل توظيفــه يف مناصــب الدولــة، كــام 

أنهــم مل يعــودوا يتمتعــون بتلــك الســلطة التــي تســمح لهــم بتوحيــد إيطاليــاً 

.[[[» مــن خــالل إقامــة حكــٍم مركــزيٍّ مســتقلٍّ

ويف ما ييل نعمل إجامالً عىل تقييم طريقة تفكري ميكافييل »الذي يضحي بجميع 

املبادئ والحقائق والقيَم بوصفها وسيلًة لغايٍة يروم السيايس تحقيقها«، من وجهة نظر 

بعض املنظرين يف حقل الفلسفة السياسية، عىل النحو اآليت:

»إن جميــع املســائل التــي يذكرهــا ميكافيــيل يف حقــل املنهــج الســيايس تقــوم 

ــّب  ــى ح ــوٌل ع ــداً مجب ــاً وأب ــان دامئ ــة أن اإلنس ــة القائل ــاس الفرضي ــى أس ع

الــذات واألنــا، ولذلــك فــإن الدافــع املؤثــر الــذي يجــب عــى الحاكــم أن يســتند 

إليــه هــو األنانيــة وحــب الــذات أيضــاً، مــن قبيــل الرغبــة إىل تحقيــق األمــن 

بــني الجامهــري، والرغبــة إىل مركزيــة الســلطة بيــد الحاكــم ... ثــم يقــول أيضــاً: 

يضــاف إىل ذلــك أن اإلنســان ُخلــق مجبــوالً عــى العــدوان واالنحيــاز ملصلحتــه 

الشــخصية ...«]]].

يكمن انحراف ميكافييل يف القول بهذا األصل األويل يف أنه مل يتمكن من التفريق 

بني امتالك الذات وإرادة الذات، وهو املنطق الذي من دونه تنهار حياة اإلنسان بسبب 

)امليكافييل(. املعرّب.

]1]-املصدر أعاله، ص 436.

]2]-املصدر أعاله، ص 44.



171    طفععم السطط و سقصاه بالثغظ و الفطسفئ

افتقارها إىل العنرص اإلداري، وهذا يقوم عىل نوٍع من األنا القامئة عىل مبدأ )أنا الغاية 

واآلخرون وسائل( الذي يؤدي إىل غاية الصلف والوقاحة يف األنانية وعبادة الذات يف 

قبال الحياة والقيَم وحقوق اآلخرين! ومن هنا فقد ذهب عدٌد من كبار الفالسفة إىل 

رفض صالحية ميكافييل للتنظري يف حقل الفلسفة السياسية. وقيل:

»إن النصــوص السياســية مليكافيــيل قلــام تنطــوي عــى صبغــٍة فلســفيٍة، وإمنــا 

هــي متيــل يف الغالــب إىل التقنيــة الدبلوماســية وعلــم إدارة الحكــم والدولــة، 

ولذلــك يجــب تصنيفهــا ضمــن النصــوص الدبلوماســية، دون الفلســفية ...«]]].

فريدريش  لـ  الذهنية والنفسية  النتائج  من  البحث نالحظ منوذجاً  أننا يف هذا  إال 

نيتشه املنبثقة عن أصله األويل بشأن )أصالة القوة( أو )أصالة إرادة القّوة(:

»أرشنــا إىل أن )نيتشــه( يف فــرتة دراســته الجامعيــة يف اليبزيــك، عــرث عــى كتــاب 

ــوء  ــن س ــم م ــى الرغ ــوبنهاور(، وع ــور ش ــه )آرث ــوراً( ملؤلف ــامل إرادًة وتص )الع

ظــن نيتشــه بــه، إال أنــه خلــق لديــه دافعــاً قويّــاً، ولكنــه مل يتحــّول إىل مريــد لـــ 

)شــوبنهاور( أبــداً. ففــي كتابــه )مولــد الرتاجيديــا( ـ عــى ســبيل املثــال ـ ســار 

ــاً(  عــى خطــى شــوبنهاور إىل الحــد الــذي يجعــل معــه مــا اعتــربه )أصــالً أولّي

لــه، وهــو مــا ســاّمه بـــ )الوحــدة األزليــة(، وذلــك الــيشء يظهــر نفســه يف العامل 

ويف حيــاة اإلنســان، وهنــاك يصــف الحيــاة ـ عــى غــرار شــوبنهاور ـ بأنهــا يشٌء 

مرعــٌب وتراجيــديٌّ ...«]]].

إن العبارة اآلتية تلقي مزيداً من الضوء عىل تأثر نيتشه بنظرية شوبنهاور واإلميان 

بها بوصفها أصالً أوليّاً يعمل عىل تربير وتوجيه أساليبه الفكرية:

»يف عــام 1865 م، عــرث [نيتشــه] عــى كتــاٍب لشــوبنهاور بعنــوان )العــامل إرادًة 

وفكــرًة(. وقــد كان لهــذا الكتــاب مــن التأثــري العميــق عــى روحــه بحيــث قــال 

عنــه: »إن هــذا الكتــاب مــرآٌة رأيــت فيهــا جميــع العــامل والحيــاة، بــل رأيــت 

ــراءة  ــّب عــى ق ــد انك ــٍة«. وق ــٍة مهول ــذات( يف عظم ــس )ال ــة النف ــا طبيع فيه

]1]-املصدر أعاله، ص 436.

]2]-فريدريك كابلستون، تاريخ فلسفه، ج 7، )من فيخته إىل نيتشه(، ص 387 ـ 388، ترجمه إىل اللغة الفارسية: داريوش آشوري.
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ــا كان  ــوبنهاور إمن ــل إيّل أن ش ــك: كان يُخّي ــال يف ذل ــٍم. وق ــاب بنه ــذا الكت ه

يخاطبنــي شــخصّياً يف هــذا الكتــاب، وقــد شــعرت بحامســته مــن خــالل كلامتــه، 

وتصــّورت أن شــوبنهاور يقــف أمامــي يف كل ســطٍر مــن هــذا الكتــاب ويهتــف 

يب قائــالً: بــادر إىل إنــكار هــذا الكتــاب وإتالفــه [إن اســتطعت]!«]]].

يتضح من هذه العبارات التأثري العميق لألصول األولية عىل املفكر ]وهو أمُر غرُي 

صائٍب]. إن هذا االنفصال عن الذات بسبب األصل األويل يُعرّض جميع األصول اإلنسانية 

وغريها من القواعد الصحيحة ملعرفة العامل للفناء، ومتتلك زمام مستقبل ومصري اإلنسان 

بواسطة »أنانيٍة وعبادٍة للذات تفوق التصّور«! دققوا يف العبارة اآلتية:

»ميكــن للعدميــة أن تتخــذ أشــكاالً متعــددة، ومــن بينهــا ـ عــى ســبيل املثــال 

ــم  ــاب القَي ــر غي ــاؤمي إث ــا التش ــليم والرض ــى التس ــة، مبعن ــة الفعال ـ العدمي

وعبثيــة الحيــاة. ولكــن هنــاك عدميــٌة فعالــٌة تســعى إىل تحطيــم مــا ال يعتقــد 

ــر  ــوف تظه ــٍة س ــٍة فعال ــور عدمي ــه( تبل ــش نيتش ــع )فريدري ــر. يتوق ــه اآلخ ب

ــع حــروٌب  ــة التــي ســتهز العــامل. ســوف تندل نفســها يف الحــروب األيديولوجي

مل تشــهد األرض مثيــالً لهــا مــن قبــل أبــداً، وإمنــا منــذ عــرصه فصاعــداً ستشــهد 

ــًة!!«]]]. ــة سياســاٍت عاصف الكــرة األرضي

إن نهاية االعتقاد باألصل األويل الذي وصفه فريدريش نيتشه لنفسه وللبرشية، هو 

بدايٌة لذلك النوع من مكافحة النفس والذات، وقد ترتب عىل ذلك النتيجة اآلتية:

»لقــد تخــى )نيتشــه( عــن أطروحتــه ليشــّن هجومــاً صاعقــاً عــى )فاغــرن(]]]، 

ــه يف  ــك بـــ )نيتش ــم أردف ذل ــنة 1888 م، ث ــرن( س ــة فاغ ــب )قضي ــث كت حي

مواجهــة فاغــرن( [يف الســنة ذاتهــا]. وقــد طبعــت هــذه الرســالة مــع رســائله 

األخــرى التــي كتبهــا يف عــام 1888 م، مــن قبيــل: )أفــول األصنــام( و)الدجــال 

ــة،  ــريته الذاتي ــن س ــوع م ــو ن ــذي ه ــات( ال ــذي م ــيح](، و)ال ــدو املس [أو ع

بعــد تحطمــه. إن كتابــات هــذه الســنة تعكــس بوضــوحٍ االضطــراب النفــيس 

]1]-أحمد أمني ـ زيك نجيب محمود، قصة الفلسفة الحديثة، ج 3، ص 512.

]2]-فريدريك كابلستون، تاريخ فلسفه، ج 7، )من فيخته إىل نيتشه(، ص 395 ـ 396، ترجمه إىل اللغة الفارسية: داريوش آشوري.

]3]-ريتشارد فاغرن )1813 ـ 1883 م(: كاتب مرسحي ومؤلف موسيقى أملاين. املعرّب.
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والذهنــي لـــ )نيتشــه( وال ســيام يف رســالة )الــذي مــات( مــع مــا تشــتمل عليــه 

مــن بلــوغ الــذروة لتضخيــم الــذات واإلطــراء عــى نفســه، حيــث يبــدو عليــه 

ــون  ــراض الجن ــه أع ــدت علي ــام ب ــة الع االضطــراب النفــيس بوضــوحٍ. ويف نهاي

بوضــوح، ويف عــام 1899 م، تــّم نقــل نيتشــه مــن تورينتــو حيــث كان مقيــامً 

فيهــا آنــذاك إىل مستشــفى املجانــني يف مدينــة بــازل. ومل يتامثــل للشــفاء بعدها 

أبــداً، وظــل عــى جنونــه املطبــق رغــم الســامح لــه بعــد تلقــي العــالج لفــرتة 

مــن الزمــن يف بــازل وبعدهــا يف )درينــا( بالعــودة إىل منــزل والدتــه يف نومبورغ. 

ــه مل يكــن  ــان. ولكن ــه بالبن ــح رجــالً يشــار إلي ــد أصب ــة ق وكان يف هــذه املرحل

بالوضــع الــذي يســمح لــه بــأن يعــي ذلــك أو يدركــه. حتــى كانــت وفاتــه يف 

اليــوم الخامــس والعريــن مــن شــهر أوغســطس ســنة 1900 م«]]].

وبذلك ُختمت صفحات حياة رجٍل سعى إىل إثبات أصل القوة )مبعناها الطبيعي(، 

الذهنية  ونشاطاته  قواه  جميع  عىل  وسلطها  أوليّاً  أصالً  صاغها  التي  القوة  وعبادة 

والروحية.

إنه يف ذات دفاعه الشديد عن أصالة القوة، انهار أمام التضاد املدّمر للعقل واملشاعر 

والعواطف األصيلة )التي تثبت جميع األصول والقيم اإلنسانية السامية بوصفها من 

أكرث الحقائق النفسية تجذراً وتأصالً( من جهة، واألصل األويل القائل بوجوب )التضحية 

بكلِّ يشٍء وكلِّ شخٍص وجميع األصول والقَيم عى مذبح القّوة(، عاجزاً مجلَّالً بالخزي 

والعار. والدرس الوحيد الذي قدمه ملستقبل البرشية هو قوله: حذاِر من أن تشهروا 

سيف األصل األويل املجتث واملدّمر والذي ال أساس له، إلعالن الحرب أوالً عىل جميع 

األرواح البرشية، لينتهي بكم املطاف يف الجولة الثانية إىل مواجهة النفس والذات ثم 

االنتحار بذات السيف!

]1]-املصدر أعاله، ص 385.
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القسم الثالث:

األصول واملكتسبات التي مل يتّم إثبات صحتها وال بطالنها

من قبيل القول بأن األجسام الطبيعية تقبل القسمة إىل ما ال نهاية. إن هذا النوع 

من األصول مع وعي الناس الذين يطرحونها، ال ميكنها أن ترّض بشكٍل مبارٍش يف املعارف 

والثقافة البرشية.

الالاقتضائية،  القضايا  نوع  من  هي  األولية  األصول  أن  يفرتض  عندما  أنه  مبعنى 

الفعيل. ال ميكن  القطعي  البطالن  الفعلية، وال  القطعية  الصحة  تقتيض  ال  أنها  مبعنى 

لهذه األصول أن تؤثر يف ذهن وروح اإلنسان الواعي واملدرك واملطلع عىل مباين العلوم 

واملعارف، أو تعمل عىل توجيه وإدراة دفة شخصيته.

وعىل هذا األساس ال ميكن لالعتقاد والتقيّد بهذه األصول ـ كام تقدم أن أرشنا ـ أن 

يرّض بالعلوم واملعارف.

الفرد عىل شكل أصٍل  النوع من األصول لدى  إثبات صّحة أو بطالن هذا  فإذا تم 

أّويلٍّ، كان هناك عىل الدوام خشيٌة وخوٌف من أن يتمتع القائل بهذه األصول ـ حتى 

االعتامد عىل شخصيته  املجتمع، فيعمل من خالل  ـ بشخصيٍة مؤثرٍة يف  الباطلة منها 

هابز،  أمثال:  من  ومعقولًة،  ومقبولًة  ثابتًة  قضايا  بوصفها  األولية  أصوله  تسويق  عىل 

وميكافييل، وفريدريش نيتشه، وسيغموند فرويد، من الذين يظهر لهم يف كل عرص 

جذوٌر للمقبولية بني الناس، فيفرضون عليهم حتى أصولهم األولية الباطلة.

القسم الرابع:

القضايا التي لها ناحيٌة من الصحة وناحيٌة من البطالن

الناحية  بني  الفصل  أن  تكمن يف  القضايا  من  الطائفة  إن خطورة وحساسية هذه 

الصحيحة والناحية الخاطئة منها يف غاية الصعوبة والتعقيد بالنسبة إىل أغلب األفراد، ال 

سيام إذا كانت ناحية الصحة منها تحظى بجاذبيٍة أكرَب، بحيث تحجب الناحية الباطلة 

منها، فال يعود مبستطاع اإلنسان أن يشاهدها أو أن يطّلع عليها. وخري مثاٍل عىل هذا 
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النوع من األصول األولية املكتسبة هو أصل القّوة والسلطة. فإن هذه القوة بأشكالها 

املختلفة من جهة بعد نشاط املدير، متثل أهم عنرٍص يف تحريكها واستمرار نشاطها. 

فالقوة والسلطة هي التي تدير عامل الوجود. والقوة هي التي تزيل موانع الحياة األعم 

التقدم يف  وأسباب  عنارص  توجد  التي  والقوة هي  اإلنسانية.  أو  الطبيعية  املوانع  من 

مختلف أشكالها أو تعمل عىل تعزيزها. واألهم من ذلك أن القوة من الصفات الذاتية 

نفسها  القّوة  هذه  فإن  أخرى  ناحيٍة  ومن  الوجود.  لعامل  مديراً  بوصفه  تعاىل  للباري 

هي التي تؤدي إىل عبادة األنا وحب الذات، والقّوة هي التي تنتهك حقوق الضعفاء 

الظلم عند رؤيته  املزيد من  إىل مامرسة  وتعطشاً  اهتياجاً  واملساكني، ويزداد صاحبها 

لضعف املساكني. إن القوة هي التي تنتهك جميع القيم واألصول اإلنسانية.

من  النوع  لهذا  الباطلة  بالناحية  االعتقاد  آثار  استبعاد  أجل  من  الحل  طرق  أما 

األصول، فهي عبارٌة عن األمور اآلتية:

1. التفسري والتوضح الصحيح بشأن موضوع األصل وكيفية وغاية استثامره وتوظيفه. 

وهذا  األصل.  أو  القضية  موضوع  وتوضيح  تفسري  االعتبار  بنظر  نأخذ  أن  أوالً  يجب 

النقاش  عن  النظر  وبغض  القّوة.  هو  بحثنا(  مورد  األويل  )األصل  قضيتنا  يف  املوضوع 

اللفظي وبيان املصطلحات العادية، ميكن القول: إن القوة تعني عامل الحركة والتغيري. 

وكام نرى فإن هذا املوضوع من أهم عنارص النشاط يف عامل الوجود وبقاء حياة اإلنسان 

واستمرارها عىل مختلف أشكالها املطلوبة. وبهذا التعريف الذي ذكرناه للقوة، يجب 

القول: إن هذه املسألة تعّد من أكرب النعم اإللهية التي وهبها الله لإلنسان من أجل 

إيجاد الصريورات املطلوبة يف الدائرة الكربى من عامل الوجود.

من  والهدم(.  )البناء  قبيل:  من  حّدين،  ذي  موضوٍع  تطبيق  استهداف  كيفية   .2

حيث إّن توظيف هذا النوع من األمور مرتبٌط بـ )األنا( أو شخصية اإلنسان؛ فإن كانت 

القوي واملقتدر ساملًة وتتمتع بالكامل، وكانت يف مأمٍن ومنًجى من  شخصية اإلنسان 

طغيان )األنا الطبيعية( ـ التي ال همَّ لها سوى التمحور والطواف حول ذاتها، والعمل 

عىل تضخيمها ـ فإن الفرد ال محالة سيجعل من الناحية الصحيحة والبناءة من املوضوع 
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)القّوة( محركاً ودافعاً وحافزاً له، ويرى نفسه أرفع وأسمى من أن يعترب هضم حقوق 

الضعفاء وانتهاك حياة العاجزين انتصاراً ُمرشِّفاً له. وأما إذا كان الفرد أسري القوة التي 

يتمتع بها، فمن البديهي أن )ذاته الطبيعية( حيث تشعر بكامل الحرية، سينطلق يف 

فضاء الطغيان، ولن يبايل بأيِّ أصٍل أو قانوٍن أو قيمٍة أخالقيٍة، بل سيعمل عىل تحطيمها 

بوصفها عقبًة يف طريقه تعيق تحقيق أهدافه وغاياته.

إن األصول األولية كلام كانت أكرث عمقاً يف تأثريها عىل حياة اإلنسان املادية واملعنوية، 

فإن أرضارها املدّمرة ستكون يف العمق والتأثري باملقدار نفِسه يف حالة الخطأ والبطالن. 

كام هو الحال بالنسبة إىل األصول املدّمرة اآلتية التي هي من قبيل: العبثية، وأصالة 

الغريزة الجنسية وتقدميها عىل جميع الغرائز، وأصالة القوة والتضحية من أجلها بجميع 

الحقائق والقيم األخالقية لوصول السيايس إىل الغاية والهدف املنشود له، والذي يروم 

تحقيقه بشتى الوسائل والطرق.

تأبير األصول والمكتسبات األولية حتی في نتائج العلوم الطبيعية 

والمعارف الفلسفية

العلوم  من  إمكاناً  منها  أكرث  اإلنسانية  العلوم  يف  األولية  واملكتسبات  األصول  إن 

الطبيعية؛ ألن أكرث القضايا الجوهرية يف العلوم اإلنسانية تستنتج مام هو كامٌن يف صقع 

وجود اإلنسان.

الراسبة والكامنة يف وجوده، من  الواقعيات  اإلنسان بشأن  إن تجريد ذهن وروح 

وجلب  الجامل،  وتحصيل  الضعف،  وتدارك  واألنانية،  القوة،  تحصيل  إىل  امليل  قبيل: 

املصالح، والسعي إىل تحصيل اللذة، واالنتصار عىل الخصوم يف املنافسات، والبحث عن 

الصعوبة والتعقيد، ويحتاج إىل قوة وسالمة  أمٌر يف غاية  الفرح، والنفرة من األحزان، 

الشخصية. ومن هنا ميكن القول: إن من بني األسباب الهامة يف التخلف أو ركود العلوم 

اإلنسانية، هو هذا العجز البادي عىل أكرث األشخاص يف تجريد الذهن والروح من هذه 

الثقافية  والعوامل  والبيئة،  العنرصية،  قبيل:  من  عوامل  من  الناشئة  األولية  األصول 

مباين  يف  العامة  املكتسبات  من  أكانت  سواًء  املقبولة،  العامة  القضايا  ومن  املتجذرة، 
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العلوم واملعارف، أو من املكتسبات الفنية والفلسفية واالعتقادية. إن األصول األولية يف 

االستنتاجات من العلوم الطبيعية واملعارف الفلسفية وإن كانت أكرثَ قابليًة لالبتعاد عن 

األصول األولية بسبب بعد موضوعاتها عن الذهن والروح و)أنا( اإلنسان، إال أنها مع 

ذلك بااللتفات إىل هذه القاعدة الكلية املؤلفة من أصلني متعاكسني، يجب االعرتاف بأن 

الجواب يف هذا املورد يكون باإليجاب أيضاً كام هو الحال يف العلوم اإلنسانية، وإن كان 

االختالف من جهة تعقيد وصعوبة تجريد الذهن من بنية الشخصية واملقبوالت األولية، 

حيث يكون ذلك أكرث صعوبًة وتعقيداً من تجريد األصول األولية العلمية أو الفلسفية 

يف العلوم والفلسفة.

يبدو ـ بالنظر إىل عالقات اإلنسان املتنّوعة مع عامل الطبيعة وعامل الوجود بشكٍل عامٍّ 

والقيود املفروضة عىل الوعي، واألدوات والوسائل العلمية واملدركات الفلسفية، وعدم 

أمام  الوجود  عامل  نظام  وانفتاح  والفلسفات،  العلوم  دائرة  يف  اإلنسان  بحث  محدودية 

التعرّف عليه، والنشاطات الذهنيةـ  أن هناك أصلني متعاكسني، وهام:

أو  1. ال توجد هناك قضيٌة بديهيٌة أو صادقٌة بالرضورة إال وهي محفوفٌة بقضيٍة 

قضايا نظريٍة تحتاج إىل استدالٍل.

2. ال توجد هناك قضيٌة نظريٌة، إال وهي محفوفٌة بقضيٍة أو قضايا بديهيٍة.

من ذلك ـ عىل سبيل املثال ـ أن القضية القائلة: )إن األجسام الطبيعية مؤلفٌة من 

أجزاء أصغر( قضيٌة بديهيٌة. ومع ذلك هناك حول هذه القضية البديهية، مجموعٌة من 

القضايا النظرية، من قبيل: هل هذه األجزاء هي ذاتها التي تحّدث عنها املتقدمون، من 

أمثال ذميقريطس، أو هي األجزاء الذرية املطروحة حاليّاً يف الفيزياء النظرية الحديثة؟ 

وحيث إن املطروح حاليّاً من التنّوع والكرثة، ميكن السؤال عاّم هو األكرث مقبوليًة منها 

لإلجابة عن هذا السؤال؟ وعىل كلِّ حاٍل ستكون جميع اإلجابات عن ذلك داخلًة ضمن 

القضايا النظرية.

وهكذا األمر بالنسبة إىل القضايا الصادقة بالرضورة، من قبيل: )إّن كلَّ حادثٍة ميكن 

(. فهذه قضيٌة صادقٌة بالرضورة. ومع ذلك يوجد هناك يف  ٍ قياسها بواسطة زمٍن معنيَّ
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والقياس.  والحادثة  الزمان  بشأن  املتعددة  النظرية  القضايا  من  الكثري  نفسه  الوقت 

من قبيل: هل للزمان هويٌة واحدٌة؟ هل منشأ الزمان اخرتاع الحركة العينية أو ميكن 

للحركات الداخلية أن تكون منشأً النتزاع الزمان أيضاً؟ وهكذا األمر بالنسبة إىل القضايا 

املرتبطة بالحادثة والقياسات.

إن القضية القائلة: )هل العلم منهٌج وأسلوٌب للعثور عى الروابط العلية؟(، كام 

هي مطروحٌة، متثل قضيًة نظريًة. يقول بورن يف هذا الشأن:

ــوء إىل أيِّ  ــة، دون اللج ــط العلي ــى الرواب ــور ع ــيلٌة للعث ــم وس ــدو أن العل »يب

. بيــد أن هــذا مجــرُد احتيــاٍل، إذ ال ميكــن أليِّ مشــاهدٍة أو  أصــٍل ميتافيزيقــيٍّ

ــٍة ـ مهــام كانــت واســعًة ـ أن تشــتمل عــى عــدٍد محــدوٍد مــن التكــرار،  تجرب

وإّن بيــاَن قانــوٍن عــى شــكل )B( تابــع لـــ )A(، يتعــدى التجربــة دامئــاً«]]].

]النظرية]،  القضية  البديهية حول هذه  القضايا  من  عدٍد  لنا مالحظة  واآلن ميكن 

وذلك عىل النحو اآليت:

أ ـ إن العلم يسعى إىل البحث عن أسلوٍب للعثور عىل روابط العلية.

ب ـ إن التجربة واحدٌة من طرق تحصيل العلم بالحقائق والواقعيات.

ج ـ إن العثورة عىل روابط )العلية( يجب أن يستند إما إىل األصول الفلسفية العامة، 

أو يجب اللجوء فيه إىل األصل امليتافيزيقي.

ما بني عامي 1333 إىل 1335 للهجرة الشمسية حيث كنت منشغالً بتأليف كتاب 

)ارتباط انسان ـ جهان(]]]. شغلت ذهني مسألُة ما إذا كانت العلوم ـ كام يقول بعض 

جميع  وأن  متاماً،  والفلسفية  الكلية  والقضايا  األصول  عن  غنيًة  ـ  والكتاب  املفكرين 

أم  بحتٍة  تنبثق عن قواعَد وقواننَي علميٍة  املراحل واألبعاد  العلمية يف جميع  املسائل 

ال؟ ومن هنا كنت يف حدود ما ميكنني القيام به أعمل عىل نقد ودراسة هذه املسألة. 

وقد انعكست نتيجة هذه الدراسة والنقد يف هذا الشأن حيث ثبت يل نفوذ األصول 

]1]-ديدگاههاي فلسفي فيزيكدانان معارص، ص 226. )مصدر مرتجم إىل اللغة الفارسية(.

]2]-)العالقة بني اإلنسان والعامل(.
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والقواعد العامة والفلسفية مبختلف األشكال، عىل ما تجده يف الجزء األول من الكتاب 

املذكور أعاله حيث اشتملت عليه الصفحات من بداية الكتاب إىل الصفحة رقم 202. 

فيمكن للمحقق مراجعة املصدر املذكور.

ويف عام 1369 للهجرة الشمسية صدر كتاب بعنوان )تحلييل از ديدگاه هاي فلسفي 

فيزيكدانان معارص(]]]، ملؤلفه املفكر الفاضل الدكتور مهدي گلشني. يتمتع هذا الكتاب 

بجودٍة عاليٍة من حيث االستقراء والتحقيق. فقد قام هذا املؤلف املحرتم بجهوٍد متواصلٍة 

وتحقيقاٍت مخلصٍة، وعمل عىل طرح وبيان املسائل الهامة يف الفيزياء النظرية الحديثة، 

من خالل النفوذ واإلحاطة باآلراء الفلسفية لعلامء الفيزياء املعارصين يف هذا الكتاب، 

. وميكن لهذا الكتاب أن يكون دليالً  مع تضمينها تحقيقاٍت نافعٍة مقرونٍة بوضوٍح تامٍّ

جيداً للمحققني يف سلك الفلسفة والعلوم واملعارف الفيزيائية يف الجامعات والحوزات 

العلمية. كام تحظى جميع املسائل التي ذكرها املؤلف املحرتم بأهميٍة كبريٍة جّداً. ومن 

بني األبحاث الواردة يف هذا الكتاب وله صلٌة مبارشٌة ببحثنا املتمثل يف )تدخل وتأثري 

العلمية(، ميكن أن نذكر بحث )هل يستغني  النتائج  األصول واملكتسبات األولية يف 

علامء الفيزياء عن الفلسفة؟(. عىل أمل أن يراجعه الدارسون الكرام بغية العمل عىل 

املزيد من التحقيق يف هذا الشأن.
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مفهوم الدين وتصنيف األديان
 بين التحليل  العلمي والرؤى الفلسفية]]]

مصطفى النشار]]]

والصطالحي  اللغوي  المع�ف  عىل  الّطالع  أهمية  ي 
�ف شّك  ل 

للدين من مختلف وجهات النظر حينما يدور الكالم حول مسألة 
العلماء  أّن  إىل  شارة هنا  الإ العلم والدين. وتجدر  ف  ب�ي التعارض 
هم، طرحوا تعاريَف متنّوعًة  ف وغ�ي ف والمسلم�ي اليهود والمسيحي�ي
الفكرية  المناهج  من  منبثٌق  الحال  بطبيعة  تعريٍف  وكلُّ  للدين، 

ه. ٍّ وبالتاىلي فهو مختلف عن غ�ي ي
ي كّل تّياٍر دي�ف

المتبّناة �ف

ف  المسلم�ي ف  الباحث�ي أحد  بقلم  المقالة  هذه  تدوين  تّم 
بخصوص  مقتضباً  تقريراً  تتضّمن  حيث  مرص،  جمهورية  من 
أشهر  من  عدٍد  برؤية  للدين  والصطالحي  اللغوي  ف  المفهوم�ي
ي جميع 

ي الأوساط الفكرية؛ وعىل الرغم من أنّها ل تستو�ف
العلماء �ف

ألقى  كاتبها  أّن  إل  العقائدية،  التيارات   ّ ي ش�ت
�ف المطروحة  الآراء 

نظرًة عابرًة عىل تعاريف الدين وبادر إىل تصنيف الأديان بأساليَب 
متنّوعٍة.

   کلمة التحرير

إنه  يهتز وجدانه،  اِمرٍئ حتى  أيُّ  أن يسمعه  ما  الذي  الساحر  اللفظ  ذلك  الدين، 

جوهر الحضارات اإلنسانية عرب العصور وإن عال شأنه يف بعض الحضارات وابتعد عن 

]1]-املصدر: النشار، مصطفى، »مفهوم الدين وتصنيف األديان بني التحليل العلمي والرؤى الفلسفية«، مجلة العقيدة، العدد 15، جامدى الثانية 1439هـ 

)2018م(.

]2]-أستاذ الفلسفة بكلية اآلداب، جامعة القاهرة. للدكتور مصطفى النشار أكرث من خمسني مؤلًَّفا علميًّا يف مجاالت الفلسفة املختلفة وخاصًة يف الفسفة 

الفكر  أرسطو،  املعرفة عند  نظرية  والغربية،  اإلسالمية  الفلسفة  وأثرها يف  أفالطون  األلوهية عند  القديم. بعض مولفاته: فكرة  والفكر املرصى  اليونانية 

الفلسفة  التطبيقية وفلسفة الفعل، تاريخ  الفلسفة  الفلسفي يف مرص القدمية، فلسفة أرسطو و املدارس املتأخرة، العالج بالفلسفة، بحوٌث ومقاالٌت يف 

اليونانية من منظور رشقى و ... .
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التي تضافرت  البرشية  املنجزات  أحد  الدين  اآلخر. ومع ذلك يظل  الصورة يف بعضها 

فيها الفطرة التي فطر الله الناس عليها مع الرساالت الساموية التي أرسلها الله لهداية 

ابتدعها  التي  الخوف من كثري من األساطري حول معبوداته  اإلنسان  البرش يف تجنيب 

منذ فجر التاريخ، وجعله يهتدى إىل اإلله الواحد األحد. ومع ذلك فال تزال حتى وقتنا 

باعتبارها صناعًة  فلسفيًة  دياناٍت  عليها  نطلق  أن  التي ميكن  الطبيعية  الديانات  هذا 

الديانات الساموية، كام أنه ال تزال هناك دعواٌت وتياراٌت إلحاديٌة  إنسانيًة إىل جوار 

رافضٌة لإلميان بالوجود اإللهي عىل أيِّ شكٍل من األشكال. وهذا هو اإلنسان وهذه هي 

ِجِبلَّته التي خلقه الله عليها »من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر«، و»نفٍس وما سواها 

فألهمها فجورها وتقواها«، »لكم دينكم وىل دين«. وف اآلية األخرية ما يشري حتام إىل 

أن اإلنسان حتى لو كان من الرافضني للوجود اإللهى، فهذه أيضا تعد عقيدته ودينه 

الذي يؤمن به!

ولعل هذا هو ما يدعونا بدايًة إىل تعريف الدين لغًة واصطالًحا حتى تتضح الصورة 

يف ما يتعلق مبعنى الدين واملقصود باللفظ ذاته لغًة واصطالًحا.

أواًل: المعنی اللغوي للدين:

وجمعه  به  يتدين  ما  لجميع  »اسٌم  هو  الوجيز«  »املعجم  عرفه  كام  الدين  إن 

أديان«]]] أما املعنى الحريف للفظة الدين، فلها معاٍن شتى عند العرب؛ يقال: دانه ديًنا 

أي جازاه ومصداق ذلك قوله تعاىل: »إنا ملدينون« أي مجزيون ومحاسبون عىل أفعالنا، 

ومنه الديان وهي صفٌة من صفات الله جل وعال، والدين: الجزاء، والدين: الحساب، 

كام يف قوله تعاىل: »مالك يوم الدين«، والدين: الطاعة وقد دنته ودنت له، أي أطعته، 

والجمع: األديان. والدين: العادة والشأن كام يف قول العرب: ما زال ذلك ديني وديدين 

أي عاديت]]].

أما القاموس املحيط، للـ فريوز آبادى فيعرف الدين بأنه ما له أجٌل كالِدينة بالكرس: 

أدين وديون ودنته بالكرس وأدنته، أعطيته إىل أجٍل وأقرضته، ودان هو أخذه، ورجل 

]1]-املعجم الوجيز، من إصدارات مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الهيئة العامة لشئون املطابع األمريية، طبعة 2009، ص241.

]2]-انظر ابن منظور: لسان العرب )مادة دين(، الجزء 17، ص-24 30.
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دائن ومدين ومدان. والدين بالكرس: الجزاء وقد دنته بالكرس ديًنا، وقد دنت به بالكرس: 

العادة والعبادة]]].

وهذه املعاىن اللغوية نفُسها موجودٌة لدى الرازى يف »مختار الصحاح« حيث يقول:

يــن بالكــرس: كالعــادة والشــأن، ودانــه يدينــه ديًنا بالكــرس: أذلّه واســتعبده  »الدِّ

فــدان. وىف الحديــث: الكيِّــس مــن دان نفســه وعمــل ملــا بعــد املــوت. والديــن 

أيضــا: الجــزاء واملكافــأة: يقــال دانــه يدينــه ديًنــا أي جــازاه. يقــال »كــام تديــن 

ــن أيضــا  ــك وبحســب مــا عملــت. والدي ــدان« أي كــام تجــازي تجــازى بفعل ت

الطاعــة. ومنــه الديــن والجمــع األديــان]]].

ويتضح من كل هذه التعريفات اللغوية أن الدين يف اللغة هو العادة والحالة التي 

يكون عليها اإلنسان مطيعا وذليال أمام دائنه، ينتظر الجزاء منه بحسب عمله. إن الدين 

إًذا هو حالة املرء إزاء شأٍن ما، وال شك أن هذا املعنى اللغوى بكل اشتقاقاته يجعلنا 

أمام طرفني: طرٍف أعىل وطرٍف أدىن، والدين هو حالة للطرف األدىن الذي هو محتاج 

للطرف األعىل. ومن هنا ارتبط الدين باالستسالم والطاعة للمعبود، كام يستسلم املرء 

ملن يدينه ويستكني طاعة له وذال يف الطلب.

أما يف اللغات الغربية اإلنجليزية والفرنسية فكلمة Religion مشتقٌة عن الالتينية 

Religio وهى تعنى بشكٍل عامٍّ اإلحساس املصحوب بخوٍف أو تأنيِب ضمريٍ، بواجٍب 

ما تجاه اآللهة]]].

أي  دان  من  األخرى  اللغات  يف  أو  العربية  اللغة  يف  سواًء  الدين  فإن  عامٍّ  وبوجٍه 

خضع وذل، ومنها دان بكذا فهى ديانٌة وهو دينه، وتديّن به أي أصبح ُمتديًِّنا. والكلمة 

اعتقاٍد وسلوٍك. ومبعًنى آخَر  به من  البرش، ويدين  به  يتدين  بها: ما  يراد  إذا أطلقت 

هي طاعة املرء والتزامه مبا يعتنقه من فكٍر ومبادئَ. ومييز يف اللغة العربية بني الدين 

]1]-الفريوز آبادى: القاموس املحيط، الجزء الرابع، مؤسسة البايب الحلبى، بدون تاريخ، القاهرة، نقال عن د. سعيد مراد، املدخل إىل دراسة تاريخ األديان، 

مكتبة الرشيد بالزقازيق، 1998م، ص7.

]2]-نقال عن: د. محمد عثامن الخشت: مدخل إىل فلسفة الدين، دار قباء للطباعة والنرش والتوزيع بالقاهرة 2003، ص-13 14.

بباريس  دار عويدات  أحمد خليل،  د. خليل  الفلسفية«  العربية تحت عنوان »موسوعة الالند  إىل  ترجمه  الفلسفى،  معجم الالند  املعجم،  ]3]-الالند: 

وبريوت، الطبعة الثانية 2001م، املجلد الثالث، ص-1203 1204.
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باعتباره العادة أو الشأن أو الحال، وبني التدين الذي هو الخضوع، واالستعباد، والديان 

التي تطلق عىل اإلله الخالق الذي يوكل إليه يف النهاية الحساب من ثواٍب وعقاٍب حيث 

ا  ينبني الدين عىل املكافأة أو الجزاء فيجاَزى اإلنسان عىل عمله إن خريًا فخرٌي وإن رشًّ

. فرشٌّ

وأديان هي جمع دين: أما رجال الدين فهم املطيعون املنقادون، وقد يحمل الدين 

اإلنسان ما يكره، ومن هنا تأىت كلمة الدين مبعنى القرض، إما باألخذ أو باإلعطاء يف ما 

كان له أجٌل، كام أجله الجزاء والحساب والطاعة واملواظبة والغلبة واالستعالء والسلطان 

وامللك والحكم واملحاسب واملجازي الذي ال يضيع عماًل مبا يجزي بالخري والرش؛ ففى 

الديانة: عزٌة ومذلٌة، وطاعٌة وعصياٌن، وعادٌة يف الخري أو الرش واالبتالء]]].

بانًيا: المعنی االصطالحی للدين:

تتعدد التعريفات االصطالحية للدين حسب جهة النظر التي يؤمن بها ويعتقد فيها 

صاحب التعريف؛ فالفالسفة املحدثون أكدوا عىل عدة معان للدين منها »أنّه جملٌة من 

إياه،  وعبادتها  لله،  حبها  جراء  من  للنفس  الحاصلة  واألفعال  واالعتقادات  اإلدراكات 

وطاعتها ألوامره«. ومنها »أن الدين هو اإلميان بالقيم املطلقة والعمل بها، كاإلميان بالعلم 

أو اإلميان بالتقدم أو اإلميان بالجامل أو اإلميان باإلنسانية، ففضل املؤمنون بهذه القيم 

كفضل املتعبد الذي يحب خالقه ويعمل مبا رشعه ال فضل ألحدهام عى اآلخر إال مبا 

يتصف به من تجرٍُّد وحبٍّ وإخالٍص وإنكاٍر للذات«، ومنها أن:

 »الدين مؤسسٌة اجتامعيٌة تضم أفرادا يتحلون بالصفات اآلتية:

أ- قبولهم بعض األحكام املشرتكة وقيامهم ببعض الشعائر.

ب- إميانهم بقيٍم مطلقٍة وحرصهم عى تؤكيد هذا اإلميان وحفظه.

ــذا  ــٍة له ــه، مفارق ــى من ــٍة أع ــوٍة روحي ــٌل بق ــان متص ــم أن اإلنس ج- اعتقاده

ــدٍة«]]]. ــريٍة أو موح ــه، كث ــاريٍة في ــامل أو س الع

]1]-مادة »دين – معتقد« يف ويكيبديا- املوسوعة الحرة.

]2]-جميل صليبا، املعجم الفلسفى، املجلد األول، دار الكتاب اللبناىن ببريوت، 1978م، مادة »ألدين«، ص-572 573.



187    طفععم الثغظ وتخظغش افدغان

وإذا ما انتقلنا من هذه الكلامت العامة إىل معاٍن محددٍة أعطاها بعض الفالسفة 

للدين فنجد أن إميل دوركايم اعترب أّن:

ــدس،  ــري املق ــدس وغ ــني املق ــق ب ــا التفري ــٌة قوامه ــٌة اجتامعي ــن مؤسس  »الدي

ــة،  ــاعر الوجداني ــد واملش ــن العقائ ــٌف م ــيٌّ مؤلَّ ــام روح ــان أحده ــا جانب وله

ــادات«]]]. ــوس والع ــن الطق ــٌف م ــاديٌّ مؤلَّ ــر م واآلخ

وبالطبع فإن التعريف الذي قدمه دوركايم هنا يتسق مع منظوره االجتامعي للدين، 

للمؤمنني  والفكري  االجتامعي  التحليل  خالل  من  للدين  تعريٌف  األمر  واقع  يف  فهو 

والتمييز بني املقدس وغري املقدس، والتمييز بني الروحي واملادي يف العقيدة مامرسة 

الشعائر.

أما التعريف الذي يقدمه لنا وايتهد فيقول:

ــارشة،  ــر لألشــياء املب ــا وراء املجــرى العاب ــيشٍء يقــوم يف م ــاٌن ل ــن عي »إن الدي

أو خلــف هــذا املجــرى، أو يف باطنــه؛ يشٍء حقيقــيٍّ ولكنــه مــع ذلــك ال يــزال 

ــت نفســه  ــه يف الوق ــدٍة، ولكن ــٍة بعي ــة إمكاني ــق، يشٍء هــو مبثاب ينتظــر التحق

أعظــم الحقائــق الراهنــة؛ يشٍء يخلــع معًنــى عــى كل مــا مــن شــأنه أن ينقــيض 

ويــزول ولكنــه مــع ذلــك ينــّد عــن كلِّ فهــٍم؛ يشٍء يُعــدُّ امتالكــه مبثابــة الخــري 

ــى  ــل األع ــو املث ــال، يشٍء ه ــُد املن ــيصٌّ بعي ــه ع ــه يف اآلن نفس ــىص ولكن األق

النهــاىئ ولكنــه يف الوقــت نفســه مطلــٌب ال رجــاء فيــه«]]].

صاحبه  خربة  عن  نابع  أنه  إذ  الصويّف  املنحى  بالطبع  التعريف  هذا  عىل  ويغلب 

الدينية الخاصة، ورمبا يتفق ولرت ستيس مع وايتهد يف هذا التعريف الحديس الصويف 

للدين حيث إنه يعلق عليه قائاًل بأّن:

ــا  ــال، إىل م ــد املن ــا هــو بعي ــن هــو تعطــش النفــس إىل املســتحيل، إىل م الدي

]1]-نقال عن نفس املرجع السابق، ص573.

[2[-Whitehead )A.N.( Science and the Modern World, Ch.

نقال عن وولرت سيتس: الزمن واألزل- مقال يف فلسفة الدين، ترجمة د. زكريا إبرهيم، منشورات مكتبة األرسة، الهيئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة، 

2013م، ص37.



   القععت المساخر ـ السطط و الثغظ188

يفــوق التصــور.. وأن الديــن ينشــد الــال متناهــى، والــال متناهــي بحكــم تعريفه 

مســتحيٌل أو بعيــد املنــال فهــو إًذا بحكــم تعريفــه مــا ال ســبيل إىل بلوغــه أبــًدا.. 

ــه يف أيِّ  ــور علي ــذي ال ميكــن العث ــور ال ــه الن ــور ولكن ــن أيضــا ينشــد الن والدي

مــكاٍن، أو يف أيِّ زمــاٍن. إنــه ليــس موجــوًدا يف أيِّ مــكاٍن أو هــو النــور الــذي ال 

وجــود لــه أصــاًل يف عــامل املــكان.. إن الديــن هــو النــزوع إىل قطــع العالئــق مــع 

الكينونــة والوجــود مًعــا أو هــو الرغبــة يف التحــرر متاًمــا مــن أغــالل الكينونــة.. 

إن الديــن هــو هــذا النهــم الــذي هيهــات أليِّ وجــوٍد ماضًيــا كان أو حــاًرضا أو 

مســتقباًل، بــل هيهــات أليِّ وجــوٍد فعــيلٍّ أو أليِّ وجــوٍد ممكــٍن يف هــذا العــامل أو 

يف أيِّ عالَــٍم آخــَر عــى األرض أو فــوق الســحب والنجــوم مادي�ــا كان أو نفســيا 

أو روحيــا، هيهــات لــه أن يُشــبعه...]]].

أما الدين من منظور علامء االجتامع واألنرثوبولوجيا فهو:

 »مجموعــٌة األفــكار املجــردة والقيــم أو التجــارب القادمــة مــن رحــم الثقافــة، 

ولذلــك فالديــن هــو رؤيــٌة ال غنــى عنهــا يف العــامل تحكــم األفــكار الشــخصية 

ــٍه  ــادة إل ــة، الوجــود، وعب ــادة بالطبيع ــط ع ــي يرتب ــد الدين واألعــامل، واملعتق

واحــٍد أو آلهــٍة، وإرشاك اآللهــة يف الكــون والحيــاة البريــة وقــد يتعلــق ذلــك 

بالقيــم واملامرســات التــي تنتقــل مــن قبــل الزعيــم الروحــي للديانــة يف بعــض 

الديانــات، أمــا يف الديانــات اإلبراهيميــة )الســاموية( فمعظــم املعتقــدات 

ــد  ــي ألح ــي اإلله ــرب الوح ــه ]]] )أي ع ــالل اإلل ــن خ ــفت م ــد كش ــية ق األساس

ــاء أو الرســل(. األنبي

املنظور  إىل  واألنرثوبولوجية  والفلسفية  العامة  التعريفات  هذه  من  انتقلنا  وإذا 

إلهيٍّ  وضعٍ  »عى  يطلق  القدامى  فالسفتنا  عند  الدين  فإن  الدين  لتعريف  اإلسالمى 

يسوق ذوي العقول إىل الخري«]]].

وهذا املعنى هو الذي أشار إليه تحديًدا أبوالبقاء يف كتابه »الكليات« حينام قال يف 

]1]-وولرت ستيس، نفس املرجع السابق، ص-39 43.

[2[-Wikipedia.Org./wiki/دين.

]3]-انظر جميل صليبا، نفس املرجع السابق، ص572.
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معرض تعريفه للدين بأنه:

 »عبــارٌة عــن وضــعٍ إلهــيٍّ لــذوي العقــول باختيارهــم املحمــود إىل الخــري بالــذات 

قلبي�ــا كان أو قالَبي�ــا كاالعتقــاد والعلــم والصــالة. وقــد يتجــّوز فيــه فُيطلَــق عــى 

األصــول خاصــًة فيكــون مبعنــى امللــة، وعليــه قولــه تعــاىل: دينــا قيام ملــة إبراهيم 

ــق عــى الفــروع خاصــًة، وعليــه  )األنعــام: 161(، وقــد يَُتجــّوز فيــه أيًضــا فُيطلَ

»ذلــك ديــن القيمــة« )البينــة: 5(، أي امللــة القيمــة يعنــي فــروع هــذه األصــول. 

ــد،  ــب إىل املجته ــول، واملذه ــة إىل الرس ــاىل. واملل ــه تع ــوٌب إىل الل ــن منس والدي

ــه إىل أجــل  ــوا ب ــه ليتوصل ــادة عــى لســان نبي ــه لعب ــة اســم مــا رشعــه الل واملل

ثوابــه، والديــن مثلهــا، لكــن امللــة تقــال باعتبــار الدعــاء إليــه، والديــن باعتبــار 

الطاعــة واالنقيــاد إليــه«]]].

ويف السياق نفسه يتحدث الجرجاين يف تعريفه للدين حيث يقول:

ــد الرســول صــى  ــا هــو عن ــول إىل م ــو أصحــاب العق ــيٌّ يدع ــه وضــٌع إله  »أن

اللــه عليــه وســلم. الديــن وامللــة متحــدان بالــذات ومختلفــان باالعتبــار؛ فــإن 

ى  ى ديًنــا، ومــن حيــث إنّهــا تَجمــع تُســمَّ الريعــة مــن حيــث إنهــا تطــاع تُســمَّ

ى مذهًبــا، وقيــل الفــرق بــني الديــن  ملــًة. ومــن حيــث إنهــا يُرجــع إليهــا تُســمَّ

وامللــة، واملذهــب أن الديــن منســوٌب إىل اللــه تعــاىل، وامللــة منســوبٌة إىل 

ــد«]]]. الرســول، واملذهــب منســوٌب إىل املجته

ولنأخذ يف االعتبار من التعريفني السابقني التمييز الدقيق لدى العلامء املسلمني بني 

الدين وامللة واملذهب، فهذه مصطلحاٌت ثالٌث وإن كان بينها ارتباٌط حيث إنها كلها 

تعود إىل األصل وهو الدين، فامللل ميكن أن تتعدد بتعدد التابعني لهذا الدين أو ذاك 

بُصَوٍر قد  الدين  ا وثقافيًّا، إذ تتلقى هذه الجامعات  ا وبيئيًّ أتباعه جغرافيًّ تبعا لوجود 

تختلف يف بعض التفاصيل. وبالنسبة إىل الدين اإلسالمي فاملسألة رمبا تكون أكرثَ وضوًحا 

وآخرهم  واألنبياء  الرسول  ملة  وامللة هي  الوحي(،  من  )أي  الله  من  الدين  إّن  حيث 

]1]-أبو البقاء: الكليات، تحقيق د. عدنان درويش ومحمد املرصى، الجزء الثالث، وزارة الثقافة واإلرشاد القومى، دمشق، 1982م، ص-327 329. نقال عن: 

د. سعيد مراد، نفس املرجع السابق، ص9.

]2]-الجرجاىن، التعريفات، دار الكتب العلمية ببريوت، 1983م، ص-105 106.
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رسول الله صىل الله عليه وسلم يف )السنة النبوية الرشيفة(، واملذهب يعود إىل أولئك 

املجتهدين، بالقياس عىل أصل الرشيعة يف القرآن والسنة النبوية، مثل اجتهادات األمئة 

األربعة أو غريهم من أصحاب املذاهب الفقهية.

وَعْوٌد إىل بدٍء فإن تعريف الدين عموًما من زاويٍة فلسفيٍة يف املعجم الفلسفي هو:

ــه وعــن  ــه وعــن املحــدد يف محدوديت ــق يف إطالق ــن يعــرب عــن املطل »أن الدي

ــام«. ــة بينه العالق

ولهذا يتصف أيُّ ديٍن مبا يأيت:

أ- مامرسُة شعائَر وطقوٍس معينٍة.

ب- االعتقاد يف قيمٍة مطلقٍة ال تَعِدلها أيُّ قيمٍة أخرى.

ج- ارتباط الفرد بقوٍة روحيٍة عليا وقد تكون هذه القوة متكرثًة أو أحاديًة ]]].

ولعل هذا هو ما يقودنا إىل التأكيد عىل أن مثة خصائَص تتميز بها األديان أيُّ أدياٍن 

وكافٌة األديان بعدِة نقاٍط أهمها ]]]:

اإلميان بوجود إلٍه أو كائناٍت فوق طبيعيٍة، فمعظم األديان تعتقد بوجود خالٍق . 1

واحٍد أو عدة خالقني للكون والعامل قادرين عىل التحكم بهام وبالبرش وكافة 

الكائنات األخرى.

التمييز بني عامل األرواح وعامل املادة.. 2

من . 3 وغريها  إلهية  ذات  من  املقدس  تبجيل  بها  يقصد  عباديٍة  طقوٍس  وجوُد 

األشياء التي تتصف بالقدسية.

قانوٌن أخالقيٌّ أو رشيعٌة تشمل األخالق واألحكام التي يجب اتّباعها من ِقبل . 4

الناس ويعتقد املؤمنون عادًة أنها آتيٌة من اإلله.

الصالة وهي الشكل األسايس لالتصال بالله أو اآللهة وإظهار التبجيل والخضوع . 5

والعرفان.

]1]-يوسف كرم ومراد وهبة: املعجم الفلسفى، دار الثقافة الجديدة بالقاهرة 1979م، ص299.

]2]-انظر: Wikipedia.org/wiki/ دين أو معتقد.
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رؤيٌة كونيٌة ترشح كيفية خلق العامل وتركيب السموات واألرض وبعض األديان . 6

تحتوي عىل آلية الثواب والعقاب أي كيف ينظم اإلله شؤون العامل.

رشيعٌة أو مبادئُ رشعيٌة لتنظيم حياة املؤمن وفًقا للرؤية الكونية التي يقدمها . 7

هذا الدين.

وميكن يف هذا اإلطار الذي ينظر إىل خصائص األديان بشكٍل عامٍّ أيًّا كان نوعها . 8

هذه  بني  مشرتكٍة  مستوياٍت  أو  حقائَق  ثالِث  عىل  التأكيد  وعرصها  وصورتها 

األديان]]]:

1. أن الدين- أيَّ ديٍن- يقدم تفسريًا لعامل الوجود وموضع اإلنسان، 

وهى مبثابة املقوالت التي يطلق عليها »عقائد الدين«.

2. أن من شؤون الدين أن يقول ألتباعه عليكم أن تتحركوا مبنهجيٍة 

هذا  يطرحها  التي  التوصيات  بهذه  تعملوا  وأن  الحياة  واقع  يف  خاّصٍة 

الدين يف إطار مجموعٍة من التعاليم التي متثل القسم الثاين للدين أي 

»التعاليم األخالقية«.

وهي  السابقنْي،  املستوينَْي  يجسد  ما  وهو  دينيٌة«  »عباداٌت   .3  

الرمزية والشعائرية ومجموعٌة هذه  مجموعٌة من األعامل والسلوكيات 

األعامل مثل الصالة والصوم والحج..الخ.

ومن ثَمَّ فإن الدين عموًما ينقسم إىل ثالثة أقساٍم يف األغلب األعم وهي:

1- العقائد الدينية. -2 األخالق الدينية. -3 العبادات الدينية.

ويف هذا السياق أيضا ينبغي اإلشارة إىل أّن الديَن، أيَّ ديٍن، له أسٌس وثوابُت محددٌة 

خمٌس هي:

ثوابتها  العقيدة وحددت  التي أسست  الشخصية  الديانة: وهو  1. مؤسس 

العرىب،  االنتشار  القبابجى، مؤسسة دار  الحداثة، تعريب أحمد  الديني وتحديات  الفكر  الدينية، ضمن كتاب:  الشبهات  ]1]-مصطفى ملكيان: طوائف 

بريوت، لبنان 2009م، ص-16 17.
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إليها  أُوحي  التي  هي  أو  أنشأتها  التي  هي  أو  بها  برشت  من  وأول  ونظمتها 

بالكتاب املقدس.

أو  وله معًنى،  املعتقد  اسمها  الديانة حسب  اسم  الديانة: ويطلق  اسم   .2

تطلق حسب اسم ُمنِشئها أو حسب املكان الذي خرجت منه.

كتٍب  عدُة  رمبا  أو  املقدس  كتابها  دينيٍة  عقيدٍة  ولكل  املقدس:  الكتاب   .3

اتبعوه من  التي أنشأها املؤسس األول أو من  الكتب  الكتاب أو  مقدسٍة وهو 

عظامء هذه الديانة، وعادًة ما يضم هذا الكتاب املقدس كل ما يتعلق بأركان 

هذه الديانة من فروٍض وعقائَد وأخالقياٍت وسلوكياٍت وترشيعاٍت واجتامعياٍت 

وتقويٍم وأعياٍد وعباداٍت ومعامالٍت. ويظهر ذلك الكتاب أو الكتب إما باعرتافها 

بتأليفها كام يف البوذية والكونفوشية والطاوية والجينية، أو القول بأنها موًىص بها 

من ِقبل الله كام يف اليهودية واملسيحية واإلسالم.

مثل  مواعيده  كل  يف  يتحكم  الذي  الخاص  تقوميه  ديٍن  لكل  التقويم:   .4

األعياد والصيام ومواعيد الحج..الخ ويبدأ التقويم غالبًا من وقت إنشاء الدين 

مثل التقويم الهجري عند املسلمني والتقويم امليالدي عند املسيحيني والتقويم 

العرباين عند اليهود.

5. اللغة: ولكلِّ ديٍن لغٌة نزل بها، وهي ذات اللغة التي متارس بها الشعائر 

.[[[

ولعل السؤال اآلن عن أسباب نشأة الدين وملاذا يبدو التدين أمرًا رضوريًّا يف 

حياة اإلنسان يف كلتا الحالتني سواًء كان مؤمًنا أم غرَي مؤمٍن؟!

ا: نشأة الدين وبواعثه بني الفلسفة والعلم: ثالثً
يختلف الفالسفة والعلامء حول نشأة االعتقاد الديني ورضورته لدى اإلنسان. وإن 

التي  الطبيعة  والفطرة هي  البرشية.  النفس  فطرٌة يف  الدين  أن  إىل  أغلبهم مييل  كان 

]1]-انظر: Wikipedia.org/wiki/ دين أو معتقد.
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خلقها الله يف جميع البرش، ومن هنا فإن الحقيقة التي أجمع عليها مؤرخو األديان:

 »هــي أنــه ليســت هنــاك جامعــٌة إنســانيٌة، ظهــرت وعاشــت ثــم مضــت دون 

أن تفكــر يف مبــدأ اإلنســان ومصــريه ويف تعليــل ظواهــر الكــون وأحداثــه ودون 

ــا،  ــا أو ظن� ــا أو باطــاًل، يقيًن ــا حق� ــا معيًَّن ــا مــن هــذه املســائل رأيً أن تتخــذ له

تصــور بــه القــوة التــي تخضــع لهــا هــذه الظواهــر يف شــأنها واملــآل الــذي تصــري 

إليــه الكائنــات بعــد تحولهــا«]]].

ورمبا يكون ذلك هو ما حدا ببعض العلامء إىل القول بأن:

 »الديــن أو االعتقــاد هــو عمــٌل ال شــعوريٌّ ســواًء كان ذلــك العمــل الــال 

شــعوري طريقــه العقــل الباطــن أو اإللهــام فهــو يف نظرهــم عمــٌل اختيــاريٌّ ال 

دخــل للمــرء يف تكوينــه وال قــدرة لــه عــى رده عنــه. ومــن هنــا فــإن الديــن يف 

ــٌم عــى الشــعور واإلرادة«]]]. ــه قائ ــم ألن نظرهــم يخالــف العل

بينام الرأى األرجح عند جانٍب آخَر من الفالسفة مثل ديكارت وهيغل ووليم جيميس 

أو  االعتقاد  تجريد  وأنه ال ميكن  مًعا  العقل واإلرادة  العقيدة من عمل  أو  اإلميان  أن 

الدين عن عمل االختيار واإلرادة. انظر إىل هيغل وهو يدافع عن ذلك الرأى فيقول: 

»إن الفكــر هــو الــذي مييــز اإلنســان عــن الحيــوان.. ومــن العجيــب أن نباعــد 

بــني الفكــر والوجــدان أو الشــعور حتــى لنجعلهــام ضديــن بحيــث نعتقــد أن 

ــيض  ــل ويق ــوهه ب ــي- ويش ــعور الدين ــيام الش ــعور- وال س ــوث الش ــر يل الفك

عليــه »ومــن العجيــب أيضــا« أن نتصــور أن الديــن والتقــوى قــد شــبَّا بعيــًدا 

عــن الفكــر وأنهــام اعتمــدا عــى يشٍء آخــَر ســواه »ومــن يتصــوْر ذلــك يَْنــَس 

يف الوقــت ذاتــه« أن اإلنســان هــو وحــده الــذي ميكــن أن يكــون لــه ديــٌن وأن 

ــون واألخــالق«]]]. ــن بقــدر مــا تفتقــد إىل القان ــات تفتقــر إىل الدي الحيوان

إن هيغل ِمّمْن يرون أن الدين ليس مسألًة ال شعوريًة لدى اإلنسان وإمنا هو مسألٌة 

]1]-د. محمد عبدالله دراز: الدين- بحوث مهداة لدراسة تاريخ األديان، مطبعة السعادة بالقاهرة 1969م، ص34.

]2]-د. رؤوف شلبى، األديان القدمية يف الرشق، دار الرشوق، القاهرة، الطبعة الثانية، 1983م، ص29.

]3]-هيغل: موسوعة العلوم الفلسفية، ترجمة د. إمام عبدالفتاح إمام، مكتبة مدبوىل بالقاهرة، بدون تاريخ، ص51.
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فيها قدٌر كبرٌي من الوعى الشعورّي ومن الفكر، فالدين عند اإلنسان ناتج الفكر ويدلل 

عىل ذلك بأن الفكر هو ما مييز اإلنسان عن الحيوان، ومبا أن اإلنسان هو الكائن الوحيد 

املتدين كام أنه هو الوحيد املبدع للقانون واألخالق، فالدين لديه إًذا ناتُج درجٍة من 

درجات الفكر والوعي، وإن كانت بالطبع درجًة من الفكر تقل قلياًل لديه عن درجة 

الفلسفة العقلية الخالصة.

إىل  كثريًا  تحتاج  ال  واضحًة  نراها  التي  الحقيقة  مع  يتفق  الرأي  هذا  فإن  بالطبع 

برهاٍن وهي أن الدين ظاهرٌة صاحبت اإلنسان- دون غريه من املخلوقات- منذ نشأته 

عىل األرض يف جميع العصور ويف شتى بقاع األرض. وهذه الحقيقة ال يختلف حولها 

ال العلم وال األديان الساموية، فإن أخذت مبا جاء يف الكتب الساموية من أن آدم أبو 

األنبياء.  أول  آدم كام هو معروٌف  فإن  األرض  إنساٍن ظهر عىل هذه  أول  البرش وهو 

اإلنسان  انبثاق  فإن  واالرتقاء  النشوء  نظرية  أي  العلمية  التطور  بنظرية  أخذت  وإذا 

ارتقاٌء من الحيوان أو مبعًنى آخَر فإن آخر ارتقاء اإلنسان من طور الحيوانية إىل طور 

اإلنسانية جعله يتميز بعدة أموٍر منها اللغة واستخدام األلفاظ الدالة عىل املعاين التي 

يريد أن يعرب عنها، ومنها كذلك استخدام األدوات واآلالت التي يسيطر بها عىل الطبيعة 

ويسخرها لخدمته، ومنها بالطبع التدين والعبادة. ومنذ فجر هذا التاريخ اإلنساين يتميز 

اإلنسان بالتدين ]]]، وأصبح له معتقده الديني الذي انفرد به عن بقية الكائنات.

وإذا تجاوزنا هذه النظرية التي تفرس نشأة الدين بأنه فطرٌة عقليٌة فطر الله الناس 

األديان  والفالسفة وأصحاب  العلامء  تلقى إجامًعا من  تكاد  التي  النظرية  عليها وهى 

االجتامعية  النظرية  منها  الدين  نشأة  تفرّس  أخرى  نظرياٍت  مثة  فإّن  سواٍء،  حدٍّ  عىل 

تختلف  اجتامعيٌة  ظاهرٌة  الدين  أن  صاحبها  يرى  التي  النظرية  تلك  دوركايم،  عند 

باختالف الظروف االجتامعية التي يعيشها الناس من املجتمعات البدائية إىل املجتمعات 

املتحرضة، وقد دلل عىل ذلك ثالثة حجٍج هي:

التجانس املطلق واالطراد الدائم يف الظواهر الدينية عامًة، فال يوجد ديٌن إال وقد . 1

أخذ عن سلفه من األديان من العقائد السابقة واطرد عنها منذ الديانات البدائية.

]1]-د. أحمد فؤاد األهواىن، تقدميه لكتاب ستيس: الزمان واألزل، سبق اإلشارة إليه، ص9.
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عن . 2 كبري  حد  إىل  مستقلة  باعتبارها  وموضوعيتها  الدينية  الحقائق  استقالل 

األفراد قامئة بذاتها ومن ثم فهي موضوعية بكل ما يف املوضوعية من معنى.

يف . 3 وهي  التكاليف  تضع  مسيطرٌة  آمرٌة  حقائُق  وهي  الدينية  الحقائق  جربية 

جميع صورها عاليٌة آمرٌة ألنها تنبثق من املجموع وتعود إليه«]]].

للدين يتمثل يف تقسيم األشياء إىل: مقدٍس ومدنٍس؛ فاملقدس  إن املحور األسايس 

يشمل جميع األمور ذات النفع للمجتمع، واملدنس أو غري املقدس هي األمور الفردية 

البدائية وخاصًة  األديان  أن  األديان،  العادية. ويرى دوركايم من خالل مطالعته حول 

تجسيد  الصنم  عبادة  ومتثل  الكبرية  األديان  منشأ  تُعترَب  االسرتالية،  القبائل  يف  الوثنية 

املقدسات املجتمع ودينه. ويعتقد دور كايم أن األقوام البدائية حرصت الروح الجمعية 

لديها والتي تتمتع بقدراٍت فوق فرديٍة يف قالب الصنم، وينعكس ذلك يف تقديس حيواٍن 

املراحل  بالتدريج يف  تكاملت  الوثن  تقديس  الظاهرة ظاهرة  مقدٍس، وهذه  نباٍت  أْو 

الالحقة من حركة املجتمعات البرشية إىل تقديس األرواح وأخريا تقديس وعبادة اإلله 

الواحد. وعىل هذا األساس ظهر االعتقاد الديني يف مجالني، مجاٍل مقدٍس ومجاٍل غريِ 

والخلود  بالروح  كاالعتقاد  الدينية  املعتقدات  سائر  أن  هو  دوركايم  ومعتقد  مقدٍس. 

وغريها تنحو هذا املنحى يف معرفة املنشأ لها، وعىل سبيل املثال فإن الشعائر الدينية 

تُعترب عاماًل من عوامل تقوية العالقات االجتامعية بني األفراد ]]].

والحقيقة أن نظرية دوركايم يواجهها الكثري من االنتقادات حيث إنه ال يوجد دليٌل 

عىل أن الوثنية كام يقول دوركايم تعترب منشأَ أَلدياٍن أخرى، كام أن الوثنية يف أسرتاليا ال 

تُعترب منوذًجا فريًدا للوثنية يف املجتمعات البرشية األخرى. وكذلك فإن املجتمع مع كونه 

يتمتع بقدراٍت كبريٍة للتأثري عىل الفرد إال أنه يف مسألة العقائد الدينية، فإن الفرد يخضع 

لهيمنة معتقده الديني أكرث من خضوعه يف أحياٍن كثريٍة لهيمنة املجتمع بحيث ميكن 

للفرد أن يتحرك يف مواجهة املجتمع بسبب وجود الدافع الديني لديه أو رمبا يختار العزلة 

واالبتعاد عن املجتمع بسبب ذلك املعتقد الديني. وإذا كان دوركايم يعتقد بأن الدين وليد 

]1]-د. عيل سامي النشار: نشأة الدين- النظريات التطورية واملؤلهة يف نرشة مكتبة الخانجى مبرص، بدون تاريخ، ص-14 15.

]2]-أبوالفضل محمودي، منشأ الدين، ضمن كتاب الفكر الديني وتحديات الحداثة، تعريب أحمد القبابجي، سبق اإلشارة إليه، ص-33 34.
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قوى املجتمع، فإن الواقع يقول أن االختالف الديني ووجود الفرق واملذاهب املختلفة يف 

املجتمع يدل عىل أن الدين رمبا يكون عاماًل من عوامل الفرقة ومتزيق املجتمع مثلام أنه 

ميكن أن يكون عاماًل من عوامل توحيده ]]].

وهناك نظريٌة أخرى لتفسري نشأة الدين وهي النظرية املاركسية التي تعترب أن العامل 

اإلنسان وابتعاده عن  اغرتاب  ناتٌج عن  الدين  أن  االقتصادي هو األهم؛ فامركس يعترب 

ذاته األصلية بسبب الظروف االقتصادية والتفاوت الطبقي الذي يرتبط يف بنيته التحتية 

بعوامَل اقتصاديٍة وشكل اإلنتاج االقتصادي يف املجتمع. ويعتقد ماركس وأتباعه بأن كل 

واملقصود  الفوقية؛  والبنية  التحتية  البنية  أساسيني هام  بُعدين  ينبني عىل  إمنا  مجتمعٍ 

باألوىل العالقات االقتصادية وأشكال اإلنتاج االقتصادي يف املجتمع، أما املقصود بالثانية 

األيدلوجية والفنون  الدينية واألفكار  السياسية والعقائد  الحقوقية والنظم  املراتب  فهو 

الفوقية إال أنه يتأثر  والفلسفات وغريها. والدين يف نظر ماركس رغم كونه من األمور 

بالبنى والعوامل التحتية وهي عوامُل متغريٌة ومتحولٌة يف حياة البرش. ومن ثَّم فإنه عندما 

ٌ يف الحياة االقتصادية وأمناط اإلنتاج يف املجتمع فإن ذلك يرتتب عليه إيجاد  يحدث تغريُّ

تغيريٍ يف املعتقدات الدينية لدى الناس. كام يرى ماركس أن الدين عبارٌة عن أيدلوجية 

الطبقة الحاكمة حيث يقدم للفقراء توصياٍت لحفظ النسيج االجتامعي ويقرر أن النظام 

ٌر محتوٌم عىل أفراد املجتمع فال ينبغي مواجهة هذا النظام من موقع الرفض  السيايس مقدَّ

والتمرد. فوظيفة الدين عند ماركس إذًا هي تفسري العامل ومنح املرشوعية للوضع املوجود 

ومواساة املحرومني. ومن هنا فهو يتنبأ بزوال الدين تدريجيّا مع زيادة الوعي الطبقي 

ومعرفة اإلنسان لذاته وللعامل ]]].

وبالطبع فإن هذه الرؤية االقتصادية لنشأة الدين واعتباره أداًة أيدلوجيًة تسخرها 

الطبقة الحاكمة للسيطرة عىل فقراء املجتمع ليسلموا بالواقع أيًّا كان نوع الظلم الذي 

يعانون منه، مسألٌة فيها نظٌر ألّن الواقع كثريًا ما كذب ذلك، فالحقيقة هي أن الدين رمبا 

يكون من العوامل األهم للثورة عىل هذه النظم الحاكمة التي تحاول استخدام الدين 

]1]-نفسه، ص35 – 36.

]2]-نفسه، ص36.
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املحرك ملوىس  العامل  كان هو  الدين  أن  ذلك من  أدل عىل  وليس  ا.  استخداًما سياسيًّ

وأتباعه يف مواجهة فرعون دفاًعا عن املحرومني والفقراء من بني إرسائيل، كام أن الدين 

لدى نبي اإلسالم محمد صلوات الله وسالمه عليه كان حركًة يف مواجهة أرشاف قريش 

املاركسية  طبقت  التي  االشرتاكية  البلدان  تجربة  أّن  عن  فضال  االقتصادي،  وتحّكمهم 

هي ذاتها تكذب نظرية ماركس ونبوءاته فهي مل تساعد يف زوال الدين، بل رمبا حدث 

التجربة االشرتاكية  التي خضعت لهذه  العكس وليس أدل عىل ذلك من أن الشعوب 

االشرتاكية عادت هذه  الحكومات  زالت  أن  الدينية وما  ظلت محافظًة عىل عقائدها 

العقائد الدينية إىل الظهور وعاد أتباعها ملامرسة شعائرهم الدينية دون خوٍف من بطش 

هذه الحكومات الشيوعية التي كانت معاديًة للدين واملتدينني. ومن جانٍب آخَر فإنه 

إذا كان ماركس واملاركسيون يقولون باملنشأ االقتصادي للدين، فإّن مثة نظرياٍت مقابلًة 

ترى العكس متاًما، فها هو ماكس فيرب عامل االجتامع الشهري يرى أن الدين ميثل األساس 

واألصل لالقتصاد وميثل البنية التحتية لالقتصاد ودلل عىل ذلك بأن الربوتستانتية كانت 

ا من عوامل ظهور الرأساملية والنظام الرأساميل ]]]. عاماًل رئيسيًّ

ومثة تفسرٌي آخُر هو ما ميكن أن نطلق عليه التفسري النفيس )السيكولوجي( لنشأة 

الدين يقدمه كالًّ من فرويد ويونغ من علامء النفس املحدثني؛ إذ يرى فرويد أن الدين 

داخل  الغريزية  والقوى  الخارج  يف  الطبيعة  قوى  مواجهة  يف  اإلنسان  عجز  من  ينبع 

يف  نشأ  الدين  أن  وهٍم«  »مستقبُل  كتابه  يف  فرويد  يضيف  كام  الدين  وينشأ  نفسه، 

التطور اإلنساين عندما مل يكن اإلنسان يستطيع أن يستخدم عقله  مرحلٍة مبكرٍة من 

يف التصدي لهذه القوى الخارجية والداخلية، وكان الدين يف رأي فرويد تكراًرا لتجربة 

الطفل حيث يتعامل اإلنسان مع القوى املهددة له بالطريقة نفسها التي تعلم بها وهو 

طفٌل، وعىل هذا اعترب فرويد أن الدين وهٌم، بل وخطٌر ألنه مييل إىل تقديس مؤسساٍت 

إنسانيٍة سيئٍة تحالف معها عىل مر التاريخ ]]]. ويعتقد فرويد أن الدين يستمد فاعليته 

من االنفعاالت الداخلية املتولدة من حالة الكبت الجنيس يف مرحلة الطفولة يف ما يطلق 

]1]-نفسه، ص39-38.

]2]-نقال عن: د. سعيد مراد، نفس املرجع السابق، ص23.
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عليه فرويد »عقدة أوديب«؛ فاالعتقاد بالله يعكس ميواًل ورغباٍت كامنًة يف الال شعور 

تظهر عىل شكل حاجٍة إىل أٍب سامويٍّ ميلك قدرًة كبريًة لحامية اإلنسان، كام كان الطفل 

يشعر بالحاجة لألب لحاميته يف مرحلة الطفولة. وعىل هذا األساس فالدين ميثل حالًة 

نفسانيًة ناشئًة عند اإلنسان من أوهاٍم وآماٍل ورغباٍت نفسيٍة يف أعامق وجوده ]]].

ويف اإلطار نفسه يرى يونغ من خالل كتابه »علم النفس والدين« أن جوهر التجربة 

الدينية هو الخضوع لقًوى أعىل من أنفسنا. ويربط بني الال شعور والتجربة الدينية عىل 

أساس أن الال شعور ميكن أن يكون مجرد شطٍر من العقل الفردي، بل هو قوٌة تند عن 

سيطرتنا وتؤثر عىل عقولنا. ومن ثَّم فإن الخربة الدينية تتسم برضٍب خاصٍّ من الخربة 

العاطفية تتمثل يف الخضوع لقوٍة أعىل سواًء أطلقنا عىل هذه القوة اسم اإلله أو الالشعور]]].

والحقيقة أنه عىل الرغم من أن هذه النظرية النفسية لنشأة الدين قد القت رواًجا 

واسًعا بني املختصني سواًء باملوافقة أو بالرفض، فإنها نظريٌة أحاديُة الجانب تركّز عىل 

املنشأ الجنيس للسلوك اإلنساين عموًما والسلوك الديني عىل وجه الخصوص، وتّدعي أّن 

ترصُّف اإلنسان إزاء الدين واعتناقه إياه هو نتيجٌة لكبٍت جنيسٍّ طفويلٍّ وهذا أمٌر غاية 

يف الغرابة ألنه ال ميكن ألحٍد عاملًا كان أو فيلسوفًا أن يّدعى أن هذا الطفل لديه وعٌي 

جنيسٌّ ألنه ال يوجد أساسا ميل جنيس لدى الطفل يف هذه املرحلة والذي ميكن أن يظل 

يؤثر عليه حتى بعد بلوغه.

ومن جانٍب آخَر فإن هذه النظرية الفرويدية فيها نوٌع من الدور املنطقي؛ فمن 

د من ميول الفرد وتؤدي إىل كبتها  جهٍة هي تقرر أن الحضارة البرشية واالجتامعية تُحدِّ

وقمعها فتظهر عىل شكل »عقدة أوديب«، ومن جهٍة أخرى فالحضارة والفنون البرشية 

هي وليدة هذا الكبت وامليول الجنسية من خالل عملية التفعيل واإلسقاط حيث تظهر 

انعكاسات هذا الكبت عىل شكل ديٍن وفنٍّ وغري ذلك. إن مثة تناقًضا هنا يف مضمون 

هذا الكالم ]]].

]1]-أبو الفضل محمدى، نفس املرجع السابق، ص39.

]2]-إريك فروم: الدين والتحليل النفىس، ترجمة فؤاد كامل، مكتبة غريب بالقاهرة، 1977م، ص-21 23.

نقال عن سعيد مراد، املرجع السابق نفسه، ص-24 25.

]3]-أبوالفضل املحمودي، املرجع السابق نفسه، 41.
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ويف اعتقادي الشخيص أن هذه النظريات الثالث األخرية إمنا تركز كل واحدٍة منها 

عىل بُعٍد واحٍد من أبعاد نشأة الظاهرة الدينية يف املجتمعات اإلنسانية. وهذا التفسري 

األحادي البعد عادًة ما يكون تفسرًيا قارًصا ألّن أيَّ ظاهرٍة إنسانيٍة إمنا هي يف واقع الحال 

ظاهرٌة معقدٌة ينبغي عدم قرص فهمها عىل أحد عواملها أو أحد مصادرها.

التاريخ  فجر  منذ  فهم  عليها،  الناس  الله  فطر  الدين فطرة  أن  نرى  أننا  والخالصة 

املعبودات  وأسامء  العبادة  مظاهر  اختلفت  ما.  ديٍن  يف  يعتقدون  وعقولهم  بإرادتهم 

الوجود وما وراء هذه  الخلق ونشأة  بعقيدٍة ما حول أصل  يؤمنون  النهاية  لكنهم يف 

الظواهر الطبيعية. وهذه الفطرة ليست ال شعوريًة بقدر ما هي فطرٌة عاقلٌة حيث إن 

اإلنسان هو الكائن الوحيد املتدين يف هذا الوجود ومل يكن ممكًنا له أن يكون كذلك إال 

عرب عقله الواعي وإرادته الحرة. وهذه الحقيقة هي ما عرّب عنه القرآن الكريم بوضوٍح 

يف قوله تعاىل:

»وإْذ أخــذ ربــك مــن بنــي آدم مــن ظهورهــم ذريتهــم وأشــهدهم عى أنفســهم 

ألســت بربكــم قالــوا بى شــهدنا« )األعــراف- آيــة 172(.

القرآن  فيها  يعرف  إذ  الدين،  لنشأة  اإلسالمية  النظرية  تتضمن  إًذا  اآلية  هذه  إن 

حقيقة الباعث عىل التدين، فقد استخرج الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم التي 

بىل..  فأجابوا:  بربكم؟  ألست  قرٍن، وسألهم  بعد  قرٍن  بعد جيٍل يف  توجد جياًل  سوف 

فكانت الفطرة التي خلق الله عليها اإلنسان فطرًة سليمًة من حيث استطاعتها التعرف 

عىل الله دون حاجٍة إىل وسيٍط، فإذا انحرفت عن ذلك بعد ذلك فال علة لها وال عذر. 

ولذلك فقد أبرز الله الحكمة من هذا السؤال والناس ال يزالون يف عامل الذر يوم أن أخذ 

الله عليهم هذا امليثاق فقال تعاىل:

ــوا إمنــا أرشك  ــني«، »أو تقول ــا عــن هــذا غافل ــا كن ــة إنّ ــوم القيام ــوا ي »أن تقول

ــون«. ــا مبــا فعــل املبطل ــًة مــن بعدهــم أفتهلكن ــا ذري ــل وكن ــا مــن قب آباؤن

وقد فرس ابن عباس آية األعراف التي سبق اإلشارة إليها بقوله:

ــوم  ــا إىل ي ــه كل نســمًة هــو خالقه ــب آدم فاســتخرج من ــه مســح صل »إن الل
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ــل لهــم  ــه شــيًئا وتكّف ــاق أن يعبــدوه وال يركــوا ب القيامــة فأخــذ منهــم امليث

بــاألرزاق ثــم أعادهــم يف صلبــه فلــن تقــوم الســاعة حتــى يولــد مــن أعطــاه 

امليثــاق يومئــٍذ، فمــن أدرك منهــم امليثــاق اآلخــر فــوّىف بــه نفعــه امليثــاق األول، 

ومــن مــات صغــريًا قبــل أن يــدرك امليثــاق اآلخــر مــات عــى امليثــاق األول أي 

ــي  ــرة وه ــٌط بالفط ــن مرتب ــة أن التدي ــدرك حقيق ــا ن ــن هن ــرة، وم ــى الفط ع

امليثــاق األول وهــو قولــه تعــاىل »فطــرة اللــه التــي فطــر النــاس عليهــا«]]].

إن الدين يف املفهوم اإلسالمي هو قانون الله إىل اإلنسان عامًة، حيث انقاد الكون 

كله إىل الناموس اإللهي حسب قوله تعاىل »ثم استوى إىل السامء وهي دخاٌن فقال لها 

ولألرض ائتيا طوًعا أو كرًها قالتا أتينا طائعني« )فصلت: آية 11(، ومل يبق يف الكون إال 

اإلنسان فأنزل الله له الدين وحيًا سامويًّا من عنده جل شأنه حسب قوله تعاىل: »أفغري 

دين الله يبغون، وله أسلم من يف السموات واألرض طوًعا وكرًها وإليه يرجعون« )آل 

عمران- آية 83(. وهذا الدين الذي أنزله الله عىل البرش جميعا مصدره الوحي اإللهي 

»إنا  الكرمية  اآلية  عنه  تعرب  ما  وهذا  البرشي.  التاريخ  امتداد  عىل  جميًعا  األنبياء  إىل 

أوحينا إليك كام أوحينا إىل نوحٍ والنبيني من بعده« )النساء: آية 163(]]].

وعىل كلِّ حاٍل فإن تعدد الديانات وتعدد صور األلوهية ال يند عن هذه الرؤية إال 

مبا مييز الدين اإلسالمي عن الديانات والعقائد السابقة منذ آدم حتى اآلن. والخالصة أن 

الدين فطرٌة من الله فطر الناس عليها ومن يشذ عن ذلك فإمنا يخالف الفطرة ويخرج 

عليها. وهو من ثم دائم اإلحساس بأّن مثة ما ينقصه حتى ولو ادعى غري ذلك عرب أسانيَد 

خلق  كيف  متسائاًل  ذاته  يف  بالنظر  جميًعا  يختربها  أن  ببساطٍة  ميكن  واهيٍة  وحجٍج 

وكيف خلقت كل هذه الخالئق وأين مصدرها وأين منتهاها..؟ إىل آخر هذه التساؤالت 

التي إن أنعم النظر فيها أدرك أن الفطرة الصحيحة هي اإلميان بالله الخالق ومن ثم 

اكتشف رضورة الدين وعبدالخالق الواحد األحد.

إن مثة بواعَث عديدًة لإلميان بالله والتدين بعقيدة ما لخصها ول ديورانت يف خمسٍة 

]1]-د. رؤوف شلبى، املرجع السابق نفسه، ص-36 37.

]2]-نفسه، ص-39 40.



201    طفععم الثغظ وتخظغش افدغان

هي: الخوف والدهشة واألحالم والنفس والروحانية ]]]، واتفق معه كثريون من العلامء 

بشكٍل أو بآخَر، فلقد قالوا أن بواعث االعتقاد خمسة هي:

الحاجة الفردية.. 1

الخوف من الطبيعة واإلحساس بروعة املجهول.. 2

االعتقاد بأن لكل مادة روحا تحمل فيها وأن االستحواذ عىل هذه الروح ميكن . 3

اإلنسان من استخدامها واالنتفاع بها.

السحر الذي اعتربه البعض املصدر الذي دفع اإلنسان إىل التدين.. 4

العادات والتقاليد حيث إّن األجيال تحرص دامئًا عىل تقليد بعضها البعض يف . 5

التدين وهذا يلخص قوله تعاىل: »وجدنا آباءنا كذلك يفعلون«]]].

أن  يعترب  فديورانت  التصنيف،  يف  خالٌف  وأولئك  ديورانت  ول  بني  الخالَف  ولعّل 

السحر من طرائق الدين ال من بواعثه. ومن جانٍب آخَر فإن ما قاله ول ديورانت عن 

الدهشة واألحالم كبواعَث للدين ليس دقيًقا، فليس كل ما يعلم به املرء أيّا كانت درجة 

غرابته باعثًا لإلميان والتدين، وكذلك ليس ما يدهش املرء باعثا للعقيدة الدينية اللهم 

إال إن كانت الدهشة أمام إعجاٍز إلهيٍّ ما سواًء شاهده املرء يف الكون من حوله أو من 

دعوٍة جاءت عىل يد نبيٍّ من األنبياء أو رسوٍل من الرسل أصحاب الرساالت. وعىل كلِّ 

حاٍل فإّن تعدد هذه البواعث أيّا كان موقفنا منها يرتتب عليها صوٌر عديدٌة من األديان؛ 

فام هي هذه الصور وكيف نصنفها؟

رابًعا: تصنيف األديان من منظوٍر موضوعيٍّ شامٍل:

إن املعتقدات الدينية لدى شعوب وحضارات العامل تتعدد وتتنوع أصولها وتفريعاتها 

لدرجة يصعب بالفعل حرصها وتصنيفها، وقد اجتهد كثرٌي من علامء تاريخ األديان وعلامء 

مقارنة األديان يف تصنيفها. وبالطبع فقد اختلفت هذه التصنيفات تبًعا مليول هؤالء العلامء 

وتبعا للمناهج املتعددة التي اتبعوها. وإن كنت أميل إىل األخذ بتصنيف العامل املرصي 

]1]-ول ديورانت: قصة الحضارة، املجلد األول، منشورات مكتبة األرسة، الهيئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة، 2001م، ص-99 102.

]2]-د. رءوف شلبى، نفس املرجع السابق، ص30.

وراجع كذلك: عىل سامى النشار، نشأة الدين. سبق اإلشارة إليه، ص30 وما بعدها.
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د. محمد خليفة، حيث مييز بني نوعني كبريين من التصنيفات؛ تصنيفاٍت غريِ علميٍة وغريِ 

موضوعيٍة، وتصنيفاٍت علميٍة موضوعيٍة. وبالطبع فإن التصنيفات التي يرى هو ونحن معه 

أنها علميٌة يشوبها الكثري من أوجه النقص التي متنع من اعتامدها وإقرارها، أّما التصنيفات 

العلمية فلها أساٌس علميٌّ موضوعيٌّ ميكن أن نختلف حوله لكنه مقبوٌل نظرًا لألساس 

العلمي الذي تستند عليه.

) أ( التصنيفات غ�ي العلمية]]]:

1. تصنيف األديان إىل حيٍة وميتٍة، وهذا التصنيف يستند عىل وجود هذا الدين أو 

عدم وجوده عىل مرسح الحياة الحديثة واملعارصة؛ فاألديان الحية هي التي لها وجوٌد 

حايلٌّ ولها أتباٌع يؤمنون بها. أما األديان امليتة فهي التي زالت من الوجود وانتهت يف 

التاريخ ومل يعد لها أتباٌع يؤمنون بها حاليًّا. وأساس عدم علمية هذا التصنيف أنه أغفل 

حقيقة أن الفكرة الدينية ال متوت وأنها قد تنتقل إىل صورٍة أخرى أو تتطور إىل شكٍل 

ا كام يف الكائنات الحية وإمنا تنتقل أفكارها  آخَر. ومن ثَمَّ فاألديان ال متوت موتًا حقيقيًّ

ليست كذلك،  ماتت هي  دياناٌت  أنها  نتصور  آخَر. فام  ديٍن  إىل  ديٍن  ومفاهيمها من 

وعىل سبيل املثال فإن الفكر الهندي الديني القديم السابق عىل الهندوسية الرباهامنية 

مل ميت متاًما وإمنا هو موجوٌد بصورٍة أو بأخرى يف الهندوسية وف البوذية وف الجينية. 

حتى الفكر الديني البدايئ ال يزال له وجوده الحايل إما يف شكٍل مستقٍل أو من خالل 

به يف بعض الديانات األحدث. ففى القارة األفريقية مثال دخلت بعض هذه األفكار  ترسُّ

الدينية البدائية يف املسيحية واإلسالم حال انتشارها يف هذه القارة وهذا ما حدث يف 

كل ديانات الرشق اآلسيوي حيث ترسبت األفكار الدينية البدائية القدمية يف الديانات 

الحديثة التي يؤمن بها املحدثون.

2. تصنيف األديان إىل طبيعيٍة وغريِ طبيعيٍة، وهو تصنيٌف يعتمد عىل فصل األديان 

الطبيعية أي التي تستمد فكرها الديني من الطبيعة عن األديان التي تركز عىل الفكر 

املاوراىئ )امليتافيزيقي( وهذا فصٌل تعسفيٌّ نظرا ألن األديان عموًما تنظر إىل الطبيعة 

]1]-د. محمد خليفة حسن، تاريخ األديان- دراسٌة وصفيٌة مقارنٌة، بدون دار نرش، 2000م، ص-33 39.



203    طفععم الثغظ وتخظغش افدغان

ًرا شاماًل للعامل الطبيعي وعامل ما وراء الطبيعة حتى إن  والوجود نظرًة كليًة وتكّون تصوُّ

ركزت عىل أحد العاملني دون اآلخر؛ فالديانات البدائية مثاًل يُنظر إليها عىل أنها دياناٌت 

طبيعيٌة ارتبط فيها اإلنسان بالطبيعة، ومع ذلك مل ينفصل اإلنسان املؤمن بها عىل الرغم 

من فكره البدايئ عن عامل ما وراء الطبيعة وإن جاء تعبريه عن ذلك من خالل األساطري ال 

من خالل األفكار العقلية املجردة التي رمبا حلت يف ما بعد يف مرحلٍة الحقٍة من تطور 

هذه الديانات الطبيعية محل األسطورة حيث إّن موقف اإلنسان من الطبيعة مرتبٌط 

التمييز  فإن  ثَمَّ  ومن  الطبيعة.  أرسار  فهم  عىل  قدرته  ومدى  الفكري  التقدم  بدرجِة 

املزعوم بني األديان الطبيعية واألديان امليتافيزقية ليس متييزًا علميًّا.

3. تصنيف األديان إىل حقيقيٍة وباطلٍة، وهو تصنيٌف ذايتٌّ يخضع لرؤيٍة دينيٍة أو 

مذهبيٍة معينٍة. ولذلك فهو يكون عادًة متييزًا بني ديٍن واحٍد حقيقيٍّ هو ديني أنا الذي 

أؤمن به وطائفتي التي أنتمي إليها، وبني دياناٍت أخرى باطلٍة وزائفٍة ألنني ال أؤمن 

بها. وبالطبع فهو تصنيف بُنَي عىل التمييز والتعصب من البداية، ألن كل صاحب ديانٍة 

فيٌّ فكلُّ ديٍن لدى  يعترب دينه هو الحق وبقية األديان باطلًة. ولذا فهو تصنيٌف تَعسُّ

صاحبه إمنا هو طريقٌة للوصول إىل الحقيقة وما دام البرش مختلفني حول هذه الحقيقة 

وتتعدد رؤاهم حولها، فإنهم بالتايل سيختلفون يف عقائدهم الدينية. وال يرى املتعصُب 

لديٍن ما أيَّ حسناٍت أليِّ ديٍن آخَر. وعىل ذلك فإن هذا التصنيف ال يقوم عىل أساٍس 

علميٍّ بل يقوم عىل أساس الرؤية املذهبية املتعصبة واملتحيزة مقدًما.

4. التصنيف اإلحصايئ للدين، وهو تصنيٌف يستند عىل أعداد املؤمنني بكلِّ ديانٍة 

من الديانات، ومن ثَمَّ فهو يتدرج من أكرث الديانات أتباعا حتى أقلها يف عدد التابعني. 

وهو بالتايل تصنيٌف نسبيٌّ متغرٌي عليه الكثري من املآخذ حيث إن أهمية األديان وقيمتها 

ا من الرقّي والتقدم الديني  ال تقاس بعدد التابعني لها؛ فهناك أدياٌن عىل قدٍر كبريٍ جدًّ

ولكن أتباعها قليلون ألسباٍب قد تخّص أصحاب الدين أنفسهم الذين يضعون قيوًدا عىل 

التحول إىل دينهم ومينعون انتشاره مثل ما هو حادث يف اليهودية؛ فهي ديانٌة توحيديٌة 

راقيٌة ومتقدمٌة، ولكن أهلها حولوها إىل ديانٍة قوميٍة خاصٍة بهم دون غريهم، فمنعوا 

انتشارها وقل عدد أتباعها. وهناك دياناٌت كثريٌة األتباع ولكنها قليلة القيمة ومتدنيٌة يف 
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فكرها الديني وهذا وضع الديانات البدائية املنترشة يف بعض مواضع القارة األفريقية، 

ذاُت  لكنها  األتباع  قليلَة  دياناٍت  مثة  أّن  عن  فضاًل  وأسرتاليا.  الجنوبية  وأمريكا  وآسيا 

اليهودية  من  كلِّ  التأثري يف  ذات  كالزرادشتية  األديان  قويٍّ وخطريٍ يف غريها من  تأثريٍ 

واملسيحية، وكاليهودية ذات التأثري القوّي يف املسيحية. ولعل من أصعب ما يواجه هذا 

التصنيف من االنتقادات أن أعداًدا كبرية من املنتمني إىل بعضها يُعد انتامؤهم شكليًّا 

ا يف أوربا وأمريكا وف االتحاد السوفيتي املنحل. إن  وباالسم فقط، وهذا األمر واضٌح جدًّ

معظم بل رمبا كل هؤالء يَُحصْون ضمن املؤمنني باملسيحية يف حني أن الكثري منهم قد 

تحولوا يف الواقع إىل العلامنية ورفضوا الدين واعتربوه أمرًا شخصيًّا، وكذلك تقف ظاهرة 

تحول البعض من ديٍن إىل ديٍن أخَر دون اإلحصاء الدقيق ألتباع هذا الدين أو ذاك.

)ب( التصنيفات العلمية]]]:

َي يف علم الجغرافيا  1. التصنيف الجغرايف لألديان، وهو تصنيٌف يعتمد عىل ما ُسمِّ

بجغرافيا األديان وهو يختص بدراسة التوزيع الجغرايف لألديان وعمل األطالس الجغرافية 

التي تحدد مناطق انتشار األديان يف العامل وتهتم بتحديد الصلة بني العوامل الجغرافية 

هذا  ومن صور  الدينية.  والتقاليد  العادات  يف  الجغرافية  البيئة  وتأثري  الديني  والفكر 

الغرب وذلك  الرشق وأديان  أديان  التمييز بني  األديان من خالل  إىل  النظر  التصنيف، 

حسب تقسيم أقاليم العامل إىل رشقيٍة وغربيٍة، ومن صوره أيضا التصنيف القاري لألديان 

فيقال أديان آسيا، أو أديان أفريقيا أو أديان أوربا وهكذا. والحقيقة أنه تصنيٌف عىل 

ى مثاًل بأديان  الرغم من استناده إىل بعض املعايري العلمية إال أنه قارٌص نظرًا ألن ما يُسمَّ

الغرب مثل اليهودية واملسيحية واإلسالم هي كلها أديان ظهرت يف الرشق ولها أتباعها 

يف كل مكاٍن يف العامل.

وإذا كان البعض ينظر إىل اليهودية واملسيحية تحديًدا بأنهام ديانتان غربيتان فهذا 

خطأٌ ألنهام يف األصل ديانتان رشقيتان كام قلنا، فضال عن أنه ال ميكن أن يُنظر إىل اإلسالم 

ا ينتمي إىل الرشق وله انتشاره يف الغرب. وهكذا  عىل أنه ديٌن غريبٌّ أو رشقيٌّ فهو جغرافيًّ

]1]-نفس املرجع السابق، ص-40 47.
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الحال يف ما يُنظر إليها عىل أنها دياناٌت رشقيٌة بحتٌة مثل الديانات الهندوسية والبوذية 

والكونفوشية والطاوية وغريها. فهذه أيضا دياناٌت ظهرت يف الرشق اآلسيوي وخاصة الرشق 

األقىص ولكن اآلن لها أتباعها يف كثريٍ من دول العامل وخاصة يف الغرب. وعىل أيِّ األحوال 

فإن هذا التصنيف الجغرايف لألديان إمنا يستند عىل أساٍس علميٍّ واضحٍ ميكن االستفادة 

العلمية منه يف أحياٍن كثريٍة حيث يحدد األماكن التي يكرث انتشار أتباع ديانٍة معينٍة فيها 

وحجم هذا االنتشار، وتكشف هذه الدراسات الجغرافية لألديان عن حركة انتشار هذه 

األديان وانتقاالتها ما يقيض باستمرار متابعة توزيع هؤالء األتباع وإعادة التوزيع الجغرايف 

لهم حسب الواقع الديني للشعوب.

2. التصنيف التاريخي لألديان، وهذا التصنيف َمِعنيٌّ برتتيب أديان العامل تاريخيًّا 

حسب ظهورها يف التاريخ، فيقسم األديان حسب عصورها التاريخية مثلام يقال أدياٌن 

دياناٍت  إىل  التاريخي  التقسيم  يتم  وأحيانا  حديثٌة  ودياناٌت  وسيطٌة،  ودياناٌت  قدميٌة، 

بدائيٍة ودياناٍت حضاريٍة. وهذا التصنيف رغم استناده إىل بعض الحقائق التاريخية إال 

أنه تواجهه مشاكَل عديدًة مثل عدم تحديد زمان نشأة بعض الديانات بدقٍة، كام أّن 

مثة دياناٍت متزامنًة يف ظهورها ويصعب ترتيبها ترتيبًا تاريخيًّا مثلام هو الحال يف ديانات 

الزرادشتية والبوذية والكونفوشية والطاوية فكلها تعود إىل القرن السادس قبل امليالد 

وقد ارتبطت يف ظهورها بشخصياٍت يحاط الكثري منها بأساطري تحجب الرؤية التاريخية 

لعصورهم وظروف تأسيس دينهم. كام أّن التمييَز بني أدياٍن وسيطٍة وأدياٍن حديثٍة غرُي 

دقيٍق ألن املقصود به ليس نشأة الدين وإمنا فقط األوضاع الدينية يف العرصين الوسيط 

والحديث.

3. التصنيف الديني املوضوعي لألديان، وهذا التصنيف يعتمد عىل العامل الديني 

التصانيف  أكرث  التصنيف  التاريخي. ويعد هذا  أو  الجغرايف  كالتصنيف  العلوم  ال عىل 

مناسبًة لألديان؛ إذ يقوم عىل أساٍس من تشابه األديان واختالفها يف العقائد واملفاهيم 

اإلميان  أساس  عىل  إلهيٍة  غريِ  وأدياٍن  إلهيٍة  أدياٍن  إىل  األديان  نُصّنف  مثلام  الدينية، 

باأللوهية، وهناك الديانات التعددية والديانات التوحيدية عىل أساٍس من التمييز بني 

األديان التي يؤمن أتباعها بآلهٍة متعددٍة والديانات التي يؤمن أتباعها بإلٍه واحٍد فقط. 
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ويتبع املجموعة األوىل من الديانات معظم الديانات الرشقية واليونانية القدمية حيث 

الثانية  املجموعة  أما  الحية.  الطبيعية والكائنات  العنارص  اآللهة وعبادة  فيها  تعددت 

فهي تطلق عىل الديانات الساموية اإلبراهيمية الثالثة )اليهودية واملسيحية واإلسالم(. 

ومثة دياناٌت متثل مجموعًة ثالثًة من الديانات الثنوية أو اإلثنية الثنائية مثل الزرادشتية 

واملانوية ]]] واملزدكية ]]].

الساموية  الديانات  بني  التمييز  عىل  يقوم  آخُر  تصنيٌف  اإلطار  هذا  يف  وهناك 

الوحي،  عرب  الله  من  املنزلة  الديانات  هي  الساموية  فالديانات  األرضية،  والديانات 

والديانات األرضية مصدرها املعرفة اإلنسانية األرضية دون االعتامد عىل الوحي أو عىل 

أيِّ مصدٍر خارجيٍّ للمعرفة.

مقابل  يف  الفلسفية  الديانات  بني  التمييز  التصنيف  هذا  تحت  يندرج  أن  وميكن 

ديانات التوحيد املعتمدة عىل الوحى اإللهي.

وهناك تصنيٌف آخُر عىل األساس الديني نفسه يصنف األديان إىل عامليٍة وقوميٍة أو 

عامليٍة ومحليٍة وذلك حسب رؤية من يؤمنون به لطبيعة دينهم وطبيعة عالقتهم باإلله 

املعبود؛ فالديانة العاملية يعتقد أهلها أنها ديانٌة صالحٌة لكلِّ زماٍن ومكاٍن وللعامل كله 

وليست خاصًة بقوٍم دون غريهم مثل اإلسالم واملسيحية والبوذية فهي دياناٌت تقول 

بالعاملية، أما الديانات القومية أو املحلية فهي دياناٌت خاصة يعتقد أهلها أنها تخصهم 

دون غريهم مثل الهندوسية واليهودية اللتنَْي تدعيان الخصوصية ومنها أيضا الديانات 

القبلية البدائية التي يرتبط فيها اإلله بالقبيلة وبالجامعة يف رباٍط عرقيٍّ دمويٍّ ومثلها 

أيضا الديانات التي تعبد اآلباء واألجداد.

العاملية أو الخصوصية ميكن تقسيم  الذي يعتمد عىل  التصنيف  واستناًدا إىل هذا 

]1]-نسبة إىل ماين بن فاتك )216-274م(، وهي ديانٌة تعترب مزيًجا من الزرادشتية واليهودية واملسيحية. وقد ادعى ماين النبوة يف بابل بعد أن اطلع عىل 

األديان املوجودة وسمى نفسه »فارقليط« الذي أخرب عنه السيد املسيح ومن أقواله: يبرش األنبياء بأوامر اإلله أحيانًا من الهند بواسطة زرادشت واآلن 

ا من بابل حتى تصل دعويت العامل أجمع«. د. إمام عبدالفتاح إمام، هامٌش برتجمته العربية لكتاب  أرسلني الله لنرش دين الحق يف بابل »و" أرسني الله نبيًّ

جفري بارندر: املعتقدات الدينية لدى الشعوب، ص129.

]2]-املزدكية ديٌن ثنويٌّ منبثٌق من املانوية ومؤسسه الزعيم الديني الفاريس مزدك املتوف حوايل 528م. وقد قاد حركًة اشرتاكيًة مناهضًة للزرادشتية السائده 

Wikipedia. .يف عرصه، ودعا إىل ديانٍة دعت إىل املشاركة يف األموال والنساء. لكن الكهنة والنبالء من الزرادشتيني والفرس ثاروا عليها، وقتل مزدك وأتباُعه

org/wiki/ مزدكية.
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عقائدها  نرش  سبيل  يف  بجهوٍد  وتقوم  االنتشار  إىل  تسعى  دعويٍة  أدياٍن  إىل  األديان 

ومفاهيمها، وأدياٍن غريِ دعويٍة أو غريِ تبليغيٍة حيث إّن طبيعتها عدم تبليغ الدعوة لغري 

املؤمنني بها أصاًل.

خامًسا: األديان الخاصة واألديان العامة في العالم الحديث:

إن عنوان هذه الفقرة والتصنيف املقرتح الذي أقدمه هنا يستند عىل أسٍس سياسيٍة 

بني  التمييز  يف  يستند  فانرتاوب  السيايس جيف  مؤسسه  عند  وهو  حديثٍة  واجتامعيٍة 

التمييز  إىل  ينظر  الذي  واالقتصاد  السياسة  يف  الليربايل  النموذج  عىل  والخاص،  العام 

بني العام والخاص أساًسا بوصفه متييزًا بني إدارة الدولة واقتصاد السوق ]]]. وقد حوله 

تحلييلٍّ  إطاٍر  إىل  الحديث«  العامل  يف  العامة  »األديان  كتاب  كازانوفا صاحب  خوسيه 

يف مجال الدين ليميز من خالله بني األديان العامة واألديان الخاصة يف العامل الحديث 

مرتكزًا عىل أربعة أسٍس للتمييز هي:

ي مقابل المذهبية:
-1 التصوف الفردي �ف

كل  وبني  الخاصة،  الذات  دين  يسمونه  ما  أو  الخاص  الفردي  التدين  بني  التمييز  إّن 

ى لدى البعض بالدين غري املريئ  األشكال العامة للدين التجمعي، هو كالفرق بني ما يُسمَّ

والدين الكنيس. إن هذا الدين الخاص يُعرّب عنه الكثريون بصيغٍ مختلفٍة؛ خذ مثاًل قول جان 

جاك روسو: »إن دين اإلنسان.. ال يعرف الهياكل أو املذابح أو الطقوس«، أو قول توماس 

جيفرسون: »أنا بحد ذايت فرقٌة دينيٌة«، أو قول توماس باين: »فكري هو كنيستى«. وهذه 

كلها تعبرياٌت منوذجيٌة عن الشكل الحديث للدين الفردي. أما أطرف التعبريات عن ذلك 

الدين الفردي فهو ما أطلقته سيدة تُدعى شيال عىل ديانتها، لقد أطلقت اسمها عىل ديانتها 

ا وال تذكر املرة األخرية التي ذهبت فيها  فقالت »شيالنيتي« ورصحت بأنها غرُي متشددٍة دينيًّ

إىل الكنيسة، وقد ختمت ترصيحاتها قائلًة: »لقد حملني إمياين شوطًا بعيًدا. إنها شيالنيتي 

صويت الخافت فقط ال غري«. وهذا ما حدا مبن أجروا معها الحوار إىل القول بأنه ميكن أن 

نجد –بناًء عىل ذلك- أكرث من 220 مليون ديانة أمريكية، أي ديانة لكل فرٍد. وقد اختلف 

]1]-خوسيه كازانوفا: األديان العامة يف العامل الحديث، ترجمة قسم اللغات الحية والرتجمة يف جامعة البلمند، نرش املنظمة العربية للرتجمة، وتوزيع مركز 

دراسات الوحدة العربية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل 2005م، ص72.
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املنظرون حول هذا التطرف الديني فبعضهم اعترب أن هذا هو الشكل الحديث للوثنية، إنه 

ليس الرشك بالله، بل هو الرنجسية البرشية، يف حني اعتربه البعض اآلخر بأنه الصور املعارصة 

واملستقبلية للدين. فقد قال أحدهم: إن التصوف الفردي هو دين املستقبل، حيث وجد 

يف أمريكا تربًة خصبًة وكانت »التقوية اإلنجيلية« أو »دين القلب« هام الوسيلة لنرش هذا 

ا وشعبيًّا. التصوف الفردي وأضفت عيه طابًعا دميقراطيًّ

وهذا التدين الفردي أو التصوف يف أمريكا والعامل األوريب الحديث يقابل العقائد املذهبية 

التقليدية التي شهدت، هي األخرى إحياًء ممثلًة يف الربوتستانتية، والكاثوليكية إضافًة إىل 

اليهودية، التي تعترب اآلن هي األشكال املذهبية املحرتمة للدين األمرييك ]]].

ف بها: ف بها مقابل الأديان غ�ي المع�� -2 الأديان المع��

وهذا التمييز يقوم عىل التمييز بني األديان الخاصة والعامة يف إطار التقليد السيايس 

النزعة  مع  انسجاًما  يأيت  وهو  والدولة.  الكنيسة  بني  الدستوري  الفعل  لجهة  الليربايل 

النطاقات ضمن  سائر  تجميع  مع  الحكومي  القطاع  يف  العام  النطاق  لحرص  الليربالية 

« واسعٍ، حيث تعرف كل كنائس الدولة املعرتف بها باألديان »العامة« فيام  قطاٍع »خاصٍّ

تعترب كل األديان األخرى أديانًا »خاصًة«. إن الدين باملفهوم الليربايل هو شأٌن خاصٌّ وال 

بد أن يظل كذلك، والخوف الليربايل من تسييس الدين هو يف الوقت ذاته، الخوف من 

مؤسسٍة قد تهدد حرية املعتقد الفردية ومن املنظور املعياري للحداثة ال ميكن للدين 

ا إال إذا قبل مببدأ الخصوصية غري القابل  أن يدخل النطاق العام وأن يتخذ شكاًل عامًّ

لالنتهاك وبقدسية مبدأ حرية املعتقد ]]].

-3 الديانات المدنية العامة مقابل الديانات الدينية الخاصة:

يرتبط املفهوم الحديث للدين املدين منذ بداياته بأعامل جان جاك رسو، حيث إنه 

متى تعلق األمر بالدين، مييز التقليد الجمهوري الكالسييك بني أدياٍن تؤدي وظيفَة عبادة 

الجامعة السياسية من جهٍة، وبني عباداٍت محليٍة خاصٍة، ودياناٍت خالصيٍة )أي: الصوفية 

]1]-نفس املرجع السابق، ص-83 85.

]2]-نفسه، ص-88 90.
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تلك  إزعاًجا  الجمهورية  املدنية  األديان  أكرث  وتعترب  فرديٌة(  الفردي  بالخالص  املؤمنة 

العقائد الدينية الخالصية التي تحرر الفرد من الوالء املطلق للجامعة السياسية وتساعد 

عىل انعتاق الذات الختيار سبٍل فرديٍة باطنيٍة نحو الخالص ]]].

روسو يرى أنه »ما من دولٍة قامت مل يكن أساسها الدين« ولكنه يقرر أن ال  إن 

شكل من أشكال الدين الثالثة القامئة يف عرصه يستوف الرشوط من أجل »حكٍم صالحٍ« 

ألّن »دين الكاهن« )أي الكاثوليكية( غرُي نافعٍ سياسيًّا ورشيٌر؛ فداخليًّا مينح هذا الدين 

متناقضًة ويحول دون كونهم رجااًل  للبرش رشيعتني وزعيمني ويتطلب منهم واجباٍت 

أتقياَء ومواطنني يف آٍن. وخارجيًّا تتجاوز املؤسسات الكنسية املتعدية الجنسية الحدود 

ال  وبالتايل  األمة،  للدولة-  املعيارية  والسيادة  السياسية  والجامعة  واملحلية  القومية 

تستطيع أن تنتج رعايا مخلصني. وخالفا لذلك فـ »دين املواطن« من شأنه أن ينتج رعايا 

مخلصني عرب تقديس الدولة واألمة، ولكن هذا الدين هو رشٌّ كذلك ألنه يقوم عىل الخطأ 

والزيف ويؤدي إىل شوفينيٍة قوميٍة غريِ متسامحٍة وُغلُوٍّ دمويٍّ يف الوطنية، وأخريًا يعترب 

»دين اإلنسان« ديًنا مقدًسا وساميًا يف أنه يحّول كل الكائنات البرشية إىل إخوٍة، ولكنه 

ا ألنه ال يُضيف - نظرا لعدم ارتباطه بالجسم السيايس- أيَّ يشٍء  ال يُجدي نفًعا سياسيًّ

إىل رشعة القوانني أو إىل األوارص الكربى للمجتمعات الخاصة. وعالوًة عىل ذلك فهذا 

الدين يقّوض الفضيلة الجمهورية ُمبِْداًل يف قلوب املواطنني تعلقهم بالدولة باهتامماتهم 

اللتني ال  الدنيوية الخاصة. ومن هنا فقد نادى روسو بالحريات الدينية وحرية الرأي 

يحق أليِّ حاكٍم أن يخترصهام أو يسيطر عليهام، وأكد عىل الحاجة إىل:

ه ال بالتحديــد كعقائــَد دينيــٍة   »إعــالٍن إميــاينٍّ مــدينٍّ رصٍف يقــرر الحاكــم مــوادَّ

ــا أو  ــا صالًح ــا أن يكــون املــرء مواطًن ــٍة يســتحيل بدونه ــل كمشــاعَر مجتمعي ب

مــن الرعايــا املخلصــني«]]].

املناداة بهذا  إنه بداًل من  الرأي لروسو فيه نظٌر حيث  الحقيقة هي أن هذا  لكّن 

الدين املدىن - كام يسميه - املرتبط بإعالٍن يقرر الحاكم موادَّه، ميكن دراسة األساليب 

]1]-نفسه، ص91.

]2]-نقال عن: املرجع السابق نفسه، ص-92 93.
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التي ميكن لألديان القدمية والجديدة، التقليدية والحديثة أن تضطلع بأدواٍر عامٍة بّناءٍة 

وظيفيًّا يف النطاق العام، أو حتى إذا تم األخذ برأيه حول الدين املدين:

 »فمــن الــرضوري نقلــه مــن مســتوى الجامعــة الحاكمــة أو املجتمعيــة التــي 

ســتفرضه إىل مســتوى املجتمــع املــدين ]]] والتفاعــل االجتامعــي بشــكٍل طبيعــيٍّ 

وتلقــايئٍّ«.

وإذا ما أردنا تطبيًقا لرؤية روسو يف الواقع املعارص فرمبا نجده يف املجتمع األمريىك، 

حيث إن السياسة األمريكية كانت يف وقٍت من األوقات داخل ديٍن مدينٍّ مؤلٍَّف من 

تركيبٍة خاصٍة تقوم عىل املبادئ التوراتية/ الطهرانية، والجمهورية/ التنويرية، والليربالية، 

النفعية / والدينية/ األخالقية. كام أن املبادئ الثالثة التي تشكل الدين املدىن األمريىك ال 

تختلف يف بعض جوانبها عن األديان الثالثة عند روسو ]]].

-4 النطاق النسوي الخاص للدين والأخ�ق مقابل النطاق الذکوري العام 

عية: للعمل وال�ث

إّن هذا املنظور النسوي من وجوه التحليل للتمييز بني الدين العام والخاص برز يف 

العرص الحارض يف إطار الفلسفة النسوية املعارصة حيث يستند عىل التمييز النسوي بني 

ا بقدر ما  العامل الذكوري والعامل النسايئ الخاّص، حيث مل يعد الدين يف نظرهم شأنًا عامًّ

؛ فاملوقع الذي تحدده الحداثة للدين- كام يقول أتباع االتجاه النسوي-  هو شأٌن خاصٌّ

هو »املنزل« ال مبعنى الفضاء امللموس للمنزل بل مبعنى »املكان الثابت لعواطف املرء«، 

فاملنزل هو نطاق الحب والتعبري والحميمية والذاتية والعاطفية والفضيلة والروحانية 

والدين، وعالوًة عىل ذلك فهذا النطاق املنزيل هو النطاق األنثوي بامتياٍز. ومن ثَمَّ فقد 

وصفت آن دوغالس السريورة التاريخية لخصخصة الدين التي حصلت يف القرن التاسع 

عرش يف أمريكا بأنها عمليٌة »تأنيثيٌة«]]].

]1]-خوسيه كازانوفا، املرجع السابق نفسه، ص94.

]2]-نفسه، ص93.

[3[-Ann Duglas: The Feminization of American Culture, New York 1977.

نقال عن خوسيه كازانوفا، املرجع السابق نفسه، ص97.
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إن الدين وكذلك األخالق، بعد إعفائهام من العقالنية واملسؤولية الخطابية العامة 

. لقد كانت املجتمعات السابقة  التي ميثلها الرجال، أصبح مجرد مسألِة ذوٍق فرديٍّ خاصٍّ

للحداثة تنزع إىل اإلكراه عىل التحليالت العامة للدين بدًءا من األفعال اإلميانية الجامعية 

يف الساحات العامة، إىل التكفري العام والجامعي، بينام تنزع املجتمعات الحديثة خالفًا 

لذلك إىل إدانة أيِّ استعراٍض عامٍّ للدين. ويف الواقع تبلغ خصخصة الدين مبلًغا يصبح 

فيه استعراض املرء لدينه علًنا أمام اآلخرين عماًل غرَي جديٍر باالحرتام، وينم عن »ذوٍق 

سيٍِّئ«.!

وعىل الرغم من هذا البعد النسوي التفسريي النزواء العقيدة الدينية لتصبح شأنًا 

، فإن الغالبية متيل  ا متارس الشعائر فيه بشكٍل جامعيٍّ ا داخل املنزل ال شأنًا عامًّ خاصًّ

إىل اإلقرار مع خوسيه كازانوفا إىل أن الدين ال يزال يتمتع ببعٍد عامٍّ يتخطى كل هذه 

الضغوط والتحليالت. وأيُّ نظريٍة تتجاهل هذا البعد العام للدين الحديث هي بالرضورة 

نظريٌة غرُي مكتملٍة]]].

سادًسا: تعقيإ:

إن ما قدمناه من تصوراٍت وأراء حول مفهوم الدين وتصنيف األديان إمنا هي آراء 

وتعريفه  نشأته  للدين:  البرشية  القراءة  بني  كبرٌي  وفرٌق  الدين.  حول  متفاوتٌة  برشيٌة 

وأنواعه، وبني التصور الذي رسخ لدى املؤمنني بكلِّ ديٍن عىل ِحدٍة. لكن الذي ال شك 

فيه أن التمييز األكرث وضوًحا لتصنيف األديان إمنا هو الذي مييز ببساطٍة بني الديانات 

الديانات  وبني  وأفعالهم،  أقوالهم  عىل  واستندت  برٍش  إىل  انتسبت  التي  أي  البرشية 

الساموية التي مصدرها الوحي اإللهي وهي ببساطٍة ما تسمى بالديانات اإلبراهيمية 

الثالثة )اليهودية املسيحية واإلسالم(.

دياناٍت  من  العامل  ما يف  كلِّ  إىل  النظر  يهمل  أن  للدين  فيلسوٍف  أيُّ  يستطيع  وال 

إىل  البرشي  التاريخ  عرب  تزال  وال  تعددت  الدينية  فالعقائد  أو سامويًة،  كانت  برشيًة 

واملامرسني  بها  املتدينني  وإحصاء  تفريعاتها  كل  وإدراك  تصنيفها  بحقٍّ  يصعب  درجٍة 

]1]-املرجع السابق نفسه، ص-98 100.
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املتعددة،  واآللهة  الواحد  اإلله  عبادة  بني  ترتاوح  العامل  ديانات  تزال  ال  إذ  لشعائرها؛ 

مامرسة  بني  ترتاوح  الدنيوية،  بالهداية  واالكتفاء  األخرى،  بالحياة  اإلميان  بني  ترتاوح 

ديانات  تزال  ال  املدنية،  الدنيوية  واملظاهر  الشعائر  وبني  املقدسة  والطقوس  الشعائر 

األخروية،  ورائية  املا  بالشؤون  واالهتامم  الدنيوي  بالشأن  االهتامم  بني  ترتاوح  العامل 

ترتاوح بني ديانات األرسار وديانات العقل الواضح، بني الديانات املؤمنة بالخالص الفردى 

والديانات املؤمنة باملصري الجامعي كلٌّ حسب عمله وميزان هذه األعامل، بني الديانات 

التي ترى أن ثنائية الخري والرش ترجع إىل ثنائية اآللهة والتي ترى أن الخري والرش من 

فعل اإلنسان، وبينهام ما يرى التكليف مناطًا للكائن العاقل الذي عليه إرادة فعل الخري 

وإرادة فعل الرش.
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العلم، الدين والحقيقة]]]
جون تايلور]]]

أحد  هو  كوهن  توماس  الأمريكي  ياء  ف الف�ي وعالم  الفيلسوف   
ويج للرؤية النسبوية،  ي ال�ت

ي كان لها تأث�ي ملحوظ �ف
الشخصيات ال�ت

ي الأوساط الفكرية.
فقد حظيت نظرياته باهتمام ملحوظ �ف

ف  ب�ي العالقة  واقع  بخصوص  العلمي  البحث  أّن  المؤّكد  من 
ي بيان 

ي تسليط الضوء عىل مدى قابلياتهما �ف
العلم والدين يقت�ف

الحقائق كما هي بحّد ذاتها أو أنّهما مجرّد مرتكزين لطرح قضايا 
نسبية فحسب.

كاتب هذه المقالة هو أستاذ جامعة أوكسفورد المعروف جون 
تايلور، حيث طرح موضوع البحث بمحورية آراء ونظريات توماس 
ي هذا السياق إنّه بالعتماد عىل اصطالحات نسبوية 

كوهن، وقال �ف
ي يمكن العتماد 

يسعى إىل الدفاع عن قابليات العلم والدين ال�ت
ي مضمار بيان الحقائق، ومن ثّم بادر إىل التقليل 

عليها بكّل ثقة �ف
المقالة  أّن  من  الرغم  عىل  الصعيد.  هذا  ي 

�ف النسبوية  شأن  من 
عامٍّ  بشكٍل  ضعفها  نقطة  أّن  إل  الناحية،  هذه  من  هاّمًة  تعّد 
توماس  تبّناها  ي 

ال�ت والفلسفية  الأكاديمية  الأصول  كون  ي 
�ف تكمن 

ي الفلسفة 
كوهن تتقّوم عىل بعض الأسس الفلسفية المرفوضة �ف

]1]-املصدر:

Taylor, John, Science, ‘’Religion and Truth’’, The Faraday Papers, published by the Faraday Institute for Science and Religion, 

St Edmund’s College, Cambridge.

ترجمة: إميان سويد.

أكسفورد،  جامعة  الفلسفة يف  يف  استاذا  سابقا  كان   .)Rugby School( رغبي  كلية  يف  الفلسفة  قسم  رئيس  هو  تايلور  الدكتور جون  املؤلف:  ]2]-عن 

وشارك عىل نطاق واسع يف تعزيز املناهج الفلسفية يف التعليم، خاصة من خالل بيئة العمل للمرشوع. بدأ دورة عىل مستوى AS عن »وجهات نظر حول 

 Think Again:( »العلم« يف تاريخ وفلسفة العلم. ومن بني كتابات أخرى له عن التعليم، يبحث كتابه بعنوان »فكر مجددا: النهج الفلسفي للتدريس

A Philosophical Approach to Teaching( )Bloomsbury Education, 2012( يف الكيفية التي ميكن فيها للمدرسني إدراج وجهات نظر فلسفية يف 

جميع مراحل املناهج الدراسية.
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: سالمية، ويمكن تلخيص أهّم هذه الأسس بما يىلي الإ

ّ واقع البيئة  عجز العلماء عن مواجهة الحقائق المجرّدة، تغ�ي
ي منظومته 

ي يعيش فيها العالم يسفر عن حدوث تغي�ي �ف
العاّمة ال�ت

الفكرية، عدم طرح أّي معيار يمكن عىل أساسه تقييم النمطية 
أمٍر  العلم ليس سوى  كّل هدٍف،  الطبيعة عارية من  المعرفية، 

. سوسيولوجيٍّ وسيكولوجيٍّ

عىل الرغم من أّن الحكمة المتعالية تقّر بتأث�ي مختلف العوامل 
النظر  وجهات  عىل  شاكلها  وما  والسيكولوجية  السوسيولوجية 
العنارص  تعت�ب هذه  أنّها ل  إل  والمفّكرون،  العلماء  يتبّناها  ي 

ال�ت
فإّن تغي�ي  لذا  فة؛  الحقائق الرصِّ نسان عن معرفة  الإ لعجز  سبباً 
ل  المتعالية  الحكمة  مبادئ  بحسب  للعالم  الفكرية  المنظومة 
ثابتٌة  حقائُق  هناك  إذ  الخارج،  عالم  ي 

�ف الواقع  تغي�ي  إىل  يؤّدي 
الأنماط  مختلف  تقييم  يمكن  ثَمَّ  ومن  الخارج  عالم  ي 

�ف وهادفٌة 
ي تحكي عن الواقع الخارجي استناداً إىل ما يطلق عليه 

المعرفية ال�ت
الفالسفة اصطالح البديهيات الأّولية.

ي هذه المقالة 
ي استند إليها جون تايلور �ف

ُة الأساسيُة ال�ت ف الرك�ي
ي 

�ف الشمولية  فالرؤية  معروٌف  هو  وكما   ، ٍّ شموىلي طابٍَع  ذاُت 
نسانية تقابل الرؤية الفردانية، وتدّل  بستيمولوجية الإ المنظومة الإ
عىل أّن كلَّ جزٍء من المعرفة ابتداًء من القضايا البسيطة وصولً 
إىل النظريات المعّقدة، ذو خصائَص تتجاوز نطاق الأفكار الفردية 
لكّل شخٍص بحّد ذاته؛ والمعرفة من هذا المنطلق يتّم تحصيلها 
إنّها أمٌر  التوّجهات الفردية، أي  عىل ضوء المعتقدات العاّمة ل 

ي باطنه.
خارٌج من نطاق الذهن الفردي وليس مكنوناً �ف

 کلمة التحرير

والنسبانية(  )الواقعانية  والنسبية  الواقعية  الروايات  توضيح  يتم  الورقة،  هذه  يف 

عن طبيعة الحقيقة. إذ يتم البحث يف الجدل الدائر بني التفسريات الواقعية والنسبوية 
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العلمية.  والثورات  النامذج  لتوماس كوهن]]] عن  املؤثر  األديب  العمل  للعلم يف سياق 

كام يتم الدفاع عن الرواية الواقعية )الواقعانية( للعلم. وتتم معالجة مسألة الحقيقة 

املوضوعية وعام إذا كان ميكن أن تكون مقبولًة كمثاٍل أعىل يف مجاٍل من املجاالت مثل 

املعتقد الديني. إن االعرتاض املركزي عىل املوقف النسبوي هو أنه ال ميكن فهم طبيعة 

الديني إال من حيث فهم الحقيقة املوضوعية. هذا األمر يفتح  الخالف حول املعتقد 

الطريق أمام تفسريٍ واقعيٍّ لهذا الجانب من الدين الذي يهتم مبحاولة تقديم تفسريٍ 

أسايسٍّ لخصوصيات الواقع.

ألغاز عن الحقيقة

رأى أرسطو أن الحقيقة هي مسألة توافٍق بني ما نقوله من ناحيٍة وكيفيِة سري األمور يف 

الحقيقة من ناحيٍة أخرى. فإذا كان االفرتاض »أ« يقول بأن »هناك جبااًل عىل الجانب اآلخر 

من القمر، إذًا االفرتاض »أ« هو افرتاٌض صحيٌح، لكن فقط إذا كان هناك جباٌل عىل الجانب 

: إنها  اآلخر من القمر. وفق هذا الرأي، فإن الحقيقة الفرتاض مثل »أ« لها طابٌع موضوعيٌّ

ا. فاألمر مرتوك لك إذا كنت تعتقد أّن  تعتمد عىل الكيفية التي تكون عليها األشياء حقًّ

هناك جبااًل عىل الجانب اآلخر من القمر أم ال- لكن أن يكون هذا االعتقاد صحيًحا أم ال 

فذلك ليس مرتوكا لك. فحقيقة االفرتاض »أ« ال تعتمد عىل ما إذا كنت أنت، أو أنا، أو حتى 

الجنس البرشي بأكمله يؤمن باالفرتاض »أ«؛ الحقيقة تعتمد عىل الكيفية التي تكون عليها 

األمور عىل الجانب اآلخر من القمر.

 بيد أن الحقيقة ليست موضوعيًة، وفًقا للفيلسوف، ما قبل سقراط، بروتاغوراس]2]؛ 

عن  الكالم  فسيكون  بروتاغوراس  رواية  توضيح  عىل  املثال  أما  البرش.  عىل  تعتمد  إنها 

األحاسيس. لنفرتض أنك وصلت للتو إىل اململكة املتحدة قادًما من جزر البهاماس، يف حني 

أكون أنا قد وصلت من الرنويج. بالنسبة يل، سوف أشعر بالدفء يف اململكة املتحدة، بينام 

ستكون بالنسبة لك، وبشكٍل واضحٍ، باردًة. ال توجد حقيقٌة موضوعيٌة واحدٌة حول مدى 

الدفء يف اململكة املتحدة، يقول بروتاغوراس. فالبرش املختلفون سوف يواجهون درجة 

[1[-Thomas Kuhn.

[2[-Protagoras.
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الحرارة بطرٍق مختلفٍة، وليس هناك ما يقال أكرث يف هذه املسألة. إذًا، إّن بروتاغوراس هو 

مبثابة الجد األعىل لكل أولئك الراغبني يف تأكيد أن الحقيقة نسبية – بأن ليس هناك من 

»حقيقٍة« عىل هذا النحو، هناك فقط »حقيقتي« و»حقيقتك«.

 الرد عىل النسبانية الربوتاغورية سيكون باإلشارة إىل أنه، ويف حني أن هناك حاالٍت 

)كام هو الحال مع األحاسيس( قد يكون الحديث فيها عن الصحة املوضوعية أمرًا غرَي 

مناسٍب، إال أنه مع ذلك، ويف العديد من الحاالت، سيكون لدينا معايرُي ميكننا استخدامها 

صحيٍح،  بشكٍل  اُستُخدم  ما  إذا  الحرارة،  فمقياس  موضوعيٍة.  أحكاٍم  إصدار  أجل  من 

يوفر لنا وسيلًة موضوعيًة لتسوية نزاعاٍت مثل: هل اململكة املتحدة أكرثُ دفئًا أم جزر 

البهاماس؟

 قد يعارضنا الربوتاغوريون بقولهم ما الذي يجعل اختيار مقياس الحرارة »الطريقة 

االدعاء  لدعم  يقال  مام  الكثري  هناك  سيكون  لكن  الحرارة،  درجة  لقياس  الصحيحة« 

بوجود فارٍق موضوعيٍّ بني األشياء األكرث دفئًا واألكرث برودًة. فنظام القياس الذي يدمج 

عالقة ميزان الحرارة مع حقائَق أخرى ميكن مالحظتها بسهولٍة، مثل متدد املعادن عند 

تسخينها، يشتمل كذلك عىل حقائَق أخرى حول تبدالت الحالة مثل التجّمد والغليان.

 إذًا، الحكم األّويّل عىل الجدل الدائر بني الروايات املوضوعية والنسبية حول الحقيقة، 

هو أّن هناك بالفعل حاالٍت عىل ما يبدو ميكننا فيها اإلشارة إىل معايرَي موضوعيٍة لتحديد 

الحقيقة. إنها مسألة املعايري التي هي من صميم القضية نفسها. فام يدعيه أتباع النسبانية 

)النسبية(، بشأن أسئلٍة مهمٍة مثل حقيقة املعتقدات الدينية، أو حتى عند حصول خالفاٍت 

عميقٍة معينٍة حول العلم، هو أننا نفتقر إىل املعايري التي ننشدها عند املشاركة يف النزاعات 

حول مكمن الحقيقة. وبداًل من االنخراط يف مشادٍة غريِ مجديٍة بالرضورة حول األمور 

املطلقة، من األنسب تقبل لغة الحقيقة النسبية.

 سوف ندرس تحدي النسبية يف موقعني، أي بالتحديد، الحجة ضد إمكانية املوضوعية 

يف العلم، ومناقشة ما إذا كانت الحقيقة املوضوعية هدفًا مناسبًا بالنسبة للمعتقدات 

الدينية.
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انتشار النسبوية

كام رأينا من مناقشٍة موَجزة لربوتاغوراس، هناك تاريٌخ من الشكوك حول إمكانية 

الحقيقة املوضوعية ميتد عىل امتداد تاريخ الفكر البرشي؛ وطريقة التفكري هذه األيام 

التي يُطلق عليها فكر »ما بعد الحداثة« لها جذورها التي تعود إىل ما قبل عرص سقراط. 

أما األمر املثري لالهتامم فهو أن نرى كيف أن ِحَقبًا معينًة، مثل حقبتنا، تقدم مزيًدا من 

التغذية لتنامي مختلف أنواع الفكر النسبي.

 إن امليل إىل روايٍة نسبيٍة للحقيقة، مبجرد وضعها، لتنترش يف حديقة األفكار بأكملها، 

تؤكده املحاولة حتى لعرض معقٍل واضحٍ من املوضوعية كالعلوم الطبيعية بصفتها مسًعى 

برشي، وذلك من خالل محاولة التصويب عىل عنارَص ذاتيٍة. قد تبدو النسبوية عن العلم 

ا. لكن كتاب »بنية الثورات العلمية«]]] املؤثر لتوماس كوهن، وما تبعه  أمرًا غرَي بديهيٍّ جدًّ

من مدرسٍة كاملٍة لعلامء علم االجتامع، قادا إىل هذا االستنتاج متاًما]]].

قد يعتقد املرء أن أفضل ما لدينا من النظريات العلمية املثبتة توفر مثااًل ال يرقى 

أن  بعد  نظريٍة،  من  نطلبه  أن  ميكن  الذي  فام  املوضوعية.  الحقيقة  عن  الشك  إليه 

لٍة وشاملٍة من أنصارها ومعارضيها عىل حدٍّ سواٍء عىل  خضعت الختباراٍت دقيقٍة ومفصَّ

أمد فرتٍة طويلٍة من الوقت، أكرث من وجوب أن تجتاز هذه االختبارات، وأن تُثبت أيضا، 

نتيجًة للمزيد من التعبري النظري، تالُحمها مع غريها من النظريات املختربة جيًدا؟ مع 

ذلك فقد قال كوهن وآخرون بأنه ميكن التشكيك بالنامذج العلمية الفضىل الراسخة 

لدينا؛ بأن فكرة مقارنة النامذج مع الواقع عبارٌة عن إشكاليٍة كبريٍة، ولذلك فإننا ملزمون 

ٌم نحو حقيقٍة موضوعيٍة. وقد دعا البعض  مبراجعة صورتنا عن العلم كمؤسسٍة فيها تقدُّ

حتى إىل صورٍة جديدٍة ال تلعب فيها املوضوعية والعقالنية والحقيقة أيَّ دوٍر يف رشح 

سوسيولوجيٍة  بالرجوع إىل عوامَل  العلم؛ أي نشاٍط علميٍّ يفرسَّ بشكٍل بحٍت  طبيعة 

خارجيٍة.

 لذلك، إّن الدفاع عن الحقيقة املوضوعية كهدٍف للعلم أمٌر يف محله. وسرنى أن 

[1[-The Structure of Scientific Revolutions.

[2[-Kuhn, T. The Structure of Scientific Revolutions, 2nd edn., Chicago: Chicago University Press )1970(.
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ٍل يف  باإلشارة إىل يشٍء متأصِّ الرد عليهم  العلمية ميكن  العقالنية واملوضوعية  منتقدي 

مؤسسة العلم، أي االلتزام بعقالنيٍة تتجاوز االلتزام بنامذَج معينٍة، إطاٍر من القيم يوّحد 

العلامء، حتى عند التزامهم بنامذَج مختلفٍة. هذه القيم ميكن أن النظر إليها عىل أنها 

مستمدٌة من الهدف األسايس للعلم، أي البحث عن النظريات التي تقدم أفضل تفسريٍ 

للبيانات املتاحة. ومبا أن هذه »املزايا التفسريية« مستمدٌة من طبيعة التفسري العلمي 

، فإنها توفر إطاًرا يف أيِّ نقاٍش منطقيٍّ ملزايا  ٍ يف حد ذاته، ال من أيِّ أمنوذٍج علميٍّ معنيَّ

النامذج املتنافسة ميكن أن يجري.

للعلم.  العلمية«  »الواقعية  الفلسفة  عن  دفاع  تركيب  ميكن  املنوال،  هذا  عىل   

فالواقعية هي وجهة النظر بأن هدف العلم هو تقديم وصٍف صحيٍح وموضوعيٍّ للواقع 

متزايدٍة  تفسرييٍة  قوٍة  ذاِت  النظريات  إنشاء  خالل  من  يُرى  الذي  العلم،  نجاح  وأن 

باستمراٍر، هو دليٌل عىل أن التقدم يتحقق نحو ذلك الهدف. مع اإلشارة إىل أن أتباع 

املذهب الواقعي غري ملتزمني باالعتقاد بأننا قد بلغنا حقائَق نهائيٍة غريِ قابلٍة للتغيري. 

فالرتكيز يكون عىل التقدم نحو روايٍة صحيحٍة، وعىل قيمة الدفاع عن حقيقٍة موضوعيٍة 

؛ هذا ما يطمح إليه العلامء يف استفساراتهم. كهدٍف مثايلٍّ تنظيميٍّ

 إذا متكنت الواقعية العلمية، كام سرنى، من الصمود يف وجه نقادها النسبيني، فإن 

السؤال املطروح هو ما إذا كانت الواقعية كقيمٍة ميكن الدفاع عنها يف مناقشاٍت أخرى. 

يف ظاهر األمر، قد يكون التصدي لهجوم النسبية عىل فكرة الحقيقة يف مسائل العقيدة 

الدينية أمرًا أكرثَ صعوبًة. ألنه ضمن الخطاب الديني، وعىل خالف الحالة العلمية، يوجد 

خالفاٌت واسعٌة ومستعصيٌة عىل مايبدو، ليس فقط حول أي نظام من نظم املعتقدات 

الدينية هو الصحيح، ولكن حتى حول الطريقة املناسبة إلجراء مناقشات بني املواقف 

الدينية املتنافسة.

 هناك من يقول أن اإلميان الديني قائٌم عىل أسٍس عقالنيٍة ويجب الدفاع عنه من 

خالل نداء العقل؛ يقال، وهذا شائٌع كثريًا، أن االلتزام الديني مسألٌة إميانيٌة تتجاوز كلَّ ما 

ميكن ترسيخه مبنطق بالتامس الدليل أو الحجة. يوجد تبايٌن هنا مع املؤسسة العلمية، 
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التي تتميز بحجٍج شديدٍة حول مزايَا نظرياٍت معينٍة، ولكنها مع ذلك تبدي توافًقا كبريًا 

حول املنهجية.

املناسب  غري  من  وبأن  النسبية  للمزاعم  املصداقية  مينح  يبدو  ما  األمر عىل  هذا   

التفكري من الناحية املوضوعية والعقالنية عند النظر يف املعتقدات يف املجال الديني. 

الذوات املختلفة؛ مع وجهات نظِر عامليٍة يتم االلتزام  هنا، كام يقال، لدينا رصاٌع مع 

بها ألسباٍب شخصيٍة والتي يتم تقييمها بشكٍل أفضَل من حيث قيمتها بالنسبة لألفراد 

املعنيني. الحقيقة املوضوعية يف مثل هذه األمور غرُي واردٍة؛ إذا كان االعتقاد بوجود الله 

»أمُر مفروٌغ منه بالنسبة لك«، فقد نقول أّن هذا صحيٌح بالنسبة لك.

تكمن  إذ  النقد.  ليست خارج  للمعتقد  ما  نسبيًة  روايًة  أّن  نرى   مع ذلك، سوف 

الصعوبة بالنسبة ألتباع املذهب النسبي يف أنه يتضح بأن الظاهرة نفسها التي تحرك 

موقفهم – أي وجود خالٍف واسعٍ النطاق- من الصعب تفسريها يف املصطلحات النسبية. 

فإذا كان لكلٍّ منا حقيقته الخاصة، فإن ذلك يعني أّن الخالف غرُي ممكٍن. لكن يبدو أن 

هذا يتعارض مع الفرضية التي منها بدأت حجة أتباع النسبوية. وقد يتضح أن االستغناء 

عن الحقيقة املوضوعية كمعياٍر لإلميان أصعب مام يتخيله هؤالء.

 ننتقل أوالً إىل مسألة املوضوعية يف العلوم، ومحاولة صياغة بديٍل للصورة التقليدية 

عن التقدم العلمي باعتباره رحلًة تراكميًة وثابتًة نحو صورٍة حقيقيٍة وموضوعيٍة للعامل.

النماذج الكوهينية

وفلسفة  تاريخ  عىل  عميٌق  تأثرٌي  العلمية  الثورات  عن  كوهن  توماس  لرواية  كان 

. لقد  العلم. فقد لفت كوهن االنتباه إىل حقيقٍة هي أّن العلَم عبارٌة عن نشاٍط برشيٍّ

كرس نفسه للعلم كمؤسسة. فخالل البحث العلمي العادي، يعمل العلامء تحت إرشاف 

أمنوذٍج. وميكن النظر إىل األمنوذج، يف أبسط صوره، عىل أنه نظريٌة مركزيٌة ضمن فرٍع 

مسيطٍر عىل  أمنوذٍج  مبثابة  النيوتونية  امليكانيكا  كانت  املثال،  سبيل  العلوم؛ عىل  من 

نظرياٍت،  يغطّي  ال  أوسُع  تطبيٌق  له  املصطلح  لكن هذا  عام.  من 200  الفيزياء ألكرث 

فحسب، بل ويغطّي أيًضا أمثلًة عن كيفية حل مشكالٍت، وقواعَد منهجيٍة، وحتى مبادئَ 
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 ، فلسفيٍة. إذ تجسد الفيزياء النيوتونية االلتزام بالحتمية، عىل سبيل املثال. بشكٍل عامٍّ

ميكننا أن نرى أمنوذًجا ما كمصفوفٍة صارمٍة: إنها ما يربط مجموعًة من العلامء معا. 

لذلك هناك رابٌط لألفكار حول الهوية. نحن نصف العلامء من حيث مناذجهم الخاصة. 

«؛ أو، يف العلوم  أنت لست مجرد عالٍِم فيزيايئٍّ، بل، لنقل، أنت »عاملُ كواكَب نسبويٌّ

« وهكذا دواليك. البيولوجية، قد تعرف عن نفسك عىل أنك »عاملُ وراثٍة تطوريٌّ

القرن  مطلع  حتى  الفيزيائيون  كان  لقد  لعملهم.  بقالٍَب  العلامء  يزّود  األمنوذج   

العرشين يعودون إىل الوراء ويتطلعون إىل امليكانيكا النيوتونية وقد سعوا إىل توسيع 

هذا األمنوذج. وكان يتعني معالجة األلغاز غري املحلولة باستخدام األساليب نفسها التي 

بالطرق  الحل  ألغازًا تقاوم  العلامء  نيوتن. مع ذلك، ومن وقٍت آلخر، يجد  استخدمها 

تثبت متردها عىل وجه  الشاذة قد  الحاالت  السائد. هذه  األمنوذج  يعتمد عليها  التي 

الخصوص، ما يلفت انتباه كبار العاملني يف هذا املجال، ويشككون يف رشعية األمنوذج. 

إن التوافق الذي يتسم به العلم الطبيعي يتعرض للخطر، حيث يتم اقرتاح تعديالٍت 

مختلفٍة، أو تلينٍي للقواعد املنصوص عليها يف األمنوذج. وهذا بالضبط هو الوضع الذي 

تحقق يف عام 1900 حيث ناضل الفيزيائيون للتعايش مع النتائج التي بدت غرَي متوافقٍة 

مع امليكانيكا النيوتنية.

 يف أوقات األزمات يف فرع من املعرفة، قد يتم صياغة أمنوذٍج جديٍد يزعم أنه يحل 

الحاالت الشاذة واملفارقات يف األمنوذج القائم باإلضافة إىل تقديم الوعد بنهٍج جديٍد 

خصٍب. وإذا ما شعر عدٌد كبرٌي كاٍف من العلامء بعدم الرضا عن األمنوذج الحايل، فإنهم 

قد ينقلون والَءهم إىل األمنوذج الجديد - وهي عمليٌة يُطلق عليها كوهن اسم »ثورٌة 

علميٌة«.

 يف الحديث عن الثورات، يستخدم كوهن استعارًة سياسيًة لوصف عملية اختيار 

األمنوذج. فالثورات السياسية تحدث يف سياٍق من السخط العميق تجاه البنى القامئة، 

إذ إّن املؤسسات نفسها التي يتم فيها النقاش السيايس العادي واتخاذ القرار تكون محلَّ 

د فيها  للقلق والعنف، يحدَّ ا  الثورة ميالٌة إىل كونها شأنًا مثريًا جدًّ تشكيٍك، لذلك فإن 
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اتجاه النشاط السيايس يف املستقبل، ال من خالل أيِّ نهٍج لنقاٍش سيايسٍّ عقالينٍّ، بل من 

خالل عوامَل كهذه وأّي طرٍف يتمكن من حشد القوة األكرب.

 يشري كوهن إىل أن هناك انهياًرا مامثاًل للخطاب العقالين خالل الثورات العلمية. إنه 

دور األمنوذج الذي يعمل مبوجبه العالِم عىل تقديم التوجيه يف عملية اختيار النظرية - 

لتقديم التوجيه املنهجي لنشاط حل األلغاز. ولكن إذا كان هذا األمنوذج نفسه هو الذي 

يوجه العامل عادًة، ماذا ميكن أن يلتمس العالِم عندما يسعى إىل ترشيد اختيار األمنوذج؟ 

يبدو كام لو أننا نواجه مشكلة التعميم: مفهوم العالِم عاّم الذي يصنع نظريًة جيدًة 

يحدده للغاية األمنوذج املغروس يف هذا العالِم، أو العاملة، بحيث أنه عند أي محاولٍة 

للنقاش عىل املستوى العقالين سنجد أن كال الطرفني يتجادالن بطريقة تسول السؤال]]].

عدم التناسإ

النامذج.  الصعوبة يف مقارنة  التناسب]]]« لوصف  يستخدم كوهن مصطلح »عدم 

الذين يعملون يف  فالعلامء  املغزى.  باعتباراٍت حول  الصعوبة مرتبٌط  أحد موارد هذه 

مناذَج مختلفٍة ال يعنون اليشء نفسه حتى عند استخدام أجزاء معينٍة من املصطلحات 

العلمية، كام يقول كوهن، بحيث يكون الفهم املتبادل بني العلامء الذين يعملون يف 

مناذَج مختلفٍة يف خطٍر. ومبا أّن معايَن املصطلحات النظرية تختلف من أمنوذٍج إىل آخَر، 

فال يوجد طريقٌة محايدٌة إلجراء مناقشٍة حول قيمة النامذج املتنافسة. لذلك ليس هناك 

. ٍ إمكانيٌة للدفاع عن حكٍم من حيث الصّوابيّة املوضوعية ألمنوذٍج معنيَّ

كتاب »بنية  يصادفون  الكثري ممن  السبب يف كون  التناسب هي  فرضية عدم  إن   

الثورات العلمية« للمرة األوىل يعتربونها مبثابة التمهيد للنسبوية. من الصعب املغاالة 

بأهمية حجج كوهن، التي يبدو أنها تظهر أن االمكانية من أجل تحقيٍق موضوعيٍّ وعقالينٍّ 

. فإذا ما ارتفع منسوب النسبوية  يٍّ يف العلم، من كل امليادين، مقيدٌة ومحددٌة بشكٍل جدِّ

إىل مستًوى يُرى فيه بأن املوضوعية العلمية تتآكل، فام هو األمل املرتجى من أجل تحقيٍق 

عقالينٍّ يف تخصصاٍت أخرى تبدو أكرثَ ذاتيًة؟ إّن جزًءا من سبب االستقبال الحاميس لكتاب 

[1[-Kuhn op. cit., p. 108.

[2[-Incommensurability



   القععت المساخر ـ السطط و الثغظ224

»بنية الثورات العلمية« من قبل عاملني يف العلوم االجتامعية هو أن حجج كوهن كانت 

موضع ترحاٍب بصفتها تقود إىل درجٍة أكرَب يف التكافؤ. إن االفتقار إىل املوضوعية ال يعود 

نقًدا للعلوم االجتامعية إذا كان يف الواقع كل ما نطلق عليه معرفًة علميًة هو ذايتٌّ.

استعادة العقالنية

كان كوهن نفسه منزعًجا من االستنتاجات النسبوية التي استمدها آخرون من كتابه. 

ويف إحدى الحوايش املهمة يف طبعاٍت الحقٍة من كتاب »بنية الثورات العلمية« سعى 

إىل توضيح مغزى بعض املزاعم املهمة، ال سيام تلك املحيطة مبفهوم عدم التناسب]]]. 

لقد أوضح أنه مل يكن ينوي مهاجمة فكرة املقارنة العقالنية للنامذج. بيد أنه كان يرغب 

الفكرة بأن مثل هذه املقارنة ليست مسألًة بسيطًة. هناك أسباٌب  فعاًل يف استخالص 

تجعل النزاعات خالل الثورات العلمية غرَي قابلٍة للحل بسهولٍة. إذ ال يوجد هناك أيُّ 

النامذج. مع ذلك،  الذي يواجه االختيار بني  إجراٍء لقراٍر تحكمه قواعُد متاحٌة للعالِم 

توفر  ال  التي   - النظريات  من  جذابٌة  خصائُص   - النظرية«]]]  »املزايا  من  عدد  هناك 

أسًسا للمقارنة العقالنية، ألنها تكوينيٌة من العلم نفسه، وال تعتمد فقط عىل أمنوذٍج 

. إن قوائم كوهن عن املزايا النظرية هي الدقة واملجال )االمكانية(  ٍ علميٍّ واحٍد معنيَّ

والبساطة واإلمثار. واملناقشة العقالنية بني أتباع مناذَج مختلفٍة أمٌر ممكٌن ألن العلامء 

النظرية التي توفر أفضَل قيمٍة للبيانات  عىل الجانبني متفقون حول ما يبحثون عنه: 

)األكرثِ دقًة، وشموليًة وبساطًة وإمثاًرا(. وسيظل هناك، بطبيعة الحال، الكثري من األمور 

القيام به يف حال فوز  الذي يجب  بـ »البساطة«؛ ما  للجدال بشأنها )ما هو املقصود 

إحدى النظريات عىل حساب أخرى(. لكن عىل األقل، إن إطار العمل من أجل اجراء 

مداوالٍت عقالنيٍة هو يف مكانه الصحيح.

 كام أوضح كوهن موقفه من التغيري يف معنى املصطلحات النظرية خالل التحوالت 

خالل  التواصل  يف  كامٌل  انهياٌر  هناك  يكون  أن  املثال،  سبيل  عىل  ونفى،  النموذجية. 

الثورات العلمية. فعدم التناسب ال يعني أن العلامء الذين يعتمدون أمنوذًجا معيًَّنا ال 

ميكنهم أبًدا التفاهم مع أيٍّ من العاملني يف إطار أمنوذٍج مختلٍف. املوضوع، وببساطٍة، 

[1[-incommensurability.

[2[-theoretical virtues.
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هو أنه مبا أن معنى مصطلح النظرية املركزية قد يختلف من أمنوذٍج إىل آخَر، فسوف 

يكون هناك صعوباٌت يف التواصل. قد يُفتقد الوضوح يف الرتجمة. لكن كوهن يعتقد أن 

الرتجمة ممكنٌة، إذ إن تعلُّم التفكري مبصطلحات أمنوذٍج جديٍد هو متاًما مثل تعلُّم لغٍة 

، أما اللغة الثانية فيجب تعلُّمها، والرتجمة إىل  جديدٍة. فاللغة األم تأيت بشكٍل طبيعيٍّ

اللغة الجديدة أمٌر يستلزم الجهد.

 فّكر يف مثال كوهن الخاص بالتغيري يف معنى مصطلٍح »شامٍل«]]] يف االنتقال من 

األمنوذج النيوتوين إىل األمنوذج النسبوي. يجب عىل عامل الفيزياء املدرَّب بشكٍل تقليديٍّ 

أن يعمل عىل كيفية فهم املصطلح يف النسبية الخاصة. ففي املصطلحات النيوتونية، 

يكون للجسيِّم كتلٌة ال تختلف مع الرسعة. لكن الحال مل يعد كذلك يف نظرية آينشتاين، 

حيث يتم تحديد الكتلة بالرسعة. ومع تحول األمنوذج يأيت أيضا توسع املفهوم، من خالل 

إدخال صيَغٍ جديدٍة، مثل »االسرتاحة- الكتلة«]]]: إحدى نتائج نظرية النسبية الخاصة 

بالنسبة للمراقب. عندما  أينشتاين )1905( هي أن كتلة الجسم تزداد مع رسعتها  لـ 

يكون الجسم يف حالة اسرتاحٍة )نسبًة إىل املراقب(، يكون لديه املقدرة املعتادة )القصور 

التي نعرفها جميًعا أو »الكتلة –الطاقة«]]]:  امليل إىل مقاومة قوٍة تطبيقيٍة(  الذايت = 

يف الفيزياء، يشري تعادل الكتلة-الطاقة إىل أّن أيَّ يشٍء له كتلٌة لديه كميٌة معادلٌة من 

الطاقة والعكس صحيٌح، مع هذه الكميات األساسية املرتبطة مبارشًة ببعضها البعض من 

خالل الصيغة الشهرية لـ ألربت أينشتاين:

.{E = m c 2 {\displaystyle E=mc^{2}}. {\displaystyle E=mc^{2(  

»التوريث«]4]  مثل  مصطلحاٍت  فهم  يف  األحياء  علم  يف  مامثلٌة  تحوالٌت  وحدثت 

و»علم التخلّق«]5]. ويجب تعلم هذه التعريفات الجديدة. هذا يعني أنه ينبغي فعل 

يشٍء حيال التعود عىل الطريقة الجديدة يف التحدث. لكن هذا ال يعني أن هناك فجوًة 

دالليًة لغويًة ال ميكن تجاوزها بني النظريات الكالسيكية والحديثة.

[1[-mass.

[2[-rest-mass.

[3[-mass-energy.

[4[-heritability.

[5[-epigenetics.
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من العلم إلی الدين

لقد رأينا أن رواية كوهن عن التحوالت النموذجية يف العلم، يف الوقت الذي يقدم فيه 

يف البداية الدعم للتفسري النسبي لخيار النظرية، ميكن تفسريها يف الواقع بشكٍل جيٍد يف 

مصطلحاٍت أكرثَ تجانًسا مع الواقعية العلمية. إن االختيار العقالين بني النامذج هو إمكانيٌة، 

الدقة  تكون مستنريًة مبزايا  بأن  املجال ملداوالتهم  إتاحة  العلامء عىل  يتفق  أن  رشيطة 

الوجود(، ليس  األنطولوجية )علم  الناحية  واملجال )اإلمكانية( والبساطة واإلمثار. فمن 

هناك يف ما يقوله كوهن ما يعني أننا ال نستطيع التفكري يف مصطلحات النامذج كأدوات 

إلدارة تعامالتنا مع حقيقٍة موضوعيٍة. يف الواقع، إّن تفسري النامذج بصفتها طرقًا للتفكري، 

بداًل من كونها أطرًا تحدد الواقع، يتميز بوضوحٍ أكرَب عىل ما يبدو.

 كل هذا يشري إىل استنتاٍج حول العلم الذي يتفق مع املنطق السليم، أي إنه النشاط 

عقالنيٌة  أسباٌب  هناك  يكون  أن  ميكن  وحيث  املوضوعية،  الحقيقة  إىل  يهدف  الذي 

للقرارات التي يتخذها العلامء، حتى يف أوقات الخالف املتجذر.

بشكٍل  للبعض  جذابًة  النسبية  يجعل  ما  إن  الديني؟  املعتقد  عن  ماذا  ذلك،  مع   

، عندما تكون مسائل الدين )أو األخالق( مطروحًة عىل الطاولة، هو أنه ال يبدو  غريزيٍّ

أّن هناك مجااًل لحلٍّ حاسٍم للخالفات الدامئة بشأن تساؤالٍت مثل وجود أو طبيعة الله. 

ففي هذه النزاعات، ال يبدو أّن هناك طرفًا قادًرا عىل إنتاج أدلٍة أو حجٍج تسّوي املسألة 

عىل نحٍو واضٍح. قد يبدو هذا داعاًم للشكوك حول وجود إجاباٍت حقيقيٍة موضوعيٍة يف 

مثل هذه الحاالت. الفكرة نفسها ميكن أن تُطرح للنقاش حول بعض املزاعم التاريخية، 

حيث إنّه، ومبرور الوقت، تصبح إمكانية وضع أيِّ دليٍل عىل اإلطالق عىل أدلٍة حاسمًة 

أمرًا بعيَد املنال.

يف  تفسريه  أثبت صعوبة  بوجود خالٍف  نفسه  الواقع  أن  املفارقات،  من  أّن  بيد   

الذي كنا  املثال  البنية املنطقية للخالف. وبالعودة إىل  اُنظر يف  النسبية.  املصطلحات 

قد بدأناه، لنفرتض أننا نحن اإلثَننْي نتجادل حول ما إذا كان هناك جباٌل عىل الجانب 

اآلخر من القمر. إن موضوع خالفنا هو الفرضية )لنسمها »أ«( بأّن هناك جبااًل عىل 

االفرتاض  أن  أقول  أنا  »أ« صحيٌح؛  االفرتاض  أن  تقول  أنت  القمر.  اآلخر من  الجانب 
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»أ« خاطٌئ. إن ما نختلف حوله – أي موضوع نزاعنا - هي الحقيقة: يف هذه املسألة، 

حقيقة االفرتاض »أ«.

الحقيقة  أن  الواضح  من  الحقيقة.  مفهوم  استدعاء  علينا  الخالف،  طبيعة  لفهم   

نحن  إذا  »حقيقتك«.  أو  »حقيقتي«  مجرد  ال  املوضوعية،  الحقيقة  هي  بها  املشكك 

أعربنا عن الوضع من حيث مصطلحات الحقيقة النسبية، فلن يكون هناك أيُّ خالٍف. 

أنا ال أناقض قولك بأن االفرتاض »أ« صحيٌح بالنسبة لك بالقول أنه خاطٌئ بالنسبة يل، 

أكرث من معارضتي قولك »أنا أشعر بالدفء« هو صحيٌح بالنسبة لك بالقول »أنا أشعر 

بالدفء« قول غرُي صحيٍح بالنسبة يل. إًذا، ومبا أنه ميكننا فقط فهم بنية الخالف عىل 

، فالنسبوية ال بد  أنه اختالٌف عن الحقيقة )غري النسبية(، ومبا أن هناك خالفًا بال شكٍّ

أن تكون خاطئًة.

النظام  بأن  يعرتفان  النزاع  طريَفِ  من  طرٍف  كلَّ  أن  هو  الحجة  هذه  يف  الفرضية   

 - التجريبي  لالختبار  القابلية  املنطق ورشائع  قوانني  عامٍة،  بصورٍة   – للقواعد  املشرتك 

ينطبق عىل ما يقال. إن هذه الفكرة نفسها عن اإلطار املشرتك الذي يحدث فيه الخالف 

هو ما يود الشخص النسبوي االستفهام عنه. مع ذلك، من الوارد رؤية العلم والدين 

والفلسفة عىل أنها مسائُل تتكون، جزئيّاً عىل األقل، من أنشطٍة تقع ضمن الفئة العامة 

نفسها، أي كمحاوالٍت لتفسري العامل.

االعتماد علی العقل

ا هو أنّها كلَّها تهدف إىل  ما يوّحد العلم والدين والفلسفة عىل املستوى العام جدًّ

معالجة رغبتنا يف التفسري، لفهم العامل الذي نجد أنفسنا فيه، فهم طبيعتنا، وكيف علينا 

أّن  إال  الفهم،  توفري وسائَل مختلفٍة من  إىل  النظم تهدف  أن هذه  نعيش. صحيٌح  أن 

هناك قواسَم مشرتكًة للهدف عىل املستوى العام، ويف جوانَب معينٍة، قواسَم مشرتكًة يف 

املنهجية. إّن االلتزام بتطبيق العقل يف السعي وراء الحقيقة املوضوعية جزٌء ال يتجزأ من 

أيِّ نهٍج يسعى إىل تلبية رغبتنا يف التفسري. هذا األمر ييش مبا هو عكس ما يريده أتباع 

املذهب النسبي أن نفكر به: أن النظم املختلفة للعلم والدين، دعونا نَُقْل عىل سبيل 

املثال ال الحرص، هي عواملُ مختلفٌة.
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 النسبوية يف بعض األحيان تكون متقدمًة كجزٍء من أجندٍة أخالقيٍة: اإلميان بحقيقٍة 

مطلقٍة أمُر مرتبٌط بالرضورة بالتعصب. مع ذلك، إذا كان املوقف النسبي يحمل معه 

الداللة بأن النقاش العقالين بني املواقف املتنافسة يف العلوم أو الدين أمُر مستحيٌل، فام 

الذي ينبغي وضعه يف مكانه الصحيح ليكون مبثابة الوسيلة إلدارة الرصاعات الحقيقية 

للغاية حول هذه األمور؟ فإذا كانت االعتبارات العقالنية غرَي سليمٍة، يبدو عندها أننا 

مع  للتعامل  سعيًا  دعائيٍة،  األقل،  أو عىل  أساليَب قرسيٍة،  نرش  إىل  أصبحنا مضطرين 

االختالفات يف املعتقد. قد يرغب أتباع النسبوية، وببساطٍة، بأن نعيش ونرتك غرينا يعيش 

- لكن عمق وجدية الخالفات يجعالن هذا االقرتاح غرَي مقبوٍل. األفضل، باعتقادنا، هو 

الحفاظ عىل اإلميان بالعقل.

المصادر:
1. Kuhn, T. The Structure of Scientific Revolutions, 2nd edn., Chicago: Chicago University Press 

(1970).
2. Kuhn op. cit., p. 108.



ين  تأريخ العالقة بين العلم والدِّ
حتی الفترة المعاصرة]]]

هلن دا كروز]]]

ي الفلسفة 
ين والعلم لجداٍل مستمرٍّ �ف ف الدِّ تخضُع العالقُة ب�ي

يُن مع  والالهوت، وتُطَرُح الأسئلة التالية: إىل أيِّ حدٍّ يتطابُق الدِّ
ي العقائُد الدينية أحياناً إىل العلم أو أنّها تُشكُِّل  العلم؟ هل تؤدِّ
ي 

عقباٍت محتومًة أمام الستفسار العلمي؟ يسعى الحقل المعر�ف
ين« -والذي يُطَلق عليه أيضاً »الالهوت  المركَّب من »العلم والدِّ
بدراسة  ويقوُم  ها،  وغ�ي الأسئلة  هذه  عن  الإجابة  إىل  والعلم«- 
ُر  ويُوفِّ  ، ف المجاَل�ي هذين  ف  ب�ي والمعارِصة  التاريخية  التفاعالت 

تحليالٍت فلسفيًة عن كيفية ترابطهما.

والنقاشات  المواضيع  إىل  عامًة  نظرًة  الدراسة  هذه  ُم  تُقدِّ  
ف 

ْ ُص القسُم الأّول نطاَق كلٍّ من المجاَل�ي ين. يُلخِّ حول العلم والدِّ
ي إىل العالقة 

وكيفية اتّصالهما ببعضهما، بينما ينظُر القسُم الثا�ف
المسيحية  دينيٍة هي  تعاليَم  ثالثة  ين عىل ضوء  والدِّ العلم  ف  ب�ي
سالم والهندوسية. أّما القسُم الثالث، فإنّه يُناِقُش المواضيَع  والإ
والدين،  العلم  يتداخُل  حيث  العلمي  الستفسار  ي 

�ف المعارِصة 
لهي ومبدأ  ُز عىل المواضيع التالية: مسألة الَخْلق والفعل الإ ويُركِّ
التّجاهات  بتناوله لبعض  الرابع  القسم  يختِتُم  اً،  نسان. أخ�ي الإ

ين. ي دراسة العلم والدِّ
المستقبلية �ف

            کلمة التحرير

]1]-املصدر: مدخل »علم و دین« از دائره املعارف فلسفه استنفورد:

De Cruz, Helen, “Religion and Science”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy Spring 2017 Edition, Edward N. Zalta )ed.(, 

plato.stanford.edu/archives/spr2017/entries/religion-science

تعریب: هبة نارص.

.Oxford Brookes University 2]-مدرس و پژوهشگر انگلیسی در زمینه فلسفه، علم و دین و الهیات و استاد ارشد از[
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1. ما هو العلم والدين وكيف يرتبطان؟

ين: َيِ العلم والدِّ
أ( تاريٌخ موَجٌز عن ميدا�ف

بدراسة  الطبيعية  والعلوم  والتاريخ  والفلسفة  الالهوت  علامُء  قام  الستينيات،  منذ 

العالقة بني العلم والدين. مُيثُِّل »العلم والدين« حقالً دراسيّاً ُمعرَتَفاً به ويحظى بدورياٍت 

خاّصٍة )كـ »زايغون«: دورية الدين والعلم(، وكراٍس أكادمييٍة )ككريّس أندرايس إدريوس 

عاٍت علميٍة )كمنتدى العلم والدين(،  ألستاذ العلم والدين يف جامعة أوكسفورد(، وتجمُّ

ومؤمتراٍت مستمرٍة )كمؤمتر الرابطة األوروبية لدراسة الدين والالهوت الذي يجري كلَّ 

سنتنْي(. ُمعظم املفكِّرين يف هذا الحقل هم إّما علامء يف الالهوت )مثل: جون هات وسارة 

كوكيل(، أو فالسفٌة مهتّمون بالعلم )مثل: نانيس موريف(، أو علامُء )سابقون( قدميو االهتامم 

بالدين وبعضهم علامء دين رسميون )مثل: الفيزيايئ جون بولكينغهوم، االختصايص يف 

الكيمياء الحيوية أرثور بيكوك، والعالِم الفيزيولوجي يف مجال الجزئيات أليسرت ماكغراث(.

 بدأْت الدراسُة املنهجية للعلم والدين يف الستينيات مع مفكِّرين من أمثال إيان 

بربور )1966( وثوماس ف.تورانس )1969( اللَّذيْن تحديّا النظرَة السائدة التي تُفيد أن 

العلم والدين هام إّما متعارضان أو ال يكرتثان ببعضهام. وضع بربور يف كتابه »قضايا 

املقارنة  ضمنها  ومن  الحقل،  هذا  يف  ثابتٍة  مواضيَع  عّدة   )1966( والدين«  العلم  يف 

بني املنهجية والنظرية يف املجالنَْي. يف العام 1966 كذلك، تّم تأسيس »زايغون« وهي 

والدين  للعلم  املبكِّرة  الدراسُة  ركّزْت  بينام  والدين.  بالعلم  صة  املتخصِّ األوىل  الدورية 

عىل القضايا املنهجية، قام املفكِّرون منذ أواخر الثامنينيات إىل سنوات األلفية الجديدة 

العلم  بني  العالقة  عن  لٍة  ُمفصَّ تاريخيٍة  أبحاٍث  إىل  باإلضافة  سياقيٍة  مقارباٍت  بتطوير 

بأّن  الغريب من خالل احتجاجه  النموذج  بتحّدي  بيرت هاريسون )1998(  قام  والدين. 

املفاهيم الالهوتية الربوتستانتية عن الطبيعة والبرشية قد ساعدْت عىل إنشاء العلم يف 

القرن السابع عرش. أّما بيرت باولر )2001، 2009(، فقد لفت األنظار إىل حركٍة واسعٍة 

تشّكلْت من املسيحيني الليرباليني والنشوؤيني يف القرنني التاسع عرش والعرشين الذين 

سعوا للتوفيق بني نظرية التطوُّر واإلميان الديني.
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 يف التسعينيات، قام مبنى الرصد الفليك التابع للفاتيكان )يف كاسِتل غاندلفو، إيطاليا( 

ومركز الالهوت والعلوم الطبيعية )يف ِبركيل، كاليفورنيا( برعاية سلسلٍة من املؤمترات التي 

صون بالفلسفة والالهوت )مثل  تتمحوُر حول الفعل اإللهي، وشارك فيها أشخاٌص متخصِّ

نانيس موريف( والعلوم الطبيعية )مثل فرنشيسكو أياال(، وقد متثّل هدُف هذه املؤمترات 

ل إىل فْهم الفعل اإللهي عىل ضوء العلوم املعارِصة. كلُّ واحٍد من املؤمترات الخمسة،  بالتوصُّ

باإلضافة إىل املجلّد املحرَّر التابع لكلٍّ منها عىل حدٍة، تطرّق ملجاٍل من العلم الطبيعي 

وتفاعله مع الدين، وقد تضّمنت املواضيع علم الكون الكمّي )1992(، الفوىض والتعقيد 

)1994(، بيولوجيا التطوُّر والجزيئات )1996(، علم األعصاب واإلنسان )1998(، وأخرياً 

ميكانيكيا الكم )2000(.

 يف امليدان العام املعارِص، تتعلُّق أبرُز التفاعالت بني العلم والدين بنظرية التطوُّر 

املثال: محاكمة  القانونية )عىل سبيل  الرصاعات  تُشرُي  الذيّك.  الَخلق/التصميم  ونظرية 

التطوُّر  نظرية  تعليم  املحيطة مبسألة  والضغوط  العام 2005(  دوفر يف  كيتزميلر ضّد 

الدين والعلم يتعارضان. ولكن إذا ركّز  أّن  الخلْق يف املدارس األمريكية إىل  أو نظرية 

بالتعقيد.  تتِّسُم  الدين والعلم  التطوُّر، فإّن العالقة بني  الفرُد عىل كيفية تلّقي نظرية 

عىل سبيل املثال، سعى العلامء ورجال الدين واملؤلّفون املشهورون يف اململكة املتّحدة 

للتوفيق بني العلم والدين يف القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين بينام شهدت 

الوالياُت املتّحدة تنامي املعارضة املتشّددة ضّد فكرة التطوُّر وقد متثّل ذلك مبحاكمة 

سكوبس يف العام 1925.

 يف العقود القريبة، أصدر قادُة الكنيسة بياناٍت عاّمًة اسرتضائيًة حول نظرية التطوُّر، 

األكادميية  إىل  رسالته  يف  التطوُّر  نظرية  عىل   )1996( الثاين  بول  جون  البابا  أكّد  وقد 

البابوية للعلوم، ولكّنه رفضها يف ما يتعلّق بالروح البرشية التي كان يعترب أنّها جاءت 

كنتيجٍة لخلٍْق ُمنفصٍل ومميٍَّز، وقد قامْت كنيسُة إنكلرتا عالنيًة بتأييد نظرية التطوُّر مع 

اعتذاٍر موّجٍه إىل تشارلز داروين بسبب رفضها األويّل لنظريته.

بالعلم الغريب والدين   خالل السنوات الخمسني املاضية، متثّل العلم والديُن فعليّاً 

املسيحي، أي إىل أيِّ حدٍّ مُيِكُن مواَءمُة العقائد املسيحية مع نتاج العلم الغريب؟ منذ 
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فرتٍة قريبٍة فقط، اتّجه حْقُل العلم والدين نحو بحث التعاليم غري املسيحية كاليهودية، 

والهندوسية، والبوذية، واإلسالمية ما وفّر صورًة أثرى من التفاعل.

ين؟ ب( ما هو العلم وما هو الدِّ

 ليك نفهم نطاَق العلم والدين وما هي التفاعالت بينهام، ينبغي أن نتوّصل عىل 

الدوام  ثابتنَْي عىل  ليسا ُمصطَلَحنْي  فـ »العلم« و»الدين«  لهام  تقريبيٍّ  فهٍم  إىل  األقل 

وواضَحنْي. يف الواقع، ُوِضَع هذان املصطلحان حديثاً وقد تغرّيت معانيهام عرب األزمان 

والثقافات. قبل القرن التاسع عرش، نادراً ما كان يُستَْخَدم مصطلح »الدين«، وكان هذا 

املصطلح يعني 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 بكثريٍ من خالل مؤلّفات علامء األنرثوبولوجيا 

األديان  عىل  املصطلح  بتطبيق  منهجيٍّ  بشكٍل  قام  الذي   )1871( تايلر  كـ  املتقّدمني 

املوجودة يف أرجاء العامل.

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

التاسع عرش، وقبل ذلك كان يُشاُر إىل »العلم« عىل أنّه »فلسفٌة طبيعيٌة« أو »فلسفٌة 

تجريبيٌة«. وّحد ويليام ِويويل )1834( مصطلَح »العالِم« ليُشرَي إىل ُمزاويل الفلسفات 

الطبيعية املتنّوعة، وحاول فالسفُة العلم أن يفصلوا العلم عن املساعي األخرى الكتساب 

الفرضيات  أّن   )1959( بوبر  كارل  اّدعى  املثال،  سبيل  عىل  الدين.  وخصوصاً  املعرفة 

العلمية )عىل خالف الفرضيات الدينية( هي قابلٌة لإلبطال باملبدأ. يُؤكُِّد كثريون وجوَد 

فرٍق بني العلم والدين حتّى ولو كانت معاين املصطلَحنْي طارئة تاريخيّاً، ولكّنهم يختلفون 

يف كيفية الفصل بني امليداننَْي بشكٍل دقيٍق وعىل نحٍو يعرُب األزماَن والثقافات.

يتعلّق  العلم  بأّن  يُفيُد  الذي  االّدعاء  والدين هي  العلم  التمييز بني   إحدى وسائل 

بالعالَم الطبيعي بينام يتعلُّق الدين بكلٍّ من العالَمنْي الطبيعي والخارق للطبيعة. ال تُشرُي 

التفسرياُت العلمية إىل الكيانات الخارقة للطبيعة كاآللهة أو املالئكة، أو القوى غري الطبيعية 

)كاملعجزات والـ »كارما« وطاقة الـ »يك«(. عىل سبيل املثال، عادًة ما يقوُم علامُء األعصاب 

بتفسري أفكارنا عىل ضوء حاالت الدماغ ال باإلشارة إىل الروح أو النفس غري املادية.
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 يُفرُِّق علامُء الطبيعة بني املذهب الطبيعي املنهجي، وهو مبدأٌ إبستمولوجيٌّ يْقرُصُ 

االستفساَر العلمي عىل املوجودات والقوانني الطبيعية، واملذهب الطبيعّي األنطولوجّي 

أو الفلسفّي الذي يَُعدُّ مبدأً ميتافيزيقيّاً يرفُض البُعد الخارق للطبيعة. مبا أّن املذهب 

بأنواع املوجودات  العلم )وعىل وجه الخصوص يهتمُّ  املنهجي يهتمُّ بتطبيق  الطبيعي 

والعمليات املستثارَة( فإنّه ال يُعلُِن شيئاً عن وجود الكيانات الخارقة للطبيعة أم ال. قد 

توجُد هذه الكيانات يف الواقع إال أنّها تكمُن خارَج نطاق التحقيق العلمي. يعتقُد بعض 

املؤلِّفني )كروزنربغ( أّن أْخَذ نتائج العلم عىل محمل الجّد يؤّدي إىل تقديم أجوبٍة سلبيٍة 

عن األسئلة امللّحة كاإلرادة الحرّة أو املعرفة األخالقية. ولكّن هذه االستنتاجات األشد 

ُمثريٌة للجدل.

، تُقبل النظرة التي تُفيُد أنّه مُيِكُن فْصُل العلم عن الدين يف طبيعيته   بشكٍل أعمَّ

باستدعاء  املّدعون  قام  دوفر،  ضّد  كيتزميلر  محاكمة  يف  املثال،  سبيل  عىل  املنهجية. 

فيلسوف العلم روبرت بينوك لإلدالء بشهادته حول ما إذا كان التصميُم الذيكّ شكالً من 

نظرية الخلْق وبالتايل يكون ديناً. إذا كان األمر كذلك، فإّن إدارة مدرسة دوفر ستكوُن 

قد انتهكْت بنَد التأسيس الوارد يف التعديل األول لدستور الواليات املتّحدة. استناداً إىل 

مؤلَّفاٍت سابقٍة، احتّج بينوك أنّه من خالل رجوع التصميم الذيك إىل اآلليات الخارقة 

عنرٌص  هو  املنهجي  الطبيعي  املذهب  املنهج.  لعلم  وفقاً  طبيعيّاً  ليس  فإنّه  للطبيعة، 

جوهريٌّ يف العلم، وعىل الرغم من أنّه ليس رضورًة عقائديًة إال أنّه ينبِثُق من مقتضياٍت 

إثباتيٍة عقالنيٍة كالقدرة عىل اختبار النظريات تجريبيّاً.

كيبلِر وروبرت هوك  نيوتن ويوهانس  إسحاق  كـ  الطبيعيني  الفالسفة  بعُض  قام   

وروبرت بويل أحياناً باللجوء إىل العنارص الخارقة للطبيعة يف فلسفتهم الطبيعية )التي 

يف  الطبيعية  التفاسري  لتفضيل  ميٌل  هناك  كان  إجامالً،  ولكن  »علامً«(.  اآلن  نُسّميها 

الطبيعية من خالل حاالت  العلل  تفضيل  التشجيع عىل  تّم  ورمّبا  الطبيعية،  الفلسفة 

النجاح السابقة للتفاسري الطبيعية التي أّدت مبفّكرين رياديني مثل بول درايرب )2005( 

إىل االحتجاج بأّن نجاح املذهب الطبيعي املنهجي مُيكن أن يكون دليالً عىل الطبيعية 

التاسع عرش مع بروز  القرن  املنهجي الرصيح يف  الطبيعي  األنطولوجية. نشأ املذهب 
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نادي x، وهو مجموعٌة قام ثوماس هاكسيل ورفاقه بتأسيسها يف العام 1864 ملامرسة 

الضغط من أجل إضفاء الطابع املهني عىل العلم، وقْد سعْت هذه املجموعة لرتويج 

بسبب  جزئيّاً  اندفع  قد   x نادي  يكون  أن  مُيكن  الدينية.  العقائد  عن  املستقّل  العلم 

الرغبة إلزالة التنافس الذي مُيثِّله علامء الدين غري املحرتفني يف امليدان العلمي وبالتايل 

فتْح املجال للخرباء املتفرِّغني.

 مبا أّن »العلم« و»الدين« يستعصيان عىل التعريف، فقد تكوُن مناقشُة العالقة بني 

العلم )عموماً( والدين )عموماً( فاقدًة للمعنى. عىل سبيل املثال، احتّج كييل كالرك أنّه 

مُيكننا فقط االستفسار بعقالنيٍة عن العالقة بني اّدعاٍء علميٍّ مقبوٍل بشكٍل واسعٍ )مثل: 

ٍد  محدَّ لديٍن  واّدعاٍء خاصٍّ  األعصاب(  علوم  ميدان  املكتشفات يف  أو  الكم  ميكانيكيا 

)كالفهم اإلسالمي للعناية اإللهية أو اآلراء البوذية عن الذات املنعِدمة(.

ج( مناذج التفاعل بني العلم والدين

 هناك عّدة تصنيفاٍت مُتيُِّز عمليَة التفاعل بني العلم والدين. عىل سبيل املثال، يُفرُِّق 

ميكائيل سِتنامرك )2004( بني ثالثة آراء: االستقاللية التامة )حيث ال تداُخل بني العلم 

والدين(، االتّصال )حيث يوجد بعض التداُخل بني الحقول(، واالتّحاد بني ميدايَنِ العلم 

والدين. يعترُب سِتنامرك أّن هناك املزيد من الفروع ضمن هذه املبادئ حيث مُيكن مثالً 

أن يأخذ االتّصال هيئَة التعارض أو التناُغم. من ناحيٍة أخرى، ما زال أكرث منوذٍج مؤثٍِّر 

من العالقات بني العلم والدين هو ذاك الذي وضعه بربور )2000( ويتمثّل بـ: التعارض، 

االستقالل، الحوار، والدْمج، وقد قام بعُض املفّكرين الالحقني -باإلضافة إىل بربور نفسه- 

بصقل هذا التصنيف وتعديله. أّما آخرون )مثل كانتور وكيني(، فقد احتّجوا بأنّه من 

غري املفيد فْهم التفاعالت املاضية بني امليداننَْي. أحد األسباب هو أّن هذا النموذج يُركُِّز 

عىل املحتوى املعريّف لألديان عىل حساب األبعاد األخرى كالشعائر والبُنى االجتامعية. 

عالوًة عىل ذلك، ال يوجُد تعريٌف واضٌح ملعنى التعارض )استداللّياً أو منطقّياً(، وهذا 

النموذج ليس متطوِّراً فلسفيّاً كبعض النامذج التي تبعته كنموذج سِتنامرك. بالرغم من 

ذلك، وبسبب تأثريه املستمر، تجدُر مناقشة هذا التصنيف بشكٍل ُمفّصٍل.
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 - يعتمُد منوذج التعارض -الذي يعترب أّن العلم والدين يتعارضان بشكٍل دائٍم ورئييسٍّ

بشّدٍة عىل مسألتنْي تاريخيتني: محاكمة غاليليو وتلقِّي النظرية الداروينية. توىّل الكاتبان 

التّاليان تطويَر منوذج التعارض والدفاع عنه يف القرن التاسع عرش وهام: »تاريخ التعارض 

بني الدين والعلم« )1874( الذي ألّفه جون درايرب، والعمل الكبري البالغ مجلّدين »تاريخ 

الرصاع بني العلم والالهوت يف العالَم املسيحي« )1896( الذي ألّفه وايت. احتّج املؤلِّفان 

. تنتقُد  عىل أّن العلم والدين يتعارضان حتميّاً ألنّهام يُناقشان امليداَن نفَسه بشكٍل جوهريٍّ

األغلبيُة الساحقة من املفكِّرين يف مجال العلم والدين منوذج التعارض وتعترُب أنّه يعتمُد 

عىل قراءٍة سطحيٍة ومتحيِّزٍة للسجّل التاريخي. ولكن تكمُن املفارقة يف أّن املذهب املادي 

التعارض  يتّبعان منوذج  يتشابهان-  بالكاد  املتطرِّفة –وهام  اإلنجيلية  والليربالية  العلمي 

ويفرتضان أنّه إذا كان العلم ُمحّقاً فإّن الدين ُمخطٌئ وبالعكس. بينام تؤمُن أقليٌة بنموذج 

التعارض يف الوقت الحايل، إال أنّه قد قام البعُض باستخدام االستدالل الفلسفي أو بإعادة 

فحص األدلة التاريخية كمحاكمة غاليليو لالحتجاج لصالح هذا النموذج، وقد احتّج ألفني 

بالنتينغا )2011( بأّن التعارض ال يكمُن بني العلم والدين بل بني العلم واملذهب الطبيعي.

ُمنفصلًة  مياديَن  يستكشفان  والدين  العلم  بأّن  يُفيُد  فإنّه  االستقاللية،  أّما منوذج   

بتطوير منوذٍج استقاليلٍّ مؤثٍِّر من خالل  ستيفن جاي غولد  قام  ُمتميِّزًة.  أسئلًة  تطرُح 

بني  التعارُض  انعدام  ينبثُق  حيث  املتداخلة(  غري  )امليادين   NOMA املسّمى  مبدئه 

العلم والدين من انعدام التداُخل بني ميدان الخربة املهنية التابع لكلٍّ منهام. اعترب غولد 

أّن اختصاص العلم هو االستفسارات التجريبية حول تركيبة الكون، بينام اختصاص الدين 

هو القيم األخالقية واملعنى الروحي. مبدأ الـ NOMA وصفيٌّ ومعياريٌّ يف الوقت نفسه 

حيث يعترُب أّن عىل القادة الدينيني االمتناع عن تقديم االّدعاءات الوقائعية عن نظرية 

اّدعاء امتالك  العلامء يف امليدان الطبيعي عدم  أنّه عىل  التطوُّر عىل سبيل املثال، كام 

املعرفة املعّمقة باملسائل األخالقية. اعترب غولد أنّه مُيكن أن تتحّقق بعُض التفاعالت عىل 

حدود كلِّ ميداٍن كقضية مسؤوليتنا تجاه املخلوقات. ولكن إحدى املشاكل الواضحة يف 

منوذج االستقالل هو أنّه: إذا كان الدين ممنوعاً عن الترصيح بأّي ُجملٍة واقعيٍة فإنّه 

يصُعُب تربير االّدعاءات القيمية واألخالقية، أي لن يستطيع الفرُد االحتجاَج مثالً بأنّه 
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الخالق. عالوًة عىل ذلك، تقوُم األديان  يُحّب اإلنساُن جارَه ألّن ذلك يُريض  أّن  ينبغي 

ة  بتقديم اّدعاءاٍت تجريبيٍة كظهور املسيح بعد موته أو مرور العربانيِّني من املياه املنشقَّ

للبحر األحمر.

 من جهٍة ثالثة، يقرتُح منوذج الحوار وجوَد عالقٍة تبادليٍة بني الدين والعلم. عىل 

خالف منوذج االستقالل، فإّن هذا النموذج يعترُب أنّه يوجد أساٌس ُمشرتٌَك بني امليداننَْي 

ولعّل ذلك حاصٌل يف منهجيْهام وافرتاضاتهام ومفاهيمهام. عىل سبيل املثال، قد تكوُن 

العقيدة املسيحية املتمثِّلة بالخلق قد شّجعْت العلم من خالل إفادتها بأّن عملية الَخلق 

الفرُد وجوَد  يتوقّع  أن  وبالتايل ميكن  وُمنتَظَمٌة  واضحٌة  م( هي  املصمِّ تنتُج عن  )التي 

ُممكن،  فإنّه  االختيارية  الله  ألفعال  نتيجٌة  هو  الَخلق  أّن  مبا  لالكتشاف.  قابلٍة  قواننَي 

وبالتايل ال مُيكن تعلُّم قوانني الطبيعة عرب التفكري البديهي وهذا يُثرُي الحاجة للتحقيق 

التجريبي. وفقاً لرببور، فإّن كاّلً من االستفسار العلمي والالهويت يعتمُد عىل النظرية )أو 

عىل النموذجية عىل األقل حيث تؤثُِّر مثالً عقيدُة الثالوث عىل الكيفية التي يقوُم من 

خاللها علامء الالهوت املسيحيون بتفسري الفصول األوىل من سفر التكوين(، ويستندان 

إىل املجاز واملثال واالرتباط القيمي والشمولية والفائدة. يف منوذج الحوار، يبقى امليدانان 

ُمنفصلني ولكّنهام يتحاوران مع بعضهام باستخدام مناهَج ومفاهيَم وافرتاضاٍت ُمشرتكٍة. 

احتّج ِونتزِل فان هويستني )1998( لصالح منوذج الحوار واقرتح بأّن العلم والدين مُيكن 

أن يشرتكا يف ثنائيٍة جميلٍة استناداً إىل تداخالتهام اإلبستيمولوجية.

ُد بربور ثالثة   أّما منوذج الدْمج فإنّه أكرث شموليًة يف توحيده للعلم والالهوت. يُحدِّ

أشكاٍل من الدمج: األول هو الالهوت الطبيعي الذي يقوُم بصياغة األدلة عىل وجود 

الله وصفاته، ويستخدُم نتائَج العلوم الطبيعية كمباٍن يف أدلّته. عىل سبيل املثال، يرُِد 

االفرتاُض بأّن الكون ميتلُك منشأً زمنيّاً يف األدلة الكونية املعارِصة عىل وجود الله، بينام 

تُستَخَدم الحقيقة التي تُفيُد بأّن الثوابت الكونية وقوانني الطبيعة تسمُح بوجود الحياة 

)بينام ال تسمُح العديد من الرتكيبات األخرى من الثوابت والقوانني بوجود الحياة( يف 

األدلة املعارِصة حول التوافق الدقيق للكون. أّما الشكل الثاين، وهو الالهوت الطبيعي، 

فإنّه ال يبدأ من العلم بل من اإلطار الديني، ويفحُص كيف مُيكُن لهذا اإلطار أن يرُثي 
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االكتشافات العلمية أو حتّى أن يُنّقحها. عىل سبيل املثال، قام ماكغراث )2016( بتطوير 

الهوٍت طبيعيٍّ مسيحيٍّ وبحَث الكيفية التي مُيكن من خاللها النظر إىل االكتشافات 

الطبيعية والعلمية عرب عدسٍة مسيحيٍة. ثالثاً، اعتقد بربور بأّن فلسفة الصريورة التابعة 

لوايتهيد هي طريقٌة واعدٌة لدْمج العلم والدين معاً.

 بينام يبدو أّن الدمج هو جاذٌب )وعىل وجه الخصوص بالنسبة لعلامء الالهوت(، 

ٍد، خاصًة مع  إال أنّه يصُعُب إنصاُف كُلٍّ من األبعاد العلمية والدينية أليِّ ميداٍن محدَّ

تيالر دي شاردين  ببيري  األمُر  انتهى  املثال،  االعتبار. عىل سبيل  بعني  تعقيداتها  أخذ 

مألوفٍة  بنظرٍة غريِ  باالعتقاد  البرش والالهوت-  بعلم أصول  ُملاّمً  -الذي كان   )1971(

العلمية(  املؤّسسة  مع  متاعب  يف  أدخله  )ماّم  غائيّاً  باعتباره  تتمثّل  ر  التطوُّ حول 

واالعتقاد بالهوٍت غريِ تقليديٍّ )مع تفسريٍ غريِ مألوٍف عن الخطيئة األصلية أدخله يف 

متاعب مع الكنيسة الكاثوليكية(. ما يُعترب بدعًة من املنظار الالهويتّ ليس بحدِّ ذاته 

منوذج  نجاح  أمام  تقف  التي  التعقيدات  إىل  يُشرُي  ولكّنه   ٍ معنيَّ بنموذٍج  للشّك  سبباً 

الدْمج يف املجتمع األعم الذي يتألُّف من علامء الالهوت والفالسفة. عالوًة عىل ذلك، 

األدلة  إىل  أشار  قد  بربور  إّن  حيث  بالله  اإلميان  نحو  مييُل  الدمج  منوذج  أّن  يبدو 

قد  أنّه  إال  بالله،  لإلميان  املثِبتة(  غري  )ولكن  الداِعمة  العلمية  النتائج  إىل  املستِندة 

أخفق يف مناقشة األدلة العلمية الداعمة )ولكن غري املثِبتة( ملسألة إنكار اإلميان بالله.

د( الدراسة العلمية للدين

مُيكن  التي  للدين  العلمية  الدراسة  عملية  يف  وثيٍق  بشكٍل  والدين  العلم  يرتبُط   

اقتفاء أثرها وصوالً إىل التواريخ الطبيعية للدين يف القرن السابع عرش. حاول املؤرّخون 

الطبيعيون تقديَم تفاسري طبيعية للثقافة والسلوك البرشي وللمجاالت كالدين واملشاعر 

 De l’Origine des كتاب  يف  فونتينيل  دي  برنارد  قّدم  املثال،  سبيل  عىل  واألخالق. 

Fables )1724( بياناً عابراً عن اإلميان بالظواهر الخارقة للطبيعة، وقد اعترب أنّه كثرياً 

األسباب  يفهمون  ال  حينام  للطبيعة  الخارقة  التفسريات  عىل  بالتأكيد  الناس  يقوُم  ما 

الطبيعية الكامنة وراء الحوادث االستثنائية قائالً »إىل الحّد الذي يكوُن فيه الفرُد أكرث 
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الفكرة العتقاد  أكرثَ«، وقد مّهدت هذه  يرى معجزاٍت  فإنّه  أقَل،  تجارَب  ذا  أو  جهالً 

العلمية.  البيانات  أمام  تدريجيّاً  السبيَل  تُخيل  األساطري  بأّن   )1841( كونت  أوغست 

كتاب هيوم »التاريخ الطبيعي للدين« هو أشهر مثاٍل فلسفيٍّ عن التفسري التاريخي 

الطبيعي لإلميان الديني. يقوُم هذا الكتاب بتتبُّع أصول الرشك –الذي اعترب هيوم أنّه 

أول أشكال االعتقاد الديني- وينسبها إىل الجهل باألسباب الطبيعية والخوف والتوجُّس 

من البيئة. من خالل تأليه بعض األبعاد يف البيئة، حاول البرش األوائل إقناع اآللهة أو 

تقديم الرشاوى لها وبالتايل نالوا اإلحساس بالتحكُّم.

معرفيٍة  حقوٍل  من  مفكِّرون  قام  العرشين،  القرن  وأوائل  عرش  التاسع  القرن  يف   

الطبيعية  الجذور  ببحث  النفس-  االجتامع وعلم  -كاألنرثوبولوجيا وعلم  ناشئٍة حديثاً 

، وحاولوا رشَح  املزعومة لالعتقاد الديني. سعى هؤالء املفّكرون إلنجاز ذلك بشكٍل عامٍّ

الثقافات بدالً من تفسري االختالفات  املتنّوعة يف  الدينية  ُد املعتقدات  يُوحِّ الذي  األمر 

الثقافية. يف األنرثوبولوجيا، كانت الفكرة التي تُفيُد بأّن جميع الثقافات تتطّوُر وتتقّدُم 

التي تحتوي عىل  الثقافات  ْت  الثقايف(، وفرُسِّ ر  املُنترشِة نفسها )التطوُّ للمساراِت  وفقاً 

آراء دينيٍة مختلفٍة عىل أنّها يف مرحلٍة مبكِّرٍة من التطوُّر. عىل سبيل املثال، اعترب تايلور 

)1871( بأّن اإلحيائية –وهي االعتقاد الذي يُفيُد بأّن األرواح تُعطي الحياة للعالَم- هي 

املجتمعات  بأّن جميع  ارتأى  فقد   ،)1841( كونت  أّما  الديني.  لالعتقاد  األول  الشكل 

املرحلة الالهوتية )الدينية( هي  التطوُّر نفسها:  العالَم مبراحل  مترُّ يف محاوالتها لفهم 

ال  )حيث  امليتافيزيقية  املرحلة  وتتلوها  الدينية،  التفاسري  تسوُد  حيث  املراحل  أوىل 

يتدّخل اإلله(، وينتهي األمر باملرحلة الوضعية أو العلمية التي تتّسُم بالتفاسري العلمية 

واملالحظات التجريبية.

ِغراٌء  هي  الدينية  املعتقدات  أّن   )1915( دوركهايم  إميل  االجتامع  عالُِم  اعترَب   

فقد  سيغموند فرويد )1927(،  النفس  عالُِم  أّما  املجتمع.  يُساِعُد يف متاُسك  اجتامعيٌّ 

القّصة  أبويٍة.  بوجود شخصيٍة  رغبًة طفوليًة  يُشبه  الديني هو وهٌم  اإلميان  بأّن  اعترب 

يقوم  كان  الغابرة  العصور  يف  أنّه  وتُفيُد  متاماً  غريبٌة  هي  فرويد  يُقّدمها  التي  التاّمة 

األبناء بقتْل األب الذي يحتِكُر جميَع نساء القبيلة ويقومون بأكْله. بعد ذلك، كان األبناء 
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يشعرون بالندم وأصبحوا يعبدون أباهم املقتول، وهذا األمر -باإلضافة إىل املحظورات 

الدين األول. كذلك،  أّدى برأيه إىل نشوء  الذي  القرىب- هو  البرش وِسفاح  كأكْل لحوم 

اعترب فرويد أّن »الشعور املحيط« )وهو الشعور باملحدودية واالرتباط بالعالَم( هو أحد 

مناشئ االعتقاد الدينّي، واعتقد بأّن هذا الشعور هو بقيٌة من إحساس الطفل بذاته 

قبل فطامه. قام ُمفكِّرون كـ دوركهايم وفرويد، باإلضافة إىل منظِّرين اجتامعيني كـ كارل 

الدين سوف  بأّن  تعترُب  التي  العلمنة  نظرية  بتقديم مناذج عن  ماركس وماكس فيرب، 

يتدهور يف مقابل التكنولوجيا املعارِصة والعلم والثقافة. كان الفيلسوف وعالِم النفس 

ويليام جيمس )1902( مهتامً بالجذور الفلسفية وفينومينولوجيا التجارب الدينية التي 

كان يعتقُد بأنّها املصدر األعىل لألديان التأسيسية.

 منذ العرشينيات فصاعداً، أصبحْت الدراسة العلمية للدين أقّل اهتامماً بالبيانات 

دة الكبرية وكثّفْت الرتكيز عىل بعض التعاليم واملعتقدات الدينية. مل يعد علامُء  املوحِّ

األنرثوبولوجيا من أمثال إدوارد إفانز بريتشارد وبرونيسالو مالينوسيك يعتمدون بشكٍل 

حرصيٍّ عىل الروايات املنقولة )الضعيفة غالباً وذات املصادر املحرّفة(، بل قاموا بعمٍل 

. تُشرُي أوصافهم لألعراق البرشية بأّن التطوُّر الثقايف خاطئ وأّن املعتقدات  ميداينٍّ جّديٍّ

الدينية أكرث تنّوعاً ماّم كان ُمتصّوراً من قبل، وقد احتّج هؤالء العلامء بأّن املعتقدات 

الدينية مل تأت نتيجًة للجهل باآلليات الطبيعية. عىل سبيل املثال، أشار إفانز بريتشارد 

إىل أّن أفراد قبيلة األزاندي كانوا يعلمون جيداً بأنّه مُيكن للبيوت أن تنهار حينام يأكُل 

النمل األبيض أُسسها، ولكّنهم مع ذلك كانوا يلجأون إىل الشعوذة ليك يرشحوا سبب 

انهيار أحد البيوت. مؤّخراً، وجدْت كريستني ليغار أّن الناس املنتمني إىل ثقافاٍت ُمختلفٍة 

يقومون برصاحٍة بدْمج التفاسري الخارقة للطبيعة مع التفاسري الطبيعية. مثالً، يعلُم أهل 

جنوب أفريقيا بأّن مرض اإليدز يأيت كنتيجٍة ألحد الفريوسات ولكّن بعضهم يعتقُد أيضاً 

بأّن ُمشعِوذًة تقُف وراء هذه العدوى الفريوسية يف النهاية.

بأّن  تُفيد  التي  األفكار  إىل  بارتياٍب  ينظرون  االجتامع  وعلامء  النفس  علامء  بدأ   

املعتقدات الدينية تتّجذر يف الالعقالنية، واألمراض النفسية، والحاالت النفسية الغريبة 

األوائل. يف  النفس  جيمس )1902( وغريه من علامء  به  يعتقُد  ما كان  األخرى، وهذا 
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النفس  علامء  اكتسب  الستينيات،  إىل  الثالثينيات  أواخر  فرتة  خالل  املتّحدة  الواليات 

لألفول  الدين  مقاومة  مبالحظة  مدفوعاً  االهتامم  هذا  وكان  بالدين،  داً  متجدِّ اهتامماً 

العلمنة(. قام  أنّه إحياٌء كبرٌي )ما ألقى ظالل الشك عىل نظرية  ومروره مبا يبدو عىل 

بني  دقيٍق  بشكٍل  بالتفريق  متناٍم  نحٍو  عىل  الدين  مبيدان  املتخّصصون  النفس  علامُء 

أنواع التديُّن ومن ضمنها التديُّن الظاهري )أولئك الذين يُظِهرون التديُّن للوصول إىل 

غايٍة، مثالً: اكتساب املنافع التي تأيت من جرّاء االنتساب إىل مجموعٍة اجتامعيٍة معيَّنٍة( 

والتديُّن الباطني )أولئك الذين يلتزمون بالدين انطالقاً من مبادئهم(. يف الوقت الحايل، 

عادًة ما يقوم علامء النفس وعلامء االجتامع بدراسة التديُّن كُمتغرّيٍ مستقلٍّ يؤثُِّر عىل 

الصحة والجرمية والبُعد الجنيس والشبكات االجتامعية.

 إحدى التطّورات الحديثة يف الدراسة العلمية للدين هي العلم املعريف للدين، وهذا 

ُد املجاالت يضمُّ مفّكرين من علم النفس التنموّي، األنرثوبولوجيا، الفلسفة،  حقٌل متعدِّ

وعلم النفس املعريفّ وغريها من الحقول. يختلُف هذا العلم عن املقاربات األخرى إزاء 

الدين وذلك من خالل افرتاضه بأّن الدين ليس مجرّد ظاهرٍة ثقافيٍة بل هو نتيجٌة لعملياٍت 

إنسانيٍة إدراكيٍة مألوفٍة وعاّمٍة قد منْت يف وقٍت مبكٍِّر. يعترُب بعُض املفكِّرين بأّن الدين 

هو حصيلٌة ثانوية للعمليات اإلدراكية التي ال متتلُك وظيفًة محّددًة ُمتطوِّرًة للدين. عىل 

سبيل املثال، استناداً إىل بول بلوم )2007(، ينبثُق الدين كحصيلٍة ثانوية لتفريقنا الحديس 

بني العقول واألجسام حيث مُيكننا أن نعترب بأّن العقل يستمّر بعد موت البدن )من خالل 

الحياة اآلخرة  االعتقاد بوجود  العائلة(، وهذا يجعُل  الرغبات إىل فرٍد متوفًّ من  نْسب 

لألرواح املنفِصلة عن األجساد أمراً طبيعيّاً وتلقائيّاً. من ناحيٍة أخرى، تَعترُب مجموعٌة أخرى 

الدين هو أمٌر بيولوجيٌّ أو ردٌّ ثقايفٌّ تكيُّفيٌّ يُساِعُد البرش عىل حّل  بأّن  الفرضيات  من 

املشاكل التعاونية. من خالل االعتقاد بوجود آلهٍة كبريٍة وقويٍّة لها القدرة عىل املعاقبة، قام 

ع لتصبح أكرب من  البرش بالتعاون بشكٍل أكرب وهذا قد سمح للمجموعات اإلنسانية بالتوسُّ

مجتمعات الصيد والزراعة. بالتايل، فإّن املجموعات التي كانت تعتقُد بوجود آلهٍة كبريٍة 

قد تفّوقْت خالل العرص الحجري يف املنافسة للحصول عىل املصادر يف مقابل املجموعات 

ُح نجاَح االعتقاد الراهن بهذه اآللهة. األخرى التي مل تكن متتلُك هذه املعتقدات، وهذا يوضِّ
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کاديمي ي الوسط الأ
هـ( المعتقدات الدينية �ف

 حتّى القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين، كان من الشائع للعلامء أن ميتلكوا 

معتقداٍت دينيٍة يسرتشدون بها يف أعاملهم. يف القرن السابع عرش، بلَغ دليُل التصميم 

الدليل عىل قيام  يُقّدُم  الطبيعي  العلم  بأّن  الطبيعيون  الفالسفة  ذروَة شعبيّته واقتنع 

يتحىّل  نيوتن  إسحاق  الطبيعي  الفيلسوف  املثال، كان  الخلق. عىل سبيل  الله بعملية 

من  النقيض  عىل  ولكن  تقليديًة.  تكن  مل  أنّها  من  الرغم  عىل  قويٍة  دينيٍة  مبعتقداٍت 

ذلك، يقّل اليوم مستوى تديُّن العلامء املعارِصين عن السّكان بشكٍل عام. توجد بعض 

الجينوم  مروع  قائد  سابقاً  كان  الذي  كولينز  فرانسيس  الجينات  كعالِم  االستثناءات 

البرّي حيث يقوم كلٌّ من كتابه »لغة الله« )2006( واملؤّسسة التي أنشأها تحت اسم 

BioLogos بالدفاع عن االنسجام بني العلم واملسيحية.

 لقد دقّقت الدراساُت االجتامعية يف قضية االعتقادات الدينية للعلامء، وعىل وجه 

الخصوص أولئك املتواجدين يف الواليات املتّحدة، وتُشرُي هذه الدراسات إىل االختالف 

يف نسبة تديُّن العلامء باملقارنة إىل عدد السّكان العام. خلُصت الدراسات كتلك التي 

الله أو  املتّحدة يعتقدون بوجود  الواليات  بالغني يف  أّن نحو 9 من 10  ]]] إىل  أجراها 

الراشدون  أّما  القريبة.  العقود  يف  قليالً  إال  العدد  هذا  يتدّن  ومل  كونيٍة،  روٍح  بوجود 

األصغر سّناً، فإّن نسبة املؤمنني منهم تبلُغ نحو 80 باملائة. عىل الرغم من ذلك، ينترُش 

اإللحاد والالأدريّة بني األكادمييني الشباب وخصوصاً أولئك الذين يعملون يف املؤسسات 

النخبوية. يف دراسٍة حول أعضاء »األكادميية الوطنية للعلوم« )وهم جميعاً من كبار 

األكادمييني الذين ينتسبون بشكٍل كبريٍ إىل الكليات النخبوية(، تبنّي أّن األغلبية ال تؤمُن 

بوجود الله )72.2 %(، بينام 20.8 % هم من الالأدرينّي، وفقط 7 % يومنون بوجود الله. 

قام إكالند وشايتل )2007( بتحليل اإلجابات التي تلّقوها من العلامء )الذين يعملون يف 

مجال العلوم االجتامعية والطبيعية( من 21 جامعٍة نخبويٍة يف الواليات املتّحدة. وصف 

نحو 31.2 % أنفسهم عىل أنّهم ُملحدون بينام وصف 31 % أنفَسهم بأنّهم الأدريّون. 

أّما العدد املتبّقي، فإّن 7 % يؤمنون بوجود قوٍة ُعليا، و 5.4 % يؤمنون أحياناً بوجود 

[1[-Pew Forum.
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الله، و 15.5 % يعتقدون بوجود الله ولكن مع شكوٍك، بينام يؤمن 9.7 % بوجود الله 

. عىل خالف عموم السّكان، فإّن العلامء األكرب سّناً يف هذه العيِّنة مل يُبدوا  من دون شكٍّ

تديُّناً كبرياً ويف الواقع كانوا أكرث ميالً للترصيح بعدم إميانهم بالله. من ناحيٍة أخرى، قام 

غروس وسيمونز )2009( بفحص عيّنٍة أكرث تبايناً من العلامء يف الجامعات األمريكية 

غري  والكليات  للدكتوراه  املانحة  النخبوية  واملؤسسات  األهلية  الكليّات  ضمنها  ومن 

النخبوية ذات املرحلة الدراسية البالغة أربع سنواٍت، واملعاهد الفنية الصغرية الليربالية. 

توّصل هذان الباحثان إىل أّن أساتذة الجامعات بأغلبهم )الدامئني أو املساعدين( يتحلّون 

الله مع  % بوجود  الله، ويعتقُد 16.6  % بوجود  بالعقائد اإلميانية حيث يؤمن 34.9 

بعض الشكوك، ويؤمن 4.3 % بوجود الله أحياناً، بينام يعتقُد 19.2 % بوجود قوٍة ُعليا. 

تأثّر اإلمياُن بالله بنوع املؤّسسة )حيث تدىّن اإلميان يف الكليات ذات املستوى األعىل( 

وبالحقل املعريّف )حيث تبنّي أّن اإلميان كان أدىن يف ميدان العلوم املادية والبيولوجية 

من ميدان العلوم االجتامعية واإلنسانيات(.

ٍع دينيٍّ أكرث من االعتقاد السائد وأّن   تُشرُي هذه النتائج إىل أّن األكادمييني يتمتّعون بتنوُّ

األغلبية ال تُعارُِض الدين. مع ذلك، فإّن نسبة امللحدين والالأدرينّي يف الوسط األكادميي يف 

الواليات املتّحدة هي أكرب من النسبة املوجودة لدى عموم السّكان، وهذا تفاوٌت يحتاُج 

إىل التفسري. قد يتمثُّل أحد األسباب بالتحيُّز ضّد املؤمنني يف امليدان األكادميي؛ عىل سبيل 

 ، إنجييلٍّ لتوظيف شخٍص مسيحيٍّ  استعدادهم  عن  االجتامع  علامء  ُسئل  املثال، حينام 

رّصح 39.1 % أنّهم سيكونون أقّل استعداداً لتوظيفه، وقد انطبقْت نتائُج ُمشاِبهٌة عىل 

فئاٍت دينيٍة أخرى كاملسلمني أو املوارنة. قد يتمثّل سبٌب آخُر باعتقاد املؤمنني بآراء منطيٍة 

اجتامعيٍة سلبيٍة تؤّدي بهم إىل األداء دون املستوى املطلوب يف املهام العلمية وإىل فقدان 

االهتامم باتّباع حياٍة مهنيٍة علميٍة. توّصلْت كمربيل ريوس وغريها )2015( إىل أّن املشارِكني 

غري املتديّنني يعتربون بأّن املؤمنني –خصوصاً املسيحيني- هم أقلُّ كفاءًة وأقلُّ وثوقاً بالعلم. 

حينام الحظ املشاركون املسيحيون هذه الفكرة النمطية، أصبح أداؤهم أسوأ يف املهام التي 

تتطلُّب استدالالً منطقيّاً )والتي تّم إظهارها بشكٍل ُمضلٍِّل عىل أنّها »اختباراٌت استدالليٌة 

علميٌة«( أكرث من الوقت الذي مل تُذكَر فيه هذه الفكرة النمطية.
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الناحية  متعارَضنْي من  والعلمي  الديني  التفكري  كان منط  ما  إذا  الواضح   من غري 

اإلدراكية. تُشري بعض الدراسات إىل أّن الدين يستفيُد بشكٍل أكرَب من النمط التفكريي 

الحديس الذي يختلُف عن االستدالل التحلييل الذي يتّسُم به العلُم الطبيعي. من ناحيٍة 

بالشهادة، وقد  الوثوق  يعتمُد عىل  الالهوتية والعلمية معاً  باآلراء  القبول  فإّن  أخرى، 

توّصل علامء اإلدراك إىل وجود ُمتشابهاٍت يف الكيفية التي يفهُم األطفاُل والبالغون من 

خاللها الشهادة بوجود كياناٍت خفيٍّة يف امليداننْي الديني والعلمي.

 عالوًة عىل ذلك، فقد كان الالهوتيون من أمثال اآلباء واألساتذة الكنسيّني تحليليّني 

للغاية يف كتاباتهم وأشاروا إىل أّن الرابطة بني التفكري الحديس والديني قد تكون تحيُّزاً 

غربيّاً حديثاً. تربُز الحاجة إلجراء املزيد من األبحاث ليك نتحّقق فيام إذا كانت األمناط 

الفكرية الدينية والعلمية متنافرة جوهريّاً.

2. العلم والدين في المسيحية واإلسالم والهندوسية 2

 كام ذكرنا سابقاً، فقد تركَّزْت معظُم الدراسات حول العالقة بني العلم والدين عىل 

العلم يف املسيحية. طُِبَع عدٌد قليٌل فقط من املنشورات التي تتناوُل التعاليم الدينية 

األوساط  العلم والدين يف  بالعالقة بني  الدراسات  من  نزٌر يسرٌي نسبيّاً  األخرى، ويهتمُّ 

لقاءه  بأّن  االفرتاض  يسُهُل  ُمطلقًة،  اّدعاءاٍت  م  يُقدِّ الغريب  العلم  أّن  مبا  املسيحية.  غري 

مع التعاليم الدينية األخرى يُشِبه التفاعالت امللحوظة يف املسيحية. ولكن مبا أنه توجد 

عقائُد دينيٌة مختلفٌة )مثالً، يف التعاليم الهندوسية، ال يتميّز اإلله بشكٍل تامٍّ عن الَخلق 

وذلك بخالف املسيحية واليهودية(، ومبا أّن العلم قد حظي مبساراٍت تاريخيٍة ُمختلفٍة يف 

الثقافات األخرى، مُيكن للفرد أن يتوقّع وجوَد تناقضاٍت يف العالقة بني العلم والدين يف 

ُم هذا القسم نظرًة  التعاليم الدينية املتنّوعة. من أجل تقديم معًنى لهذا االختالف، يُقدِّ

عامًة إىل العلم والدين يف املسيحية واإلسالم والهندوسية.

ي المسيحية
أ( العلم والدين �ف

 املسيحية ديٌن إبراهيميٌّ توحيديٌّ يُشكُِّل أكرَب ديانٍة يف يومنا الحايل، وقد انبثقْت 

املسيحية عن اليهودية يف القرن األول امليالدي عىل يد مجموعٍة من أتباع املسيح. يلتزُم 
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هذا  ويتألُّف  الكنسيّة،  النصوص  من  سلسلٍة  يف  املوصوف  املؤكَّد  بالوحي  املسيحيون 

الوحي من العهد القديم الذي يضمُّ نصوصاً موروثًة من اليهودية، والعهد الجديد الذي 

يضمُّ أناجيل مّتى، مرقص، لوقا، ويوحّنا )وهي رواياٌت حول حياة املسيح وتعاليمه(، 

رسائل  الرُُسل،  أعامل  )مثالً،  األوىل  املسيحية  الكنائس  وتعاليم  الحوادث  إىل  باإلضافة 

بولس(، وِسفر الرؤيا الذي يتناوُل أحداَث آخر الزمان.

الكتابنْي« نقطَة  يَُعدُّ »مثاُل  املسيحية،  الديانة  الوحي يف  إىل أهمية نصوص   نظراً 

لهذا املثال، أظهر الله كيانه  انطالٍق مفيدٍة لبحث العالقة بني املسيحية والعلم. وفقاً 

عرب »كتاب الطبيعة« بقوانينه املنتَظَمة و»الكتاب املقّدس« برواياته التاريخية ورسده 

للمعجزات. احتّج أوغسطني )354-430( أّن كتاب الطبيعة هو أيرس االثنني ألّن الكتاب 

كتاَب  يقرأوا  أن  معاً  واألميِّني  للمتعلّمني  مُيكن  بينام  بالقراءة  املعرفة  يتطلُّب  املقّدس 

الكتاب  بتشبيه   )662-580( املعرتِف  ماكسيموس  قام   ،Ambigua كتابه  يف  الطبيعة. 

دة حيث تُظِهُر الطبيعة  املقّدس والقانون الطبيعي بردائني يُحيطان بكلمة الله املجسَّ

بدأ  الُوسطى،  القرون  خالل  ألوهيته.  املقّدس  الكتاب  يُظِهُر  بينام  املسيح  إنسانيَة 

-1221( وبونافنتورا   )1141-1096 )حوايل  فيكتور  سانت  هيو  أمثال  من  املفكِّرون 

ُه  1274( يدركون أّن كتاب الطبيعة ليس واضحاً عىل اإلطالق. مبا أّن الخطيئة األوىل تُشوِّ

منطقنا وفهَمنا، ما هي االستنتاجات التي يستطيُع البرش استخالَصها بشكٍل صحيٍح عن 

الحقيقة الُقصوى؟ استخدم بونافنتورا مثاَل الكتابنْي إىل درجة أن أصبحْت عبارة »كتاب 

الطبيعة« مرادفاً للَخلق، أي العالَم الطبيعي، وقد احتّج بأّن الذنب يحُجُب عْقَل اإلنسان 

إىل الحّد الذي يُصِبُح فيه كتاُب الطبيعة غرَي قابٍل للقراءة، وتربُز الحاجة للكتاب املقّدس 

النطوائه عىل التعاليم عن العالَم.

 ما زال املفّكرون املسيحيون يجادلون يف ميدان العلم والدين حول كيفية ترابُط هذين 

الكتابنْي. مُيثُِّل املنحى التطبيقي محاولًة لتفسري الكتاب املقّدس عىل ضوء العلم املعارِص 

ويَُعدُّ منهجاً هرمنيوطيقّياً لتأويل اإلنجيل حيث يتوقّع الفرد بأّن اإلنجيل يُنبُئ عن نظرياٍت 

علميٍة كاالنفجار الكبري أو التطوُّر. ولكن كام يحتجُّ دينيس المورو، فإّن العديد من عبارات 

اإلنجيل التي تبدو علميًة هي باطلٌة حيث إّن حبّة الخردل ليسْت أصغر الحبوب، والنطف 
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ال تتضّمن أشخاصاً صغريي الحجم، وال يوجد سامٌء تفصل بني املاء عىل األرض واملاء يف 

الفضاء، واألرض ليسْت ُمسطّحًة أو ُمستقرًّة. بالتايل، فإّن أّي هيئٍة معقولٍة لدْمج كتاب 

الطبيعة والكتاب املقّدس سوف تقتيض املزيد من الفروقات الدقيقة والتعقيد. قام بعض 

علامء الدين من أمثال جون ِوسيل )1703-1791( باقرتاح زيادة مصادر املعرفة وإضافتها 

إىل الكتاب املقّدس والعلم. مُتثُِّل الرباعية الِوسلية )وهو مصطلٌح مل يضْعه ِوسيل نفسه( 

التفاعل النشيط بني الكتاب املقّدس، والتجربة )ومن ضمنها املكتشفات التجريبية للعلوم 

الطبيعية(، والرتاث، والعقل.

تفسري  نحو  واتّجهوا  والدين،  العلم  دْمَج  املسيحيني  املفّكرين  من  العديد  حاول   

ُمكتشفات العلوم الطبيعية –كـ نظرية التطّور أو نظرية الفوىض- من الناحية الالهوتية 

الَخلق.  الكالسييك، وعقيدة اإلخالء، وعقيدة  ثابتًة كاإلميان  ُمستخدمني مناذَج الهوتيًة 

احتّج جون هاوت بأّن النظرة الالهوتية املتمثِّلة باإلخالء )تفريغ الذات( مُتهِّد الطريق 

كيانه(  يحدُّ  الذي  )أي  لذاته  غ  املفرِّ اإلله  أّن  أي  التطوُّر،  كنظرية  علميٍة  ملكتشفاٍت 

كوناً  يُنِتُج  بدوره  وهذا  ذاتيّاً  اتّساقاً  العالَم  هذا  مينُح  ومستقاّلً،  متميزاً  عالاَمً  ويخلُق 

املسيحي  والدين  العلم  يف  السائدة  اإلبستيمولوجية  النظرة  تتمثّل  لنفسه.  ُمنِظامً 

الالهوتية(  )الواقعية  الالهوت  من  كلٍّ  عىل  ينطبُق  موقٌف  وهي  النقدية،  بالواقعية 

والعلم )الواقعية العلمية(.

 أدخل بربور هذه النظرة إىل أدبيات العلم والدين، وقام علامء الهوتيون كـ آرثر 

بيكوك )1984( وِونتِزل فان هويستني )1999( بتطويرها. تهدُف الواقعية النقدية إىل 

تقديم طريٍق وسٍط بني الواقعية البسيطة )أي العالَم كام نتصّوره( والفلسفة الذرائعية]]] 

ل  التأمُّ عىل  النقدية  الواقعية  تُشّجع  محضًة(.  ذرائعيًة  ومفاهيمنا  تصّوراتنا  كْون  )أي 

يف  متنّوعٍة  بتوّجهاٍت  وتتّسُم  »نقديٌة«،  فإنّها  وبالتايل  والعالَم  التصوُّر  حول  النقدي 

بتطوير شكٍل ضعيٍف  قام فان هويستني  املثال،  املختلفني. عىل سبيل  املؤلِّفني  أعامل 

حيث  التأسيسية  الفلسفة  بعد  أىت  العقالنية  عن  مفهوٍم  النقدية ضمن  الواقعية  من 

املعيار  العمل  الرباغامتية )باإلنجليزية: Pragmatism( هو مذهٌب فلسفيٌّ سيايسٌّ يعترب نجاح  أو  الَعَمالنِيَّة  أو  الذرائع  أو فلسفة  العميل  ]1]-املذهب 

الوحيد للحقيقة؛ رابطا بني التطبيق والنظرية، حيث إن النظرية يتم استخراجها عرب التطبيق، نشأت هذه املدرسة يف الواليات املتحدة يف أواخر سنة 1878. 

والرباغامتية اسم مشتق من اللفظ اليوناين:- براغام:- ومعناه العمل.
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تّم تشكيل اآلراء الالهوتية من خالل عوامَل اجتامعيٍة وثقافيٍة وبيولوجيٍة ُمتطوَّرٍة. أّما 

واعترب  والدين  العلم  ملقاربات  والعلمية  العقائدية  الرشوط  بتلخيص  قام  فقد  موريف، 

أّن أّي مقاربٍة متكاملٍة ينبغي أن تتامىش بشكٍل عامٍّ مع العقيدة املسيحية -وخصوصاً 

املبادئ الرئيسية كعقيدة الَخلق- وأن تسري يف الوقت نفسه وفقاً للمالحظات التجريبية 

من دون تقويض التطبيقات العلمية.

 احتّج عدٌد من املؤرِّخني بأّن املسيحية كانت عامالً أساسيّاً يف تطوُّر العلم الغريب. 

اعترب بيرت هاريسون أّن عقيدة الخطيئة األوىل قد لعبت دوراً مهاّمً يف ذلك واحتّج عىل 

ميتلُك  كان  قبل سقوطه  آدم  بأّن  يُفيُد  املعارِصة  الفرتة  أوائل  منترٍش يف  اعتقاٍد  وجود 

فعاليًة،  أقلَّ  اإلنسانية  الحواس  أصبحْت  لهبوطه،  نتيجًة  حواسَّ ساميًة، وذكاًء، وفهامً. 

أقلَّ  ذاتها  بحدِّ  الطبيعة  الصحيحة، وغدْت  باالستنتاجات  القيام  قدرتنا عىل  وتقلّصْت 

وضوحاً. مل يعد البرش بعد السقوط قادرين عىل االعتامد بشكٍل حرصيٍّ عىل استداللهم 

البديهي ليك يفهموا الطبيعة وأصبحوا بحاجٍة لتكملة استداللهم وحواّسهم من خالل 

إجراء املالحظات مبساعدة آالٍت خاّصٍة كاملجهر واملِنظار الفليّك. كام كتب روبرت هوك 

يف مقّدمة كتابه »الفحص املجهري«]]]:

ل واملولود معه، وبسبب تنشئته وحديثه مع الناس   »بسبب الفساد املستََمّد، املتأصِّ

فإّن كلَّ إنساٍن معرٌّض لالنزالق يف جميع أنواع األخطاء... هذه هي املخاطر الكامنة يف 

عملية املنطق البرشي، وال مُيكن أن تنبثق عالجاتها جميعاً إال من الفلسفة الحقيقية 

وامليكانيكية والتجريبية )العلم املستِند إىل التجربة(«.

 لعّل إحدى التطّورات الالهوتية األخرى التي سّهلت تصاعد العلم الطبيعي كانت 

التي  الفلسفية  الطبيعية  اآلراء  قراءة  أو  تعليم  التي حظرت   )1277( باريس«  »إدانة 

كانت تَُعدُّ بدعة كرسائل أرسطو املادية. نتيجًة لهذا األمر، فتحت اإلدانة املجال الفكري 

للنظر أبعد من الفلسفة الطبيعية اليونانية القدمية. عىل سبيل املثال، كان بعُض فالسفة 

القرون الُوسطى كجون بوريدان )القرن الرابع عرش( يعتقدون باملبدأ األرسطي الذي 

يُفيُد عدم إمكانية وجود الفراغ يف الطبيعة. ولكن حينام غدْت هذه الفكرة معقولًة، 

[1[-Micrographia.
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وباليز   )1647-1608( توريتشييل  إفانجليستا  كـ  الطبعيني  الفالسفة  بإمكان  أصبح 

باسكال )1623-1662( إجراء التجارب عىل الضغط الجّوي والفراغ.

 ليك يقّدموا أدلًة إضافيًة عىل الدور التشكييل الذي لعبه الدين املسيحي يف تطوير 

العلم الطبيعي، أشار بعض املفّكرين إىل العقائد املسيحية التي كان يؤمُن بها فالسفٌة 

طبيعيون بارزون يف القرن السابع عرش. عىل سبيل املثال، كتب كالرك ما ييل:

»حينام تستثني الله من تعريف العلم الطبيعي، فإنّك تقوُم من خالل حركٍة واحدٍة 

باستبعاد أعظم الفالسفة الطبيعيني يف ما يُسّمى بالثورة العلمية وهم: كِبلِر، كوبرنكوس، 

غاليليو، بويل، ونيوتن عىل سبيل املثال ال الحرْص«.

فريدًة  كانت  املسيحية  بأّن  االّدعاء  حّد  إىل  يذهبون  فإنّهم  آخرون،  مفّكرون  أّما   

ومهّمًة يف تحفيز الثورة العلمية. يعترُب رودين ستارك )2004( أّن الثورة العلمية كانت 

بالفعل تطّوراً بطيئاً وتدريجيّاً انبثق عن الالهوت املسيحي يف القرون الُوسطى. ولكّن 

هكذا اّدعاءات ال تعرتُف باملساهامت الحقيقية للعلامء املسلمني واليونانيني )عىل سبيل 

املثال ال الحرص( يف عملية تطوُّر العلم املعارِص. عىل الرغم من هذه التفاسري اإليجابية 

للعالقة بني العلم والدين يف املسيحية، ما زالت توجد مصادر للتوتُّر املستمر. عىل سبيل 

املثال، ما زال األصوليون املسيحيون يرفعون أصوات املعارضة ضّد نظرية التطوُّر.

3. الروابط المعاِصرة بين العلم والدين

 يشتمُل العمل الحايل يف ميدان العلم والدين عىل سعٍة من املوضوعات ومن ضمنها 

الطبيعي  الالهوت  علامء  يُناِقُش  والوعي.  البرشية،  الطبيعة  األخالق،  الحرّة،  اإلرادة 

املعارصون وجود الدقّة يف العالَم -وعىل وجه الخصوص أدلة التصميم التي تعتمُد عىل 

هذه الدقة- وتفسري علم الكون املتعّدد، ومعنى االنفجار الكبري. عىل سبيل املثال، قام 

الله قد  بأّن  تُفيُد  التي  الفكرة  باستكشاف  هاد هادسون )2013(  أمثال  مفّكرون من 

خلق أفضل األكوان املمكنة عىل اإلطالق. يف ما ييل، نُقّدُم نظرًة عامًة ملوضوَعنْي قد أثارا 

التي  الَخلق  )ومسألة  اإللهي  الفعل  املاضية وهام:  العقود  كبرياً خالل  وجدالً  اهتامماً 

ترتبُط به بشكٍل وثيٍق( ومنشأ اإلنسان.
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لهي والَخلق أ( الفعل ال�

 قبل أن يقوم العلامء بتطوير آرائهم حول علم الكون ونشأة العامل، كانت الثقافات 

الغربية متتلُك عقيدًة تفصيليًة حول الَخلق تعتمُد عىل النصوص اإلنجيلية )مثالً: أول 

أوغسطني.  الكنسّيني كـ  اآلباء  الرؤيا( وكتابات  التكوين وسفر  سفر  ثالثة فصول من 

تحمُل هذه العقيدة السامت املرتاِبطة التالية:

أوالً، ابتدع الله العالَم من ال يشء، أي بتعبريٍ آخَر، مل يحتج الله أليِّ موادَّ موجودٍة سابقاً 

لصنع العالَم وذلك عىل خالف خالق الكون املادي )يف الفلسفة اليونانية( الذي خلق العالَم 

من املادة الفوضوية املوجودة ُمسبقاً. ثانياً، يختلف الله عن العالَم، فالعالَم ليس ُمساوياً له 

أو جزءاً منه )عىل خالف مذهب الحلولية أو وحدة الوجود( وليس انبعاثاً )رضوريّاً( صادراً 

عن وجود الله )عىل خالف األفالطونية الجديدة(. يف الواقع، خلق الله العالَم بإرادٍة حرٍّة، 

وهذا يُِحدُث انسجاماً جذريّاً بني الخالق واملخلوق حيث إّن العامل يعتمُد بشكٍل جذريٍّ 

عىل فعل الله اإلبداعّي وقيمومته بينام ال يحتاُج الله بنفسه للَخلق. ثالثاً، تُفيُد عقيدة 

الخلق بأّن املخلوقات تتمتّع بالخري الجوهري )وهذا ما يؤكّده سفر التكوين مراراً(. يحتوي 

العالَم عىل الرش ولكّن الله ال يتسبّب بحدوث هذا الرش بشكٍل مبارٍش. باإلضافة إىل ذلك، 

ال يُحافظ الله عىل املخلوقات بدون فاعليٍة ذاتيٍة من ِقبله بل يقوم بدوٍر فّعاٍل من خالل 

األفعال اإللهية الخاصة لرعاية املخلوقات )املعجزات والوحي(. رابعاً، أعّد الله األمور لنهاية 

العالَم وسوف يقوُم بخلق جنٍة وأرٍض جديدٍة، وبهذه الطريقة سوف يُستَأصُل الرش.

الالهوت  علامء  يقوُم  ما  وعادًة  اإللهي.  الفعل  حول  آراء  الخلق  بعقيدة  ترتبط   

بالتفريق بني الفعل اإللهي العام والخاص. لألسف، ال يوجد تعريٌف متَّفٌق عليه بشكٍل 

عامٍّ حول هذين املفهوَمني يف ميدايَنِ الالهوت أو العلم والدين. تتمثُّل إحدى وسائل 

الفعل  أّما  الواقع،  وقوام  الخلق  هو  العام  اإللهي  الفعل  أّن  اعتبار  يف  بينهام  التمييز 

اإللهي الخاص فهو مجموع األفعال الصادرة عن العناية اإللهية يف أوقات وأماكن معيّنة 

كاملعجزات وإلقاء الوحي إىل األنبياء. يسمُح هذا التمييز للمخلوقات بأن تكون ُمستقلًّة 

ويُشرُي إىل أّن الله ال يتحّكم بشكٍل دقيٍق بكل تفصيٍل يف عامل الخلق. عىل الرغم من 
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ذلك، فإّن هذا التفريق ليس دامئاً واضَح املعامل ألنّه يصعب تحديد كْون بعض الظواهر 

فعالً إلهيّاً عاّماً أو خاّصاً. عىل سبيل املثال، يبدو أّن مسألة القربان املقّدس يف املذهب 

الكاثولييك )حيث يُصبح الخبز والخمر جسد املسيح ودمه( أو بعض معجزات الشفاء 

خارج الكتاب املقّدس هي اعتياديٌة مبا فيه الكفاية لتكون جزءاً من الفعل اإللهي العام 

ل اإللهي الخاص من ِقبل الله. قام ألستون  ولكن يبدو أنّها تشتمُل عىل نوٍع من التدخُّ

األفعال  بأّن  اعترب  حيث  املبارشة  وغري  املبارشة  اإللهية  األفعال  بني  بالتفريق   )1989(

املبارشة تجري دون استخدام األسباب الطبيعية بينام تتحّقق األفعال غري املبارشة من 

التفريق، يوجد أربعُة أنواٍع من األفعال  خالل األسباب الطبيعية. باالستفادة من هذا 

التي مُيكن أن يُجريها الله: مُيكنه عدم الترصُّف يف العامل عىل اإلطالق، أو الترصف بشكٍل 

مبارٍش فقط، أو الترصف بشكٍل غريِ مبارٍش فحسب، أو الترصف بشكٍل مبارٍش وغريِ مبارٍش 

معاً.

 يف أدبيات العلم والدين، يوجد سؤاالن رئيسيان حول الخلق والفعل اإللهي. إىل أيِّ 

حدٍّ مُيكن أن تتطابق العقيدة املسيحية عن الخلق واآلراء التقليدية عن الفعل اإللهي 

، مثالً: ماذا يعني قيام  مع العلم؟ كيف مُيكُن فهُم هذين املفهوَمنْي ضمن إطاٍر علميٍّ

الله بالخلق والفعل؟ ينبغي أن ناُلحظ بأّن عقيدة الخلق ال ترُّصح بيشٍء عن عمر األرض 

د منطاً من الخلق، وهذا يسمُح بوجود نطاٍق واسعٍ من اآلراء املمكنة ضمن  وال تُحدِّ

العلم والدين حيث تَُعدُّ نظرية خلق األرض الفتيّة واحدًة من اآلراء التي تتطابُق مع 

التي  الكبري  االنفجار  كنظرية  العلمية  النظريات  بعض  فإّن  بالفعل،  املقّدس.  الكتاب 

عقيدة  مع  متناِسبًة  تبدو   )1927( ليميرت  جورج  البلجييك  الراهب  مرٍّة  ألّول  اقرتحها 

الخلق حيث يظهر دعُمها ملبدأ الخلق من العدم ألنّها تنّص عىل أّن الكون قد تشّكل 

من وضعٍ اتّسم بغاية الحرارة والكثافة منذ نحو 13.8 مليار سنة بالرغم من أّن بعض 

. الفالسفة قد عارضوا التفسري الذي يُفيُد بأّن الكون له مبدأٌ زمنيٌّ

 متثّلْت املحصلة النهائية لالكتشافات العلمية منذ القرن السابع عرش بحسب املنهج 

الغريب بإبعاد الله بشكٍل متناٍم إىل الهامش، وقد تحّقق خرْق العلم مليدان الدين )املسيحي 

أوالً: قامت االكتشافات العلمية -من الجيولوجيا ونظرية التطور  تحديداً( عرب طريقني: 
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عىل وجه الخصوص- بتحّدي البيانات اإلنجيلية حول مسألة الخلق وحلّت مكانها. بينام 

ال تحتوي عقيدة الخلق عىل تفاصيل حول كيفية الخلق وزمانه، إال أّن اإلنجيل كان يُعترََبُ 

حّجًة. ثانياً، يبدو أّن املفهوم الصادر عن القوانني العلمية للفيزياء يف القرنني السابع عرش 

والثامن عرش مل يرتك مجاالً للفعل اإللهي الخاص. سوف نناقش هذين التحدينّي يف ما ييل 

مع حلوٍل مقرتحة يف األدبيات املعارِصة للعلم والدين.

التاريخية،  للمعلومات  كمصدٍر  اإلنجيل  عىل  املسيحيون  املفّكرون  اعتمد  عادة،   

الواردة يف أول  القصص  الخلق -وعىل وجه الخصوص  التفسري اإلنجييل لقصص  ولكّن 

فصلني من سفر التكوين )وبعض الفقرات األخرى املتناثرة كتلك الواردة يف سفر أيوب(- 

يبقى مليئاً بالصعوبات. هل ينبغي تفسري هذه النصوص بأسلوٍب تاريخيٍّ أو مجازيٍّ 

؟ وماذا نفعل بحقيقة وجود االختالف يف ترتيب الخلق ضمن هذه القصص؟  أو شعريٍّ

ليك  اإلنجيل  باستخدام  األنغليكانيني،  األساقفة  رئيس   ،)1656-1581( جيمز آرش  قام 

يحّدد أّن بدء الخلق كان يف السنة 4004 قبل امليالد. عىل الرغم من أّن هذه التفاسري 

الحرفية لقصص الخلق يف اإلنجيل مل تكن نادرًة وما زال يتّبعها املؤمنون بنظرية خلق 

األرض الفتية يف يومنا الحايل، إال أنّه سبق وقام علامء الالهوت قبل آرش بتقديم تفاسري 

بديلة وغري حرفية للمضامني اإلنجيلية. منذ القرن السابع عرش فصاعداً، تعرّضت عقيدة 

الخلق يف املسيحية للضغط من علم الجيولوجيا حيث أشارت االكتشافات إىل أّن عمر 

الثامن عرش، قام فالسفة  القرن  امليالد. من  أكرب بكثري من 4004 عام قبل  األرض هو 

)ما  تحويلية  نظرياٍت  باقرتاح  وداروين  تشيمربز،  ميليه، المارك،  أمثال  طبيعيون من 

يُسّمى اليوم تطوُّرية( تبدو غري متطابقة مع تفاسري الكتاب املقّدس حول الخلق املميّز 

لألنواع. بعد نرش كتاب داروين »أصل األنواع« )1859(، نشأ نقاٌش مستمرٌّ حول كيفية 

إعادة تفسري عقيدة الخلق عىل ضوء نظرية التطوُّر.

أجل  من  اإللهي  الفعل  نطاق  بتحديد   )2003( هيولِت  ومارتينيز  بيرتز  تيد  قام   

للعلم  املعارِصة  األدبيات  يف  اإللهي  والفعل  الخلق  حول  املختلفة  املواقف  توضيح 

والدين، وفرّقا بني بُعَدين يف هذا النطاق وهام: درجة الفعل اإللهي يف العالَم الطبيعي 

وهيئة التفاسري السببية التي تربُط الفعل اإللهي بالعمليات الطبيعية. يف أحد الطرفني، 
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يقُف املؤمنون بالخلق الذين يعتقدون بأّن الله قد خلق العالَم وقوانينه األساسية وأنّه 

يقوُم أحياناً بأفعاٍل إلهيٍة مميّزٍة )املعجزات( التي تتدّخل يف نسيج القوانني، ويُنكرون 

وجوَد أّي دوٍر لالنتقاء الطبيعي يف أصل األنواع. يف عقيدة الخلق، توجد نظرية خلق 

األرض القدمية ونظرية خلق األرض الفتيّة. تقبُل النظرية األوىل بعلم الجيولوجيا ولكّنها 

االثنني معاً. إىل جانب عقيدة  الثانية  النظرية  ترفُض  بينام  التطّورية  البيولوجيا  ترفض 

ل اإللهي يف العمليات الطبيعية.  الخلق، ترُد مسألُة التصميم الذيك التي تؤكُّد عىل التدخُّ

يعتقُد املؤمنون بالتصميم الذيك يف عملية الخلق بأّن الدليل عىل هذا التصميم يقُع يف 

التعقيدات غري القابلة لالختزال الكامنة يف الكائنات الحيّة، وعىل هذا األساس يستنتجون 

وجوَد التصميم والهدفية. كغريهم من املؤمنني بقضية الخلق، يُنكرون وجوَد دوٍر مهم 

يّل  التدخُّ التفسري  ويؤكّدون عىل  العضوي  التعقيد  تشكيل  الطبيعي يف  االنتقاء  لعملية 

للفعل اإللهي. ألسباٍب سياسيٍة، ال يُحّددون بأّن املصّمم الذيك الذي يؤمنون به هو الله 

ألنّهم يأملون تجنَُّب الفصل الدستوري بني الكنيسة والدولة يف الواليات املتّحدة الذي 

يحظُر تعليم العقائد الدينية يف املدارس الرسمية.

 أّما علامء التطّور املؤمنون بالله، فإنّهم يتّخذون منهجاً غرَي تدخيلٍّ تجاه الفعل اإللهي 

ويعتربون بأّن الله يخلُق بشكٍل غريِ مبارٍش عرَب قوانني الطبيعة )االنتقاء الطبيعي مثالً(. عىل 

سبيل املثال، يعترُب عامل الالهوت جون هاوت )2000( بأّن العناية اإللهية هي حبٌّ للغري 

وأّن االنتقاء الطبيعي وغريه من العمليات الطبيعية هي تجلياٌت لهذا الحب ألنّها تدعُم 

االستقالل والحرية. عىل الرغم من أّن علامء التطوُّر املؤمنني بالله يسمحون مبقداٍر من 

د املسيح- إال أّن الربوبيني من أمثال مايكال  الفعل اإللهي الخاص –خصوصاً معجزة تجسُّ

كوري )1994( يعتربون أنّه يوجد فقط فعٌل إلهيٌّ عام: أي أّن الله قد وضع قواننَي الطبيعة 

ٍل إضايف من ِقبله. عىل الرغم من ذلك، فإّن مذهب  ويدعها تجري كالساعة من دون تدخُّ

الربوبية بعيٌد جّداً عن املادية األنطولوجية التي تُفيُد بأّن العامل املادي هو وحده املوجود.

يف  الفلسفية.  وتفسرياتها  الفيزيائية  بالتطّورات  اإللهي  الفعل  حول  اآلراُء  تأثّرْت   

روبرت بويل وجون ويلكينز  أمثال  الطبيعيون من  الفالسفة  قام  السابع عرش،  القرن 

التي  النظامية والقانونية هي  العمليات  بأّن  تُفيُد  العالَم  بتطوير نظرٍة ميكانيكيٍة إىل 
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تحكمه. ولكّن القوانني الثابتة قد شّكلت صعوباٍت أمام مفهوم الفعل اإللهي الخاص، إذ 

ٍد بالقوانني؟ إحدى أساليب النظر إىل املعجزات  كيف مُيكُن لله أن يترصّف يف عامٍل محدَّ

واألشكال األخرى من الفعل اإللهي الخاص هي اعتبارها أفعاالً تُعلُّق أو تُهمل القوانني 

الطبيعية بطريقٍة ما. عىل سبيل املثال، عرّف ديفيد هيوم املعجزة كـ »انتهاٍك إلحدى 

«، وبعده، قام ريتشارد  ٍل فاعٍل غريِ مريئٍّ قوانني الطبيعة مبشيئٍة محّددٍة لإلله أو تدخُّ

سوينبورن بتعريف املعجزة كـ »انتهاٍك لقانون طبيعيٍّ من ِقبل اإلله«. عادًة ما يوصف 

ٌد سببيّاً وبالتايل  لية تعترُب بأّن العالَم محدَّ ، والتدخُّ مفهوم الفعل اإللهي عىل أنّه تدخُّيلٌّ

ذلك،  النقيض من  ولكن عىل  الخاصة.  اإللهية  األفعال  أمام  املجال  يفتح  أن  الله  عىل 

ٍد  تقتيض أشكال الفعل اإللهي غري التدخلية أّن العالَم يف إحدى مستوياته هو غرُي محدَّ

سببيّاً وبالتايل يستطيُع الله الترصُّف من دون تعليٍق أو إهامٍل لقوانني الطبيعة.

 يف القرن السابع عرش، أفاد رشُح آليات الطبيعة عىل ضوء القوانني الفيزيائية الدقيقة 

القرن  خالل  ذروته  إىل  التصميم  دليل  وصل  اإللهي.  املصّمم  عبقرية  عىل  الداللة  يف 

السابع عرش وأوائل القرن الثامن عرش، وليس مع إصدار كتاب ويليام باييل »الالهوت 

الطبيعي« )1802( الذي يَُعدُّ صوتاً متأخراً يف الجدال حول دليل التصميم. عىل سبيل 

املثال، اقرتح سامويل كالرك وجوَد برهاٍن استداليلٍّ منبثٍق من التصميم وذلك من خالل 

الرجوع إىل علم نيوتن، ونبّه إىل وجود »االنتظام الرائع لحركات جميع الكواكب من 

دون أفالك التدوير، واملحطات، واالرتدادات أو أيِّ انحراٍف أو ارتباٍك عى اإلطالق«.

 إحدى االستنتاجات األخرى التي أشارت إليها الفيزياء الجديدة املستندة إىل القوانني 

ل اإلله. يبدو أّن فهم  هي أنّه باستطاعة الكون الجريان بيرٍس من دون الحاجة إىل تدخُّ

الكون بطابعٍ حتميٍّ وعىل أنه محكوٌم من قبل القوانني السببية الحتمية –كام أبرزه البالس 

رئيسيّاً  عنرصاً  يَُعدُّ  الذي  الخاص  اإللهي  للفعل  مجال  أيَّ  يرتك  مل  مثالً-   )1827-1749(

يف العقيدة املسيحية املتمثّلة بالخلق. اعرتض نيوتن عىل هذه التفاسري يف ملحق كتابه 

Principia يف 1713 واعترب أنّه مُيكن رشح حركة الكواكب وفقاً لقوانني الجاذبية إال أّن 

مواقع مداراتها ومواقع النجوم التي تبتعد مبا فيه الكفاية حيث ال تؤثّر عىل بعضها من 

ناحية الجاذبية تقتيض تفسرياً إلهيّاً. احتّج ألستون )1989( -عىل خالف املفّكرين من أمثال 
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بولكينغهورن )1998(- أّن الفيزياء امليكانيكية قبل القرن العرشين تطابقْت مع الفعل 

واإلرادة الحرّة اإللهية. حينام نفرتُض وجود عامٍل محتوٍم بشكٍل تامٍّ ووجود العلم اإللهي 

الكيل، مُيكن أن يقوم الله بوضع الرشوط األولية وقوانني الطبيعة بطريقٍة تُحّقق خططه، 

ويف هكذا عامٍل ميكانييك يكوُن كلُّ حدث هو فعٌل إلهٌي غري مبارش.

م يف الفيزياء يف القرن العرشين –ومن ضمنها نظريات النسبية   قامْت أوجه التقدُّ

العامة والخاصة، ونظرية الفوىض، ونظرية الكم- برفض النظر إىل الخلق كآلية الساعة 

امليكانيكية. يف النصف األخري من القرن العرشين، تّم استكشاف نظرية الفوىض وفيزياء 

الكم كوسائَل ممكنٍة إلعادة تفسري الفعل اإللهي. اقرتح جون بولكينغهورن )1998( بأّن 

العالَم فحسب،  إبستمولوجيًة ملا مُيكن أن نعرفه عن  م حدوداً  تُقدِّ الفوىض ال  نظرية 

انتهاٍك  دون  يترصّف  أن  لله  مُيكن  حيث  أنطولوجّياً«  »انفتاحاً  أيضاً  للعاَم  تُوفُِّر  بل 

بالعامل  انتقاله من معرفتنا  النموذج يف  إحدى صعوبات هذا  تكمُن  الطبيعة.  لقوانني 

محّددٍة  غرُي  النتائَج  أّن  الفوىض  نظرية  تعني  هل  العامل:  ماهية  االفرتاضات حول  إىل 

فعالً أو أننا كبرٍش محدودين ال نستطيع التنبُّؤ بها؟ اقرتح روبرت راسل )2006( أّن الله 

يترصّف يف الحوادث الكمية، وهذا يسمح له أن يعمل بشكٍل مبارٍش يف الطبيعة من دون 

. مبا أنّه ال توجد أسباٌب طبيعيٌة  نقض قوانينها، وبالتايل يكوُن هذا النموذج غرَي تدخُّيلٍّ

فّعالٌة عىل املستوى الكمي وفقاً لتفسري كوبنهاغن مليكانيكيا الكم، يتّم اختزال الله يف 

األسباب الطبيعية، وقد لّخص موريف )1995( منوذجاً تصاعديّاً مامثالً حيث يترصّف الله 

يف الفضاء الذي يوفّره عدم التحديد الكمي. لقد القت هذه املحاوالت لتحديد أفعال 

الله ضمن ميكانيكيا الكم أو نظرية الفوىض –والتي أطلقْت عليها ليديا جايغر »الفيزيائية 

زائد الله«- نقداً شديداً، فمن غري الواضح يف النهاية إذا كانْت تسمح نظرية الكم بحدوث 

الفعل اإلنساين الحر فضالً عن الفعل اإللهي الذي ال نعرف الكثري عنه. إىل جانب هذا، احتّج 

ويليام كارول )2008( استناداً إىل الفلسفة التومائية عىل أّن املفّكرين من أمثال موريف 

وبولكينغهورن قد أخطآ عىل مستوى املقولة، فالله ليس سبباً بالطريقِة نفِسها التي تكوُن 

فيها املخلوقات أسبابًا فيتنافس مع األسباب الطبيعية، وال يحتاج الله إىل عدم التحديد ليك 

يترصّف يف العامل، بل إّن الله كسبٍب رئييسٍّ يدعُم ويضع األساس لألسباب الثانوية.
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 بينام يتوافُق هذا الحل مع مذهب الحتمية )حيث ال تهم كثرياً التفاصيل الدقيقة 

للفيزياء وفقاً لهذه النظرة(، إال أنّه يُشوِّش الفارق بني الفعل اإللهي العام والخاص. عالوًة 

الطبيعية  الله ضمن األسباب  أّن فكرة كون  التجسيد تُشري إىل  فإّن عقيدة  عىل ذلك، 

. ليست غريبًة يف الالهوت وأّن الله يترصّف أحياناً كسبٍب طبيعيٍّ

 برز جداٌل حول الدرجة التي تكوُن فيها العشوائية ميزًة أصيلة للخلق وكيف يرتابط 

التطّور  الصدفة والعشوائية خصائَص مهمًة يف نظرية  تُشكُِّل  الصدفة.  اإللهي مع  الفعل 

)أي االستبقاء غري العشوايئ لالختالفات العشوائية(. يف تجربٍة فكريٍة شهريٍة، تخيّل غولد أنّه 

بإمكاننا إرجاع رشيط الحياة إىل زمن »طَفل بورغيس« )أي منذ 508 مليون سنة(، ولكّن 

فرصة وصولنا إىل أيِّ يشٍء يُشبه الكائنات الحية يف زمننا الحايل هي ضئيلٌة إىل درجة االنعدام.

 وفقاً للتفسري اإللهي، قد تكوُن العشوائية بُعداً ظاهراً فقط للخلق أو ميزًة أصيلًة. 

يُشرُي بالنتينغا إىل أّن العشوائية تفسرٌي فيزيايئٌّ للدليل، وهناك إمكانيٌة بأّن الله قد هدى 

كلَّ طفرٍة يف عملية التطوُّر. بهذه الطريقة، يكون الله قد هدى مسرية التاريخ التطوُّري 

عرب التسبُّب بإحداث الطفرات الصحيحة يف الوقت املناسب وبالتايل قام بحْفظ أشكال 

الحياة التي أفضْت إىل النتائج التي توّخاها.

 من ناحيٍة أخرى، يعترُب بعُض املفّكرين أّن العشوائية هي ميزٌة أصيلٌة يف التصميم 

وليست مجرّد مظهٍر فيزيايئٍّ خادٍع. يكمُن التحّدي الذي يُواجههم يف تفسري كيفية تطابُق 

العناية اإللهية مع العشوائية الفعلية )وفق نظرة مذهب الربوبية، مُيكن للفرد أن يقول 

ببساطة بأّن الله قد أنشأ الكون ولكّنه مل يتدّخل يف مجراه ولكّن هذا الخيار ليس ُمتاحاً أمام 

املؤمنني باأللوهية، ومعظُم املفّكرين يف ميدان العلم والدين هم مؤمنون وليسوا ربوبيني(.

اإللهي  للفعل  التومائية  النظرة  إىل  استناداً   )1996( جونسون  إليزابيث  احتّجْت   

عىل أّن العناية اإللهية والعشوائية الحقيقية يتطابقان. مينح اللُه املخلوقاٍت قًوى سببيًة 

فعليًة وبالتايل يجعلها أفضَل ماّم كانت لتكون عليه إذا افتقرْت لهذه القوى. الحوادث 

يُنشئ  الذي  اإللهي  اإلبداع  من  شكٌل  هي  والصدفة  ثانويٌة،  أسباٌب  هي  العشوائية 

ع والحرية. الحداثة والتنوُّ
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 IAN G. BARBOUR, Issues in science and religion, 1966, Carleton College Northfield, Minnesota, United States of America by 

Prentice-Hall, Inc.Englewood Cliffs, N. J.

تعريب: هبة نارص.

]2]-إيان جرايم بربور )تأريخ الوالدة عام 1923م - مدينة بكني(: أستاٌذ صينيٌّ متخّصٌص بتدريس علم الالهوت، وقد أكمل دراساته العليا يف فرع الفيزياء 

بربيطانيا وعلم الالهوت يف مدينة شيكاغو األمريكية، وامتهن التدريس والبحث العلمي يف العديد من الجامعات األمريكية حتّى وافاه األجل يف عام 2013م 

بوالية مينيسوتا.
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هذه  عن  النظر  وبغّض  الفكرية؛  الزدواجية  من  باً  رصف اعتبارها 
ي هذه المقالة، 

المؤاخذات، هناك نقاط ضعٍف أخرى نستشّفها �ف
ي مقالته 

ي ساقها �ف
ي جانٍب من المباحث ال�ت

ومن جملتها أنّه تطّرق �ف
عيس  ي  الن�ب شخصية  كون  عىل  فيها  أّكد  ي 

ال�ت بارت  نظرية  إىل 
(عليه السالم) وحياً وأنّه كلمة هللا، وعىل أساس هذه الرؤية يجب 
ي الكتاب المقّدس نظراً لضيق 

ذعان إىل وجود تعارض ونقص �ف الإ
أفقاً  يمتلكون  ل  اً  ب�ش مدّونيه  لكون  لكّتابه  الفكري  الأفق  نطاق 
فكرياً مطلقاً. بما أّن إيان بربور كان مسيحياً، فمن البديهي أنّنا نراه 
، والمسيح عيس (عليه  ل يتطّرق إىل نقد نظرية بارت بشكٍل جادٍّ
ّ وإن كان كلمة هللا وقد  سالمية ح�ت السالم) بحسب تعاليمنا الإ
نجيل الحقيقي  نزل عىل قلبه وحي السماء، لكّننا اليوم ل نجد الإ

. ف الذي جاء به بصفته كتاباً سماويّاً باتّفاق جميع المسلم�ي

ي عيس  الن�ب ي اعت�ب الوحي الذي نزل عىل  الغر�ب الباحث  هذا 
مجرَّد  السالم)  (عليهم  والرسل  الأنبياء  وسائر  السالم)  (عليه 
سالمية  الإ مبادئنا  أّن  إل  متواصٍل،   ِ وغ�ي منقطٍع  تأريخيٍّ  حدٍث 
عىل  ل  ف ي�ف الذي  الوحي  لأّن  وتفصيالً،  جملًة  الكالم  هذا  ترفض 
اعتبار  يمكن  ل  لذا   ، يعي� ت�ش وحٌي  هو  ومرسٍل   ٍّ ي ن�ب كّل  قلب 
يعي بأنّه من خصائص الأنبياء والرسل (عليهم  الوحي غ�ي الت�ش
السالم)، فما من شأنه البقاء والستمرار هو مضمون الوحي الذي 
ٍ جّراء  نزل عليهم، وقد تعرّض عىل مّر العصور إىل تحريٍف وتغي�ي
مثال  وأبرز  ها،  وغ�ي والسياسية  الثقافية  الخارجية  العوامل   ّ ش�ت
لهذه الظاهرة العهدان القديم والجديد اللذان تعرّضا لتحريف 
من  بقي مصوناً  متواتراً  نّصاً  الكريم بصفته  القرآن  لكّن  مشهود؛ 
تأث�ي هذه العوامل ولم يطرأ عليه أيُّ تحريٍف يذكر، لذا بإمكاننا 
العتماد عىل نّصه الذي هو وحٌي خالٌص لالّطالع عىل ما نزل عىل 

ي عرص الرسالة.
الناس �ف

نسان المعارص  ف الإ شارة هنا إىل أّن الختالف الوحيد ب�ي تجدر الإ
ي الّطالع عىل مغزى الوحي بشكٍل 

وإنسان عرص الرسالة يكمن �ف
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ي 
ٍن، فإنسان عرص الرسالة اّطلع عليه بشكٍل شفويٍّ �ف شفويٍّ أو مدوَّ

ٍن. نسان المعارص يّطلع عليه بشكٍل مدوَّ ف أّن الإ ح�ي

يان  لإ الفكرية  المنظومة  عىل  يرد  الذي  الأساسي  النقد  إًذا، 
بربور يتمحور حول مبادرته إىل تحليل آراء ونظريات العديد من 
عة الوضعية  ف ي مضمار المذهب الوجودي وال�ف

المفّكرين البارزين �ف
المنطقية، كما سّلط الضوء عىل ما ُطرح من قبل علماء الالهوت 
ٍّ واحدٍة  ف الجدد، حيث تحّدث عنها بأسلوٍب تحليىلي الأرثوذكسي�ي
العلم والدين فيها؛  ف  ثّم أشار إىل وجود تعارض ب�ي الأخرى  تلو 
ف قراءة  لذا نرجو من القّراء الكرام اللتفات إىل هذه المسألة ح�ي

المقالة.

کلمة التحرير

التناقضات بين الالهوت والعلم

م أوالً بعض اآلراء املتباينة حول القضية التي تُفيُد أّن مناهج العلم والدين   سوف نقدِّ

ينفصل هذان املرشوعان ويستقاّل  أن  ينبغي  املفكِّرين،  لهؤالء  تختلُف جوهريّاً. وفقاً 

. ال ميتلُك مضمونهام وموضوعهام أيَّ يشٍء ُمشرتك، وعالوًة عىل  عن بعضهام بشكٍل تامٍّ

ذلك تختلُف طرائُق وصولهام إىل املعرفة إىل درجة انعداِم أيِّ نقاٍط تستدعي املقارنة 

العلم عرب فصلهام عن  مقابل هجمة  الدين يف  الدفاع عن  يتحّقُق  املثِمر.  القياس  أو 

، فتنعدم فرصة نشوء النزاعات ألنّه يتّم تعيني مسألٍة ما إىل ميداٍن  بعضهام بشكٍل تامٍّ

واحٍد منهام -وليس إىل االثنني معاً عىل اإلطالق- وذلك وفقاً ألُسس التحديد. انطالقاً من 

االعتبار نفسه، ال مُيكن أن يُساهم أيٌّ منهام بشكٍل إيجايبٍّ تجاه اآلخر، وما يهمُّ الالهوت 

ال يهمُّ العلَم وليس يف ُمتناوله –والعكس صحيٌح. إن جاز التعبري، يحتلُّ كلُّ واحٍد منهام 

مقصورًة منيعًة يف الفكر البرشي، وتُنَسُب »النزاعات« القدمية إىل حاالت اإلخفاق يف 

إدراك هذه االختالفات.

يف  والعلمي.  الالهويت  الفهم  بني  الرتابط  عدم  أسباب  عن  ُمختلفٌة  بياناٌت  هناك   
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البرشية،  االكتشافات  الالهوَت عن جميع  مُتيُِّز  الوحي  فرادُة  الجديدة،  األرثوذوكسية 

غري  واألدوات  الشخيص  الوجود  بني  االنقساُم  يُشكُِّل  الوجودي  املذهب  يف  ولكن 

اللغة  وظيفة  االختالُف يف  فيُمثُِّل  اللغوي  التحليل  يف  وأّما  التناقض،  أرضيَة  الشخصية 

الدينية والعلمية أساَس التبايُن. ولكن عىل الرغم من ذلك، تتوّحُد هذه التفاسري الثالثة 

التحفُّظات حول  التعبري عن  التناقض بالالهوت والعلم بل أيضاً يف  ال فقط يف إلحاق 

ل إىل الفهم الديني. تتّفُق هذه التفاسري الثالثة أيضاً عىل انعدام  أهليّة العقل يف التوصُّ

النتائج امليتافيزيقية يف النظريات العلمية، وتؤكُِّد أّن العلم مينُح معرفًة تقنيًة فحسب 

من  نتوقّع  أن  ينبغي  ال  وأنّه  الطبيعة  يف  بها  التنبُّؤ  مُيكن  التي  االنتظام  حاالت  عن 

يقوم هؤالء  األخالقية.  املعايري  أو ملجموعٍة من  الحياة  لفلسفة  القاعدة  تقديَم  العلم 

املفكِّرون برفْض خدمات امليتافيزيقيا كجرٍس بني العلم والدين ويُهاجمون محاوالت كلٍّ 

من املؤمنني وامللحدين الستخدام العلم دعامً ملواقفهم الالهوتية والفلسفية، ويُقاُل بأنّه 

الخاصة  االنشغاَل بشؤونه  الطبيعيات والالهويت  العالِم يف ميدان  ينبغي عىل كلٍّ من 

ل بأمور اآلخر. وعدم التدخُّ

نسان )الأرثوذوکسية الجديدة( ي مقاِبل ا�تشاف ال�
لهي �ف ي ال�

1.التج�ي الذا��

 مل يُؤثِّر أحٌد أكرث من كارل بارث عىل الفكر الربوتستانتي يف القرن العرشين. قام 

بارث بالكتابة يف الفرتة التي تلْت الحرب العاملية األوىل حينام أّدت النزاعاُت الدولية 

إىل زعزعة التفاؤل باإلنسان وقدراته، فكانت رّدُة فعله عنيفًة ضّد ليربالية القرن التاسع 

أّن املسيحية قد فقدت رسالتَها املتميِّزة  اّدعى بارث  عرش الذي كان قد تدّرج عليها. 

عىل يد الليرباليني فأصبح اللُه قوًة ُمحاِيثة داخل العملية الكونية، واختُزِل املسيح كمثاٍل 

م الحتمي، واألهم من كّل ذلك  للخري البرشي، وتّم تجاهل إثم اإلنسان يف افرتاض التقدُّ

ل الفلسفي، أو  أنّه تّم إبدال الوحي اإللهي باملحاوالت البرشية الكتشاف الله عرب التأمُّ

الضمري األخالقي، أو التجربة الدينية.

 يف مقابل هذه اآلراء، أرّص بارث عىل أّن الله هو عىل الدوام »اآلخر كلياً« والرب 

املتسامي الذي مُيكن معرفتُه فقط حينام يُريد الكْشَف عن ذاته كام فعل بشكٍل بارز عرب 
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عيىس املسيح. هذا اإلله املالك والقّدوس يختلُف جذريّاً عن العامل وينفصُل عن اإلنسان 

املذنب عرب فجوٍة ال مُيكن عبورها إال من الجانب اإللهي ال اإلنساين، وينبغي أن مُيثِّل 

الكشُف الذايت اإللهي لإلنسان –ال بحث اإلنسان عن الله- نقطَة انطالق الالهوت. يف 

كلِّ مقارنٍة أظهرْت فيها الليربالية االستمرار والتشابه، وجد بارث أّن االنقطاع واالختالف 

يسودان حيث هناك انقطاٌع بني الوحي والعقل الطبيعي، وبني الله والعامل، وبني املسيح 

والرجال اآلخرين، وبني املسيحية واألديان األخرى. ينبغي أن يتمحور علُم الالهوت حول 

واملؤّهالت  األفكار  إىل  وليس  باملسيح  املتجيّل  وفعله  الله  إىل  ينظر  وأن  واملسيح  الله 

البرشية. اإلميان ليس حّجًة معقولًة ولكّنه هبٌة من الله وطاعٌة برشيٌة كردٍّ شخيصٍّ عىل 

املبادرة اإللهية.

 يؤكُِّد بارث أّن الوحي الرئييس هو شخص املسيح والكلمة التي أضحْت جسداً، أّما 

الكتاب املقّدس فهو تدويٌن برشيٌّ محٌض يشهُد عىل حادثة الوحي هذه. تجىّل فعُل الله 

يف املسيح وليس عرب إمالء كتاٍب معصوٍم، وبالتايل مُيكننا القبول بكّل اكتشافات النقد 

التاريخي والتحليل التوثيقي حول القدرات البرشية املحدودة لكتّاب اإلنجيل والتأثريات 

ويُخاِطُب  اإلنسان،  مع  حاليّاً  الله  يلتقي  ذلك،  إىل  باإلضافة  أفكارهم.  عىل  الثقافية 

كحاكٍم  نفَسه  ويُظِهُر  املاضية،  لألحداث  التاريخي  التدوين  هذا  عرب  معيّنني  أشخاصاً 

وُمخلٍِّص خصوصاً عرب تبليغ »الكلمة«. مضموُن الوحي ليس مجموعًة من االفرتاضات 

عن الله بل الله ذاته يف ُحكمه ومغفرته.

 لقي الالهوت الباريث استجابًة واسعة االنتشار يف أوروبا بني الحربني العامليتنْي. اسرتّد 

هذا الالهوت االعتقاَد الذي اتّسم به عرص اإلصالح والذي متّثل بسيادة الله ومركزية 

املسيح وقوة اإلثم والنعمة ومتايز الوحي، وهي أموٌر كان قد أهملها العرصيّون والعديد 

من الليرباليني. ولكن مع ذلك، مل يرفض البارثيون التحليَل التاريخي للوثائق اإلنجيلية 

تُعيد صياغة  أن  الحركة  املحافظني. استطاعت هذه  كام فعل األصوليون والعديد من 

أثّرت هذه »األرثوذوكسية  االعتبار، وقد  بعني  اإلنجييل  النْقد  أخذ  الوحي مع  مفهوم 

الغرب وظهرْت بشكٍل  أرجاء  الديني يف  الفكر  تُسّمى- عىل  الجديدة« –كام أصبحت 

األرثوذوكسية  هذه  زالت  ما  وغريهم.  نيبور،  رينهولد  برانر،  إميل  كتابات  يف  ٍل  ُمعدَّ
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الجديدة شائعًة بني الالهوتيني الربوتستانتيني يف أوروبا ولديها متثيٌل قويٌّ يف أمريكا )عىل 

الرغم من أنّه منذ الحرب العاملية الثانية اقرتب العديد من أتباعها نحو الليربالية األكرث 

املحافظ اإلصالحي  يقرتُب  السياسية، فقد  القريبة. وكام يف  العقود  التي طبعْت  اتّزاناً 

كثرياً من الليربايل املقوَّم(.

 وفقاً لألرثوذوكسية الجديدة، ينبثُق االختالف بني مناهج الالهوت والعلم من االختالف 

بني موضوع املعرفة الخاص بكلٍّ منهام. يتناوُل الالهوت اإللَه املتسامي والغامض الذي 

يختلُف جذرياً عن العامل الذي يدرسه العلم الطبيعي حيث ال مُيكن استخدام نفس املناهج 

يف الحقلني معاً. يُعرَُف الله فقط ألنّه قد أظهر نفَسه عرب املسيح، وأّما العلم فإنّه يتقّدم 

عرب االكتشاف البرشي وال يُساِهم بيشٍء لصالح اإلميان الديني الذي يعتمُد كليّاً عىل املبادرة 

ُه رّواُد األرثودوكسية الجديدة انتقاداً شديداً أليِّ الهوٍت طبيعيٍّ يستدلُّ عىل  اإللهية. يُوجِّ

وجود الله عرب براهني وجود اإلبداع يف الطبيعة، ويعتربون أّن الله ال يُعرَف من خالل خلْقه 

–عدا املسيح- ألّن الذنوب تحوُل دون رؤية العقل البرشي للعالَم كصناعٍة إلهية. ال مُيكن 

سدُّ الثغرة بني الله واإلنسان من الجانب البرشي، وال توجد نقاٌط ُمشرتكٌة بني أفكار العلم 

الطبيعي والالهوت.

م مساهمًة لالهوت أو أن يتعارض معه. يف   بالتايل، ال مُيكن للعلم الطبيعي أن يُقدِّ

األصولية، هناك إمكانيٌة للتعارض ألنّه قد تّدعي كلٌّ من الفرضيات العلمية والنصوص 

األرثودوكسية  إىل  استناداً  ولكن  نفِسها.  لألحداث  بياٌن حريفٌّ  أنّها  املعصومة  اإلنجيلية 

الجديدة، ال يُخربنا الكتاُب املقّدس أمراً جازماً عن املسائل العلمية، واألفكار »العلمية« 

القدمية.  العصور  يف  أيام   10 قبل  املتداَولَة  الخاطئة  التخمينات  هي  اإلنجيل  ملؤلفّي 

كام يُعربِّ نيبور، ينبغي أن نأخذ اإلنجيل »جديّاً ولكن ليس حرفّياً«. عىل سبيل املثال، 

رمزيٍة  كصورٍة  الَخلق  قّصَة  يُظِهرون  املعارِصين  اإلنجيل  علامء  معظم  أّن  نرى  سوف 

لعالقة اإلنسان والعامل األساسية مع الله وأّن رسالة هذه القّصة تتعلّق مبخلوقية اإلنسان 

هذه  فْصُل  مُيكن  الطبيعي.  النظام  يف  الكامن  الخري  إىل  باإلضافة  الله  عىل  واعتامده 

آدُم كشخصيٍة  يُؤَخُذ  يُعربِّ عنها، فال  الذي كان  القديم  الكون  الدينية عن علم  املعاين 

تاريخيٍة بل كرمٍز لإلنسان يف انتقاله من الرباءة إىل املسؤولية والذنب والشعور باإلثم. 
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ال متتلُك هذه النظرة أيَّ عالقٍة بالتفاسري العلمية ملنشأ الحياة، وبالتايل يكوُن العالِم يف 

ل الالهويت، والعكس صحيح، ألّن  ميدان الطبيعيات حرًّاً يف مزاولة عمله من دون تدخُّ

موضوعيهام يختلفان بشكٍل تام.

ي مقابل البتعاد الموضوعي )المذهب الوجودي(
2.المشارکة الذاتية �ف

 يف املذهب الوجودي، ينشأ التباُعد بني مناهج الالهوت والعلم بشكٍل رئييسٍّ من 

التعارض بني ميدان الشخصية الفردية ومجال األدوات املوضوعية. املذهب الوجودي 

عاً يف أوساط املفكِّرين املؤمنني  هاً يجُد تعبرياً ُمتنوِّ ليس منظومًة فكريًة بل موقفاً أو توجُّ

الدمناريك  الالهويت  العامل  كريكغارد،  هو  الرئييس  املؤثِّر  املذهب،  هذا  يف  وامللحدين. 

بالكاد  كتاباته  أّن  من  الرغم  عىل  التاسع عرش،  القرن  أوائل  يف  عاش  الذي  س  املتحمِّ

نالْت االنتباه إىل أن وصلنا إىل القرن الحايل ]العرشين]. تّم طرُح العديد من املواضيع 

وروايات  مرسحيات  يف  وخصوصاً  الحرب  بعد  األوروبية  األدبيات  يف  بقّوٍة  الوجودية 

سارتر وكامو. أّما هايدغر وجاسربز، فقد أبرزا هذه املواضيع بهيئٍة فلسفيٍة بينام قام 

علامء الهوتيون مختلفون كبوبر وبَلتامن بالتعبري عنها يف قالِب أحاديَث دينيٍة ُمعيّنٍة.

اإلنسانية  التجربة  إدراُك  بإمكاننا  أنّه  أشكاله  بجميع  الوجودي  املذهُب  يُؤكُِّد   

فقط من خالل اشرتاكنا الشخيص كأفراٍد فعليّني يتّخذون قرارٍت حرًّة، ال من  األصيلة 

خالل صياغة املفاهيم العاّمة املجرّدة أو القوانني الشاملة عن اإلنسان. كلُّ فرٍد مّنا هو 

فاعٌل فريٌد وُمبِدٌع ينبغي أن يُقاِوم تعامَل الغري تجاهه كأداٍة يف منظومٍة فكريٍة أو يف 

مكائد املجتمع العام. قام بعُض املفّكرين الوجوديني بانتقاد العلامء العتبارهم بشكٍل 

التي  أداٌة للتالُعب والتحكُّم، أو بسبب مساهمتهم يف املسألة  أّن اإلنسان هو  حتمٍي 

أوقعتْها التكنولوجيا بالثقافة اإلنسانية وتتمثُّل بإلغاء الشخصية. ولكن قد اعرتف ُمعظم 

املفّكرين الوجوديني بفائدة املعرفة العلمية واّدعوا أّن األحداث الرئيسية يف حياة الفرد 

الشخصية فحْسب هي التي تتواجُد خارج نطاق هذه املعرفة. أكّد هؤالء املفّكرون أّن 

فهَم أهّم مظاهر الوجود البري يتمُّ فقط عرب اتّخاذ القرارات، وااللتزام، واملشاركة يف 

الحياة وال يتحّقق أبداً عرب املوقف املنفِصل العقالين للعالِم يف ميدان الطبيعيات. من 
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العديدة يف املذهب الوجودي كالقلق، الشعور بالذنب، املوت، الحرية،  بني املواضيع 

اإلبداع، واتّخاذ القرار، نصبُّ اهتاممنا هنا عىل اإلبستمولوجيا الخاصة بهذا املذهب، 

الذاتية  التناقض األسايس هنا بني  يقُع  الفاعل.  ترتكُز عىل  املعرفة بطريقٍة  أي مقاربة 

الشخصية واملوضوعية غري الشخصية.

 لدى الفيلسوف اليهودي مارتني بابر بياٌن قد تّم اقتباسه كثرياً حول االختالف بني 

عالقة اإلنسان باألداة وعالقته بإنساٍن آخر. العالقة األوىل التي يُطلُِق عليها بابر »أنا-

هو )غري العاقل(« مُتثُِّل التحليَل املنفِصل والتحكُّم املتالِعب باألشياء غري الشخصية. أّما 

 ، وفوريٍّ ُمبارٍش  بفهٍم  بأكملها،  للشخصية  تامٍة  تتّسُم مبشاركٍة  فإنّها  »أنا-أنت«،  عالقة 

املتبادل  التفاُعل  عرب  اللقاء  يتحّقُق هذا  ذاته.  كغايٍة يف حدِّ  اآلخر  بالطرف  وباهتامٍم 

الصادق.  الحب  وتوفُّر  واإلحساس  الوعي  من خالل  وأيضاً  املنفِتح،  الحقيقي  والحوار 

مُيكن الدخول يف لقاء »أنا-أنت« ولكن ال مُيكن اختزالها يف مفاهيم عالَم الـ »هو )غري 

العاقل(«، أي ميدان املكان والزمان والسببيّة. بالنسبة ل بابر، يتّسُم لقاء اإلنسان مع 

الله عىل الدوام باملبارَشة واالشرتاك بعالقة »أنا-أنت«، بينام يتحّقُق االستفساُر العلمي 

يف ميدان »أنا-هو )غري العاقل(«.

ر مـن الفلسـفة الوجوديـة   قـام رودولـف بالتـامن بتطويـر شـكٍل متميِّـٍز ومؤثّـِ

املسـيحية. تُفيـُد إحـدى فرضياتـه الرئيسـية أّن اإلنجيـل يتحـّدث بشـكٍل خاطـٍئ عـن 

نشـاط اللـه وكأنّـه يشٌء مُيكـن وصُفـه بلغـة املـكان والزمـان. يعتـرُب بالتـامن أّن أيَّ 

مصطلحـاٍت »موضوعيـٍة« لتصويـر البُعـد اإللهـي الـذي يتسـامى فـوق املـكان والزمان 

هـي »خياليـٌة«. يُـرصُّ بالتـامن عـىل أّن العلـم الطبيعـي يف الوقـت الراهـن يُخربنـا بـأّن 

القوانـني الصارِمـة للسـببيّة تتحّكـُم باألحـداث املكانية-الزمنيـة وأنّنـا نعلـم مـن خـالل 

ـل الالهـويت أنّـه ال مُيكـن إضفـاء املوضوعيـة عـىل اإلله املتسـامي وأفعالـه وكأنّهام  التأمُّ

يقعـان يف نفـس ُمسـتوى الحـوادث الطبيعيـة. ولكـن بـدالً مـن رفـض اللغـة الخياليـة 

ببسـاطة كـيشٍء باطـٍل )كـام فعلـت الليرباليـة يف القـرن التاسـع عـرش(، أراد بالتامن أن 

يصـون مـا اعتـرب أنّـه معناهـا الوجـودي األصـيل يف التجربـة اإلنسـانية ناقـالً إيّـاه إىل 
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لغـة فهـم اإلنسـان لذاتـه، وآماله ومخاوفـه، وقراراتـه وأفعالـه. يتمثُّل السـؤال الرئييس 

ُ التصويـُر الخيـايل عـن وجـودي الشـخيص وعالقتـي  عـىل الـدوام كالتـايل: مـاذا يُعـربِّ

باللـه؟ تُشـرُي الرسـالة املسـيحية دامئـاً إىل إمكانياٍت جديـدٍة يف حيايت –اتّخـاذ القرارات، 

االنبعـاث، وإدراك وجـودي الحقيقـي- وال تُشـرُي إىل الحـوادث القابلـة للمالحظـة يف 

العالَـم الخارجـي املنفِصـل عـن مشـاركتي. عىل سـبيل املثال، يَعتـرِبُ بالتـامن أّن )قيامة 

املسـيح( مل تكـن حادثـًة ماديّـًة من النوع الذي مُيكـن تصويره فوتوغرافيّـاً بل حادثًة يف 

تجربـة الكنسـية القدميـة تتمثّـل بعودة اإلميان باملسـيح، وهذه الواقعة تتكـّرر يف حياة 

املؤمـن اليـوم حينـام تقـوُم حادثـُة الخـالص بتبديل وجـوده بأكملـه. عىل نحـٍو ُمامثِل، 

ال يُعـدُّ بالتـامن عقيـدة الخلْـق كتعبريٍ عن املنشـأ الكوين بـل يعتربها اعرتافـاً باعتامدي 

التـام عـىل الله. بالتايل، ال تُشـرُي رسـالُة املسـيحية إىل الحـوادث املوضوعيـة يف العامل بل 

إىل الفهـم الجديـد لذواتنـا الـذي مينحنـا الله إيّاه وسـط حاالت القلق واألمـل يف تاريخ 

حياتنـا الشـخصية. ال يشـرتُك الالهـوت الـذي يتناوُل ميداَن الشـخصية والتسـامي يف أيِّ 

يشٍء مـع العلـم الـذي يبحـُث األدوات املوضوعيـة يف العامل الخارجي من دون االشـرتاك 

للفاعل. الشـخيص 

ي الستعمالت اللغوية )التحليل اللغوي(
ع �ف 3.التنو�

 باإلضافة إىل تأكيد األرثودوكسية الجديدة عىل الوحي وإرصار املذهب الوجودي 

ٌر ثالٌث يف فكر القرن العرشين بحدوث تفريٍق حادٍّ  عىل االشرتاك الشخيص، ساهم تطوُّ

بني  السائد  املنظوَر  اليوم  يَُعدُّ  الذي  اللغوي  التحليل  تنامي  وهو:  والدين،  العلم  بني 

الحركة  أي  َسلَفه،  وْصف  من خالل  نبدأ  أن  ينبغي  واألمريكيني.  الربيطانيني  الفالسفة 

للتقليد  اإلحياء  إعادَة  جزيئٍّ  بشكٍل  مثّلْت  التي  الثالثينيات  يف  املنطقية  الوضعية 

عن  الفرد  يعرفه  أن  مُيكُن  ما  كلَّ  أّن  تُفيُد  التي  هيوم  حّجة  إىل  واستندْت  التجريبي 

الواقع هو قطعاٌت خاطفٌة من املعلومات الحسيّة املنفِصلة. ينبغي أن نستذكَر اّدعاَء 

هيوم الذي يُفيُد أّن ما نُطلق عليه تسمية »السببية« هو ببساطٍة العادة املتمثّلة بربط 

الوضعي،  للمفكِّر  وفقاً  السابقة.  صلتها  إىل  استناداً  الحسية  املعلومات  عنارص  بعض 
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لتلخيص  اختزاليٌة حسابيٌة  أداٌة  العامل بل هي  ليست متثيالً عن  العلمية  النظرية  فإّن 

املعلومات الحسيّة ومُتثُّل تدبرياً فكريّاً من خالل تنظيم املالحظات وإجراء التوقُّعات، 

وسوف نبحُث هذه التأكيدات يف الفصل التايل.

تشكيل  يف  آخَر  مؤثِّراً  عامالً  العرشين  القرن  أوائل  يف  الفيزيائية  الثورة  كانت   

الوضعية املنطقية. يف نظرية النسبية، ال يَُعدُّ طوُل اليشء والوقت بني الحدثني خاصيّتني 

وفقاً  وتختلُف  دٍة  ُمحدَّ قياسيٍة  لعملياٍت  نتيجٌة  هي  بل  ذاتها  يف  لألشياء  ُمطلقتني 

لإلطار املرجعي للرايئ. الطوُل والوقت ليسا سمتنَْي لألشياء يف العامل بل هام عالقتان 

تُعرَفَان بتحديدهام للعمليات التجريبية. استنتج املفكِّرون الوضعيون أنّه يتحتُّم عىل 

العالِم أن يستخدم فقط املفاهيم التي يستطيُع أن مينحها »تعاريَف عملياتيًة« من 

الكميّة باملوقع أو  الفيزياء  ناحية املراقبة. باإلضافة إىل ذلك، ال يحظى اإللكرتون يف 

الرسعة، ودالته املَْوجيّة هي رمزيٌة مجرّدٌة مُيكن من خاللها استخراُج عالقاٍت محّددٍة 

اليشء، والتي  التقنية بعض  رات  التطوُّ تُلقي هذه  للمالحظة.  القابلة  الكميات  ضمن 

ال حاجة للمكوث عندها، ظالالً من الشك عىل النظرة »الواقعية« السليمة التي تُفيُد 

أّن الفرضية العلمية هي صورٌة أو نسخٌة عن العالَم الحقيقي املوجود بشكٍل منفصٍل 

نظريٍة هي مجرُد  أيَّ  أّن  لفكرة  الدعم  بعَض  التطوُّرات  الرايئ، وقد وفّرت هذه  عن 

خطٍّة لربْط املعلومات التجريبية.

 متثّل البُعد الثالث للفلسفة الوضعية املنطقية باالهتامم الجديد بالُبنية املنطقية 

وترويج  الثالثينيات  يف  فيينا«  »دائرة  كتابات  يف  العلمي  الخطاب  منطق  أُِخَذ  للغة. 

ألفرد جول آير كمعياٍر لكّل االفرتاضات. يف »مبدأ اإلثبات« الشهري، تّم التأكيُد عىل أّن 

العبارات التجريبية القابلة لإلثبات عرب التجربة الحسيّة هي وحدها التي متتلُك املعنى 

)كذلك، تحظى التعاريف الرسمية والتعابري املكّررة باملعنى إال أنّها ال تنقُل معلوماٍت 

امليتافيزيقيا  عبارات  وجميع  الفلسفة،  يف  التقليدية  الُجمل  ُمعظم  اعترُِبت  واقعيًة(. 

أنّها  )أي  املعنى  بل هي خاليٌة من  أو خطأً  أنّها ليست صحيحًة  واألخالق والالهوت، 

عباراٌت زائفٌة فارغٌة من املعنى وفاقدٌة أليِّ داللٍة لفظيٍة(، ومبا أنّها ال متتلُك مضموناً 

اعتربْت  مشاعره.  أو  املتكلِّم  عواطف  عن  فقط   ُ وتُعربِّ تنصُّ عىل يشٍء  ال  فإنّها  واقعيّاً 
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الفلسفُة الوضعية املنطقية أّن وظيفة الفيلسوف ليست الجزم بيشٍء عن الكون )هذه 

عة. وظيفة العالِم فحْسب( بل توضيح اللغة واملفاهيم املستَخَدمة يف العلوم املتنوِّ

تحليالً  لتصبح  وتطّورها  املنطقية  الوضعية  موقف  يف  الكامنة  الصعوبات  تُشكُِّل   

لغويّاً املبحث الرئييس يف الفصل التاسع ولن نرسدها هنا. يكفي القول أنّه بينام اعترب 

بنْقل  )تتمثّل  وحيدًة  مرشوعًة  وظيفًة  تؤدي  الُجمل  أّن  املنطقية  الوضعية  مفكِّرو 

الحقائق التجريبية(، أُعجب املحلِّلون اللغويون بالوظائف املتنّوعة التي تؤدِّيها اللغة. 

يُشرُي الِشعاُر التايل إىل املنظور السائد للفلسفة الربيطانية يف يومنا الحايل: »ال تسأل عن 

معنى الجملة بل استفرس عن استعاملها«. ماذا يفعُل الناس حينام يستخدمون جملًة 

ما؟ مبا أّن األنواع املختلفة من الُجمل تعِكُس اهتامماٍت ُمتباِينًة –فنيًّة وأخالقيًة وعلميًة 

ودينيًة، وما إىل ذلك- ينبغي أن يقوم كلُّ إطاٍر كالميٍّ باستخدام املقوالت واملنطق الذي 

املحلِّلون  يتبّنى  ما  غالباً  الطبيعي،  بالعلم  يتعلّق  فيام  مالَءمًة ألغراضه.  أكرث  أنّه  يرى 

نظرًة »نافعًة« حيث يُقال بأّن النظريات »ُمفيدٌة« وليست صحيحٌة؛ ويُقال بأّن الوظيفة 

األساسية للغة العلمية هي التنبُّؤ والتحكُّم.

ٍه حيايتٍّ   تّم تحديُد مجموعٍة من وظائف اللغة الدينية. الوظيفة األوسع هي توفري توجُّ

تامٍّ يف ما يتعلُّق مبوضوٍع يتمتّع بأعىل االهتامم واإلخالص. يؤكُِّد بعض املفكِّرين عىل األبعاد 

األخالقية ويعتربون أّن اللغة الدينية هي توصيٌة باتّباع طريقٍة للحياة وإقراٌر باالمتثال 

ملجموعٍة من املبادئ األخالقية. كذلك، يُقال بأّن العبارات الدينية تقرتُح فهامً متميِّزاً للذات 

الوجود البرشي. تخدُم عباراٌت أخرى بشكٍل رئييسٍّ يف  يُنِتُج مواقَف منطيًة تجاه  وهذا 

التعبري عن اإللتزام والعبادة والتحريك نحوهام، ويُنَصح ببحث اللغة الدينية عىل الدوام 

يف إطار استخدامها أي يف املجتمع العاِبد. قام مفكِّرو الفلسفة الوضعية املنطقية بإقصاء 

هذه الوظائف التي تختلُف بشكٍل كبريٍ عن وظائف اللغة العلمية، ولكن يقوُم الفالسفة 

يف يومنا الحايل مبناقشتها إىل حدٍّ كبريٍ.

املنطقية يف  الوضعية  اللغويون مع مفّكري  املحلِّلون  يتّفُق  الرغم من ذلك،   عىل 

إرصارهم عىل أّن اللغة العلمية بحدِّ ذاتها متتلُك وظيفًة محدودًة، وتقنيًة يف جوهرها، 
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األمر  هذا  نُسّمي  سوف  املالحظات.  من  بها  الخاص  بالنوع  الدوام  عىل  وُمرتِبطًة 

العلمي  االستفسار  أّن  تعترُب  التي  النظرة  الطبيعي، وهي  العلم  إىل  نظرًة »وضعيًة« 

الواقع. عىل سبيل املثال، سوف نرى  يُثِمُر أيَّ تعميامٍت ميتافيزيقيٍة حول طبيعة  ال 

ميتافيزيقيا  استخراج  إىل  الساعية  املحاوالت  ينتقُد  توملني  الربيطاين  الفيلسوف  أّن 

فقط  الطبيعيات  ميدان  يف  العالِم  بأّن  ويرُصُّ  ر،  التطوُّ فرضية  من  طبيعيٍة  أو  إلهيٍة 

هو الذي يستطيُع تطبيَق هذه الفرضية ضمن نشاطه العلمي حرصاً ال يف تخميناته 

املنفِصلة عن عمله العلمي. النظريات العلمية هي أدواٌت نافعٌة لتلخيص املعلومات 

يتناوُل  الواقع.  عن  متثيالٍت  ليست  وهي  بالعمليات،  التحكُّم  أو  التنبُّؤات  إجراء  أو 

العلُم الظواهر املنتَظَمة وال ميتلُك أيَّ دالالٍت ميتافيزيقيٍة أو الهوتيٍة أشمَل.

 ليس من النادر يف يومنا الحايل أن يُدَمج الالهوت األرثوذوكيس الجديد أو الوجودي 

االنفصال  بتعزيز  الجانبان  يقوُم  الرتكيب،  هذا  يف  العلم.  إىل  الوضعية  النظرة  مع 

باإلنكارات  بالرتحيب  الحايل  يومنا  يف  األنصار  هؤالء  يقوُم  والدين.  العلم  ميدايَنِ  بني 

امليتافيزيقية للعديد من العلامء والفالسفة ألنّها تُساعد يف »إفراغ املكان« لصالح الدين 

عرب تقويض املعتقدات الطبيعية املناِفسة التي اّدعت ذاَت مرٍّة أنّها تتمتُّع بدعم العلم 

عىل  الوضعية  بالهجامت  يحتفون  الجديدة  األرثودوكسية  مؤلِّفي  أّن  حتّى  الطبيعي، 

املعرفة  إىل  فقط  يقوُد  الطبيعي  العلُم  كان  إذا  ذلك،  عىل  عالوًة  الطبيعي.  الالهوت 

التقنية بالظواهر املنتَظَمة، وإذا كانت الفلسفُة محصورًة بتحليل اللغة، يكون اإلميان 

الدينّي إذاً خارج نطاق الهجوم العلمي أو الفلسفي املمكن. استقالليُة كلُّ مجاٍل منهام 

العزلة  الخاص، وهذه  مبيدانه  منهام  واحٍد  كلُّ  انحرص  إذا  الجانبَنْي  هي مضمونٌة من 

القريبة،  العقود  الذي شهدته  السائد  املوقَف  مُتثُِّل  بعضهام  والدين عن  للعلم  التاّمة 

ولكن يف القسم الثاين سوف نجُد عدداً من األسباب التي تدعو إىل التشكيك به.

المتشابهات في الالهوت والعلم

الجديدة،  األرثودوكسية  املدافعون عن  املنتمون إىل املجموعة األوىل –أي  األفراد   

والفلسفة الوجودية، والتحليل اللغوي- ينظرون إىل الالهوت عىل أنّه يتناقُض بشّدٍة مع 

ون العلم من الناحية الوضعية كُجهٍد يُفيض إىل املعرفة التقنية  العلم الطبيعي، ويُفرسِّ
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أخرى،  األشمل. من جهٍة  الالهوتية  أو  الفلسفية  االستنتاجات  إىل  ليس  ولكن  املفيدة 

الوحي، واألهمية  ينبثُق من  الالهوت هو مرشوٌع مستقلٌّ  أّن  املدافعون  يعترُب هؤالء 

التي مُيثّلها بالنسبة للوجود البرشي، واستخدامه املتميِّز للغة. أّما املجموعة التي سوف 

نبحُث آراءها اآلن، فهي تجُد ُمتوازياٍت منهجيًة بني امليدانني، وتُؤَخُذ كلمة »متوازي« 

ال  البُنية.  مهّمٍة يف  تشابهاٍت  للمضمون مع  كبريٍة  استقالليٍة  إىل وجود  تُشرُي  أنّها  عىل 

يُحاوُل هؤالء املفكِّرون استخراَج االستنتاجات الالهوتية بشكٍل ُمبارٍش من االكتشافات 

العلمية )كام يفعُل أصحاب املجموعة الثالثة التي سوف يأيت ذكرها(، ولكّنهم يجدون 

نقاطاً مامثِلًة يف مناهج االستفسار ويعتربون أّن العامِل والالهويت مُيكنها مشاطرة العديد 

من املواقف العقالنية والتجريبية. ما يسعى إليه هؤالء األفراد هو رؤية كلٍّ من العلم 

دة للعامل. يهتمُّ الالهوت الليربايل مبواقف االستفسار ويّدعي  والدين ضمن نظرٍة موحَّ

التجربة  مجاالت  لجميع  عقالنيّاً  تأويالً  تكون  أن  ينبغي  لإلنسان  الدينية  العقائد  بأّن 

ل النقدي الذي ال يخِتلُف عن ذاك الذي يُطبّقه العالِم يف  البرشية مع استخدام التأمُّ

ُل املنظومة امليتافيزيقية القابلة لالنطباق عىل  عمله. أّما الفلسفة العملية، فإنّها تُفصِّ

ينتقُد  ما  غالباً  العامل.  تجري يف  التي  والحوادث  الله  الواقع ومن ضمنها  أبعاد  جميع 

هؤالء املفكِّرون النظرَة الوضعية إىل العلم، وتُظِهُر كتاباتهم تفاعالً محدوداً عىل األقل 

بني األفكار العلمية والالهوتية.

) ا�ي ي العلم والدين )ال�هوت اللي�ب
1. المواقف المتشاِبهة �ف

 اقتفيْنا أثَر تنامي الالهوت الليربايل يف القرن التاسع عرش ضمن نظرة شاليرماخر 

إىل الالهوت كتأويٍل للتجربة الدينية، وضمن الرتكيز عىل التجربة األخالقية يف أوساط 

ُمتابعي كانط. لقد استمرّْت هذه الحركة يف القرن العرشين واتّخذت نطاقاً واسعاً من 

األشكال. بسبب تأثري األرثودوكسية الجديدة بشكٍل جزيئٍّ، منى الجانب األكرث تقليديّاً 

لليربالية عىل حساب الجانب املعارِص لها )الذي فقد املطابقة مع املسيحية التاريخية 

بشكٍل كامٍل تقريباً(. متثّلْت األفكاُر الرئيسية يف الالهوت الليربايل بالرتكيز عىل املحايثة 

ر عن السيئات،  ال عىل تسامي اإلله، والتأكيد عىل حياة املسيح ال عىل آثار موته املكفِّ
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من  زوٍج  كلِّ  يف  ذنوبه.  عىل  ال  لإلنسان  األخالقي  ن  التحسُّ إمكانيات  عىل  والتشديد 

عىل  الليربالية  تعرثُ  االنقطاع،  عىل  الجديدة  األرثودوكسية  تؤكُِّد  حيث  املصطلحات 

والرجال  املسيح  والعامل،  الله  اإلنسانية،  والتجربة  اإلميان  والعقل،  الوحي  بني  االتّصال 

اآلخرين، واملسيحية وغريها من األديان. ال توجُد فجواٌت جذريٌة هنا واالختالفات هي 

يف الدرجة ال يف النوع.

 استناداً إىل معظم الليرباليني، فإّن املواقف املشاِبهة لتلك التي يعتقُد بها العلامء 

تجريبيّاً  يكون  أن  ينبغي  الالهوت  بأّن  يُقال  الديني.  االستفساَر  تُناِسُب  الطبيعيون 

ُمتّسقًة وشاملًة ومعتمدًة عىل  م نظرًة كونيًة  يُقدِّ ، وأنّه ينبغي أن  بوجٍه عامٍّ ومنطقيّاً 

آثارها  عرب  عميلٍّ  بشكٍل  الدينية  العقائد  ترُبَّر  البرشية.  التجربة  لكلِّ  النْقدي  التأويل 

عامل  يتبّنى  أن  ينبغي  اإلنسان.  حاجات  أعمق  إشباع  عىل  وقدرتها  البرشية  الحياة  يف 

الدينية  والتجربة  الطبيعيات،  عالِم  يحملها  التي  والتأكُّد  االنفتاح  روَح  أيضاً  الالهوت 

واألخالقية هي من أهّم األدلة التي ينبغي النظر فيها. ال يقوم الليرباليون عادًة بإزالة 

مفهوم الوحي ولكّنهم يُعيدون تفسريَه عرب طريقني. أوالً، مييلون نحو التقليل من فرادة 

الوحي اإلنجييل ويعتربون أّن الله يُظِهُر نفَسه عرب العديد من الوسائل: من خالل هياكل 

ع الرتاث الديني يف العامل، وبشكٍل رئييسٍّ  النظام املخلوق، الضمري األخالقي لإلنسان، تنوُّ

وتفسري  تلّقي  الليرباليون عىل رضورة  يُؤكُِّد  ثانياً،  املسيح.  عرب  يكن حرصيّاً-  مل  –وإن 

الوحي عىل الدوام من قبل اإلنسان إال أّن الفهم البرشي املحدود يُحرّفه. بالتايل، يتحّدث 

الليرباليون عن اكتشاف البرش لله باإلضافة إىل مبادرة الله تجاه اإلنسان، ويعتربون أّن 

اإلنجيل هو تدويٌن للبحث املتدرِّج للبرش عن الله واستجابتهم له.

عرّب شارلز رايفن عن العديد من األفكار التي متتاُز بها الليربالية وأيّد املوقَف التجريبي 

عموماً تجاه التجربة الدينية. يف ما يتعلُّق مبناهج االستفسار، كتََب رايفن أّن:

ــا نبحــُث بُنيــَة الــذرة أو مشــكلًة يف   »العمليــة الرئيســية هــي ذاتهــا ســواًء كّن

ــًة دينيــًة ألحــد القّديســني«. ــًة أو تجرب ــًة تاريخي ر الحيوانــات، أو حقب تطــوُّ

الله  يقوم  التي  وتجاربهم  القّديسني  »حياة  الالهوت هي  األساسية يف  املعلومات 
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وتوبٍة  برهبٍة  للمطلق  اإلنسان  ويستجيُب  لنا«،  تامٍّ  بشكٍل  نفسه  بإظهار  خاللها  من 

ولكْن عليه تفسري هذا اللقاء عىل نحٍو عقالينٍّ. مُيكن أن نخترب بشكٍل عميلٍّ املعتقدات 

الدينية الناتجة عن ذلك عرب آثارها، خصوصاً العالقات البرشية اإلبداعية املتمثّلة بالحب 

والخدمة. يُشاِطُر رايفن الليرباليني ريبتهم تجاه كلِّ االنقسامات ومن ضمنها االنفصال 

لبياننا عن األشياء أن »يُخرِب  الحاد بني ما هو طبيعي وما هو خارٌق للطبيعة. ينبغي 

روايًة واحدًة تعترُب الكون بأكمله واحداً وغرَي قابٍل لالنقسام«.

 كمثاٍل آخر، يعترُب الفيزيايئ من جامعة أوكسفورد تشارلز ألفريد كولسون أّن مناهج 

بياناته  العالِم كإنسان  الكثري من األمور املشرَتكة. تتخطّى تجربُة  ين لديها  العلم والدِّ

ل  املخربيّة وقد تتضّمُن اإلحساَس بالتبجيل والخشوع، وإدراك الجامل والنظام، والتأمُّ

عاقٍل  كياٍن  بوجود  الفرد  إميان  إىل  قوانينها  وتناغم  الطبيعة  وحدُة  تقوُد  قد  بالعالَم. 

أسمى، ولكّن التجربة الدينية لإلنسان تُشرُي إىل الطابع الشخيص لهذه الحقيقة الُعليا. 

رؤية  أو  دة  املتجدِّ الحياة  قّوة  يف  اإلضافية  الخطوة  تتمثُّل  األشخاص،  لبعض  بالنسبة 

املسيح كخالصة الطابع الروحي للكون. نحُن نعيُش يف أوساط أقراننا وال مُيكننا أن نفهم 

عالقتنا معهم أو حاجاتهم البرشية إال من خالل اإلله الذي نراه جزئيّاً يف العلم الطبيعي 

والفّن والتاريخ والفلسفة، ونشعُر به جزئيّاً من ناحيٍة شخصيٍة متاماً يف »الحارض الحّي«، 

ونُثبُت وجوَده يف قّوة الحياة املنقلِبة.

 باإلضافة إىل التأكيد عىل أّن الدين املتنوِّر يستخِدُم مناهَج ُمشاِبهًة بشكٍل أسايسٍّ 

لتلك املوجودة يف العلم الطبيعي، إال أنّه يُّدعى من الناحية املقاِبلة أّن العلم يتضّمُن 

الفجوة  تضيُق  ين.  الدِّ يف  املوجودة  تلك  عن  تختلُف  ال  أخالقيًة  وإلتزاماٍت  افرتاضاٍت 

أّن  عىل  كولسون  يحتجُّ  وبالتايل  التعبري،  جاز  إن  الجانبَني  من  هنا  ين  والدِّ العلم  بني 

العالِم يف  العالَم حّقاينٌّ وواضٌح- وميتلُِك  أّن  املثال:  افرتاضاٌت –عىل سبيل  لديه  العلم 

ميدان الطبيعيات إمياناً غرَي قابل لإلثبات بنظام الكون. باإلضافة إىل ذلك، فإّن املواقف 

والعاملية،  والتعاون،  كالتواضع،  الدينية  الفضائل  تُشِبُه  العلم  يقتضيها  التي  األخالقية 

والنزاهة. عىل عكس النظرة الوضعية، مُتَنح األهمية هنا لدور العوامل البرشية يف العلم 

الطبيعي كالُحكم الشخيص للعالِم يف ميدان الطبيعيات واإللتزام بالحقيقة واملشاركة يف 
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أوساط جامعٍة ُمستفرِسٍة، ويقوُم هذا التفسري بتقديم العديد من معامل العلم الطبيعي 

التي تُشبه املعامل الدينية والعكس.

ورة( يقية الشاملة )فلسفة الص�ي ف -2المنظومة الميتاف�ي

 تَُعدُّ »فلسفة الصريورة« لـ ألفريد نورث وايتهيد محاولًة ُمثريًة إلدخال العلم والّدين 

الوحيدة  املنهجية  امليتافيزيقيا  مُتثُِّل  املحاولة  ولعّل هذه  للواقع،  دٍة  موحَّ نظرٍة  ضمن 

الحديثة التي تّم تطويرها يف القرن العرشين. قّدم وايتهيد مساهامٍت مهّمًة للرياضيات 

الجاملية  االهتاممات  تضُع  فكريٍة  »منظومٍة  بناء  إىل  ينتقل  أن  قبل  العلم  وفلسفة 

واألخالقية والدينية يف عالقٍة مع مفاهيم العالَم التي يكمُن منشُؤها يف العلم الطبيعي«. 

يُعرُِّف وايتهيد امليتافيزيقيا كدراسة أعّم خصائص الحوادث، ومن خالل التعميم الخيايل 

املنبِثق من التجربة املبارشة يسعى لتطوير خطٍّة مفهوميٍة شاملٍة ذاِت مقوالٍت عاّمٍة مبا 

فيه الكفاية لتقوم جميع الكيانات يف العامل بتمثيلها، ومجموعٍة من األفكار التي مُيكن 

عىل ضوئِها تأويُل كلِّ عنرٍص من التجربة. يؤكُِّد وايتهيد عىل أّن امليتافيزيقيا ينبغي أن 

تكون واضحًة، أي عالوًة عىل رضورة أن تكون مفاهيُمها متّسقًة منطقيّاً يجب أن تكون 

دة لألفكار املرتاِبطة التي تستلزُم بعضها بعضاً. باإلضافة  أيضاً جزءاً من املنظومة املوحَّ

إىل ذلك، ينبغي أن متتلك امليتافيزيقيا صلًة تجريبيًة ألنّها يجب أن تنطبق عى التجربة 

ويجب أن يستطيع الفرد تفسرَي جميع أنواع األحداث عىل ضوء أفكارها األساسية. يُدرُِك 

الخاصة  التفسريية  باملقوالت  ذاته  بحّد  يتأثُّر  التجربة  عنارص  بني  التمييز  أّن  وايتهيد 

بالفرد التي تُوفُِّر طريقًة جديدًة للنظر إىل العالَم. بالرغم من ذلك، فإنّه يعتقُد بأّن تربيَر 

أيِّ منظومٍة فكريٍة يكمُن يف قدرتها عىل تنظيم التجربة املبارشة وتوضيحها.

 يُشرُي وايتهيد إىل أّن املعطيات التي تنظُر إليها امليتافيزيقيا ينبغي أن تشتمل عىل 

ين: كلٍّ من التجربة الدينية والعلمية، ويؤكُِّد أّن الدِّ

ُم أدلّتــه املســتقلة الخاصــة التــي ينبغــي للميتافيزيقــا أن تأخذهــا بعــني   »يُقــدِّ

االعتبــار لــدى صياغــة وْصفــه«.

ــه عــى الرغــم مــن خالصــة مفاهيمــه بشــكٍل رئيــيسٍّ مــن  ــن أنّ »يّدعــي الدي
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التجــارب الخاصــة، إال أنّهــا تتمّتــع بصالحيــٍة شــاملٍة ومُيكــن أن يُطبِّقهــا اإلميــان 

ــارش يف  ــدَس املب ــالين الح ــن العق ــتثريُ الدي ــا. يس ــة بأكمله ــم التجرب ــى تنظي ع

املناســبات الخاّصــة، والقــّوة التوضيحيــة ملفاهيمــه يف جميــع املناســبات... 

العقائــد الدينيــة هــي محــاوالُت إجــراء صياغــٍة دقيقــٍة للحقائــق التــي تكِشــُف 

عنهــا التجربــة الدينيــة للبريــة، وبالطريقــة نفِســها متامــاً فــإّن مبــادئ العلــم 

الفيزيــايئ هــي محــاوالٌت إلجــراء صياغــٍة دقيقــٍة للحقائــق التــي يكِشــُف عنهــا 

ــة.« اإلدراُك الحــيّس للبري

ولكن يف كتاباته املنهجية، يستِنُد وايتهيد إىل مقتضيات منظومته الكليّة ليستخلِص 

مفهوَمه عن الله وذلك أكرث من استناده إىل التفكُّر بالتجربة الدينية، ويعترُب أّن الله هو 

بشكٍل رئييسٍّ أساس النظام واإلبداع يف العامل. يف الفصل الثالث عرش، سوف نبحُث رأيَه 

حول دور الله يف العملية التي يتشّكُل من خاللها كلُّ َحَدٍث.

 امتلك العلُم الطبيعي يف القرن العرشين -الذي كان وايتهيد عاملاً متاماً به- تأثرياً 

كبرياً عىل فكره. بالطبع، مل يكن وايتهيد يُحاِوُل ابتكاَر نظريٍة علميٍة جديدٍة بل اإلشارة 

إىل الطرق التي ينبغي ألعم مفاهيمنا حول طبيعة العالَم أن تأخذ من خاللها العلم 

يف  األساسية  األفكار  بعَض  ُص  نُلخِّ ييل، سوف  ما  يف  االعتبار.  بعني  الحديث  الطبيعي 

الفلسفة العملية:

واالنتقال  األحداث،  من  وتدفُّقاً  التكوُّن  من  عمليًة  مُيثُِّل  العالَُم  الوقت:  سيادُة  أ( 

التي سيطرت عىل  الفكرة  الدوام واملاّدة. اعرتض وايتهيد عىل  والنشاط هام أهّم من 

ة التي  الفلسفة منذ عرْص أرسطو والتي تُفيُد أّن كلَّ كياٍن يتألُّف من املادة غري املتغريِّ

ُر وايتهيد العنارَص  ًة، أي وجود ِقواٍم ثابٍت له خصائُص متحوِّلٌة. يُصوِّ متتلُك خصائَص متغريِّ

األساسية للواقع كأحداٍث ديناميكيٍة ُمرتابطة ال كمواَد ثابتٍة ُمكتفيٍة ذاتيّاً، ويعرتُِض عىل 

ة تّم ترتيبها من  نظرة عالِم الذرة الذي يعترُب أّن الواقع يتشّكُل من الجزيئات غري متغريِّ

جديٍد يف الخارج فحسب. إذا بدأنا مع الدميومة، ال مُيكن أن يكون التغيري إال يف الظاهر، 

ح الدميومَة والهويَة الذاتية كتكراٍر لألمناط  ولكن إذا بدأنا مع التغيري فبإمكاننا أن نُوضِّ

الثابتة نسبيّاً من النشاط. كذلك، تأثّر وايتهيد بالدور الجديد للوقت يف العلم الطبيعي: 
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االنتقال األصيل واإلبداع يف التطوُّر، املقاربة التطويرية يف البيولوجيا، وإبدال الجزئيات 

املادية باألمناط االهتزازية يف الفيزياء الكميّة. )ليك يتواجد االهتزاز ينبغي أن يحظى 

بالوقت باإلضافة إىل املكان، ويتطلّب كالنغمة املوسيقية امتداداً زمنيّاً ليتمَّ تحديده.( 

واالنبعاث،  والعفويَة  اإلبداَع  الواقُع  ويُظِهُر  وُمبهم،  مفتوٌح  ما  حدٍّ  إىل  هو  املستقبل 

وهناك إمكانياٌت بديلٌة أصيلٌة -أي احتامالٌت مُيكن أن تتحّقق أو ال.

ب( انصهار األحداث: العالَُم هو نسيٌج من األحداث املرتاِبطة وشبكٌة من التأثريات 

إىل  جوهرْي  بشكٍل  َحَدث  كلُّ  ويُشرُي  البعض،  بعضها  عىل  األحداث  تعتمُد  املتباَدلة. 

الفرد هي  الواقع من عالقاته )مثالً: هوية  الكياُن يف  األزمان واألماكن األخرى. يتألُّف 

تلك التي يتحىّل بها يف أدواره املتنّوعة بني األشخاص(. ال يوجد يشٌء خارج املشاركة، 

وكلُّ َحَدٍث بدوره مُيارُِس تأثرياً يدخل يف ُصلب األحداث األخرى. يُشرُي وايتهيد مجّدداً إىل 

الفيزياء الجديدة: يف السابق، كان البرش يتخيّلون  وجوَد الجزيئات مستقلٍة، موضعيٍة، 

تتبّدل بحدِّ  أن  وبشكٍل خامٍد من دون  ببعضها خارجيّاً  ترتِطُم  باكتفاٍء ذايتٍّ  ومتمتِّعٍة 

ذاتها، أّما يف يومنا الحايل فإّن البرش يتحّدثون عن املجاالت املتداِخلة التي متتدُّ يف أرجاء 

الفضاء. ولكّن املبدأ هو عامٌّ ويُفيُد أّن الواقع هو شبكٌة ُمتداِخلٌة من العالقات وميداٌن 

من التأثريات املتباَدلة.

ج( الواقع كعمليٍة ُعضويٍة: تُشرُي كلمة »عملية« إىل وجود التغريُّ الزمني والنشاط 

املرتاِبط. كذلك، يُطلُِق وايتهيد عىل امليتافيزيقيا الخاّصة به اسَم »فلسفة الكائن الحّي«، 

الكائن الحّي الذي  العامل ال تكمُن يف اآللة بل يف  أّن املقارنة األساسية لتفسري  ويعترُب 

مُيثُّل منطاً ديناميكيّاً وشديَد التكامل من األحداث املعتِمدة عىل بعضها البعض. تُساِهُم 

د للمجموع وتتغرّي عىل يده كذلك. كلُّ مستًوى من التنظيم  األجزاء يف النشاط املوحَّ

-سواًء كان الذرة، الُجَزيئة، الخليّة، العضو، أو الكائن الحّي- يتأثّر بأمناط النشاط عىل 

املستويات األخرى وبدوره يؤثُِّر عليها. كلُّ َحَدٍث يحصُل يف إطاٍر يؤثُِّر عليه، ولعّل أفضل 

ما يُطلَق عىل هذا األمر هو »النظرة االجتامعية إىل الواقع« ألّن هناك يف املجتمع وحدًة 

دية التي تُحَفُظ فيها  وتفاعاًل من دون إزالِة فرديِة األعضاء،؛ ويُداِفُع وايتهيد عن التعدُّ

نزاهُة كلِّ َحَدٍث.
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د( اإلنشاُء الذايت لكلِّ َحَدٍث: عىل الرغم من أّن وايتهيد قد أكَّد عىل االعتامد املتبادل 

لألحداث عىل بعضها إىل أنّه ال يِصُل إىل الوحدوية التي تبتلُِع األجزاء يف املجموع. ال 

فرديته  وميتلُِك  ذاته  بحدِّ  كياٌن  هو  بل  التفاُعل  مسارات  تقاطُع  مجرََّد  الحدُث  مُيثُِّل 

ديٍة أصيلٍة حيث يَُعدُّ كلُّ حدٍث تركيباً فريداً من  الخاّصة. يؤكُِّد وايتهيد عىل وجود تعدُّ

دية  ع األويّل. تأخُذ هذه التعدُّ التأثريات التي مُتارَُس عليه واتّحاداً جديداً يتألّف من التنوُّ

فيها  يحصُل  التي  اللحظة  يف  معها.  وتتجاوُب  وتنفعُل  االعتبار  بعني  األخرى  األحداَث 

الحَدث فإنّه يكوُن لوحده، ومنغلقاً عن التأثريات األخرى، وحرّاً يف أخذ عالقاته ودْمجها 

ُم مساهمًة متميِّزًة  بطريقته الخاّصة. كلُّ َحَدٍث هو مركٌز للتلقائية واإلنشاء الذايت ويُقدِّ

للعالَم. يُريد مّنا وايتهيد أن ننظر إىل العالَم من منظور الكيان نفِسه وأن نتخيّله كفاعٍل 

ديٍة ُمتفاِعلٍة لكّل حدٍث فرديٍّ يف التجربة. ذي شعوٍر، وبالتايل يتألُّف الواقع من تعدُّ

 تُشرُي هذه األفكار األربع إىل الطابع العام للفلسفة العملية فحْسب، ومُيِكُن الحكُم 

ُمحّددٍة  مجاالٍت  تفسري  عىل  وتطبيقها  املنظومة  تطوير  زيادة  مع  فقط  فائدتها  عىل 

ُم أمثلًة من تطبيقها عىل سلوك الكائنات الحيّة يف الفصل 11  من التجربة. سوف نُقدِّ

بالنسبة لهدفنا الحايل هو  الفصل 13. ما يهمُّ  وتطبيقها عىل اإلشكاليات الالهوتية يف 

الطبيعي  العلم  بُكلٍّ من  املنهجية املستَْخَدمة، أي تطوير منظومٍة ميتافيزيقيٍة ترتِبُط 

الثامن عرش  القرن  يف  الذرية  املادية  ميتافيزيقيا  عن  املنظومة  تختلُِف هذه  ين.  والدِّ

والتطوُّر الطبيعي يف القرن التاسع عرش وذلك من خالل نظرتها األكرث تعقيداً وديناميكيًة 

إىل الطبيعة ومحاولتها إلنصاف نطاٍق واسعٍ من التجربة اإلنسانية -الجاملية، واألخالقية، 

والدينية- ويُدرُِك وايتهيد الطابَع التجريدي والجزيئ والرمزي للمفاهيم العلمية.

3.اشتقاقات لهوتية من العلم الطبيعي

ين  والدِّ العلم  مناهج  أّن  األول  القسم  تناولناها يف  التي  املفكِّرين  تعترِبُ مجموعُة   

تختلُف جوهريّاً وأّن االكتشافات العلمية ال متتلُك أيَّ دالالٍت الهوتيٍة. أّما املجموعُة الثانية 

فإنّها تجُد متشابهاٍت يف هذين املجالنَْي، ويُشّجُع الالهوُت الليربايل يف عملية االستفسار 

الديني تلك املواقف التي تُشبه مواقَف االستفسار العلمي بينام تسعى الفلسفة العملية 
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وراء املقوالت امليتافيزيقية التي مُيكن تطبيُقها عىل جميع أبعاد الواقع ومن ضمنها الله 

والطبيعة. أّما املجموعة الثالثة، فإنّها تتوّصُل إىل االستنتاجات الالهوتية من العلم الطبيعي 

بشكٍل أكرث مبارشًة وتّدعي أنّه مُيكن االستدالل عىل وجود الله إّما من الخصائص العامة 

الطابع  أو  اإلنرتوبيا،  زيادة  ه،  املوجَّ التطوُّر  أو  الَخلْق  والنظام يف  كالتصميم  الطبيعة  يف 

الريايض للفيزياء املعارِصة. هذه هي النامذج املعارِصة للرتاث الذي اقتفينا أثره عرب القرون 

تحت مسّمى »الالهوت الطبيعي« )الذي يُعرَّف عىل أنّه الالهوت املستَْخرَج من الطبيعة(، 

وسوف نذكرها بإيجاٍز فقط هنا ألنّها تعتمُد عىل النظريات العلمية التي سوف نناقشها 

الحقاً يف القسم الثالث.

أيِّ  إىل  الطبيعة  يف  جّداً  العامة  السامت  هذه  تُشرُي  ال  والنظام:  التصميم  أدلة  أ( 

الليربايل وتلعُب  الالهوت  إليها  ما يستِنُد  الطبيعي. غالباً  العلم  ُمكتشفاٍت محّددٍة يف 

دوراً مهاّمً يف الفلسفة العملية، وكان باإلمكان ضّمها إىل القسم السابق ولكّننا أدرجناها 

م كأدلٍة مستقلٍّة وترتافُق مع إشارٍة رصيحٍة إىل  بشكٍل منفصٍل فقط ألنّها كثرياً ما تُقدَّ

الذي يعتمُد عىل  الغائية  النوع األقدم من  بتقويض  العلمية. قام داروين  املكتشفات 

»تصميم« أعضاء محّددٍة )كالعني مثالً(. ولكّن الدليَل الغايئَّ املعاَد صياغُته يجُد أّن دليل 

التصميم مبنيٌّ يف هيكل العالَم الذي قد يتحّقق فيه التطوُّر، وضمن املنظومة التامة 

من القوانني والظروف التي برزت فيها الحياة والذكاء والشخصية، ويف الرتابط والتنسيق 

والتناغم بني املستويات املختلفة من الوجود. هذا االستدالل ال يُنِتُج دليالً دامغاً عىل 

عى بأّن هنالك أدلًة كثريًة مُيثُِّل اإلميان بالله بالنسبة لها أكرث  م، ولكن يُدَّ وجود املصمِّ

االفرتاضات معقوليًة.

العقالنية  والبُنية  البرشي  العقل  بني  االنسجام  إىل  نُشرُي  املذكورة  املعامل  بني  من   

واملحافظة  أخالقيٍة  العالَم إلنتاج شخصيٍة  ولياقة  كلِّ مكان،  الجامل يف  للعالَم، وجود 

الكيميايئ،  املستوى  حتّى عىل  البيئة(.  يف  واملرونة  الثبات  من  كلٍّ  وجود  )مثالً:  عليها 

املستوياُت  وتقتيض  املركّبة،  الخصائص  من  للعديد  د  املعقَّ الدمج  عىل  الحياُة  تعتمُد 

األرفع وجوَد تفاعٍل ُمتعاِوٍن بني العديد من السامت املستقلّة ظاهريّاً. يبدو أّن وجود 

أبعاٍد  إىل  تُشرُي  والعدالة  والصداقة  كالحبِّ  اإلنسانية  القيم  لتحقُّق  املناِسبة  الظروف 
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يف الواقع تتخطّى القواننَي الكيميائية والبيولوجية، ويعترُب عدٌد من العلامء ممن يرى 

ٍم ذيكٍّ. النظام يف إحدى هذه األشكال أّن ذلك دليٌل عىل وجود ُمصمِّ

األخص  العلمية  االكتشافات  من  اعترُبْت مجموعٌة  والبيولوجيا:  الفيزياء  أدلة  ب( 

التفسري  »فجوات«  الغالب  يف  ليست  االكتشافات  وهذه  بالله،  اإلميان  لصالح  دليالً 

مُتثُِّل  بأنّها  عى  يُدَّ بل  السابقة،  القرون  يف  الهوتيٍة  ألهداٍف  توظيفها  تّم  التي  العلمي 

حدوَد التفسري العلمي –أو أدلة ماهية الواقع- التي يشهُد عليها العلُم نفُسه. مبا أنّنا 

سوف نُحلُِّل كلَّ واحدٍة من هذه الرباهني وننقدها بشكٍل عامٍّ يف الفصول التالية، فإنّنا 

سوف نقوُم هنا فقط بتعداد بعض األمثلة:

الفيزيايئ عىل  الدليل  أو  الفوري«  »الخلق  نظرية  الفليك عىل  الدليل  بأّن  يُقال   .1

محدودٍة  زمنيٍة  فرتٍة  إىل  يُشريان  املتنامي(  )اإلنرتويب  للثريموديناميكيا  الثاين  القانون 

للكون وبالتايل يدعامن فكرة كون الله هو الخالق.

2. يُقال بأّن مبدأ الريبة لدى هايزنربغ، الذي يُفَهم كدليٍل عىل عدم وجود التحديد 

ُم قاعدًة علميًة للدفاع عن فكرة الحرية البرشية. يف املستوى الذري، يُقدِّ

3. يُعترَب الطابع التجريدي والريايض للفيزياء يف القرن العرين، حيث تَُعدُّ الذّرات 

أي  الفلسفية  للمثالية  داعامً  كرويًة،  جزيئاٍت  ال  املتفاِوتة  املعادالت  يف  مْوِجيًَّة  أمناطاً 

الفرضية التي تُفيُد أّن الواقع ذهنيٌّ باألساس.

ر دليالً عىل وجود قّوٍة ُمبِدعٍة يف الطبيعة تهدي الكائنات  ه للتطوُّ م املوجَّ 4. يُعترَب التقدُّ

إىل أشكاٍل أرقى. يف هذا النوع من االحتجاجات، تُؤَخذ بعض االكتشافات العلمية عىل 

أنّها متتلُك دالالٍت الهوتيًة مهّمًة، وعلينا أن نبحث كلَّ واحدٍة منها بالتفصيل عىل حدٍة.

 مل نْسَع يف هذا املقال الستقصاء جميع املدارس الفكرية املعارِصة )حيث مل نذكر 

عىل سبيل املثال كتابات الثوماسية الجديدة أو الكانطية الجديدة(. كان هدفنا الوحيد 

هو وْصُف االتّجاهات الرئيسية يف الفلسفة والالهوت يف القرن العرشين التي أثّرْت عىل 

َر اإلضايف لألفكار التي  ين. مُتثُِّل بعُض هذه اآلراء التطوُّ املواقف تجاه عالقة العلم والدِّ

الالهوت  بني  »التناقضات  باألساس. من ضمن  فهي جديدٌة  أخرى  آراء  وأّما  ذكرناها، 
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والعلم«، استعادْت األرثودوكسية الجديدة االعتقاَد الكالسييك مبحورية املسيح ولكّنها 

املعرفة  أو  الطبيعي  العلم  مع  فيه  يتناقُض  ال  نحٍو  عىل  الوحي  فكرة  تفسرَي  أعادت 

الفلسفة  اّدعاء  االختالف يف  أنواٍع جديدٍة من  تقديُم  تّم  ناحيٍة أخرى،  اإلنجيلية. من 

الوجودية عىل أّن »جميع العبارات الدينية تُشريُ إىل مملكة الوجود الشخيص«، وتأكيد 

مذهب التحليل اللغوي عىل أّن »وظيفة اللغة الدينية هي التعبري عن االلتزام الذايت 

تركيُز  يبتعد  مل  والعلم«،  الالهوت  بني  »املتشابهات  يف  واستثارته«.  للحياة  بطريقٍة 

الليربالية عىل التجربة األخالقية والدينية عن منهج الفكر الربوتستانتي يف آخر القرن 

تأثّرْت  ُمتميزًة  جديدًة  ميتافيزيقيا  وضعْت  فقد  العملية،  الفلسفة  أّما  عرش.  التاسع 

بشكٍل كبريٍ بالعلم الطبيعي يف القرن العرشين. أخرياً، تضّمن الفصُل عن »االشتقاقات 

الالهوتية من العلم الطبيعي« إعادة صياغة أفكاٍر قدميٍة يف تراث الالهوت الطبيعي 

اكتشافاٍت  عىل  تعتمُد  ُمتميِّزًة  وقّدم حججاً  التصميم-  دليل  من  الجديدة  -كالنامذج 

علميٍة حديثٍة.



العالقة بين العلم والدين 
في العالم اإلسالمي]]]

عىلي رضا قائمي نيا]]]

ف العلم والدين  تتضّمن هذه المقالة مباحث حول العالقة ب�ي

بحّل  الكفيلة  السُبل  بيان  إىل  كاتبها  وتطّرق  سالمي  الإ العالم  ي 
�ف

عدٍد  إىل  السياق  هذا  ي 
�ف أشار  كما  بينهما،  ض  المف�ت التعارض 

تسليطه  البحث، وضمن  بخصوص موضوع  المذكورة  الآراء  من 

ذكر  ف  البنيوي�ي ف  المثّقف�ي قبل  من  المطروحة  الحلول  الضوء عىل 

بأّن الكتاب المقّدس ل يتعارض مع نظرية غاليليه  الرأي القائل 

ه عىل أساسها. بحيث يمكن تفس�ي

غاليليه  ف  ب�ي احتدم  الذي  الفكري  الجدل  إىل  إشارته  وضمن 

ريتشارد  الأمريكي  الفيلسوف  رأي  نقل  بيالرمي،  روبرت  والقّديس 

المتقّومة عىل  الفيلسوف  ، وكما هو معلوٌم فإّن رؤية هذا  ي
رور�ت

ي طرحت 
أسٍس دينيٍة يمكن عىل أساسها توجيه نقٍد بنحٍو ما لالآراء ال�ت

ي تسفر عن حدوث 
ي العوامل ال�ت

من قبل غاليليه ول سّيما مّدعاه �ف

ف العلم والدين؛ والجدير بالذكر هنا أّن الأخ�ي توّصل إىل  نزاٍع ب�ي

ي ذكرها من منطلق رؤيته الواقعية، 
استنتاجاته حول الحقائق ال�ت

ي 
ي ترّص عىل القضايا المحرّفة الموجودة �ف

والكنيسة بدورها هي ال�ت

اع. ف ي هذا ال�ف
الكتاب المقّدس، لذلك يمكن اعتبارها سبباً أساسّياً �ف

]1]-املصدر: قامئي نیا، علی رضا، »مسئلة ارتباط علم و دين در جهان اسالم«، مجلة ذهن الفصلية، ربيع وصيف 1384هـ. ش. )2005م(، العددان 21 

و 22، الصفحات 29 - 46.

ترجمة: عيل الحاج حسن.

]2]-حائز عىل شهادة دكتوراه يف الفلسفة والحكمة اإلسالمية - تخّصص الفلسفة املتعالية، وعضو هيئة التدريس يف معهد دراسات الثقافة والفكر اإلسالميني 

بإيران. يتوىّل رئاسة تحرير مجلة »ذهن« املختّصة باملباحث اإلبستيمولوجية والعلوم املشابهة لها. ومن جملة مؤلّفاته ما ييل: بیولوژی نص و معناشناسی 

شناختی قرآن، و وحی و افعال گفتاری،و استعاره های مفهومی و فضاهای قرآن.
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، فالحقيقة هي أنّنا لسنا ورثًة  ي
وخالفاً لما اّدعاه ريتشارد رور�ت

لفكر غاليليه، بل نحن ورثة الحقيقة والعقل الذي استودعه هللا 

ي 
نرت�ف ل  بحيث  الباطن  ي  ن�ب باعتباره  أنفسنا جميعاً  ي 

�ف وجّل  عّز 

ي الكتاب المقّدس، ول شّك 
ّ وإن كانت موجودًة �ف بأيَّ خرافٍة ح�ت

ي طرح رأيه المشار إليه بصفته 
ي كون رور�ت

ي أّن المشكلة تكمن �ف
�ف

ي تتعارض 
ماً بمضمون العهدين الزاخرين بالقضايا ال�ت ف مسيحّياً مل�ت

بكّل وضوٍح ورصاحٍة مع الأصول العلمية الثابتة واليقينية، لذا من 

البديهي أنّه ينتقد غاليليه سواًء كان نقده منصفاً أو غ�ي منصٍف.

نظرية  بيان  إىل  المقالة  كاتب  تطّرق  قد  أّن  ذلك  إىل  أضف 

نقداً  عليها  وَطرَح  الطبيعي"  "النتخاب  ة  الشه�ي داروين  تشارلز 

جديراً بالمالحظة.

                                              کلمة التحرير

عرضت يف العامل اإلسالمي حلوٌل عديدٌة ومختلفٌة ملسألة العالقة بني العلم والدين. 

يحاول هذا املقال تسليط الضوء عىل بعض اآلراء التي عرضها املسلمون ثم نعمد اىل 

تقييمها. من جملة الحلول التي قُدمت: إمكانية استخراج العلوم من النصوص الدينية، 

قبول  الظني،  عىل  اليقيني  تقدم  الروحي،  والبعد  األزيل  البعد  بني  والتمييز  التفكيك 

النصوص الدينية التفسري والتأويل، والرؤية األداتية.

سأحاول يف هذا املقال تقييم الحلول املتقدمة الذكر واعتقد أن حّل هذه القضية 

معرفيٍة  نظريٍة  ووجود  الدينية  النصوص  فهم  حول  واضحٍة  نظريٍة  امتالك  يتطلب 

العلمية ال  النظريات  بأن  املقال  باالضافة اىل ذلك يعتقد مؤلف  العامل.  منفتحٍة حول 

يجب اعتبارها وصًفا لفظيًّا لعامل الواقع.

مقدمة

العلم  التعارض بني  القرآن العظام، طرقًا متنوعًة لحل  قدم علامء اإلسالم ومفرسو 
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أما  املسألة.  لهذه  املعرفية  املبادئ  تنقيح  من  اآلن  حتى  يتمكنوا  مل  انهم  إال  والدين، 

عىل  الدين  يعارض  ال  )الحقيقي(  العلم  أن  فهي  أفكارهم  عىل  غلبت  التي  القضية 

اإلطالق، إال أنهم مل يوضحوا الطريق الذي يجب اتباعه عند ظهور التعارض.

حلوٌل وتقييماٌت

1. عرض رشيد رضا يف تفسري املنار القضية اآلتية وهي أن بعض علامء اإلسالم قد 

ظنوا أن العلوم والفنون العرصية – من قبيل العلوم الطبيعية والفلكية والتاريخية – 

تناقض موضوع بعض اآليات ثم أجاب قائاًل:

ــا جــاء مــن ســوء  ــا أن بعضه ــك فألفين ــم يف ذل ــا عــى أقواله ــد اطلعن ــا ق »إنن

ــا  ــن، وبعضه ــن، ومــن جمــود الفقهــاء املقلدي فهمهــم أو فهــم بعــض املفرسي

ــا«  ــه منه ــا علي ــا وقفن ــا م ــن وغرين ــا نح ــد رددن ــل وق ــف والتضلي ــن التحري م

ــا: 9-208(. ــا، دون ت ــيد رض )رش

صحيٌح أّن رشيد رضا اعترب هذه الحاالت ناشئًة من سوء الفهم أو الجمود الفكري 

للمقلدين أو من التحريف، إال أنه مل يوضح العملية املعرفية او املبادئ الفكرية لحل 

التعارض املطروح. يشار إىل أن رشيد رضا كام العديد من املفرسين يعتقد بأن من أوجه 

إعجاز القرآن الكريم أن هذا الكتاب الساموي قد أوضح الكثري من الحقائق العلمية 

قبل اكتشافها. فاآلية الرشيفة »وأرسلنا الرياح لواقح« عىل سبيل املثال تشري إىل حقيقٍة 

علميٍة وهي أن بعض الرياح تؤدي إىل التلقيح الشبيه بتلقيح الحيوانات. وقد اكتشف 

العلامء هذه الحقيقة يف القرون الالحقة.

2. يؤكد العديد من املفكرين عىل مسألة عدم وجود تعارٍض بني العلم الحقيقي 

والدين. وعىل الرغم من أن هذا الكالم صحيٌح، إال أنه غرُي مفيٍد يف مسألة تعارض العلم 

الحقيقي هو  العلم  أليس  الحقيقي؟  العلم  والدين، حيث يُطرح السؤال اآليت: ما هو 

القوانني الحقيقية املصونة من الخطأ يف الكون؟ إن الكالم يف املسألة املقصودة ليس من 

العلم الحقيقي عىل اإلطالق، بل الكالم يف أن بعض النظريات الصحيحة واملوفقة والتي 

أظهرت، يف تاريخ العلم، تعارًضا مع ظاهر النصوص الدينية. متكنت هذه النظريات من 
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حّل العديد من املشاكل العلمية ال بل امتلكت القدرة عىل التوقع. وعليه ماذا يجب 

الحديث حول هذه النظريات وتعارضها مع بعض الحاالت؟ هل يجب فهم النصوص 

النظريات غرَي صحيحٍة؟ أو أن األمر ليس  اعتبار تلك  الدينية عىل نحٍو آخَر أو يجب 

كذلك ويجب البحث عن حلوٍل أخرى. وعىل هذا األساس فإن محل البحث هو العلم 

؟  العلم غرَي واقعيٍّ اعتبار هذا  أثبت نجاحه. هل ميكن  البرش والذي  إليه  الذي وصل 

الدينية؟  النصوص  التعارض مع  ، فكيف حصل  أنه حقيقيٌّ ا فهذا يعني  إذا كان واقعيًّ

وأما إذا مل يكن واقعيًّا، فام هو حال النجاح الذي حصل للبرش عن طريق العلم وكيف 

متكن من حّل املشكالت وكيف أصبح التوقع للمستقبل ممكًنا؟ الخالصة هي أن اللجوء 

إىل العلم الحقيقي يف مقابل العلم الفعيل ليس حالًّ لإلشكال. املشكلة األساسية ترتبط 

بالعلم الحديث والرائج وتحديد النسبة التي تربطه بالدين. إن هذا الحل قد غرّي صورة 

املسألة بداًل من حلها.

القرآن  آيات  من  استخراجها  الجديدة ميكن  العلوم  كافة  أن  البعض  يّدعي  قد   .3

والروايات. وعىل هذا األساس فالعلوم الجديدة توافق اإلسالم بشكٍل كامٍل. يحاول أتباع 

هذا االتجاه استنباط كلِّ إنتاٍج علميٍّ جديٍد من اآليات القرآنية. وتحدث البعض منهم 

فاعترب أن القرآن الكريم يحتوي عىل 61 آية يف الرياضيات و64 آية يف الفيزياء و5 آيات 

يف الفيزياء الذرية و63 آية حول نظرية النسبية و20 آية حول علم األرض وغري ذلك. 

)صادق العظم، 1997: 35(. ما ال شك فيه هو أننا قد نشاهد يف بعض الحاالت مؤيداٍت 

نظرية  أن  إال  الجديدة،  العلمية  االكتشافات  وبني  اآليات  بعض  بني  تناسٍب  وحاالِت 

ميكن  ما  أواًل  عديدًة.  مشكالٍت  تواجه  والسنة  القرآن  من  الجديدة  العلوم  استخراج 

اإلشارة إليه يف هذا الخصوص، هو وجود بعض حاالت التناسب والتأييد بني االكتشافات 

والنظريات العلمية الجديدة والنصوص الدينية، إال أننا لن نتمكن من استخراج كافة 

الحقائق العلمية من النصوص الدينية عىل اإلطالق. وعىل فرض إمكان هذا األمر، فنحن 

البرش غري املعصومني سنكون عاجزين عن ذلك. ثانيًا، يرتكز الكالم هنا حول التعارض بني 

بعض النظريات العلمية وظاهر النصوص، فام الحل يف هذا الحال؟ ثم إن هذه األمور 

]بعض النظريات العلمية] ال ميكن استخراجها من النصوص الدينية، ال بل هي تعارضها.
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البعد  املفكرين الحداثويني العرب طريَق حلٍّ آخَر. فرق هؤالء بني  4. قدم بعض 

الزماين للدين وبعده األزيل أو الروحي وقالوا بأن كلَّ ما ذكر يف النصوص الدينية حول 

من  أموٌر  للدين وهي  الزماين  البعد  إدراجه ضمن  ذلك ميكن  والتاريخ وغري  الطبيعة 

األزيل  البعد  العلم.  بينه وبني  الروحي فال عالقة  أو  األزيل  البعد  أما  العلم،  مختصات 

هو ساحٌة وإطاٌر يرتبط بالحقائق األزلية واألمور الغيبية واإلميانية والتجربة العرفانية. 

يعتقد أتباع هذه النظرية أن املنهج العلمي وكذلك املعرفة العلمية ال تتجاوز حدود 

الطبيعة وهي ال ميكن أن تبحث حول الدين املتعلق باإلميان. بعبارة أخرى يعترب هؤالء 

أن املعرفة الدينية تخالف املعرفة العلمية يف النوع ويف النتيجة، عندما نحاول مقارنة 

من  الدينية  املعرفة  تنشأ  التعارضات.  من  العديد  الدين سنواجه  إىل  العلمية  املعرفة 

التجربة  من خالل  تحصل  التي  العلمية  املعرفة  عن  تختلف  وهي  العرفانية  التجربة 

واملشاهدة. طرح هذه النظرية بداية عيل عبد الرزاق يف كتاب »اإلسالم وأصول الحكم« 

)م.ن: 47(.

إن التفكيك بني البعد الزماين للدين والبعد األزيل والروحي ليس حالًّ مقنًعا. فقد 

اشتملت النصوص الدينية عىل مطالَب حول عامل الطبيعة والتاريخ. هل ميكن اعتبار 

إىل كالم  أخذت طريقها  كانت غرَي صحيحٍة فكيف  وإذا  املطالب غرَي صحيحٍة؟  هذه 

التي  الدينية  القضايا  اعتبار  إىل  املذكور  التفكيك  ويؤدي  )ص(؟  الرسول  كالم  أو  الله 

تدور حول االمور املذكورة غرَي صحيحٍة، ال بل يجب إحالة املسألة إىل العلوم التجريبية 

ا فهم يحذفون  وغريها. يف الواقع فإن طريق الحل املذكور يذعن لوجود التعارض وعمليًّ

هذا النوع من القضايا من الدين. يضاف إىل ذلك عدم إمكان اعتبار جوهر الدين تجربًة 

عرفانيًة؛ وال ميكن اختزال الدين يف الحاالت والتجارب العرفانية الخاصة. يبدو أن أتباع 

هذه النظرية ال ميتلكون صورًة صحيحًة عن العلم واملعرفة العلمية وال يدركون طبيعة 

الدين واملعرفة الدينية.

الخلق  مسألة  بني  التعارض  إىل  فأشاروا  التعارض  حل  يف  اآلخر  البعض  تحدث   .5

والداروينية فاعتربوا أنه نوٌع من التعارض بني األمر القطعي والنظرية الظنية. أما اآليات 

التي وردت يف هذا الخصوص فهي آياٌت قطعيٌة ال ميكن الشك والسؤال وال التأويل فيها 
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أما النظريات العلمية من قبيل النظرية الداروينية فهي ظنيٌة؛ فهي ليست قطعيًة وال 

يقينيًة وعندما يتعارض القطعي والظني، يقدم القطعي واليقيني عىل الظني.

إّن طريق الحل هذا الذي ميكن أن يطلق عليه اسم »تقدم القطعي عى الظني« 

غرُي كامٍل. صحيٌح أن هناك آياٍت ال تقبل التأويل بل هي آياٌت قطعيٌة وال ميكن تفسريها 

عىل نحٍو آخَر، إال أّن فهَم كيفية التعارض بالصورة املطروحة وطريق الحل املفرتض غرُي 

. يبدو أن هذا الجواب قد بُني عىل أساس منوذج علم األصول يف حل التعارضات  تامٍّ

بني بعض األدلة والروايات املوجوداة وبالتايل ال ميكن توسيعه إىل التعارض بني العلم 

فقد  النجاح؛  من  الكثري  عرفت  أنها  إال  ظنيٌة،  العلمية  النظريات  أن  صحيٌح  والدين. 

ساهمت يف حل املشاكل العلمية وسمحت لنا بالتنبؤ للمستقبل. لذلك ال ميكن اعتبارها 

غرَي صحيحٍة بالكامل باعتبار أنّها ظنيٌة وأنها تعارض األمر القطعي وبالتايل التخيل عنها. 

إن هذا الجواب ال ميتلك صورًة صحيحًة عن النظريات العلمية وكيفية صدقها وكذبها.

6. من جملة الحلول األخرى التي طرحها املفكرون البنيويون يف العامل االسالمي، ما 

ميكن أن يُطلق عليه عنوان »التفسري املطلق للنصوص الدينية«. يعتقد هؤالء أن النصوص 

الدينية تقبل التفسري دامئًا؛ مبعنى إمكانية الوصول لفهٍم جديٍد للنصوص الدينية مع توايل 

النظريات واملعارف الجديدة. وعىل هذا األساس، فالنصوص الدينية تقبل التفسري والتأويل 

بل تظهر عىل شاكلة كلِّ نظريٍة جديدٍة. يدعي هؤالء أن فهم الدين تابٌع للعرص، مبعنى 

أن النصوص الدينية بحد ذاتها صامتٌة ال لون لها بل تظهر يف كل عرٍص عىل شاكلة ولون 

نظريات ومعارف ذاك العرص. وعليه فعندما تعارض اآلية نظريًة علميًة، يجب تفسريها 

عىل أساس تلك النظرية. وقد أرشنا إىل أن حّل هذه املسألة يقتيض االلتفات إىل طبيعة 

تتعلق بقضية  العلم والدين  الواقع. إن مسألة  العلمية وكيفية حكايتها عن  النظريات 

العالقة بينهام. وعليه يجب فهم الدين عىل نحٍو صحيحٍ ويجب امتالك نظريٍة مقبولٍة يف 

فهم الدين ويجب أيًضا االطالع وبدقٍة عىل طبيعة النظريات العلمية. ثم إن طريق الحل 

هذا خاطٌئ من كال الناحيتني، فهو ميتلك نظريًة غرَي واقعيٍة وبنيويٍة لفهم الدين وهو 

يفتقد الصورة الواضحة عن النظريات العلمية؛ وكأنه أذعن بشكٍل ضمنيٍّ بأن النظريات 

العلمية تعمل عىل تعريف الواقع، ومل يوضح نوع الواقعية املقبول يف هذا الشأن. بعد 
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هذا التوضيح يتحدثون عن فهم النصوص الدينية عىل أساس هذه النظريات. يضاف إىل 

هذه املسألة أن اآليات القرآنية ال تقبل التفسري والتأويل بأكملها، وعند ظهور التعارض 

بني اآلية والرواية وبني النظريات العلمية يجب حذف اآلية بداًل عن تفسريها. فاآليات 

الرشيفة تعارض رصاحًة نظريَة التكامل من جهة إنكارها الخلق. وعليه، إذا وافقنا عىل 

نظرية التكامل، يجب ترك اآليات. الخالصة هي أن النظرية التفسريية تؤدي إىل حذف 

بعض النصوص ال إىل تفسريها. يعتقد أتباع النظرية التفسريية أن النصوص الدينية صامتٌة 

بحد ذاتها وهي ال تعارض النظريات واملعارف املقبولة، بل التعارض هو بني فهمنا للنصوص 

والنظريات. يف الواقع، الكتاب املقدس مل يعارض نظرية غاليله، الكتاب املقدس صامٌت 

بنفسه، بل أرباب الكنيسة هم الذين فهموا الكتاب املقدس عىل أساس نظرية بطليموس 

حول مركزية األرض، فام يعارض نظريَة غاليله هو الرؤيُة البطلميوسيُة ال الكتاُب املقدُس. 

نعم ميكن فهم الكتاب املقدس عىل أساس النظريتني. املقصود من أن النصوص الدينية 

صامتٌة هو عدم القدرة عىل استخراج أيِّ نظريٍة من النصوص بعينها وال ميكن االدعاء 

بأن النظرية الفالنية تناسب النصوص الدينية أكرث من النظرية األخرى. يبدو أن النظرية 

ٍ بالنسبة لكلِّ  التفسريية تعتمد عىل عدم التعني املعنايئ للنص. إن معنى النص غرُي متعنيِّ

ٍ خاصٍّ من كلِّ نظريٍة. نظريٍة ومعرفٍة دينيٍة خارجيٍة وبالتايل ميكن استخراج تعنيُّ

يضاف اىل ما تقدم فإن النظرية املذكورة تعارض التاريخ. فبعض النظريات ساهمت 

يف ايجاد اشكاالت للنصوص الدينية وكلام حاولنا تفسري النصوص كلام واجهنا اإلخفاق 

أو واجهنا نظرية تالئم النصوص الدينية أكرث من النظريات األخرى. أما ترجيح النصوص 

الدينية لنظرية ما فهذا يعني أن النصوص الدينية غرُي صامتٍة بل هي نصوٌص تتالءم 

مع نظرياٍت خاصٍة فقط. يحيك تاريخ املعرفة الدينية عن واقعيتها الدامئة. كان علامء 

فهمهم  عن  مستقلٌّ  الواقعي  الدين  أن  عن  عبارًة  وتفسريهم  فهمهم  يعتربون  الدين 

وتفاسريهم وأما فهمهم وتفاسريهم فام هي إال وصٌف لذاك الواقع املستقل. لذلك كان 

علامء املعرفة العلمية يقيمون أنفسهم من زاوية الواقعية ويؤكدون أن عامل الخارج هو 

وجوٌد مستقلٌّ عن املفكر الذي يريد وصف ذاك العامل بنظرياته.
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اتهم أرباب الكنيسة غاليله بأن نظرياته تعارض ظاهر الكتاب املقدس. وكان هو 

يعتقد أنه بامكان نظرية مركزية الشمس تفسري الكتاب املقدس أكرث من نظرية مركزية 

األرض، عىل الرغم من أن هذا التفسري غرُي مقبوٍل عندهم. قدم غليله دلياًل للتناسب 

والتالؤم بني نظريته والكتاب املقدس:

»أعتقــد أن أقــرب الطــرق وأكرثهــا اطمئنانًــا الثبــات أن نظريــة كوبرنيــك 

ــن  ــدم سلســلة م ــدس، تق ــاب املق ــارض الكت ــة الشــمس] ال تع ــة مركزي [نظري

ــا أن  ــو ومب ــذا النح ــى ه ــا؛ وع ــاء خالفه ــن ادع ــي ال ميك ــة الت ــة الصحيح األدل

الحقائــق ال ميكــن ان تغايــر بعضهــا البعــض، فيجــب وجــود توافــٍق كامــٍل بــني 

ــتلر، 1361، 541(«. ــدس. )كوس ــاب املق ــة والكت النظري

إن العبارة املتقدمة هي الجواب الذي قدمه غاليله للكاردينال بالرمني]]] املشهور وهو 

مستشار البابا، حيث يظهر من هذا الجواب أن غاليله كان يفكر عىل طريقة الواقعية وكان 

يعترب أن حقائق الكتاب املقدس والحقائق العلمية ال ميكن أن تتغاير أو تتعارض. بعبارٍة 

املقدس  الكتاب  التعارض بني  التالؤم وعدم  القبيل،  الدليل  أثبت غاليله من خالل  أخرى 

مع  توافقه  لنفهم  املقدس  الكتاب  أللفاظ  رجوعنا  األمر  يقتيض  وال  العلمية.  والنظريات 

النظريات العلمية أو معارضته لها، بل يكفي الرجوع إىل كتاب الطبيعة والكتاب املقدس 

وهام من تدوين خالق الكون لنشاهد التناسب والتناسق بأم العني. املعرفة الدينية تشري إىل 

ف حقائق عامل الخارج. يُفهم من كالم  الكتاب املقدس وتبني حقائقه واملعرفة العلمية تُوصِّ

غاليله تلويًحا أنه واقعيٌّ يف باب املعرفة العلمية واملعرفة الدينية.

بني  النزاع  ا يحيك  ريتشارد روريت]]]، كالًما هامًّ األمرييك  الرباغاميت  الفيلسوف  رسد 

بالرمني وغاليله. يعتقد بأن النزاع املذكور وانتصار غاليله فيه، ال يجب فهمه عىل طريقة 

اليه. ومل  الواقع وأشار  أن كوبرنيك قد أوضح  يعترب  ينترص غاليله ألنه ال  الواقعية. مل 

ينترص غاليله ألنه متكن من اكتشاف املنهج الصحيح لفهم الطبيعة، بل يعتقد روريت بأن 

غاليله أوجد مصطلحاٍت أعمَق وأكرث عمالنيًة من املصطلحات الدينية وامليتافيزيقية. 

[1[-Bellarmine.

[2[-Richard Rorty.
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لو نظرنا إىل تفاصيل النزاع بني غاليله وبالرمني يف القرون املاضية، ألدركنا مبا ال مجال 

ا باملطلق وأن الكنيسة كانت مخطئًة باملطلق. إن هذه  للشك فيه: أن غاليله كان ُمحق�

واالبيض  األسود  فكر  حكمها  وقد  التنوير  عرص  يف  وجدت  قد  املذكور  للنزاع  القراءة 

النزاع بني  حيث كان غاليله يعتمد عىل العقل والكنيسة عىل الخرافات. لذلك تحول 

غاليله والكنيسة إىل نوٍع من النزاع بني العقل والخرافة. لجأ بالرمني إىل الكتاب املقدس 

معقواًل؛  يكن  مل  املقدس  للكتاب  لجوءه  أن  إال  كوبرنيك.  ونظرية  غاليله  آراء  إلبطال 

ألنه كان يدخل النصوص الدينية إىل مسألٍة علميٍة باملطلق ليتمكن من إثبات موقف 

الكنيسة. بعبارٍة أخرى عمد بالرمني إىل حمل القيم غري العلمية عىل القضايا العلمية، 

لذلك مل يكن ُموفًَّقا يف فهم الخصائص املميزة للمعرفة العلمية املقابلة لالميان الديني. 

ثم إن روريت يبني بأن التاميز بني املوضوعات العلمية وغري العلمية يعود إىل التاريخ. يف 

الحقيقة مل يكن هناك من أثٍر لهذا التاميز يف التاريخ قبل أن يستخدمه غاليله وأتباعه. 

ومل يكن هذا التاميز –بتعبريي- وحيًا مطلًقا وال صورًة عن الواقع، بل هو متايٌز صنعه 

النزاع بني غاليله والكنيسة مبشقٍة. لو كان هذا التاميز جزًءا من رؤية غاليله ملا أمكن 

استخدامه إلثبات هذه الرؤية. واليوم نقول بأن بالرمني قد دمج العلم والدين عندما 

توسل الكتاب املقدس، وكان مخطئًا يف هذا األمر، طبًعا هذا الكالم ال يعني أننا عىل حقٍّ 

وأن بالرمني كان مخطئًا، بل نحن من ورث غاليله. حدثونا ملئات السنني حول وجود 

متايٍز بني العلم والدين، العلم والسياسة، العلم والفن، العلم والفلسفة وغري ذلك وبقينا 

أو ألنها معقولٌة  الدليل عليها  التاميزات، طبًعا مل يكن وفاؤنا ألننا منتلك  أوفياء لهذه 

أو عينيٌة. بعبارٍة أخرى، فاز غاليله يف هذا النزاع، فاتجهنا نسري يف فضاء النتائج التي 

.)Rorty ،1979 :331-328( .انترصت فيها الفلسفة الحديثة

علّمنا هذا اإلرث أن العلم يتفوق عىل الخرافات. وعلمنا أيًضا أن الدميقراطية تتفوق 

عىل الشمولية ونحن ال منتلك أسًسا عقليًة إلثبات هذا التفوق؛ بل ميكننا يف كل حالٍة 

ف الواقع وال تشري  التمسك بالتاريخ وبذلك اليشء الصحيح حقيقًة. إن معرفتنا ال تُوصِّ

النقدية؛  الواقعية  طبق  توصيفيّان  كالهام  العلمية  واملعرفة  الدينية  املعرفة  بل  اليه. 

نحن منتلك طريًقا إىل عامل الواقع وواقع الدين. وقد انترص غاليله يف هذه الجهة أي إنه 
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متكن من تقديم نظريٍة صحيحٍة. تعود جذور نظرياتنا الناجحة واملثمرة إىل عقالنيتنا. 

فإذا كانت نظرية غاليله وكوبرنيك عمليًة ومفيدًة فذلك ألنها كانت أكرثَ واقعيًة وذاَت 

نصيٍب من الحقيقة.

الحاجة الی علم المعرفة ومعرفة العلم

باب  يف  وجدير  منفتح  معرفة  علم  يتطلب  والدين،  العلم  بني  التعارض  حّل  إن 

النظريات العلمية واملعرفة الدينية. إن الحلول التي قدمناها إما أنها تفتقد علم املعرفة 

وعلم  الدقيقة  العلمية  املعرفة  تفتقد  أنها  وإما  الدينية  املعرفة  والجدير حول  القوي 

املعرفة املقبول حول النظريات العلمية لذلك كانت عاجزًة عن حل املسألة. إن طريق 

املحكمة  العلمية  املعرفة  يفتقد  املثال  الظني« عىل سبيل  مع  القطعي  »تعارض  حل 

وعلم املعرفة القدير حول النظريات العلمية. وكأن ظنية النظريات العلمية تعني عمليًّا 

النظريات إذا كانت ظنيًة  عدم صحتها ومع ذلك يبقى الرس غري املكتشف بأن هذه 

وغرَي صحيحٍة ومبا أنها تعارض األمور القطعية وقد أدركنا عدم صحتها فقط، ولكن ما 

هو رّس هذه النجاحات ولَِم رسخت يف السنة العلمية؟ هل إن رّس بقائِها هو كذبها أو 

ألن العلامء واملفكرين قد أذعنوا لها فبقيت يف ساحة العلم الرسمي؟ وعىل أيِّ نوٍع من 

العقالنية قد بُِنَي بقاؤها؟ أما أسلوب الحل التفسريي فهو يفتقد علم املعرفة الناجح 

الديني املحكم. لقد بنيت نظرية قبول  املعرفة  العلمية ويفتقد علم  النظريات  حول 

مطلق النصوص الدينية التفسري عىل أساس علم املعرفة النبوي؛ ال عىل الواقعية املتينة 

العلم عند هؤالء هي أقرب ما تكون اىل  التي ميكن الدفاع عنها. ان معرفة  املحكمة 

التأمل. عندما يدافعون عن النظرية التفسريية يظنون أن النظريات العلمية صحيحٌة 

النظريات  تناول  يجب  ال  لذلك  بالكامل.  وواقعيٌّ  حقيقيٌّ  فيها  عنرص  وكل  بألفاظها 

والبحث عن  الدينية  النصوص  إىل  التوجه  واملطلوب  بألفاظها؛  قبولها  العلمية ويجب 

الذي يعارض هذه النظريات ثم القيام بتأويلها وتفسريها. يتجه طريق الحل هذا إىل 

النصوص الدينية مبارشًة من دون االهتامم بطبيعة النظريات العلمية فيحل التعارض 

عن طرق تأويل النصوص.

اعترب أتباع كال النظريتني أن النظريات العلمية مجرَد أدواٍت مفيدٍة. حاول البعض 
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اللجوء إىل األداتية لحل التعارض بني العلم والدين. إال أن طريق الحل هذا ليس طريًقا 

إخفاق  أما  الواقع.  كشف  عىل  قادرًة  العلمية  النظريات  يعتربون  ال  فأصحابه  واقعيًّا 

الرؤية األداتية يف ظل ظهور الواقعية العلمية يحمل معه نتائَج طبيعيًة من أبرزها أن 

اللجوء إىل األداتية عاجٌز عن حّل التعارض املذكور وال بد حينئٍذ من التوجه نحو علم 

املعرفة واملعرفة العلمية.

تجدر اإلشارة إىل أن دوئيم هو شخٌص متديٌن يعتنق املسيحية، ومل يتمكن من خالل 

االعتقاد باألداتية من حّل التعارض. ظن البعض أن توجه دوئيم نحو األداتية يهدف إىل 

نجاة إميانه باملسيحية لذلك قالوا:

»تعــرض بيــار دوئيــم الفيزيــايئ الفرنــيس وفيلســوف العلــم يف القرنــني التاســع 

عــر والعريــن لنظريــات غاليلــه وأســباب معارضة الكنيســة، فلــو كان غاليله 

ــَم مل يتمكــن مــن  يعتــرب فيزيــاء الســامء واألرض أدواٍت بعيــدًة عــن الواقــع فلِ

حــّل التعــارض...« )رسوش، 1374: 219(.

وجاء يف مكاٍن آخَر بشكٍل رصيٍح:

ــات  ــرب الفرضي ــم يعت ــار دوئي ــيس بي ــايئ الفرن ــوف والفيزي ــا أن الفيلس »ذكرن

العلميــة مجــرد أدواٍت لتنظيــم األحــداث وأنــه كان يعتــرب علمــه مجــرد حالــٍة 

وصفيــٍة وأنــه ينظــر إىل التعــارض بــني غاليلــه والكنيســة عــى أنــه أمــٌر ال ميكــن 

اجتنابــه حيــث كان يعتقــد بــأن غاليلــه لــو كان معتقــًدا بأداتيــة نظريــة كربنيك، 

ــربًا  ــذاك مج ــن حين ــه ومل يك ــرة في ــذي ال مث ــزاع ال ــن ذاك الن ــد ع ــن يبتع فل

ــم  ــاول دوئي ــرى، ح ــارٍة أخ ــه. بعب ــت ب ــي لحق ــزالت الت ــكاالت وامل ــى االش ع

ــزام  ــه االلت ــث ال ميكن ــة حي ــٍة خاصــٍة يف املعرف ــه عــى أســاس نظري ــاء تدين بن

بظاهــر الكتــاب الدينــي مــن دونهــا والنظريــة تلــك تــدور حــول إنــكار واقعيــة 

الفرضيــات العلميــة، فالفرضيــات ليســت ســوى أســاليب لتنظيــم األحــداث«. 

)229-230 )م.ن، 

امللفت هنا هو أن بعض معارصي دوئيم كانوا يظنون أن األداتية التي اعتقد بها 

كانت يف سبيل نجاة الدين املسيحي، أما طريق الحل الذي اقرتحه دوئيم لرفع التعارض 
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يرتبط مبا بعد  العلم والدين  الطبيعة يختلف عن إطار  أن إطار ما بعد  املذكور فهو 

الطبيعة. إن هذين األمرين أي العلم وما بعد الطبيعة مستقالن عن بعضهام وال يوجد 

أيُّ عالقاٍت بينهام. لذلك لن يتعارضا عىل اإلطالق. فالتعارض يحصل عندما يشرتكان يف 

مجاٍل وساحٍة واحدٍة. طبًعا مل توافق الكنيسة الكاثوليكية عىل الحل الذي اقرتحه دوئيم، 

عمل  وقد  أكويناس  فلسفة  أساس  عىل  الدينية  تعاليمها  بنت  قد  الكنيسة  هذه  ألن 

أرباب الكنيسة عىل إيجاد حالٍة من الصلح مع العلم، ال عىل فصل ما بعد الطبيعة عن 

العلم. )غيليس 1381، 236-8(.

إن نظرية دوئيم هذه ميكن مقارنتها اىل رؤية فيتغنشتاين ]املشهور بـ فيتغنشتاين 

األول] يف »رسالة منطقية، فلسفية«. ميّز فيتغنشتاين بني العلم وما بعد الطبيعة واعترب 

األول صاحب معنى بينام الثاين فاقًدا للمعًنى. وإذا كانت االعتقادات الدينية تتعلق مبا 

بعد الطبيعة فهذا يعني أنها تفتقد املعنى عىل الرغم من قدرتنا االطالع عىل حقيقتها 

االعتقادات  هذه  إخراج  عن  عاجزون  فنحن  ذلك  ومع  العرفانية،  التجربة  خالل  من 

عىل شاكلة لغٍة ذاِت معًنى. أما وجه االشرتاك بني دوئيم وفيتغنشتاين فهو أنهام اعرتفا 

بالفصل الكامل بني ساحة العلم وساحة ما بعد الطبيعة كام أنهام اعتربا الدين متعلًقا 

فاقدان  والدين  الطبيعة  بعد  ما  أّن  فيتغنشتاين  اعتبار  يف  واختلفا  الطبيعة.  بعد  مبا 

الطبيعة  اعترب أن ما بعد  أما دوئيم فقد  العرفان،  للمعنى وميكن فهمهام عن طريق 

والعلم صاحبا معًنى )م.ن(. يبدو من خالل كلامت فيتغنشتاين يف الدراسات الفلسفية 

]وهو املشهور بـ فيتغنشتاين الثاين] أنه يعترب كُالَّ من الدين والعلم مجرَد حركاٍت لغويٍة 

مستقلٍة ولكلِّ واحٍد منهام إطاٌر لغويٌّ مستقلٌّ وقواعُد خاصٌة. الواضح أن هذا الرأي 

األخري يشابه نظرية دوئيم من حيث التفكيك بني املجاالت والساحات. صحيٌح أّن العلم 

والدين حركتان لغويتان مستقلتان ومنفصلتان عن بعضهام البعض إال أنه طبق هذه 

الدراسة ال ميكن اعتبار اللغة الدينية فاقدًة للمعنى.

إن نظرية الفصل بني العلم والدين هي نظريٌة ال ميكن الدفاع عنها حيث تتعارض 

بعض مدعياتها. فلو أخذنا اآليات الناظرة إىل عامل الطبيعة عىل سبيل املثال لوجدنا أن 

اّدعاًء يندرج يف  الطبيعة فيقدم  بالعلوم  الدين يتحدث بوضوٍح عن مجاٍل ذي عالقٍة 
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إطار تلك العلوم. أما بناًء عىل الواقعية فيمكن الحديث يف باب املعرفة العلمية واملعرفة 

الدينية عن التداخل أو التطابق بني العلم والدين يف بعض الحاالت. ميكن لكلٍّ من العلم 

والدين تقديم ادعاءاٍت حول عامل الواقع بحيث تكون هذه االدعاءات ذاَت معًنى كام 

ميكن أن يكون لهذه االدعاءات نصيٌب من الحقيقة؛ حتى أن بعض النصوص الدينية 

ذلك، ويجب  واإلنسان وغري  العامل  وكيفية خلق  الطبيعة  عامل  ادعاءاٍت حول  تتضمن 

والطبيعة.  واإلنسان  للعامل  تعود  واعتبارها  عليه  هي  ما  عىل  االدعاءات  هذه  وصف 

فإذا  العلم بشكٍل مسبٍَق،  الدين وساحة  الفصل بني ساحة  أنه ال ميكن  الخالصة هي 

طالعنا االدعاءات يف النصوص الدينية حول الطبيعة مثاًل فهي يف هذه الحاالت تتعلق 

بالعلم وإذا شاهدنا فيها ادعاءاٍت حول عامل ما وراء الطبيعة، هنا ميكن أن تستقل ساحة 

الدين عن العلم، فالدين يقدم ادعاءاٍت ذاَت معًنى يف كافة الحاالت.

إّن كالًّ من العلم والدين باٌب نحو الواقعية، وقد يشريان بعض األحيان إىل حقيقٍة 

العلم  بإمكان  كام  املتنوعة،  الواقع  مستويات  إىل  اإلشارة  من  الدين  يتمكن  واحدٍة. 

اإلشارة إىل ذلك. والفارق بينهام هو أّن العلم يتحدث حول مستويات واقع عامل الطبيعة 

عامل  مستويات  عن  يتحدث  فال  الدين  أما  والنظرية-  املشاهدة  من  –األعم  املتنوعة 

الطبيعة فقط بل يشري إىل الواقع امليتافيزيقي لعامل الحقائق. من هنا فالدين باٌب نحو 

مستويات الواقع الطبيعي وما وراء الطبيعي، أما العلم فهو باٌب نحو واقع عامل الطبيعة. 

وتتطابق هذه األبواب يف أطٍر خاصٍة. ليس الدين بابًا نحو عامل ما وراء الطبيعة فقط 

ليختلف مجاله عن املجال العلمي بل عندما يتحدث الدين عن عامل الطبيعة فهو يتقدم 

نحو ساحة ومجال العلوم الطبيعية. ال يختلف العلم والدين عىل مستوى املجال واإلطار 

بل يجب البحث عن اإلختالف يف مكاٍن آخَر.

يختلف الدين والعلم يف األسلوب ويف الهدف. يتتبع العلم هدفًا ويتتبع الدين هدفًا 

آخَر. إن هدف العلم هو معرفة قوانني الطبيعة والدخول إىل أرسارها، أما هدف الدين 

فهو سعادة اإلنسان النهائية، ولذلك عندما يتحدث الدين عن الطبيعة، فهو ينظر إليها 

من نافذٍة واسعٍة هي العالقة بني الله واإلنسان والطبيعة. أما هدف العلم فهو معرفة 

أرسار الطبيعة للتغلب عليها. العلم يبحث عن العالقة بني اإلنسان والطبيعة، فالعلامء 
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يرغبون يف الوصول إىل الطبيعة وأرسارها، والدخول إىل قواها الخفية وجعلها منقادًة 

لهم. فاالطار الذي يتحدث عنه العلم محدوٌد للغاية عند مقارنته بإطار الدين، يضاف 

ا. إىل ذلك أّن لكلِّ واحٍد منهام أسلوبًا خاصًّ

ميكن إجامل النقاط الهامة التي طرحناها باآليت:

إن كالَّ من املعرفة العلمية واملعرفة الدينية تْوصيفيٌّ ويجب عىل املتدين أن . 1

يكون واقًعا فيهام.

يف بعض الحاالت قد يتطابق اإلطار الذي يتوىل وصف هاتني املعرفتني.. 2

يجب امتالك علم معرفة متنٍي لحل التعارض بني العلم والدين. كام أن طرق . 3

أو  الدينية  املعرفة  يف  الناجح  املعرفة  علم  تفتقد  أنها  إما  املوجودة  الحلول 

املعرفة العلمية يف كليهام.

الغريب هو أن البعض اتهم العالمة الطباطبايئ باتباع النظرية األداتية وادعوا أنه قدم 

حالًّ للداروينية بهذا األسلوب. تحدث العالمة الطباطبايئ يف تفسري امليزان عن أن ما يفهم 

من اآليات القرآنية هو أّن كافة أبناء البرش هم من نسل آدم وحواء. ثم تابع ناقاًل كالم بعض 

املعتقدين بنظرية التكامل وكيف كانت األرض يف البداية قطعة من الشمس ثم انفصلت 

عنها ثم بردت بالتدريج فهطل املطر عليها فظهر النبات وعاشت الحيوانات عليها. ثم بعد 

ذلك تكاملت الحيوانات بالتدريج. يعتقد العالمة أنهم عرضوا هذه الفرضية لتربير خواص 

وآثار هذا النوع من األحياء من دون أن يُقّدموا دلياًل يثبت ذلك أو ينفي ما يخالف ما ادعوه 

بل من املمكن أن تكون هذه األنواع قد ُخلقت بشكٍل متبايٍن بالكامل ثم حصل تحوٌُّل 

ٌ يف آالتها وخواصها، ال يف ذواتها. مل يشاهد داروين أو اآلخرون يف أيٍّ من تجاربهم أيَّ  وتغريُّ

تحوٍُّل من نوٍع إىل نوٍع آخَر، حيث مل يتحول القرد إىل إنسان، بل شاهدوا التحول يف اآلثار 

والخواص فقط. )العالمة الطباطبايئ، ج 4، 143-4(.

يتبني ِمامَّ تقدم أن نظرية داروين ميكن قبولها يف حدود خواص وآثار النوع ويجب 

ا عىل  حذف التحول من ذات األنواع العنرصية منها. كام أن داروين مل يقدم دلياًل قطعيًّ

هذا التحول.
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ليس من الصحيح أن الكالم املتقدم يبني أن العالمة قد اعرتف بأداتية بعض الفرضيات 

العلمية للحفاظ عىل ظاهر الكتاب يف بعض اآلراء التفسريية وبالتايل ال ميكن أن ننسب 

إليه االعرتاف بالنظرية األداتية. )رسوش، 1374: 230(. إن هذا الفهم لكالم العالمة هو 

ا ويجب فهم  العالمة واقعيًّ العالمة. كان  اراده  املسبق وانحراٌف عاّم  الحكم  نوٌع من 

كالمه يف حدود النظرية الواقعية. ليس واضًحا كيف استخرجوا اعرتاف العالمة باألداتية، 

فهل ميكن ذلك من خالل جزٍء من نظريٍة غريِ استدالليٍة.

إن محاولة تقديم توضيٍح إضايفٍّ لنظرية التكامل الداروينية، يقدم إضاءًة عىل أبعاٍد 

جديدٍة من الكالم املتقدم. كانت هذه النظرية من أكرث النظريات الجدلية عىل مستوى 

العلم والدين. وكان ذهن داروين يبحث وباستمراٍر عن إجاباٍت ملجموعٍة من املجهوالت 

حيث حاول البحث عن نظريٍة جامعٍة لحل تلك املجهوالت. من جملة املجهوالت: من 

أين وكيف أتت األحياء التي احتلت قساًم كبريًا من األرض؟ ما هو الدليل عىل انقراض 

أعقاُب  هي  اليوم  والنباتات  األحياء  تكون  ال  لَِم  مكانها؟  آخَر  بعٍض  ووجود  بعضها 

حيواناٍت ونباتاٍت منتلك بذورها؟ لَِم هناك شبٌه تامٌّ بني مختلف أنواع الجنس الواحد 

، أو  من األحياء؟ هل من الصحيح القول أّن كلَّ واحٍد من األنواع قد ُخلق بشكٍل مستقلٍّ

أّن الجميع قد اُشتُق من أنواٍع محددٍة؟

النبات  وزرع  الحيوان  تربية  إىل  فعمد  املجهوالت  هذه  اكتشاف  داروين  حاول 

ومزج األنواع واألعراق املختلفة. يعتقد أن مفتاح مغالطات كيفية وجود أعراق االحياء 

والنباتات هو بيد اإلنسان. تحدث مربو الحيوانات وزارعو النباتات عن إمكانية تغيري 

النباتات واألحياء من خالل دخالة قضية الوراثة. فالبذور التي تأيت من نباٍت ما، واألوالد 

منها  البعض  يشتمل  اليشء.  بعض  بعضهم  مع  يختلفون  ما،  حيٍّ  من  يولدون  الذين 

عىل بعض الخصائص والصفات غري املوجودة يف البعض اآلخر. اعرتف الزارعون ومربو 

الحيوانات بأهمية العامل الورايث، فعمدوا إىل التمييز بني املفيد وغري املفيد وفصلوا املفيد 

عن غريه وحاولوا زيادته بالزراعة والرتبية. وبهذه الوسيلة انتقلت الخصائص املطلوبة من 

جيٍل اىل جيٍل وازدادت وانترشت. أطلق داروين عىل هذا العمل عنوان االختيار الصناعي]]]؛ 

[1[-Artificial selection. 
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ألنه قد حصل بيد اإلنسان. كان يجول يف ذهن داروين سؤاٌل: هل ميكن أن يكون منشأ 

األنواع القريبة واملتشابهة واحداً؟ هل تكون األنواع الطبيعية موجودًة باألسلوِب نفِسه 

واملنهج نفِسه التي تتشكل معه األعراق اإلنسانية؟

إن التعرف عىل نظرية مالتوس]]] هو الذي كرس قوى داروين الخالقة. كتب االقتصادي 

الربيطاين مالتوس يف كتاب »رسالة حول السكان« أن سكان الكرة األرضية يزداد بشكٍل 

، يف املقابل ال ميكن ملصادر الرثوة الغذائية االزدياد باملستوى نفِسه. لذلك  تصاعديٍّ هنديسٍّ

لن يكون هناك تناسٌب بني منو السكان واملصادر الغذائية ما سيؤدي إىل وفاة الكثري من 

السكان:  العوامل للحؤول دون زيادة  البرش. تحدث مالتوس عن مجموعتني من  أفراد 

املخربة من  العوامل  والثانية،  اإلنجاب  البعض من  السلبية؛ أي حرمان  العوامل  األوىل، 

قبيل الحروب واألمراض وغريها. اعترب داروين أن نظرية مالتوس صحيحٌة يف خصوص عامل 

األحياء واستنتج أنه عندما يزداد األفراد األحياء، ميوت البعض منهم أي الذين ال ميتكلون 

أوضاعاً مناسبًة للحصول عىل الغذاء. بعبارٍة أخرى، كلام تدىن مقدار الغذاء املوجود، تختار 

الطبيعة من تريد لهم البقاء. وعىل هذا األساس تتنوع األحياء بواسطة منهج االختيار 

الطبيعي]]]. األحياء تنازع منافسيها باستمرار ألجل البقاء. وتنازع البقاء هذا يف الطبيعة، 

هو العامل األساس الختيار األحياء ذات الخصائص املميزة ألجل البقاء والزيادة. النتيجة 

. ثم إن االختيار الطبيعي هو كاالختيار الصناعي حيث  هي أْن البقاء هو اختياٌر طبيعيٌّ

تحفظ فيه األحياء ذات الخصائص املميزة واملفيدة. وعىل هذا األساس ميكن القول أن 

نظرية مالتوس قد أوضحت مسألة تنازِع البقاِء، وتنازُُع البقاِء يوضح االختيار الطبيعي 

ويوضح أيضاً تحول وتكامل األحياء واألمور الشبيهة بها.

املتكلم  بييل]]]  ويليام  آثار  كانت  كامربيدج،  جامعة  يف  طالباً  داروين  كان  عندما 

الخلق،  عىل  دليالً  آثاره  يف  بييل  عرض  األساسية.  دروسه  من  جزًءا  املشهور  املسيحي 

شغل ذهن داروين ملدٍة طويلٍة. يبدأ االستدالل بتمثيٍل بسيٍط. إذا وجدنا ساعًة، ندرك 

[1[-T.R.Malthus.

[2[-natural selection.

[3[-William paley.
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بشكٍل طبيعيٍّ أن لها صانعاً. فمن غري املمكن أن تكون هذه الوسيلة املعقدة واملنظمة 

قد ُوجدت من تلقاء نفسها. وعىل هذا األساس فالتعقيدات التي نشاهدها يف الطبيعة 

من دون اإلنسان، تحيك عن وجوِد صانعٍ عاقٍل. يعتقد داروين أن نظريته متتلك قدرًة 

أكرب عىل توضيح نظرية بييل. فهي توضح بعض الظواهر التي تعجز نظرية الخلق اآلين 

وغري التكاميل لألنواع عن توضيحها. فتبني نظرية داروين عىل سبيل املثال سبب امتالك 

الحيوانات أعضاًء معقدًة وسبب انقراض بعض األنواع وملاذا حلت أنواٌع أخرى مكانها.

وإذا  الرصفة.  الواقعية  اآلخرين يف مرحلة  املفكرين  العديد من  داروين كام  عاش 

كان نيوتن عىل سبيل املثال قد أوجد ثورًة عظيمًة يف امليكانيك، إال أنه كان يظن أن 

النظريات العلمية وباألخص نظريته امليكانيكية، تشري إىل الكون مبعناه اللفظي وال تهتم 

لعملية اإلبداع يف النظريات. كذلك حال داروين الذي كان يظن أن نظريته هي وصٌف 

إىل شكله  الواقع ال تشري  لعامل  نظريته  أن  إدراك مسألة  يتمكن من  للعامل ومل  لفظيٌّ 

العرشين  القرن  ومع وصول  بالتدريج،  التكامل  نظرية  وتحول  مرونة  الكامل. ظهرت 

تعرضت نظرية التكامل للجرح والتعديل، ال بل ظهر يف وجهها منافسون وجهوا النقد 

لنظرية داروين وواقعيته.

صنع داروين عاملً قريبًا من عامل الواقع ووصف نظريته بالكونية وهذا ما ال ينطبق 

بشكٍل كامٍل عىل عامل الواقع، ال بل كان شديد البعد عنه. مل توضح هذه النظرية الظواهر 

املطلوبة بشكٍل كامٍل. يتحدث بوبر]]] عن هذه املسألة فاعترب ان ادعاء الداروينية هو 

ادعاٌء واٍه ال ميكن إثباته )Bartley, 1993: 143(. بنى بوبر رأيه عىل أساس اعتقاده بأن 

كافة النظريات حتى التي تخرج من رحم االختبار والتي يكتب لها الكثري من النجاح 

ما هي إال حدٌس. أوضح بوبر أن نجاح نظريٍة ما يف توضيح بعض الظواهر ال يعني أنها 

خرجت من الحلبة منترصًة وكانت لها الكلمة األخرية. ومع ذلك يختلف كالم بوبر عن 

كالم بعض الواقعيني النقديني الذين اعتربوا املعرفة العلمية وصًفا مستعاًرا ]هذا ما أشار 

 C.F.O, Hear, إليه أنطوين هري الذي أكد أن بوبر أقرب إىل األداتية منه إىل الواقعية

[123-1980, pp. 90

[1[-popper.
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من أبرز العيوب التي اعرتت نظرية التكامل عند داروين هو أنها مل تلحظ عامل 

الوراثة وحركته الدقيقة وهذا عيٌب يف نظريته. كان داروين يظن بأن بعض االختالفات 

االتفاقية ]التي تحصل بالصدفة] موجودٌة بني أضاف النوع الواحد من األحياء وتساهم 

الطويلة  فالزرافات  النوع.  االختالفات يف تفضيل حيٍّ عىل من يشاركه يف  بعض هذه 

العنق عىل سبيل املثال تحصل عىل الغذاء أفضل من الزرافات األخرى. ولكن لَِم ينتقل 

طول العنق إىل أوالد الزرافة؟ مل يقدم داروين جوابًا مقبواًل لهذا السؤال. طبًعا متكنت 

التلفيق بني علم  أدى  الفراغ وقد  مْلِء هذا  الوراثة من  الجديدة يف علم  االكتشافات 

الوراثة والداروينية إىل ظهور الداروينية الجديدة]]]. وقد وصفت هذه النظرية الكون 

مبا جعلها أقرب إىل عامل الواقع من الداروينية.

يف العادة تساهم النظرية املنافسة يف تغيري بعض عنارص النظرية السابقة فتحذفها 

أو أنها تربز بعض عنارصها املغفول عنها. وهكذا كان حال الدين مع الحاالت القطعية 

التي ال تقبل التأويل حيث عمل عىل تغيري بعض عنارص النظريات. طبًعا هذا الكالم 

ال يعني أن النظرية التي تعارض الدين يف الظاهر هي غرُي صحيحٍة، بل يجب التأكيد 

أن النظرية تكون صحيحًة إذا كُتب لها النجاح وإذا متكنت من توضيح بعض الظواهر 

وبشكٍل عامٍّ إذا خرجت ساملًة من بوتقة االختبار حيث يكون لها نصيٌب من الحقيقة. 

طبًعا صحتها ال تعني أنها تقدم وصًفا لفظيًّا للواقع وأن كل جزٍء وعنرٍص منها يطابق 

الواقع وأن كلَّ زاويٍة منها تطابق زاويًة من العامل. يتمكن الدين من تعليق بعض جوانب 

النظريات والبحث فيها.

الدين.  تتناسب مع  الشهيد مطهري بهذه املسألة واعترب أن بعض عنارصها  اهتم 

تحدث الشهيد مطهري بعد نقل كالم داروين فقال:

»أن تكــون ظــروف البيئــة مــن جملــة أســباب التغيــري )أي أن تــؤدي البيئــة إىل 

ــري العــادة واســتعامل أو عــدم اســتعامل  ــك يكــون تغي إيجــاد تغيــريات(، كذل

[1[-neo-Darwinism.
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العضــو مؤثــًرا يف التغيــري؛ فالــذي يعتــربه عامــاًل فهــو أمــٌر ال عالقــة لــه بذلــك؛ 

ــم( ال  ــع بعضه ــراد م ــة )لألف ــازات الخاص ــة واالمتي ــريات الفردي ــك التغي وكذل

عالقــة لهــا بذلــك، ثــم يعــرتف الشــخص بتنــازع البقــاء، فكيــف يكــون ذلــك؟ 

إن تنــازع البقــاء ليــس أمــًرا يعــارض معرفــة اللــه، ســواًء كان ذلــك يف البــر أو 

غــري البــر. طبًعــا ليــس هنــاك يشٌء يف القــرآن الكريــم حــول مــا ليــس بإنســاٍن، 

ولكــن ذكــر اآليــة اآلتيــة حــول اإلنســان، يقــول تعــاىل:

ــرة، 251(.  ــدت األرض »)البق ــض لفس ــم ببع ــاس بعضه ــه الن ــع الل ــوال دف ول

طبًعــا ال يكــون هــذا األمــر مبفــرده معارًضــا للمعرفــة االلهيــة« )مطهــري، دون 

ــا: ج 4: 9-248(. ت

أن  إىل  يشري  األصلح«  تختار  »الطبيعة  داروين  مقولة  أن  مطهري  الشهيد  يوضح 

الطبيعة تتجه بنفسها لالختيار وهذا هو أصل االهتامم بالغاية بحد ذاته. يعود كالم 

اقتفاء  يجب  وال  الحي  واملوجود  بذاتها  للطبيعة  هو  األثر  أن  إىل  النهاية  يف  داروين 

العوامل االجنبية، فالعوامل االجنبية ال متتلك أثرًا من املوجود الحي؛ ويف ذات املوجود 

ال  داروين  فنظرية  األساس  هذا  وعىل  الهدف.  إىل  والتوجه  التكامل  نحو  ميٌل  الحي 

تعارض كالم اإللهيني، بل تؤيد اعتقادهم بأصل الغاية. )م.ن: 250-2(.
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إشكالية اإلسالم والعلم 
عند رينان، دراسٌة نقديٌة

محمود كيشانه]]]

الفكرية  عة  ف ال�ف بخصوص  نقديّاً  تحليالً  المقالة  هذه  تتضّمن 

والمؤّرخ  اللسانيات  عالم  وآراء  نظريات  ي 
�ف سالم  لالإ المناهضة 

ٍة من حياته  ف�ت ي 
�ف  ّ تب�ف الذي  رينان  إرنست  الفرنسي  والفيلسوف 

تضّمنت  ي 
ال�ت مؤّلفاته  من  العديد  ي 

�ف انعكست  إلحاديًة  وجهًة 

ما  وأبرز  سالمية؛  الإ المجتمعات  تجاه  عنرصيًة  رًؤى  عامٍّ  بشكٍل 

سالم بشّدٍة. امتازت به أفكاره أنّها تناهض الإ

ي هذا السياق أّكد كاتب المقالة عىل أّن رينان لدى انتقاده 
و�ف

أوعز  الوسطى،  القرون  ي 
�ف للعلم  المناهضة  المسيحية  التيارات 

خاطٍئ،  فهٍم  أساس  عىل  سالم  الإ إىل  للعلم  الكنيسة  محاربة 

ّ بعض الحركات العلمية  ي
ي ر�ت

حيث أّكد عىل أّن السبب الكامن �ف

سالمي، لكّن هذا الأمر  وانتعاشها يرجع إىل ابتعادها عن الفكر الإ

ي  ي الحقيقة عىل المسيحية، لذا ارتكب هذا الفيلسوف الغر�ب
يرد �ف

البحث  ي 
�ف القويم  النهج  عن  وابتعد  هذه  أطروحته  ي 

�ف مغالطًة 

رٍة علمّياً. ّ ِ م�ب سالم بدواٍع غ�ي العلمي لكونه استهدف الإ

كاتب المقالة رّد عىل بعض وجهات نظر إرنست رينان بالستناد 

ي جانٍب من ردوده اعتمد 
، و�ف ي

إىل آراء السّيد جمال الدين الأفغا�ف

ي 
ي هذا المضمار يتمحور �ف

عىل استدللته الخاّصة؛ وأبرز ما ذكر �ف

]1]-محمود أحمد عبد الرحمن عيل كيشانه، باحٌث فلسفيٌّ ورئيس قسم القرائية بالتعليم العام.

يحمل شهادة دكتوراه يف الفلسفة اإلسالمية حصل عليها من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة - فرع الخرطوم.

من جملة مؤلّفاته ما ييل: األسـس الفكرية واملنهجية يف الفلســفة اإلسالمية املعاصـرة، جدل الدين والسياسة بني دوغام األصولية ودوغام العلامنية، 

املسؤولية والجزاء يف فلسفة الفارايب، الُخشت وتجديد الخطاب الديني.
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ف  ف القضايا العلموية الإسالمية وب�ي ورة التفكيك ب�ي التأكيد عىل رصف

ي مرّت بها مجتمعاتهم 
ة النحطاط الفكري ال�ت ي ف�ت

ف �ف أداء المسلم�ي

ي ما يخّص الشؤون العلمية.
ول سّيما �ف

کلمة التحرير

تعد مسألة اإلسالم والعلم من اإلشكاليات التي طرحت نفسها بقوٍة عىل الساحة 

الفكرية يف الفلسفة املعارصة، سواًء يف الرشق أو الغرب، وال ميكن الحديث عن عالقة 

اإلسالم بالعلم دون التعريج عىل تلك املحارضة التي ألقاها رينان يف هذا املوضوع يف 

إحدى قاعات الدرس، وهي املحارضة التي تناقلتها الجرائد الفرنسية حتى ذاع صيتها 

جامل الدين األفغاين إىل الرد عليها ونقد اآلراء املجحفة  يف اآلفاق، األمر الذي دفع 

التي نادى بها رينان، وتلك النظرة املتعصبة التي قامت عليها هذه اآلراء.

ولد إرنست رينان يف منطقة غرب فرنسا عام 1823 م، ومات يف باريس عام 1892 

عن عمٍر يقارب السبعني عاماً. وكان والده ملحًدا تقريبًا، يف حني أن أمه كانت متدينًة 

ا. ولكن والده مات وهو يف سن الخامسة فقط، فتسلمت رئاسة العائلة أخته الكربى  جدًّ

»هرنييت« التي كانت تكربه باثنتي عرشة سنًة، وقد توسطت له ليك يقبلوه يف أفضل 

املدارس الدينية يف العاصمة باريس، وكان من املقرر أن يتخرج كاهنا، وهو يف الثامنة عرشة، 

حيث اطلع عىل فلسفة كانط وهيغل وهريدر، وحينها شعر بوجود تناقٍض حادٍّ بني إميانه 

الديني التقليدي املوروث، وبني الفلسفة العقالنية أو التنويرية، وبناًء عىل هذا السبب ترك 

مدرسة الرهبان عام 1845 وتراجع يف آخر لحظة عن االنخراط يف سلك الكهنوت املسيحي، 

ومن ثم قرر التفرغ لدراسة الفلسفة والعلوم الدنيوية واللغوية والتاريخية البحتة ]]].

واملتأمل يف التنشئة األوىل التي نشأ عليها رينان يجدها تنشئًة دينيًة باألساس، فاألم 

متدينٌة غاية التدين، واألخت الكربى هي التي ترسم له مستقبله الديني، وال نستطيع 

]1]-انظر هاشم صالح، رينان بني الدين والفلسفة، دخل يف جدال ساخن مع األفغاين حول مدى توافق اإلسالم مع العلم، مقال منشور بتاريخ الخميس - 

15 شعبان 1438 هـ - 11 مايو 2017 مـ، عىل الرابط التايل:

aawsat.com/home/article/922836/
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التنشئة الالهوتية وأثرها يف إشكالية اإلسالم والعلم عند رينان، فهو عىل  أغفال هذه 

الرغم من تعصبه الجنيس، فقد كان عىل الصعيد اآلخر أشد تعصبًا يف مجال الالهوت 

الديني املسيحي الذي تغلغل يف عقله ووجدانه منذ الصغر.

ولذا فإن البعد الالهويت الذي نشأ عليه رينان ال ميكن أن نهمله أو نهّمش أهميته 

لنا  يفرس  العقيدة، وهذا  يف  املختلف  اآلخر  قضايا  تجاه  رينان  اتخذها  التي  اآلراء  يف 

موقفه املتشدد من عالقة اإلسالم بالعلم، فالرجُل، وفق استنتاجنا، غلَّب نزعته الجنسيّة 

الزعم  من  إليه  انتهى  ما  إىل  فانتهى  القضية،  هذه  يف  العلمي  املنهج  عىل  )العرقيّة( 

مبعاداة اإلسالم للعلم، مع ما يف هذا الرأي من ظلم كبري لإلسالم.

التقليل من قيمة  الفكرة، عمد أوالً إىل  الزعم بهذه  رينان، وهو يف سبيل محاولة 

بأن  واإلسالمية  العربية  العقلية  اتهام  إىل  فذهب  اإلسالمي،  والفلسفي  الفكري  البناء 

أصحابها مجرد نََقلة ملا أىت به الفكر الغريب، بدعوى أن الجنس السامي ليس لديه القدرة 

والعرق  الغريب.  العقل  ميتلكها  التي  الفلسفية  العقلية  ميتلك  وال  العلمي  البحث  عىل 

السامي كام هو معروٌف ليس وقًفا عىل العرب فحسب، بل ميتد ليشمل اليهود أيًضا. 

ٍب بغيٍض »متثل تركيًبا دوني�ا للطبيعة اإلنسانية«]]]. فهو يرى السامية يف تعصُّ

وعىل الرغم من أن جامل الدين األفغاين قد رد عىل رينان، إال أننا نعتربه مجرد ردٍّ ال 

أكرث، إذ مل يكن نقًدا ميكن أن نعّول عليه يف نقض فكرة رينان، بل لقد مال األفغاين إىل 

التفخيم يف رينان والرد عليه يف وداعة وهدوء يحسد عليهام، ففي الوقت الذي تحامل فيه 

رينان عىل اإلسالم يجد يف املقابل وداعًة من األفغاين الذي جابت شهرته اآلفاق يف ذلك 

الوقت، فضالً عن أن األخري وافق األول يف كثري من آرائه املتعصبة.

الصورة  توضح  والتي  األفغاين،  بها  قام  التي  الردود  بعض  نعدم  ال  فإننا  ذلك  ومع 

أمام رينان لتغيري بعض آرائه، من ذلك رده عىل قضية عدم مساهمة العرب يف العلوم 

والحضارة، ويف ذلك يقول:

»واســتأنف العــرب عــى الرغــم مــن جهلهــم وجاهليتهــم قبــل اإلســالم مشــعل 

الحضــارة، فأحيــوا مــا أهملتــه األمــم املتحــرضة، وأعــادوا الحيــاة للعلــوم 

]1]-إدوارد سعيد، االسترشاق، ترجمة كامل أبو ديب، بريوت، مؤسسة األبحاث العربية، ط 2، 1984 م، ص 153.
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ًا  ــؤرشِّ ــس هــذا م ــط. ألي ــا ق ــن له ــا مل يك ــا وهًج ــا وأعطوه ــدة، فطوروه الهام
ــوم؟«]]] ــي للعل ــم الطبيع ــالً عــى حبه ودلي

الفكر  املبالغ فيها تجاه رد األفغاين من قبل بعض أعالم  الحفاوة  الرغم من  وعىل 

العريب، فإننا نرى أّن رده مل يف بالغرض، فاإلمام محمد عبده رحب برد األفغاين، وقابله 

قوله]]].  حد  عىل  مدافعة  من  لها  ويا  الدين،  عن  مدافعة  أنه  معتربًا  بالغٍة،  بحفاوٍة 

ومن هؤالء عبد الرحمن الرافعي الذي أعجبه رد األفغاين من حيث كونه ربط الخلف 

الحضاري عند املسلمني باملسلمني أنفسهم، ومل يربطه بالدين]]]. وهذا األمر مام يحسب 

إسالم  أمرين:  بني  التفرقة  عىل  العمل  من خالل  رينان  رد عىل  ألنه  بالفعل،  لألفغاين 

املسلمني عىل  إبقاء  يريدون  الذين  الحكام  والعقل، وإسالم  للعلم  يدعو  الذي  القرآن 

جهلهم وتخلفهم رجاء كسب مناصبهم أو الحفاظ عليها]4].

وبالنظر إىل تلك النظرة التي جاء بها رينان تبني لنا منذ الوهلة األوىل تلك النظرة 

أو  الجنس  أو  العرق  يف  معه  املختلف  اآلخر  إىل  الغرب  بها  ينظر  التي  االستعالئية 

العقيدة، وهي النظرة التي متثل قمة العنرصية الغربية، ونعتقد أن هذه النظرة كان 

لها مردودها السيئ عىل العالقة بني الرشق والغرب، إذ راح الثاين ينظر لألول وكأنه 

ا ويف حاجٍة إىل وصايٍة عليه، فنصب من نفسه هذا الويص، وأخذ يتحكم  قارٌص عقليًّ

اإلمربيالية  يسمى  ما  إىل  وانتهاًء  حيًنا  الفكري  والغزو  حيًنا  باالستعامر  مقدراته  يف 

العاملية اآلن.

لقد وجه رينان طاقته إىل العلم حامالً معه نشأته الالهوتية أينام حل أو ارتحل:

 »ويف ذلــك الوقــت كان العلــم يف أوروبــا قــد حقــق خطــواٍت عمالقــًة إىل األمــام 

بعــد أن ظهــرت االكتشــافات الطبيــة واملخرتعــات التكنولوجيــة. ولهــذا الســبب 

]1]-جامل الدين األفغاين، اإلسالم والعلم فاعتربوا يا أويل األبصار، ضمن كتاب اإلسالم والعلم – مناظرة رينان واألفغاين ترجمة ودراسة مجدي عبد الحافظ، 

ط املجلس األعىل للثقافة، 2005 م، ص 58.

]2]-انظر عىل شلش، سلسلة األعامل املجهولة، محمد عبده، )تقديم وتحقيق( لندن، طبعة رياض الريس، بدون تاريخ، ص 53.

]3]-عبد الرحمن الرافعي، جامل الدين األفغاين باعث نهضة الرشق، سلسلة أعالم الفكر العريب، 91، القاهرة، دار الكتاب العريب للطباعة والنرش، 1961 

م، ص 133.

]4]-انظر محمد رشيد رضا، املنار، الجزء الرابع، مجلد 26، عدد 26 إبريل، 1923 م، ص 307.
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تغلّــب العلــم الحديــث عــى الديــن املســيحي يف صيغتــه الكهنوتيــة القدميــة. 

ــيئاً.  ــيئا فش ــن ش ــن الدي ــون ع ــال وينرصف ــه اآلم ــون علي ــاس يعلّق ــذ الن وأخ

أخــذوا يعتقــدون بــأن العلــم هــو الــذي ســيحل لهــم مشــكالتهم ويؤّمــن لهــم 

ــاة الرغيــدة عــى هــذه األرض. وهــذا مــا تحقــق بالفعــل يف املجتمعــات  الحي

ــه  ــان كتاب ــدر رين ــذات، أص ــروف بال ــذه الظ ــن ه ــة. ضم ــة املتقدم األوروبي

ــد  ــن إىل الح ــاّداً للدي ــان مض ــل كان رين ــن ه ــم«. لك ــتقبل العل ــهري: »مس الش
ــذي نتصــوره؟«]]] ال

اإلجابة عن هذا التساؤل تشري إىل البعديْن اللذيْن كانا يعتلجان بداخله:

ــٍة كان  ــن جه ــدًة. فم ــت معق ــيحي كان ــن املس ــه بالدي ــع، إن عالقت »يف الواق

ــني  ــك قوان ــي تنته ــزات الت ــام واملعج ــات واألوه ــيلٌء بالخراف ــه م ــده ألن ينتق

الطبيعــة. ومــن جهــٍة أخــرى كان يعــرتف بأهميتــه بصفتــه عامــاًل قوي�ــا لتوحيــد 

الشــعب. وبالتــايل، فمــن الخطــر أن نديــر ظهرنــا لــه بشــكٍل متــرسعٍ أو قبــل 

األوان«.

تقول  العلم.  مستقبل  كتابه:  بعبارٍة شهريٍة واردٍة يف  الدين  وقد لخص موقفه من 

هذه العبارة ما ييل:

 »عندمــا أكــون يف املدينــة فــإين أســخر مــن أولئــك الذيــن يذهبون إىل الكنيســة 

لحضــور القــداس أي الصــالة املســيحية. وعندمــا أكــون يف الريــف فــإين أســخر 

مــن أولئــك الذيــن ال يذهبــون«!... وهــذا يعنــي أن الفلســفة هــي ديــن النخبــة 

املثقفــة، وأمــا املســيحية فهــي ديــن عامــة الشــعب الــذي ال يســتطيع أن يفهــم 

الفلســفة وال النظريــات العلميــة«]]].

 ال شك يف أن رينان ربط دون أن يشعر بني اإلسالم وواقع املسلمني املرير، فظن 

]1]-انظر هاشم صالح، رينان بني الدين والفلسفة، دخل يف جدال ساخن مع األفغاين حول مدى توافق اإلسالم مع العلم، مقال منشور بتاريخ الخميس - 

15 شعبان 1438 هـ - 11 مايو 2017 مـ، عىل الرابط التايل:

aawsat.com/home/article/922836/

]2]-انظر هاشم صالح، رينان بني الدين والفلسفة، دخل يف جدال ساخن مع األفغاين حول مدى توافق اإلسالم مع العلم، مقال منشور بتاريخ الخميس - 

15 شعبان 1438 هـ - 11 مايو 2017 مـ، عىل الرابط التايل:

aawsat.com/home/article/922836/
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أن اإلسالم هو سبب تخلف املسلمني وتأخرهم، فبدأ محارضته الشهرية مبا ينتاب العامل 

اإلسالمي من انحطاٍط ذاهبًا إىل القول:

ــايل  ــدين الح ــوحٍ الت ــريى بوض ــا س ــور عرصن ــم بأم ــِل العل ــخٍص قلي  »إن أيَّ ش

للبلــدان اإلســالمية، وتراجــع الــدول التــي يحكمهــا اإلســالم، والعجــز الفكــري 

ــن  ــد اندهــش كل هــؤالء الذي ــن، وق ــذا الدي ــط به ــي متســك فق ــاس الت لألجن

ــن  ــة للمؤم ــن القدري ــالدة الذه ــن ب ــا م ــرق األدىن أو يف أفريقي ــوا يف ال كان

الحقيقــي، يف هــذه الحالــة التــي كأنهــا دائــرٌة حديديــٌة تحيــط برأســه وتجعلــه 

منغلًقــا بشــكٍل مطلــٍق عــن العلــم، غــريَ قــادٍر عــى تعلُّــم أيِّ يشٍء أو االنفتــاح 

عــى أيِّ فكــرٍة جديــدٍة، بدايــًة مــن املامرســات الدينيــة األوىل للطفــل املســلم 

ــا مــا يكــون حتــى هــذا  يف نحــو العــارشة أو الثانيــة عــرة مــن عمــره، وأحيانً

الســن نابًهــا إىل حــد مــا يصبــح فجــأة متعصًبــا، ومفعــاًم بعــزٍة بلهــاء أوقعــت 

يف روعــه أنــه ميتلــك مــا ظنــه الحقيقــة املطلقــة«]]].

ونحن نشهد أن الزمن قد دار دورته وأصبح املسلمون يف مؤخرة السلم الحضاري، 

وتلك حقيقٌة قالها رينان، وال ميكن أن ننازعه فيها، بيد أن رينان مارس تعصبه الالهويت 

واإلسالم؛  التأخر  هذا  بني  ربط  عندما  آخَر،  جانٍب  من  التنويري  وتسلطه  جانٍب  من 

ألن رينان لو التزم مبنهجية البحث العلمي، وقرأ يف اآليات القرآنية واألحاديث النبوية 

لعلم مقدار الخطأ الذي وقع فيه؛ ألننا أمام ديٍن أعطى مبادئَ للتعايش يف هذا الكون 

وتسخريه بالعلم واملعرفة والعمل ما مل يُعِطه ديٌن آخُر، ولكنها العصبية الغربية التي 

جعلت الناس أجناًسا، ووزعت عىل كلِّ جنٍس ما تشاء من صفاٍت دون سنٍد من الواقع 

أو العلم.

إن من األخطاء الكربى التي وقع فيها رينان هو محاولة إسقاط الحالة الغربية يف 

العصور الوسطى عىل اإلسالم واملسلمني، ومن ثم بنى عليها فهمه الخاطئ عن عالقة 

اإلسالم بالعلم، مع أن هذه العالقة ال متثل مشكلًة بحاٍل ما، لكن رينان عمد إىل إسقاط 

]1]-رينان، اإلسالم والعلم، محارضة ألقاها أرنست رينان بالسوربون يف 29 مارس 1883 م، ضمن كتاب اإلسالم والعلم – مناظرة رينان واألفغاين ترجمة 

ودراسة مجدي عبد الحافظ، ط املجلس األعىل للثقافة، 2005 م، ص 34، 35.
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هذه اإلشكالية الغربية عىل اإلسالم، بل عمد إىل إسقاط حلِّ غريبٍّ عليها، فقد استعار 

مشكلًة أوروبية هي مشكلة الصدام بني املسيحية الكاثوليكية والعلم، ثم استعار حاّلً 

ا لها يتمثل يف تنحية الدين جانبًا إذا ما أراد العلم تقدًما ]]]. أوروبيًّ

الحديث يخلط  أنه عند  فيه رينان هو  الذي وقع  الرئيس  الخطأ  أن  أننا نرى  بيد 

بني من هو مسلم وما هو إسالمّي، مبعنى أنه عند الحديث عن املسلمني يخلط األمور 

فتشعر وكأنه يحدثك عن اإلسالم، كام أنه عند الحديث عن اإلسالم تشعر وكأنه يحدثك 

عن املسلمني، وهذا خطأٌ منهجيٌّ كبرٌي، وكان عليه وهو بصدد هذا أن يفرق بني اللفظني، 

إذ رمبا كان هذا هو السبب الذي جعل الدارسني من املتأملني يف حديثه يختلفون حول 

الذين  املسلمني  موقٌف من  أم  ذاته؟  اإلسالم  موقٌف من  اإلسالم: هل هو  موقفه من 

اعتقدوا اعتقاداٍت خاطئًة وأدخلوها يف مامرساتهم اليومية؟

واألمثلة عىل الخلط الواضح بني املوقفني من قبل رينان كثريٌة، من ذلك قوله:

العقل  يشكل  ما  ولكل  والعلم،  للمعارف  العمق  شديُد  احتقاٌر  املسلم  »فلدى 

األورويب، هذا األثر الذي رسخته العقيدة اإلسالمية يبدو شديد القوة بحيث إن 

اختالفات العرق والجنسية تختفي بواقعة اعتناق اإلسالم، فمن ينتمي إىل الرببر 

والسوداين والركيس واألفغاين واملاليزي واملرصي والنويب يصبحون مسلمني وال 

يعدون بعد ذلك بربر أو سودانيني أو مرصيني،.. إلخ. إنهم مسلمون«. ]]] 

لكـن السـؤال الـذي طرحـه األفغـاين عـىل رينـان هنـا، أصـدر هـذا عـن الديانـة 

اإلسـالمية؟ أم عـن املنتسـبني إليهـا؟ أم مصدره الصـورة التي انتـرشت يف الغرب عنها؟ 

أم أن اختـالف الشـعوب التـي اعتنقـت هـذا الديـن وعاداتهـا ومواهبهـا الطبيعيـة 

هـي جميًعـا مصـدر ذلـك؟]]] كل ذلـك لـيك يكشـف لرينـان خطأ مـا ذهـب إليه؛ ألّن 

الديـَن – أيَّ ديـٍن – ال يعـادي العلـم، فـام بالنـا باإلسـالم الـذي كانـت أول آياته - بل 

أول كلامتـه - نـزوالً هـي: )اقرأ(.

]1]-انظر محمد عثامن الخشت، اإلسالم والعلم بني األفغاين ورينان، القاهرة، دار قباء للطباعة والنرش والتوزيع، 1998 م، ص 41.

]2]-رينان، اإلسالم والعلم، محارضة ألقاها أرنست رينان بالسوربون يف 29 مارس 1883 م، ضمن كتاب اإلسالم والعلم – مناظرة رينان واألفغاين ترجمة 

ودراسة مجدي عبد الحافظ، ط املجلس األعىل للثقافة، 2005 م، ص 43، 44.

]3]-انظر محمود أبو رية، نوابغ الفكر العريب، 29، جامل الدين األفغاين، القاهرة، دار املعارف، 1980 م، ص 41.
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واملالحظ هنا أن رينان مل يفهم اإلسالم جيًدا، كام أنه مل يقرأ التاريخ جيًدا؛ ألنه هنا 

فريٌة  والسالالت، وهذه  واألعراق  الشعوب  بني  الفرقة  يف  سببًا  كان  اإلسالم  أن  يدعي 

كبريٌة، ذلك أنه ال يعرف أحد ديًنا من األديان جمع الناس عىل التوحيد، وعىل هويٍة 

واحدٍة هي الهوية اإلسالمية كام هو الحال يف اإلسالم، فاألمر ليس أمَر فقدان هويٍة كام 

يذهب رينان، ولكنه االطمئنان إىل هويٍة تجمع الجميع عىل قلب رجٍل واحٍد، وتزيل 

كل العوائق املتمثلة يف الهويات الخاصة، وإذا كان رينان يؤمله هذا فال مانع لديه من 

قلب الحقائق ووضع األمور يف غري نصابها لإليهام بصحة موقفه. إال أننا نستطيع القول 

هنا أّن هذا الطرح الذي طرحه هنا إمنا يتوافق مع مبدئه األسايس الداعي إىل التفرقة 

بني األجناس ومتييز بعضها عن بعض.

هذا من جانٍب ومن جانٍب آخَر ليس صحيًحا أن املسلم يحتقر العلم والتعليم، وإذا 

كان ذلك يف عصوٍر سابقٍة كان يسودها االستبداد السيايس نتيجة رغبة الحكام يف ترسيخ 

العلم كفٌر،  أن  الرسميني  الدين  سلطتهم االستبدادية، فأشاعوا عىل لسان بعض رجال 

خوفًا من أن يقود التعليم الحركة التحررية يف األوطان اإلسالمية – فإن ذلك ال يعني 

مطلًقا أن اإلسالم يحارب العلم والتعليم، ذلك أن املتأمل يف اآليات القرآنية واألحاديث 

النبوية يجد كيف اهتم اإلسالم بهام أميا اهتامم.

إن املتأمل يف الخط الفكري ملسلك رينان الفكري ويف هذه املحارضة التي خصصها 

للحديث عن اإلسالم والعلم خاصًة يجد أنه يدور يف عدة أموٍر ال سبيل إىل إغفالها:

األول، ترسيخ نظرية العجز الجنيس عن اإلصالح.

الثاين، اتهام اإلسالم واملسلمني بالتعصب.

الثالث، إعالء الجنس اآلري عىل غريه من األجناس، وعىل الجنس السامي خاصًة.

 لقد كان رينان يحاول أن يثبط من همم املسلمني، بهدف إبقائهم عىل تدهورهم 

الحضاري واملادي – يف ظني – فلم يفتح لهم بابًا من األمل، بل عمل عىل أغالق كل 

األبواب التي من شأنها أن تفتح عىل التقدم املأمول، ومن ثم يصوغ رينان فكرًة مؤداها: 

العديد من الناس يسعون إىل التخفيف من النتائج املؤسفة املرتتبة ضّد اإلسالم عىل هذه 
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املعاينة العامة فريون أّن هذا االنحطاط قد ال يكون يف آخر املطاف إالّ حالًة مؤقتًة، وهم 

يستنجدون باملايض ليطمئنوا أنفسهم حول املستقبل. يقولون: هذه الحضارة اإلسالميّة 

التي نراها اليوم منحطًّة قد كانت يف عهٍد سابٍق حضارًة شديدَة التألّق، كان فيها علامُء 

وفالسفٌة وكانت لعّدِة قروٍن مصدر العلم الغريب، فام الذي مينعها من استعادة أمجاد 

املايض؟ هذا هو املوضوع الدقيق الذي أرغب يف أن يكون موضوع نقاشنا. هل وجدت 

ا علوم إسالمية أو عىل األقّل علوم قبلها اإلسالم أو تسامح معها؟]]]. حقَّ

 ويرى رينان أّن الوقائع املعروضة ال تخلو من بعض الحقيقة، أجل ظهر يف األمصار 

إىل حدود  تقريبا   775 سنة  من  املرموقة  املكانة  ذوي  من  ومفكرون  علامء  اإلسالميّة 

منتصف القرن الثالث عرش، أي يف فرتٍة امتّدت خمسة قروٍن تقريبًا، بل ذهب إىل القول 

الثقافة  جهة  من  املسيحي  العامل  عىل  متفّوقا  الفرتة  تلك  يف  كان  اإلسالمي  العامل  بأّن 

الفكريّة، لكّن هذا األمر يف نظره جديٌر بأن يُحلّل بعمٍق يك ال يكون مطيًّة الستنتاجاٍت 

العوامل  منيّز  يك  الرشق  يف  الحضارة  تاريخ  واآلخر  القرن  بني  نتابع  أن  يتعنّي  خاطئٍة، 

املختلفة التي ساهمت يف هذا التفّوق املؤقت الذي انقلب بعد ذلك إىل دونيٍة متأصلٍة. 

وهو يف ترسيخ هذه الفرية عمد خطأً عن عدم فهم أو تجاهالً إىل الفصل بني الدين 

ا مل يكن يشٌء أكرث غرابة عن مسامع املسلمني يف قرنهم األّول من الفلسفة  والعلم، حقًّ

والعلوم؛ ألن ذلك ما يؤيده الواقع املعيش يف تلك الفرتة وأخبار التاريخ ومنطق العقل 

ال  التي  األباطيل  من  مجموعًة  عليها  وبنى  مؤكدٍة  حقيقٍة  من  انطلق  لكنه  السديد، 

تنتمي ملنطٍق أو دليٍل وتتمثل أباطيل رينان يف ظنه بأن اإلسالم فصل بينه وبني العقالنية 

التي   – بالفتوحات  األوائل  املسلمني  اهتامم  إىل  ذلك  يرجع  أن  يحاول  وهو  والعلم، 

نتيجٍة مؤداها:  يسميها تطاوالً ونهبًا وسلبًا، ولو كان رينان وقف عند حدود استنتاج 

أن اهتامم العرب قبل اإلسالم باألدب واللغة كان كبريًا، يف حني كان االهتامم بالفلسفة 

ًغا له للفصل بني األجناس يف فكرته التي  والتفلسف نادًرا، بيد أن هذا األمر ليس ُمسوِّ

نادى بها.

]1]-رينان، اإلسالم والعلم، محارضة ألقاها أرنست رينان بالسوربون يف 29 مارس 1883 م، ضمن كتاب اإلسالم والعلم – مناظرة رينان واألفغاين ترجمة 

ودراسة مجدي عبد الحافظ، ط املجلس األعىل للثقافة، 2005 م، ص 43، 44.
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وإذا كان هناك مجموعٌة من الفرتات التي ظهر فيها التفوق العريب واإلسالمي فإن رينان 

يحاول أن يرجعه ال إىل اإلسالم كديٍن وال إىل العرب املسلمني، وإمنا يرجعه إىل الوافدين الجدد 

عىل اإلسالم من أقاليَم ودوٍل شتى، وهو يف ذلك يغفل عامًدا أمرين مهمني:

األول، أن املسلمني قد أظهروا براعًة كبريًة يف علوٍم نظريٍة وعلميٍة شتى.

الثاين، أن اإلسالم والحضارة اإلسالمية التي تجمع املسلمني وال تفرق هي التي وفرت 

الجو الفكر والعلمي ألبنائها من غري املسلمني إلظهار إبداعاتهم العلمية واملعرفية، وهذا 

دليٌل عىل أن البيئة اإلسالمية يف ذلك الوقت كانت ترضب منوذًجا للتنوع واالختالف، 

وينضوي أتباعها تحت لواٍء واحٍد وهو لواء اإلسالم.

التفرقة  إىل محاولة  يرمي من طرٍف خفيٍّ  كان  رينان  بأن  القول  إىل  يقودنا  وهذا 

بني املسلمني، واللعب عىل وتر التقسيم حسب الدولة أو اإلقليم الذي ينتمي إليه كلُّ 

مسلٍم، مع أن اإلسالم ال فرق فيه بني عراقي ولبناين ومرصي وسوداين إىل غري ذلك، ألنه 

جمع كل أبناء هذه األقطار تحت راية اإلسالم. أما القول بأن املنجز العلمي يف تاريخ 

اإلسالم ينسب لفئٍة أو أهِل أقليٍم دون آخر، فإن هذه يعني محاولًة مكشوفًة للعمل 

عىل توسيع الصدع اإلسالمي.

ومسلك رينان هنا هو مسلك كل االتجاهات الحداثية التي تنظر للدين نظرة ازدراٍء، 

القرن  بدًءا من  أوروبا  الذي ظهر يف  الحدايث  التغيري  تعبري عن حركات  أنه  فضالً عن 

السابع عرش وإىل اآلن وهي تلك النظرة التي ال ترى للدين أيَّ دوٍر يف تغيري مجريات 

الحياة إىل األفضل، ومن ثم نجد عند هذه االتجاهات ربطًا بني الدين والجمود، دون 

أيِّ سنٍد من عقٍل أو واقعٍ عىل هذه الفرية. وقد سلك رينان هذا املسلك، فذهب قائالً:

»وكان نتيجــة لهــذا التباطــؤ املؤقــت للتشــدد الســلفي ظهــور حركــٍة فلســفيٍة 

وعلميــٍة حقيقــًة، وكان األطبــاء املســيحيون الرسيــان املتابعــون للمــدارس 

اإلغريقيــة األخــرية منكبــني بشــدٍة عــى الفلســفة املشــائية والرياضيــات والطب 

والفلــك، وكان الخلفــاء يوظفونهــم يف ترجمــة معــارف أرســطو وإقليــدس 

وجالينــوس وبطليمــوس، باختصــاٍر، مجمــل العلــم اليونــاين املعــروف يف هــذه 
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ــل  ــدي يف تأم ــل الكن ــطة مث ــول نش ــدأت عق ــة، وب ــة العربي ــة، إىل اللغ اآلون

املشــكالت الخالــدة التــي تســاءل عنهــا اإلنســان دون أن يســتطيع إيجــاد حلول 

لهــا، أطلــق عــى هــؤالء فالســفة، ومنــذ ذلــك الحــني أصبحــت هــذه اللفظــة 

الغريبــة ســيئة الســمعة، كــام لــو كانــت تعنــي شــيًئا غريًبــا عــن اإلســالم، أصبــح 

ــب عــى  ــب يف الغال ــة، وتجل ــو إىل الريب ــًة تدع ــدى املســلمني صف فيلســوف ل

صاحبهــا املــوت أو االضطهــاد، مثــل صفــات كالزنديــق، وفيــام بعــد ماســوين«]]].

واملالحظ أن رينان يربط ظهور عرص العقل والعلم والفلسفة بغياب جانب التقوى 

والتمسك بالدين، وهذا ليس مبستغرٍب من رجٍل يسقط كل الظروف التاريخية الغربية 

حتى  اعرتافاٍت  مجالُس  وال  غفراٍن  فيه صكوُك  ليس  فاإلسالم  واملسلمني،  اإلسالم  عىل 

نسقط عليه تلك الظروف، فهذه الظروف ِبْنُت بيئتها ووليدة عرصها، وال يصح إسقاطها 

عىل غريها، ألن ذلك يتناف مع العقل واملنطق. نعم نحن مع رينان يف أن املسيحيني 

كان لهم دوٌر كبرٌي يف ترجمة األعامل األغريقية الفكرية والفلسفية من الالتينية فضالً 

عن أعامٍل أخرى يف مجال الطب والفلك والرياضيات؟ ولكن هل يعني هذا عند العقل 

مانع  العربية واإلسالمية يف ذلك؟ ال  البيئة  والعقل يف  التغيري  أنهم هم رواد  املنصف 

النهضة  أن  الغرب  للحقيقة، ولكن رشيطة أن يعرتف  عندنا من هذا االعرتاف املجايف 

األوربية التي شهدها الغرب وتتطور يوًما بعد يوم هي نتيجٌة منطقيٌة ألعامل ابن رشد؟ 

أليسوا  امللوك ذواتهم،  إىل  النهضة اإلسالمية  رينان هذه  يُرجع  لَِم مل  لنتساءل هنا  ثم 

امللوك  هؤالء  أليس  جديدٍة؟!  فكريٍة  إبداعاٍت  لظهور  الفكري  الجو  وفروا  الذين  هم 

عربًا مسلمني؟! أيحسب رينان أن الحضارة تنشأ هكذا اعتباطًا أو خبط عشواء دون 

أن يستفيد الالحق من السابق؟ فلَِم يرفض أن يستفيد املسلمون من خربة غريهم، ولو 

كانوا مخالفني يف امللة؟

الوافدون  ميثل  اآلن  الغربية  أو  األوربية  القارة  آخَر  جانٍب  ومن  جانٍب،  من  هذا 

إليها من الرشق نسبًة ال ميكن إغفالها، وهم يشاركون يف صنع نهضتها وتقدمها إنتاجيًّا 

]1]-رينان، اإلسالم والعلم، محارضة ألقاها أرنست رينان بالسوربون يف 29 مارس 1883 م، ضمن كتاب اإلسالم والعلم – مناظرة رينان واألفغاين ترجمة 

ودراسة مجدي عبد الحافظ، ط املجلس األعىل للثقافة، 2005 م، ص 43، 44.
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وماديًّا، فهل ميكن القول إذًا أنهم ليسوا رشقيني؛ ألنهم تعايشوا يف بيئٍة جديدٍة وصاروا مع 

أجواء مختلفٍة؟ أم نقول كرينان أنهم مازالوا عىل سباتهم الرشقي العميق؟ بالطبع استحالة 

الفرضية الثانية أمٌر واقٌع، ومن ثم فليس أمامنا إال التسليم بأن الظروف واألجواء التي 

يعيش فيها الغريب هي سبب تقدمه، يف حني أن األجواء والظروف التي يعيش فيها املسلم 

هي سبب تخلفه. املشكلة الرئيسة التي تعيق الرشق عند تقدمه تتعلق بالجانب السيايس، 

ال الديني، فالدين مل يقل لنا كونوا جهالء، بل قال يف أوىل آياته: )اقرأ(، )يرفع الله الذين 

آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات(، الدين مل يقل لنا كفوا عن التأمل، بل قال لنا )قل 

سريوا يف األرض فانظروا(، قال لنا )ويف أنفسكم أفال تبرصون(، إىل غري ذلك من اآليات التي 

ال يكفي املجال لحرصها. إذًا فام املشكلة؟ املشكلة تتلخص يف ذلك الجو االستبداي الذي 

يعيشه الرشق، فحيثام تجد حرية تجد علاًم وتعقالً وإنتاًجا، وحيثام تجد استبداًدا تجد 

جهالً وبؤًسا وشقاًء.

بل إن رينان وهو يف سبيل تأكيد فكرته يربط ظهور بعض الحركات العلمية والفكرية 

باالبتعاد عن اإلسالم، ومن ثم يقول:

ــا  ــرث نضًج ــة األك ــت العقالني ــة كان ــك العقالني ــأن تل ــرتف إًذا ب ــي أن نع »ينبغ

التــي أنتجهــا اإلســالم، كــام أخــذت جمعيــٌة فلســفيٌة تســمى »إخــوان الصفــا« يف 

نــر دائــرِة معــارَف فلســفيٍة فريــدٍة يف الحكمــة وســمو األفــكار، ويحتــل فيهــا 

رجــالن عظيــامن هــام الفــارايب وابــن ســينا مكانًــا يف صفــوف أعظــم املفكريــن 

ــة  ــاء يف متابع ــتمر الكمي ــٍد.. وتس ــكٍل فري ــك بش ــرب والفل ــور الج ــامالً. ويتط ك

ــل  ــا، مث ــٍة يف نطاقه ــَج عجيب ــن نتائ ــف ع ــذي كش ــل ال ــرسي الطوي ــا ال نهجه

التقطــري ورمبــا البــارود، وانكبــت إســبانية املســلمة عــى هــذه الدراســات عــى 

نســق الــرق، وتعــاون اليهــود يف ذلــك تعاونًــا نشــطًا، ويف القــرن الثــاين عــر 

دفــع ابــن باجــة وابــن طفيــل وابــن رشــد الفكــر الفلســفي إىل آفــاٍق مل يبلغهــا 

قــط منــذ العــرص الكالســييك«]]].

]1]-رينان، اإلسالم والعلم، محارضة ألقاها أرنست رينان بالسوربون يف 29 مارس 1883 م، ضمن كتاب اإلسالم والعلم – مناظرة رينان واألفغاين ترجمة 

ودراسة مجدي عبد الحافظ، ط املجلس األعىل للثقافة، 2005 م، ص 38، 39.



309 إحضالغئ ا�جقم والسطط سظث رغظان

واملتأمل يف كالم رينان يجد كّم املغالطات التي يستند إليها، إذ ليس الفكر اإلسالمي 

ينحرص يف هذه النامذج فقط، فاملتأمل يف هذا الفكر يجد ألوانًا عظيمًة ومجاالٍت شتى برع 

فيه املسلمون كمجال الفقه والحديث والفلسفة أيًضا، لَِم غّض رينان الطرف عن جهود 

ابن حزم الفكرية والفلسفية والفقهية مثالً؟ ولَِم الرتكيز عىل إظهار ابن رشد امللحد وغض 

ا أصحاُب مرشوٍع فلسفيٍّ أم مجرُد  الطرف عن ابن رشد املسلم؟ وهل إخوان الصفا حقًّ

جامعٍة تلفيقيٍة جمعت املتناثر من مذاهَب واتجاهاٍت شتى؟ إن الجو الفكري الذي وفرته 

البيئة اإلسالمية هو العامل الرئيس يف شيوع تلك الروح العلمية والفكرية، ال البعد عن 

الدين كام يظن رينان وغريه.

ورينان ال يهدف إىل إظهار دور املسلمني يف املشاركة يف الرصح العلمي والفكري 

العاملي كام قد يتبادر للذهن يف الوهلة األوىل، ولكنه عىل العكس من ذلك متاًما يحاول 

أن يسلب من املسلمني هذا الدور بدعوى التفرقة بني العقلية اآلرية والعقلية السامية، 

ولذا فإن الرتاث الفلسفي اإلسالمي عنده ليس أكرث من مجرد ترديٍد للرتاث اإلغريقي 

باعتبار أن الفلسفة اإلسالمية تأثرت بالفكر اليوناين خاصًة عند ثالثته الكبار: سقراط، 

أفالطون، أرسطو. كل ذك عىل الرغم من اعرتاف رينان نفسه بأن أوروبا تلقت خمرية 

الرتجامت  تلك  بفضل  عبقريتها  وانبثاق  لنهضتها  رضوريًة  كانت  التي  القديم  الرتاث 

العربية لكتب الفلسفة والعلوم اإلغريقية.  ولكن هذا هو رينان ال يلبث حني يعرتف 

للمسلمني بالفضل يف موضعٍ ما أن ينزعه منهم مرًة أخرى وفق نهٍج تعصبيٍّ بغيٍض.

منه  استفادت  أوروبا  وأن  العرب،  الفالسفة  آخُر  هو  رشد  ابن  بأن  يسلّم  رينان 

ا، واإلجهاز  كثريًا، وأنها ما حصلت عىل عبقريتها يف ظنه إال بتحريرها العقل تحريرًا تامًّ

ى بصناعة العقل العميل. ومن ثم فلِيَكْ يتحقق  عىل كل ما هو دينيٌّ يف إطار ما يُسمَّ

أنه  مع  بالقذة.  القذة  حذو  الغرب  أثر  يقتفوا  أن  عليهم  ظنه  يف  ذلك  للمسلمني 

أنه  عىل  يؤكد  كان  املسلمني  من  الغربية  العلمية  االستفادة  عن  حديثه  معرض  يف 

حتى القرن الثالث عرش كانت أوروبا تابعًة يف علومها للمسلمني طيلة ما يربو عىل 

األربعامئة عاٍم أو الخمسامئة عاٍم.
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وإذا كان رينان يرى عجزًا عن اإلصالح يف ما يتعلق باإلسالم واملسلمني، فإننا نجده 

يتعصب لديانته واتجاهه الفكري يف آٍن واحٍد، حيث بدأ رينان من سنة 1870 يرتاجع 

عن موقفه املعادي للمسيحية ويطالب بإصالٍح ليربايلٍّ كاثولييكٍّ وبأن يقبل رجال الدين 

أن  ميكن  ال  اإلمكانية  هذه  أّن  يعتقد  وكان  والجامعة.  والدولة  الكنيسة  بني  بالفصل 

ًرا كبريًا  تحصل، إذا ما حصلت، إالّ يف املجتمعات املسيحيّة التي تطّور فيها العلم تطوُّ

الجوهري  العجز  نظريته يف  وتتنزّل  الجامهري.  توجيه  احتكار  الدين  رجال  فيها  وفقد 

لإلسالم عن قبول اإلصالح والتحديث يف هذا السياق العام ]]]. ونحن مع أحد الباحثني 

عندما يذهب إىل أّن:

ــن  ــا ع ــوٌر فيه ــو مذك ــا ه ــل م ــريًة، مث ــاء كث ــوي أخط ــان تحت ــارضة رين  »مح

ــٍة  موقــف الطهطــاوي مــن الغــرب والتحديــث. وهــي تقــوم أيضــا عــى نظري

عرقيــٍة كانــت شــائعًة يف عهــده، ولــو عــاش رينــان القــرن العريــن بــدل القــرن 

ــٍة إســالميٍة، وتقــوم  ــٍة علامني ــا أّول دول ــح تركي ــه أن تصب التاســع عــر لفاجأت

أكــربُ ثــورٍة دينيــٍة يف املجتمــع الفــاريس. وكان للفكــر الفرنــيس يف نهايــة القــرن 

ــه  ــل يف اآلن ذات ــٌر كان يحم ــو فك ــرب وه ــدى الع ــريٌ ل ــٌر كب ــر أث ــع ع التاس

ــة  ــذه الكنيس ــا ه ــي خلفته ــة الت ــة والرؤي ــة للكنيس ــة العلامني ــار املواجه آث

حــول تاريــخ األديــان األخــرى ومنهــا اإلســالم. كــام كان يتميــز باملعــاداة 

ــد  ــودي وق ــريب واليه ــني الع ــاداة الجنس ــرص مع ــك الع ــي يف ذل ــامية وتعن للس

خصــص لهــام رينــان محــارضًة ال تقــّل حــّدًة عنوانهــا )يف مســاهمة الشــعوب 

الســامية يف تاريــخ الحضــارة( وهــي مســاهمٌة رآهــا محــدودًة بــل تــكاد تكــون 

ــًة«]]] . معدوم

عىل  تقوم  التي  رينان  فرية  عليها  تتحطم  متثل صخرًة  التي  التاريخية  فاألدلة  إًذا 

التفريق بني اآلري والسامي عديدٌة، منها ما هو ميتُّ للواقع، فيقوم عىل بعض الوقائع 

التاريخية التي تكشف زيف ما ذهب إليه، فضالً عن األدلة العقلية التي تناهض بالكلية 

]1]-انظر محمد الحداد، النص الحقيقي والكامل للمناظرة بني أرنست رينان، وجامل الدين األفغاين، عىل الرابط التايل:

daralameer.com/newsdetails.php?id=175&cid=35

]2]-مصدر نفسه.
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ما ذهب إليه، والدليل عىل ذلك هو أّن رينان نفسه لو عاش إىل قرننا هذا – عىل الرغم 

من الضعف املسترشي يف الجسد اإلسالمي – لوجد كيف صار اإلسالم مبعتنقيه يف بعض 

الدول اإلسالمية إىل املرتبة األوىل يف مصافِّ الدول املتقدمة اقتصاديًّا وعسكريًّا، انظر 

مثالً إىل النموذج الرتيك أو النموذج اإليراين أو النموذج املاليزي أو السنغافوري ليتأكد 

له خطأ ما ذهب إليه رينان من زعٍم.

وعىل الرغم من الجهود الكبرية التي قام بها العديد من اإلصالحيني العرب، فإنهم 

وقفوا من محارضة رينان عن اإلسالم والعلم موفقني:

األول، الرد عىل فرية رينان يف عجز املسلمني عن اإلصالح ومواكبة العلم الحديث. 

االتكاء عىل  كثريًا  الفريق حاول  األفغاين، وهذا  الدين  الشيخ جامل  وعىل رأس هؤالء 

مظاهر الحضارة اإلسالمية يف عصورها الزاهرة.

الثاين، إلقاء اللوم عىل جيوش املستعمرين واملسترشقني الذين مثلت جهود الكثري 

منهم تقويًضا لدعائم الحضارة اإلسالمية.

بيد أن هذين الفريقني مل ينتبهوا إىل قضية التعصب التي عرض لها رينان، وألصقها 

النص  رينان هنا، وذلك من خالل  يردوا عىل  أن  إذ كان يجب عىل هؤالء  باملسلمني، 

القرآين ذاته، والذي يدعو إىل حق االختالف واحرتام اآلخر والجدال بالتي هي أحسن، 

فضالً عن دعوة الرسول الكريم إىل عدم التشدد واملغاالة يف الدين، باعتبار أن ذلك يأيت 

بأثٍر عكيسٍّ عىل الدين. ويف هذه الجزئية تحديًدا كان يجب لفت األنظار إىل أن عند 

الكثري من املسلمني فصالً بني النظرية والتطبيق، فالقرآن يف واد مبا يحمله من مبادئَ 

راقيٍة واتجاهاٍت رائدٍة، واملسلمون مبخالفتهم ملضمون هذا الكتاب يف واٍد آخَر، ورينان 

مل ينظر للنص وإمنا نظر ألتباع هذا النص، فأصدر بذلك حكاًم جائرًا عىل اإلسالم.

فإنه يحكم عىل نفسه  التقدم اإلنساين  إننا ندرك أن من مل يساهم يف حركة  نعم 

باإللغاء واالنزواء عن املشاركة يف صنع العامل من حوله، وقد انطلق رينان من اختفاء 

العلوم العربية يف عرصه بعد أن نقلت ما أسامه بلقاح الحياة إىل الغرب، حيث كانت 

مؤلفات ابن رشد تحقق شهرتها يف أوروبا كتلك الشهرة التي حصل عليها أرسطو.



   القععت المساخر ـ السطط و الثغظ312

يرى رينان أنه إذا تجاوزنا سنة 1200 فإننا ال نستطيع العثور عىل فيلسوٍف عريبٍّ 

واحٍد جديٍر باالهتامم، حيث كانت الفلسفة يف ظنه مضطهدًة دوما يف العامل اإلسالمي 

لكن ليس بالقدر الذي يلغي وجودها، ومل يعد املؤرخون واألدباء يتحدثون عنده عن 

الفلسفة إال حديث ذكرى عن يشٍء غريِ مرغوٍب فيه، فقد أتلفت املخطوطات الفلسفية 

أو أصبحت نادرة الوجود. مل يسمح بالتواصل من علم الفلك إالّ ما يخدم تحديد مواقيت 

الصلوات. ويرجع رينان ذلك إىل سيطرة العرق الرتيك عىل اإلسالم فنرش - يف رأي رينان 

. ومنذ ذلك الحني مل يشهد  - يف كّل مكاٍن تدينه الخايل من كّل نََفٍس فلسفيٍّ أو علميٍّ

اإلسالم عنده مفكرا عقالنيا منفتحا، سوى استثناءات قليلة مثل ابن خلدون، فقد قىض 

عىل الفلسفة والعلوم بني أتباعه ]]].

ومع هذا مل يجد رينان مفرًّا من االعرتاف بأهمية العلوم اإلسالمية فيعرتف بأنه ال 

بالعربية، فهي متثّل عنده مرحلًة مهمًة  املدعوة  العظيمة  العلوم  يستهني بشأن هذه 

البعض يف تأكيد أصالتها يف مسائَل عديدٍة  بالغ  العقل البرشي، أجل  من تاريخ تطّور 

النقيض  النقيض إىل  الفلكية، لكن ليس من الحكمة االنتقال من  منها خاصًة املسائل 

ومعاملتها باالزدراء. ومن ثم يؤكد عىل أنه كانت هناك مرحلٌة عربيٌة امتدت من زمن 

انهيار حضارة العهد القديم يف القرن السادس إىل ظهور العبقرية األوروبية يف القرنني 

الثاين عرش والثالث عرش. وقد تواصل خاللها تراث العقل اإلنساين يف األقاليم التي فتحها 

اإلسالم.

لكن مل متنعه نزعته التعصبية من إثارة سؤاٍل يدعو إىل الريبة والشك من توجهه، 

أبناء  بني  الشقاق  وزرع  والفنت  القالئل  إثارة  يحاول  بأنه  عليه  حكاًم  نصدر  ويجعلنا 

الدين الواحد، وسؤاله مؤداه: هذه العلوم املدعوة بالعربية ما هو العريب فيها؟ أليست 

اللغة؟ فهي انطلقت عن طريق الغزوات اإلسالمية بلغة الحجاز إىل كّل أنحاء العامل، 

املشاعر  عن  التعبري  لغة  تحّولت  عندما  الغرب  يف  الالتينية  كمصري  ذلك  يف  ومصريها 

واألفكار وفقدت عالقتها باللهجة القدمية. ومن ثم يرى رينان أن اعتبار ابن رشد وابن 

سينا والبّتاين عربًا كام يصّنف ضمن الالتينيني ألربت األكرب وروجري باكون وفرنسيس 

]1]-رينان، اإلسالم والعلم، محارضة ألقاها أرنست رينان بالسوربون يف 29 مارس 1883 م، ص 42.
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باكون وسبينوزا مغالطٌة كبريٌة؛ إذ من الخطأ عنده أن ننسب الفلسفة والعلوم العربية 

للجزيرة العربية، فكأننا حينئذ ننسب إىل مدينة روما كل األدب املسيحي الالتيني وكل 

تراث املرحلة املدرسية ومجموع أعامل عرص النهضة وعلوم القرن الخامس عرش وجزء 

ن باللغة الالتينية ]]]. من القرن السادس عرش، ألن ذلك جميًعا قد ُدوِّ

الغريب يف هذا النص أن رينان يحاول الربط بني الدين واللغة من جانٍب والتدهور 

اللغة  وال  التدهور  الدين سبب  فال  املسلمني،  أصاب  الذي  والعلمي خاصًة  الحضاري 

سبب التخلف، وإذا كان من املغالطة عند رينان أن ننسب الفلسفة والعلوم العربية 

غري  من  العلوم هم  وتلك  الفلسفة  أصحاب هذه  أغلب  أن  بداعي  العربية،  للجزيرة 

العرب، فإن الرد ينحرص يف أن اإلسالم ال فرق فيه بني مسلٍم عريبٍّ، ومسلٍم غريِ عريبٍّ، 

فاإلسالم هو الحصن واملأوى الذي يتحصن به الجميع ويستظلون به، هذا إن صدقنا 

رينان يف زعمه بأن العرب ليس لهم علوم.

كام أن ما يثري انتباهه أننا إذا رجعنا إىل قامئة الفالسفة والعلامء املدعوين بالعرب 

شعوب  من  أو  فرٌس  هم  والبقية  الكندي  وهو  عريبٍّ  أصٍل  من  غري  ال  واحًدا  وجدنا 

تكن  وإشبيلية. مل  بخارى وسمرقند وقرطبة  أهل  أو من  إسبانيا  أو من  القزوين  بحر 

دماؤهم عربيًة كام مل تكن عقولهم عربيًة. استعملوا اللغة العربية مضطرين كام اضطر 

إىل الالتينية مفكرو العرص الوسيط فطّوعوها لحاجتهم. واللغة العربية هي لغة شعٍر 

وخطابٍة لكنها أداٌة غرُي مناسبٍة للميتافيزيقا. والفالسفة والعلامء العرب كانوا يف الغالب 

يكتبون يف أسلوٍب قليِل الفصاحة ]]].

ورينان هنا يتناقض مع نفسه، فتارًة يقول بأن العقلية العربية غرُي مؤهلٍة للعلوم، 

وتارًة يقول أن العلوم العربية أفادت أوروبا حتى القرن الثاين عرش، حتى مع فرض أن 

العرب ومسلمي البالد التي فتحها اإلسالم من غري العرب مل يكن لهم علوٌم قبل اإلسالم 

األرض  وفر  إنه  إذ  عليه،  لإلسالم، وال يحسب  فإن هذا يحسب  علوٌم،  لهم  ثم صارت 

]1]-رينان، السابق، ص 43.

]2]-رينان، اإلسالم والعلم، محارضة ألقاها أرنست رينان بالسوربون يف 29 مارس 1883 م، ضمن كتاب اإلسالم والعلم – مناظرة رينان واألفغاين ترجمة 

ودراسة مجدي عبد الحافظ، ط املجلس األعىل للثقافة، 2005 م، ص 43، 44.
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الخصبة التي أنتج فيها هؤالء علومهم، وإال لَِم مل تظهر هذه العلوم قبل اإلسالم؟ أمل تكن 

تلك العقلية هي هي تلك العقلية الجنسية )العرقيّة( التي نادى بها رينان؟! أم أن هذه 

العقلية كانت كغريها من العقليات تحمل كل مظاهر اإلبداع والتعاطي العلمي كغريها 

من عقليات الجنسيات األخرى؟ فلام أن رأت الجو الصحي الذي يساعدها عىل ذلك 

انطلقت ناحية العلوم إبداًعا وإنتاًجا ومساهمًة يف تاريخ العامل العلمي والحضاري؟ إًذا 

فليس األمر أمر فوقيٍة عقليٍة لبعض األمم عىل بعض؟ وإمنا األمر أمُر مناٍخ مالئٍم ال بد أن 

تنشأ فيه هذه العقلية وترتعرع وتخرج إىل النور؟ وهذا ما وجده املسلمون من العرب 

أو غري العرب يف النصوص املقدسة من آياٍت قرآنيٍة وأحاديَث نبويٍة، فانطلقوا بكل ما 

أوتوا من قوٍة إىل تحصيل العلم، وملا حدثت الردة عن الدين – ال الردة إىل الدين كام 

حاول أن يوهمنا رينان – خرس املسلمون كثريًا، فظهرت عليهم جاهلية العرب القدمية، 

ذلك أن عالقة املسلم بدينه كعالقة السمك باملاء، ال ميكن االستغناء عنه.

والدليل عىل أن األمر أمر مناٍخ ما نراه يف أيامنا من نبوغ العديد من الشخصيات 

العربية التي فاقت أقرانها يف الغرب يف العديد من املجاالت العلمية، فهناك أحمد زويل 

يف مجال الفيمتوثانية، وفاروق الباز، ومجدي يعقوب، وقبلهم مصطفى املشد، وسمرية 

موىس، وهم يف قطٍر عريبٍّ واحٍد هو القطر املرصي، وغريهم كثريون ممن تعج بهم بيئتنا 

العربية واإلسالمية، وهؤالء وغريهم من العلامء ميثلون عقواًل عربيًة، وتعد دماؤهم دماًء 

عربيًة، عندما توافر لهم املناخ الصحي يف الغرب أنتجوا وأبدعوا يف مجاالتهم وأفادوا 

البرشية أميا إفادٍة.

وهذا الرد ال يقال لرينان فحسب، بل يقال أيًضا لكل املتفقني معه يف الرأي مثل 

هانوفو الذي قول مثالً:

»إن ذلــك الشــعب املنتــر يف األرجــاء الفســيحة واألصقــاع املجهولــة، واملتتبــع 

لتقاليــَد وعــاداٍت غــري التــي نحرتمهــا، هــو الشــعب اإلســالمي الســامي األصــل 
الــذي يحمــل إليــه الشــعب اآلري املســيحي روح املدنيــة«]]]

]1]-يف مقالة له منشورة بكتاب محمد عبده، اإلسالم بني العلم واملدنية، دمشق، دار املدى، 2002 م، ص 15.
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بل إنه يتامدى فيقول:

ــَم إًذا تقــدم  »إذا كان اإلســالم ال يحــول دون التقــدم كــام يقــول املســلمون فلِ

ــارت  املســيحيون يف الغــرب، يف حــني تأخــر املســلمون يف الــرق؟«]]]. وقــد أث

هــذه التســاؤالت حفيظــة تالميــذ األفغــاين أيًضــا، فالشــيخ محمــد عبــده قــد 

ــة لإلســالم ]]]. ــا الصــورة الحقيقي ــًدا وموضًح ــا ومفن انــربى مدافًع

أما أن اللغة العربية ليست لغة إبداٍع فإن ذلك يتناف مع حقيقة أن اللغة هي وعاء 

الفكر، وبقدر اإلبداع الفكري ألمٍة ما تكون اللغة مطواعًة لهذا اإلبداع، مبعنى أن اللغة 

مجرُد وعاٍء حامٍل للفكر، وهناك عالقٌة طرديٌة بينهام فإذا أبدع الفكر زاد الرثاء اللغوي 

يف جانبه العلمي، وإن قل اإلبداع الفكري مل تدخل إىل اللغة املفردات العلمية املناسبة 

لها، ومن ثم تستوردها من الخارج. والدليل عىل ذلك كّم املنتجات الطبية أو العلمية 

يف مختلف املجاالت التي تحمل أسامًء غربيًة أو كلامت من البيئة التي أنتجتها، وما 

علينا إال تعريب هذه األسامء أو الكلامت إن وجدنا املقابل اللغوي لها، وإال تدخل إىل 

العربية بأسامئها كام هي. وعليه فليس للغة ذنٌب يف ذلك، وإمنا املعوَّل عليه هنا هو 

الفكر، فإذا أبدع العرب علوًما سوف يختارون لها أسامًء عربيًة، وما عىل الغرب حينها إال 

ه. فيوم كان  ترجمتها أو نقلها كام هي، ومن ثم تكون اللغة تابعًة للفكر وساميًة بسموِّ

املسلمون يتولون دفة العامل فكريًّا أنتج لنا الخوارزمي الجرب، الذي نقل إىل الغرب كام 

هو بلفظه مع اختالٍف طفيٍف يف النطق، وأنتج لنا غريه من العلامء علوًما يف مجاالٍت 

شتى يف البرصيات والطب والفلك وغريها من العلوم.

ولكن إذا مل تكن هذه العلوم عربية فهل ينظر إليها رينان عىل أنها علوم إسالمية؟ 

اإلجابة أيًضا بالنفي، ومن وجدناه يقول:

؟ هــل قــّدم اإلســالم  »هــذا العلــم ليــس بعــريبٍّ، فهــل هــو عــى األقــل إســالميٌّ

ــذه  ــالق، فه ــى اإلط ــا! ع ــا؟ عجًب ــا لحاميته ــدًة م ــة نج ــوث العقلي ــذه البح له

]1]-السابق، ص 41.

]2]-انظر محمد عثامن محمود / اإلسالم بني العلم واملدنية، قراءة يف ردود عبده عىل هانوفو مقال منشور بتاريخ 27 / 3 / 2010 م عىل الرابط التايل: 

pulpit.alwatanvoice.com/content/print/202676.html

وانظر ردود الشيخ محمد عبده، املصدر السابق، ص 42: 82. وانظر له، األعامل الكاملة، بريوت، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، 1972 م، ج 3، ص 286.
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ــيحيني  ــرس واملس ــل الف ــة عم ــا نتيج ــت كله ــات كان ــة للدراس ــة املتقدم الحرك

واليهــود والحرانيــني واإلســامعيلني واملســلمني املتمرديــن يف الداخــل عــى 

دينهــم، ومل تتلــق تلــك الحركــة إال اللعنــات مــن املســلمني األصوليــني، فاملأمــون 

وهــو مــن الخلفــاء الذيــن أبــدوا جهــًدا كبــريًا يف االنفتاح عــى الفلســفة اليونانية 

ــا  ــيل به ــي ابت ــب الت ــربوا أن املصائ ــام اعت ــٍة، ك ــن دون رحم ــامء الدي ــه عل لعن

حكمــه كانــت عبــارًة عــن عقــاٍب أحــاق بــه لتســامحه مــع املذاهــب الدخيلــة 

عــى اإلســالم، ومل يكــن نــادًرا أن يقــوم بحــرق كتــب الفلســفة وعلــم الفلــك يف 

املياديــن العامــة، بــل وأن يلقــي بهــا يف اآلبــار واألحــواض كســًبا لرضــا الجمهــور 

الــذي كان يثــريه األمئــة، كان يُطلــق عــى مــن يعمــل بهــذه الدراســات زنادقــًة، 

وكانــوا يرضبــون يف الشــوارع وتحــرق بيوتهــم، وغالًبــا مــا كانــت تلجــأ الســلطة 
إىل إعدامهــم لــيك تــريض الجمهــور«. ]]]

إن رينان عىل مدار محارضته يحاول أن يكرس ألمرين:

املسلمني  بتمسك  العجز  هذا  وربط  اإلصالح،  من  بالعجز  املسلمني  إشعار  األول، 

باإلسالم، محاوالً الزعم بأن اإلسالم هو سبب التخلف.

أنهم عقليٌة غرُي ناضجٍة، وأن ميولهم ال  العرب بدعوى  الثاين، سلب كل ميزٍة من 

تتناسب مع العلم والفلسفة والسمت الحضاري.

البناء الحضاري اإلسالمي ساهمت فيه  وعىل الرغم من اتفاق األفغاين معه يف أن 

نقده  أنه  إال  الفرس يف ذلك،  بدور علامء  اإلسالم مشيًدا  أعراٌق متعددٌة كان يجمعها 

يف الحرانيني وعالقتهم باللغة العربية، باالستناد إىل أنهم كانوا عربًا، وأن العرب عندما 

فتحوا أسبانيا واألندلس مل يفقدوا جنسيتهم، إذ بقوا عربًا، فلقد كانت اللغة العربية 
ومنذ قروٍن طويلٍة قبل اإلسالم هي لغة الحرانيني. ]]]

التي وقع فيها بعض املسلمني  الفردية  لكن املالحظ أن رينان يلصق كل األخطاء 

]1]-رينان، اإلسالم والعلم، محارضة ألقاها أرنست رينان بالسوربون يف 29 مارس 1883 م، ص 44.

عبد  ترجمة ودراسة مجدي  واألفغاين  رينان  مناظرة   – والعلم  اإلسالم  كتاب  األبصار، ضمن  أويل  يا  فاعتربوا  والعلم  اإلسالم  األفغاين،  الدين  ]2]-جامل 

الحافظ، ص 59.
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باإلسالم، فإذا أفتى مفٍت ما بحكٍم خاطٍئ، فاإلسالم عنده هو املخطئ، وقد قلنا أّن هذا 

َخطأٌ منهجيٌّ فادٌح، وإن كنا نرى أنه وليد تعصٍب واضٍح، فهل يستطيع رينان أن يقول أن 

املسيحية هي سبب تأخر املسيحيني يف العصور الوسطى؟ بالطبع ال، وإمنا يرجع التخلف 

إىل الكنيسة والحكم البابوي، أما أن يتهم املسيحية كديٍن كام فعل مع اإلسالم فلم يجرؤ 

عىل ذلك. رينان اتهم اإلسالم مبعاداة العلم والفلسفة بزعم أنه يف مراٍت أحرقت كتب 

بًا من العامة  الفلسفة والفلك يف الساحات العامة أو أغرقت يف اآلبار وخزانات املياه تقرُّ

التي هيجها األمئة]]]، فلَِم مل يتهم املسيحية باالتهام ذاته؟ أمل تأمر الكنيسة بحرق كتب 

غاليلو وغريه من دعاة العلم، أمل تحكم عىل دعاة العقالنية واملنطق بالنفي من الحياة 

والعقاب اإللهي؟! أمل تهيج مشاعر العامة تجاه هؤالء العلامء واملفكرين؟! لَِم إًذا مل يتهم 

املسيحية مبحاربة العلم كام اتهم اإلسالم؟! وهل هذا من اإلنصاف؟

رينان اتهم اإلسالم بذلك باعتبار أن صفة زنديق كانت تطلق عىل كّل من يتعاطى 

بقتله يك  الحاكم  يأمر  ما  وكثريًا  بيته  ويحرق  العام  الطريق  يف  فيرضب  املباحث  تلك 

يتقرب بذلك إىل العامة ، أمل تفعل الكنيسة البابوية ذلك؟ فلَِم مل يصدر حكمه هنا كام 

أصدره هناك؟ أليس هذا الكيل مبكيالني وليد التعصب البغيض؟

باستمراٍر عىل اضطهاد  اإلسالم قد عمل  أن  يزعم  كان  رينان  أن  املؤكد هو  األمر   

الفلسفة والعلوم وانتهى به األمر إىل وأد هذه املعارف، مميزًا يف هذا املجال بني فرتتني 

من تاريخ اإلسالم، متتّد األوىل من بدايته إىل القرن الثاين عرش ومتتد الثانية من القرن 

بامللل والنحل  الفرتة األوىل ملغوًما  أيامنا هذه. كان اإلسالم عنده يف  الثالث عرش إىل 

بًا  ومعتداًل بفضل املعتزلة الذين هم مبثابة الربوتستانت، كام كان عنده أقّل تنظُّاًم وتعصُّ

من الفرتة الثانية عندما سقط بني أيدي أعراق التتار والرببر وهي أعراٌق يراها ثقيلٍة 

وعنيفٍة وفاقدٍة للسمو العقيل. ويخص بالذكر األعراق اإلسالمية بداعي أنها تتلّقى من 

الذين  األوائل  العرب  أن  األزمنة. يل كان يظن  تقّدم  ينفّك يقوى مع  إميانٍا ال  أتباعها 

اعتنقوا اإلسالم كانوا بالكاد يؤمنون برسالة النبي، وأن ترّددهم يف اإلميان ظل واضًحا 

مّدة قرنني أو ثالثة قروٍن. وأن ذلك عرٌص أعقبه السيطرة املطلقة للعقيدة ومل يعد من 

]1]-انظر أحمد أمني، زعامء اإلصالح يف العرص الحديث، مكتبة النهضة املرصية، القاهرة، 1948 م، ج 2، ص 41، 42.
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له  تسّول  كّل من  يهّدد  والعقاب  التعزير  والزمني وأصبح  الروحي  بني  للتمييز  مجاٍل 

نفسه التهاون بالعبادات. هذا النظام - يف منطق رينان غري املنصف - مل يعرف أكرث 

قسوًة منه إال محاكم التفتيش اإلسبانية. 

إن رينان كان يربط بني العلم والحالة االجتامعية، ويبني عىل تلك القضية أحكاًما 

، يقول: خاطئًة كانت يف ظني مجهزًة سلًفا داخل عقله املرتصد لكل ما هو إسالميٌّ

»ليــس أّرض بالحريّــة مــن نظــاٍم اجتامعــيٍّ يســيطر فيــه الديــن ســيطرًة مطلقــًة 

عــى الحيــاة املدنيــة. ومل نــر يف األزمنــة املعــارصة إال مثالــني مــن هــذا النظــام 

أحدهــام العــامل اإلســالمي والثــاين الدولــة البابويــة الســابقة. مــع أّن البابويــة 

الزمنيــة مل تحكــم إال رقعــًة محــدودًة واإلســالم ســيطر عــى أجــزاء شاســعٍة مــن 

الكــرة األرضيــة فــرض فيهــا أشــّد التعاليــم معارضــًة للرقــي ومنهــا مبــدأ قيــام 

دولــٍة عــى وحــٍي مزعــوٍم وتنظيــم املجتمــع مبقتــىض الالهــوت«. 

وها هي أفكار رينان التي هي عبارة عن مزاعم وتقليل من شأن الدين اإلسالمي، 

فكل الذين يدافعون عن اإلسالم عنده ال يعرفون شيئًا وال يفهمونه؛ فهو أشدُّ ما حملت 

نسبة  يستحق رشف  فال  مخالٍف،  لكلِّ  تنكيٍل  وأداُة  أغالٍل،  من  عاتقها  اإلنسانية عىل 

ا منه بأنه حكم عىل البلدان التي  الفلسفة والعلوم إليه، ألنه كديٍن كان رضًرا محًضا، ظنًّ

ضّمها إليه بأن تظّل منغلقًة عن الثقافة العقلية، وتلك هي الفرية الكربى التي حملها 

رينان عىل عاتقه.  

تعقيإ:

يحل  أن  ما  لشعٍب  ميكن  فال  حضارتها،  مشكلة  جوهرها  يف  الشعوب  مشكلة  إن 

العوامل  فهم  يف  يتعمق  مل  وما  اإلنسانية،  األحداث  عن  بفكرته  يرتفع  مل  ما  مشكلته 

إذا  املريض إال  أننا ال نستطيع شفاء  املعلوم  أو تهدمها]]]، ومن  الحضارات  تبني  التي 

علمنا موضع علله، وهذا أمٌر ينطبق متام االنطباق عيل محنة الرشق اإلسالمي يف عصور 

تدهوره، إذ ال يستطيع العودة إيل حالة أسالفه من القوة واالزدهار، حتى يسرتد مكانته 

]1]-مالك بن نبي، رشوط النهضة، ترجمة د. عبد الصبور شاهني، و د. عمر كامل مسقاوي، القاهرة، ط دار الفكر، 1960، ص 19، 20.
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التي كان عليها، إال إذا أدركنا ما به من مواطن العلل والخور، فإذا تم ذلك نكون قد 

قطعنا نصف الطريق نحو الشفاء.

عىل  ولكن  والغرب،  الرشق  اهتامم  من  كبريًا  حيزًا  والنهضة  الدين  قضية  وتحتل 

اختالٍف كبريٍ بينهام - وهذا ما نجده واضًحا يف موقف رينان - فقد ذهب الغربيون إىل 

أن التنوير والتقدم وليَدا العلامنية الغربية وأن التخلف والرببرية وليَدا طبيعة الشعوب 

العربية الدينية، ولو أنهم متهلوا قليالً لعلموا أن للتقدم أسبابه كام أن للتخلف أسبابه، 

وتلك سنن الله يف كونه ال فرق فيها بني أمٍة مسلمٍة وأخرى غريِ مسلمٍة. ومن ثم فإن 

املفكرين يف  كتاباتهم توحي– ويحاكيهم يف ذلك بعض  أن  الغرب  من مظاهر دوغام 

الرشق - بأن سبب التأخر الفكري والحضاري يف العامل – وبالطبع يف الرشق اإلسالمي عىل 

جميع األصعدة - يعود إىل الدين، أي التمسك بتعاليم الدين وتوجهاته ومبادئه العقلية 

بالعلامنية، مع  والتنوير  بالدين  الجهل  فألصقوا  الغربيون  العلامنيون  والروحية، فجاء 

أن أسباب التقدم والتنوير ال ترتبط باتجاهاٍت عقديٍة أو مذهبيٍة، ألن أسباب التقدم 

والتنوير معروفٌة وموجودٌة أكدتها أقالم العلامء واملفكرين، وهي يف الحق أسباب تتعلق 

بالفرد وأسباب تتعلق بالجامعة أو الدولة. فعىل سبيل الفرد هل الدين هو سبب تخلف 

املسلمون  فيها  تقوقع  التي  االنهزامية  الشخصية  تلك  إىل  يعود  أم  بالدنا  املسلمني يف 

بدافع الفقر حيًنا – الذي يرزح فيه مثالً ما يقرب من خمسني يف املائة من العرب – أم 

بدافع الجهل - الذي يرزح فيه مثالً ما يقرب من أربعني يف املائة – أم بدافع االستبداد 

يف  اإلسالمية  والدول  الغربية  الدول  بني  مقارنًة  عقدنا  إذا  فنحن  آخر؟  حيًنا  السيايس 

مسألة الحريات ومبدأ الدميقراطية لوجدنا البون شاسًعا، ولتأكد لنا ما هو سبب الرتاجع 

يف  سبٌب  هو  وال  املسلمني،  تأخر  يف  سبٌب  اإلسالم  فال  بالدنا.  تعانيه  الذي  والتخلف 

تدهورهم الحضاري والفكري، وال يوصف املتمسكون به بالرببرية والجاهلية والرجعية 

يف مقابل مصطلحات التنويرية والتقدمية التي يصف بها الغربيون العلامنية.

وما يدل عىل أن النص املقدس يشٌء وواقع املسلمني يشٌء آخُر ذلك الكّم الكبري من 

اآليات التي تدعو للعلم وإعامل العقل واألخذ بأسباب التقدم ورفض التقليد والجمود 

عىل املوقف، وغريه مام فيه مخالفٌة رصيحٌة للنص الديني، حيث ميكن القول أن الله 
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تعاىل نهى عن التمسك بالقديم لقدمه تقليًدا ومحاكاًة، فقال تعاىل:

»وإذا قيــل لهــم اتبعــوا مــا أنــزل اللــه قالــوا بــل نتبــع مــا ألفينــا عليــه آباَءنــا، 
أو لــو كان آباؤهــم ال يعقلــون شــيًئا وال يهتــدون« ]]]

وقوله تعاىل:

»وإذا قيــل لهــم تعالــوا إىل مــا أنــزل اللــه وإىل الرســول قالــوا حســبنا مــا وجدنــا 
عليــه آباَءنــا أو لــو كان آباؤهــم ال يعلمــون شــيًئا وال يهتــدون« ]]]

ومن ذلك قوله داعيًا للعلم والتمسك به:

»يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجاٍت«]]]

ويكفي كّم اآليات التي تنتهي بقوله تعاىل: »أفال يتفكرون«، »أفال يتدبرون«، »أفال 

والتقدم،  للحضارة  دعوًة  اإلسالم  دعوة  كانت  كيف  لنعلم  تعلمون«  »أفال  يعقلون«، 

والتفسريات  الدينية  املرجعيات  بفعل  بَُعد ضوؤها وخفت صوتها  التي  الدعوة  وهي 

املشبوهة للنص. واملتأمل يف السنة النبوية يتأكد له هذا األمر، من ذلك قول الرسول 

الكريم:

»طلــب العلــم فريضــٌة عــى كلِّ مســلٍم ومســلمٍة«، وقولــه: »اطلبــوا العلــم مــن 

املهــد إىل اللحــد«.

 وإن كنا نعتقد أن مسلك كثري من التيارات اإلسالمية يف فهمها للتقدم الحضاري ال 

يتناسب مع منطلقات القرآن ذاته، إذ وجدنا غالبية املسلمني تنتابهم نزعٌة أكيدٌة نحو 

التواكل مع عدم األخذ بأسباب التقدم الحضاري. وهذا هو السبب يف تلك النظرة التي 

تنظرها التيارات العلامنية الغربية تجاه التيارات الدينية.

لنا أن ندركها  الله  التي أذن   إن مشكلة التخلف الحضاري من املشاكل العويصة 

ونفطن إليها بعد طول غفلٍة وانتكاسٍة، وهي مشكلة تعرب يف جوهرها عن الحال التي 

]1]-البقرة: 170.

]2]-املائدة: 104.

]3]-املجادلة: 11.
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وصل إليها املسلمون يف عصورهم القريبة، وال أظن أن املسلمني قد تأخروا يف فهمهم 

أبوا  حيث  عقولهم،  يف  وكسٍل  نفوسهم  يف  نقٍص  بسبب  إال  املشكلة  لتلك  وإدراكهم 

أزماناً طواالً االعرتاف بأنهم متخلفون ومتأخرون، فام كان أكرث عجب املسلمني بأنفسهم 

ومبجدهم وعزتهم وأحوالهم! وما كان أكرث ما يتغنون باملايض الجميل الذي ذهب ووىل! 

وما كان أسعدهم وهم يتحاكون عن بطوالت األجداد الرائعة دون أن يتمثلوا هؤالء 

األجداد، ويحاكوا صفاتهم وأعاملهم. وإمنا مثة أسباٌب رئيسٌة قد أدت بدورها الخطري 

بناه  الذي  املسلمني  والتدهور يف رصح  واالنحطاط  التخبط  كثيفٍة من  إلقاء ظالٍل  يف 

إىل  تعود  أسباٌب يف جوهرها  اإلسالمية، وهي  للدولة  األوىل  العصور  األَُوُل يف  األجداُد 

عدم فهم املسلمني لحقيقة هذا الدين العظيم، الذي مهد السبيل أمام أتباعه ملسايرة 

التقدم العلمي. أما ما عداها من أسباب فهي تعود – يف التحليل األخري - لهذا السبب؛ 

، وملا كان هناك انقساٌم  إذ لوال عدم فهم املسلمني لدينهم ملا كان هناك استبداٌد سيايسٌّ

للمسلمني إىل مذاهَب وفرٍق متناحرٍة ومتنافرٍة، وملا استطاع االحتالل البغيض أن يجثم 

عىل نفوسنا عرشات السنني، وملا كانت بشاعته تزداد يوماً بعد يوم، ومل يكن ألمٍة قد 

عملت فيها معاول الهدم أن تعجز تقف ضده؛ إذ كيف للجسم الهني الضعيف أن يقف 

أمام أعتى األمراض وأرشسها؟!

 لقد قىض املسلمون املعارصون أعواًما مديدًة يف الفخر مباٍض مل يصنعوه، واألىس 

والحزن عىل حارٍض يّدعون عجزهم عن إصالحه، وعن األمل العريض يف مستقبل يلقون 

عبء تحقيقه عىل األجيال القادمة، وكان عليهم أن يوجهوا أنظارهم إىل أن النهضة ال 

تكون إال نتاج جهٍد، وأنها ال تنبعث إال من أعامق هذه األمة. نعم إن التدهور الذي 

أصاب املسلمني كان قويّاً وعميقاً، ألنه تراكامت عصوٍر موغلٍة يف االنحطاط والالمباالة، 

يتمسحون  بل ظلوا  فيه،  ما هم  إدراك حقيقة  املسلمني من  الرتاكامت منعت  وهذه 

باملايض واألجداد، حتى أفاقوا فجأًة عىل واقعهم املر. إن الداء الدفني الذي توغل يف 

جسم الوطن العريب الكبري مازال مسترشيًا ومتحكامً يف بعض أعضائه، إذ مازالت الفرقة 

واالنقسام واالنتصار باألجنبي وفساد األخالق وغريها من الصفات املرذولة ماثلًة أمام 

أعيننا تطل برأسها القبيح يوًما بعد يوٍم، حتى وكأن هؤالء املسلمني ينتسبون إىل الدين 
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ال  لوازمهم  من  وكأنها الزمة  بديالً،  عنها  يرضون  فال  الصفات  ألفوا هذه  وقد  باالسم، 

يستطيعون عنها فكاكاً، ولنئ تركوها حيًنا لبحثت عنهم والتصقت بهم مرًة أخرى من 

تلقاء نفسها.

وإذا كان رواد اإلصالح مل يفزعوا من موقف املرتصدين بهم أو يداخلهم يأس بسبب 

ما يالقون، حيث كانوا حملة الدعوة التي حملها الرسل من قبل، والقوا بسببها الفنت 

العلل فأخذوا يوضحون األمور  الداء ومقر  واإلرهاق]]]، فإنهم حددوا بوضوح مواطن 

ويضعون األدوية طويلة األجل بعيدة األثر – من دون مسكناٍت وقتيٍة – التي تأخذ بيد 

األمة إيل طرق التقدم واالزدهار.

فلقد كان لرواد اإلصالح عيل اختالف مستوياتهم وأجناسهم الفضل األكرب يف تبصري 

األمة مبا هي فيه من الضيق محاولني - يف الوقت نفسه – البحث عن جذور الداء وطرق 

العالج، وملا كان لهذا الدور أثره الواضح يف بعث األمة بعثاً جديداً، ومن ثم وجب علينا 

تجاه هؤالء املفكرين أن ننظر إليهم تلك النظرة املقرة بالفضل لهم والعرفان لصنيعهم، 

إعالٍء  نظرَة  خاصًة،  نظرًة  مثالً  باديس  وابن  عبده  ومحمد  األفغاين  إيل  ننظر  ال  فلَِم 

وتقديٍر لجهدهما املثمر يف هذا الشأن؟ وقد يدلك عىل ذلك موافقته لهام يف املسائل 

املتعلقة باملوضوع محل الدراسة.

 فكان لجهود األفغاين يف العروة الوثقى ومحمد عبده يف إصالحاته األزهرية وابن 

باديس يف جمعيته التي أسسها ومجلتها أيًضا أثٌر كبرٌي يف بعث الحامس، وتوحيد القلوب 

وثورة الشعوب ضد حكامها املستبدين وملوكها الخائنني، ليك يأمنوا ظهورهم يف أثناء 

رصاعهم مع الدول املستعمرة. وامتد لهيب الثورات يف كل مكان يف مرص وفارس وغريها، 

وما برحت األمم اإلسالمية التي استيقظت من هجعتها الطويلة تسري عيل هدي هؤالء 
األحرار املصلحني لتنتزع بالدها بلداً بلداً من أيدي الغاصبني.]]]

فاملشكلة مشكلة فهٍم وليست مشكلَة ديٍن، ومن ثم فقد صارت التيارات الغربية 

املتشددة يف نظرتها لعالقة الدين بالعلم والحضارة – جنبًا إىل جنب التيارات املتشددة 

]1]-عبد املنعم النمر، بني الدين والحياة، القاهرة، ط الدار القومية للطباعة والنرش، بدون تاريخ، ص 41.

]2]-محمود قاسم، اإلسالم بني أمسه وغده، القاهرة، ط األنجلو املرصية، بدون، ص 161.
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إزاء هذه اآلراء واملواقف التي يتبناها أعالمها - من ضمن املذاهب املغلقة ال املذاهب 

املفتوحة.

المصادر:
أبو رية، محمود، نوابغ الفكر العريب، ٢٩، جامل الدين األفغاين، القاهرة، دار املعارف، ١٩٨٠ م.

سالم والعلم – . 11 وا يا أو�ي الأبصار، ضمن كتاب الإ سالم والعلم فاعت�� ، جمال الدين، الإ ي
الأفغا�ف
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مناظرة رينان والأفغا�ف

ي العرص الحديث، مكتبة النهضة المرصية، القاهرة، 1948 م، ج 2.. 12
صالح �� ، أحمد، زعماء الإ ف أم�ي

، و د. عمر كامل مسقاوي، القاهرة، . 13 ف وط النهضة، ترجمة د. عبد الصبور شاه�ي ، مالك، �� ي بن ن�ب
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� أرنست رينان، وجمال الدين الأفغا�� الحداد، محمد، النص الحقيقي والكامل للمناطرة ب�ي
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ي ورينان، القاهرة، دار قباء للطباعة والن�ش . 15
� الأفغا�� سالم والعلم ب�ي الخشت، محمد، عثمان الإ

والتوزيع، 1998 م، ص 41.

16 . ،91 ، ي ق، سلسلة أعالم الفكر العر�ب ي باعث نهضة ال��
الرافعي، عبد الرحمن، جمال الدين الأفغا��

، 1961 م. ي للطباعة والن�ش القاهرة، دار الكتاب العر�ب

رشيد رضا، محمد، المنار، الجزء الرابع، مجلد 26، عدد 26 إبريل، 1923 م.. 17

ي 29 مارس 1883 م، ضمن كتاب . 18
ة ألقاها أرنست رينان بالسوربون �ف سالم والعلم، محارصف رينان، الإ

ي ترجمة ودراسة مجدي عبد الحافظ، ط المجلس الأعىل 
سالم والعلم – مناظرة رينان والأفغا�ف الإ

للثقافة، 2005 م.

وت، مؤسسة الأبحاث العربية، ط 2، 1984 . 19 اق، ترجمة كمال أبو ديب، ب�ي سعيد، إدوارد، الست��

م.

شلش، عىل، سلسلة الأعمال المجهولة، محمد عبده، (تقديم وتحقيق) لندن، طبعة رياض الريس، . 20

بدون تاريخ.

ي حول مدى توافق . 21
ي جداٍل ساخٍن مع الأفغا�ف

� الدين والفلسفة، دخل �ف رينان ب�ي صالح، هاشم، 

سالم مع العلم، مقال منشور بتاريخ الخميس - 15 شعبان 1438 هـ - 11 مايو 2017 مـ، عىل  الإ

aawsat.com/home/article : الرابط التاىلي
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المجلس . 22 ط  ودراسة)،  (ترجمة  ي 
والأفغا�ف رينان  مناظرة   – والعلم  سالم  الإ مجدي،  الحافظ،  عبد 

الأعىل للثقافة، 2005 م.

� العلم والمدنية، دمشق، دار المدى، 2002 م.. 23 سالم ب�ي عبده، محمد، الإ

، 1972 م، ج 3.. 24 وت، المؤسسة العربية للدراسات والن�ش عبده، محمد، الأعمال الكاملة، ب�ي

� أمسه وغده، القاهرة، ط الأنجلو المرصية، بدون.. 25 سالم ب�ي قاسم، محمود، الإ

ي ردود عبده عىل هانوفو، مقال منشور . 26
� العلم والمدنية، قراءة �ف سالم ب�ي محمود، محمد عثمان، الإ

pulpit.alwatanvoice.com/content/print/202676. : بتاريخ 27 / 3 / 2010 م عىل الرابط التاىلي

html

، بدون تاريخ.. 27 � الدين والحياة، القاهرة، ط الدار القومية للطباعة والن�ش النمر، عبد المنعم، ب�ي



العالقة بين العلم والدين 
برؤية العاّلمة الطباطبائّي]]]

مصطفى إسالمي]]]

والدين  العلم  من  كلٍّ  تعريف  يَديك  ف  ب�ي ي 
ال�ت المقالة  تتناول 

العلم  ف  يُطَرح من تعارٍض ب�ي بينهما، فضالً عن حّل ما  والعالقة 
البحث  يتمحور  إذ   ، ّ ي

الطباطبا�أ العاّلمة  ودين الإسالم من منظار 
حول القرآن الكريم وما نُِسب لآياته من تناقٍض مع العلم من خالل 
ي إطار موضوع المقالة 

استعراض نماذج وإخضاعها للتحليل وذلك �ف
ّ والذي يستعرض صلة العلم بالدين. الكىّلي

شارة لخلفّية موضوع  ل تخلو إشارة الكاتب من النقص عند الإ
العاّلمة  عند  بينهما  والتعارض  والدين  العلم  حول  البحث 
، فقد غاب عنه العديد من المقالت العلمّية المحّكمة  ّ ي

الطباطبا�أ
ت عن الموضوع نفسه. ي ن�ش

ال�ت
ّ إل  ي

العاّلمة الطباطبا�أ الكاتب تعريفا للدين من منظور  قّدم 
ف الذين خاضوا موضوع  ف الغربّي�ي ي أوساط المؤّلف�ي

أنّه لم يبحث �ف
ي 

ّ �ف ي
تعارض العلم والدين، كي يستكشف من وافق العاّلمة الطباطبا�أ

ي الرّد عليها 
ي فضاٍء فكريٍّ ما ليأ�ت

تعريفه للدين؛ فكم من شبهٍة تثار �ف
ي فضاٍء آخَر مختلٍف تماماً عن الأّول! الأمر الذي يتطّلب تحديد 

�ف
ف فضاَءي الرّد والشبهة للقارئ، إذ لم تزل  صلة القرابة المفهومّية ب�ي
ي تعريف الدين أيضاً دون أن يتناول الكاتب 

تلك المشكلة قائمًة �ف
و شبهة تعارض العلم والدين. مفهوم العلم الذي يتبّناه مث�ي

]1]-املصدر: إسالمي، مصطفي، » رابطه علم و دین از منظر عالمه طباطبایی«، مجلّة »معرفت«، السنة الثالثة والعرشون، العدد 206، فرباير/ شباط 

.80-67 ،2015

تعريب: عيل فخر اإلسالم.

]2]-طالب يف الحوزة العلمية ويحمل شهادة ماجستري يف الفلسفة من مؤّسسة اإلمام الخميني )ره( للتعليم والبحوث التي يرشف عليها آية الله محّمد تقي 

مصباح اليزدي الذي هو أحد تالمذة العالمة محّمد حسني الطباطبايئ صاحب كتاب امليزان يف تفسري القرآن.
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ي ورقته البحثّية هو الدين الحّق 
لما كان الكاتب يقصد من الدين �ف

المتمّثل بالإسالم، فقد كان حريّاً به إسقاط تضييق دائرة البحث عىل 
: عالقة العلم بدين الإسالم من  عنوان المقالة أيضاً ليصبح كما يىلي

ي إطار محوريّة القرآن.
ّ �ف ي

منظار العاّلمة الطباطبا�أ
ي سياق معالجة الكاتب لأساليب الستفادة العلمّية من الآيات 

�ف
ي 

اً من مقالته، يخلص إىل أّن القرآن يرفض الطرق ال�ت ف ّ ي احتّلت ح�ي
وال�ت

ّ استناداً عىل بعض القضايا العلمّية  ي
ي عىل النّص القرآ�ف

تفرض معا�ف
ي يستعرضها القرآن، فهو يرى 

ف بعض المسائل ال�ت ي يؤ�ت بها لتبي�ي
ال�ت

ٍ علميٍّ صحيٍح إل عندما تقع تلك القضايا  أنّه ل يمكن بلورة تفس�ي
العلمّية ذيَل التفس�ي ل العكس. إل أّن اّدعاءه ذلك �عان ما يتهافت 
عند  النظام  برهان  بيان  من  بنموذٍج  ي 

يأ�ت عندما  التالية  الفقرات  ي 
�ف

ف العاّلمة  ي ضوء ما توّصل إليه العلم؛ إذ يستع�ي
ّ �ف ي

العاّلمة الطباطبا�أ
النظام الدقيق الذي يحكم  ثبات  العلمّية لإ بعدٍد من الكتشافات 
العالم، الأمر الذي كان يدعونا للقول بأنّه كان يُستحَسن للكاتب اتّخاذ 
ي 

ي مفهومه الواقعّي منعاً للوقوع �ف
سبيل فرض العلم عىل الآيات �ف

التناقض مع التعريف الذي طرحه بنفسه.
عندما يتناول الكاتب موضوع تصديق الدين للعلم، فإنّه ل يوّضح 
يّة أو مجرّد  المراد من الأّول، وهل يقصد مطلق العلم والمعرفة الب�ش

ّ فحسب؟ ثّم هل يوجد مائٌز بينهما أصالً أو ل؟ ي
العلم الدي�ف

يش�ي الكاتب لمصطلح »الفرضّية« أثناء البحث حول تقّدم القضايا 
القطعّية عىل الظّنّية، إل أنّه ل يقّدم أيَّ توضيٍح عن الوجوه الأخرى 

ي مقابل الفرضّية.
ّ �ف ي

وأّي مصطلٍح آخَر يتوّخاه العاّلمة الطباطبا�أ
فإنّها  المقالة،  ي ترد عىل 

ال�ت المذكورة  شكالت  الإ الرغم من  عىل 
 ّ ي

تقّدم تحليالً واضحاً ومخترصاً ومفيداً عن أسلوب العاّلمة الطباطبا�أ
بالقراءة  جديرًة  يجعلها  ما  والدين،  العلم  تعارض  مسألة  حّل  ي 

�ف

والهتمام.

کلمة التحرير
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تمهيد

تلك  األسئلة حول عالقة  من  اإلنسان مجموعًة  يواجه  املتسارع،  العلوم  تطّور  مع 

العلوم بالدين. وقد حظي موضوع نسبة العلم والدين باهتامم العلامء واملفّكرين.

متثّل هذه الورقة البحثيّة محاولًة لدراسة العالقة بني العلم والدين من منظار العاّلمة 

الطباطبايّئ من خالل تتبّع أعامله وآثاره بهدف استخراج املواضيع ذات الصلة باملوضوع 

وترتيبها ليُصار إىل توصيفها وتحليلها.

يرى الطباطبايّئ وجود عالقاٍت متبادلٍة تربط بني العلم والدين؛ إذ تدين الحضارات 

العامليّة يف ازدهار علومها ومعارفها بالدين وما يقّدم من تدابرَي ومحّفزاٍت، كام يسهم 

العلم بدوره يف ترسيخ العقائد الدينيّة بشكٍل كبريٍ.

حلوٍل  لتقديم  فانربى  والدين،  العلم  بني  حقيقيٍّ  تعارٍض  أيِّ  وجود  العاّلمة  أنكر 

الرتكيز بشكٍل أساٍس عىل تقديم  التناقضات الظاهريّة بينهام من خالل  يف سبيل رفع 

العلم والدين، وقد دلّل عىل  الظّنيّة أو رسم حدود بني نطاقَي  القطعيّة عىل  القضايا 

نفي التعارض الحقيقّي بينهام من خالل تقديم تفسريٍ صحيٍح للتعاليم الدينيّة يف كثري 

من الحاالت.

مقّدمة

فرض تطّور العلوم املتسارع عىل اإلنسان مجموعًة من األسئلة حول عالقة العلوم 

بالدين من قبيل:

ما مكانة العلم يف الدين؟ هل تتعارض منجزات تلك العلوم مع التعاليم الدينيّة؟ 

م عىل اآلخر يف هذه الحالة؟ عند تعارض العلم والدين، أيٌّ منهام يُقدَّ

أفرز تطّور العلوم التجريبيّة املتسارع كثرياً من الشبهات يف هذا املجال، ما يدعونا 

الستعراض آراء العلامء واملفّكرين املسلمني بدقٍّة يف سبيل بلورة قاعدٍة يُرتَكز عليها لرّد 

تلك الشبهات.

شّكل الغرب املهد األساس لطرح موضوع عالقة العلم بالدين، إال أّن ذلك مل يُحل 
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الزوايا دراسًة وتحقيقاً مع  الباحثني واملفّكرين املسلمني فيه من مختلف  دون خوض 

تغلغل تلك األفكار يف املجتمعات اإلسالميّة. وستحاول هذه الورقة البحثيّة تقديم دراسٍة 

عن العالقات املتبادلة بني العلم والدين من منظار العاّلمة الطباطبايّئ.

كُِتبت مقاالٌت وُوِضعت دراساٌت عديدٌة حول املوضوع قّدمت كلٌّ منها مقاربتها 

الخاّصة من زاوية معيّنة )ر: خرسوبناه، 1390، ج 1، ص 77؛ ر.ك: حيدري كاشاين، 1377، 

ص 34(، إال أّن ما مييّز هذه الورقة االبتكار الذي تبّنته يف بيان الحلول التي استعرضها 

العاّلمة الطباطبايّئ لرفع التعارضات الظاهريّة املطروحة يف عالقة العلم بالدين.

العاّلمة  منظار  من  والدين  العلم  بني  العالقة  استيعاب  موضوع  يشّكل  سوف 

اتّخاذ  إجابٍة عنها من خالل  الورقة تقديم  الذي ستحاول  املحورّي  السؤال  الطباطبايّئ 

املسار التايل:

يفرز  لن  إذ  تعريٍف دقيٍق عن كلٍّ من »العلم« و»الدين«؛  لتقديم  الحاجة  قبول   

االستناد ملعانيهام املختلفة سوى بحٍث عامٍّ يقود لتقييٍم ساذجٍ يفتقر للعلميّة، ومن ثَمَّ 

لزوم توضيح نوع العالقة بينهام، ليُصار إىل تناول الحلول املقرتحة وتقديم أخرى جديدٍة يف 

سبيل رفع التعارض بينهام، فضالً عن استعراض مختلف أمناط التعارض أيضاً.

مفهوم الدين

يُطلق »الدين« لغًة ليشري ملجموعٍة من املعاين منها: الجزاء، املكافأة، يوم القيامة، 

الطاعة  الحكم،  القضاء،  القهر،  الحساب،  العادة،  السرية،  الرأي،  السياسة،  الصدق، 

والتصديق بالقلب، فضالً عن التمّسك بأصول الوحي )سجادي، 1344، ص 273(.

يف املقابل، تتميّز تعاريف الدين االصطالحيّة بتنّوٍع خاصٍّ ينشأ غالباً من تعّدد اآلراء 

الكالميّة والفلسفيّة واالجتامعيّة أو النفسيّة ألصحابها مّمن انربوا لتعريف مفهوم الدين 

اعترب  ناهيك عّمن  الخاّصة.  أهدافهم  لتحقيق  يحملون وسعياً  التي  أفكارهم  إطار  يف 

تعريف الدين مستحيالً لعدم إمكانيّة العثور عىل وجٍه جامعٍ لكافّة األديان، بينام عّده 

آخرون أقرب للبديهيّة التي ال تحتاج لتعريٍف )ر: مصباح، 1392، ص 85-102؛ ر.ك: 

خرسوبناه، 1379، ص 25-20(.
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نواجه يف آثار العاّلمة الطباطبايّئ مفهوَمني عىل األقّل ملعنى الدين، أحدهام تعريٌف 

عامٌّ يشمل كافّة األديان، وآخر خاصٌّ يقترص عىل الدين الحّق فحسب.

يف سياق تعريف العاّلمة العاّم، يعترب الدين أسلوب حياٍة ال ميكن لإلنسان االنفصال 

عنه نتيجة الحاجة التّخاذ منٍط يف الحياة يتبعه )ر: الطباطبايّئ، 1378، ص 21(، بينام 

املبدأ  من  بكلٍّ  الصلة  ذات  املعارف  من  كمجموعٍة  الخاّص  التعريف  يف  الدين  م  يُقدَّ

واملعاد والقوانني سواًء العبادات منها أو املعامالت التي تلّقاها البرش عن طريق الوحي 

والنبّوة )ر.ك: الطباطبايّئ، 1417 هــ. ق، ج 1، ص 424(.

يؤكّد العاّلمة الطباطبايّئ عىل أّن الدين، يف ضوء املنطق القرآيّن، هو منط حياٍة لتحقيق 

سعادة اإلنسان األبديّة ونجاته الرسمديّة، منظّمٍة بشكل قواننَي وضوابَط وتعاليَم متّسقٍة 

مع تكوينه وِجِبلّته، ويكتب:

»ديــن اللــه ســبحانه هــو تطبيــق اإلنســان حياتــه عــى مــا تقتضيــه فيــه قوانــني 

التكويــن ونواميســه، حتــى يقــف بذلــك موقفــاً تتحــّراه نفســّية النوع اإلنســاين، 

ــاً ويــرتىّب  ثــم يســري يف مســريها أي يعــود بذلــك إنســاناً نســّميه إنســاناً طبيعّي

تربيــًة يســتدعيها ذاتــه بحســب مــا ُركّــب عليــه تركيبــه الطبيعــّي« )الطباطبايّئ، 

1417 هـ. ق، ج 8، ص 300(.

إًذا، فالديـن عنـده هـو أسـلوُب حيـاٍة يتّخـذه البـرش بهـدف بلـوغ السـعادة. وملـا 

كانـت حيـاة اإلنسـان غـرَي محـدودٍة بهـذا العـامل الـذي ينتهـي باملـوت، فعـىل هـذا 

النمـط أن يغطّـي قوانـنَي وضوابـَط وتعاليَم يـؤّدي تطبيقها لتحقيق سـعادته السـعادة 

الدنيويّـة، فضـالً عـن احتوائـه ملجموعٍة مـن العقائد واألخـالق والعبـادات التي تضمن 

سـعادته األخرويّـة. وإّن متيّـز حيـاة اإلنسـان باالسـتمرار واالتّصـال يفـرض حقيقة عدم 

إمـكان فصـل بعدهـا الدنيـوّي عـن الجانـب األخـروّي )ر.ك: الطباطبـايّئ، 1388، ج 1، 

.)36-35 ص 

، لدى العاّلمة، كلُّ ديٍن يدعو البرش للسعي نحو  يف هذا السياق، يُعترب الديَن الحقَّ

املعارف الحقيقيّة واألخالق الفاضلة واألعامل الحسنة )ر.ك: الطباطبايّئ، 1387، ص 31(، 
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ما يدعونا لتوضيح ما نرمي عند الحديث عن الدين يف هذه الورقة بأنّه الدين الحّق 

الذي نقصده بالتعريف عند تناول موضوع العالقة بني العلم والدين.

مفهوم العلم

»العلم« لغًة مصدٌر والجمع منه علوٌم. وتطلق يف الفارسيّة مبعنى املعرفة واليقني 

مبعنى  فهي  املصدر  بصيغة  اللّفظة  وردت  فإن  وغريها.  واإلتقان  والتثبيت  واإلدراك 

اليقني، الفضل، املعرفة الدقيقة واملستدلّة بكيفيّاٍت معيّنٍة أو حضور املعلوم لدى العامل، 

كّل ما يُعرَف، املعرفة، الوعي، املعرفة واالستكشاف. فالعلم إدراك الواقع مبا يستوعب 

كافّة أقسامه )ر: دهخدا، 1373، ذيل لفظة علم(.

للفظة العلم اصطالحاً طيٌف واسٌع من املعاين املتعّددة تختلف باختالف املقاربات 

يف التعامل معها حتى ليصبح معنى العلم يف غمرة تلك املعاين املختلفة نوعاً من املشرتك 

اللّفظّي أحياناً، فيام تنحو بعض التعاريف لتشمل كافّة العلوم أو أغلبها، بينام ينحرص 

ٍ من فروع املعرفة فحسب )ر: مصباح،  معناه يف بعض التعاريف ليطلق عىل فرٍع معنيَّ

1392، ص 80-43(.

يذكر العاّلمة الطباطبايّئ يف معرض تعريف العلم اصطالحاً ما ييل:

ــاٍت وأحــواٍل  »العلــم مجموعــٌة مــن القضايــا التــي يُبَحــث فيهــا عــن خصوصّي

مســائله  مواضيــع  »حــدود«  يف  يؤخــذ  بــدوره  والــذي  واحــٍد،  موضــوعٍ 

ومحموالتــه. فينبغــي لــكّل علــٍم أن يحظــى مبوضــوعٍ؛ وهــو بــدوره ميّثــل كاّفــة 

ــه عــن عوارضــه  ــم مــا يُبَحــث في ــم. كــام أّن موضــوع العل ــك العل مســائل ذل

الذاتّيــة« )ر: صــدر املتألّهــني، 1981 م، ج 1، ص 32-30، حاشــية العاّلمــة(.

تتمتّع العلوم التجريبيّة، كأحد فروع العلوم، بأهّميٍّة خاّصٍة يف هذا البحث، إذ احتّل 

نزاع العلوم التجريبيّة مع الدين، يف سياق مقاربة العالقة بني العلم والدين، حيّزاً واسعاً 

من اهتاممات العلامء، عىل الرغم من أّن ذلك النزاع ال يقترص عىل العلوم التجريبيّة 

وحَدها، بل يشمل العلوم العقليّة، التاريخ وحتى العلوم الشهوديّة أيضاً.

بالتجربة  حّسيّاً  تصديقها  يتّم  قضايا  التجريبيّة  العلوم  الطباطبايّئ  العاّلمة  يعترب 
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والتكرار )ر: الطباطبايّئ، 1387 ألف، ص 67(. وقد فّصل البحث يف العلم التجريبّي يف 

ذيل اآلية 31 من سورة املائدة.

سبيل كشف  يف  للحّس  اإلنسان  استثامر  عن  منوذجاً  تقّدم  اآلية  بأّن  العاّلمة  يرى 

خواّص األشياء والوصول للعلم التجريبّي، وهو نوٌع من النهج الذي يؤكّد عليه القرآن 

القرآن الكريم عن ما يُدرَك به خواّص األشياء من  العلم. وقد عرّب  الكريم يف تحصيل 

»أََفالَ  تََر«،  »أَلَْم  قبيل:  من  تعابري  استعامل  الحّس من خالل  بواسطة  تفاصيَل جزئيٍّة 

يََرْوَن«، »أََفَرأَيُْتم«، »أََفالَ تُْبرِصُون«؛ إذ تُحيلها للحواّس البرشيّة )ر: الطباطبايّئ، 1417 

هـ. ق، ج 5، ص 320-308(.

بعض  يُخِرج  الذي  املنري  املصباح  بـ  آخَر،  الطبيعيّة، يف موضعٍ  العلوم  يصف  وهو 

مع  أنّه-  إال  لإلنسان،  معلومًة  وجعلها  عليها  الضوء  لتسليط  الظلامت  من  املجهوالت 

ذلك- مصباٌح غرُي كاٍف إلزالة كلِّ ظلمٍة )ر: الطباطبايّئ، 1360، ص 88(.

حول أّن الحواّس الخمس منشأٌ لبعض العلوم، يذكر العاّلمة الطباطبايّئ ما ييل:

»إّن سرب حال اإلنسان والتدبّر يف آيات القرآن الكرمية يفرزان ذلك املعنى بأّن 

علم اإلنسان النظرّي هو العلم الذي يبدأ عرب الحّس بخواّص األشياء واملعارف 

العقلّية التي تنبثق عنها، ما يبنّي أّن الله تعاىل يعلّم البر خواّص األشياء عن 

طريق خواّص األشياء« )الطباطبايّئ، 1417 هـ. ق، ج 5، ص 309(.

عىل الرغم من تأكيد العاّلمة عىل أهّميّة العلوم التجريبيّة، فإنّه ينبّه مراراً لتعرّض 

القوى الحّسيّة الرتكاب األخطاء متناوالً أدلّة أصحاب النزعة الحّسيّة بالنقد والدراسة، 

ما يفرض مقاربتها يف مباحث اإليبستمولوجيا، وسنكتفي يف هذا السياق بعبارته التي 

أوردها يف معرض احتجاجه عىل أصحاب تلك النزعة:

ــات؛ فــإن دعــا ارتــكاب  »إّن الخطــأ الحــيّسّ ليــس بأقــّل مــن الخطــأ يف العقلّي

ــٍذ يجــب  ــا، عندئ ــزاز مصداقّيته الخطــأ وحــده يف مجــال مــن املعلومــات الهت

التشــكيك يف مصداقّيــة املعلومــات الحّســّية والتجريبّيــة أيضــاً« )ر: الطباطبــايّئ، 

1417 هـــ. ق، ج 1، ص 47(.
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عالقة العلم والدين

تناغمهام وتقديم  أساس  والدين عىل  العلم  لعالقة  الطباطبايّئ  العاّلمة  نظرة  تقوم 

كلٍّ منهام خدماٍت لآلخر وتأثريهام املتبادل؛ فهو يرى تأثري العلم يف الدين بحقيَلْ بيان 

القضايا الدينيّة وترسيخ املباحث العقائديّة وأصول الدين.

طرح العاّلمة أسلوبنَي لفهم الحقائق القرآنيّة ليختار الصحيح منهام، إذ ال ميكن فهم 

إحداهام  العلميّة إال بصورتنَي؛  الدراسات  تلك الحقائق وتحديد مقاصدها عن طريق 

تقوم عىل إطالق بحث علميٍّ أو فلسفيٍّ حول املوضوع الذي يتعرّض له القرآن ليُصار 

ملا  اآلية  مواكبة  لنؤكّد  واإلثبات،  التوضيح  للموضوع حّقه يف  نؤّدي  متابعته حتى  إىل 

والدراسات  البحوث  تأييد  من  بالرغم  قرآنيّاً  مقبول  غري  األسلوب  وهذا  إليه.  توّصلنا 

العلميّة والنظريّة له.

تحديد مقصودها الستيعاب  املراد  اآلية  بنظريات  االستعانة  فتتمثّل يف  األخرى  أّما 

املوضوع )وعندها ال إشكال يف القول بتأييد العلم ملا توّصلنا(، وهو أسلوٌب ميكن اعتباره 

ٍء« ]إًذا، ينبغي ألسلوب  تفسرياً ويتبّناه القرآن ذاته والذي يصف نفسه »تِْبَيانًا لِّكُلِّ يَشْ

االستفادة من املباحث العلميّة يف سياق التفسريات العلميّة أن يكون بحيث] أال يدفع 

التمّسك بنتائج الدراسات العلميّة إىل فرضها عىل القرآن )الطباطبايّئ، 1417 هـ. ق، ج 

1، ص 11(.

لقد استعان العاّلمة الطباطبايّئ باملنجزات العلميّة يف بيان كثريٍ من القضايا الدينيّة 

والقرآنيّة، وميكن اإلشارة ألبرز منوذٍج يف هذا السياق من خالل تفسريه برهان »النظام« 

يف ذيل آيات القرآن )البقرة: 164(؛ إذ اعتمد عىل ما توّصل إليه العلم لتوضيح النظام 

الدقيق الذي يحكم العامل ليُصار إىل تنقيح برهان النظم جيّداً. فعىل سبيل املثال، يذكر 

يف سياق تفسري اآلية 163 من سورة البقرة أّن داللتها تقيم برهاناً آخر عن طريق النظام 

الذي يحكم العامل:

ــة املختلفــة بالصغــر والكــرب والبعــد والقــرب  »... ثــم إّن هــذه األجــرام الجويّ

)وقــد وجــد الواحــد يف الصغــر عــى مــا بلغــه الفحــص العلمــّي مــا يعــادل:
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0، 000، 000، 000، 000، 000، 000، 000، 000، 33 مــن ســانتيمرت 
ــرٌة  ــو ك ــم األرض وه ــن حج ــني م ــادل املالي ــا يع ــرب م ــد يف الك ــب والواح مكع

يعــادل قطرهــا ٩٠٠٠ ميــاًل تقريبــا، واكتشــف مــن املســافة بــني ُجرَمــنْي علويَّــنْي 

مــا يقــرب مــن ثالثــة ماليــني ســنة نوريـّـة، والســنة النوريّــة مــن املســافة تعــدل 

٣٦٥ × ٢٤ × ٦٠ × ٦٠ × ٣٠٠٠٠٠ كيلومــرت تقريبــا(، فانظــر إىل هــذه األرقــام 

ــر  ــة األم ــاٍض يف غراب ــت ق ــا أن ــِض م ــر واق ــت الفك ــّب وتبه ــي تدهــش اللّ الت

وبداعتــه تفعــل البعــض منهــا يف البعــض، وتنفعــل البعــض منهــا عــن البعــض 

أينــام كانــت وكيفــام كانــت بالجاذبــة العاّمــة، وإفاضــة النــور والحــرارة وتحيــى 

بذلــك ســّنة الحركــة العاّمــة والزمــان العمومــّي، وهــذا نظــاٌم عــامٌّ دائــٌم تحــت 

قانــوٍن ثابــٍت...« )الطباطبــايّئ، 1417 هـــ. ق، ج 1، ص 396(.

حول  العلميّة  بالنظريّات  كالمه  مردفاً  العامل  عجائب  بيان  يف  العاّلمة  ويستفيض 

الجزيئات ونواتها املركزيّة والنظام املسيطر عليها:

ــدور  ــزيٌّ وأشــياء ي ــات الشمســية جــرٌم مرك ــاك نظــري املنظوم »... ويوجــد هن

حولهــا دوران الكواكــب عــى مداراتهــا التــي حــول شمســها وســبحها يف 

)م.ن(. أفالكهــا...« 

ويبنّي العاّلمة الطباطبايّئ تأثري الدين عىل العلم يف تقّدم العلوم وازدهارها بالقول 

بأّن ذلك رهن باإلجراءات التي يتّخذها الدين وما يقّدم من محّفزاٍت، دون أن نغفل عن 

تلك الفرتة الزمنيّة التي ال يحمل فيها العامل املسيحّي ذكرى طيّبًة عن هيمنة الكنيسة 

عىل املجامع العلميّة وما خلّفت من آثاٍر سلبيٍّة عىل العلم )الطباطبايّئ، 1417 هـ. ق، 

ج 3، ص 323(.

يف املقابل، ساير اإلسالم العقل والعلم واملعرفة البرشيّة من خالل تشجيع الناس عىل 

العلم واملعرفة مبختلف  التي ذكرت  القرآنيّة  مبئات اآليات  العلم ونرشه، مذكّراً  طلب 

السليم والدعوة لسبيل  للتفّكر  البرش  فالقرآن يدعو  العلم؛  األشكال رافعًة من مكانة 

العلم الصحيح )ر: الطباطبايّئ، 1388، ص 154(.

يف هذا اإلطار يذكر العاّلمة الطباطبايّئ:
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ــاموية  ــات الس ــر يف اآلي ــه إىل التفك ــن آيات ــريٍ م ــم يف كث ــرآن الكري ــو الق »يدع

والنجــوم املضيئــة واالختالفــات العجيبــة يف أوضاعهــا والنظــام املتقــن الذي تســري 

عليــه.

ــر يف خلــق األرض والبحــار والجبــال واألوديــة ومــا يف بطــون  ويدعــو إىل التفكّ

األرض مــن العجائــب واختــالف الليــل والنهــار وتبــّدل الفصــول الســنوية.

ــر يف عجائــب النبــات والنظــام الــذي يســري عليــه ويف خلــق  ويدعــو إىل التفكّ

الحيوانــات وآثارهــا ومــا يظهــر منهــا يف الحيــاة.

ويدعــو إىل التفكّــر يف خلــق اإلنســان نفســه واألرسار املودعــة فيــه، بــل يدعــو 

ــام  ــى. ك ــوت األع ــا بامللك ــة وارتباطه ــا الباطنّي ــس وأرساره ــر يف النف إىل التفكّ

يدعــو إىل الســري يف أقطــار األرض والتفكّــر يف آثــار املاضــني والفحــص يف أحــوال 

ــة ومــا كان لهــم مــن القصــص والتواريــخ والعــرب. الشــعوب والجوامــع البريّ

بهــذا الشــكل الخــاّص يدعــو إىل تعلّــم العلــوم الطبيعّيــة والرياضّيــة والفلســفّية 

ــا الفكــر اإلنســايّن، يحــّث  ــي ميكــن أن يصــل إليه ــوم الت ــة وســائر العل واألدبّي

عــى تعلّمهــا لنفــع اإلنســانّية وإســعاد القوافــل البريّــة« )الطباطبــايّئ، 1388، 

ص 158(.

إّن رفع الدين من شأن العلم لهذه الدرجة العليا ودعمه له والدعوة له، ال يعني 

الدعم املطلق بغّض النظر عن الغاية والهدف منه؛ إذ يرى العاّلمة أّن ما يدعو الدين 

الواحد  الخالق  إىل  للوصول  بكونه سبيالً  العلم مرشوٌط  التشجيع يف سبيل  ذلك  لكّل 

وبلوغ الغاية من الخلق، ال أن يتحّول العلم إىل هدٍف بحّد ذاته أو يصبح لعامل يبعد 

عن الله تعاىل أحياناً، األمر الذي يؤكّد عىل الدور األساس الذي يلعبه الدين يف توجيه 

العلم بطريقٍة هادفٍة، ويذكر العاّلمة يف هذا السياق:

ــراف  ــة بأط ــات املتعلق ــوم والصناع ــع العل ــع جمي ــكاٌك م ــرآن اصط »... فللق

الحيــاة اإلنســانية، ومــن الواضــح الالئــح مــن خــالل آياتــه النادبــة إىل التدبــر 

ــا بالًغــا عــى تعاطــي العلــم ورفــض  والتفكــر والتذكــر والتعقــل أنــه يحــثُّ حث�
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ــوان  ــات والحي ــات والنب ــامويات واألرضي ــق بالس ــا يتعل ــع م ــل يف جمي الجه

ــوح  ــياطني والل ــة والش ــن املالئك ــا وراءه م ــا وم ــزاء عاملن ــن أج ــان، م واإلنس

والقلــم وغــري ذلــك ليكــون ذريعــًة إىل معرفــة اللــه ســبحانه، ومــا يتعلــق نحــًوا 

ــع  ــن األخــالق والرائ ــة م ــاة اإلنســانية االجتامعي ــق بســعادة الحي ــن التعل م

ــايّئ، 1417 هـــ. ق، ج 5، ص 272(. ــامع...« )الطباطب ــكام االجت ــوق وأح والحق

يف ضوء تشديد العاّلمة عىل العلم الهادف، ميكن فهم دور الدين األساس يف اإلرشاف 

عىل محتوى العلم فضالً عن تطبيقاته )ملزيد من املعلومات حول تأثري الدين يف العلم، 

الذي يسعى  العلم  ر: مصباح، 1392، ص 274-290(؛ إذ ال ينبغي أن يكون مضمون 

تكون  أن  يجب  كام  املوضوع،  هذا  عن  الصلة  بعيد  الله  معرفة  إىل  اإلنسان  إليصال 

تطبيقات ذلك العلم يف سياق السعادة التي رسمها الدين للحياة.

ماّم ُسقنا من آثار العاّلمة، نالحظ أنّه ال يرى أيَّ نوٍع من التعارض بني العلم والدين، 

بل يعتقد بوجود عالقٍة وثيقٍة تربطهام معاً.

مبيّناً  والدين،  العلم  بني  تناقٍض  وجود  يّدعون  من  آراء  الطباطبايّئ  العاّلمة  ينتقد 

بالتحليل كيف انجرف أولئك يف تيّار اّدعائهم الخاطئ:

ــد  ــى التقلي ــيٌّ ع ــن مبن ــول: إّن الدي ــن يق ــول م ــن اإلنصــاف ق ــد م ــام أبع »ف

والجهــل مضــادٌّ للعلــم ومباهــٌت لــه، وهــؤالء القائلــون أنــاس اشــتغلوا بالعلــوم 

الطبيعّيــة واالجتامعّيــة فلــم يجــدوا فيهــا مــا يثبــت شــيئاً مــاّم وراء الطبيعــة، 

فظّنــوا عــدم اإلثبــات إثباتــاً للعــدم، وقــد أخطــأوا يف ظّنهــم، وخبطــوا يف 

حكمهــم، ثــّم نظــروا إىل مــا يف أيــدي أمثالهــم مــن النــاس املتهّوســني مــن أمــوٍر 

يســّمونه باســم الديــن، وال حقيقــة لهــا غــري الــرك، واللــه بــريٌء مــن املركــني 

ورســولُه، ثــّم نظــروا إىل الدعــوة الدينّيــة بالتعّبــد والطاعــة فحســبوها تقليــداً 

ــل  ــو إىل الجه ــن أن يدع ــأناً م ــّل ش ــن أج ــبانهم، والدي ــأوا يف حس ــد أخط وق

ــم معــه، أو يرشــد إىل  ــٍل ال عل ــدي إىل عم ــاً مــن أن يه ــع جانب ــد، وأمن والتقلي

قــوٍل بغــري هــًدى وال كتــاٍب منــريٍ، ومــن أظلــم مّمــن افــرتى عــى اللــه كذبــاً 

ــايّئ، 1417 هـــ. ق، ج 2، ص 121-122(. أو كــّذب بالحــّق ملــا جــاءه« )الطباطب
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ويشري إىل أّن أساس الدين ال يقوم عىل التقليد والجهل، كام ال يتناقض مع أيٍّ من 

واملنجزات  القطعيّة  الدين  تعاليم  بني  تعارٍض حقيقيٍّ  ناهيك عن عدم وجوِد  العلوم 

العلميّة املعتربة للعلوم املختلفة، مؤكّداً يف هذا السياق عىل نهوض الدين عىل الدليل 

والربهان.

ثّم يتطرّق العاّلمة الطباطبايّئ ملجموعٍة أخرى من دعاة تعارض العلم والدين من 

بعض علامء اإلسالم يك يواجهوا األفكار الجديدة الوافدة كاملنطق والرياضيّات والطبيعيّات 

حركة  شهدتها  التي  النهضة  مع  بالتزامن  انترشت  والتي  والحكمة  والطّب  واإللهيّات 

الرتجمة يف أوساط املسلمني؛ فانربوا للوقوف يف وجه تلك العلوم، وال سيّام بعد أن رأوا 

املالحدة الدهرينّي والطبيعيّني قد برزوا ملحاربة اإلسالم، ناهيك عن املتفلسفني املسلمني 

الذين رشعوا باالستخفاف مبعارف الدين وأفكار املتديّنني؛ األمر الذي شّكل عوامل أثارت 

حنق بعض العلامء تجاَه تلك املجموعة من العلوم ليتبّنوا القول بتعارضها مع الدين 

وتخطئتها )ر: م.ن، ج 5، ص 280-279(.

نّوه العاّلمة بجهود بعض العلامء الكثرية يف تاريخ اإلسالم يف سبيل الرّد عىل شبهات 

التعارض بني العلم والدين؛ فقد رام جمٌع منهم مبا عندهم من بضاعة العلم عىل اختالف 

مشاربهم أن يوفّقوا بني الظواهر الدينيّة والعرفان كـ ابن العريب وعبد الرزاق الكاشاين وابن 

فهد والشهيد الثاين والفيض الكاشاين. وآخرون أن يوفّقوا بني الفلسفة والعرفان كـ أيب نرص 

الفارايب والشيخ السهروردي صاحب اإلرشاق والشيخ صائن الدين محمد تركه. وآخرون 

أن يوفّقوا بني الظواهر الدينية والفلسفة كـ القايض سعيد وغريه. وآخرون أن يوفّقوا بني 

الجميع كـ ابن سينا يف تفاسريه وكتبه وصدر املتألهني الشريازي يف كتبه ورسائله وعدة ممن 

تأّخر عنه. ومع ذلك كله فاالختالف العريق عىل حاله ال تزيد كرثة املساعي يف قطع أصله 

إال شّدًة يف التعرّق، وال يف إخامد ناره إال اشتعاالً. ليخلص العاّلمة إىل أّن السبب الرئيس 

لتلك االختالفات يعود لالبتعاد عن مركز الوحي وعدم اتّباع تعاليم الدين:

ــر  ــاب إىل التفكّ ــوة الكت ــن دع ــوم ع ــة يف أّول ي ــت األّم ــا تخلّف ــك مل »...كّل ذل

االجتامعــّي )واعتصمــوا بحبــل اللــه جميعــاً وال تفرّقــوا(...« )م.ن، ج 5، ص 283(.
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االحتماالت المتصّورة للتعارض بين العلم والدين

يقّسم العاّلمة الطباطبايّئ اآلراء واملنجزات العلميّة إىل مجموعتنَي:

ألف. املنجزات العلميّة املعتربة والقطعيّة.

ب. النظريّات والفرضيّات غري املثبتة علميّاً.

كام ميكن تقسيم القضايا الدينيّة لزمرتنَي أيضاً: القضايا القطعيّة واألخرى الظّنيّة.

ينتج عنها أربع حاالِت تعارٍض قابلٍة للفرض:

1. تعارض املنجزات العلميّة املعتربة مع القضايا الدينيّة القطعيّة.

2. تعارض الفرضيّات والنظريّات الظّنيّة العلميّة مع القضايا الدينيّة القطعيّة.

3. تعارض الفرضيّات والنظريّات الظّنيّة العلميّة مع القضايا الدينيّة الظّنيّة.

4. تعارض املنجزات العلميّة املعتربة مع القضايا الدينيّة الظّنيّة.

تعارض  عدم  بأصل  يعتقد  إذ  العاّلمة،  مبنى  عىل  األوىل  الحالة  وقوع  يستحيل 

املنجزات العلميّة املعتربة مع القضايا الدينيّة القطعيّة. أّما يف الحالة الثانية، فال ميكن أن 

تصمد الفرضيّات والنظريّات الظّنيّة العلميّة أمام القضايا الدينيّة القطعيّة؛ فعىل سبيل 

املثال: ال ميكن أن متّس الفرضيّات العلميّة بنصوص اآليات القرآنيّة؛ األمر الذي يجعل 

مًة عىل النظريّات العلميّة وحاكمًة عليها. اآليات مقدَّ

يف الحالة الثالثة، فإّن نشوء التعارض بني ظّنيَّني وارٌد إال أّن القضايا الدينيّة غالباً ما 

متلك مرّجحاٍت تجعل الظّن الطارئ عليها معترباً؛ إذ ليس باستطاعة الفرضيّات العلميّة 

معارضة القضايا الدينيّة وحتى ظواهرها وقضاياها الظّنيّة، ليستبعد العاّلمة الفرضيّات 

العلميّة جانباً، مع التأكيد عىل اعتقاده بأنّه إذا بلغت تلك الفرضيّات من القطعيّة يوماً 

، عندها ميكن لها أن تنربي ملقام عرضها عىل آيات القرآن  ما وذلك يف صيغة برهاٍن علميٍّ

)ر: م.ن، ج 17، ص 373(.

أّما الحالة الرابعة، فهي الحالة التي إن وقعت ستدفع العاّلمة لتوجيه تلك القضايا 
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الظّنيّة الدينيّة، إال أنّه يعتقد بعدم وقوع مثل هذا األمر. ويرى العاّلمة يف التعارضات 

العلم  توافق  تبيني  الدقيقة  الدراسة  خالل  من  ميكن  ظاهريّة  تعارضات  أنّها  الواقعة 

املوضوع بشكٍل  تبيني  ترتفع من خالل  أن  أحياناً  التعارضات  لتلك  والدين. كام ميكن 

سليٍم من منظار العلم والدين، ورسم الحدود الفاصلة بني نطاقَيهام يف أحياٍن أخرى.

مل يقارب العاّلمة الطباطبايّئ موضوع عالقة العلم بالدين كمّدعي العلميّة التابعني 

للنظريّات العلميّة بنظرٍة تعّصبيٍّة، وال كبعض املتديّنني املتربّئني من كلِّ جديٍد يف العلم 

واملعرفة، بل سعى العاّلمة وراء كشف الحقائق متسلّحاً بنظرٍة دقيقٍة وسرٍب عميٍق دون 

أن يخفي ما بلغه من حقيقٍة مسلّمٍة وقطعيٍّة؛ فهو يستند عىل إميانه الراسخ بالدين 

مراحل  العلم  بلغ  ولو  حتى  وزماٍن،  عرٍص  كّل  يف  للدين  الحاجة  رضورة  عىل  للتأكيد 

تكامله )ر: م.ن، ج 12، ص 200(.

لقد أضاء العاّلمة بسجيّته العلميّة واملتفّحصة مصباح الهداية لتالميذه حتى تحّولت 

قضيّة العلم والدين والعالقة بينهام إىل مسألٍة مهّمٍة ومستقلٍّة فرضت نفسها يف آثار 

طاّلبه البارزين كالعاّلمة مصباح وآية الله جوادي اآلميّل وغريهم.

حّل تعارضات العلم والدين الظاهرّية

أّن  العلم والدين، إال  العاّلمة الطباطبايّئ ال يرى أيَّ تعارٍض حقيقيٍّ بني  أّن  وجدنا 

هناك حاالٍت يبدو فيها العلم والدين متعارَضنْي ظاهريّاً. األمر الذي دعا العاّلمة لطرح 

سبٍل للحل يك يرفع تلك التعارضات الظاهريّة مؤكّداً عىل تناغمهام معاً.

تقديم القضايا القطعّية علی الظّنّية

يتبّنى العاّلمة الطباطبايّئ تقديم القطعّي عىل الظّنّي سبيالً أساساً لرفع التعارضات 

الظاهريّة بني العلم والدين، وهو جاٍر يف حالتَي التعارض املحتملتنَي:

ألف. تعارض القضايا الدينيّة القطعيّة مع القضايا العلميّة الظّنيّة.

ب. تعارض القضايا العلميّة املعتربة والقطعيّة مع القضايا الدينيّة الظّنيّة.

وهو يف تعامله مع حالة التعارض بني القضايا الدينيّة القطعيّة والنظريّات العلميّة، 
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يبدأ بدراسة النظريّات العلميّة محلاّلً أدلّة النظريّات العلميّة بنظرٍة دقيقٍة وفاحصٍة، 

فإن وجدها غرَي كافيٍة إلثباتها حكم بكونها فرضيّاٍت ليُصار إىل استبعادها مؤكّداً عىل 

عدم قدرة الفرضيّات العلميّة عىل الصمود أمام معارضة القضايا الدينيّة القطعيّة. فعىل 

م  سبيل املثال: إن تعارضت فرضيٌّة علميٌّة مع آيٍة قرآنيٍّة، سقطت األوىل عن االعتبار لتُقدَّ

الفرضيّات  مبستوى  العلميّة  اآلراء  تكون  عندما  أخرى،  وبعبارٍة  عليها؛  القطعيّة  اآلية 

، فال ميكن لها أن تقع يف مقام التعارض مع الدين  فحسب ومل يتّم إثباتها بشكٍل قطعيٍّ

ما يوجب استبعادها.

عندما يواجه العاّلمة يف بعض الحاالت تعارضاً ظاهريّاً بني قضيٍّة دينيٍّة ظّنيٍّة وقضيٍّة 

علميٍّة معتربٍة وقطعيٍّة، يبادر لبيان القضيّة الدينيّة بشكٍل صحيٍح ليُظِهر عدم التعارض 

الواقعّي بينهام.

ميكن، عىل سبيل املثال، اإلشارة لنظريّة تطّور األنواع وتعارضها مع آيات خلق اإلنسان؛ 

المارك]]] وداروين]]] وهاكسيل]]]  إذ فرض طرح نظريّة »تطّور األنواع« من قبل كلٍّ من 

للجدل حول تعارض العلم والدين؛ فقد كانت  وغريهم من علامء األحياء، ميداناً جديداً 

، بينام رسمت تلك املجموعة من  الكتب السامويّة تتعامل مع خلق اإلنسان كأمٍر دفعيٍّ

علامء األحياء مراحَل تطّوٍر تدريجيٍّة للخلق تقوم عىل أساس نشوء املوجودات األكرث تطّوراً 

من املوجودات التي سبقتها )ر: باربو، 1374، ص 140-99(.

أكّد العاّلمة عىل أّن رأي علامء األحياء ليس أكرث من فرضيٍّة غريِ قطعيٍّة إلثبات عدم 

نظريتها  أمام  الصمود  الظّنيّة عىل  القضيّة  قدرة  عدم  ويشّدد عىل  رفعه،  أو  التعارض 

القطعيّة يف مقام التعارض.

يف هذا السياق، يرسد العاّلمة تاريخ نشأة البرش من املنظور القرآيّن كام ييل:

ــان  ــق زوج ــم خل ــان ث ــامء وال إنس ــا والس ــا عليه ــت االرض وم ــد كان »... فق

اثنــان مــن هــذا النــوع وإليهــام ينتهــي هــذا النســل املوجــود، قــال تعــاىل: )إنــا 

[1[-Jean-Baptiste Lamarck.

[2[-Charles Robert Darwin.

[3[-Ulian Sorell Huxley.
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خلقناكــم مــن ذكــر وأنثــى وجعلناكــم شــعوبًا وقبائــَل( )الحجــرات:(١٣، وقــال 

ــا( )األعــراف: ١٨٩(،  ــا زوجه ــٍس واحــدٍة وجعــل منه ــن نف ــاىل: )خلقكــم م تع

ــايّئ،  وقــال تعــاىل: )كمثــل آدم خلقــه مــن تــراٍب( )آل عمــران: ٥٩(« )الطباطب

1417 هـــ. ق، ج 2، ص 112(.

 يرى العاّلمة أّن ما ميكن القطع به من القرآن هو:

»أّن النــوع اإلنســايّن وال كّل نــوعٍ إنســاينٍّ، بــل هــذا النســل املوجــود مــن 

اإلنســان ليــس نوعــاً مشــتّقاً مــن نــوعٍ آخــَر حيــواينٍّ أو غــريه )كالقــرد مثــالً(؛ 

ــه تعــاىل  ــوٌع أبدعــه الل ــل هــو ن ــة، ب ــة املتكامل ــه الطبيعــة املتحول ــه إلي حّولت

مــن األرض«.

أّما يف ما يخّص تكوين كافّة أنواع البرش عىل امتداد سائر مراحل البرشيّة بالطريقة 

نفسها، فقد التزم القرآن الصمت إزاء تلك املسألة )ر: م.ن(.

إًذا، ال شّك يف قطعيّة داللة آيات الخلق حول كيفيّة تكوين البرش، ويقول العاّلمة:

»... اآليــات القرآنّيــة ظاهــرة ظهــوراً قريبــاً من الرصاحــة يف أّن البــر املوجودين 

اليــوم - ونحــن منهــم - ينتهــون بالتناســل إىل زوجٍ أي رجــٍل وامــرأٍة بعينهــام 

ــل  ــن أب وأّم، ب ــني م ــري متكّونَ ــام غ ــآدم. وه ــرآن ب ــل يف الق ــّمي الرج ــد س وق

ــريات  ــالف تعب ــى اخت ــاٍل أو األرض ع ــنٍي أو صلص ــراٍب أو ط ــن ت ــان م مخلوق

القــرآن.

فهــذا هــو الــذي يفيــده اآليــات ظهــوراً معتــّداً بــه وإن مل تكــن ناّصــًة رصيحــًة 

ال تقبــل التأويــل وال املســألة مــن رضوريــات الديــن. نعــم ميكــن عــّد انتهــاء 

ــاً مــن القــرآن...« )م.ن، ج 16، ص 255(. النســل الحــارض إىل آدم رضوريّ

ثّم يتناول العاّلمة تلك النظريّة العلميّة تحليالً وبحثاً متسائالً: هل هي قطعيٌّة تؤّدي 

لنشوء التعارض؟ أو إنّها مجرُّد فرضيٍّة ال تصمد أمام معارضة تلك اآليات؟

وأّما ما افرتضه علامء الطبيعة من تحّول األنواع ونشوء كافّة أنواع الحيوانات الحاليّة 

البحث  مدار  القرد- وعليه  اإلنسان مشتقٌّ من  أّن  أو  أبسَط،  أنواٍع  اإلنسان من  وحتّى 
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الطبيعّي اليوم- أو متحّوٌل من السمك عىل ما احتمله بعٌض فإمّنا هي فرضيٌة، والفرضية 

غرُي مستندٍة إىل العلم اليقيني وإمنا توضع لتصحيح التعليالت والبيانات العلميّة، وال ينايف 

اعتبارها اعتبار الحقائق اليقينيّة، بل حتى اإلمكانات الذهنيّة، إذ ال اعتبار لها أزيد من 

تعليل اآلثار واألحكام املربوطة مبوضوع البحث )م.ن، ج 2، ص 112(.

يناقش العاّلمة الطباطبايّئ، يف معرض نقده نظريّة التطّور، أدلّة القائلني بها بالتفصيل، 

ليتحّداها يف عّدة موارَد عند تعرّضه لتفسري آيات الخلق والتكوين مبيّناً عجز مّدعيها 

عن إثبات مّدعاهم، موّضحاً باإلجامل:

 »أّن ظهــور النــوع الكامــل مــن حيــث التجهيــزات الحيويّــة بعــد الناقــص زمانــاً 

ــة  ال يــدّل عــى أزيــد مــن تــدّرج املــاّدة يف اســتكاملها لقبــول الصــور الحيوانّي

ــد الناقصــة،  ــا بع ــة فيه ــاة الكامل ــور الحي ــد اســتعّدت لظه ــي ق ــة، فه املختلف

ــن  ــعباً م ــوان منش ــن الحي ــل م ــون الكام ــا ك ــة. وأّم ــد الخسيس ــة بع والريف

الناقــص بالتولّــد واالتّصــال النســبّي، فــال ومل يعــرث هــذا الفحــص والبحــث عــى 

غزارتــه وطــول زمانــه عــى فــرِد نــوعٍ كامــٍل متولّــٍد مــن فــرعِ نــوعٍ آخــَر. عــى 

أن يقــف عــى نفــس التولّــد دون الفــرد والفــرد. ومــا وجــد منهــا شــاهداً عــى 

التغــرّي التدريجــّي فإمّنــا هــو تغــرّيٌ يف نــوعٍ واحــٍد باالنتقــال مــن صفــٍة لهــا إىل 

ــه واملّدعــى خــالف ذلــك«. )م.ن، ج  ــك عــن نوعّيت صفــٍة أخــرى ال يخــرج بذل

16، ص 257-269(.

بناًء عليه:

»فالقــول بتبــّدل األنــواع بالتطــّور فرضّيــٌة حدســّيٌة تبتنــي عليهــا العلــوم 

ــوم  ــّدم العل ــا بتق ــاً إىل خالفه ــرّي يوم ــن أن يتغ ــن املمك ــوم. وم ــة الي الطبيعّي

)م.ن، ج 16، ص 259(. األبحــاث«  وتوّســع 

التفسير الصحيح للقضايا الدينّية

يعود السبب، يف كثري من الحاالت التي يبدو فيها تعارٌض ظاهريٌّ بني الدين والعلوم 

الحديثة، لعدم تقديم تفسري صحيح لآليات أو القضايا الدينيّة؛ إذ ينبّه العاّلمة الطباطبايّئ 
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لهذا األمر مقّدماً مناذَج مختلفًة من اآليات القرآنيّة التي قد تعطي انطباعاً ظاهريّاً بوجود 

تعارٍض بينها والعلوم، ليُصار إىل إثبات العكس من خالل التبيني الصحيح.

ما  يف  والدين  العلم  بني  الظاهرّي  التعارض  لحالة  اإلشارة  املثال، ميكن  سبيل  عىل 

يخّص بحث املعجزة، فقد انربى بعض العلامء مّمن ال تصّوَر صحيحاً لديهم عن الدين 

باللّجوء  والعلم  الدين  بني  تعارضاً رصيحاً  توّهموه  ما  لرفع  الحقيقّي  املعجزة  ومعنى 

لتفسرياٍت ماّديٍّة عن املفاهيم الدينيّة، األمر الذي دعا العاّلمة الطباطبايّئ ملحاربة ذلك 

األسلوب بقّوة معترباً تقديم التفسري الصحيح للمعارف الدينيّة -ومنها املعجزة- السبيل 

األمثل لرفع ذلك التعارض؛ 

ــة عــى  ــات الدالّ ــل اآلي ــم مــن تأوي ــه بعــض املنتســبني إىل العل ــا متّحل »... وم

ذلــك توفيقــاً بينهــا وبــني مــا يــرتاءى مــن ظواهــر األبحــاث الطبيعّيــة )العلمّيــة( 

ــٌف مــردوٌد إليــه...« )م.ن، ج 1، ص 73(.  اليــوم تكلّ

وقد بحث حول معنى املعجزة يف القرآن الكريم بالتفصيل يف عّدة فصوٍل يف سبيل 

توضيح الحقيقة يك يثبت تهافت آراء منتحيل العلم )م.ن(.

يبنّي العاّلمة يف الفصل األّول أّن القرآن يحكم بصّحة قانون العلّيّة العاّمة، مبعنى أّن سبباً 

من األسباب إذا تحّقق مع ما يلزمه ويكتنفه من رشائط التأثري من غري مانعٍ لزمه وجود 

مسبّبه، مرتتّباً عليه بإذن الله سبحانه وإذا ُوِجد املسبّب كشف ذلك عن تحّقق سببه ال محالة.

أّن القرآن يقتّص ويخرب عن جملٍة من الحوادث  الثاين، يوّضح العاّلمة  ويف الفصل 

العلّة  نظام  عىل  الطبيعة  عامل  يف  املشهودة  العادة  جريان  عليه  يساعد  ال  والوقائع 

واملعلول املوجود، وهذه الحوادث الخارقة للعادة هي اآليات املعجزة التي ينسبها إىل 

عّدٍة من األنبياء الكرام. ويضيف:

ــادة  ــا الع ــور والحــوادث، وإن أنكرته ــم أّن هــذه األم »... لكــن يجــب أن يعل

واســتبعدتها، إال أنّهــا ليســت أمــوراً مســتحيلًة بالــذات، بحيــث يبطلهــا العقــل 

ــان  ــاً ويرتفع ــان مع ــلب يجتمع ــاب والس ــا: اإليج ــل قولن ــام يبط ــرضورّي، ك ال

معــاً...« )م.ن، ج 1، ص 74-75(.
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األمور  عىل  تعّوده  مجرّد  إىل  املعجزات  لوقوع  الذهن  إنكار  سبب  العاّلمة  يعيد 

ليس  إجامالً  للعادة  الخارقة  الحوادث  حدوث  أّن  إال  فحسب،  وامللموسة  املحسوسة 

للعادة يأيت به أرباب  إنكاره والسرت عليه، فكم من أمٍر عجيٍب خارٍق  العلم  يف وسع 

املجاهدة وأهل االرتياض كلَّ يوٍم، متتلئ به العيون وتنرشه النرشيات وتضبطه الصحف 

واملسفورات، بحيث ال يبقى لذي لبٍّ يف وقوعها شكٌّ وال يف تحّققها ريٌب. وهذا هو 

الذي ألجأ الباحثني يف اآلثار الروحيّة من علامء العرص أن يعلّلوه بجريان أمواٍج مجهولٍة 

عىل  سلطًة  لإلنسان  تعطي  الشاقّة  االرتياضات  أن  فافرتضوا  مغناطيسيٍّة،  إلكرتيسيٍّة 

ترصيف أمواٍج مرموزٍة قويٍّة متلكه أو تصاحبه إرادٌة وشعوٌر، وبذلك يقدر عىل ما يأيت به 

من حركاٍت وتحريكاٍت وترصفاٍت عجيبٍة يف املاّدة خارقٍة للعادة بطريق القبض والبسط 

ونحو ذلك. ويعلّق ناقداً تلك الفرضيّة بالقول:

ــق  ــردت مــن غــري انتقــاض، ألّدت إىل تحّق ــت واطّ ــو متّ ــة ل »... وهــذه الفرضّي

فرضّيــٍة جديــدٍة وســيعٍة تعلّــل جميــع الحــوادث املتفرّقــة التــي كانــت تعلّلهــا 

ــّوة،  ــة والق ــور الحرك ــى مح ــة ع ــات القدمي ــا الفرضّي ــل بعضه ــاً أو تعلّ جميع

ولســاقت جميــع الحــوادث املاّديّــة إىل التعلّــل واالرتبــاط بعلّــٍة واحــدٍة 

طبيعّيــٍة...« )م.ن، ج 1، ص 75-76(.

ويعطي العاّلمة ألولئك العلامء، مّمن نظّروا حول املعجزات وخوارق العادات، الحّق 

نسبيّاً يف الجملة، إذ ال معنى ملعلوٍل طبيعيٍّ ال علَّة طبيعيًّة له، مع فرض كون الرابطة 

طبيعيًّة محفوظًة؛ وبعبارٍة أخرى: إنّا ال نعني بالعلّة الطبيعيّة إال أن تجتمع عّدُة موجوداٍت 

طبيعيٍّة مع نسٍب وروابَط خاّصٍة فيتكّون منها عند ذلك موجوٌد طبيعيٌّ جديٌد حادٌث 

متأّخٌر عنها مربوٌط بها، بحيث لو انتقض النظام السابق عليه مل يحدث ومل يتحّقق وجوده.

وأّما القرآن الكريم فإنّه وإن مل يشّخص هذه العلّة الطبيعيّة األخرية التي تعلّل جميع 

وكيفيّة  اسمه  بتشخيص  نحسبه(  ما  )عىل  للعادة  والخارقة  العادية  املاّديّة  الحوادث 

تأثريه لخروجه عن غرضه العاّم، إال أنّه مع ذلك يثبت لكلِّ حادٍث ماّديٍّ سبباً مادِّيّاً بإذن 

الله تعاىل؛ وبعبارٍة أخرى: يثبت لكلِّ حادٍث ماّديٍّ مستنٍد يف وجوده إىل الله سبحانه 

و)الكل مستنٌد( مجًرى ماّديّاً وطريقاً طبيعيّاً به يجري فيض الوجود منه تعاىل إليه.
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فاآلية تدل عىل أنه تعاىل جعل بني االشياء جميعها ارتباطاٍت واتصاالٍت له أن يبلغ 

إىل كل ما يريد من أيِّ وجٍه شاء وليس هذا نفيًا للعلية والسببية بني األشياء بل إثبات 

أنها بيد الله سبحانه يحولها كيف شاء وأراد )ر: م.ن(.

ليخلص العاّلمة إىل ما ييل:

»ومــن هنــا يســتنتج أّن األســباب العاديّــة التــي رمّبــا يقــع التخلّــف بينهــا وبــني 

مســّبباتها ليســت بأســباٍب حقيقّيــٍة، بــل هنــاك أســباٌب حقيقّيــٌة مطّــردٌة غــريُ 

ــم  ــة يف جراثي ــده التجــارب العلمّي ــا يؤيّ ــٌة األحــكام والخــواّص، كــام رمّب متخلّف

الحيــاة ويف خــوارق العــادة« )م.ن، ج 1، ص 78(.

ويتابع العاّلمة يف الفصول التالية سريه لتبيني املعجزة بشكٍل صحيٍح يك يربز عدم 

التعارض بني الدين والعلم، فيذكر أّن من أسباب حدوث املعجزات نفوس األنبياء التي 

ينسبها القرآن إليهم فضالً عن الله تعاىل، ويضيف:

»... فاألمــوُر جميعــاً ســواًء كانــت عاديّــًة أو خارقــًة للعــادة، وســواًء كان خــارق 

ــّر  ــب ال ــة، أو يف جان ــزة والكرام ــعادة كاملعج ــري والس ــب الخ ــادة يف جان الع

كالســحر والكهانــة، مســتندٌة يف تحّققهــا إىل أســباب طبيعّيــة، وهــي مــع ذلــك 

ــأن يصــادف  ــه ســبحانه؛ أي ب ــر الل ــه، ال توجــد إال بأم ــٌة عــى إرادة الل متوّقف

ــه ســبحانه...« )م.ن، ج 1، ص 80-81(. الســبب أو يّتحــد مــع أمــر الل

ومييّز العاّلمة بني األمور العاديّة والخارقة أّن األمور العاديّة مالزمٌة ألسباٍب ظاهريٍّة 

تصاحبها األسباب الحقيقيّة الطبيعيّة غالباً أو مع األغلب، ومع تلك األسباب الحقيقيّة 

إرادة الله وأمره... وجميع االشياء وإن كانت من حيث استناد وجودها إىل األمر اإللهّي 

عىل حدٍّ سواٍء، بحيث إذا تحّقق اإلذن واألمر تحققت عن أسبابها، وإذا مل يتحّقق اإلذن 

واألمر مل تتحّقق، أي مل تتّم السببيّة... )ر: م.ن، ج 1، ص 82(.

العلم  أهل  من  جمع  انحراف  عىل  عّرج  املعجزة،  حقيقة  العاّلمة  بنّي  أن  بعد 

املعارصين مّمن لجأوا للتفسري املاّدي للحقائق الدينيّة منها املعجزة والوحي واملالئكة، 

مّدعني أّن النبّوة نوُع نبوٍغ فكريٍّ وصفاٍء ذهنيٍّ يستحرض به اإلنسان املسّمى نبيّاً كامل 
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قومه االجتامعي، ويريد به أن يخلّصهم من ورطة الوحشيّة والرببريّة إىل ساحة الحضارة 

واملدنيّة، وأّن النبّي إنساٌن متفّكٌر نابٌغ يدعو قومه إىل صالح محيطهم االجتامعي، وأّن 

الوحي هو انتقاش األفكار الفاضلة يف ذهنه، وأّن الكتاب الساموّي مجموع هذه األفكار 

الفاضلة املنزّهة عن التهّوسات النفسانيّة واألغراض النفسانيّة الشخصيّة، وأّن املالئكة 

التي أخرب بها النبّي قًوى طبيعيٌّة تدبّر أمور الطبيعة أو قًوى نفسانيٌّة تفيض كامالت 

هذه  منها  ترتّشح  املاّديّة  الطبيعيّة  الروح  من  مرتبٌة  القدس  روح  وأّن  عليها،  النفوس 

الرديّة وتدعو إىل  األفكار املقّدسة، وأّن الشيطان مرتبة من الروح ترتّشح منها األفكار 

األعامل الخبيثة املفسدة لالجتامع، وعىل هذا األسلوب فرّسوا الحقائق التي أخرب بها 

يالئم  مبا  والنار  والجّنة  والحساب  والكتاب  والكريّس  والعرش  والقلم  كاللّوح  األنبياء 

األصول املذكورة. ومل يكتفوا بذلك حتى اّدعوا أّن املعجزات املنقولة عن األنبياء املنسوبة 

إليهم خرافاٌت مجعولٌة أو حوادُث محرّفٌة لنفع الدين وحفظ عقائد العاّمة عن التبّدل 

بتحّول األعصار أو لحفظ مواقع أمئّة الدين ورؤساء املذهب عن السقوط واالضمحالل 

إىل غري ذلك ماّم أبدعه قوٌم وتبعهم آخرون )ر: م.ن، ج 1، ص 88-87(.

وقد حمل العاّلمة بشّدٍة عىل املنهج الذي اتّخذه هؤالء ألنفسهم إلثبات عدم تعارض 

العلم والدين مخطِّئاً إيّاهم واصامً نظريّاتهم بأنّها مجرُّد كالٍم جزاٍف واٍه، مبيّناً السبب 

الدين  حقيقة  فهم  لعدم  بالعلامء-  يُدَعون  مّمن  النظريّات-  تلك  أصحاب  دعا  الذي 

وأحّقيّة الرسل واألنبياء ليرتدوا يف مهاوي االنحراف:

ــة  ــات النبويّ ــامويّة والبيان ــب الس ــا أّن الكت ــه ههن ــال في ــن أن يق ــذي ميك »ال

ــبٍة،  ــبه أدىن مناس ــري وال تناس ــذا التفس ــق ه ــا ال تواف ــا بأيدين ــى م ــورة ع املأث

وإمّنــا دعاهــم إىل هــذا النــوع مــن التفســري إخالدهــم إىل األرض وركونهــم إىل 

مباحــث املــاّدة؛ فاســتلزموا إنــكار مــا وراء الطبيعــة وتفســري الحقائــق املتعاليــة 

عــن املــاّدة مبــا يســلخها عــن شــأنها ويعيدهــا إىل املــاّدة الجامــدة«.

مضيفاً:

»ولــو فعــل شــيًئا منــه باحــٌث مــن بُّحاثــه كان ذلــك منــه شــططاً مــن القــول... 
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فلــو ثبــت فيهــا يف خــالل ذلــك يشٌء خــارج عــن املــاّدة وحكمهــا فإمّنــا الطريــق 

ــذي  ــّي ال ــث الطبيع ــري البح ــث غ ــن البح ــُر م ــوٌر آخ ــاً ط ــاً أو نفي ــه إثبات إلي

تتكّفلــه العلــوم الطبيعّيــة، فــام للعلــم الباحــث عــن الطبيعــة ولألمــر الخــارج 

عنهــا؟« )م.ن، ج 1، ص 88-89(.

احترام الحدود الفاصلة بين نطاَقي العلم والدين

من خالل تأكيد العاّلمة عىل لزوم متييز مجالَيهام لرفع التعارضات الظاهريّة بينهام، 

مرصّحاً بأّن للعلم مجاالً معيّناً ال يسمح له باقتحام نطاق الدين نفياً أو إثباتاً، ويقول:

»وقد كان من الواجب [عى عامل الطبيعة] أن يتدبّر يف أّن العلوم الطبيعّية شأنها 

ذاك  مبوضوعاتها  الطبيعّية  اآلثار  وارتباط  وتراكيبها  املاّدة  خواّص  عن  البحث 

االجتامعّية  الروابط  تبحث عن  إمّنا  االجتامعّية  العلوم  الطبيعّي. وكذا  االرتباط 

بني الحوادث االجتامعّية فقط. وأّما الحقائق الخارجة عن حومة املاّدة وميدان 

عملها، املحيطة بالطبيعة وخواّصها وارتباطاتها املعنويّة غري املاّديّة مع الحوادث 

العلوم  أموٌر خارجٌة عن بحث  املحسوس فهي  اشتمل عليه عاملنا  الكونّية وما 

أو تقيض  تتعرّض إلثباتها،  أو  تتكلّم فيها  الطبيعّية واالجتامعّية، وال يسعها أن 

إىل  الطبيعة  يف  يحتاج  البيت  أّن  تقيض  أن  ميكنها  إمّنا  الطبيعّية  العلوم  بنفيها 

أجزاء من الطني والحجر، وإىل باٍن يبنيه ويعطيه بحركاته وأعامله هيئة البيت أو 

كيف تتكّون الحجرة من األحجار السود. وكذا األبحاث االجتامعّية تعنّي الحوادث 

االجتامعّية التي أنتجت بناء إبراهيم للبيت، وهي ُجمٌل من تاريخ حياته، وحياة 

هاجر، وإسامعيل، وتاريخ تهامة، ونزول جرهم، إىل غري ذلك. وأّما أنّه ما نسبة 

هذا الحجر مثالً إىل الجّنة أو النار املوعودتنَي فليس من وظيفة هذه العلوم أن 

تبحث عنه، أو تنفي ما قيل أو يقال فيه« )م.ن، ج 1، ص 294(.

فالعلوم التجريبيّة، عند العاّلمة، عاجزٌة عن تأكيد أو رفض ما له عالقٌة مبا وراء املاّدة. 

واجتامعيّاً،  نفسيّاً  الوحي  لتحليل  الحداثوينّي  العلامء  بعض  فيها  بادر  حاالٍت  وينتقد 

ويقول:

ــاء  ــوا بن ــني مــن أهــل العــرص، فرام ــك جمــع مــن الباحث ــد انحــرف يف ذل »وق
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ــن  ــة م ــوم الطبيعّي ــه العل ــا وصف ــة عــى م ــق الدينّي ــة والحقائ ــارف اإللهّي املع

ــواصُّ  ــانّية خ ــد رأوا أّن اإلدراكات اإلنس ــة؛ فق ــة املتكامل ــاّدة املتحّول ــة امل أصال

ماّديّــٌة مرتّشــحٌة مــن الدمــاغ، وأّن الغايــات الوجوديّــة وجميــع الكــامالت 

ــوُع  ــوة ن ــروا أّن النب ــٌة. فذك ــٌة ماّديّ ــٌة أو اجتامعّي ــتكامالٌت فرديّ ــة اس الحقيقّي

نبــوغٍ فكــريٍّ وصفــاٍء ذهنــيٍّ ...« )م.ن، ج 1، ص 84(.

إًذا، يرتكز العاّلمة يف مبناه عىل أّن الدين الذي وصلَنا ال يقبل أيَّ تفسريٍ ماّديٍّألنّه 

خارٌج عن نطاقه حكامً، ليشري إىل بعض القدماء من املتكلّمني مّمن فهموا من البيانات 

أموٌر  أّن مصاديقها جميعاً  أنّهم رأوا  الفهم من غري مجاٍز، غري  الدينيّة مقاصدها حّق 

ماّديٌّة محضٌة لكّنها غائبٌة عن الحّس غريِ محكومٍة بحكم املاّدة أصالً... فلو ثبت فيها يف 

خالل ذلك يشٌء خارج عن املاّدة وحكمها فإمّنا الطريق إليه إثباتاً أو نفياً طوٌر آخُر من 

البحث غري البحث الطبيعّي الذي تتكّفلة العلوم الطبيعيّة )ر: م.ن، ج 1، ص 89-88(.

ويردف العاّلمة بأّن العلوم الطبيعيّة الباحثة عن أحكام الطبيعة وخواّص املاّدة إمّنا 

تقدر عىل تحصيل خواّص موضوعها الذي هو املاّدة، وإثبات ما هو من سنخها... وأّما 

ما وراء املاّدة والطبيعة، فليس لها أن تحكم فيها نفياً وال إثباتاً، وغاية ما يشعر البحث 

كام  شأنه  من  وليس  الوجود،  عدم  غري  الوجدان  وعدم  الوجدان،  عدم  به هو  املاّدّي 

عرفت أن يجد ما بني املاّدة التي هي موضوعها، وال بني أحكام املاّدة وخواّصها التي هي 

نتائج بحثها أمراً مجرّداً خارجاً عن سنخ املاّدة وحكم الطبيعة )ر: م.ن، ج 1، ص 367(. 

وأّما القول بعدم وجود ما ال يَُحّس ويخضع للتجربة فهو قوٌل بال علٍم ورأٌي خرايفٌّ )ر: 

م.ن، ج 1، ص 423؛ ج 3، ص 101(.

النتيجة

يؤكّد العاّلمة الطباطبايّئ عىل تناغم العلم والدين متناوالً التأثري املتبادل بينهام، إذ 

العلم  تفسري  أحدهام  للدراسة:  قابلنَي  مجالنَي  الدين ضمن  العلم يف  تأثري  ميكن ملس 

للقضايا الدينيّة، واآلخر ترسيخ القضايا االعتقاديّة وأصول الدين وإثباتها.

الحضارة  يف  واملعرفة  العلم  الزدهار  اإلشارة  ميكننا  العلم،  عىل  الدين  تأثريات  من 
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اإلسالميّة نتيجة ما ناال من تشجيع الدين وخطواته العمليّة يف هذا السبيل، فهو يرى أّن 

القرآن قّدم أبلغ التعابري والعبارات يف دعوته البرش إىل طلب العلم ومحاربة الجهل وسرب 

أرسار الكون سواًء عىل مستوى تفاصيل عامل املاّدة أو ما يخّص شؤون ما وراء عامل املاّدة.

يؤمن العاّلمة الطباطبايّئ بالعالقة الوثيقة التي تربط العلم بالدين رافضاً أّي اّدعاٍء 

بوجوِد تعارٍض واقعيٍّ بينهام.

أّمـا يف مـا يتعلّـق بالتعارضـات الظاهريّـة، فقـد سـعى لرفعهـا مـن خـالل تقسـيم 

اآلراء واملنجـزات العلميّـة ملجموعتَـني، إحداهـام املنجزات العلميّـة املعتربة، واألخرى 

الفرضيّـات غـري املثبَتـة. كام قّسـم القضايا الدينيّـة لزمرتنَي: القضايـا القطعيّة واألخرى 

الظّنيّـة. األمـر الـذي يجعلنـا أمـام أربع حـاالت متصّورة مـن التعارض:

الحالة األوىل، تعارض املنجزات العلميّة املعتربة مع القضايا الدينيّة القطعيّة، حيث 

ينفي العاّلمة وقوعها، فيستحيل باعتقاده تعارض القضايا الدينيّة القطعيّة مع املنجزات 

العلميّة املعتربة.

الدينيّة  القضايا  مع  الظّنيّة  العلميّة  والنظريّات  الفرضيّات  تعارض  الثانية،  الحالة 

القطعيّة، ومبناه يف هذه الحالة عدم قدرة الفرضيّات العلميّة عىل الصمود أمام القضايا 

م  الدينيّة القطعيّة، إذ ال ميكن أن متّس تلك الفرضيّات بنصوص اآليات القرآنيّة، فتُقدَّ

اآليات يف هذه الحالة وتكون هي الحاكمة عليها.

الدينيّة  القضايا  مع  الظّنيّة  العلميّة  والنظريّات  الفرضيّات  تعارض  الثالثة،  الحالة 

الرغم من  العلميّة عىل  الفرضيّات  الظّنيّة عىل  الدينيّة  القضايا  م  تُقدَّ الظّنيّة؛ وعندها 

حاٍت تجعل من الظّن معترباً، فال قدرة  وقوع تعارٍض بني ظّنيَّني، ملا متلكه األوىل من مرجِّ

عندئٍذ للفرضيّات العلميّة من الصمود أمام معارضة القضايا الدينيّة بل وحتى ظواهرها 

وقضاياها الظّنيّة.

الحالة الرابعة، تعارض املنجزات العلميّة املعتربة مع القضايا الدينيّة الظّنيّة؛ وعندها 

ينربي العاّلمة عند وقوعها لتوجيه القضايا الدينيّة، مع اعتقاده أّن مثل هذا األمر ال يتّم 

يف مقام الوقوع.
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إًذا، فإّن الحالة الوحيدة التي ميكن تصّورها لتعارض العلم والدين هي الثانية التي 

فيها تتعارض فرضيّاٌت ونظريّاٌت غرُي مثبتٍة علميّاً مع القضايا الدينيّة القطعيّة، حيث 

يقّدم العاّلمة حاّلً لرفع اإلشكال من خالل تقديم املعرفة القطعيّة عىل الظّنيّة كام يف 

منوذج تعامله مع آيات الخلق والتكوين يف تعارضها مع نظريّة تطّور األنواع. وهو نوٌع 

من التعارض وقع بني الدين من جهٍة ومنجٍز علميٍّ غريِ قطعيٍّ من جهة ثانية، األمر 

السياق،  هذا  يف  والدين.  العلم  بني  واقعيٍّ  وغرَي  ظاهريّاً  تعارضاً  العتباره  دعاه  الذي 

يرى العاّلمة أّن كثرياً من الحاالت التي يبدو منها وقوع تعارٍض بني العلم والدين تنشأ 

من التفسري الخاطئ وضعف الرؤية الصحيحة للموضوع، ما يجعل الحّل األمثل لرفع 

التعارض هو تقديم تفسريٍ صحيٍح للقضايا الدينيّة، فيتجىّل عدم التعارض الحقيقّي.

أّما الحّل اآلخر الذي طرحه العاّلمة يف رفع التعارضات الظاهريّة فيتمثّل يف احرتام 

الحدود الفاصلة بني نطاقَي العلم والدين، مرصّحاً بأّن للعلم مجاله الخاّص به ال يسمح 

له بالتعّدي عىل حمى الدين ومعارفه نفياً أو إثباتاً، فال ينبغي أن يُفرسَّ ما وصلَنا من 

الدين ماّديّاً، ألنّه خارٌج عن مجاله أصالً.

المصادر
» [عالقة العلم والدين . 1 ي

، محمد جواد، 1377، «رابطه علم و دين از ديد�اه عالمه طباطبا�أ ي
حيدري كاشا�ف

]، پاسدار إسالم، عدد 200، ص 40-34. ّ ي
من منظور العاّلمة الطباطبا�أ

، 1379، ک�م جديد [علم الك�م الجديد]، قم، مركز مطالعات و پژوهش های . 2 ف خ�و بناه، عبد الحس�ي
 حوزه علميه.

�
فرهنك

نسانّية . 3 ، فيلسوف العلوم الإ ّ ي
-إسالمی [العاّلمة الطباطبا�أ --، 1390، عالمه طباطبا�أ فيلسوف علوم إنسا��

سالمّية]، طهران، فرهنگ و انديشه اسالمى. الإ
، 1373، فرهنگ دهخدا [معجم دهخدا]، طهران، دانش�اه تهران.. 4 دهخدا، عىلي أك�ب
مؤسسه . 5 طهران،  والأدبّية]،  النقلّية  العلوم  [معجم  وأد��  نقل  علوم  فرهنگ   ،1344 جعفر،  سجادي، 

مطبوعا�ت علمى.
اث . 6 وت، دار إحياء ال�ت ي الأسفار العقلّية الأربعة، ط. الثالثة، ب�ي

، 1981، الحكمة المتعالية �� ف صدر المتأله�ي
. ّ ي العر�ب

ي الوحي والقرآن]، طهران، بنياد . 7
، 1360، مباح�� در وحی و قرآن [بحوٌث �� ف ، سيد محمد حس�ي ّ ي

الطباطبا�أ
علوم اسالمي.

ي تفس�ي القرآن، ط. الخامسة، قم، دف�ت انتشارات اسالمي.. 8
�ان �� ــــــــ، 1417 ق، الم�ي

ــــــــ، 1387 الف، برهان، قم، بوستان كتاب.. 9
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بوستان . 10 إعداد سيد هادي خ�و شاهي، قم،  سالمّية]،  الإ [التعاليم  تعاليم اسالم  الف،  ــــــــ، 1378 
كتاب.

سالم]، قم، دف�ت انتشارات اسالمي.. 11 ي الإ
ــــــــ، 1378 ج، شيعه در اسالم [الشيعة ��

ــــــــ، 1388 الف، برر� هاى اسالمی [دراسات إسالمّية]، ط. الثانية، قم، بوستان كتاب.. 12
سالم]، ط. الثالثة، قم، بوستان كتاب.. 13 ي الإ

ــــــــ، 1388 ب، قرآن در اسالم [القرآن ��
مصباح، محمد تقي، 1392، رابطه علم و دين [عالقة العلم والدين]، تحقيق وتنقيح وإعداد عىلي مصباح، . 14

قم، مؤسسه آموزسش و پژوهسش امام خمي�ف (قد).



العالقة بين العلم والدين 
برؤية إقبال الالهوري]]]

رستم شاه محمدي]]]

ف العلم  تتضّمن هذه المقالة بحثاً تحليلّياً حول واقع العالقة ب�ي

ومن  الالهوري،  إقبال  ي 
الباكستا�ف المفّكر  نظر  وجهة  من  والدين 

جملة نقاط القّوة فيها عىل صعيد تحليل آراء هذا المفّكر المسلم 

ي 
ف العلم والدين �ف أّن كاتبها سّلط الضوء عىل مسألة التعارض ب�ي

سالمي عن ركب العلوم الحديثة. ي العالم الإ
رحاب أزمة التخّلف �ف

تطّرق كاتب المقالة إىل بيان رأي إقبال الالهوري الذي فحواه 

سالم تعت�ب قضيًة ذاتيًة له ومنبثقًة من  ي الإ
أّن التجربة الحّسية �ف

روح  لأّن  غريقي،  الإ الفلسفي  اث  ال�ت من  مقتبسًة  وليست  باطنه 

غريقي. الجدير  القرآن الكريم برأيه تتعارض مع الفكر مبادئ الإ

العتماد  يمكن  بالغٍة بحيث  أهمّيٍة  الرأي ذو  أّن هذا  بالذكر هنا 

سالم، أي تصويره بواجهٍة  عليه لنقد كلِّ مسًعى يراد منه أغرقة الإ

إغريقّيٍة.

ي جانٍب آخَر من المقالة وصف رؤية إقبال الالهوري تجاه 
و�ف

وايتهيد  ألفريد  ي  الغر�ب المفّكر  إليه  ذهب  ما  تشابه  بأنّها  الكون 

]1]-املصدر: شاه محمدی، رستم، »تعامل علم و دین از نگاه إقبال الهوری«، مجلة »ذهن« الفصلية، ربيع وصيف 1384هـ. ش. )2005م(، العددان 21 

و 22، الصفحات 87 - 100.

تعريب: عيل الحاج حسن.

]2]-يحمل شهادة دكتوراه يف الفلسفة من جامعة العالمة الطباطبايئ يف مدينة طهران، وأستاذ يف جامعة آزاد اإلسالمية بإيران.

دّون مقاالٍت عديدًة حول املفّكريْن الغربيْني ألفريد وايتهيد وإميانويل كانط.

يف هذه املقالة تطرّق إىل تحليل آراء الشاعر والفيلسوف والسيايس إقبال الالهوري الذي يعترب واحداً من أبرز املفّكرين املسلمني يف باكستان واملولود يف 

مدينة سيالكوت بتأريخ 9/ 11/ 1877م واملتوّف بتأريخ 21/ 4/ 1938م.

نظم إقبال الالهوري الكثري من األشعار باللغتني الفارسية واألردوية، وهو أّول من طرح فكرة تأسيس دولٍة إسالميٍّة مستقلٍّة يف الهند، وقد أمثرت فكرته 

هذه عن تأسيس دولة باكستان، لذلك اعترب بشكل رسميٍّ شاعراً وطنياً؛ وعىل الرغم من إبداعه يف الفلسفة والشعر والفكر والسياسية والقانون، لكّنه وقع 

يف أخطاء مشهودة وفادحة ضمن بعض أطروحاته الفكرية أهّمها إضفاؤه صبغة رشعية إسالميًة وإصالحية عىل التيار الوهايب يف الحجاز والفكر البهايئ يف 

إيران ونهج أتاتورك يف تركيا.
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(التحّولية)،  ورة  الس�ي بالهوت  المعروف  بالهوته  تأثّر  أنّه  وقال 

ي الواقع 
لكّن كاتب المقالة يؤاخذ عىل هذا الرأي الذي هو خاطٌئ �ف

ّ وإن اعتقد نوعاً  ي ما دّونه، لأّن إقبال ح�ت
ويعت�ب نقطة ضعٍف �ف

ورة (التحّولية)، إل أّن ما طرحه من آراء يختلف  ما بالهوت الس�ي
ورة المتقّوم  ي ما يوصف بالهوت الس�ي

بالكامل عّما طرحه وايتهيد �ف
ي الآله 

عىل رؤيٍة واحديٍة (Pantheism) بنحٍو ما بحيث يرى هللا �ف
والحركة الديناميكية.

 ْ ي َ
ي خطٍأ عىل صعيد تشخيص وجه�ت

المقالة وقع �ف إذاً، كاتب 
الخطأ  هذا  تكّرر  وقد  وايتهيد،  وألفريد  الالهوري  إقبال  نظر 
ي الموضوع الذي طرح للبحث بمحورية وصف هللا تعاىل 

ضمنّياً �ف
برؤية إقبال الالهوري.

ي نظرية إقبال الالهوري والذي لم ي�ش 
أّما الخطأ الموجود �ف

المنشأ  هو  الكريم  القرآن  أّن  اّدعاؤه  فهو  المقالة،  كاتب  إليه 
الأساسي لنظرية التطّور الداروينية، إذ من الخطأ البالغ أن نّدعي 
ف العلم والدين بحيث نخرج عن  التنسيق ب�ي كّل ما نشاء بهدف 
َ ثابتٍة علمّياً -مثل  حيطة الأصول العلمّية الثابتة ونعت�ب نظريًة غ�ي
نظرية التطّور- بكونها منبثقًة من القرآن الكريم، والجدير بالذكر 
ٍة من أمرهم  ي ح�ي

ف أنفسهم أصبحوا �ف هنا أّن العلماء المسيحي�ي
ثبات صوابّة هذه النظريّة رغم اّدعائهم وجود  ي العرص الراهن لإ

�ف
ي العهدين تدّل عىل ما ذكر فيها.

قرائن �ف
ف الإسالم والمسيحية  ي أّن أحد الختالفات الجذرية ب�ي

ل شّك �ف
العهدين  أّن  ي 

�ف يكمن  والدين  العلم  ف  ب�ي التعارض  صعيد  عىل 
فيهما قضايا علميٌة تختلف بالكامل عّما توّصل إليه العلم الحديث 
، لذلك عّمم العلماء المسيحيون  ف وأثبته عىل نحو القطع واليق�ي
بصيغتيهما  والدين  العلم  ليشمل  التعارض  مبحث  والملحدون 
الكّلية ولم يقّيدا هذا التعارض بالمسيحية والدين، لذا من الخطأ 
بمكاٍن اعتماد عالٍم مسلٍم عىل نظريّاٍت لم يتّم إثباتها علمّياً بغية 
إثبات عدم تخّلف الإسالم عن ركب العلم، فهذه النظريات إضافًة 

إىل عدم إثباتها علمّياً ترد عليها أيضاً مؤاخذات أخرى.
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رغم كّل ما ذكر من مؤاخذاٍت عىل هذه المقالة، إل أنّها جديرٌة 
آراء  تحليل  إىل  تطّرق  كاتبها  لأّن  فوائَد  من  تخلو  ول  بالمطالعة 
ونظريات المفّكر المسلم إقبال الالهوري الذي يعت�ب واحداً من 

ق. أشهر علماء ال�ش

کلمة التحرير

العلم  ملسائل  الالهوري  إقبال  رؤية  عىل  اإلطاللة  خالل  ومن  املقال  هذا  يحاول 

الجديد، الدين، الله وعامل الطبيعة، اإلشارة إىل أن العلم والدين من وجهة نظره ليسا 

متعارضني وليسا متاميزين عن بعضهام بل يكمل أحدهام اآلخر. والسبب يف ذلك أنه 

يعتقد أن القرآن الكريم، وخالفاً للرأي السائد، ال يعتمد عىل التنظري واالهتامم باألمور 

األساس  هذا  وعىل  والعمل.  واملشاهدة  التجربة  عىل  يعتمد  بل  والذهنية  االنتزاعية 

فالعلوم الجديدة -التي تتشكل عىل أساس العقل االستقرايئ- ال تعارض روح التعاليم 

القرآنية واإلسالمية عىل اإلطالق، ال بل هي قد استعانت واستفادت من تعاليم القرآن. 

الحقيقة هي كلٌّ واحٌد ذو سطوٍح وأبعاٍد  إقبال الالهوري أن  من جهٍة أخرى، يعتقد 

مختلفٍة ومتعّددٍة حيث ميكن لكلٍّ من العلم والدين توضيح أبعاٍد من هذه الحقيقة 

الكلية باعتبار منهجه الخاص. طبعاً يلزم من تقديم تفسري جامع للحقيقة، وجود عالقٍة 

بني العلم والدين.

عندما ندقق يف تاريخ الفكر، نواجه أسئلًة قد تشكل هموماً يف أذهاننا والسبب يف 

ذلك أن اإلجابة عن هذه األسئلة يحمل يف طياته الكثري من النقاشات والنزاعات. من 

جملة هذه األسئلة، السؤال حول النسبة بني العلم والدين. صحيٌح أن هذا السؤال قد 

طُِرح يف القرون األخرية بدًءا من الغرب إال أنه اتسع ليصل إىل العامل اإلسالمي فشغل 

أذهان املفكرين املسلمني.

يف الحقيقة عندما متكنت العلوم الجديدة أن تكشف عن أرسار الطبيعة من خالل 

بها، فقد ساهم ذلك يف  إليها للترصف  الرياضيات، ال بل متكنت من أن تصل  مناهج 

وتعمق هذا  للبرشية.  املعريف  امللجأ  فقط هو  العلم  بأن  املفّكرين  لدى  تصور  إيجاد 
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التصور بعد التحّوالت الكبرية يف مختلف جوانب الحياة البرشيّة وقد انتهى األمر باتجاه 

السابع  القرن  الله واإلنسان والطبيعة. أدى األمر يف  املتدينني إلصالح تصوراتهم حول 

عرش إىل املواجهة األوىل بني العلم والدين بحيث ميكن تصوير العالقة بني العلم والدين 

ضمن اتجاهاٍت ثالٍث]]]:

العلم والدين مختلفان ومتضادان من حيث املوضوع . 1 بأّن  التعارض: االعتقاد 

واملنهج والغاية بحيث ال ميكن إيجاد صلٍح بينهام.

التاميز: االعتقاد بأّن لكلٍّ من العلم والدين مجاله وساحته الخاصة به وهذا يعني . 2

أّن لكلٍّ منهام ادعاءاٍت تتم معالجتها مبناهَج تختلف من أحدهام لآلخر. كام 

ينبغي عىل كلٍّ من عامل الدين واملفكر العلمي االمتناع عن إبداء الرأي باآلخر.

التعاون: اإلعتقاد بأن العلم والدين غري متعارضني وال متاميزين عن بعضهام بل . 3

تربطهام عالقٌة وتعاوٌن ينتهي بالحوار والتعاون بينهام.

صحيٌح أّن العلم والدين يختلفان عن بعضهام من حيث املوضوع واملنهج والغاية 

طبق هذه الرؤية، إال أن التعاون والتكامل بني العلم والدين ميكن أن يُقّدم توضيحاً 

وتفسرياً للكون باعتباره كُاّلً جامعاً. بعبارٍة أخرى، يتمكن العلم طبق هذه الرؤية من 

توسيع أفق اإلميان الديني، كام بإمكان اإلميان الديني أن يعمق معرفتنا بالعامل]]].

أما قصة النسبة بني العلم والدين يف العامل اإلسالمي فهي عىل نحٍو آخَر.

العمليّة  ونتائجها  الجديدة  العلوم  عىل  التعرف  بدأ  اإلسالمي  العامل  أن  الحقيقة 

والنظريّة يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش امليالدي.

أما أسباب هذه املواجهة بني العامل اإلسالمي والعلوم الجديدة، فهو الحروب التي 

هذه  وعىل  اإلسالمي.  للعامل  الخسائر  حملت  حروٌب  وهي  اإلسالمي،  العامل  شملت 

التخلف  عىل  والتغلب  العسكرية  القدرات  المتالك  بُذلت  التي  الجهود  فإن  األساس، 

]1]- راجع: محمد رضايئ محمد وآخرون، أبحاث يف الكالم الجديد، طهران، سمت، 1381، ص 322 وراجع: برتسون وآخرون، العقل واالعتقاد الديني، ترجمة 

أحمد الرناقي، إبراهيم سلطاين، طرح نو، 1376، ص 358.

]2]- هات. اف. چان، العلم والدين من التعارض إىل الحوار، ترجمة بتول النجفي، انتشارات طه، 1382، ص 46.
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يف مجال التكنولوجيا كانت العامل األهم يف اتجاه العامل اإلسالمي نحو االستفادة من 

باعتبارها  الجديدة  العلوم  إىل  النظر  كان  كهذه،  أجواء  يف  ونتائجها.  الجديدة  العلوم 

أدواٍت للسلطة، ومن هذا املنطلق كان التأثري العميق عىل العالقة بني العامل اإلسالمي 

والعامل الحديث وباألخص العلوم الجديدة.

إن حاجة املسلمني هذه لألدوات والقدرات التكنولوجية والتي كانت سبب إقبالهم 

عىل العلوم الجديدة، أدت يف مكاٍن آخَر إىل مواجهٍة بني املسلمني والعلوم الجديدة، 

ظهرت عىل شكل سؤاٍل عن كيفية العالقة بني االعتقادات الدينية والعلوم الجديدة. ويف 

الجواب عن هذا السؤال كانت اآلراء:

املجتمعات . 1 لتخلف  سبباً  فاعتربها  الدينية  االعتقادات  عن  البعض  تحدث 

اإلسالمية، حيث كان هذا البعض مشغوالً يف كيفية التغرب.

أما البعض اآلخر فقد أدار الظهر للعلوم الجديدة وما يرتتب عليها، وكان الهم . 2

الغالب عليهم رفض الغرب.

الجديدة . 3 العلوم  من  االستفادة  ميانع  مل  اإلطار،  هذا  يف  ثالٌث  تياٌر  وتشكل 

ونتائجها، بل كان هؤالء يعتقدون أن العلوم الجديدة ال تعارض دين اإلسالم، بل 

جذور العلوم الجديدة تعود إىل الثقافة والحضارة اإلسالميّة.

أما الهم األساس الذي كان يحمله هذا التيار الثالث فهو كيف ميكن أن يكون اإلنسان 

مسلامً يف العامل الحديث. أما بداية هذا التيار فتقود إىل الجهود التي بذلها السيد جامل 

فتابعه  العامل اإلسالمي  يف  تياٍر قويٍّ وواسعٍ  إىل  ثم تحّول  ]األفغاين]  آبادي  األسد  الدين 

املفكرون الالحقون ومن أبرزهم محمد إقبال الالهوري. سيحاول هذا املقال اإلطاللة عىل 

العالقة بني العلم والدين من وجهة نظر هذا املفكر املسلم الكبري.

إعادة إحياء الفكر الديني في ظل التعاون بين العلم والدين

حول  املسلمني  املفّكرين  من  للعديد  منوذجاً  شكلت  حركًة  الالهوري  إقبال  بدأ 

املعارف  وتأمالته يف  دراساته  من  انطالقاً  وذلك  الغربيّة  والحضارة  الثقافة  يف  التعمق 

والعلوم الجديدة باألخص الفلسفة.
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الثقافة  وجذور  مببادئ  بارٍع  بشكٍل  والتعمق  بالتدقيق  الالهوري  إقبال  رشع 

العبور  طريق  أن  يعتقد  وكان  الغربيّة  والحضارة  الثقافة  وكذلك  اإلسالميّة  والحضارة 

اآلمن عن املطبات والعقبات التي ساهمت يف تخلف املسلمني، ليس يف قبول الثقافة 

الغربية من دون سؤال وجواب وليس يف إدارة الظهر لها. من جملة لوازم التغلب عىل 

املصائب واملشكالت التي طغت عىل العامل اإلسالمي، التجديد والتصفية واإلحياء الجدي 

للفكر الديني اإلسالمي وذلك يف ظل االتجاهات العلميّة الجديدة. ويف هذا اإلطار قال 

ماجد فخري:

ــريٍ  ــم تعب ــت لتقدي ــي بذل ــدة الت ــود الوحي ــل الجه ــود إن مل نق »أن أهــم الجه

ــال  ــت ملحمــد إقب ــد [...] كان ــح الفلســفي الجدي عــن اإلســالم حســب املصطل

ــٍة فلســفّيٍة واســعٍة.  ــاملٌ ذو ثقاف ــُق اإلحســاس وع ــاعٌر عمي الالهــوري وهــو ش

حــاول يف مســعاه تقديــم تقريــٍر جديــٍد عــن الرؤيــة الكونيــة اإلســالمية 

ــخ كــام كان شــأن الســيد أمــري  ــدٍة، أمــا االتجــاه نحــو التاري مبصطلحــاٍت جدي

ــة. طبعــاً مل يكــن هدفــه مــن  عــيل، فلــم يحمــل أيَّ مالحظــٍة للفلســفة الغربّي

هــذا العمــل إثبــات صحــة الرؤيــة الكونيــة الغربيــة بــل أراد اإلشــارة إىل 

ــودة«]]]. ــة املقص ــة القرآني ــة الكوني ــع الرؤي ــا م تطابقه

يعتقد إقبال أن زماناً جديداً أطل عىل العامل حمل معه تحوالٍت عميقًة يف مختلف 

أبعاد الحياة البرشية ويف مختلف املجاالت املعرفية حيث ال ميكن للعامل اإلسالمي أن 

التي  الركود  التخلص من حال  اإلسالمي  العامل  أراد  إذا  وأما  اتجاهها.  مباٍل  غري  يكون 

ألقت بظاللها عىل أرواح وأجساد املسلمني، فام عليه إال مرافقة العلوم الجديدة وتقديم 

طروحاٍت جديدٍة يف مجال العلوم القرآنيّة والدينيّة. يقول يف هذا الشأن:

 »إن إتّســاع ســلطة اإلنســان عــى الطبيعــة متنــح اإلنســان إميانــاً جديــداً 

وإحساســاً بالتغلــب عــى القــوى التــي تصنــع محيطــه. طُرحــت آراء وظهــرت 

مســائل قدميــٌة يف ظــل اختبــارات جديــدة عــى شــكل بيــاٍن آخــَر مــا أدى إىل 

وجــود مســائَل جديــدٍة. يبــدو مــن حيــث الظاهــر وكأن عقــل اإلنســان أصبــح 

]1]-فخري، ماجد، حركة الفلسفة يف العامل اإلسالمي، ترجمة نرص الله پور جوادي، آفرين، مركز النرش الجامعي، 1372، ص،370.
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أكــرب... حملــت نظريّــة أينشــتني معهــا رؤيــًة جديــدًة حــول الطبيعــة واقرتحــت 

ــل  ــل الجي ــك ليــس مــن العجــب أن ميي ــدًة للديــن والفلســفة. لذل ــًة جدي رؤي

ــٍد إلميانهــم«]]]. ــٍر جدي ــا إىل البحــث عــن تربي املســلم الجديــد يف آســيا وأفريقي

الفكر  عن  بعيداً  ليس  ونتائجها،  العلوم  نحو  التوجه  يعترب  إقبال  أن  من هنا نجد 

اإلسالمي ال بل يعده نوعاً من إعادة إحياء الثقافة القرآنية واإلسالمية. ]]] ثم إنه يعترب 

حركته هذه تكمل ما بدأه بعض العظامء من أمثال الشاه ويل الله الدهلوي والسيد 

جامل الدين األسد آبادي [األفغاين].

»إن أول شــخٍص شــعر بــرضورة نفــخ روحٍ جديــدٍة يف اإلســالم هــو الشــاه ويل 

اللــه الدهلــوي. إال أن الــذي توقــف وبشــكٍل كامــٍل عــى أهميــة وعظمــة هــذه 

املســؤولية والــذي امتلــك بصــريًة عميقــًة يف تاريــخ الفكــر والحيــاة اإلســالمية 

بالتزامــن مــع ســعة اِطــالع حصــل عليهــا مــن التجربــة الكبــرية بالنــاس 

وأخالقهــم وآدابهــم فجعــل مــن ذلــك حلقــة وصــل بــني املــايض واملســتقبل هــو 

الســيد جــامل الديــن األســد اآلبــادي )األفغــاين(« ]]].

وهنا قد يصّح السؤال: ما هو املسري والهدف اللذين اعتمدهام إقبال يف الوصول إىل 

مقصده؟ ويف األصل ما هو هدفه؟ وكيف ميكن تحقيق هذا الهدف؟

»الطريــق الوحيــد املــّرع أمامنــا هــو االقــرتاب مــن العلــم الجديــد بالتزامــن 

مــع وضــعٍ مســتقلٍّ ينــم عــن االحــرتام وأن نعمــد إىل تقســيم تعاليــم اإلســالم 

ــن  ــع م ــالف م ــر لالخت ــو أدى األم ــى ل ــم، حت ــذا العل ــوح ه ــاس وض ــى أس ع

ســبقنا«]4].

ما ال شك فيه هو أن هدف إقبال األسايس هو إعادة إحياء الفكر الديني. يوضح 

هدفه وجهوده عىل النحو اآليت:

]1]-اقبال الالهوري، محمد، إحياء الفكر الديني، ترجمة أحمد آرام، انتشارات بايا، دون تا، ص 11.

]2]-م. ن، ص 10-9.

]3]-م. ن، ص 113.

]4]-م. ن، ص 113.
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»كانــت محــاواليت وجهــودي عبــارًة عــن تقديــم إجاباٍت عــى هــذه االحتياجات 

[التوضيــح العلمــي للمعرفــة الدينّيــة] ولــو بشــكل جــزيئ، عملــت عــى إحيــاء 

ــفّية  ــالم الفلس ــنة اإلس ــار س ــني االعتب ــذ بع ــع األخ ــة م ــالم الديني ــفة اإلس فلس

والتطــور األخــري لفــروع العلــم الجديــدة«]]].

ٍ إال بعد توجه املسلمني للتعرف  وعىل هذا النحو فإن إعادة إحياء الفكر الديني غرُي ميرسَّ

عىل باطن ونص الثقافة والحضارة الغربيّة والتعرف عىل روح ومبادئ العلوم الجديدة هذا 

أوالً، وثانياً من خالل النظر بعني التحقيق واالحرتام للسنة اإلسالمية الدينية والفكرية ومن 

ثم استخراج مسائَل جديدٍة من القرآن الكريم من زاوية هذه الرؤى الجديدة، وثالثاً من 

خالل اعتامد املنهج النقدي واملستقل يف هذا املسري. ويف ظل التعاون بني العلم والدين 

تتمكن املجتمعات اإلسالميّة من الصحوة وتتمكن من اإلمساك مبصريها.

الدين اإلسالمي وإنتاج علوٍم جديدٍة

من جملة أهم األسئلة التي تطرح نفسها يف فهم رواية إقبال حول النسبة بني العلم 

والدين هو: كيف كان أسلوب فهمه لدين اإلسالم باألخص القرآن؟

ــٌد، فهــو، إىل حــدود مــا فهــم عقــيل، أخالقــيٌّ  »إن فهــم إقبــال للديــن فهــٌم معقَّ

.[[[» وإىل حــدود أخــرى تجريبــيٌّ معنــويٌّ

يعتقد بأن:

 »الديــن ليــس شــيئاً ميكــن مقارنتــه إىل أيٍّ مــن فــروع العلــم، هــو ليــس فكــراً 

ــريٌ عــن  ــاٌن وتعب مجــرداً وليــس إحساســاً مجــرَّداً وليــس عمــالً مجــرَّداً، هــو بي

وجــود اإلنســان بأكملــه«]]].

وعىل هذا األساس فالدين هو مرآة كامل الوجود اإلنساين. هو مرآٌة يتمكن اإلنسان 

أن  إقبال  يعتقد  لحياته ومعرفته.  والواقعيّة  الحقيقيّة  األبعاد  بواسطتها من مشاهدة 

الظاهر  الدين جاء إلخراج اإلنسان من املحدوديات وليوسع من أفق نظرته من عامل 

]1]-م. ن، ص 2.

]2]-فخري، ماجد، حركة الفلسفة يف اإلسالم، ص 376.

]3]-اقبال، محمد، إحياء الفكر الديني، ص 5.



359 السقصئ بغظ السطط والثغظ برؤغئ إصئال القععري

واملادة واملاديات إىل ما هو أوسع من ذلك بحيث يتمكن من »توسيع انتظاراته فال 

يرىض بأقل من إدراك حقيقة اليشء بشكٍل مبارٍش«]]]. والنقطة الهامة هي أن الدين 

عنده هو طريٌق للوصول إىل حاق وماهية الحقيقة والواقع.

وإذا سألنا: ما هو جوهر الدين؟ يعتقد إقبال أن:

 »جوهــر الديــن هــو اإلميــان واإلميــان طائــٌر يشــاهد الطريــق مــن دون دليــٍل. 

أّمــا العقــل الــذي يعــرب عنــه شــاعر اإلســالم املتصــوف والكبــري بأنــه هــو الــذي 

يســكن القلــب وهــو الــرثوة الالمرئيــة املتخفيــة يف باطــن اإلنســان، فهــو الــذي 
يتلقــى ذاك اإلميــان«.]]]

وهنا يُطرح سؤاٌل آخُر: إذا كان اإلميان هو جوهر الدين فكيف ميكنه إيصال اإلنسان 

إىل املعرفة بالحقيقة والواقع؟. أي هل يتمكن من وضع تجارب أمام البرش ليتمّكنوا 

بواسطتها من تبيني أبعاٍد من حياتهم ومن حياة املحيطني بهم؟

يجيب إقبال أن:

 »اإلميــان يشٌء أكــرثُ مــن اإلحســاس املحــض. هــو يشٌء شــبيٌه بالجوهــر املعــريف 

وقــد أوضحــت الفــرق املتعارضــة –املدرســّية والعرفانّيــة الباطنــة- عــى امتــداد 

ــه  ــى أنّ ــن«.]]] حّت ــن الدي ــايت م ــرص الحي ــو العن ــر ه ــان أن الفك ــخ األدي تاري

يحمــل همومــاً أكــرب مــن العلــم يف االعتــامد عــى املبــادئ العقليــة. »قــد يكــون 

ــه إىل اآلن كان كذلــك،  ــة، والحــق أن العلــم جاهــالً مبــا بعــد الطبيعــة العقالنّي

إال أن الديــن ال يتمكــن مــن الغفلــة عــن البحــث يف ســبيل إيجــاد صلــحٍ بــني 
ــة حيــث تجــري الحيــاة اإلنســانّية«.]4] ــة الوجوديّ تعــارض التجربــة واألدلّ

بعد أن اتّضح أن جوهر الدين هو اإلميان وأن مالمح اإلميان هي مالمُح معرفيٌّة عند 

ذلك يجب النظر إىل رؤيته للقرآن باعتباره الكتاب املقّدس الوحيد عند املسلمني؟

]1]-م. ن، ص 3.

]2]-م. ن، ص 4.

]3]-م. ن، ص 4.

]4]-م. ن، ص 4.
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ــور  ــول األم ــر ح ــا الفك ــر... وأّم ــل الفك ــل قب ــى العم ــد ع ــاٌب أكّ ــرآن كت »الق

العينّيــة فهــي عــادٌة أكــد عليهــا اإلســالم يف بدايــات مراحــل وظائفــه الثقافّيــة ال 
ــل دعمهــا وعمــل عــى تطويرهــا«.]]] ب

من جملة الشواخص الفكرية التي امتاز بها إقبال اعتباره أن القرآن قد اهتم بالعينية 

والواقعية والعمل. إن رؤية إقبال هذه تخالف التصور الرائج حول القرآن الذي اعترب 

القرآن مجرد كتاٍب للتنظري فقط. اعترب إقبال ومن خالل رؤيته النقديّة أن الذي يساهم 

يف وجود هذا التصور الخاطئ –الذي يعترب اإلسالم مجرّد تفكريٍ وتنظريٍ بحٍت– هو السنة 

الفلسفيّة اليونانيّة ومن هنا كان هذا النقد فهو يشري أوالً إىل تأثري الثقافة اإلسالمية عىل 

العامل الجديد والعلوم الجديدة ويستنتج ثانياً أن املعارف القرآنية هي معارُف علميٌّة أو 

أنها ال تعارض املعارف العلميّة.

»النقطــة األوىل التــي يجــب أن نتذكرهــا حــول روح الثقافــة اإلســالمية أن 

ــدوٌد  ــيٌّ ومح ــو عين ــا ه ــر إىل م ــيض النظ ــالم، يقت ــة يف اإلس ــول للمعرف الوص

واألمــر اآلخــر أن والدة أســلوب املشــاهدة والتجربــة يف ديــن اإلســالم مل يكــن 
ــه«.]]] ــٍل مع ــداٍل طوي ــة ج ــل نتيج ــاين ب ــر اليون ــالم للفك ــة االستس نتيج

إذاً اإلهتامم باملشاهدة والتجربة يف اإلسالم من وجهة نظر إقبال الالهوري، أمٌر يعود 

إىل ذات وماهية هذا الدين وليس من الصحيح القول أن الفلسفة اليونانيّة أدخلته إىل 

الفكر اإلسالمي. يقول يف هذا الخصوص:

 »صحيــٌح أن الفلســفة اليونانّيــة عملــت عــى توســيع أفــق املفكّريــن املســلمني 

إاّل أنّهــا ســاهمت يف تضييــق رؤاه حــول القــرآن.

ــرب أن موضــوع البحــث  ــامل اإلنســاين واعت ــه بالع حــرص ســقراط كامــل اهتامم

ــرات  ــات والح ــامل والنبات ــه ال الع ــان بنفس ــو اإلنس ــان ه ــق باإلنس ــذي يلي ال

والنجــوم. ويقابــل هــذا التصــور، روح القــرآن التــي وجــدت يف نحــل العســل 

مكانــاً ضعيفــاً للوحــي اإللهــي. ثــم إّن اللــه تعــاىل يف القــرآن الكريــم دعــا القــّراء 

]1]-م. ن، ص 1.

]2]-م. ن، ص 151-150.
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إىل التفكــري الدائــم بتغيــري الريــاح، وتــوايل الليــل والنهــار، وبالغــامم والســامء 

املليئــة بالنجــوم، وكذلــك بالســيارات الســابحة يف الفضــاء الالمتناهــي... وهــذا 

هــو الــيشء الــذي قــد غفــل عنــه الطلبــة املســلمون القدمــاء عــى أثــر التعاليــم 

ــي  ــاين. وبق ــر اليون ــل الفك ــرآن يف ظ ــون الق ــوا يتل ــة. كان ــات اليوناني والدراس

األمــر عــى هــذا املنــوال مــدة 200 عــام حتــى أدركــوا -بشــكٍل كامــٍل وواضــحٍ- 
ــاين«.]]] أن روح القــرآن تعــارض اليون

املفّكرين  أن  إقبال  استنتج  اليونانية حيث  الفلسفة  نقد  يكون  الزاوية  ومن هذه 

الغربيني الجدد إذا متكنوا من التأسيس لعلوٍم جديدٍة يف ظل العقل االستقرايئ، فإن هذا 

األمر هو حاصل اهتامٍم وتأكيد الثقافة اإلسالميّة عىل األمور العينية والعقل اإلستقرايئ. 

يعترب إقبال أن روح الفكر اإلسالمي تتعلّق بالعامل الجديد. ويقول أن:

 »رسول اإلسالم )صى الله عليه وآله( قد وقف بني العامل القديم والعامل الجديد، 

فهو متعلٌق بالعامل القديم ما دام مرتبطاً مبنبع الوحي. وهو يتعلق بالعامل الجديد 

ما دامت روح إلهامه ترتبط بالعمل. أما حياته فيه فتؤدي إىل اكتشاف مصادر 

أخرى للمعرفة تفتح خطَّ سريٍ جديٍد. إن ظهور ووالدة اإلسالم، هو ظهور ووالدة 
العقل عى أساس املبادئ االستقرائية«.]]]

من هنا يشري إقبال إىل أن والدة العقل الحديث )العقل االستقرايئ( هو نتيجة تعرف 

املفكرين الغربيني عىل القرآن، والسبب يف ذلك أن املفكرين الغربيني إذا أرادوا اتباع 

السنة العلميّة والفلسفية ألسالفهم فام عليهم إال االستسالم للفلسفة اليونانية التي ال 

تشدد عىل العمل والعينية بل عىل النظر واالنتزاع والذهنية.

 من جملة النقاط األخرى التي أوضحها إقبال يف موضوع تأكيد القرآن عىل العمل 

والعينيّة هو أن أجواء ثقافات قارة آسيا ترتبط بالعامل القديم بشكٍل عامٍّ لذلك فهي 

تؤكد عىل األمور النظرية. وهنا كانت الثقافة اإلسالمية ثابتًة ومؤثرًة حيث اعتمدت عىل 

التجربة والعينيّة.

]1]-م. ن، ص 7-6.

]2]-م. ن، ص 146-145.
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ــك  ــم ألن تل ــامل القدي ــل الع ــة كام ــيا ويف الحقيق ــارة آس ــات ق ــت ثقاف »انته

ــم  ــة ث ــة والحقيق ــل إىل الواقعي ــن الداخ ــاً م ــق حرصيّ ــت تنطل ــات كان الثقاف

ــة  تتحــرك مــن الداخــل إىل الخــارج. إن هــذا النمــط كان يحمــل معــه النظريّ

ــدوام واالســتمرار  ــدرٍة وال يســمح للحضــارة بال ــؤدي إىل وجــود أيِّ ق ــا ال ي إمن
ــٍة«.]]] ــى أســٍس نظريّ ســوى ع

إال أن القرآن ومبا أنه:

ــة  ــل الرضوريّ ــن املراح ــداً م ــة واح ــار والتجرب ــامم باالختب ــن االهت ــل م »يجع

ــة  ــة ســاحات التجرب ــة وهــو ينظــر نظــرًة ســواًء إىل كاف ــر الروحّي ــاة الب لحي
ــة«،]]] ــة الهاّم البريّ

لذلك بدأ عاملاً جديداً أكرث ثباتاً وتأثرياً.

النهاية إن القرآن هو روح الفكر اإلسالمي باألخص االتجاه العيني والعميل والذي 

أدى إىل والدة العقل االستقرايئ. هو عقٌل شكّل مبدأ ظهور وتشكل العلوم الجديدة. 

وعىل هذا األساس، إذا اتجه املسلمون اليوم لتحصيل العلوم الغربية، فإن هذه الحركة 

يرغبون  املسلمني  والتقليد الرصف. ألّن  الهوية  أنها سبب فقد  تفهم عىل  أن  ال ميكن 

يف استعادة ما أضاعوه. واألهم من ذلك ادعاؤهم أنهم مع بناء العامل الجديد يف ظل 
التعاليم القرآنية.]]]

عالم الطبيعة من وجهة نظر إقبال

إن اإلطاللة عىل أسلوب فهم املرحوم إقبال الالهوري لعامل الطبيعة يساعدنا يف فهم 

آرائِه يف النسبة بني العلم والدين، ألن العلوم الجديدة اِّدعت بدايًة أنها كشفت عن 

الخفاء حيث كانت تدعم  الطبيعة. وهي أرساٌر بقيت قروناً طويلًة يف غياهب  أرسار 

الله  الكشف قد أضعف حضور  الله. إال أن هذا  الطبيعة مثل  حضور عنارص ما بعد 

والفيض اإللهي يف حركة عامل الطبيعة فاعترب البعض أن عامل الطبيعة مستغٍن عن حضور 

]1]-م. ن، ص 19.

]2]-م. ن، ص 20.
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الله. وهنا ميكن أن يطرح السؤال اآليت: ما هي الصورة التي قدمها إقبال الالهوري لعامل 

الطبيعة والتي تتالءم مع نظرته القرآنيّة والدينيّة؟

تجدر اإلشارة إىل أن إقبال عاش يف زماٍن سقطت فيه النظريات النقدية ملفكرين من 

أمثال وايتهد وآينشتني حيث ضعف ذاك التصور امليكانييك للعامل إىل حدود بعيدٍة هذا 

أوالً، وثانياً عاش يف زماٍن راجت فيه النظريّة املاديّة للطبيعة التي تعتمد عىل الفيزياء 

الكالسيكية للقرن السابع عرش.

 يف أجواء كهذه تهيّأت األرضيّة:

ــى  ــة ع ــة الحاكم ــة الصلب ــة الكونّي ــة عــى مســتوى التقنّي ــن املرون ــوعٍ م  »لن

ــن أحــداٍث تشــري  ــاة يتشــكّل م ــأ للحي ــامل املهيَّ ــح الع ــة وأصب ــاء الكوني الفيزي

إىل الطاقــة وليــس [عاملــاً] مؤلَّفــاً مــن ذرات فاقــدة للحيــاة. قدمــت الدراســات 

الجديــدة صــورًة عــن العــامل باعتبــار مياديــن القــوى الديناميكيــة ذات العالقــة 

فأصبــح العــامل أكــرث شــباهًة بالرقــص منــه إىل الصحــراء. يعتقــد بعــض علــامء 

ــد  ــرت بالبع ــد تأث ــة ق ــاء العاملي ــورة للفيزي ــذه الص ــني أن ه ــون واملتكلم الك
ــة«.]]] ــة العلمي ــه املادي ــٍق مبــا ال تســمح ب اإللهــي بشــكٍل عمي

اعتمد إقبال عىل هذه الرؤية التي تعترب عامل الطبيعة متحركاً وحيويّاً ال ثابتاً وكأنّه 

أراد اإلشارة إىل أن:

 »الحيــاة منحــرصٌة بالفــرد ومفهــوم اآللــة عاجــٌز عــن التجزئــة والتحليــل وعليــه 
فالرؤيــة امليكانيكيــة عاجــزٌة عــن تفســري وتبيــني الطبيعــة«.]]]

؟ هنا يعتمد إقبال عىل مفكرين، األول  ولكن ما هو نوع الرؤية الذي يقدم فهامً أدقَّ

وايتهد والثاين هرني برغسون الفيلسوف الفرنيس. قدم إقبال الرؤية املرنة]]] متأثراً فيها 

بوايتهد.

الفعل  يف  بعضها  مع  وأعضاُؤه  أجزاُؤه  تجتمع  واحٍد  كّل  شاكلة  عىل  العامل  تصور 

]1]-هات. اف جان، الله يف العلم الجديد، ترجمة بتول النجفي، مجلة: نامه علم ودين، السنة الثانية، العدد الثاين.

]2]-اقبال، محمد، إحياء الفكر الديني، ص 53.
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وردات الفعل بشكٍل دائٍم. يعتقد إقبال أّن:

»العالََم هو عالٌَم متعاٍل دامئاً ينمو يف كل لحظٍة ثم يثمر. وميتاز بوحدة األعضاء 

والفكر والغاية. وعى هذا األساس فإن عاملنا ال يكون غريَ ثابٍت، كاذباً، ال رحمَة 

فيه، ومتناقضاً وخادعاً، بل هو عالٌَم ذو شعوٍر وتدبريٍ يسعى نحو هدٍف... ليس 

حدود  ال  حيث  ويتوسع  ويبدع  باستمراٍر  يتعاىل  عاملٌ  هو  نهائيٌة.  حالٌة  للعامل 
إلمكانيات وقدرات الرشد والتكامل الداخيل«.]]]

وقد وافق رأيه عقيدة برغسون، فرفض املادية امليكانيكية واعترب أن الحياة ال تجري 

عىل أساس خطٍة أزليٍة موجودٍة يف ذهن وفكر العامل. وقد خالف إقبال عقيدة التقدير 

واملصري عند املسلمني السنة التي اعتربت أن جزئيات العامل تتحرك طبق خطٍة معينٍة 
موجودٍة مسبقاً.]]]

املسألة األخرى الجديرة بالذكر هنا أّن إقبال يبحث عن جذور عامل املادة هذا يف 

األمر املقدس والروحاين. ومن دون وجود األمر الروحاين لن يكون لألمور املادية حقيقٌة 

أو واقٌع:

ــاط  ــط بالنش ــا ترتب ــاة فيه ــٌة. والحي ــرآن روحاني ــول الق ــة بق ــة النهائي »الحقيق

. وعــى  ــويٌّ ــا هــو طبيعــيٌّ ودني ــا يف م ــروح املجــال لعمله ــوي. وتجــد ال الدني

هــذا األســاس فــكلُّ مــا هــو دنيــويٌّ تعــود جــذوره إىل األمــر املقــدس. إن أكــرب 

خدمــٍة قدمهــا الفكــر الجديــد لإلســالم بــل لجميــع األديــان هــي نقــده للــيشء 

الــذي نطلــق عليــه اســم املــادة. وميكــن مــن خــالل هــذا النقــد اكتشــاف أن 

املــادي بأكملــه، ال يكــون لــه حقيقــٌة وجوهــٌر مــا مل يكتشــف جــذور الروحــاين 

فيــه. إّن كّل يشٍء مقــدٌس. وقــد أشــار الرســول األكــرم )صــى اللــه عليــه وآلــه( 
إىل ذلــك عندمــا قــال: جعلــت األرض يل مســجداً«.]]]

للطبيعة  القرآنية  قراءته  أساس  عىل  إقبال  قدمها  التي  األخرى  األفكار  جملة  من 

]1]-أنور، عرشت، ما بعد الطبيعة من وجهة نظر اقبال، ترجمة محمد بقايئ، انتشارات حكمت 1370، ص 139-138.

]2]-رشيف، مري محمد، تاريخ الفلسفة يف اإلسالم، باهتامم نرص الله بور جوادي، ج 4، مركز النرش الجامعي، 1362، ص 230.

]3]-إقبال، محمد، إحياء الفكر الديني، ص 177.
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وطبق ما قدمه املفكرون املسلمون ضمن هذه القراءة، أن القرآن هو منشأ مجموعٍة 

من النظريات من أمثال التكامل وأصل ومنشأ اإلنسان والكون. ويعتقد أن بعض اآليات 

القرآنية من قبيل اآليات 67 و 68 من سورة مريم ]﴿أََواَل يَْذكُُر اإْلِنَساُن أَنَّا َخلَْقَناُه ِمن 

َياِطنَي ثُمَّ لَُنْحِرضَنَُّهْم َحْوَل َجَهنََّم ِجِثي�ا﴾]  َقْبُل َولَْم يَُك َشْيًئا * َفَوَربَِّك لََنْحُرَنَُّهْم َوالشَّ

مِبَْسُبوِقنَي*  نَْحُن  َوَما  الَْمْوَت  بَْيَنكُُم  ْرنَا  َقدَّ ]﴿نَْحُن  الواقعة  من سورة   62-60 واآليات 

َفلَْواَل  اأْلُوىَل  النَّْشأََة  َعلِْمُتُم  َولََقْد  تَْعلَُموَن*  اَل  َما  يِف  َونُنِشَئكُْم  أَْمَثالَكُْم  َل  نَُّبدِّ أَن  َعَى 

تَذكَُّروَن﴾]، قد فتحت آفاقاً ذهنيًة للمسلمني حول هذه النظريات فـ الجاحظ )املتويف 

عام 255هـ( هو أّوُل شخٍص أشار إىل التحول الذي يحصل للحيوانات عىل أثر املهاجرة... 

وابن مسكويه )املتويف عام 421هـ( هو أّوُل مفّكٍر مسلٍم قّدم نظريًّة واضحًة وجديدًة 

من أبعاٍد عديدٍة حول أصل ومنشأ اإلنسان. كذلك اعترب جالل الدين املولوي أن:

ــفة  ــض الفالس ــف بع ــد خال ــاء وق ــدم الفن ــأ ع ــو منش ــايت ه ــل الحي  »التكام

املســلمني يف اعتبــاره أن هــذا األمــر ال يحتــاج إىل مبــادَئ فلســفّيٍة خاّصــٍة، وإن 
ــع روح اإلســالم«.]]] ــق م ــة وتتف ــة للغاي ــه طبيعي رؤيت

يُذكَّر بأن عامل اليوم بحاجة ألمثال [جالل الدين] الرومي الذي حرك األمل  وأخرياً 
عند الناس وأحيا نار الشوق يف الحياة.]]]

اهلل من وجهة نظر إقبال الالهوري

العامل طبيعٌة خالقٌة تحكمه إرادٌة ما، هي إرادٌة صنعت  يعترب إقبال الالهوري أن 

من الحقيقة صورًة مرنًة ومتحولًة ومثمرًة باستمراٍر. وعىل هذا األساس فإن عالاَمً كهذا:

 »ليــس موجــوداً يف فضــاٍء غــريِ محــدوٍد وخــارجٍ عــن ذات اللــه. إن ذات اللــه 

ــًى موجــوداً باإلســتقالل يف  ــس معن ــون لي ــدي. إن الك ــق األب ــداُع الخل هــي إب

مقابــل اللــه. إن الزمــان واملــكان واملــادة تعابــريُ تحــيك يف الفكــر عــن خالقيــة 
ــه«.]]] الل

]1]-م. ن، ص 140.

]2]-م. ن، ص 141.

]3]-رشيف، مري محمد، تاريخ الفلسفة يف اإلسالم، ص 236.
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ويعتقد إقبال أن الله هو تلك األنا أو الذات النهائية التي تشكل النقطة املركزيّة 

واملحوريّة للعامل. يقول يف هذا الخصوص:

 »إن النظــر العميــق إىل التجربــة الذاتيــة الواعيــة تبــني أن هنــاك دوامــاً حقيقّيــاً 

خلــف الــدوام التسلســيل الظاهــري، واألنــا النهائيــة موجــودٌة يف الــدوام املحــض 

حيــث ال وجــود فيهــا لتغيــري صــورة تــوايل األوضــاع املتغــرية وتشــري خصوصيتهــا 

ــَك  الحقيقــة إىل الخلــق املســتمر الــذي ال يتطــرق إليــه التعــب«.]]] ﴿إِنَّ يِف َذلِ

ــْمَع َوُهــَو َشِهيٌد﴾)ســورة ق/37(. لَِذكْــَرى لَِمــن كَاَن لَــُه َقلْــٌب أَْو أَلَْقــى السَّ

التغيري  الدائم هو  والخلق  الخلق  دائُم  إله  إقبال هو  عنه  يتحدث  الذي  اإلله  إن 

والتحوالت التي تصنع من الطبيعة صورًة متحولًة يف انقضاء الزمان. بعبارٍة أخرى، الله 

النهائيّة عنده فليست سوى اإلله  النهائيّة الدامئة الخلق. أما األنا  عند إقبال هو األنا 

املعبود. األنا النهائية ليست إله الساموات. إله إقبال يشمل العامل بأرسه. أما كافة أشكال 

األنا املتناهية فهي التي تُظهر وجود الذات فقط.

»إن حياتنــا وحركتنــا كاللؤلــؤ ويتشــكل وجودنــا مــع الســقوط املتواتــر للحيــاة 
اإللهّيــة«.]]]

النتيجة

يف ما ييل يجب التعرف عىل العالقة بني العلم والدين من وجهة نظر إقبال بناًء عىل 

رؤيته للدين والله وعامل الطبيعة والدين اإلسالمي والعلوم الجديدة.

يٍّ  جدِّ وبشكٍل  نقدوا  الذين  الجديد  الفيزيائيني  رؤية  إقبال  يؤيد  األوىل:  املسألة 

الرؤية امليكانيكية واملادية، فتصور عامل الطبيعة عىل أنه ليس نتيجًة املادة والعنرص غري 

. هنا يتمكن الدين من مساندة  الواعي بل عىل العكس هو نتيجة وجوٍد روحاينٍّ إلهيٍّ

العلم وإكامله يف توضيح هذا الوجود الروحاين واإللهي باعتباره منشأً للعامل.

يقول يف هذا الخصوص:

]1]-اقبال، محمد، إحياء الفكر الديني، ص 72.

]2]-أنور، عرشت، ما بعد الطبيعة من وجهة نظر إقبال، ص 173-172.
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ــد.  ــرض للنق ــها تتع ــو أن أسس ــر وه ــذا األم ــمية ه ــاء الرس ــت الفيزي ــد أدرك  لق

وأمــا نتيجــة هــذا النقــد فهــو زوال نــوع املاديــة التــي كانــت تحتاجهــا الفيزيــاء 

يف البدايــة ولــن يكــون ذاك اليــوم بعيــداً الــذي يكتشــف كل مــن العلــم والديــن 
ــام.]]] ــا بينه مــدى التناســق يف م

املسـألة الثانيـة: يعتقـد إقبـال بوجود ظاهـٍر وباطٍن للواقـع والحقيقـة، واملقصود أن 

للواقـع والحقيقـة مراتـَب متنوعًة، فيسـعى كلٌّ مـن العلم والدين لتوضيح هـذه املراتب 

لإلنسـان وجعلهـا معلومـًة باعتبـار أّن كالً منهـام يحمـل هـدف الكشـف عنهـا. مـن هنا 

يعتـرب إقبـال أن العلـم مبفـرده غـرُي قـادٍر عـىل كشـف كامـل مراتـب الواقـع والحقيقـة. 

أن: والسبب 

ــار بالــرضورة بعــض أوجــه الواقــع والحقيقــة للبحــث  ــم يجــب أن يخت  »العل

والدراســة فيــرتك بعــض األوجــه األخــرى، فــإذا ادعــى العلــم أن أوجــه الواقــع 

ــة  ــه للدراس ــد اتج ــة، فق ــة للدراس ــدة القابل ــي الوحي ــارة ه ــة املخت والحقيق
ــة«.]]] الجزئي

وعىل هذا األساس، هناك مستوياٌت ومراتُب من الحقيقة خارجٌة عن إطار املقوالت 

العلمية. والدين هو الذي يتمكن من كشف وتوضيح تلك املراتب الخارجة عن ساحة 

العلم بينام يساعد العلم يف تقديم تجربٍة كاملٍة عنها.

الجدير بالذكر هنا أن إقبال مل ينظر إىل العلم نظرَة احتقاٍر عىل اإلطالق. بل يدعي 

تلك  أن  إال  للبرش!  وموثوقًة  صحيحَة  معرفًة  تقدم  كانت  وإن  العلميّة  النظريّات  أن 

ما  أن  وثانياً  أوالً  الحقيقة هذا  من  خاّصٍة  ومقترصٌة عىل مستوياٍت  املعرفة محدودٌة 

يطلق عليه عنوان العلم هو ليس آراًء بسيطًة منظمًة حول الحقيقة. هو مجموعٌة من 

اآلراء املجتزأة حول الواقع وجزئياٌت من تجربٍة كليٍة تبدو يف الظاهر أنها ال تتناسق يف 

ما بينها]]]. يقدم إقبال هنا متثياًل جمياًل يقول:

]1]-اقبال، محمد، إحياء الفكر الديني، ص 2.

]2]-م. ن، ص 132.

]3]-م. ن، ص 51-50.
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 »العلــوم الطبيعيــة املتنوعــة شــبيهٌة بالنســور التــي تجثــم عــى أشــالء الطبيعــة 
ينتــزع كلُّ واحــٍد منهــا جــزًءا مبنقــاره ثــم يطــري«.]]]

طبعـاً العلـم بحاجٍة إىل الدين إلكامل رؤاه ألنه يطمـح الوصول إىل الحقيقة بأكملها 

لذلـك يجـب أن يكـون يف كل مجموعـٍة تركيبيـٍة معطيـاٌت برشيّـٌة تشـغل مكانـاً يف 

املركـز وال يحـق لها التخـوف من اآلراء املتفرقة االنشـعابية. العلوُم الطبيعيُّة انشـعابيٌة 

بالطبـع وإذا كانـت وفيـًة بالكامـل للطبيعة ولوظيفتهـا، فلن تتمكن مـن تقديم نظريٍة 

كاملـٍة]]]. وعليـه، العلـم والدين متعاونـان ومرتافقان يقدمان مع بعضهـام صورًة كاملًة 

عـن الحقيقة.

املسـألة الثالثـة: يعتقـد إقبـال أن العمليّـات واإلجـراءات العلميّـة والدينيّـة وإن 

كانـت تعتمـد عـىل أسـاليب تختلـف بينهـام إال إن هـذه األمـور تشـبه بعضهـا مـن 

ناحيـة الهـدف النهـايئ، فكالهـام يريـد الوصـول إىل الحقيقـة والعينيّـة. عـىل الرغـم 

مـن أن الّديـن تقـّدم عـىل العلـم يف طلبـه الوصـول للحقيقـة املطلقـة. إن طريـق 

الوصـول إىل العينيـة املطلقـة يف العلـم والديـن، مَيُـّر عـرب مرحلـٍة ميكـن أن تسـمى 

تصفيـة التجربـة]]]. وأمـا إذا طرحنـا السـؤال اآليت: كيـف يكـون منهج العلـم والدين؟ 

يجيـب إقبـال:

ــة  ــوم التجرب ــى ومفه ــى إدراك معن ــّب ع ــم تنص ــاحة العل ــا يف س »إن جهودن

عــن طريــق اإلســناد واإلرجــاع إىل الســلوك الخارجــي للحقيقــة [ولكــن] نعتــرب 

التجربــة يف ســاحة الديــن نوعــاً مــن الحقيقــة والواقــع ونســعى إلدراك مفهومها 
ومعناهــا عــن طريــق اإلســناد واإلرجــاع إىل ماهيــة الحقيقــة الداخليــة«.]4]

املسألة الرابعة: مبا أّن إقبال يتصور العامل باعتباره كاّلً واحداً، لذلك فالعلم والدين 

الدينية  العمليات  كانت  لذلك  الواحد  الكل  بهذا  املتعلقة  التجارب  توضيح  يتكفالن 

والعلمية متوازيًة. يرشح كالهام عاملاً واحداً... ويكون التحقيق الدقيق يف ماهية وهدف 

]1]-م. ن، ص 51.

]2]-م. ن، ص 51.

]3]-م. ن، ص 221.

]4]-م. ن، ص 221.
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هذه العمليات ]العلميّة والدينيّة] مكمالً لبعضها البعض حيث ترتبط تصفية التجربة 
يف ساحات العمل بكليهام.]]]

 وعىل هذا األساس فالعلم والدين ليسا متعارَضنْي وليسا متاميَزيْن وال مستقلَّنْي عن 

الن لبعضهام وكالهام يقدم للبرش تعبرياً تفسرياً جامعاً  بعضهام بل هام متوازيان ومكمِّ

ملراتب ومستويات الحقيقة.
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ي إ� العلم الدي��

، مهدي، من العلم العلما�� ي
�لش�ف

ي الكالم الجديد، سمت،1382.. 9
، محمد وآخرون، أبحاث �ف ي

محمد رضا�أ

وايتهد، ألفرد نورث، العلم والدين، ترجمة هومن پناهنده، نامه فرهنگ، العدد 3، العام الأول.. 10

هات. اف. جان، العلم والدين من التعارض إ� الحوار، ترجمة بتول النجفي، انتشارات طه، 1382.. 11

، العدد . 12 ي
ي العلم الجديد، ترجمة بتول النجفي، مجلة نامه علم ودين، العام الثا�ف

هات. اف. جان، � ��
. ي

الثا�ف

اف بهاء الدين خرمشاهي، طرح نو،1374.. 13 جمة بإ�ش تشاه، الثقافة والدين، ال�ت إلياده، م�ي

، تحقق القضايا الدينية من وجهة نظر إقبال، صحيفة إيران، 25 شهريور 1377.. 14 يوسفي، أم�ي

]1]-م. ن، ص 221.





العالقة بين العلم والدين 
برؤية مرتضی مطهري]]]

عبد الرزاق حسامي فر]]]

تطّرق كاتب هذه المقالة إىل تحليل آراء الشهيد مرت�ف مطهري 

ّ فكرَة  ف العلم والدين، فهذا المفّكر المسلم تب�ف حول التعارض ب�ي

عدم وجود أيِّ تعارٍض بينها.

ي المباحث الأوىل من المقالة تمحور البحث حول بيان مختلف 
�ف

المراحل  إىل  ي�ش  لم  المقالة  كاتب  لكّن  العلمي  التطّور  مراحل 

العلوم  مراحل  أفضَل   ٍ بتعب�ي أو  سالمية،  الإ العلوم  ي طوتها 
ال�ت

ي سّلط الضوء فيها عىل 
قية، حيث صّنف عناوين البحث ال�ت ال�ش

؛ وتجدر  ي واقع الحركة العلمّية استناداً إىل جغرافيا العالم الغر�ب

سبَع  وسم  سارتون  جورج  البلجيكي  المؤّرخ  أّن  إىل  هنا  شارة  الإ

والمرحلة  ق،  ال�ش علماء  باسم  ي  الب�ش التأريخ  ي 
�ف علمّيٍة  مراحَل 

العالم  عرص  ها  اعت�ب المثال  سبيل  عىل  التطّور  من  السادسة 

، لذا عنونها باسمه. ي
و�ف ي ريحان الب�ي المسلم أ�ب

ولدى حديثه عن نظرية التطّور من وجهة نظر الشهيد مرت�ف 

مطهري، أشار كاتب المقالة إىل رأي هذا المفّكر المسلم القائل 

ف نظرية تشارلز داروين والتعاليم الدينية؛  بعدم وجود تعارٍض ب�ي

]1]-املصدر: حسامی فر، عبدالرزاق، »مطهری و نسبت میان علم و دین«، مجلة پژوهش های علم و دین، معهد دراسات العلوم اإلنسانية والثقافية، 

السنة الرابعة، العدد الثاين، خريف وشتاء 1392 هـ. ش. )2013م(، الصفحات 25 - 42.

تعريب: عيل الحاج حسن.

]2]-أستاذ مساعد يف قسم الفلسفة بجامعة اإلمام الخميني )ره( الدولية، إيران.

من جملة مؤلّفاته ما ييل: نقد و بررسی کتاب علم، عقل ودین، نزاع علم و دین در قرن نوزدهم، معیار فعل اخالقی و رابطۀ دین و اخالق از منظر 

استاد مطهری.
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ّ وإن قال بصوابّة بعض أصول  إل أّن الشهيد مرت�ف مطهري ح�ت

ف ذاته  ي الح�ي
نظرية التطّور الداروينية ولم يقل ببطالنها، إل أنّه �ف

ها قانواناً علمّياً قطعّياً وثابتاً بحيث يجب قبوله، ناهيك  لم يعت�ب

مثل  عهده  ي 
�ف النظريّة  هذه  وفق  إلحاديٍة  آراء  وجود  عدم  عن 

، كما لم تطرح آنذاك  ف ي كلينتون ريتشارد دوكي�ف آراء المفّكر الغر�ب

نظرية  ضوء  عىل  الحديثة  ياء  ف الف�ي علماء  قبل  من  استدللٌت 

داروين.

هذه المقالة عىل الرغم من كّل ما ذكر من مؤاخذاٍت عليها، 

إل أنّها تتضّمن مباحَث مفيدًة ودقيقًة بخصوص مسألة التعارض 

ف العلم والدين من وجهة نظر الشهيد مرت�ف مطهري، حيث  ب�ي

سّلط الكاتب الضوء عليها استناداً إىل ما استنتجه من مختلف آثاره 

الفكرية ومن ثّم طرحها للقّراء الكرام بأسلوٍب مناسٍب.

کلمة التحرير

ملخص

أّن  الطبيعيّة  العلوم  الطبيعة. يّدعي علامء  العلم والدين قضايا حول  إّن لكلٍّ من 

اكتشاف ومعرفة قوانني الطبيعة يقع عىل عاتق العلم، بينام يدافع علامء الدين عن 

حقانية القضايا الدينيّة التي ال نزاع فيها حول الطبيعة. وقد أّدى هذا األمر إىل طرح 

مسألة النزاع بني العلم والدين وكان للمسألة أصداٌء بني املفّكرين وعلامء الدين، وسعى 

كلُّ من له رأٌي يف املسألة لتقديم جواٍب مناسٍب. عمل األستاذ الشهيد مرتىض مطهري]]]، 

ًدا، إىل تقديم تفسريٍ إسالميٍّ يتناغم مع التقدم البرشي،  ا مجدِّ وباعتباره مفّكرًا إسالميًّ

]1]-رجل الدين الشيعي الشيخ مرتىض مطّهري ولد بتأريخ 3 شباط / فرباير 1920م يف مدينة فرميان اإليرانية واستشهد إثر عملية اغتيال بتأريخ 1 أيار / 

مايو 1979م ، وقد اشتهر كأستاذ للفلسفة اإلسالمية ومفرّس للقرآن الكريم. 

الفلسفة اإلسالمية من وجهة نظره أصيلة ومتقّومة بذاتها خالفاً ملن تصّور أنّها منبثقة من الفلسفة اإلغريقية، ومن هذا املنطلق ينسجم رأيه مع ما ذهب 

إليه أصحاب منهج التفكيك بكونها ال تتعارض مع الفكر اإلسالمي األصيل، بل تجاوز هذا املستوى وبادر إىل استكشاف جذورها من باطن النصوص الدينية، 

واستنتج يف هذا املضامر أّن غالبية الفالسفة املسلمني كانوا شيعًة؛ ألّن العقل الشيعي كان فلسفياً منذ بادئ األمر. 
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حيث أراد من خالله توضيح عدم وجود تضادٍّ بينهام. تحدث تارًة عن حاجة اإلنسان 

ٍل حول  للحديث بشكٍل مفصَّ تارًة أخرى  بينهام وسعى  التعارض  للعلم والدين وعدم 

عدم التعارض بينهام وقد تجىّل ذلك يف ما قدمه حول نظرية تبّدل األنواع وأشار تارًة 

ثالثة إىل توضيح نسبيّة القوانني العلميّة وخلود التعاليم الدينيّة فجعل من ذلك مبدأً 

العلم. سنحاول يف هذا املقال بدايًة تقديم تقريٍر عن منشأ  الدين وتأويل  للدفاع عن 

املسألة ومن ثَّم نقوم بتحليل ودراسة رؤية األستاذ يف هذا الشأن.

المقدمة

عوامَل  أثر  الجديد، عىل  العرص  مظاهر  أحد  مبثابة  الذي هو  العلوم  تقدم  حصل 

العلم  القيايس وخروج  عديدٍة من أبرزها استخدام املنهج االستقرايئ بدياًل عن املنهج 

عن سلطة الكنيسة واالستعانة بأدواٍت جديدٍة مثل التلسكوب. وكان لهذا التقدم نتائُج 

عديدٌة من جملتها تعارض النظريات العلميّة والتعاليم الدينيّة. استقلّت علوم الفيزياء 

والكيمياء والبيئة يف القرن السابع عرش والقرن الثامن عرش والقرن التاسع عرش، فكان 

لكلٍّ منها وجوٌد مستقلٌّ ثم أخذت هذه العلوم ومنذ ذاك الزمان بالتطّور إىل مستًوى 

مل يبلغه تاريخ العلم البرشي. ساهمت نظريات الفيزيائيّني الكبار يف القرن السابع عرش 

من أمثال كربنيك وكبلر، وغاليله ونيوتن يف علم الفيزياء وعلم النجوم وكذلك نظرية 

الكنيسة حيث أصبحت  أرباب  اّدعاءات  البيئة عند داروين يف رفض  التكامل يف علم 

اإلشكاالت تحوم حولها ما دفعهم للتفكري يف آليات رفع التعارض. طبًعا وكام أّدى تقدم 

الدين،  إشكاالٍت تحوم حول علامء  إنتاج  إىل  السابع عرش  القرن  التجريبيّة يف  العلوم 

ساهم أيًضا يف وضع الفالسفة أمام معضلٍة كبريٍة أيًضا ما دفعهم للتدقيق يف األسباب 

التي ساعدت العلم يف هذا النجاح إال أّن نقاشات الفالسفة بقيت محدودًة يف ما بينهم. 

من جملة القضايا الفكرية التي كانت تدغدغ ذهن ديكارت وهو أبو الفلسفة الجديدة، 

سؤاله حول أسباب عدم اإلتقان والثبات يف الفلسفة كام هو الحال يف املعرفة الرياضية. 

بذل ديكارت جهوًدا كبرية لتأسيس نظاٍم فلسفيٍّ يتمتّع بإتقاٍن وثباٍت كالرياضيات. كام 

إن كانط تعّمق يف فيزياء نيوتن حيث كان يظّن عدم القدرة عىل إيجاد خلل يف مبانيها.
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عىل كل األحوال امتزجت الفلسفة بالعلم يف القرن السابع عرش والقرن الثامن عرش 

تحت تأثري النسبة الجديدة بني العلم والفلسفة يف العرص الجديد، فكان لكلِّ واحٍد من 

الفالسفة محاوالته عىل مستوى العلم؛ يبدو أّن املرحلة التي تلت كانط باألخص مع ظهور 

االتجاهات الرومانتيكية، قد ساهمت يف توجيه رضبٍة للعقالنية األداتية التي ظهرت يف 

عرص النهضة، وذلك تحت تأثري تقدم العلوم التجريبيّة فكان التأكيد عىل عنرص اإلحساس 

والعاطفة يف اإلنسان كمصدرين كبريين ما وّجه رضبًة إىل محورية العقل البرشي فكان 

الحديث بعد ذلك حول االختالف املاهوي بني العلم الطبيعي والعلم اإلنساين، وعىل أثر 

ذلك أصبح للعلوم اإلنسانية هويٌة مستقلٌة يف ساحة العلوم البرشية، وهي علوم كانت يف 

عرض العلوم الطبيعيّة طبق الفلسفة الوضعية.

العلم  بني  للمواجهة  وخالفًا  والدين  العلم  بني  املواجهة  بل  التعارض  قضية  إّن 

والفلسفة وملا لها من ارتباٍط باالعتقادات القلبية للمتديّنني، مل تكن قضيًة تقبل الحل 

بسهولٍة. فمن جهٍة يّدعي كالهام معرفة قوانني الطبيعة ومن جهٍة أخرى كان أرباب 

أّن ما يفهمونه من النصوص املقدسة وما تركه املفرسون املتقدمون  الكنيسة يّدعون 

يبنّي أّن قوانني الطبيعة هي ما يتحدث عنها هم دون سواهم، كام أّن بعض العلامء 

من أمثال غاليله كانوا يّدعون أّن النتائج التجريبيّة التي توّصلوا إليها وباألخّص ما كانوا 

يشاهدونه عرب التلسكوب، قد سمح لهم بامتالك معرفٍة صحيحٍة عن قوانني الطبيعة. 

من جهٍة أخرى كانت الكنيسة متتلك سنًدا اعتقاديًّا بني عامة الناس حيث كان عرض رأٍي 

مخالٍف لعقيدتها صعبًا للغاية. بشكٍل عامٍّ ميكن القول أّن معارضة املعارف البرشيّة ذات 

العالقة باالعتقادات اإلميانيّة مل يكن سهالً ومل يكن باإلمكان إصالحها، وميكن مشاهدة 

هذه الصعوبة يف محاوالت املصلحيني الدينيني ويف تاريخ الفلسفة اإلسالمية حيث كانت 

محاوالت فالسفٍة مسلمني كباٍر من أمثال ابن سينا، السهروردي واملال صدرا.

النسبة بين العلم القديم والجديد

عند  العلم  شكل  وقد  القدمية  اليونان  إىل  العلم  تاريخ  كتب  حسب  العلم  يعود 

اليونانيني منشأ كافة األفكار الهامة التي مهدت للعلم الجديد. أما أبرز مراحل التقدم 
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القرن  يف  العلميّة  الثورة  مرحلة  االسكندرانيني،  اليونانيني  مرحلة  عن:  فعبارٌة  العلمي 

السابع عرش، مرحلة االتجاه املادي يف القرن التاسع عرش وأخرياً مرحلة العلم الجديد. 

تاريخ  واتصال  املراحل  هذه  كافة  اتصال  عن  العلم  مؤرخي  من  مجموعٌة  تحدثت 

 :1369 )هال،  األخرى  املراحل  عن  مستقلٍّ  بشكٍل  مرحلٍة  فهم  ميكن  ال  حيث  العلم، 

16-17(. وعىل هذا األساس، فإن هذا التصور الذايت الذي أبقى عىل الحدود بني الفروع 

 Oster,( العلميّة عىل امتداد التاريخ، أصبح واحداً من الفرضيات يف تدوين تاريخ العلم

إبداٌع  أنه  العلم عىل  بأنهم تصوروا  العلم  باولو رويس، مؤرخي  اتّهم  1997:91( وقد 

.)Rossi, 1984:VII( جديٌد بالكامل ما دفعهم إلشغال أنفسهم بأموٍر خياليٍّة

ويف املقابل تعتقد مجموعٌة أخرى من مؤرخي العلم بوجود شبهٍة يف اتصال تاريخ 

الذي  املسري  عن  تختلف  الجديد  العلم  يف  الطبيعة  دراسة  مسرية  أن  واعتربوا  العلم 

اعتمده القدماء. يقول:

»فيلسـوف العلـم ديفيـد هـال، أن العلـم كهويـٍة تاريخّيـٍة وقبـل الحديـث عـن 

كونـه ذا ماهيـٍة واحدٍة، هو مجموعـٌة من النظريات العلمّيـة أو الربامج البحثية 

الخاصـة. وأمـا أنـواع النشـاطات العلمّيـة يف كل مرحلـٍة فهـي غـريُ متجانسـٍة 

وتختلـف باختـالف الزمـان )Hull, 1988:25(. وقد سـأل أندريـو كانينغهام أننا 

عندمـا نبـادر ملطالعـة العلـم القديـم، فهـل هـو العلـم بعينـه باملعنـى الدقيـق 

للكلمـة؟ طبعـاً ليـس األمـر كذلـك. لذلك اسـتعان بعبـارة اإلبداع ملسـألة ظهور 

العلـم الجديـد )Cunningham, 1988:365(. يقول ج.أ.ر. لويد أن العلم ليس 

مقولـًة قدميـًة بـل هـو مقولـٌة جديـدٌة وال ميكـن أن نجـد مصطلحـاً يف اليونـان 

 .)Lloyd, 1970:IV( القدميـة يعـادل مصطلـح العلـم كـام يقصـد منـه اليـوم

ويؤكـد ديفيـد ليندبـرغ أننـا حتـى لـو متكنـا مـن االتفـاق عـى تعريـف للعلم، 

العلمّيـة  بالفـروع  العالقـة  الجوانـب واألبعـاد ذات  فـإن املقارنـة صحيحـٌة يف 

الكالسـيكية والقرون وسـطائية املشـابهة للعلم الجديد، وذلك يسـاهم يف تقديم 

ٍر غـريِ صحيـحٍ، إذاً ال يجـب أن ننظـر إىل القديـم مـن زاويـة العلـم الجديد  تصـوُّ

.)Lindberg, 1992:2�( »حيـث ال تناسـب بـني االثنـني
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إذا كان أرسطو يف اليونان القدمية قد استفاد من املنهج القيايس واالستداليل ملعرفة 

الطبيعة، فإنه استفاد من املنهج التجريبي أيضاً باألخص يف مجال معرفة األحياء والنباتات، 

وما  بشكٍل ضعيٍف،  ولو  الجديد جذريّاً  بالعلم  ترتبط  التجريبية  نشاطاته  فإن  وعليه 

بل  التجريبيّة  دراساته  ليس  األلفي سنة  وإىل حوايل  أرسطو  بعد  البرشي  الفكر  حكم 

منهجه القيايس. جرى الحديث يف القرون الوسطى وتحت تأثري أفكار أرسطو، عن أنواع 

العلوم النظريّة الثالثة )ما بعد الطبيعة أو اإللهيات، الرياضيات، والطبيعيات(. وإذا 

أنفسنا  سنجد  فإننا  املرحلة،  هذه  والعلم يف  اإللهيات  بني  العالقة  عن  الحديث  أردنا 

غافلني عن املقوالت التي أرادوها منها. طبعاً كان من املمكن يف هذه املرحلة البحث 

عن العالقة بني اإللهيّات والفلسفة الطبيعيّة، ولكن ومبا أنهم يعتربون هذين األمرين 

من جملة العلوم النظريّة، لذلك كان هذا البحث مختلفاً عن النزاع بني العلم والدين.

عىل كل األحوال فإن الذي راج يف القرون الوسطى ومرحلة عرص النهضة، يختلف 

.)Jardine, 1988:685( »عام يراد اليوم من »العلم« أو »العلم الطبيعي

أهمها:  من  علميٍّة  فروٍع  عدِة  الطبيعة  عن  البحث  فاحتل  الجديد  العرص  يف  أما 

الفلسفة الطبيعية والتاريخ الطبيعي )Cunningham, 1988:384(. يظهر من خالل 

عنوان كتاب نيوتن أي األصول الرياضّية للفلسفة الطبيعّية )1987( أن أبحاثه قد تركزت 

الطبيعية يف  التاريخ الطبيعي والفلسفة  الطبيعية. والواقع أن  الفلسفة  حول موضوع 

زمانه ال يعادالن العلم الطبيعي املصطلح عليه اليوم؛ فاألول يُعنى بتاريخ الحياة والثاين 

هو معرفة ذهنية رصفة وليست برهانية، لذلك فإن جان الك يقول: »الفلسفة الطبيعية 

.)Locke, 1975:645( »عاجزة عن صناعة العلم

الدينية  بالدوافع  تأثرا  قد  الطبيعية  والفلسفة  الطبيعي  التاريخ  أن  بالذكر  الجدير 

باإلضافة إىل أنهام يُبنيان عىل الفرضيات الدينية حتى أنه كان يجري الحصول عىل البعد 

اإلجتامعي فيه من الدين. وحتى أواسط القرن التاسع عرش يف بريطانيا كانت الفلسفة 

الطبيعية تَُدوَّن عىل أساس أصل النظم الكالمي.

وميكن مالحظة االرتباط الوثيق لدراسة الطبيعة مع املفاهيم الدينية يف كيفية فهم الطبيعة 
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كام هو الحال يف كتاب الله. يقول توماس براون وهو طبيٌب عاش يف هذه املرحلة:

»أنــا أختــار االلهّيــات املتعلقــة يب مــن خــالل كتابــني: األول هــو الــذي كتبــه الله 

والثــاين هــو الــذي كتبــه خادمــه أي الطبيعــة؛ ويقصــد تلــك الكتابــات الجامعــة 

.)Browne, 1982:16�( »والشــاملة املوجــودة واملنتــرة بني أيــدي الجميــع

 Kepler,( »وصف كبار علامء النجوم بأنهم »قساوسة الله بالنسبة لكتاب الطبيعة

1937-193/45:8( وتحدث جانستون حول كتاب الطبيعة الذي ميكن أن نشاهد فيه 

الطبيعية  الفلسفة  الله من خالل  املتعالية. ويعتقد أن بإمكاننا معرفة  القدرة اإللهية 

بداية  تدور  الطبيعية  الفلسفة  كانت  األحوال  كل  عىل   .)Johnston, 1657:a3v(

لالنسان  بالنسبة  ذلك  ومثار  اإللهية  األغراض  الله،  مخلوقات  حول  الجديد  العرص 

العلم  بني  العالقة  أن  القول  ميكن  األساس  هذا  وعىل   .)Cunningham, 1988:384(

والدين يف القرنني السابع عرش والثامن عرش كانت واسعًة حيث ال ميكن الحديث عن 

.)Harrison, 2006:85( هويٍّة مستقلٍّة لكلِّ واحٍد منهام

ومن هنا فإذا شهد تاريخ العلم بعض األحيان اختالفاً يف وجهات النظر بني املفكرين 

وعلامء الدين، إال أن مسألة التعارض بني العلم والدين مل تُطَرح كقضيٍة جديدٍة ال بل 

كانت الرؤية الحاكمة عىل الفكر البرشي تحاول الجمع بينهام. أما الذي أدى إىل طرح 

مسألة النزاع بني العلم والدين عىل شكِل مسألٍة جديدٍة، فهو التحوالت التي حصلت يف 

القرن التاسع عرش حيث أصبح ملصطلَحي العلم والدين معاٍن جديدٌة فظهر التعارض 

بينهام بناًء عىل املعاين الجديدة ما ساهم يف وجود جداالٍت بني املفكرين وعلامء الدين، 

ومن هنا يالحظ املتتبع ظهور كتاباٍت عديدٍة يف النزاع بني العلم والدين يف ستينيات 

القرن التاسع عرش )جادويك،1884/3:1385(.

التعارض بين العلم والدين في العالم اإلسالمي

ظهر التعارض بني العلم والدين يف العامل اإلسالمي عىل شكل التعارض بني الفلسفة 

والدين باعتبار أن العلم التجريبي بقي بعيداً عن التطور ومل يتخذ هويًّة مستقلًّة عن 

الفلسفة فتحدث بعض الفالسفة أمثال الفارايب وابن سينا عن القرابة بينهام بينام أشار 
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بعض املتكلمني من أمثال الفارايب إىل التنايف بينهام. اعترب الغزايل أن الفلسفة إرٌث يوناينٌّ 

مسألة  أن  القول  ميكن  لذلك  الكفر.  توجب  التي  البدع  جملة  من  بالدين  وامتزاجها 

النسبة بني العلم والدين يف العامل اإلسالمي قبل القرن الحايل، ظهرت عىل شكل النسبة 

بني الفلسفة باعتبارها معرفًة برشيًّة وبني املعرفة الدينية باعتبارها معرفًة وحيانيًة. أدى 

االتصال الواسع بني إيران والدول الغربية وبتبع ذلك ترجمة النصوص الغربية، إىل إطالع 

بني  ما وضع  األخرية  األربعة  القرون  الغرب خالل  ما حصل يف  املسلمني عىل  العلامء 

أيديهم مسألًة جديدًة. طبعاً حاولت مجموعٌة قليلٌة من علامء الدين االندماج مع هذه 

األمور الجديدة فبذلوا جهوداً المتالك إدراٍك صحيٍح للظروف الزمانية الجدية ما دفعهم 

التقدم  أن  فأوضحوا  والدين  العلم  بني  التعارض  ملسألة  مناسبة  إجابات  عن  للبحث 

العلمي ال يؤدي إىل إيجاد خلٍل عىل مستوى التعاليم الدينية. إن من جملة طالئع هذه 

الحركة، األستاذ الشهيد مرتىض مطهري الذي انتقل من الحوزة إىل الجامعة بعد دراسة 

آثاره عدا عن اللقاء العلمي فدخل يف معرتك الفكر الجديد الذي يشكل الغرب املنشأ 

للبعض منه. حاول الشهيد مطهري مبا ميتلك من علوٍم إسالميٍّة التعرف بدايًة عىل هذه 

األفكار ومن ثم توضيح النسبة يف ما بينها وبني الفكر اإلسالمي. ويشري عنوان "اإلسالم 

ومقتضيات الزمان" والذي هو أحد آثاره إىل االهتامم بتأثري الظروف الزمانية عىل تفسري 

األحكام الدينية. املسلَُّم به هو أّن املفكرين املتنورين ينتمون إىل الطبقة االجتامعية 

الزمان،  ومقتضيات  اإلسالم  فهي  بال هؤالء  إجتامعيٍّة شغلت  مسألٍة  أبرز  أما  األرقى. 

لذلك ال بد وأن يطلعوا بوظيفتني أساسيتني:

ــة  ــار أن هــذه املعرف ــح والواقعــي باعتب ــة اإلســالم الصحي »األوىل رضورة معرف

ــاديٌّ  ــاٌز فكــريٌّ واعتق ــٌة وهــي جه ــٌة إلهّي ــٌة وإيديولوجّي هــي فلســفٌة إجتامعّي

ــك  ــان ورضورة تفكي ــات الزم ــروف ومقتضي ــة ظ ــة رضورة معرف ــاٌء، والثاني بّن

الحقائــق الناشــئة مــن تكامــل العلــم والصناعــة ومتييزهــا عــن الظواهــر 

االنحرافيــة وأســباب الفســاد والســقوط« )مطهــري، 21:1381(.

خّصص األستاذ مطهري جزًءا من آثاره وأفكاره لهذه القضايا، وحاول تقديم تفسريٍ 

يتناسب مع مقتضيات الزمان يف األفكار التي عالجها من قبيل التأمني، الربا، الزواج املؤقت 
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، كان  والحجاب. إال أن ما ذكر ليس كل جهوده، فقبل أن ميتلك هموماً ذات بعٍد فقهيٍّ

ميتلك هموماً ذات بعٍد فكريٍّ باعتباره فيلسوفاً مسلامً. من هنا نهض للدفاع عن مبادئ 

الفلسفة اإلسالمية والفكر اإلسالمي يف مقابل الفلسفات الجديدة باألخص املاركسية ومن 

هذه النافذة دخل ملعالجة قضية التعارض بني العلم والدين وأشار إىل النظريات العلميّة 

التي شكلت تحدياً للفكر املسيحي محاوالً حل التعارض بناًء عىل الفلسفة اإلسالمية.

صحيٌح أن األستاذ كان يتحدث وباستمراٍر حول عدم التعارض بني العلم والفلسفة إال 

أنه كان يحذرنا من الخلط بينهام ومؤكداً عىل رضورة الحفاظ عىل الحدود بني هذين 

العلمني.

يعتقد األستاذ أن جزًءا من النتائج التي توصل إليها غاليله ونيوتن ميكن مشاهدته 

يف أعامل أرسطو وابن سينا. أشار األستاذ إىل بحث املفكرين حول قدرة النتائج العلميّة 

الفلسفية  االستنباطات  إىل  النقد  نوجه  أننا  واعترب  العلية،  نظرية  رفض  أو  تأييد  عىل 

للمفكرين يف باب العلية. من جملة املخاطر الكبرية، القدرة عىل نقد أو إبرام قانوٍن 

متعلٍق بفنٍّ أو علٍم من خالل أداٍة تعود إىل فنٍّ أو علٍم آخَر، مثال ذلك ما كان يقوم به 

املتقدمون حيث عملوا عىل نفي وإثبات مسائل الطبيعيّات من خالل األصول الفلسفيّة 

)مطهري، 683-680: 1371(.

بل  والدين  العلم  تعارض  حول  مستقلًة  رسالًة  أو  كتاباً  مطهري  األستاذ  يدوِّن  مل 

ذكر العنوان يف كتاب تحت عنوان "اإلنسان واإلميان" وهو مقدمٌة عىل الرؤية الكونية 

اإلسالمية فتحدث فيه عن حاجة اإلنسان إىل العلم واإلميان. وتحدث األستاذ مطهري 

حول مسألة التعارض بني العلم والدين يف حاشية أبحاثه؛ لعل السبب يف ذلك هو أن 

بعض مخاطَبيه هم من املتخصصني يف العلوم الجديدة ومن جملتهم األطباء واملهندسون، 

فكانت األسئلة التي تُطرح يف جلساٍت كهذه تنحدر إىل املسائل املتنازع عليها بني العلم 

والدين. وميكن استنباط رأي األستاذ يف باب النزاع بني العلم والدين من خالل اإلجابات 

واإلميان  العلم  إىل  اإلنسان  حاجة  حول  األستاذ  رأي  نوّضح  بدايًة  يقدمها.  كان  التي 

ودورهام يف الكامل اإلنساين، وبعد ذلك نحاول دراسة آراءه حول تعارض العلم والدين.
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النسبة بين اإلنسان وبين العلم واإليمان

اإلنسان  إلنسانيّة  األساسيّة  األركان  من  ركنان  والدين هام  العلم  أن  األستاذ  يعترب 

ويقول:

غري  ومعلم  الدين  معلم  بني  كاالختالف  والدين  العلم  بني  االختالف  »بأن 

وللدين سلطٌة  العلم  ولإلنسان سلطٌة عى  الطبيعة  للعلم سلطة عى  الدين. 

عى اإلنسان. العلُم يرتبط بالذهن والدين بالقلب والذهن أداٌة بيد القلب« 

)مطهري، 128:1380(.

املسيحي من خالل  العامل  يف  األذهان  والدين يف  العلم  بني  التضاد  فكرة   رسخت 

بعض أقسام التوراة املحرفة ما أدى إىل بروز مشاكل طالت كاّلً من العلم والدين: جاء 

يف اآليات السادسة عرش والسابعة عرش من إصحاح الثاين من سفر التكوين من التوراة 

إن الله أمر آدم أن يأكل من كافة األشجار يف الحديقة باستثناء شجرة معرفة الحسن 

والقبح، ألنّه ال محالة سيموت يف اليوم الذي يأكل منها؛ ثم جاء يف اآليات من 1 إىل 8 

من الباب الثالث أن الحية وهي أذىك حيوانات الصحراء قد أخربت حواء أنها لن متوت، 

بل سريتفع الحجاب من أمام أعينهام وسيكونان كالله عارفنْي بالحسن والقبيح. أكلت 

حواء من الفاكهة وأعطت زوجها منها. أصبح اإلثنان صاحبَْي معرفة والتفتا إىل أنهام 

عاريان فاستعانا بأوراق التني ليغطيا سوءاتهام.

يقول األستاذ أن:

»الشــجرة املمنوعــة طبــق هــذا الفهــم، هــي شــجرة املعرفــة وإن كافــة 

الوسوســات هــي وسوســات املعرفــة والشــيطان املوســوس هــو العقــل، بينــام 

ــم  ــاىل عل ــه تع ــم، هــو أّن الل ــرآن الكري ــن الق ــاه نحــن املســلمني م ــا تعلمن م

ــدم  ــبب ع ــة بس ــن الجن ــيطان م ــرج الش ــا وأخ ــق( كله ــامء )الحقائ آدم األس

ــرص ذات  ــع والح ــس الطم ــن جن ــة م ــجرة املمنوع ــت الش ــجوده آلدم فكان س

العالقــة بالحيوانّيــة ال باإلنســانّية. أمــا النفــس األمــارة يف اإلنســان فهــي مظهــر 

االشــيطان الوســواس الــذي يوســوس لإلنســان فعــل مــا يخالــف العقــل، فينقــاد 
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للنفــس الحيوانيــة. يعتقــد األســتاذ أن االختــالف بني هذيــن التفســريين أدى إىل 

التاميــز واالختــالف بــني عــرَصِي العلــم واإلميــان يف تاريــخ الحضــارة األوروبيــة 

بينــام كان العكــس صحيحــاً يف العــامل اإلســالمي حيــث تطــورا ونضجــا معــاً يف 

عــرص التطــور وانهــارا معــاً يف عــرص االنحطــاط. مــن هنــا، يجــب عــدم اعتبــار 

مســألة التضــاد بــني العلــم والديــن، مســألًة مســلمًة )مطهــري، 1368: 29-31(. 

يْــن فقــط بــل يكمــل ويتــم  يؤكــد األســتاذ أن »العلــم والديــن ليســا غــريَ متضادَّ

أحدهــام اآلخــر«، وال ميكــن اســتبدال أحدهــام باآلخــر.« )م.ن.: 35-36(.

من هنا بدأ األستاذ االهتامم بدور العلم واإلميان يف حياة اإلنسان. ومن هنا أيضاً 

تحدث عن حاجة اإلنسان إليهام وعن عدم تعارضهام. وبعبارٍة أخرى يعتقد أن الجمع 

بينهام يف اإلنسان ال يستلزم أيَّ حاٍل، مع العلم أن التعارض بني القضايا العلميّة والتعاليم 

الدينيّة حول الطبيعة مل يكن مطروحاً عند الشهيد مطهري، لذلك مل يتعرض للمسألة 

بالبحث.

يقول األستاذ يف مكاٍن آخَر أْن:

ــؤدي  ــل ي ــام البعــض، ال ب ــب بعضه ــا إىل جان ــن يجــب أن يكون ــم والدي »العل

وجــود أحدهــام مــن دون اآلخــر إىل اإلرضار بهــام. فالبعــض يقــول بأنهــام 

ــن ال يتآلفــان مــع بعضهــام؛ لذلــك يطــرح هــذا البعــض مســألة  مبنزلــة دواَءيْ

التعــارض مــع العلــم معتــرباً أن فكــرة التعــارض ناشــئٌة مــن ســوء تــرصف بعــض 

حملــة لــواء العلــم وبعــض حملــة لــواء الديــن، فالحقيقــة هــي عــدم وجــود 

ــري، 1380: 158(. ــام« )مطه ــارٍض بينه تع

يعتقد البعض أن الدين يشكل مانعاً أمام العلم وهو ال يتالءم معه، مع العلم أن 

التناقض ليس بني العلم والدين بل بني املتدينني )املدعني( والعلامء؛ الحرب هي بني حملة 

لواء كلِّ واحٍد منهام، أي أن الذي أوجب الحرب بينهام هو جهل كلِّ فرقٍة باألخرى وسوء 

التفاهم الحاصل بينهام. إذاً، الحقيقة هي أن الحرب ليست بني العلم والدين، بل الحرب 

بني األهواء، وبني الالدين، وبني الجهل وفقدان العلم. أما السبب األساس لفرضية التعارض 

فتعود إىل السوابق املظلمة واملؤملة واملدمية التي عاشها أتباع العلم وأتباع الدين يف أوروبا؛ 
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كانت الكنيسة تفرض عقائدها تحت وطأة القوة والتعذيب حيث مل تكن هذه العقائد 

تتفق مع العقل بأيِّ شكٍل من األشكال )م.ن.: 163-164(. يف أوروبا حكم الدين يف املجتمع 

ملدٍة معيّنٍة فكان ديكتاتوراً بينام متكن العلم شيئاً فشيئاً من سلب أصحاب الدين الحكومة. 

ويضاف إىل ذلك عامٌل آخُر وهو عبارٌة عن الالدين واإللحاد وعقائد الكنيسة السخيفة 

والخرافية التي مل تكن تقبل اإلصالح. )م.ن.: 164(.

أما اإلسالم فكانت دعوته تتالءم مع العلوم التجريبية ومع البحث يف الطبيعة، ال بل 

أكد اإلسالم عىل أن معرفة الله تصبح أكرث وضوحاً من خالل الدراسة يف الطبيعة وذلك 

خالفاً للتثليث الذي ال يتالءم مع العلم التجريبي والعقل. يعترب اإلسالم أن مراكز العلم، 

أي املختربات واملدارس هي مبثابة محراب العبادة )م.ن.: 165(.

أما يف ما يتعلق ببعض احتياجات اإلنسان التي يعجز العلم عن تأمينها حيث يحتاج 

اإلنسان فيها إىل الدين يقول األستاذ:

ــع يــده واآلخريــن  ــد البــر هــي مــن صن ــات النفســية عن »أن أكــرث االضطراب

ــة والشــخصانّية التــي  وهــي ليســت نتيجــة الجهــل بــل هــي نــوٌع مــن األنانّي

ــار،  ــال االنتح ــن أمث ــور م ــض األم ــن بع ــدث ع ــم يتح ــان؛ ث ــر يف اإلنس تظه

العصبيــة، األنانيــة، الُعقــد واألحقــاد والنــزوع نحــو الوحشــية فهــي أمــور عجــز 

العلــم عــن معالجتهــا بينــام متكــن الديــن مــن ذلــك )مطهــري، 1380: 144(. 

ــري  ــة، التفك ــي، الحري ــن: الوع ــارة ع ــان عب ــخصية اإلنس ــري ش ــد أن معاي يعتق

ــة، املجــال  ــكات األخالقي ــات، اإلرادة والســلطة عــى النفــس، املل وإدراك الكلي

، الصحــة النفســية  املعنــوي، املحبــة، التحــرر مــن كلِّ أمــٍر طبيعــيٍّ وإجتامعــيٍّ

ــٍة،  ــٍر طبقي ــة نظ ــن وجه ــية م ــة النفس ــس، الصح ــم النف ــر عل ــة نظ ــن وجه م

ــدٍة  ــاٍق جدي ــح آف ــة للحــق، الشــهامة وفت ــة املطلق التســليم والرضــا والعبودي

)م.ن.: 136(. اإلنســان بحاجــٍة إىل العلــم والديــن للوصــول إىل أركان الشــخصية 

ــم يحــدد طريــق الســري يف  هــذه مــع فــارق أن »الديــن يحــدد الوجهــة والعل

تلــك الوجهــة ويختــار وســائل الســري والحركــة يف الوجهــة وقــد ميكــن القــول أن 

ــا« )م.ن.: 162(. ــم كمحركه ــل العل ــة الســفينة وَمَث ــن كبوصل ــل الدي َمَث
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ميتلك الدين من وجهة نظر األستاذ خاصية العشق التي تفيض بالحيوية والحرارة 

جديدًة  حقائَق  ويكشف  يوضح  ألنه  أيضاً  العلم  خاصية  وميتلك  والوضوح  والنشاط 

)م.ن.: 170(.

يشري األستاذ مطهري يف باب النسبة بني العلم واملسؤولية إىل رأي أشخاٍص يقسمون 

العلم إىل قسمني، مسؤوٍل وغريِ مسؤوٍل ويقولون بأن العلم والفن يجب أاّل يلتزما اعتقاداٍت 

خاصة. لذلك يدافعون عن كون العلم للعلم واألدب لألدب والفن للفن. يوجه األستاذ 

مطهري النقد إىل هؤالء األشخاص فيعترب أن من املحال أن يكون العلم للعلم والفن للفن، 

ألن اإلنسان هو الذي يحدد مسري العلم والفن ويستفيد منهام يف مسرية مسؤوليّاته؛ فإذا 

كانت املسؤوليّة التي يشعر بها اإلنسان تندرج يف مسري الكامل، فسيندرج العلم يف املسري 

عينه وأما إذا أدخل اإلنسان علمه وعقله يف خدمة النفس األمارة والشهوات، فسيندرج 

العلم ضمن هذا املسار أيضاً )م.ن.:134(.

الذي ال غرض وال هدف له ليس ممكناً  العلم  الواضح من وجهة نظر األستاذ أن 

وما ال شك فيه هو أن اعتقادات العلامء مؤثرٌة عىل مستوى التوجيه البحثي. يُفهم من 

هذا الكالم أن األستاذ يعترب الفرق بني العلم الديني والعلم غري الديني هو يف الغاية 

التي يتبعها كلُّ واحٍد منهام وهذا يختلف عن قول الذين يعتربون اختالفهام يف املنهج. 

يعتقد األستاذ كام ليس للعلم والدين والفلسفة وطٌن بل هي مسألٌة عامٌة موجودٌة يف 

كل مكاٍن ويف متناول الجميع، كذلك ليس هناك من وطٍن لرجال العلم ورجال الدين 

ورجال الفلسفة، بل هم عامليون؛ أي أنهم يتعلقون بالكون كله وكلُّ مكاٍن هو وطٌن 

لهم )مطهري، 1375: 158(.

منشأ التعارض بين العلم والدين

نْي عىل مستوى ظهور فكرة التناقض بني  يعتقد األستاذ مطهري بوجود عاملنَْي هامَّ

العلم والدين: األول هو الكنيسة التي وافقت عىل بعض النظريات العلميّة والفلسفية 

العلوم؛  بطالن هذه  أثبت  العلمي  التقدم  أن  إال  الدينية،  التعاليم  قبلت  فقبلتها كام 

الثاين أن العلوم قد غريت وضع وشكل حياة اإلنسان. إن هذين العاملني ووجودهام بني 
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مجموعتني تتصفان بالجمود والجهل، ساهم يف ظهور فكرة التناقض بني العلم والدين 

الوهمية. )مطهري، 1378: 111(.

يقول األستاذ يف تحليل وجه انحراف هاتني املجموعتني أي أصحاب الجمود والجهل:

 »إن مــن جملــة خصائــص اإلنســان االفــراط والتفريــط اللَّذيْــن يســببان 

ــكون  ــف والس ــؤدي األول إىل التوق ــل وي ــود والجه ــن أي الجم ــنْي خطَريْ مرض

ــاين إىل الســقوط واالنحــراف. إن الشــخص الجامــد  ــؤدي الث ــام ي والتخلــف بين

ــاً، بينــام  ــٍد فســاداً وانحراف ــاد العتيــق والقديــم حيــث يعتــرب كلَّ جدي قــد اعت

ــات  ــوان مقتضي ــت عن ــدة تح ــرة جدي ــر كل ظاه ــى تربي ــل ع ــل الجاه يعم

الزمــان والتجــدد والتطــور. الشــخص الجامــد ال مييــز بــني النــواة والقشــور وبــني 

الوســيلة والهــدف. يعتقــد هــذا الشــخص أن القــرآن قــد نــزل لتتوقــف حركــة 

ــٌة، لذلــك ال يتحمــل  الزمــان وللنظــر إىل كافــة األشــياء عــى أنهــا شــعائُر دينّي

أيَّ تغيــريٍ يف منــط الحيــاة. أمــا الجاهــل فينظــر إىل كلِّ جديــٍد وكلِّ عــادٍة واردٍة 

مــن الغــرب عــى أنهــا نــوٌع مــن التجــّدد ونــوع مــن الجــرب الزمــاين فيقلدهــا. 

يتفــق هذيــن الشــخصني يف موضــوعٍ واحــٍد وهــو أنهــام يعتقــدان بــأن الديــن 

يناســب القديــم، ويختلفــان يف إرصار الجامــد عــى اســتمراره عــى هــذا النحــو 

بينــام يتجــه الجاهــل للتخلــص منــه، ويعتــرب كلُّ واحــٍد منهــام أن الجمــع بــني 

الديــن والحداثــة أمــر غــريُ ممكــٍن )م.ن.(. أمــا مثــرة هــذا اإلنحــراف أن »جمــود 

الجامديــن قــد أفــرع الســاحة للجاهلــني للحــرب واالعتــداء وجهــل الجاهلــني 

قــد جعــل الجامديــن متصلبــني يف عقائدهــم الخشــبية« )م.ن.(.

يقول األستاذ يف نقد رأي الجاهلني أن:

ــر  ــوٌع للب ــان مصن ــع أن الزم ــوم« والواق ــان »معص ــأن الزم ــون ب ــم يظن  »ه

ــًة  ــًة وأخالقّي ــوالً علمّي والبــر غــريُ معصــوٍم مــن الخطــأ. كــام أّن لإلنســان مي

ــًة واإلنســان موجــوٌد يتحــرك يف مســري صــالح البريــة، كذلــك  ــًة ودينّي وذوقّي

هــو إنســاٌن يتأثــر مبيــوٍل وحــاالٍت أخــرى مــن قبيــل األنانيــة، حــب الســلطة 

والجــاه، األهــواء، حــب املــال واالســتثامر. يظــن الجاهلــون املتحــرضون ظاهــراً 
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ــث  ــة حي ــة الحــذاء والقبع ــامل هــي مبثاب ــق الع ــل حقائ ــاة ال ب أن أصــول الحي

يجــب ترجيــح الجديــد عــى القديــم منهــام. يظنــون أن الحســن والقبــح 

ــرأة كان  ــة واســتثامر امل ــون أن الفئوي ــك يظن ــد. لذل ــم والجدي ــادالن القدي يع

معمــوالً بهــام يف مرحلــٍة ماضيــٍة ولكنهــام اليــوم ســيئان لعــدم العمــل بهــام وإال 

ــان.  ــا حســنني يف ذاك الزم فإنهــام كان

ــم أن  ــوان ظاهــرة القــرن، مــع العل ــٍد تحــت عن ــٍر جدي ــون كلَّ أم هــؤالء يقبل

املنطــق يقــيض بالتمييــز بــني نوعني مــن نتائــج العلم الجديــد. يتوجــه الباحثون 

نحــو دراســاتهم العلمّيــة بصفــاٍء وخلــوِص نيــٍة، إال أّن هنــاك مجموعــاٍت أخــرى 

تُســّخر مــا تَوّصــل إليــه العلــامء ألهدافهــا املشــؤومة مــن أمثــال طلــب الجــاه، 

واألهــواء، وحــب املــال. لقــد كانــت صناعــة األفــالم املهدمــة للبيــوت تعتمــد 

ــة  ــت قنبل ــاء، وكان ــم الكيمي ــاً لعل ــن مدين ــاء، وكان الهريوي ــم الفيزي ــى عل ع

ــات أينشــتني. وعــى هــذا األســاس فــإن »الهريويــن  هريوشــيام مرهونــًة لنظريّ

والقنبلــة الذريــة واألفــالم املنحطــة، أمــوٌر ال ميكــن تربيرهــا وقبولهــا ملجــرد أنهــا 

ظاهــرة القــرن« )م.ن.(.

من  الهبوط  املسيحية ملسألة  فهم  يعترب  األستاذ مطهري  أن  إىل  تقدم  ما  أرشنا يف 

تلك  أن  اعتربوا  عندما  والدين.  العلم  بني  التضاد  باتجاه  دفعت  التي  العوامل  جملة 

الشجرة هي شجرة املعرفة التي يجب أاّل يتناول اإلنسان منها فهذا يعني أن اإلنسان إما 

أنّه يجب أن يرىض بأمر الله وبالتايل األكل من تلك الشجرة أو أن يكون صاحب ديٍن 

فيقبل أمر الله، إال أنه يكون يف هذا الحال أعمى عديم املعرفة. عىل أثر هذا الفهم، 

اإلنسان سقراطّياً  يكون  املثال »أن  يقولون عىل سبيل  فكانوا  أمثاٌل  أوروبا  ظهرت يف 

فقرياً وجائعاً أفضل من أن يكون خنزيراً« أو قولهم »أرجح جهنم وأنا مبرٌص عى الجنة 

طيات  من  األستاذ  جواب  استخراج  ميكن  طبعاً   .)350  :1374 )مطهري،  أعمى«  وأنا 

آثاره حيث أجاب أوالً بأن تلك الشجرة يف اإلسالم ال مُتثِّل أيّاً من الفضائل وهي ليست 

مبعرفٍة أيضاً، بل هي رمز املفاسد والرذائل وقد منع الله تعاىل اإلنسان من االقرتاب من 

هذه الرشور؛ وثانياً أن اإلسالم اعترب اكتساب الفضائل ومن جملتها املعرفة من جملة 
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الواجبات والوظائف الدينية وقد أوصت العديد من اآليات والروايات اإلسالمية باألخص 

الشيعية منها بالتعقل والتفكر فساعة تفكر خرٌي من عبادة سنواٍت عديدٍة.

أراد األستاذ مطهري توضيح أن اإلسالم هو دين التقدم والتطور وهو مؤيٌد للتقدم 

العلمي املفيد فاستعان بتمثيل ذكر يف القرآن الكريم. املجتمع املثايل الذي أراده القرآن 

الكريم هو كالحبة التي زرعت يف األرض، فخرجت عىل صورة ورقٍة رقيقٍة ثم اشتدت 

ويل  بكالم  استشهد  ثم  املزارع.  أعجبت  حتى  مناؤها  واستمر  الثامر  وأعطت  ومنت 

ديورانت عندما قال »ال دين كاإلسالم قد دَعا اتّباعه إىل القّوة« )مطهري، 1378: 112(.

نظرية التكامل

إن نظرية التكامل عند داروين هي واحدٌة من النظريّات العلميّة التي استند األستاذ 

إليها ومن خالل تحليلها إلثبات عدم تعارضها مع معرفة الله. يقول أثناء بحثه حول 

هذه النظريّة أن:

»مــن جملــة األكاذيــب الكــربى التــي ســجلها تاريــخ العلــم والفلســفة قولهــم 

منــذ القديــم بوجــود نظريتــني حــول ظهــور األنــواع: األوىل نظرية تبــدل األنواع 

ــوا عــى  ــا أطلق ــن هن ــق وم ــة الخل ــواع أو فرضّي ــة حــدوث األن ــة نظريّ والثاني

ــة الخلــق، ليتمكنــوا مــن خــالل ذلــك مــن  ــة ثبــات األنــواع عنــوان نظريّ نظريّ

االدعــاء بــأن القــول بثبــات األنــواع يســتلزم االعتقــاد بخلقهــا. يعتــرب الشــهيد 

ــل  ــن مقاب ــة داروي ــوا نظري ــد وضع ــد ق ــي التوحي ــاع ومخالف ــري أن أتب مطه

ــت  ــث ربط ــك حي ــري ذل ــَر غ ــن يشٍء آخ ــم أو م ــن جهله ــاً م ــد انطالق التوحي

ــة  ــت املجموع ــام ربط ــد بين ــواع بالتوحي ــات األن ــة ثب ــة األوىل نظري املجموع

ــه وبغــض  ــا نعتقــد بأن ــم أنن ــة، مــع العل ــواع باملادي ــة تبــدل األن ــة نظري الثاني

ــإن  ــواع، ف ــور األن ــألة ظه ــة يف مس ــة املقدس ــب الديني ــن رأي الكت ــر ع النظ

ــٌة.« ــٌة وعقلي ــه هــي مســألٌة علمي ــة الل مســألة معرف

يؤكد األستاذ عىل وجود ثالث نظرياٍت منذ القديم حول ظهور األنواع وهي عبارٌة 

عن:
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ــا  ــاس( واملقصــود منه ــة الن ــق )رأي عام ــة الخل ــواع، نظري ــّدل األن ــة تب »نظريّ

ــات  ــدم وثب ــة ق ــاين ونظري ــواع الزم ــدوث األن ــاس ح ــى أس ــواع ع ــات األن ثب

ــة  ــينا وكاف ــن س ــطو واب ــال أرس ــن أمث ــفة م ــا الفالس ــد به ــي يعتق ــواع الت األن

الفالســفة اآلخريــن« )مطهــري، 1373: 226-230(.

يوضح األستاذ مطهري أن ما طرحه العلم والدين أو بعبارٍة أفضل علم البيئة ومعرفة 

الله حول ظهور األنواع، قد الزم اشتباهني:

»األول أن أتبــاع تبــدل األنــواع غلــب ظنهــم يف علــم البيئــة أن األصــول التــي 

جــاؤوا بهــا لتربيــر هــذه النظريّــة كافيــٌة، مــع العلــم أن األصــول التــي ذكرهــا 

ــت  ــا أراده ليس ــامل م ــاءت إلك ــي ج ــرى الت ــول األخ ــن واألص ــارك وداروي الم

باطلــًة فقــط، بــل هــي غــريُ كافيــٍة لتربيــر النظريــة؛ االشــتباه الثــاين هــو الــذي 

ــول  ــواع وأن أص ــات األن ــتلزم ثب ــه تس ــة الل ــأن معرف ــوا ب ــن ظن ــه الذي ــع ب وق

المــارك ودارويــن ال أســاس لهــا، مــع أننــا نعتقــد بــأن لهــذه األصــول أسســاً إال 

ــا ال تفــي باملقصــود« )م.ن.: 231(. أنه

محاربة  بقصد  تكن  مل  األنواع،  تبدل  لنظريّة  املسيحيني  محاربة  أن  األستاذ  يؤكّد 

مسألٍة علميٍّة وعقليٍّة، بل ألنها تخالف التوراة )م.ن.: 250(.

ــذه  ــٌة، ألن ه ــٌة مهمل ــٌة إلحاديّ ــي نظريّ ــواع ه ــدل األن ــة تب ــرب أن نظريّ »ويعت

النظريّــة ال متتلــك أيَّ نســبٍة مــع االعتقــاد بوجــود اللــه وإّن أيّــاً مــن مطالبهــا ال 

ينــايف أصــول معرفــة اللــه يف حــد ذاتهــا« )م.ن.: 244-245(.

ثم يشري إىل إشكاٍل آخَر وهو أن:

ــة أيِّ  ــي دخال ــم نف ــا يت ــه فعندم ــة بالل ــاج معرف ــي إلنت ــن ه ــة داروي »نظريّ

ــض  ــم نق ــك يت ــد ذل ــواع، عن ــدل األن ــٍة يف تب ــعوٍر وإرادٍة حكمّي ــرٍص ذي ش عن

ــامل  ــايئٍّ يف الع ــٍم غ ــود نظ ــن وج ــتنتج م ــه املس ــة الل ــم يف معرف ــل األه الدلي

وبالتــايل وجــود الناظــم «)م.ن.:246(.

 يؤكد األستاذ أن:
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ــة تبــّدل األنــواع مــن قبيــل التغيــري يف األحيــاء،  »التعاليــم املطروحــة يف نظريّ

تأثــري ظــروف البيئــة عــى التغيــري، تأثــري إســتخدام أو عــدم اســتخدام االعضــاء، 

ــايف  ــا ال تن ــاء، كله ــازع البق ــة، تن ــازات الخاّص ــة واالمتي ــريات الفرديّ ــري التغي تأث

معرفــة اللــه عــى اإلطــالق« )م.ن.: 251(.

أما جواب األستاذ عىل شبهة النظم:

 »فنقــول اختصــاراً: لــو كان كالم دارويــن كافيــاً يف مســألة ظهــور النظــام 

، ولكــن  املوجــود، عنــد ذلــك ســيكون دليــُل اإللهّيــني عــى وجــود اللــه غــريَ تــامٍّ

إذا مل يكــن كافيــاً، كــام أشــار المــارك ودارويــن إىل هــذه النتيجــة يف النهايــة، 

ــرب هــو«  ــوٌل كــام يعت ــٌر مجه ــٍر آخــَر وهــذا أم ــك يجــب التوســل بأم ــد ذل عن

.)250 )م.ن.: 

»بنــاًء عــى مــا تقــدم وإذا اعتربنــا كالم دارويــن صحيحــاً مائــًة باملائــة، يجــب 

االعــرتاف بتأثــري عوامــل مــا وراءالطبيعــة )م.ن.: 254(. عــى كل األحــوال فــإن 

الداروينيــة -ســواٌء كانــت صحيحــًة أو غــريَ صحيحــٍة- فهــي ليســت ال تخالــف 

ــّوٍة  ــوَد ق ــت وج ــا تثب ــه؛ أي أنه ــاً ل ــداً واضح ــكِّل تأيي ــل تُش ــط، ب ــد فق التوحي

ــري،  ــاة« )مطه ــة الحي ــو مصلح ــدها نح ــاء ترش ــل األحي ــٍة داخ ــٍة وتدبريي رسيّ

.)551  :1377

رأي األستاذ مطهري في التعارض بين العلم والدين

يعتقد األستاذ مطهري أّن منشأَ فرضية التضاد بني العلم والدين أموٌر عدٌة: وجود 

وعدم  الدين  يف  والتسليم  التعبد  وجود  العلم،  يف  وجودها  وعدم  الدين  يف  العصبية 

وجودهام يف العلم، وجود قرص النظر والجهل يف الدين وعدم وجودهام يف العلم. أما 

يف اإلسالم فال وجود ملسألة قرص النظر، ففي اإلسالم:

ليس هناك من واسطٍة بني املخلوق والخالق يف العبادة واالستغفار؛. 1

ليست عبادة الله عىل شاكلة التجسيم والتصوير؛. 2

ليست العبادة منحرصًة باملعابد؛. 3
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النظر إىل الدنيا منزٌَّه عن قرص النظر؛. 4

الدين للجميع وال وجود لطبقٍة خاّصٍة تتوىل أمور الدين.. 5

ــم ونصــوص  ــات العل ــني قطعي ــٌض ب ــس يف اإلســالم تناق ــى كل األحــوال لي »ع

ــة  ــي حاج ــي تلب ــة الت ــذه الخصوصّي ــرتكان يف ه ــن يش ــم والدي ــن والعل الدي

اإلنســان وأمنياتــه هــو« )مطهــري، 1380: 165-166(.

إن مسألة عدم التعارض بني العلم والدين يف مسألة رفع احتياجات اإلنسان، تختلف 

واملسألة  العلميّة  القضايا  الدينية وبعض  القضايا  بعض  بني  تعارٍض  عن مسألة وجود 

أّن  واملفكر. صحيٌح  الدين  عامل  بني  الجدال  من  نوٍع  إىل  أدت  التي  هذه هي  الثانية 

األستاذ مل يطرح هذه األسئلة رصاحًة، إال أنه ميكن استنباطها من بعض محارضاته. قدم 

األستاذ تحليالً ألحكام الدين اإلسالمي حيث يقول بأن:

 »هــذه األحــكام قــد وضعــت عــى أســاس مجموعــٍة مــن الِحكَــم وهــي تابعــٌة 

ــود  ــاس ال وج ــذا األس ــى ه ــة؛ وع ــد الواقعّي ــح واملفاس ــن املصال ــلٍة م لسلس

ــل إن كلَّ يشٍء يف  ــٍة، ال ب ــٍة وحكم ــن دون مصلح ــالم م ــراٍم يف اإلس ــالٍل وح لح

ــث ال  ــي حي ــدل اإلله ــاس الع ــى أس ــوم ع ــع يق ــامل التري ــن وع ــامل التكوي ع

ــري، 1381: 72-73(. ــٍة« )مطه ــن حكم ــر م ــو األم يخل

 ومن هنا، إذا حددت النتائج العلميّة إحدى الحكم، فال ميكن القطع بأن الحكمة 

التي بني عليها الحكم هي الحكمة املعروفة وهذا يعني إمكان تغرّي الحكمة؛ فحرمة 

لحم الخنزير عىل سبيل املثال مل تكن معروفة الحكمة، إال أن التقدم العلمي قد بني 

وجود ميكروٍب باسم تريشني وهو ميكروٌب ميكن القضاء عليه حيث يسمح هذا األمر 

بتغيري الحكم، يعتقد األستاذ أن هذا العمل خطأٌ، ألن ما اكتشفه العلم هو جزٌء من 

خصوصيات اليشء حيث تتكفل الكشفيات الالحقة التعرف عىل خصوصياٍت أخرى هذا 

أوالً، وثانياً من املمكن أن يكون ما اُعترُب حراماً يعود إىل املرضات الكثرية املوجودة فيه 

البنسيلني وهو  املثال قد اكتشف  والعلم قد اكتشف واحدًة منها، فالعلم عىل سبيل 

يحمل الرضر للبعض. إذاً االكتشافات العلميّة تتغري، واملجتهد ال يتمكن من إصدار حكٍم 
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دينيٍّ كلام تغري االكتشاف. ثم وّضح األستاذ ما يحمل من حدٍس حول حرمة لحم الخنزير 

فمن  لحومها،  اآلكل من خالل  إىل  تنتقل  الحيوانات  بعض خصائص  أن  معترباً  والكلب 

خصوصيات الخنزير أنه قذٌر فاقٌد للغرية بينام ميتاز الكلب بالوفاء والديك بالغرية والناموس. 

ثم أشار إىل كالم لإلمام الرضا )علیه السالم( أوضح فيه أن وجه حرمة لحم الخنزير أنه يبعد 

الغرية حيث أن الحال املشاهد يف أوروبا يحيك عن تأثري لحم الخنزير )م.ن.: 74(.

يشري األستاذ إىل مثاٍل آخَر، وهو حرمة الخمر:

 »قــد يظــن البعــض أن حرمــة الخمــر ملــا يحملــه مــن رضٍر للكبــد والقلــب، وقد 

أشــارت التجــارب أن اســتهالك القليــل منــه قــد يكــون نافعــاً، وهــذا يعنــي ان 

احتســاء القليــل مــن الخمــر حــالٌل والحــرام هــو احتســاء الكثــري. يف القديــم 

ــا إذا مل  ــل وأم ــه بالعق ــود إىل ذهاب ــر تع ــة الخم ــأن حرم ــول ب ــض يق كان البع

يــؤدي ذلــك إىل ذهــاب العقــل يصبــح حــالالً. وهــذان الكالمــان باطــالن؛ فقــد 

ــاين  ــى اآلن؛ واألمــر الث ــدٌة مل نكتشــفها حت يكــون لحرمــة الخمــر أســباٌب عدي

أن الحــرام يجــب تحرميــه مطلقــاً حتــى لــو كانــت الــذرة منــه ال تحمــل الــرضر 

والوجــه يف ذلــك أاّل يُْقِبــل النــاس نحــوه« )م.ن.(.

ثم أشار األستاذ إىل مثاٍل آخَر وقام بنقده:

ــٍة الصــالة  ــؤدي كلُّ أم ــٌة خاصــٌة وال ضــري أن ت ــه لغ ــس لل ــول البعــض: لي »يق

ــة  ــار السياس ــدرج يف إط ــكالم ين ــذا ال ــتاذ أن ه ــرب األس ــة. يعت ــا الخاص بلغته

االســتعامرية الهادفــة لتقويــة الحــس القومــي والتــي تعــود جذورهــا إىل 

الوصيــة التــي وجههــا أرســطو لإلســكندر املقــدوين عندمــا أوصــاه: فــرِّْق تَُســْد. 

صحيــٌح أن اإلســالم مــن وجهــة نظــر األســتاذ ليــس دينــاً عرقّيــاً، إال أنــه اختــار 

لغــًة خاصــًة لألعــامل العباديّــة والهــدف توحيــد األمــة اإلســالمّية. ثــم يتحــدث 

األســتاذ عــن عــدم متاميــة وصحــة الرتجمــة فيعتربهــا مــن العوامــل األساســية 

ــة« )م.ن.: 76(. ــة األصلي ــوع للغ ــني رضورة الرج ــي تب الت

يعترب األستاذ مطهري أن كافة النامذج املتقدمة هي مناذُج لحاالت الجهل والترصف 

الجاهل يف الدين وهي أموٌر يجب الحؤول دون وجودها )م.ن.: 77(.
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حاول األستاذ مطهري يف مكاٍن آخَر املقارنة بني قوانني اإلسالم وبني التطور والتحول 

الجذري يف العامل الجديد ويعرتف بوجود ثالث طبقاٍت اجتامعيٍّة يف مجتمعنا:

تَعتــرب مجموعــٌة أن مــن لــوازم اإلســالم والتديــن، ســوء الظــن بظواهــر العــامل 

الجديــد ويف املقابــل هنــاك مجموعــٌة ثانيــٌة تركــت الديــن والحقائــق الدينيــة 

ــاج  ــا نحت ــان. وهن ــات الزم تحــت ذريعــة التحــرض والتطــور العلمــي ومقتضي

لطبقــٍة متوســطٍة تتمكــن مــن الجمــع بينهــام، وطبعــاً هــو عمــل صعــب للغايــة 

حيــث تكــون الصعوبــة عــى مســتوى اإلســالم أكــرب منهــا عــى مســتوى األديــان 

األخــرى، ألن اإلســالم يدعــي الخلــود )م.ن.: 472-473(.

يعتقد األستاذ أنّه:

 »لإلنســان نوعــان مــن االحتياجــات: األول هــو االحتياجــات الثابتــة املتعلقــة 

ــكل  ــة بش ــرية املتعلف ــات املتغ ــو االحتياج ــاين ه ــان والث ــاة اإلنس ــى حي مبعن

ــس بشــكلها،  ــاة ولي ــروح الحي ــق ب ــة تتعل ــاة. إن املســائل الديني وصــورة الحي

ــري، 1381: 477(. ــاة« )مطه ــى الحي ــى روح ومعن ــد ع ــالم يؤك واإلس

نتيجة

عـرض األسـتاذ مطهـري النسـبة بـني العلـم والديـن مـن خـالل بعديـن. فمـن جهٍة 

أخـذ بعـني االعتبـار احتياجـات اإلنسـان فاعتـرب أن اإلنسـان بحاجـة للعلـم والدين، فال 

ميكـن أليِّ واحـٍد منهـام أن يأخـذ مـكان اآلخـر، ثـم اهتـم مـن ناحيـٍة أخـرى بالتعارض 

بينهـام فأشـار إىل أّن مـا يُطـرح يف العلـم باعتباره مناقضـاً للدين، يفتقد القـوة العلميّة 

ثـم عمـل عـىل توضيـح النواقـص فيـه، فـإذا كان كالم العلـم ثابتاً غـرَي قابـٍل للنقد، عند 

ذلـك يكـون العلـم نافعـاً للديـن. ومبـا أن االكتشـافات العلميّـة للعلـامء غـرُي قطعيـٍة 

حيـث ميكـن بطـالن أي نظريّـٍة علميّـٍة يف يـوم مـن األيـام، لذلك يعتـرب األسـتاذ أنّه من 

غـري املمكـن جعـل النظريّـة العلميّـة مبـدأ للحكـم الفقهـي. يؤكـد املؤلـف عـىل قبول 

رؤيـة األسـتاذ مطهـري يف كال املجالـني، وقـد سـعى لتقديـم تقريـٍر مناسـٍب عـن آرائِه. 
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ال شـك يف أن اإلنسـان بحاجـٍة للعلـم والديـن طـوال حياته كـام أن حاجتـه ألحدهام ال 

يناقـض حاجتـه لآلخر.

يف  اجتامعهام  مينع  ما  يوجد  وال  والدين  العلم  بني  تعارض  ال  املنطلق  هذا  ومن 

اإلنسان. أما املسألة الثانية أي النزاع بني العلم والدين والتي أشري فيها إىل التعارض بني 

العلميّة قد تصبح  النظريّات  أّن  الدينيّة، فقد أجاب األستاذ  العلميّة والقضايا  القضايا 

األستاذ  كان  طبعاً   . دامئيٌّ الدينيّة  القضايا  أّن صدَق  العلم  مع  الزمن  مرور  مع  باطلًة 

التعاليم  مع  تعارٍض  وجود  عدم  إىل  ليشري  علميٍّة  لنظريٍّة  تحليالً  يُجري  تارًة  مطهري 

الدينيّة، ومع ذلك فإن رأيه الدقيق هو أن النظريّات العلميّة ومبا أنه ال ميكن إثباتها 

، لذلك ال ميكن تطبيق األحكام الدينيّة القطعيّة عليها. بشكٍل قطعيٍّ

يتطابق رأي األستاذ هذا بالكامل مع األبحاث املطروحة يف فلسفة العلم حول حجية 

االستقراء؛ مع العلم أن األستاذ مل يرُْش إىل هذه األبحاث يف آثاره وكأنه مل يكن عىل اِطالٍع 

يٍّ  عليها. إن طرح هيوم ملسألة االستقراء قد وضع معرفة اإلنسان للطبيعة أمام سؤاٍل جدِّ

كيف ميكن الوصول إىل نظريٍّة علمّيٍة قطعّيٍة من خالل تكرر املشاهدات، مع  وهو: 

العلم أن هذا املسري غرُي ممكٍن من الناحية املنطقية عدا عن أن الجهود املبذولة لحل 

املسألة مل يكتب لها النجاح. وإذا كان الوضعيون يتحدثون بدايًة عن قبول النظريات 

العلميّة االثبات، إال أنهم رضخوا أخرياً إىل أّن هذا األمر غرُي ممكٍن وأّن التأييد التجريبي 

فالنظريات  األساس،  هذا  وعىل  ادعاءهم.  حسب  القضايا  ومعنائية  علمية  ِمالٌك  هو 

العلميّة من وجهة نظر األستاذ غرُي قطعيٍة خالفاً للقضايا الدينية وعند ظهور التعارض 

بينهام يجب ترجيح القضايا الدينيّة عىل النظريّات العلميّة.
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العالقة بين العلم والدين 
برؤية محمد تقی مصباح ]]]

محمد داوري]]]، عىلي سليمي]]]

نظريّات  عىل  جديدٍة  زاويٍة  من  التعرّف  أهمية  ي 
�ف شّك  ل 

العلماء المعارصين السائرين عىل نهج الفيلسوف المسلم صدر 

ول  دي  ف ال�ي مصباح  هللا  آية  رأسهم  وعىل  صدرا-  -مال  ف  المتأّله�ي

ف العلم والدين، ومن هذا المنطلق  سّيما عىل صعيد العالقة ب�ي

تّم تدوين المقالة، حيث تطّرق الباحثان فيها إىل بيان آراء آية هللا 

دي بهذا الخصوص، وقد سلك هذا المفّكر المسلم  ف مصباح ال�ي

نظريات صدر  أتباع  من  أقرانه  تبّناه  عّما  مختلفاً  نهجاً  المعارص 

ي هذا السياق 
، وقال �ف ف من أمثال عبد هللا جوادي الآمىلي المتأّله�ي

ي الرؤية الخاطئة 
ب بجذوره �ف ف العلم والدين يرصف أّن التعارض ب�ي

ي ذلك إىل 
ي يتبّناها البعض إزاء العقل والدين، وأوعز السبب �ف

ال�ت

ي المسيحي.
ي والتوّجه الدي�ف الفكر الغر�ب

تفاصيل بخصوص  إىل طرح  المقالة  ي هذه 
�ف الباحثان  تطّرق 

ف العلم  دي بالنسبة إىل العالقة ب�ي ف وجهات نظر آية هللا مصباح ال�ي

المصادر   ّ ش�ت عىل  اعتماداً  البحث  مواضيع  بّوبا  حيث  والدين، 

ذات الصلة.
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نسعى يف هذا املقالـ  من خالل اإلشارة إىل أسس التعارض بني العلم والدين يف العامل 

بالعلم  اليزدي يف ما يتعلق  محمد تقي مصباح  الشيخ  العالمة  بيان آراء  ـ إىل  الغريب 

والدين.

يذهب العالمة مصباح اليزدي إىل االعتقاد بأن املناهج واألساليب اليقينيّة العلميّة  

ـ  الحسيّة واليقينية  التجربة  أو من طريق  الوحي  أو  العقل  أكانت من طريق  سواًء 

ال تتعارض يف ما بينها أبداً، وإذا كان هناك من تعارٍض )بحسب الظاهر(، فمرّده إما 

إىل عدم توظيف إحدى هذه األساليب بشكٍل صحيٍح، أو إىل أنه قد تّم توظيفها يف 

غري موردها، أو إىل أنه قد تّم تصّور نتيجٍة أكرَب مام تدل عليه بحسب الواقع. ال ميكن 

أن يصّح نفي وإثبات أمٍر يف وقٍت واحٍد، وال شك يف أن أحد طريَفِ اإلثبات أو النفي 

ليس صحيحاً. وكلام وقع التعارض بني قضيتني، كان أحُدهام يف الحد األدىن ظّناً. الدين 

للدين املسيحي والدين اليهودي  اإلسالمي )القرآن الكريم والسنة القطعّية( ـ خالفاً 

ـ ال يحتوي عىل مطالَب متنافيٍة مع املسائل العلميّة القطعيّة. إن الدين يبنّي الحكم 

والناحية القيَميّة واألخالقية، ويحّدد جهة الحركة نحو السعادة الحقيقية، وهذا أمٌر 

ال ِقبل للعلم التجريبي عىل القيام به. إن للدين قانونه وكلمته يف جميع شؤون حياة 

اإلنسان، ويكمن تأثريه يف )النظام القَيمي واألخالقي(. إننا يف الحّد األدىن بحاجة إىل 

العلوم ملعرفة املوضوعات، بيد أن معرفة املوضوعات لوحده ال يكفي، بل يجب عىل 

اإلسالم أن يبنّي حكم هذه املوضوعات أيضاً. إن رسم الحدود بني األساليب ليس أمراً 

اعتباريّاً أو تعاقديّاً، بل هو مقتىض مسائل العلوم. إن اإلسالم يف األساس ال يقّدم أيَّ 

التزاٍم بالنسبة إىل بيان الحقائق الخارجية. نعم، من املمكن أن يكون هناك تعرٌّض إىل 

بعض هذه املطالب عىل نحو املالمسة. ومن جملة أسباب التعارض البدوي املحتمل 

بني العلم والدين، ميكن اإلشارة إىل:

شمولية حقل اإلرشاف الدينّي،• 

ومتاهي مباين العلم مع التعاليم الدينية يف مساحة املسائل اإلنسانية واالجتامعية،• 

ووجود التعاليم الدينية الناظرة إىل بعض املسائل العلمية.• 
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وإن مالك رفع التزاحم بشكٍل عامٍّ هو تقّدم العلم القطعي عىل العلم الظني. وميكن 

للعلم أن يساعدنا يف هذه املوارد:

1. تعيني مصاديق بعض األحكام.

2. إثبات بعض املسائل الدينيّة يف حقل السلوكيات بالعلم التجريبي.

3. تعيني حقول مصالح ومفاسد األحكام التعبّدية.

4. رعاية املصلحة العامة يف تنظيم القرارات.

5. معرفة املوضوعات الجديدة.

6. مقارنة أحكام اإلسالم بالنظريّات واملدارس البرشيّة.

المقدمة

أّدى  الغربية،  العامل( يف الحضارة  بالنسبة إىل  إن تصّور )املوقع املحوري ألوروبا 

بامللحدين الغربيني إىل إضفاِء الصبغة العاملية عىل معارضة املسيحية، واتخاِذ موقٍف 

الديانة  الخلل املوجودة يف  حازٍم تجاه كلِّ ديٍن. فقد عمد هؤالء إىل تعميم مواطن 

وأصدروا  اإللهية،  األديان  جميع  إىل  ـ  الكنيسة  رجال  بها  تسبب  والتي  ـ  املسيحية 

بني  التعارض  أدى  فقد  وبذلك  قاطبًة.  األديان  هذه  بحق  واملسبق  السلبي  حكمهم 

الدين والعلم،  التعارض بني  إىل  املطاف  نهاية  الغربيني يف  الكنيسة واملتنورين  رجال 

بينها  األخرى ومن  البلدان  إىل  الرؤية رسيعاً  وانتقلت هذه   ، عامٍّ العلم بشكٍل  ومنه 

البلدان اإلسالمية أيضاً. ويف خضّم مواجهة هذه األفكار، غفل بعض املفكرين املسلمني 

بالدين  الكافية  املسيحي، وبسبب عدم معرفتهم  العامل  عن جذور هذا االختالف يف 

اإلسالمي، أقّروا بوجود هذا التعارض. إن هؤالء املفكرين املسلمني بدالً من مواجهة 

واتخذوا  بل  بالهزمية،  وأذعنوا  له  االستسالم  راية  رفعوا  للدين،  املناهض  الفكر  هذا 

موقفاً معارِضاً لتعاليم الدين اإلسالمي، ومنهم من أنكر الدين بشكل كامٍل]]].

]1]-حسن حبيبي، جامعه فرهنگ سياست )املجتمع والثقافة والسياسة(، ص 110 ـ 114، مؤسسة انتشارات أمري كبري، طهران، 1363 هـ ش. )مصدر 

فاريس(.
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إذا كان املستنريون الغربيون قد توصلوا يف القرون األخرية إىل عدم جدوائية التعاليم 

املسيحيّة، واقرتحوا إلغاء هذا الدين أو الحد من دائرة تأثريه ـ وبتبعه جميع األديان 

بالدين  تعريفه  خالل  ومن  وتعاىل  سبحانه  الله  فإن  البديل]]]،  تقديم  دون  ـ  األخرى 

التعاليم  جدوائية  عدم  باعتبار  يكتف  مل  سنة،   1400 من  أكرث  قبل  الجامع  اإلسالمي 

قّدم  وإمنا  فحسب،  والنقصان  والزيادة  للتحريف  تعرّضت  التي  الراهنة  املسيحية 

الجديد  الدين  إطار  يف  الحقيقيّة  املسيحيّة  للديانة  املتكامل  البديل  املنهج  للبرشيّة 

املتمثل باإلسالم.

لقد سعينا يف هذه املقالة ـ من خالل بيان رؤية أحد املفكرين اإلسالميني، أال وهو 

سامحة آية الله الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي بشأن العالقة بني العلم والدين ـ إىل 

البحث يف أحد أسس تحقق أسلمة العلوم اإلنسانية. وسوف نعمد يف هذا املقال ـ بعد 

بيان املسألةـ  إىل دراسة آراء األستاذ الشيخ مصباح اليزدي بشأن العالقة بني العلم والدين.

التعارض بين العلم والدين

إن من بني األسس يف حقل الدراسات الدينية نفي التعارض بني العلم والدين بشكٍل 

، ومنه نفي التعارض بني العلم والدين اإلسالمي. وبطبيعة الحال فإن التعارض بني  عامٍّ

أمور الدين القطعية ومعطيات العلم القطعية أمٌر مستحيٌل، وعليه فإّن بحَث التعارض 

بني العلم والدين غرُي ناظٍر إىل هذا النوع من التعارض.

بااللتفات إىل املحاور أدناه، يبدو أن سامحة األستاذ مصباح اليزدي يعمل يف الدرجة 

الخاصة  اآلراء  بينها  ومن  النقاط،  بعض  إىل  إشارته  ـ من خالل  كلِّ يشٍء  وقبل  األوىل 

بالعلم والدين يف تناول املسائل اإلنسانية واالجتامعية ـ عىل لفت انتباه املخاطب إىل 

رضورة الرؤية الواقعية إىل املساحة الحقيقية من التعارض بني مدلول القضايا الدينية 

التعارض  قبيل  من  هو  املوارد  من  الكثري  يف  األمر  أّن  يرى  وأنه  التجربة،  ومعطيات 

]1]-من بني ِحكم ترشيع اإلسالم قبل أكرث 1400 سنة، أن الله سبحانه وتعاىل وجد التعاليم املسيحيّة غرَي كافيٍة إلدارة املجتمع. وال بد من االلتفات إىل أن 

هذا األمر يختلف اختالفاً جوهريّاً عن عدم جدوائية التعاليم املسيحيّة املطروح من قبل املستنريين الغربيني؛ وذلك ألن اعتقاد املسلمني ناظٌر إىل التعاليم 

الحقيقيّة للديانة املسيحيّة الصادقة والسليمة من التحريف، يف حني أن رؤية املستنريين ناظرة إىل املسيحيّة الراهنة التي تختلف يف تعاليمها عن املسيحية 

الحقيقية بشكٍل كامٍل.
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القابل للرفع. ويف الوقت نفسه فإنه باالستناد إىل املباين الخاصة ومن بينها  الظاهري 

شمولية التعاليم الدينية يرى إمكانية وجود التعارض يف مواضَع خاصٍة وباالستناد إىل 

تفسرياٍت معيّنٍة ملفردات العلم والدين.

1. نفي التعارض

طبيعتها  بسبب  ـ  اإلنسانية  للعلوم  الخاصة  واملنزلة  باألهميّة  التذكري  خالل  من 

التوجيهية ومساحتها الواسعة املشرتكة مع األديان ـ قال سامحة الشيخ مصباح اليزدي 

يف اإلجابة عن السؤال القائل: )كيف يتّم العمل لو وقع الخالف بني معطيات العلوم 

اإلنسانية والتعاليم التي يتّم الحصول عليها من طريق الوحي؟(:

»نحــن نعتقــد بــأن املناهــج واألســاليب اليقينيــة العلمّيــة  ســواًء أكانــت مــن 

طريــق العقــل أو الوحــي أو مــن طريــق التجربــة الحســية واليقينيــة ـ ال 

ــداً، وإذا كان هنــاك مــن تعــارٍض )بحســب الظاهــر(،  تتعــارض يف مــا بينهــا أب

فمــرّده إمــا إىل عــدم توظيــف إحــدى هــذه األســاليب بشــكٍل صحيــحٍ، أو إىل 

أنــه قــد تــّم توظيفهــا يف غــري موردهــا، أو إىل أنــه قــد تــّم تصــّور نتيجــٍة أكــربَ 

ــه بحســب الواقــع]]]. مــام تــدل علي

ــن أيِّ  ــٌر م ــت أم ــول: إذا ثب ــدٌة تق ــامٍّ قاع ــكٍل ع ــاك بش ــرى: هن ــارٍة أخ وبعب

، ال ميكــن نفيــه مــن طريــق معرفــٍة أخــرى. وعليــه  ــٍق عــى نحــٍو يقينــيٍّ طري

فــإن نتيجــة ذلــك أن املســألة إذا تــّم إثباتهــا مــن طريــق العقــل والفلســفة، أو 

ــة، أو  ــوم التجريبي ــق العل ــدي، أو مــن طري ــل التعّب ــل والدلي ــق النق مــن طري

الشــهود العرفــاين طبقــاً للمنهجيــة الصحيحــة، وتــم التوّصــل بذلــك إىل نتيجــٍة 

قطعيــة، لــن يكــون هنــاك تعــارٌض يف مــا بينهــا. وإذا كان هنــاك مــن تعــارٍض 

يف مــورٍد فهــو إمــا مــن التعــارض البــدوي الــذي يرتفــع بالدقــة والتأّمــل، أو إذا 

ــاً قطعــاً. ال ميكــن أن  ــاك اختــالٌف قطعــيٌّ بينهــام، كان أحُدهــام خاِطئ كان هن

ــل يجــب أن يكــون أحدهــام  ــٍت واحــٍد، ب ــا يف وق يصــّح نفــي مســألٍة وإثباته

العلوم  األساسية يف  املباحث  انساين )سلسلة حوارات حول  بنيادي علوم  سلسله گفت وشنودهايي در مورد مباحث  اليزدي،  تقي مصباح  ]1]-محمد 

اإلنسانية(، حوار مع األستاذ محمد تقي مصباح اليزدي، فصلية: مصباح، السنة الثانية، العدد: 8، ص 17. )مصدر فاريس(.
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ــاً  ــم معارض ــار العل ــوال اعتب ــن األح ــاٍل م ــي يف أيِّ ح ــه ال ينبغ ــاً. وعلي خاطئ

ــن  ــني م ــني طريق ــيٌّ ب ــارٌض قطع ــد تع ــاٍر: ال يوج ــة. وباختص ــكام الرعي لألح

طــرق املعرفــة القطعيــة. وكلــام كان هنــاك تعــارٌض بــني أمريــن كان أحُدهــام 

ــاً«]]]. ــام ظّني أو كالُه

2. أسس نفي التعارض

1. اختالف اإلسالم عن األديان األخرى يف حقل )التعارض بني العلم والدين(

يذهب األستاذ مصباح اليزدي إىل القول بأن السبب الرئيس يف طرح تعارض العلم 

والدين ـ يف الدين اإلسالمي ـ من قبل بعض املفّكرين، يعود إىل االشرتاك اللفظي بني 

الدين اإلسالمي والدين املسيحي يف لغة الدين من املنظار العلامين والدنيوي. ولذلك 

العلم  أخرى  بعبارٍة  أو  ـ  والدين هناك  العقل  إن  القول: حيث  إىل  فقد ذهب هؤالء 

.[[[ً والدين املسيحي ـ متعارضان، فإن العلم والدين اإلسالمي متعارضان هنا أيضا

وقد ذهب سامحته إىل االعتقاد قائالً:

»إن مشــكلة املبريــن املســيحيني الذيــن تعرضــوا إىل هــذه الحالــة، يكمــن يف 

أنهــم مل يكونــوا ميتلكــون الديانــة املســيحية الحقيقيــة يك يتمكنــوا مــن العمــل 

عــى نرهــا وبيانهــا. وأمــا القــرآن الكريــم فهــو كالم اللــه، والديــن اإلســالمي 

ناســٌخ لجميــع األديــان، وضامــٌن لســعادة البــر إىل يــوم القيامــة، وبذلــك فإنــه 

يختلــف عــن املســيحية اختالفــاً كامــالً«]]].

وعىل هذا األساس فإن األستاذ مصباح اليزدي يرى أن املشكلة التي أدت باألوروبيني 

إىل القول بوجود لغٍة خاّصٍة للدين، ال وجود لها يف اإلسالم. وقد متثلت تلك املشكلة 

بالتعارض بني محتوى الكتب الدينية املقّدسة ومعطيات العلم أو معطيات الفلسفة]4]. 

]1]-محمد تقي مصباح اليزدي، سلسله درس هايي در باره معرفت ديني 2 )سلسلة دروس يف املعرفة الدينية 2(، فصلية: مصباح، السنة السادسة، العدد: 

21، ص 5 ـ 16. )مصدر فاريس(.

]2]-محمد تقي مصباح اليزدي، شيوه هاي اسالمي كردن دانشگاه ها )أساليب أسلمة الجامعات(، مجلة معرفت، السنة الخامسة، العدد: 4، ص 6 ـ 7.

]3]-املصدر أعاله.

]4]-محمد تقي مصباح اليزدی وآخرين، ميزگرد زبان دين )حلقة لغة الدين(، مجلة معرفت، السنة الخامسة، العدد: 19، ص 16 ـ 18.
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وبعبارٍة أخرى: ال يوجد يف الدين اإلسالمي واملصادر األصيلة يف اإلسالم )القرآن الكريم 

والسنة القطعية( ما ال ينسجم مع قطعيات العلوم]]].

وقد نّوه األستاذ مصباح اليزدي قائالً:

»نحــن ال ندافــع عــن التعارضــات املوجــودة يف املســيحية واليهوديــة مــع 

العلــم والفلســفة؛ وذلــك بســبب تعــرّض هــذه الكتــب إىل التحريــف، وال ميكــن 

االعتــامد عليهــا لذلــك. وأمــا القــرآن الكريــم فحيــث إنّــه ال يطالــه التحريــف، 

وكذلــك الروايــات ذات األســانيد املتواتــرة والقطعيــة بســبب اعتبارهــا، فإننــا ال 

نقبــل بوجــود التعــارض فيهــا، وندافــع عــن عــدم وجــود التعــارض بــني العلــم 

والديــن يف اإلســالم، وهــذا بطبيعــة الحــال إذا علمنــا أن مــا ننســبه إىل الديــن 

هــو املفــاد القطعــي لآليــات والروايــات«]]].

2. اختالف رؤية العلم والدين يف تناول املسائل الدينية واالجتامعية

إن من بني طرق رفع التعارض بني العلم والدين، هو االلتفات إىل أن كاّلً من العلم 

والدين ينظر إىل أبعاٍد وأنحاٍء خاّصٍة ومختلفٍة. ويرى األستاذ مصباح اليزدي أن الدين 

عالقة  يبحث  وإمنا  الظواهر،  بني  العالقات  إىل  يتعرّض  ال  ـ  له  أصلية  مهّمة  بوصفه  ـ 

الظواهر بروح اإلنسان واملصالح اإلنسانيّة. وبعبارٍة أخرى:

»إن الديــن يعمــل عــى بيــان الحكــم والجانــب القَيمــي، دون الجهــات 

العلميــة]]]. ويف الحقيقــة فــإن الديــن مــن خــالل بيــان الجانــب القَيمــي لهــذه 

األمــور، يعمــل عــى بيــان اتجــاه حركتهــا، وكيــف تتجــه تلــك األمور وتســري نحو 

اللــه، أو تنحــرف نحــو الشــيطان، وهــو مــا يعجــز العلــم عــن بيانــه. إن العلــم 

يبــنّي حجــم ونــوع العنــارص الرضوريّــة لتشــكيل مختلــف املــواد، ويعمــل عــى 

]1]-محمد تقي مصباح اليزدي، تعدد قراءت ها )تعدد القراءات(، ص 19؛ وانظر أيضاً: محمد تقي مصباح اليزدي، سلسله درس هايي در باره معرفت 

ديني 2 )سلسلة دروس يف املعرفة الدينية 2(، فصلية: مصباح، ص 8 ـ 14. وبطبيعة الحال هناك اختالفاٌت بشأن املسائل الدينية املظنونة وغري القطعية 

والتي ال يكون سندها أو داللتها قطعية، وهذا ليس أمراً جديداً ... ويف األساس ال يوجد يف أّي ديٍن أو مذهٍب، بل وال يف أيِّ مجموعٍة من األفكار واآلراء 

النظريّة وغري البديهية مناٌص أو فراٌر منها.

]2]-املصدر أعاله، ص 8 ـ 14.

]3]-محمد تقي مصباح اليزدي، نظريه سيايس اسالم )النظرية السياسية لإلسالم(، ج 1، ص 68، مؤسسه آموزيش بژوهيش امام خميني )رحمه الله(، قم 

املقدسة، 1378 هـ ش. )مصدر فاريس(.
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ــني شــكل االســتفادة  ــه ال يب ــة، ولكن ــة والكيميائّي ــص الفيزيائّي ــد الخصائ تحدي

منهــا مبــا يضمــن الســعادة الحقيقّيــة لإلنســان. إمنــا الديــن هــو الــذي عليــه أن 

يحكــم يف هــذا الشــأن«]]].

بأن لإلسالم كلمته وحكمه بشأن جميع  اعتقاده  اليزدي ضمن  األستاذ مصباح  إن 

شؤون حياة اإلنسان، يؤكد يف الوقت نفسه عىل أن تأثريه يأيت من طريق )النظام القَيمي 

واألخالقي(]]]. من ذلك عىل سبيل املثال أن:

ــا، أو  ــح له ــلوب اإلداري الصحي ــاُن األس ــٍة، وبي ــٍة تجاري ــعٍ أو ورش »إدارُة مصن

تقديــم املــروع والربنامــج والســيطرة عــى تطبيقــه، وتحديــد الفــرتة الزمنيــة 

ــم  ــل العل ــي يتكف ــؤون اإلدارة الت ــن ش ــو م ــات، ه ــج واملعطي ــة النتائ ودراس

بتلبيتــه واملســؤولية عنهــا، وأمــا مــا هــو الــيشء الــذي يجــوز إنتاجــه يف ذلــك 

املصنــع أو تلــك الورشــة ومــا هــو الحــالل والحــرام ومــا يرتبــط بــروح اإلنســان، 

فهــو مــن مهــام الديــن]]].

ــي  ــة الت ــة العلمّي ــر اآللي ــن ينك ــاك م ــس هن ــالمي، إذ لي ــاد اإلس أو يف االقتص

ــٍم  ــن اإلســالمي يشــتمل عــى قَي ــكالم هــو أن الدي ــد أن ال تحكــم الســوق، بي

خاّصــٍة تؤثــر عــى جميــع األبعــاد االقتصاديــة لــدى املســلمني، مــن قبيــل: كميــة 

ــة مــن إنتاجهــا، وقيمتهــا، والتنافــس  ــوع البضاعــة، والغاي ــاج، ون ــة اإلنت وكيفي

ــريٍّ يف  ــالٍف جوه ــود اخت ــي وج ــكالم ال يعن ــذا ال ــا. إال أن ه ــاري، وبيعه التج

النظــام العلمــي لالقتصــاد يف ســوق املســلمني وغــري املســلمني«]4].

وقد نّوه األستاذ مصباح اليزدي قائالً:

ــاً ال  ــامً توصيفّي ــه عل ــامع( بوصف ــم االجت ــف )عل ــع إىل تعري ــب الجمي »يذه

دســتوريّاً... وال بــد مــن التنبيــه إىل أن توصيفيــة علــم االجتــامع ال تعنــي أنــه ال 

]1]-املصدر أعاله، ص 62.

]2]-محمد تقي مصباح اليزدي، بيش نيازهاي مديريت اسالمي )مقتضيات اإلدارة اإلسالمية(، ج 1، ص 288، مؤسسه آموزيش بژوهيش امام خميني )رحمه 

الله(، قم املقدسة، 1377 هـ ش. )مصدر فاريس(.

]3]-محمد تقي مصباح اليزدي، نظريه سيايس اسالم )النظرية السياسية لإلسالم(، ج 1، ص 68، 1378 هـ ش. )مصدر فاريس(.

]4]-محمد تقي مصباح اليزدي، بيش نيازهاي مديريت اسالمي )مقتضيات اإلدارة اإلسالمية(، ج 1، ص 286، 1377 هـ ش. )مصدر فاريس(.
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يتعاطــى مــع الدســتورية أو يرتبــط بهــا. ويف الحقيقــة ميكــن لعلــم االجتــامع 

ــد الطريــق إىل بعــض العلــوم الدســتوريّة، كــام هــو كذلــك، ومــن هنــا  أن ميّه

ــه  ــك كل ــع ذل ــة. وم ــات العلمّي ــن التطبيق ــري م ــب الكث ــه تكتس ــإن معطيات ف

فــإن حقائــق علــم االجتــامع يتــم توظيفهــا واالســتفادة منهــا بعــد اكتشــافها يف 

مختلــف حقــول األخــالق والرتبيــة والتعليــم والفــن والحقــوق، إال أن االمتيــاز 

واالختــالف بــني علــم االجتــامع والعلــوم الدســتورية يبقــى قامئــاً«]]].

يذهب سامحة الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي إىل االعتقاد قائالً:

»هناك يف اإلسالم الحقيقي قاعدٌة عاّمٌة ميكن من خاللها أن نستخرج ونستنبط 

العلوم  يف  املتخصصني  )أي:  لهؤالء  ميكن  التي  واملساعدة  الجزئية.  األحكام 

ومختلف الحقول العلمية( تقدميها هي تحديد املصاديق لتلك القواعد العاّمة. 

وعليه فإن امتالكنا لإلسالم ال يعني استغناءنا عن جميع العلوم األخرى، بل إننا 

يف الحد األدىن نحتاج إىل مختلف العلوم يف معرفة املوضوعات. كام أننا يف املقابل 

ال ميكن أن نستغني عن اإلسالم ملجرّد تعلمنا لبعض العلوم؛ إذ ال جدوى من بيان 

املوضوعات دون معرفة أحكامها«]]].

3. رضورة تناسب املسائل اإلنسانية واالجتامعية يف مناهجها

التعارض  استحالة  عىل  آخُر  شاهٌد  واألساليب  املناهج  بني  املساحة  اختالف  إن 

بهذا  قالوا  إمنا  والدين  العلم  بني  بالتعارض  القائلني  وإن  والدين،  العلم  بني  الحقيقي 

التعارض نتيجًة لغفلتهم عن هذه الحقيقة. وعليه ميكن اعتبار هذه النقطة واحدًة من 

طرق حّل التعارض بني العلم والدين من وجهة نظر األستاذ مصباح اليزدي.

لقد ذهب سامحة الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي إىل االعتقاد قائالً:

ــاً، بــل هــو  ــاً أو تعاقديّ »...إن رســم الحــدود بــني األســاليب ليــس أمــراً اعتباريّ

ــة يقتــيض  ــوم الطبيعي ــوع مســائل العل ــوم. إن ن مقتــىض طبيعــة مســائل العل

]1]-محمد تقي مصباح اليزدي، مشكاة، جامعه وتاريخ از ديدگاه قرآن )املجتمع والتاريخ من وجهة نظر القرآن(، ص 19 ـ 20. )مصدر فاريس(.

العلوم  األساسية يف  املباحث  انساين )سلسلة حوارات حول  بنيادي علوم  سلسله گفت وشنودهايي در مورد مباحث  اليزدي،  تقي مصباح  ]2]-محمد 

اإلنسانية(، حوار مع األستاذ محمد تقي مصباح اليزدي، فصلية: مصباح، السنة الثانية، العدد: 8، ص 19 ـ 20. )مصدر فاريس(.



   القععت المساخر ـ السطط و الثغظ404

أن يُســتفاد يف حلهــا مــن املنهــج التجريبــي ومــن املقدمــات التــي تحصــل مــن 

طريــق التجربــة الحســّية. ومــن ناحيــٍة أخــرى فــإن املســائل املرتبطــة باملجرّدات 

ــل ال  ــّية، ب ــارب الحس ــطة التج ــّل بواس ــن أن تح ــة ال ميك ــري املادي ــور غ واألم

ميكــن حتــى نفيهــا بالعلــوم التجريبيــة، مــن ذلــك عــى ســبيل املثــال: مــا هــي 

ــروح  ــاف ال ــن اكتش ــٍة ميك ــأيِّ أداٍة علمي ــرٍب وب ــية ويف أي مخت ــة الحس التجرب

ــات عــدم وجودهــا؟«]]]. واملجــرّدات أو إثب

4. جدوائية كل واحٍد من أنواع القضايا الدينّية واملعطيات التجريبّية يف حقول من 

املسائل اإلنسانّية

أ ـ مجاالت عدم جدوائية القضايا الدينّية

ُسئل األستاذ الشيخ مصباح اليزدي: ما هو حجم تدخل أحكام الدين اإلسالمي يف 

األفعال االختيارية للبرش؟ وهل يتعنّي علينا ـ كمسلمني ـ أن نؤمن بأن لإلسالم حكامً يف 

كل يشٍء؟ أم ميكن القول بوجوب ترك بعض املسائل؟ كأن نقول مثالً: إن اإلسالم ال يُبدي 

حكامً بشأن قوانني املرور، ولكنه يحكم بشأن علوم من قبيل علم االجتامع أو االقتصاد؟

فقال سامحة األستاذ محمد تقي مصباح اليزدي يف الجواب عن ذلك:

»إن اإلسالم يف ما يتعلق بالحقائق الخارجّية، ال يُلزم نفسه بأيِّ يشٍء. فاإلسالم ـ 

عى سبيل املثال ـ ال يقول لنا ما هو مقدار ما تعطيه لنا شجرة التفاح من مثٍر، وما 

هي رشائط وظروف إمثارها... فهذه األمور ليست من شأن اإلسالم. فاإلسالم إمنا 

جاء لهداية البر، و[بيان] ما يؤّدي إىل سعادته. إن اإلسالم عبارٌة عن سلسلٍة من 

املسائل التي يجب أن نعتقد بها، من قبيل: وجود الله والقيامة )املبدأ واملعاد(، [و] 

النبوة، وما إىل ذلك. كام أن اإلسالم يحتوي عى سلسلة من األحكام العملية املرتبطة 

بسلوك اإلنسان، ومنه ما هو جزٌء من التعاليم املرتبطة باملنظومة األخالقية والقّيمية 

.[[[» لإلسالم. ورمبا تناول اإلسالم جانباً من هذه األمور واملسائل بشكٍل عريضٍّ

]1]-محمد تقي مصباح اليزدي، آموزش فلسفه )تعلم الفلسفة(، ج 1، ص 112، سازمان تبليغات اسالمي، ط 4، طهران، 1370 هـ ش. )مصدر فاريس(.

العلوم  األساسية يف  املباحث  انساين )سلسلة حوارات حول  بنيادي علوم  سلسله گفت وشنودهايي در مورد مباحث  اليزدي،  تقي مصباح  ]2]-محمد 

اإلنسانية(، حوار مع األستاذ محمد تقي مصباح اليزدي، فصلية: مصباح، السنة الثانية، العدد: 8، ص 18 ـ 19. )مصدر فاريس(.
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كام أنه يرى أن نظرة أولئك الذين يتوقعون الحصول من القرآن والسنة عىل وصفٍة 

جاهزٍة لكلِّ مشكلٍة أو معضلٍة اجتامعيٍّة، هي رؤيٌة سطحيٌة وساذجٌة إىل اإلسالم]]].

وبطبيعة الحال يذهب الشيخ مصباح اليزدي إىل االعتقاد قائالً:

ــة،  ــوم غــري الديني ــن إىل حقــل العل ــا الدي ــي تركه ــري مــن املســائل الت »إن الكث

تنــدرج بشــكٍل مــا ضمــن الدائــرة الدينّيــة، وذلــك عندمــا تتخــذ تلــك املســائل 

ــًة«]]]. ــًة وقَيمّي صبغــًة أخالقّي

ب ـ مساحات عدم جدوائية املعطيات التجريبية

كام تقدم يف معرض البحث عن نقاط ضعف العلوم التجريبيّة، فقد ذهب األستاذ 

اليزدي إىل االعتقاد قائالً: بااللتفات إىل مختلف األبعاد الوجوديّة لإلنسان، ال  مصباح 

ميكن التوّصل إىل معرفٍة كاملٍة ودقيقٍة باإلنسان من خالل املعطيات التجريبيّة]]].

كام ذهب إىل االعتقاد قائالً:

»إن قيمــة الخصوصيــة الكميــة تكمــن غالبــاً يف الظواهــر املادية. والــذي يحتوي 

عــى صبغــٍة معنويّــٍة وروحّيــٍة ال ميكــن تقييمه بواســطة املعايــري الكّمية]4].

وعــى هــذا األســاس فــإن التجربــة الحســية ال تُجــدي يف مثــل هــذه املــوارد، يك 

تكــون متعارضــًة مــع املعطيــات الدينّيــة. ويف هــذه املــوارد إمنــا يُســتفاد مــن 

ــض  ــتفيد يف بع ــك نس ــى ذل ــالوًة ع ــط. وع ــّية فق ــة والقياس ــاليب العقلّي األس

األحيــان مــن )الوحــي( للكشــف عــن الكثــري مــن الحقائــق«]5].

3 ـ أسباب توجيه احتمال التعارض

1. شمولية حقل إرشاف الدين والقضايا الدينية

يذهب األستاذ مصباح اليزدي إىل االعتقاد بأنه ال يوجد سلوٌك إال وهو مؤثِّر ـ بنحٍو 

]1]-محمد تقي مصباح اليزدي، بيش نيازهاي مديريت اسالمي )مقتضيات اإلدارة اإلسالمية(، ج 1، ص 285، 1377، هـ ش. )مصدر فاريس(.

]2]-محمد تقي مصباح اليزدي، نظريه سيايس اسالم )النظرية السياسية لإلسالم(، ج 1، ص 60، 1378 هـ ش. )مصدر فاريس(.

]3]-محمد تقي مصباح اليزدي، بيش نيازهاي مديريت اسالمي )مقتضيات اإلدارة اإلسالمية(، ج 1، ص 285، 1377، هـ ش. )مصدر فاريس(.

]4]-املصدر أعاله، ص 31.

]5]-املصدر أعاله، ص 294.
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من األنحاء ـ يف سعادتنا وشقائنا، وعليه يجب أن نذعن بأن الدين ميكنه أن يبدي رأيه 

يف جميع شؤون حياتنا، ويبني الناحية القيمية واألخالقية فيها]]].

كام نّوه سامحة الشيخ مصباح اليزدي قائالً:

»يــرى املســلمون أن الديــن يحظــى بشــموليٍة، فهــو يحتــوي عــى جميــع 

املســائل الفرديــة واالجتامعيــة لإلنســان، وهــو يشــمل عالقــة اإلنســان بخالقــه، 

ــة  ــول املســائل االجتامعي ــع حق ــه يف اإلنســانية، وجمي ــة اإلنســان بإخوت وعالق

ــون  ــى الك ــم ع ــو الحاك ــه ه ــرى أن الل ــالم ي ــة، ألّن اإلس ــية والدولي والسياس

واإلنســان. وعــى هــذا األســاس فــإن حقــل السياســة واالقتصــاد والرتبيــة 

والتعليــم واإلدارة وســائر املســائل املرتبطــة بالحيــاة، تنــدرج ضمــن مجموعــة 

ــة«]]]. ــم الدينّي ــكام والقَي األح

وقد ذهب سامحة األستاذ مصباح اليزدي إىل االعتقاد قائالً:

»عندما ننظر إىل الحياة الدنيا بوصفها متصلًة بالحياة يف اآلخرة، واعتقدنا بأن 

مجموع سلوكيات وأفعال اإلنسان تساهم يف كامله أو شقائه وانحطاطه، وأنه 

ستتخذ صبغًة  فإنها  األبدية،  وسعادتنا  النهايئ  كاملنا  تؤثر يف  أن  ألفعالنا  ميكن 

أخالقّيًة وقَيمّيًة، ونعطي الحق للدين يف الحكم بشأنها]]].

وباختصــاٍر فــإّن الديــن مــن وراء النتائــج الدنيويــة لألفعــال، ينظــر إىل الجانــب 

اآلخــر، حيــث تــؤدي هــذه النتائــج باإلنســان إىل الجنــة أو الجحيــم]4].

ــع  ــه يف جمي ــدي رأي ــدوره يب ــم ب ــات إىل أن العل وعــى هــذا الشــاكلة، بااللتف

هــذه الحقــول، يــرد احتــامل التعــارض يف أوجــه النظــر. ولكــن حيــث إن 

ــن األعــامل  ــة م ــة واألخالقّي ــة القيمّي ــٌم ال ينظــر إىل الناحي ــا هــو عل ــم مب العل

ــم«]5]. ــاين العل ــل مب ــم يف حق ــع العل ــن م ــي الدي ــأيت متاه ــلوكّيات، ي والس

]1]-محمد تقي مصباح اليزدي، نظريه سيايس اسالم )النظرية السياسية لإلسالم(، ج 1، ص 62، 1378 هـ ش. )مصدر فاريس(.

]2]-املصدر أعاله، ص 23.

]3]-املصدر أعاله.

]4]-املصدر أعاله، ص 61.

]5]-محمد تقي مصباح اليزدي، بيش نيازهاي مديريت اسالمي )مقتضيات اإلدارة اإلسالمية(، ج 1، ص 22، 1377، هـ ش. )مصدر فاريس(.
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حياة  شؤون  جميع  بشأن  حكامً  لإلسالم  أن  اليزدي  مصباح  األستاذ  سامحة  يرى 

الدولية،  والعالقات  املجتمع،  وقيادة  الخاصة،  أو  العامة  اإلدارة  بينها:  ومن  اإلنسان، 

وإّن أكرب دوٍر له بوصفه ديناً يكمن يف تأثريه من طريق )النظام األخالقي والقَيمي(]]]. 

ـ  املوارد  بعض  يف  هناك  يكون  قد  الحقول،  هذه  يف  رأٌي  بدوره  للعلم  يكون  وحيث 

بااللتفات إىل املباين والقيَم املقبولة ـ تعارٌض للعلم مع التعاليم الدينية.

2. التعاليم الدينية الناظرة إىل بعض املسائل العلمية

تحكم  التي  اآلليات  بأن  االعتقاد  إىل  اليزدي  األستاذ مصباح  الشيخ  يذهب سامحة 

السوق تقوم عىل أسس املعطيات التجريبية، ومن هنا ال يوجد فرٌق جوهريٌّ يف النظام 

العلمي لالقتصاد بني سوق املسلمني وغري املسلمني. إذاً ميكن للعلم التجريبي أن يبدي 

رأيه بشأن هذه اآلليات، بيد أن اإلسالم يحتوي عىل قيٍم خاّصٍة، »تؤثر عى جميع األبعاد 

االقتصاديّة لدى املسلمني، من قبيل: كمية وكيفية اإلنتاج، ونوع البضاعة، والغاية من 

إنتاجها، وقيمتها، والتنافس التجاري، وبيعها. إال أن هذا الكالم ال يعني وجود اختالٍف 

جوهريٍّ يف النظام العلمي لالقتصاد يف سوق املسلمني وغري املسلمني«]]].

ويف الحقيقة ال ميكن للعلم التجريبي أن يحكم بشأن القيَم الحاكمة عىل هذه اآلليات، 

وإمنا التنظري يف هذا الشأن هو من شؤون الدين. وقد نّوه األستاذ مصباح اليزدي قائالً:

»إن التعارض بني العقل والنقل )بني العلم والدين( إمّنا يُفرتض حيث ميكن إثبات أمٍر 

من طريق العقل ومن طريق النقل أيضاً. وحيث ال يكون هناك عّدُة طرٍق، لن يكون 

هناك تعارٌض. فعى سبيل املثال ال ميكن لشخٍص أن يقول: هل االعتقاد بالتوحيد 

ينسجم مع العلم أم ال؟ فليس هذا هو حقل العلم. فحيث ال يرتبط األمر بحقل 

التجربة الحسّية، ال يكون للعلم هناك نفٌي وال إثباٌت، كام ال ميكن القول يف دائرة 

التعبديات مثالً: إنها ال تنسجم مع الربهان العقيل. وبطبيعة الحال فإن األحكام 

التعبدية تشتمل عى مصالح ومفاسد، وبعضها يثبت من طريق التجربة«]]].

]1]-املصدر أعاله، ج 1، ص 288.

]2]-املصدر أعاله، ص 286.

]3]-محمد تقي مصباح اليزدي، سلسله درس هايي در باره معرفت ديني 2 )سلسلة دروس يف املعرفة الدينية 2(، فصلية: مصباح، السنة السادسة، العدد: 

21، ص 14 ـ 15. )مصدر فاريس(.



   القععت المساخر ـ السطط و الثغظ408

األحكام.  الكشف عن جميع مصالح ومفاسد  يستطيعان  ال  والعلم  العقل  أن  بيد 

والدين، هناك  العلم  واحٍد من  بكلِّ  الخاصة  الحقول  الرغم من  الحال عىل  وبطبيعة 

بعض املسائل املشرتكة بني العلم والدين.

يذهب الشيخ األستاذ مصباح اليزدي إىل االعتقاد قائالً:

»يف ما يتعلق باملقارنة بني نظريات اإلسالم وسائر النظريات املوجودة يف العلوم 

اإلنسانية، يجب عى من يريد دراسة النظريات يف مورد موضوعٍ خاصٍّ ـ دون أن 

تكون له تبعيٌة فكريٌّة ـ أن يدرك النظريات املطروحة يف الدين؛ إذ من املمكن 

أن يكتشف رأياً جديداً مل يكتشفه اآلخرون، أو ميكن أن يستنبط من الدين بعض 

املسائل التي ميكن للعلم أن يثبتها يف املستقبل«]]].

4 ـ مساحة وقوع التعارض وأشكالها

1. إمكان وقوع التعارض يف جميع العلوم اإلنسانية

يذهب الشيخ مصباح اليزدي إىل االعتقاد، قائالً:

»مــن املمكــن يف الكثــري مــن املــوارد أاّل تكــون النظريــات الســائدة منســجمًة 

مــع التعاليــم اإلســالمية لســبٍب مــن األســباب؛ ولذلــك ال يكــون القبــول 

ــم مــع  ــاك انســجاٌم يف عل ــه مــن املمكــن أاّل يكــون هن ــى أن ــاً. مبعن بهــا ممكن

النظريــات املطروحــة يف الديــن. إن مــن الواقعيــة أن النصــوص الدينيــة لإلســالم 

تحتــوي عــى مســائَل بشــأن معرفــة اإلنســان، ال تنســجم أحيانــاً مــع املعلومــات 

الناشــئة مــن العلــوم اإلنســانية، بيــد أن الوقــوف عــى املــوارد التــي تتفــق أو 

تختلــف فيهــا نظريــات العلــوم اإلنســانية مــع النظريــات املطروحــة يف املصــادر 

الدينيــة، بحاجــٍة إىل دراســٍة عميقــٍة وجــاّدٍة]]].

إذا أردنــا أن نؤمــن ببعــض األفــكار والنظريــات يف حقــل علــم االجتــامع والحقــوق 

والسياســة ومــا إىل ذلــك، تعــنّي علينــا التخــيل عــن املــدارس التــي تــّم تقدميهــا لنــا 

]1]-املصدر أعاله، ص 23 ـ 24.

]2]-محمد تقي مصباح اليزدي، بيش نيازهاي مديريت اسالمي )مقتضيات اإلدارة اإلسالمية(، ج 1، ص 22، 1377، هـ ش. )مصدر فاريس(.
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مــن طريــق ترجمــة الكتــب األجنبيــة والرتويــج لهــا، ونعمــل بــدالً مــن ذلــك عــى 

طــرح نظريــاٍت جديــدٍة يف حقــل العلــوم اإلنســانية بحيــث تنســجم مــع عقائدنــا 

الدينيــة مــن الناحيــة العلمّيــة ومــن حيــث املبــاين واألصــول أيضــاً«]]].

2. أشكال التعارض املمكنة

النظريات  تنسجم  أاّل  بإمكانية  االعتقاد  إىل  اليزدي  الشيخ مصباح  يذهب سامحة 

األسباب، ولذلك ال  لبعض  الدين والعقائد اإلسالمية  املوارد مع  الكثري من  السائدة يف 

الدين أن يحصل عىل رؤية  يكون االعتقاد بها أمراً ممكناً. يرى سامحته أن عىل عامل 

، ليتحقق بعد ذلك ماّم إذا كان رأي الدين يتفق مع الرأي  الدين بشأن موضوٍع خاصٍّ

املقبول يف ذلك العلم أو يعارضه. وإذا كان يعارضه، فهل التعارض سطحيٌّ أم أصويلٌّ؟ 

إذ االختالف بني املصادر الدينية واملعطيات العلميّة يتجه يف بعض األحيان إىل اتجاهني 

متعاكسني متاماً، إىل الحد الذين يعمل كلُّ واحٍد منهام عىل نفي اآلخر وطرده بشكٍل 

كامٍل، مبعنى أنه ال مندوحة من قبول أحدهام ورفض اآلخر، وال يوجد طريٌق ثالٌث، 

وتارًة يكون التعارض بينهام سطحيّاً وقابالً للرفع]]].

3. مناذج من التعارض الظاهري

يذهب سامحة الشيخ مصباح اليزدي إىل االعتقاد قائالً:

»يذعن الجميع بأن القرآن الكريم يشتمل عى بعض األمور التي قد تبدو للوهلة 

األوىل غريَ منسجمٍة مع العقل، بل قد تبدو غريَ منسجمٍة حتى مع بعض اآليات 

القرآنية األخرى، من قبيل قوله تعاىل: )الرَّْحَمُن َعَى الَْعرِْش اْسَتَوى(]]]. إن هذا 

ليقولوا:  واملشّبهة  املجّسمة  لدى  ذريعًة  أوجد  قد  املتشابهة  اآليات  من  النوع 

حيث يستوي الله عى العرش، إذاً يجب أن يكون جسامً. وعى كلِّ حاٍل يحدث 

ينفي  الذي  العقل  وبني  ـ  الفهم  هذا  بحسب  ـ  اآلية  هذه  ظاهر  بني  تعارٌض 

الصفات الجسمية عن الله سبحانه وتعاىل. وهكذا األمر بالنسبة إىل التعارضات 

]1]-محمد تقي مصباح اليزدي، نظريه سيايس اسالم )النظرية السياسية لإلسالم(، ج 1، ص 154، 1378 هـ ش. )مصدر فاريس(.

]2]-محمد تقي مصباح اليزدي، بيش نيازهاي مديريت اسالمي )مقتضيات اإلدارة اإلسالمية(، ج 1، ص 22 ـ 23، 1377، هـ ش. )مصدر فاريس(.

]3]-طه: 5.
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التي يتم طرحها بأشكاٍل أخرى؛ إذ يشتمل القرآن والروايات يف بعض املناسبات 

ـ أن  املثال  ـ عى سبيل  الدين األصلية. من ذلك  أموٍر ليست من مسائل  عى 

الله تعاىل عندما يريد أن يدعو الناس إىل الشكر والعبادة وتعظيم آياته، يقول 

لهم: )أَلَْم تََرْوا كَْيَف َخلََق اللَُّه َسْبَع َسَمَواٍت ِطَباًقا(]]]، وهذا ال يشكل موضوعاً 

أصلّياً للدين، وإمنا يأيت عليه الله بشكٍل عريضٍّ لحّث الناس عى التدبّر يف عظيم 

أّي  إثباتها من طريق  يتّم  املسألة مل  بيد أن هذه  خلقه، واإلقبال عى عبادته. 

علٍم من العلوم الراهنة. وهكذا يف خلق اإلنسان؛ إذ هناك آية تقول: )َفلَْيْنظُِر 

َائِِب(]]]. يف  لِْب َوالرتَّ اإْلِنَْساُن ِممَّ ُخلَِق * ُخلَِق ِمْن َماٍء َداِفٍق * يَْخُرُج ِمْن بَنْيِ الصُّ

حني أن النظريات الراهنة ال ترى ربطاً بني نطفة اإلنسان بالصلب والرتائب، وإمنا 

لها وعاؤها الخاص الذي تستقّر فيه، وقناتها الخاصة التي تخرج منها. هذه من 

املوارد املعدودات التي أدت بالبعض إىل أن يتوّهم أن الدين اإلسالمي ال ينسجم 

مع العلم أو الفلسفة... وهناك اليوم نجد نظرية تطّور األنواع مطروحًة يف علم 

األحياء بوصفها نظريًّة علمّيًة. يف حني أن املوجود يف القرآن الكريم بشأن خلق 

اإلنسان وأبناء آدم وحواء ال ينسجم مع هذه النظريّة«]]].

طريقة حّل التعارض الظاهري بين القضايا الدينية والقضايا 

التجريبية

من بني املسائل األخرى املطروحة بشأن العالقة بني العلم والدين، هو كيفية اإلجابة 

عىل إشكال إبطال القضايا الدينية باملعطيات التجريبية )وبعبارٍة أخرى: التعارض بني العلم 

والدين(. بااللتفات إىل مفاد املحاور املتقدمة، ميكن القول يف مقام اإلجابة عن السؤال 

أعاله أن األستاذ الشيخ مصباح اليزدي، يرى إمكانية حل مشكلة التعارض الظاهري بني 

مدلول القضايا الدينية واملعطيات التجريبية، عىل النحو اآليت:

]1]-نوح: 15.

]2]-الطارق: 5 ـ 7.

]3]-محمد تقي مصباح اليزدي، سلسله درس هايي در باره معرفت ديني 2 )سلسلة دروس يف املعرفة الدينية 2(، فصلية: مصباح، السنة السادسة، العدد: 

21، ص 9 ـ 13. )مصدر فاريس(.
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1. ترك بعض القضايا العلمّية والدينية

1. املعطيات التجريبية غري املنسجمة مع املباين والتعاليم الدينية املعتربة

التعاليم  مع  التجريبية  املعطيات  تعارض  أن  اليزدي  مصباح  الشيخ  األستاذ  يرى 

الدينية اليقينية إذا مل يتّم رفعه، فإنه لن يكون مقبوالً، ويتعنّي عىل علامء املسلمني أن 

يرتكوه. فكام تقّدم أن ذكرنا فقد نّوه األستاذ مصباح اليزدي أن من املمكن يف الكثري 

من املوارد أاّل تكون النظريات السائدة منسجمًة مع الدين والعقائد اإلسالمية لسبٍب 

ً]]]. كام يذهب سامحته إىل االعتقاد ـ يف  وآخَر؛ وعليه ال يكون القبول بها أمراً ممكنا

ما يتعلق مبقارنة نظريات اإلسالم مع سائر النظريّات األخرى يف العلوم اإلنسانيّة ـ بأن 

الذي يتبنى اآلراء اإلسالمية، ويعتقد بأن ما جاء من الله والنبي )صىل الله عليه وآله 

وسلم( صحيٌح، ال يسعه أن يقبل رأياً مخالفاً لذلك، وال يرى أيَّ اعتباٍر للرأي املعارض 

لتعاليم الله والنبي األكرم]]].

2. القضايا الفاقدة لسند قوي من الدين

عىل  الحفاظ  بأن  االعتقاد  إىل  اليزدي  مصباح  تقي  محمد  الشيخ  سامحة  يذهب 

الدين من التحريف يقتيض املنع من االستناد إىل القضايا املفتقرة إىل ما يؤيّدها من 

التعاليم الدينية. وقد تحّدث سامحته يف هذا الشأن قائالً:

»تقــوم نصيحتــي العامــة عــى أن الروايــات التــي يتــم االســتناد إليهــا ـ حتــى 

ــي  ــربة والت ــات املعت ــن الرواي ــون م ــب أن تك ــامل ـ يج ــو االحت ــى نح ــو ع ول

ميكــن االســتناد إليهــا يف الفقــه. فــإن مجــرد ذكــر قصــٍة ال ســند لهــا، حتــى إذا 

كانــت منقولــًة يف كتــاٍب معتــرٍب، ال يكفــي لــيك نســتند إليهــا، وال ســيام يف مثــل 

هــذه املــوارد التــي قــد تــؤدي إىل ســوء الفهــم، وتفــيض إىل االنحــراف يف الفكــر 

والعمــل«]]].

]1]-املصدر أعاله، ص 22.

]2]-املصدر أعاله، ص 23.

]3]-مكتب التعاون بني الحوزة العلميّة والجامعة، مجموعه مقاالت حقوق )سلسلة مقاالت الحقوق(، املقالة التاسعة، ص 9.
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2. طريقة الحّل النهائية

ملشكلة  النهائية  الحل  طريقة  بيان  يف  اليزدي  مصباح  الشيخ  األستاذ  سامحة  قال 

التعارض بني العلم والدين يف اإلسالم:

»نحـن نعتقـد بـأن املناهـج واألسـاليب اليقينيـة العلمّيـة  سـواًء أكانـت مـن 

طريـق العقـل أو الوحـي أو مـن طريـق التجربة الحسـّية واليقينّيـةـ  ال تتعارض 

يف مـا بينهـا أبـداً، وإذا كان هنـاك مـن تعـارٍض )بحسـب الظاهـر(، فمـرّده إمـا 

إىل عـدم توظيـف إحـدى هـذه األسـاليب بشـكٍل صحيـحٍ، أو إىل أنـه قـد تـّم 

توظيفهـا يف غـري موردهـا، أو إىل أنـه قـد تـّم تصـّور نتيجـٍة أكـربَ مـام تـدل عليه 

بحسـب الواقـع. لنفـرتض أننـا جّربنـا شـيئاً عـى املسـتوى الشـخيص. إن علـامء 

املعرفـة أنفسـهم يقولـون: ليـس من الـرضوري أن تشـتمل األسـاليب التجريبية 

عـى نتائـَج يقينّيـٍة أزلّيـٍة وأبديّـٍة. إذاً معنـى هـذا الـكالم أنـه إذا شـوهد مـورٌد 

تتعـارض فيـه تجربتنـا الشـخصية مـع جانـب مـن الديـن، يحتمـل أن نكـون قد 

أخطأنـا يف تجربتنـا، أو قـد يُـرىـ  عى سـبيل املثـالـ  تضادٌّ بني األسـلوب العقيل 

وأسـلوب الوحـي. وهـذا بـدوره ال يخـرج عـن إحـدى حالتـني: فإمـا أاّل تكـون 

نتيجـة اسـتنباطنا مـن الوحي يقينّيًة، إذ تقّدم أن االسـتنباط مـن الوحي إمنا يقّدم 

لنـا نتيجـًة يقينّيـًة إذا كان قطعيَّ السـند وقطعـيَّ الداللة. فإذا كان السـند قطعّياً 

واملعنـى مبهـامً، مبعنـى أنه ليس قطعـيَّ الداللة، ال ميكن لنا أن نقـول بأّن النتيجَة 

التـي حصلنـا عليهـا واالسـتنباط الذي توصلنا إليه مـن الوحي، يقينّيـٌة. وعليه فإن 

كلَّ واحـٍد مـن النتائـج الحاصلة من خالل األسـاليب الخاصة بهـا، وبالنظر إىل أخذ 

الرائـط الالزمـة لتحقيـق النتائـج اليقينيـة، ال ميكـن أن تتعارض يف ما بينهـا. وإذا 

وقـع التعـارض فهـو ناشـٌئ إمـا مـن وجـود ضعـٍف أو خطـأٍ يف موضـعٍ مـا، أو من 

وجـود مغالطـٍة، أو عـدم لحاظ الرائط العلمّية لتجربتنـا، أو مل تكن النتيجة التي 

حصلنـا عليهـا من الوحـي صحيحًة، مبعنى أنها كانت مخدوشـة السـند أو الداللة. 

كـام يوجـد احتـامٌل أاّل تكـون هنـاك يف بعـض األحيـان قطعيـًة يف أيِّ مـن نتائـج 

الطرفـني، فـإذا رأينـاـ  عـى سـبيل املثـالـ  اختالفـاً بـني الوحـي والتجربة الحسـية، 

رمبـا نكـون قـد أخطأنـا يف النتيجة التـي حصلنا عليهـا من الوحي )بسـبب ضعف 
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السـند أو عـدم قطعيـة الداللـة(، وقد أخطأنا يف تجربتنا الحسـية أيضـاً. أو نتصّور 

يف بعـض املـوارد وجـود اختالف بـني الوحي ونتائج االسـتدالل العقـيل، فقد تكون 

النتيجـة التـي حصلنـا عليهـا مـن كل واحـٍد مـن هذيـن األسـلوبني غـريَ صحيحـٍة. 

مـن البديهـي أننـا يف هـذه املـوارد ال نسـتطيع الحديـث عـن االختالف بـني العلم 

والديـن؛ إذ ال منتلـك جوابـاً صحيحـاً عـن أيٍّ منهام«]]].

وقال سامحته يف نهاية املطاف:

»يف مــا يتعلــق بحقــل التعــاون العمــيل والعلــوم التطبيقيــة، حيــث يحــدد اللــه 

تعــاىل ورســوله تكليفنــا، ال نبحــث عــن مصــدٍر آخــَر لــيك يحــدد لنــا تكليفنــا. 

ــا  ــك فإنن ــه بذل ــا الل ــم ســلوكنا ال نقــول مــرًة: حيــث أمرن ــا يف تنظي ــى أنن مبعن

نقــوم بهــذا العمــل، ونقــوم مــرًة أخــرى بــذات العمــل بشــكٍل آخــَر؛ ألن عــامل 

االجتــامع الفــالين قــال كــذا، بحيــث نلتــزم بقــول عــامل االجتــامع بشــكٍل مســتقلٍّ 

ودون أن يســتند إىل قــوِل نبــيٍّ أو إمــاٍم. فــإن الــذي نســتند إليــه هــو القواعــد 

اإلســالمية العاّمــة والكليــة«]]].

يذهب سامحة الشيخ مصباح اليزدي إىل االعتقاد قائالً:

»يحصــل يف بعــض األحيــان أن يفهــم بعــض األشــخاص شــيئاً مــن اآليــات بتأثــري 

ــة الخاّصــة للشــخص نفســه.  مــن ذهنيتهــم الخاصــة. وهــذا يعــود إىل الذهنّي

بيــد أّن هــذه املــوارَد معــدودٌة. وهــذا مــن بــني اآلفــات التــي تهــدد النصــوص 

الدينّيــة، مبعنــى أن نفــرس النصــوص الدينّيــة عــى أســاس الرواســب الذهنّيــة. 

ــيل  ــة، والتخ ــة العلمي ــات الظني ــن الفرضي ــوع م ــذا الن ــر به ــي التأث ــال ينبغ ف

عــن التعاليــم الدينيــة القطعيــة. بــل وال يصــّح رفــع اليــد عــن ظاهــر اآليــات 

اســتناداً إىل بعــض القواعــد العلميــة، واملصــري إىل املعنــى املجــازي«]]].

العلوم  األساسية يف  املباحث  انساين )سلسلة حوارات حول  بنيادي علوم  سلسله گفت وشنودهايي در مورد مباحث  اليزدي،  تقي مصباح  ]1]-محمد 

اإلنسانية(، حوار مع األستاذ محمد تقي مصباح اليزدي، فصلية: مصباح، السنة الثانية، العدد: 8، ص 17 ـ 18. )مصدر فاريس(.

]2]-املصدر أعاله، ص 10 ـ 20. وانظر أيضاً للوقوف عىل عبارات مشابهة: املصدر أعاله، ص 21 ـ 22.

السنة  فصلية: معرفت،  الدينية(،  النصوص  أساليب فهم  ميزگرد روش شنايس فهم متون ديني )طاولة بحث  اليزدي وآخرين،  ]3]-محمد تقي مصباح 

السادسة، العدد: 4، ص 14. )مصدر فاريس(.



   القععت المساخر ـ السطط و الثغظ414

وقال األستاذ مصباح اليزدي أيضاً:

»نحـن ال ندافـع عن التعارضات املوجودة يف املسـيحّية واليهوديّة، وذلك بسـبب 

تعـرّض هذيـن الكتابـني إىل التحريـف، وال ميكـن االعتـامد عليهـام لذلـك. وأمـا 

القـرآن الكريـم فحيـث ال يطالـه التحريـف، وكذلـك الروايـات ذات األسـانيد 

املتواتـرة والقطعيـة بسـبب اعتبارهـا، فإننـا ندافـع عنهـا... إن الـذي نذكـره من 

تعاليـم الديـن، عبـارة عـن املفـاد القطعـي لآليـات والروايـات. فعلينـا أوالً أن 

نبحـث فيـام إذا كان الدليـل الـذي ننسـبه إىل الديـن قطعّياً أم ظنّيـاً؟ يحدث يف 

الكثـري مـن املـوارد أن يفتـي فقيـٌه بفتـًوى، وتكـون فتـواه ظنيـًة. وهنـا نحـن ال 

ننسـب هـذه الفتـوى إىل الديـن عـى نحـو القطـع واليقـني. ومـن ناحيـٍة أخرى 

عندمـا يتـم طـرح مسـألٍة بوصفهـا نظريـًة علمّيـٍة، يجـب علينـا أن نـرى هـل 

هـذه النظريّـة ثابتـٌة يف محلهـا، أم هـي مجرُّد فرضيـٍة مل تصـل إىل مرحلة القطع 

التـي تجعـل منهـا قانونـاً، وإذا تحولـت إىل قانـون، فهـو ليـس قانونـاً رضوريّـاً 

وكلّيـاً، وإمنـا هو قانـوٌن قابٌل للنقض واالسـتثناء. إن التعارض بـني العقل والنقل، 

إمنـا يفـرتض حيـث ميكـن إثبـات أمـٍر مـا مـن طريـق العقـل ومـن طريـق النقل 

أيضـاً. وحيـث ال يكـون هنـاك عـّدُة طـرٍق، لن يكـون هنـاك تعـارٌض. إن حدود 

العلـم تكمـن يف األشـياء التـي تقبـل التجربـة الحسـية. وحيـث ال يكـون األمـر 

مرتبطـاً بالتجربـة الحسـية، ال يكـون هناك للعلـم نفٌي وإثباٌت. فليـس األمر بأن 

العلـم قـد بلـغ نهايته وتم الكشـف عـن جميع الحقائـق، ومل يبق هنـاك موضٌع 

لكشـٍف جديـٍد. و عليـه ال ينبغي أبـداً أن نعترب العلم معارضـاً لألحكام الرعية، 

مبعنـى أننـا ال نحصـل أبـداً عـى يقـنٍي بـأّن تلـك املصلحة التـي متّـت مراعاتها يف 

الحكـم مل يعـد لهـا مـن وجوٍد. فقـد تكون ال تـزال موجـودًة دون أن نعلم ذلك. 

وهنـا يـأيت دور األحـكام التعّبديـة. يجب القـول بأننا نعمل بكل مـا يقوله النبي 

واإلمـام، سـواًء علمنـا مبصلحتـه أو مل نعلـم، ألن التجربـة التاريخيـة قـد أثبتـت 

أننـا نظـن العلـم بالكثري من األمـور، ليتضح بعـد ذلك أننا كنا مخطئـني يف ظننا. 

فقـد يتـم الكشـف يف املسـتقبل عـن أمـوٍر مل يتـم الكشـف عنهـا. بـل أكـرث مـن 

ذلـك رمبـا ال يتـم الكشـف عـن أمـٍر إىل نهايـة العمـر، فـام هـو الدليـل عـى أن 
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جميـع األمـور سـوف يتـم الكشـف عنهـا؟ والحاصـل أنـه ال يوجـد تعـارٌض أبداً 

بـني أمريـن حاصلني مـن طريقني مختلفـني للمعرفـة القطعية. فكلـام كان هناك 

تعـارٌض كان أحـد املتعارضـني قطعّيـاً ويكـون اآلخر ظنّيـاً«]]].

العالقة بين العلم والدين

ال يذهب سامحة األستاذ الشيخ مصباح اليزدي إىل عدم التعارض بني العلم والدين يف 

املوارد القطعية فحسب، بل يرى إمكان أن يكمل أحدهام اآلخر يف الكثري من املوارد. وقد 

بنّي سامحته موارد ارتباط العلم والدين يف اإلسالم عىل النحو اآليت:

ي تحديد مصاديق الأحكام
1. حاجة الدين إ� سائر العلوم �ف

اليزدي أن اإلسالم الحقيقي يشتمل عىل  الله محمد تقي مصباح  ذكر سامحة آية 

قواعَد عاّمٍة وكليٍة، ميكن من خالل االستناد إليها استخراج األحكام الجزئية واستنباطها. 

ويف ما يتعلق مبعرفة املصاديق الجزئية، قد نتعرّف عىل بعض املوارد بأنفسنا، ويتعرّف 

العلامء اآلخرون عىل املوارد األخرى ويعملون بذلك عىل تحديدها لنا. وعليه فإن مساعدة 

املتخصصني يف العلوم والحقول املتنّوعة لعلامء الدين، تكمن يف تحديد املصداق لتلك 

العلوم  فليس األمر بحيث ميكن لإلسالم وحده أن يغنينا عن سائر  الكلية. إذاً  القواعد 

األخرى. نحن نحتاج إىل العلوم املتنّوعة يف معرفة املوضوعات يف الحد األدىن. كام ليس 

بيان  فائدة من  ال  إذ  اإلسالم،  تغنينا عن  األخرى، سوف  األمور  تعلمنا  إذا  بحيث  األمر 

املوضوعات، إذا مل يتّم تعيني الحكم]]].

ي حقل الأفعال بواسطة العلوم التجريبية
2. إثبات بعض مسائل الدين �ف

قال سامحة األستاذ الشيخ مصباح اليزدي:

»يعمــل الديــن يف حقــل الســلوكيات عــى بيــان مســائل ميكــن لنــا أن نثبتهــا مــن 

خــالل التجــارب الحســية. إذاً ال بــّد قبــل كل يشء مــن تحديــد مســاحة الديــن وما 

]1]-محمد تقي مصباح اليزدي، سلسله درس هايي در باره معرفت ديني 2 )سلسلة دروس يف املعرفة الدينية 2(، فصلية: مصباح، السنة السادسة، العدد: 

21، ص 11 ـ 16. )مصدر فاريس(.

العلوم  األساسية يف  املباحث  انساين )سلسلة حوارات حول  بنيادي علوم  سلسله گفت وشنودهايي در مورد مباحث  اليزدي،  تقي مصباح  ]2]-محمد 

اإلنسانية(، حوار مع األستاذ محمد تقي مصباح اليزدي، فصلية: مصباح، السنة الثانية، العدد: 8، ص 19 ـ 20. )مصدر فاريس(.
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هــي أطــره، والقــول بعــد ذلــك: إن كل مــا يتــّم إثباتــه يف هــذا اإلطــار ـ  ســواًء مــن 

طريــق العقــل أو مبســاعدة العلــوم الحســّية والتجربيــة أو مــن طريــق الشــهود 

العرفــاينـ  إذا كان كاشــفاً عــن اإلرادة اإللهيــة، وأردنــا أن ننســب مضمونــه إىل الله، 

وجــب علينــا القــول: إن هــذا جــزٌء مــن تلــك املنظومــة الدينيــة التــي أنزلهــا اللــه، 

ويغــدو مــن املعرفــة الدينّيــة«]]].

ف خلفيات مصالح ومفاسد الأحكام التعبديّة 3. الستفادة من العلم لتعي�ي

يذهب سامحة األستاذ مصباح اليزدي إىل االعتقاد قائالً:

ــث  ــة الحســية. وحي ــل التجرب ــي تقب ــم تكمــن يف األشــياء الت »إن حــدود العل

ال يكــون األمــر مرتبطــاً بالتجربــة الحســية، ال يكــون هنــاك للعلــم نفــٌي 

ــه تعــاىل: إن هــذا  ــاٌت. وعــى هــذا األســاس ال ميكــن القــول يف مــورد الل وإثب

االعتقــاد ال ينســجم مــع العلــم، ألن هــذا ال يدخــل يف دائــرة صالحيــات العلــم، 

ــه ال  ــال: إن ــول عــى ســبيل املث ــث ال ميكــن الق ــات، حي ــل التعبدي ــاً لحق خالف

ــُح ومفاســُد  ــا مصال ــة، له ينســجم مــع الربهــان العقــيل، ألن األحــكام التعبدي

ميكــن إثبــات بعضهــا مــن طريــق التجربــة، فهــي يف املــوارد الجزئيــة مرتبطــٌة 

ــه يجــب  ــة، وال ميكــن للعقــل وحــده أن يحكــم يف هــذا الشــأن، وعلي بالتجرب

ــة، ميكــن  ــٌة للتجرب ــاك إمكاني ــة. وحيــث تكــون هن ــم والتجرب االســتعانة بالعل

ــه«]]]. ــدي رأي ــاك أن يب ــم هن للعل

ف ي تنظيم القوان�ي
4. الستفادة من العلم لرعاية المصلحة العامة �ف

ذكر سامحة آية الله محمد تقي مصباح اليزدي، قائالً:

»ال بــّد مــن التحقيــق لضــامن الحــّد األقــىص ملصلحــة النــاس يف َســّن القوانــني. 

ــه  ــن عمــره يف الفق ــني ســنة م ــى مثان ــط حت ــع للرائ ــه الجام ــق الفقي ــو أنف فل

واألصــول، لــن يســتطيع أن يُحيــط علــامً بجميــع تفاصيــل وأبعــاد األمــور 

االجتامعيــة والسياســية والدوليــة. وبذلــك، إذا أراد تحديــد املصالح بشــكٍل دقيٍق، 

]1]-محمد تقي مصباح اليزدي، سلسله درس هايي در باره معرفت ديني 1 )سلسلة دروس يف املعرفة الدينية 1(، فصلية: مصباح، السنة الخامسة، العدد: 

20، ص 11. )مصدر فاريس(.

]2]-املصدر أعاله، السنة السادسة، العدد: 21، ص 15.
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وجــب عليــه االســتناد إىل األســاليب العقالئيــة. ورمبــا احتــاج يف بعــض األحيــان 

ــي أن اإلحصــاء  ــح. ولكــن هــذا ال يعن ــة لتشــخيص املصال إىل املناهــج اإلحصائي

واالســتقراء تصنــع لنــا حقوقــاً. إن هــؤالء يحــددون خلفيــات املصالــح واملفاســد، 

أو بعبــارٍة أخــرى: إنهــم يعملــون عــى تحديــد املوضــوع، كــام يحــددون خصائص 

ــا، ومــا هــي الظــروف التــي نعيــش فيهــا، ومــا هــي األمــور التــي  املوضــوع لن

تقتضيهــا هــذه الرائــط مبــا يوافــق مصالحنــا. إن الذي يكتســب الصفة الرســمية 

هــو أمــر الــويل الفقيــه. وهــو لــيك يُصــدر األمــر يحتــاج إىل تشــخيص املوضــوع، 

ــوم هــؤالء بدراســة  ــة، وأن يق ــن مــن ذوي الخــربة والتجرب وأن يستشــري اآلخري

املســائل مــورد البحــث بشــكٍل علمــيٍّ ورفــع تقريرهــم إىل الــويل الفقيــه، ليحكــم 

يف ضــوء مــا يتوّصــل إليــه مــن خاللهــا«]]].

5. الستفادة من العلم لمعرفة الموضوعات الجديدة

لقد ذكر األستاذ مصباح اليزدي قائالً:

الحكــم  وإلصــدار  جديــدٍة.  موضوعــاٍت  طــرح  الراهــن  العــرص  »يشــهد 

االجتهــادي الدقيــق مبــا يتطابــق مــع حاجــة العــرص، ال بــّد مــن معرفــة 

املســائل واملوضوعــات. بااللتفــات إىل عــدم توفــر طــرق معرفــة هــذه املســائل 

ــوم املتخصصــني مــن  ــة، يجــب االســتفادة مــن معــارف وعل يف الحــوزة العلمي

ــايل  ــة الدقيقــة، وبالت ــة املعرف ــر إمكاني ــة أيضــاً، يك تتوّف خــارج الحــوزة العلمّي

إصــدار الفتــوى يف املوضوعــات الجديــدة، وتلبيــة حاجــات املجتمــع. ومــن هنــا 

ــة  أن  يجــب عــى املجتهــد ـ باإلضافــة إىل العلــوم املتداولــة يف الحــوزة العلمّي

يحيــط علــامً بالعلــوم املعــارصة أيضــاً، يك يتمكــن مــن إصــدار األحــكام التــي 

ــا«]]]. ــي ميتلكه ــد الت ــس القواع ــف نف ــن خــالل توظي ــع م ــا املجتم يحتاجه

إىل  اليزدي  مصباح  تقي  محمد  الشيخ  األستاذ  يذهب سامحة  األساس  هذا  وعىل 

االعتقاد قائالً:

»ال بــّد يف املســائل الفقهّيــة مــن توفــر معلومــاٍت خاّصــٍة مــن العلــوم التجريبّية، 

]1]-مكتب التعاون بني الحوزة العلميّة والجامعة، مجموعه مقاالت حقوق )سلسلة مقاالت الحقوق(، املقالة الخامسة عرشة، ص 34.

]2]-املصدر أعاله، ص 96 ـ 97.
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وال ســّيام يف مجــال التعــرّف عــى املوضوعــات يف املســائل االجتامعّيــة، وخاصــًة 

املوضوعــات املســتحدثة، والتعــرّف عــى العلــوم ذات الصلــة، األعــم مــن 

العلــوم التجريبّيــة والعلــوم االجتامعّيــة«]]].

س�م والنظريّات والمدارس  ف ال� 6. الحاجة إ� العلوم الجديدة للمقارنة ب�ي

ية الب�ث

قال سامحة الشيخ مصباح اليزدي:

»بااللتفــات إىل أن بعــض أقســام العلــوم واملعــارف اإلســالمّية ترتبــط بعــدد من 

العلــوم العقليــة والتجريبيــة، إمنــا ميكــن إثبــات أفضليــة اإلســالم يف كلِّ حقــٍل إذا 

كنــا عــى معرفــٍة بأحــدث النظريــات املرتبطــة بهــا، وتوفــرت لدينــا اإلمكانّيــة 

والقــدرة عــى دراســتها وتقييمهــا ومقارنتهــا بتعاليــم اإلســالم«]]].

7. مساعدة العلوم التجريبّية ع� حل المسائل العقائديّة

قال سامحة آية الله العظمى الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي يف خصوص ارتباط 

العلوم التجريبية بالعقائد:

ــا  ــة أن يقّدمه ــوم التجريبي ــّور العل ــن لتط ــي ميك ــدة الت ــاعدة الوحي »إن املس

ــوم  ــة للعل ــج القطعي ــض النتائ ــكل بع ــي أن يش ــة، ه ــائل العقائدي ــل املس لح

ــفية«]]]. ــني الفلس ــرى( الرباه ــات )صغ ــن مقدم ــداً م واح

]1]-املصدر أعاله، ص 126.

]2]-املصدر أعاله، ص 122.

]3]-محمد تقي مصباح اليزدي، ايديولوژي تطبيقي )األيديولوجية املقارنة(، ج 1، ص 15، مؤسسة در راه حق، قم املقدسة، 1360 هـ ش. )مصدر فاريس(.



دراسٌة مقارنٌة لمسألة العالقة بين العلم 
والدين في الالهوت المسيحي الجديدة]]]

فاطمة أحمدي]]] و حميد رضا آيت اللهي]]]

من  ُطرح  ما  حول  المقالة  هذه  ي 
�ف البحث  موضوع  يتمحور 

ف العلم  ي مضمار العالقة ب�ي
آراء من قبل ثالثة منّظرين بارزين �ف

ز، حيث  والدين، وهم إيان بربور وليس�ت إدغار ماكغراث وتيد بي�ت

تطّرق الباحثان فيها إىل إجراء دراسٍة مقارنٍة بهدف بيان هذه الآراء 

ي رحاب مبادئ الالهوت المسيحي الجديد.
�ف

بأسلوٍب  ُدّونت  قد  المقالة  هذه  أّن  هو  هنا  بالذكر  الجدير 

بإطاره  البحث  موضوع  كاتباها  استعرض  حيث  وجّذاٍب،  دقيٍق 

إليهم،  المشار  الثالثة  المفّكرين  نظريات  بيان  العاّم عىل ضوء 

أّن  فيها  وبما  بالهتمام  جديرًة  إيجابيًة  نقاطاً  تتضّمن  فهي  لذا 

ي 
ال�ت المبادئ  وسائر  الالهوتية  الأسس  ختامها  ي 

�ف وّضحا  كاتبيها 

ترتكز عليها النظريات المذكورة.

بنظريات  الخاّص  المبحث  ي 
ف �ف الكاتب�ي أّن  بالذكر هنا  الجدير 

ي 
�ف اتّبعه  الذي  النهج  إىل  يتطرّقا  لم  ماكغراث  ليس�ت  المفّكر 

ي تطرح عىل الآيات العلمّية الموجودة 
التعامل مع نقاط الخلل ال�ت

الحديثة  العلمّية  باعتبارها تتعارض مع الكتشافات  العهدين  ي 
�ف

ف العلمّية القطعية والثابتة، وكما هو معلوٌم فإّن إحدى  والقوان�ي

]1]-املصدر: أحمدي، فاطمة و آیت اللهي، حميدرضا، »برريس مقایسه ای روابط علم و دین در الهیات جدید مسیحی}با تاکید بر آرای مک گراث،بربور 

وپیرتز {«، مجلّة أديان و عرفان الفصلية، العدد األّول، خريف وشتاء 1388 هـ. ش. )2009م(، الصفحات 11 - 27.

تعريب: عيل الحاج حسن.

]2]-طالبة دكتورا- جامعة العالمة الطباطبايئ، تهران، ایران.

]3]-أستاٌذ يف جامعة العالمة الطباطبايئ، تهران، إیران. من جملة مؤلّفاته ما ييل: کتاب راهنامی مدرس دوره آموزشی دین و حاالت معنوی، سنجه هایی 

در دین  پژوهی معارص، جستارهایی در فلسفه و دین  پژوهی تطبیقی، فلسفه دین، تاریخ فلسفه دین 1875م ۱۹۸۰-م، چالش های بنیادین ما در علم، 

دین و سیاست، خدا و دین در جهان پسامدرن، مفاهیم و مسایل فلسفه دین.
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تعارٍض  رأي من زعم وجود  تُطرح عىل  ي 
ال�ت الجاّدة  المؤاخذات 

ي ذات النهج الذي تبّناه المفّكرون  ّ
ي تب�ف

ف العلم والدين تكمن �ف ب�ي

ف عليها بالكث�ي من  التقليديون، وقد تبّنوا فكرة التعارض مستدّل�ي

ي ل يمكن تأويل بعضها بأّي نحٍو كان.
ف آيات العهدين ال�ت مضام�ي

ي هذه المقالة أّن كاتَبْيها لم يتطرّقا 
ومن جملة نقاط الضعف �ف

ف إزاء آيات  إىل تحليل الموقف الذي اتّخذه أبرز العلماء المسيحي�ي

إليها أعاله ولم يوّضحا كيف تّم طرحها ضمن  العهدين المشار 

مبادئ الالهوت المسيحي الحديث.

بربور،  إيان  المفّكر  طرحه  ما  عىل  الضوء  تسليطهما  لدى 

سالمية  الإ ف  الرؤيت�ي بتناسق  يعتقد  من  قول  رفض  أنّه  عىل  أّكدا 

والمسيحية بخصوص مسألة العلم.

أنّها لم  ي تطرح عىل مضمون المقالة 
ومن نقاط الضعف ال�ت

سالمية  تتضّمن أيَّ مباحَث - ولو مقتضبًة - للدفاع عن الرؤية الإ

المقّدسة  سالمّية  بخصوص ما ُطِرح من مواضيَع، فالنصوص الإ

أعارت أهميًة بالغًة للعلم والطبيعة، وقد بلغت درجًة من التعاىلي 

المسيحية  المقّدسة  النصوص  ف  مضام�ي مقارنة  يمكن  ل  بحيث 

ي نظرية مركزية 
معها، وأبرز ما طرحته التعاليم المسيحية يتمّثل �ف

الفقه  ي 
�ف والطبيعة  العلم  أهمية  تجّلت  فقد  وأمثالها،  الأرض 

سالمية كاّفًة بكلِّ وضوٍح. والأصول النظريّة الإ

ي طرح 
�ف يخفقا  المقالة لم  يِ  َ كاِت�ب أّن  القول  يمكن  بشكٍل عامٍّ 

تحليٍل شامٍل وموَجٍز بخصوص نظريات المفّكرين الثالثة المذكورة 

ز،  أسماؤهم أعاله، أي إيان بربور وليس�ت إدغار ماكغراث وتيد بي�ت

ف العلم والدين، لذا فهي تعود بالنفع عىل  بخصوص العالقة ب�ي

. من يقرأُها دون أد�ف شكٍّ

کلمة التحرير
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ملخص

نحاول يف هذا املقال دراسة العالقة املتصورة أو املحققة بني العلم والدين وذلك 

بعد  آرائِهم  بني  نقارن  ثم  وبيرتز،  باربر،  غراث،  ماك  آليسرت  من  كلٍّ  رؤى  من خالل 

إحصاء نقاط االشرتاك واالفرتاق. بعد ذلك نقدم مناذَج عن رؤية كلِّ واحٍد من املفكرين 

العلم والدين وندرس نقاط االشرتاك واالفرتاق  العالقات املتحققة بني  املتقدمني حول 

يف ما بينهم، ويف النهاية نقدم جدوالً يوّضح العالقة التبادلية أو املواجهة التاريخية بني 

العلم والدين يف مرحلة القرون الوسطى وكذلك يف القرون: السابع عرش، والثامن عرش 

والتاسع عرش. يعتقد باربر بوجود عالقاٍت أربعٍ بني العلم والدين )الحوار، االستقالل، 

التعارض والتعاون(. وهو يعتقد أن التعاون هو الذي يحكم العالقة بينهام. وأشار بيرتز 

إىل وجود عالقاٍت مثاٍن )العلمّية، االمربيالّية العلمّية، التسلّط الديني، الخلق العلمي، 

نظريّة اللغتني، االتّفاق الفريض، التداخل االخالقي وعرص املعنويّات الجديد( وأكّد هو 

عىل عالقة االتّفاق الفريض يف الحوار. وقد أشار ماك غراث إىل عالقاٍت ثالٍث حيث أكّد 

عىل الحوار بينهام.

عرض المسألة

ُعرضت آراٌء متعّددٌة تتناول العالقات املتصورة أو املتحققة بني العلم والدين وقد 

امتاز بعضها بالنضوج عىل مستوى توضيح العالقة. حاول بعض املفكرين تصنيف أنواع 

العالقات املطروحة يف الفكر الغريب الحديث ضمن مناذَج ثم بدأوا تقييم هذه النامذج. 

العالقات وذلك  أنواع  التي حاولوا توضحيها من خالل تصنيف  النامذج  تختلف هذه 

م أليِّ عالقٍة وكذلك من جهة نوع التصنيف وأنواع  من جهة النسب الخاصة التي تُقدَّ

أقسامه. السؤال األساس الذي مُيكن طرحه هنا: كيف ميكن إدراج املسائل املعروضة يف 

هذه النامذج يف تصنيٍف دقيٍق؟ ما هي النسبة بني هذه النامذج وما هي أوجه االشرتاك 

واالفرتاق التي ميكن تصورها فيها؟ بحيث ميكن من خاللها دراسة سبب اختالف اآلراء 

الذي ميهد لتقديم منوذٍج جامعٍ.

التاريخيّة يف جامعة  اإللهيّات  أستاذ  ماك غراث]]]، هو  آليسرت  غراث:  ماك  منوذج 

[1[-Alister Mc Grath.
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إيرلندا  أّوُل يف مدرسة هريس مانشسرت. ولد عام 1953 يف  أكسفورد وباحٌث مساعٌد 

الشاملية. درس بدايًة الكيمياء وقبل أن يرشع يف دراسة اإللهيات دّون بعض الدراسات 

حول علم األحياء يف جامعة أكسفورد. يقول أن رغبته الشخصية بالعلم والدين تعود 

إىل أكرث من عرشين سنًة من قبل دراسة علم األحياء. دّون ماك غراث مجموعًة من 

الكتب حول العلم والدين من أبرزها: »إله دوكينز، الجني، امليامت ومعنى الحياة]]]«، 

»أوهام دوكينز؟ البنيوّية اإللحادية وإنكار العامل الروحاين]]]« وكتابه األخري »اإللهّيات 

الطبيعّية«]]].

بدأ التحقيق يف مناهج البحث يف العلم والدين ويف االتجاهات التي راجت يف القرون 

األخرية حول العلم والدين. ال يعتقد ماك غراث بالفصل بني ساحة العلم وساحة الدين 

.)6-McGrath,1999.1( بل يعتقد أنهام لغتان يكمالن بعضهام البعض وليسا متعارَضنْي

تحدث ماك غراث يف الفصل الثاين من كتاب »دروس العلم والدين«]4]. حول أنواٍع 

ثالثٍة من املواجهة املتصورة بني العلم والدين وهي:

نموذج التعارض:

يعتقد ماك غراث أن أهم عالقٍة ميكن تصورها حول العلم والدين هي عالقة التعارض 

واملواجهة]5]. يقول بعد دراسته الجذور التاريخية لهذا النموذج:

»ميكــن دراســة األجــواء العامــة بــني العلــم والديــن يف املســيحية ضمــن أثريــن 

يعــودان إىل أواخــر القــرن التاســع وهــام الكتابــان اآلتيــان: »تاريــخ التعــارض 

ــخ  ــاب »تاري ــر]7] وكت ــام دراب ــان ويلي ــف ج ــن تألي ــن«]6] م ــم والدي ــني العل ب

[1[-Dawkin’s God: Genes,Memes and the Meaning of life, Black well,2004.

[2[-The Dawkin’s Delusions? Atheist fundamentalism and denial of divine,2007.

[3[-Natural Theology,2007.

[4[-An Introduction to Science and Religion.

[5[-coflict.

[6[-History of the conflict between Religion and science.

[7[-John willion Draper.



423 دراجئ طصارظئ لمسألئ السقصئ بغظ السطط والثغظ

ــدرود  ــف ان ــن تألي ــامل املســيحي]]]« م ــات يف الع ــم واإللهّي ــني العل ــة ب املواجه

.)McGrath,1999,p.44(»[[[ديكســون وايــت

يعتقد كلٌّ من داربر ووايت أن العلوم الطبيعيّة هي املنجية للبرش من اعتداء األفكار 

الدينيّة التقليديّة باألخص املذهب الكاثولييك الرومي لذلك يجب العمل عىل انتشارها. 

ثم إن تاريخ العلم يحيك عن تعارض سلطتني متخالفتني أي اإلميان التقليدي واألمزجة 

بقاء األصلح يف  البرشيّة. )white,1874,37,draper( ويؤكدان أن نظريّة دارون حول 

التغيري  أن  ماك غراث  التعارض. ويوضح   قد دعمت صورة  التاسع عرش  القرن  نهاية 

ثقايفٌّ  مصدٌر  هي  العلميّة  واملعرفة  التعارض  لنموذج  الواقعي  الدليل  هو  االجتامعي 

توجدها املجموعات االجتامعيّة الخاصة للوصول إىل األهداف الشخصيّة والستخدامها. 

وقد أّدت هذه املسألة إىل تنافٍس كبريٍ بني علامء الدين واملفكرين يف بريطانيا يف القرن 

التاسع عرش. كان يُنظر إىل علامء الدين نهاية القرن التاسع عرش عىل أنّهم أعداء العلم 

وأعداء التطّور االجتامعي والعقيل.

الطبيعية بشكٍل عميٍق )McGrath,1999,46-47(. عمل  العلوم  البنيويون  عارض 

هرني موريس]]] يف كتابه »الحرب الطويلة ضد الله]4]« عىل نقد نظرية التكامل واعترب 

أن الداروينيّة الجديدة مبثابة استمراٍر للحرب الشيطانية الطويلة ضد الله. لذلك ليس 

من  مجموعٍة  ألفكار  نتيجٍة  مجرد  هو  التعارض  تصور  استمرار  اعتبار  اإلنصاف  من 

املفكرين ضد الدين. ويف املقابل اعترب البنيويون أن العلم قد أعلن الحرب عىل الدين. 

ويشري إىل هذه املواجهة، املحاكامت املحلية التي جرت عام 1925 والتي دعمت تصور 

التعارض. وقد تجىل هذا النموذج يف اإلعالم املعارص عىل شاكلة العنوان اآليت: »العلم 

.)Ibid.49( »أبطل الدين

[1[-History of warfare of science with theology in christendon.

[2[-Andrew Dickson white.

[3[-Henry Morris.

[4[-the long war against God.



   القععت المساخر ـ السطط و الثغظ424

النماذج غير الجدلية

الطبيعية  والعلوم  الدين  بني  العالقة  يتحدثان حول  آخران  هاّمان  اتجاهان  هناك 

والدين.  العلم  بني  واملواجهة  التعارض  اجتنابهام  وهي  اآلتية  الخصوصية  يف  يشرتكان 

وهام:

ألف - منوذج االتجاه الواحد )العلم والدين صاحبا اتّجاٍه واحٍد(

ب – منوذج التاميز )العلم والدين متاميزان(

1. نموذج التجاه الواحد

يعود منشأ هذا االتجاه إىل املتألهني الربيطانيني الطبيعيني يف القرن السابع عرش 

ويؤكد أن كافة أنواع الحقيقيّة هي حقيقٌة تعود إىل الله، ويبني رضورة استقبال كافة 

إىل  االتجاه  هذا  وصل  املسيحي.  اإلميان  مع  تتناسق  أنّها  باعتبار  العلميّة  التطورات 

املذهب  طبق  املسيحي  اإلميان  تفسري  جرى  عرش.  التاسع  القرن  يف  مستوياته  أعىل 

الربوتستانتي الليربايل وكذلك طبق آراء شالير ماخر وآلربت ريشل مبا يشري إىل تناسبه 

مع عقالنية ذلك العرص. كام عملت اإللهيّات املرنه عىل التالقي بني الديانة املسيحية 

وايتهد]]] وتشارلز هارتشورن]]]  نورث  آلفرد  الطبيعيّة. واعترب كلٌّ من  العلوم  ونتاج 

العلم والدين  اتجاه  اعتقدوا بوحدة  لذلك  الطبيعيّة،  املجريات  الله يعمل ضمن  أن 

)Ibid.50(. وأكد بيري تيالر شاردن]]] أن الله يوجه عملية التكامل نحو البنى املعقدة 

عامل  )Teilhard de Chardin,1959,p.186-7(. وعارض  العليا.  الوجوديّة  واملراتب 

االلهيات الكمرييجي تشارلز يون]4] يف كتابه »الدين الطبيعي وااللهيات املسيحية«]5]، 

للقسمة.  قابٍل  غرُي  واحٌد  العامل  أن  واعترب  وفيزيايئ  إىل جزَءيْن روحاين  العامل  تقسيم 

.)Raven,1953,63 qTd. McGrath,1999,43(

[1[-Alfred North Whitehead.

[2[-charles Hartshorn.

[3[-Pierre Teilhard de Chardin.

[4[-charles Raven.

[5[-Natural Religion and chirstian theology.
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2. نموذج التمايز

وقف املذهب األرثوذكيس الجديد من خالل ممثله كارل بارت]1] يف مواجهة املذهب 

الربوتستانتي الليربايل واعترب أن العلوم الطبيعيّة ال تؤثر يف الدين املسيحي، كام ال ميكنها 

نقض اإلميان أو الدفاع عنه. هو يعتقد أن فرضيّات العلوم واإللهيّات مختلفٌة عن بعضها 

بالكامل. يوضح لنكدان جيليك]2] يف كتابه »صانع السامء واألرض]3]« أن العلم والدين 

يضعان أمامنا طرقاً مختلفًة من الحقائق. فالعلوم الطبيعيّة تسأل عن الكيفيّة واإللهيّات 

عن األسباب، والعلوم الطبيعيّة مع العلل الثانويّة )العالقات يف دائرة الطبيعة( واإللهيّات 

.)Gilkey,1970,30qtd,49( )مع العلل األولية )املنشأ النهايئ والغايات الطبيعة

الدين وانتشار العلوم الطبيعّية

أكمل ماك غراث بحثه بدراسة العوامل السلبية واإليجابيّة املؤثرة يف تقدم أو عدم 

تقدم العلم والدين. رشع بدراسة عاملنْي سلبينْي مينعان تطور العلم أو مينعان انتشار 

الدين:

ألف- أصوليّة الدين التقليدي )الدين مينع تقدم العلم(!

انتشار  مينع  )العلم  الجدل  حافة  التقليديّة عىل  الرؤى  العلميّة،  الرؤية  تضع  ب- 

.)McGrath,1999,51( ؛)الدين

الغربية  الكنائس  تكون  حيث  التقليديّة  األصولية  بخاصية  األول  املوقف  يرتبط 

التقليديون مخالفني للتصّورات األساسيّة الجديدة، والعلوم الطبيعيّة هي  واألصوليون 

علوم تُفهم عىل حديتها من حيث ترديدها يف العقل الكيل. أما املوقف الثاين فيشري إىل 

النموذج  التقليديّة. إن  الدينيّة  الرؤى  العديد من  العلميّة يشكك يف  الرؤية  أن ظهور 

الكوبرنييك للمنظومة الشمسية هو منوذٌج جديلٌّ يقف مقابل رؤية مركزية األرض التي 

تبّنتها األفكار الدينيّة التقليديّة. وإذا كانت النيوتينية قد أيّدت يف البداية بعض التعاليم 

[1[-karl Barth.

[2[-Longdon Gilkey.

[3[-Maker of Heaven and Earth.
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التقليدية ومن جملتها مسألة الخلق، إال أنّها أخذت تتجه نحو معارضة الدين مع املزيد 

من التوسع واالنتشار حيث أصبح واضحاً طبق هذه الرؤية عدم حاجة العامل إىل اإلله. 

وشكلت الدراسات الداروينية موقفاً جدليّاً مبارشاً لنظرية الخلق الخاص )أي أن يخلق 

القامئة بني  العالقة  بأن  يعتقدان  نوٍع بشكٍل مبارٍش(. كان كوبرنيك وداروين  الله كلَّ 

العلم والدين هي التناقض. أّما العامالن اللذان يؤديان إىل تقدم العلم أو انتشار الدين 

فهام:

ج- البحث حول الطبيعيّة، والبحث حول الله )العلم يؤدي إىل انتشار الدين(.

)Ibid.53( ؛)د- النظم اإللهي للطبيعة )الدين يؤدي إىل انتشار العلم

التحقيق  نحو  تدفع  مسألٌة  هي  للكون  الله  خلق  مسألة  أن  )ج(  املوقف  يوضح 

والبحث العلمي يف الطبيعة. أما يف ما يتعلق مبوقع النظم الطبيعي فنحن أمام خياراٍت 

ثالثٍة:

العامل الطبيعي اإللهي؛. 1

العامل الطبيعي مخلوٌق وهو شبيٌه بخالقه إىل حدوٍد ما؛. 2

ال عالقة تربط عامل الطبيعة بالله.. 3

إذا مل يكن لعامل الطبيعة أيُّ ارتباٍط بالله، فلن يكون هناك أيُّ دافعٍ للتحقيق حوله. 

كذلك إذا كان عامل الطبيعة يرتبط بنسبة مع الله، فذلك يشكل دليالً واضحاً للتحقيق 

حوله، ألنه يقدم لنا إمكاناً لبصريٍة عميقٍة حول الله الخالق. إن مسألة الخلق تؤسس 

من  تجعل  الكتابني]]]  نظرية  أن  غراث  ماك  يعتقد  الطبيعي.  والنظم  الله  بني  لعالقٍة 

معرفة الله ممكنًة سواًء عن طريق الكتاب املقدس أو كتاب الطبيعة. إن فكرة إدراك 

حول  للبحث  أكرَب  دافعاً  لنا  تقدم  املشهودة،  الكائنات  طريق  عن  املشهود  غري  الله 

الطبيعة.

ويبني هذا املوقف أن مسألة الخلق يف املسيحيّة واليهودية يُراد بها أن الله قد فرض 

]1]-يقصد من نظرية الكتابني، كتاب الخلق )عامل الوجود( والكتاب املقدس.
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النظم والعقالنيّة والجامل يف خلق الطبيعة. ويشري مصطلح »القوانني الطبيعّية«]]] إىل 

أّن للكون نظاماً ميكن للبرش أن تكتشفه )Ibid,54-55(. الحقيقة هي أن كلَّ تحليٍل 

يدور حول العالقة التاريخيّة بني العلم والدين والذي يصف هذه العالقة باإليجاب أو 

. يعتقد ماك غراث أّن للعالقة التاريخيّة بني العلم والدين  السلب، هو اتّجاٌه اختياريٌّ

وجَهنْي. فاالعتقاد الديني شّجع عىل ظهور العلوم الطبيعية وعمل عىل إضعافها أيضاً 

.)Ibid,56(

نماذج العالقة بين العلم والدين من وجهة نظر إيان باربر وتيد 

بيترز

نْي يف مجال العلم والدين، وقد  يعترب كلٌّ من إيان باربر]]] وتيد بيرتز]]] منظريْن هامَّ

العلم والدين وقاما برشحها.  املتصورة واملحققة بني  العالقات  صّنف كلُّ واحٍد منهام 

بأبحاٍث جديٍّة يف هذا  باربر قد خطا الخطوات األساسية للرشوع  الكثريون أن  يعتقد 

املجال بعد انتشار كتابه »العلم والدين«. )باربر،9،1983(.

ماك  وآراء  آرائِهام  بني  نقارن  ثم  املفكريْن  آراء هذين  توضيح  بدايًة عىل  سنعمل 

االستقالل،  التعارض،  والدين:  العلم  بني  عالقاٍت  أربع  وجود  باربر  إيان  صور  غراث. 

الحوار، التعاون )راسل، Barbour,1990.45-6;40,1384(. ووضح تيد بيرتز مثاين عالقات 

بني العلم والدين: العلمّية، اإلمربيالّية العلمّية، السلطة الدينّية، نظريّة الخلقة العلمّية، 

نظريّة اللغتني، االتفاق الفريض، التآزر األخالقي وعرص املعنويّات الجديد )آيت اللهي، 

)2-Peters,1998,13 170؛

وبعد توضيح منوذج باربر سنعمل عىل توضيح منوذج بيرتز باالعتامد عىل النموذج 

السابق.

[1[-Laws of nature.

[2[-Ian Barbour.

[3[-Ted Peters.
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1. نموذج التعارض

يعتقد باربر أن التعارض بني العلم والدين قد يحصل من جهة املتعلمني وقد يحصل 

 .)Barborn,2000m145( من جهة املتدينني، ثم إّن كلَّ واحٍد منهام يحاول إزاحة املنافس

الكون عىل  للدين يف  أيُّ مجاٍل  يبقى  العلميّة]]] حيث ال  بيرتز مسألة  تيد  هنا يطرح 

أساسها. ُعرضت هذه الرؤية يف القرن التاسع عرش وُعرفت برؤية أوعست كونت الذي 

قّسم املراحل البرشية إىل ثالٍث: الدين، الفلسفة والعلم. يف مرحلة الدين يعمد البرش 

تبدأ  الفلسفة  مرحلة  الدينية. ويف  باملفاهيم  باالستعانة  الطبيعيّة  الظواهر  تحليل  إىل 

يبدأ توضيح سلوك  العلم  الطبيعيّة، وبعد تطور  الظواهر  لتحليل  بالتفلسف  البرشية 

والدين،  للعلم  بيرتز  يرسمها  التي  األخرى  العالقة  أما  العلم.  عىل  باالعتامد  الطبيعة 

فهي اإلمربيالية العلمية]]] حيث يتم إدخال الدين إىل الدائرة العلميّة. يعتقد بيرتز أن 

املواجهة بني العلم والدين تدفع املتدينني لتقديم رًؤى تحمل عناوين السلطة الدينية]]] 

املقّدس.  الكتاب  إذا وافق  العلم يصبح صحيحاً  أّن  النص اإلنجييل(، وخالصتها  )رؤية 

أدلٍّة تبني وجود شواهد عىل رؤية  العلمية]4] تقديم  بالخلقة  البعض متمسكاً  وحاول 

النص اإلنجييل )آيت اللهي، 173-2(.

2. نموذج الستق�ل

أطلق باربر عنوان االستقالل عىل العالقة الثانية بني العلم والدين بينام أطلق عليها 

بيرتز نظرية اللغتني ]5]. جرى الحديث عن العلم والدين هنا عىل أنّهام ساحتان مختلفتان. 

وقد اعترب فيتغنشتاين املتأخر أن لغة العلم مستقلٌة عن لغة الدين وكلُّ واحدٍة منهام 

صورٌة عن الحياة. كام يعتقد لينغدان جيليك أن أوضاع وأحوال وأهواء األفراد متاميزٌة 

ومتفاوتٌة عند عرض األبحاث العلميّة والدينيّة. )Gilkey,1985,49-52.108-113(. وأيّد 

املتدينون، الذين يعتربون الدين أمراً داخليّاً والعلم أمراً عينيّاً ملموساً، النموذج االستقاليل. 

[1[-Scientism.

[2[-Science imperialism.

[3[-ecclesiastical authoritarism.

[4[-Scientific creationists.

[5[-The two- language theory.
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واعرتف الوجوديون بهذه العالقة معتربين أن العالقة الدينيّة هي عالقة أنا - أنت بينام 

العالقة العلميّة هي عالقة أنا - ذاك. ومتسك تيليش بهذا النموذج من خالل عرض الدين 

عىل أنّه العلقة النهائيّة )173-175(. يختلف باربر عن بيرتز يف أّن باربر قد عرض االستقالل 

يف مجاالٍت ثالٍث أي اللغات املختلفة، املذهب األرثوذكيس الجديد والوجوديّة بينام حرصها 

بيرتز بنظرية اللغتني )ص 174(.

3. نموذج الحوار

من جملة العالقات املتصورة بني العلم والدين، عالقة الحوار كام يعرب عنها باربر 

أو عالقة االتفاق الفريض]]] كام أطلق عليها بيرتز. املقصود من االتفاق الفريض، وجود 

الذي يحمل  املتألهون أي  يراه  الطبيعة وبني ما  العلم حول عامل  تطابٍق بني ما يقوله 

أما  الحدود.  أسئلة  والدين،  العلم  بني  املوجودة  األسئلة  جملة  من  الله.  خلق  عنوان 

السبب الذي جعل العلم ينمو يف األرضية املسيحيّة – اإلسالميّة، فهو األرضيّة الدينيّة 

لهذه االتجاهات. وعىل الرغم من التصور الرائج بأن الدين مينع التحقيق العلمي إال 

أن األرضية الدينيّة املسيحيّة واإلسالميّة قد ساهمت يف تطور العلم يف الرشق األوسط 

وأوروبا )150(. علّمت األديان اإلبراهيميّة البرش أن الطبيعة غرُي مقّدسٍة. وقد فتح هذا 

التطور  الدين أفضَل دافعٍ ومساعٍد يف  التسلّط عىل الطبيعة. وشّكل  الباب أمام  األمر 

العلمي بحيث ال ميكن النظر إىل التقّدم العلمي من دون مالحظة الدين. ويف النتيجة 

التعاون  من  املزيد  ذلك  بواسطة  ليتسنى  الحوار  نحو  والدين  العلم  يتّجه  أن  يجب 

بينهام. يتمكن العلم ومن خالل فرضياته اإللحاديّة القبلية من فتح الباب أمام الدين 

للتوضيح، كام أّن بإمكان الدين تقريَب الرؤى من خالل املنهج التأوييل الذي يعتمده يف 

قراءة بعض النصوص الدينيّة األمر الذي يؤدي بالتعارض ليكون تعارضاً ظاهريّاً.

4. نموذج التعاون

يعتقد باربر بوجود عالقٍة رابعٍة بني العلم والدين باإلضافة إىل ما تقدم أال وهي 

عالقة التبادل]]]. وقد عرض كلٌّ من وايتهد وهارتشون اإللهيات املرنة يف القرن العرشين 

[1[-hypothetical consonance.

[2[-correlation.
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لتأييد مسألة التبادل بني العلم والدين. حاول املتدنيون توضيح املسألة العلميّة والدينيّة 

يف قالب نظريٍّة واحدٍة وبالتايل عملوا عىل توضيح املشكالت ذات الصلة بالساحة الدينيّة 

وكيفيّة حضور الله يف هذا النموذج. أّدى هذا النموذج إىل العدول عن بعض املعتقدات 

الدينية واعتمد عىل رًؤى علميٍّة خاّصٍة. يعتقد أصحاب هذا النموذج بأن الله ال يقوم بأيِّ 

عمٍل بشكٍل مبارٍش، بل ينحرص فعله يف الرتغيب والتشجيع وهذا يؤدي بحد ذاته إىل أن 

يصبح الجرب واالختيار طريَق حلٍّ خاصٍّ )178-177(.

وتحدث تيد بيرتز حول عالقة التآزر األخالقي]]] التي طُرحت أواخر القرن العرشين 

بسبب املشكالت الناشئة من البيئة املحيطة حيث ساهم يف االعرتاف بأهمية املسألة 

األخالقيّة للبيئة. نرى الدين هنا يتم استحضاره ملساعدة البرش إذ يتمكن من تقديم 

مناذَج دينيٍّة للحفاظ عىل البيئة فيخرج اإلنسان من اإلشكاليّات املحيطة به. وقد رسم 

بيرتز عالقة أخرى للدين والعلم وهي عرص املعنويات الجديد]]].

العرفانية  وامليول  البوذي  والدين  الدين،  نحو  التوجه  العرشين  القرن  يف  ازداد 

والصوفية. يشري هذا األمر إىل املكانة الهامة للمسائل املعنوية بني املحققني والباحثني 

وإىل أهميّة إيجاد عالقة بني العلم والدين. )راسل، 1384، 67-69؛ آيت اللهي، 185-

.)187

ومبا أن مسألة البيئة كانت متأخرًة عن باربر لذلك متحورت نظريته يف الغالب حول 

باعتبار  أكمَل  بيرتز تشكل منوذجاً  نظريّة  أن  ويبدو  والدين.  العلم  بني  العالقة  تاريخ 

التحوالت الهامة التي حصلت عىل أعتاب القرن الحادي والعرشين.

عرض إيان باربر ثالَث رواياٍت متاميزٍة لنموذج التبادل يف كتابه »عندما يلتقي الدين 
والعلم«.]]]

ألف- اإللهّيات الطبيعّية: التي تريد معالجة مسألة وجود الله عن طريق املعطيات 

العلميّة )شواهد النظم(.

[1[ -ethical overlap.

[2[ -new age of spiritulity.

[3[-When Science meets Religion.
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يُشّكل  ال  حيث  الطبيعيّة  اإللهيّات  اإللهيّات،  هذه  تخالف  الطبيعة:  إلهّيات  ب- 

العلم نقطة انطالقها بل نقطة االنطالق هي السنة الدينيّة )التجربة الدينيّة والوحي 

التقليديّة انطالقاً  التعاليم  التاريخي(. تعتقد هذه اإللهيّات برضورة إعادة فهم بعض 

من العلم الجديد. إن كُاّلً من العلم والدين هام مصدران مستقاّلن يتداخالن يف بعض 

الساحات.

)Barbour,2000,146( ج- اإللهّيات املرنة: التي يؤيدها باربر

مقارنٌة بين نماذج ماك غراث، باربر وبيترز

أوجه  ثم  ومن  االشرتاك  أوجه  توضيح  خالل  من  النامذج  هذه  دراسة  سنحاول 

االختالف يف ما بينها:

اك:•  نقاط الش��

العالقات . 1 لدراسة  التاريخيّة،  األحداث  توضيح  عىل  الثالثة  املفّكرون  عمل 

املتصّورة أو املحّققة بني العلم والدين وبالتايل قدموا ما اقرتحوه من مناذَج.

بدأ تركيز املفّكرين الثالثة من القرن السابع عرش إىل القرن العرشين أي املرحلة . 2

التاسع عر( واملرحلة  القرن  العلمّية يف  )املاديّة  العلمي  التطّور  الرابعة من 

الخامسة من التطّور العلمي )أشكال التطّور والتشكيك يف القرن العرين(.

عىل . 3 وكلٌّ  الثالثة  املفّكرون  اعرتف  فقد  باربر،  منوذج  من  انطالقاً  تحدثنا  إذا 

طريقته الخاّصة بنامذج التعارض، الحوار واالستقالل بني العلم والدين إال أنهم 

اختلفوا يف بعض التفاصيل.

اق:•  نقاط الف��

من جملة االختالفات أن باربر تحدث عن عالقاٍت أربعٍ لتعارض العلم والدين . 1

مثاٍن  عالقاٍت  حول  بيرتز  وتحدث  والتبادل(  االستقالل  التعارض،  )الحوار، 

)العلمية، االمربيالية العلمية، سلطة الكنيسة أو رؤية النص اإلنجييل، الخلقة 
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املعنويات  وعرص  األخالقي  التآزر  الفريض،  االتفاق  اللغتني،  نظرية  العلمّية، 

الجديد( بينام تحدث ماك غراث حول ثالٍث )التعارض، التاميز والوحدة(.

أطلق بيرتز نظرية اللغتني عىل النموذج الذي أسامه باربر االستقالل بينام أطلق . 2

عليه ماك غراث التاميز. النتيجة هي أن بيرتز يشاهد االستقالل يف قالٍَب لغويٍّ 

وتكون نظرية اللغتني منوذجاً من االستقالل. أّما ماك غراث فلم ينُح منحى بيرتز 

ومل يفكر باملباين املعرفية لالستقالل بل شّدد عىل النسبة املوجودة بني اإلطارين 

األرثوذكسية  أتباع  أن  باربر  يعترب  االستقالل.  ال  التاميز  عنوان  عليها  وأطلق 

الجديدة وكذلك أتباع الوجوديّة الدينيّة يعرتفون باالستقالل )املناهج املختلفة(.

أطلق بيرتز عنوان االتفاق الفريض عىل ما أطلق عليه باربر عنوان الحوار وأطلق . 3

العنوان،  هذا  إطالق  أسباب  بيرتز حول  يتحدث  الواحد.  االتّجاه  غراث  عليه 

ويقول:

»مع كل املفاهيم التي قدمها باربر حول الحوار والتبادل فأنها تفتقد اليشء الذي 

أتحدث عنه أنا تحت عنوان االتفاق الفريض. ما ال شك فيه هو أن االتّفاق يتضمن 

التحقق«  يقبل  شيئاً  وليس  أمٍل  مجرُد  وهو  ممكٌن  التبادل  أن  ويفهمنا  الحوار 

.)peters,1998,14(

القائلني بنموذج  الليربايل هم من  املذهب الربوتستانتي  أتباع  اعترب إيان باربر أن 

اعترب ماك  بينام  للعلم والدين واالستقالل املوضوعي لهام  الحوار والتوازن املعريف 

غراث أن املذهب الربوتستانتي الليربايل قد أدرج اإللهّيات الطبيعّية واإللهّيات املرنة 

تحت منوذج االتجاه الواحد، مع العلم أن باربر قد أدرج اإللهيّات املرنة ذيل منوذج 

التبادل. يعتقد ماك غراث أن اإللهيّات املرنة هي نوٌع من االتحاد اإلفراطي بحيث ال 

ميكن يف هذه الرؤية الحديث عن التبادل والتعاون بني العلم والدين. وقد أكّد ماك 

غراث عىل أن االتّجاه الواحد أو الوحدة تحمل معنًى واسعاً يقسم إىل مجموعاٍت أصغر 

أْي انه ميكن إدراج منوذج التبادل، االتفاق الفريض والتآزر األخالقي تحته. وهذا يعني أن 

منوذج االتجاه الواحد الذي قدمه ماك غراث أعم من منوذَجِي الحوار واالتفاق الفريض. 
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يؤكّد ماك غراث أّن إلهام يف العالقة بني العلم والدين هو وحدة االتجاه ال تقديم منوذج 

واحد للعلم والدين. املطلوب أاّل يتعارض العلم والدين ال أن يكونا إىل جانب بعضهام 

البعض إذا مل يتمكنا من ذلك.

اإللهّيات . 4 يف  يتحقق  النموذج  هذا  أن  واعترب  التبادل  منوذج  عن  باربر  دافع 

املرنة، إال أن تيد بيرتز مل يتحدث عن هذا النموذج، بل شكك يف قدرة اإللهيات 

منوذج  ضمن  النموذج  هذا  غراث  ماك  أدرج  التبادل.  هذا  إيجاد  عىل  املرنة 

االتجاه الواحد ثم إنّه اعرتف بنموذج الحوار بني العلم والدين وأدرجه ضمن 

منوذج االتجاه الواحد.

الدين . 5 توضيح  مرحلة  عنوان  العلمي  للتطّور  الثالثة  املرحلة  باربر عىل  أطلق 

املرحلة،  هذه  عىل  بيرتز  وأطلق  باستقاللهام(،  تنتهي  )والتي  العلم  بواسطة 

اإلمربيالّية العلمّية حيث يحاول العلم هنا التغلب عىل الدين ال حذفه وإلغاءه. 

وأكّد ماك غراث أن العلم يف هذه املرحلة مينع انتشار الدين، وهنا يشري إىل 

األفكار الكوبرنيكية والنيوتينية، وقد انتهت هذه املرحلة بالتعارض بني العلم 

والدين. واعترب باربر أن املرحلة الرابعة من التطّور العلمي هي مرحلة التعارض 

بني العلم والدين. وأطلق بيرتز عىل هذه املرحلة عنوان املاديّة العلمّية التي 

يحاول العلم فيها حذف الدين ال التغلب عليه. واعترب ماك غراث أن العلم يف 

هذه املرحلة مينع انتشار الدين وأطلق عليها عنوان مرحلة التعارض بني العلم 

والدين. واعترب أن أتباع النص اإلنجييل وأتباع الخلق العلمي هم من القائلني 

بالتعارض واملانعني لتطّور العلم.
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صحيٌح أن املفكرين الثالثة تحدثوا حول العالقة التاريخية بني العلم والدين، وعىل هذا 

األساس قدموا مناذج مختلفة، إال أنهم مل يبحثوا بشكٍل مدوٍَّن يف خصوص الرؤية التاريخية 

للعالقات بني العلم والدين. ميكن دراسة هذا االتّجاه يف العالقة بينهام ضمن العناوين 

اآلتية: أساليب العلم، أساليب اإللهّيات، العالقة بني الله والطبيعة وخلق الطبيعة وعالقة 

الوسطى ويف  القرون  املتقدمة يف  العناوين  إىل  النظرة  تغريت  بالطبيعة. طبعاً  اإلنسان 

القرون 17 و 18 و 19 مع ظهور وبروز تحّوالٍت علميٍّة جديدٍة بحيث ميكن تصنيف الرؤية 

الغالبة يف كلِّ واحٍد من القرون املقصودة انطالقاً من نوع العالقات املتصورة بني العلم 

والدين والله واإلنسان. بعد دراسة آراء املفّكرين الثالثة ومع األخذ بعني االعتبار كافة 

التحليالت التاريخيّة للعالقات بني العلم والدين، ميكن ادراج هذه العالقات ونقاط افرتاقها 

للتحوالت  النظرة اإلجاملية  الجدول،  االعتبار يف هذا  الجدول اآليت. وقد أخذنا بعني  يف 

البرشيّة يف مختلف املراحل.

القرن 19القرن 18القرن 17القرون الوسطى

األساليب 
الرائجة يف 

العلم

التوضيح 
الغايئ

التوضيح 
الوضعي

املنهج التجريبي 
subjective الحيس

املنهج 
التجريبي 
التحصييل

(الوضعية)

األساليب 
الرائجة يف 

اإللهيات

اإللهيات 
الوحيانيّة 

(العقل تابٌع 
للدين)

اإللهيات 
الطبيعيّة

(الدين تابع 
للعلم)

استقالل العلم 
والدين (رفض 

اإللهيات الطبيعة- 
التهجم عىل 

الوحي- االهتامم 
بالتجربة الدينيّة

تعارض العلم 
والدين

الله والطبيعة

الله علة 
العلل 
والعلة 
الغائية 
للعامل

الله هو 
العلة األوىل 

ومعامر 
الكائنات

صانع الساعات 
الالهويت

معارضة حكمة 
الصنع
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القرن 19القرن 18القرن 17القرون الوسطى

خلق الطبيعة
للعامل 
سلسلة 
مراتب

العامل 
امليكانييك 

(النظام 
الذري)

الطبيعة مقهورة 
للقوانني الدقيقة 

واملطلقة

الطبيعة 
التكامليّة

اإلنسان 
والطبيعة

اإلنسان 
هو مركز 
ومحور 
الظهور 
الكوين

اإلنسان 
مراقب 
للطبيعة

تغلب العقل عىل 
كافة النشاطات 

اإلنسانيّة

معارضة كون 
اإلنسان هو 

األرشف

النتيجة

ما ال شك فيه هو أن النامذج الثالثة املتقدمة حول العلم والدين، متأثرٌة بنوِع الرؤية 

كان منوذج  مرنٍة،  ميوٍل حيويٍة  َذا  باربر  إيان  كان  وإذا  املفكرين.  من  واحٍد  كلِّ  عند 

التبادل هو الغالب، فتحدث حول منوذٍج للعالقة بني العلم والدين ذي جوانَب أربعٍة. 

صحيٌح أن بيرتز أشار إىل بعض الحقائق األخرى إال أن تصنيفه غرُي دقيٍق بحيث ميكن 

أن نجد حاالٍت تندرج تحت مصداقنْي أو أكرث. وضمن ماك غراث تصنيفه داخل النسب 

املوجودة بني العلم والدين فتحدث عن »الدين مينع تقدم العلم« و »العلم مينع تقدم 

الدين« بدالً عن االستقالل، التعارض والحوار. أراد باربر من الحوار، إمكان العالقة؛ عىل 

الرغم من أنّه مل تتضمن عباراته بحثاً حول هذا اإلمكان، وتحدث ماك غراث عن االتجاه 

الواحد بدالً عن الحوار وهو يريد بها الجهود املبذولة لتوضيح العالقة بني العلم والدين.
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العالقة بين العلم والدين 
برؤية هانس كونغ]]]

حميد رضا نيا]]]

ف البعض والذي  ي مقّدمتها الرأي الشائع ب�ي
طرح كاتب المقالة �ف

نظٍر  وجهة  إيّاه  اً  معت�ب والدين  العلم  ف  ب�ي تعارٍض  وجود  فحواه 

عاّمٍة، ول يبدو هذا الرأي صحيحاً بطبيعة الحال؛ لكن لو قصد 

لحاديّة، يمكن القول أنّه  ي الأوساط الإ
من الشيوع هنا ما يسود �ف

أّن  المقالة  تحّف  ي 
ال�ت القرائن  من  نستشّف  أنّنا  إل  صائٌب،  رأٌي 

كاتبها لم يقصد هذه الأوساط بالتحديد، ناهيك عن نقطة ضعٍف 

ي المقّدمة إىل أّن 
أخرى تُؤاخذ عليها المقالة، وهي أّن كاتبها أشار �ف

ي ما 
ف علماء الكالم �ف ي هو من أحيا البحث ب�ي

البابا جان بول الثا�ف

ف العلم والدين، لكّن هذا القول ليس صحيحاً،  يخّص العالقة ب�ي

ي هذا المضمار إل 
ّ وإن كانت له جهوٌد ملحوظٌة �ف لأّن البابا ح�ت

ي العرص الحديث ول 
أنّه ليس هو من أحيا الموضوع من جديٍد �ف

يمكن لأحد اّدعاء هذا مطلقاً.

ي جانٍب من مقالته إىل بيان مضمون الفصل 
تطرق الباحث �ف

الثالث من كتاب هانس كونغ بأسلوٍب مفهرٍس، لذا لم يتمّكن من 

بيان تفاصيل موضوع البحث كما ينبغي، إذ من الجدير هنا ذكر 

َ حول الموضوع كي ل يبقى لدى القارئ أيُّ غموٍض 
توضيحاٍت أك�ش

حول الموضوع.

]1]-املصدر: رضا نیا، حمید، »واکاوي مناسبات علم و دين در نگاه هانس کونگ«، مجلّة پژوهش هاي اعتقادي کالمي الفصلية، املعنية بالبحوث العلميّة 

بدرجة ISC، ربيع 1394هـ. ش )2015م(، السنة الخامسة، العدد 17، الصفحات 29 - 50.

تعريب: أسعد مندي الكعبي.

]2]-أستاذ مساعد وعضو الهيئة التدريسية يف جامعة املصطفى العاملية - معهد العلوم اإلنسانية للتعليم العايل، فرع أصول الفكر، قم، إيران.
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ي تُطرح عىل المقالة، 
عىل الرغم من كّل هذه المؤاخذات ال�ت

تتضّمن  لكونها  بالقراءة  جديرٌة  وهي  فائدٍة  من  تخلو  ل  أنّها  إل 

ي هانس كونغ والنهج  ي ما يخّص رؤية المفّكر الغر�ب
تقريراً مقتضباً �ف

ف العلم والدين، أي  ي إثبات فكرة التعاضد ب�ي
الفكري الذي اتّبعه �ف

الرتباط فيما بينهما.

کلمة التحرير

ملّخص المقالة

الهدف من تدوين هذه املقالة هو دراسة وتحليل مضمون أحد اآلثار املؤلّفة حول 

واقع العالقة الرابطة بني العلم والدين بقلم املفّكر املعارص الشهري هانس كونغ]]]، حيث 

. تّم تدوينها بأسلوٍب بحٍث وصفيٍّ تحلييلٍّ

املتدينني، وقد  العلامء املسيحيني  العقائديّة يدرج ضمن  الناحية  هانس كونغ من 

سعى دائباً يف نشاطاته الفكرية للنهوض بواقع العالقة الرابطة بني العلم والدين، وأهّم 

يف  نجح  حيث  مدّوناته،  مختلف  ضمن  مشتٍّت  بشكٍل  طرحها  الصعيد  هذا  يف  آرائه 

نظرياته التي طرحها حول موضوع البحث.

يتّم تهميشها بعد  أن  إّما  العلوم،  تُطرح نظريٌّة يف مختلف  وكام هو معلوٌم، كلاّم 

مّدٍة من الزمن جرّاء طرح نظريّاٍت جديدٍة، أو أنّها تبقى راسخًة لتجّسد قانوناً متّفقاً 

عليه من قبل األوساط العلمية؛ ومبا أّن هدف جميع األديان التي سادت يف املجتمعات 

البرشية هو االمتثال ألوامر مصدٍر متعاٍل، ونظراً لكون العلم ليس نبيّاً، فالبرشيّة تنتظر 

يف كّل لحظٍة طرح نظريٍة جديدٍة.

ال شّك يف أّن الوسائل العلميّة املتاحة للبرشية يف العرص الراهن ليس من شأنها تفنيد 

مصداقية الدين من الناحية املنطقية، وهو ما أكد عليه هانس كونغ؛ ومن هذا املنطلق 

بتأريخ 19 آذار / مارس 1928م هو قّسيس ومتألّه وكاتب كاثولييك عرف مبعارضته  ]1]-املفّكر السويرسي املعارص هانس كونج Hans Küng املولود 

للمؤّسسة البابوية الكاثوليكية، ويعتقد بعض الباحثني أنّه أبرز متألّه مسيحي يف العرص الحديث. 
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بادر كاتب املقالة إىل بيان املباحث املطروحة يف صعيد ما ذكر يف إطار استعراٍض كيِلٍّ 

ألجل بيان طبيعة العالقة املذكورة من وجهة نظر هذا الفيلسوف الغريب وال سيّام يف 

بعض الشؤون العقائدية، مثل بداية العامل والخلقة.

وميكن القول أّن كونغ يعّد من املدافعني عن نظرية االنسجام بني العلم والدين، بل 
ذهب إىل أبعد من ذلك بعد أّن أكّد عىل وجود تالحٍم وتفاعٍل يف ما بينهام.]]]

مقّدمة

إن أردنا تحديد أهّم خمس مسائَل مطروحًة عىل طاولة البحث والتحليل يف علَمِي 

الفلسفة والكالم بني األوساط الفكريّة املعارصة، فال شّك يف شمولها ملسألة الرصاع أو 

عدم الرصاع بني العلم والدين؛ فمنذ سالف العهود كانا مصدرين أساسيني لهداية البرش، 

ولكّل واحٍد منهام تأثريه البالغ عىل جميع جوانب حياتهم، ويف بعض األحيان تعاضدا 

مع بعضهام يف مواجهة بعض األحداث وضمن عدٍد من املسائل ذات األهمية الخاّصة، 

إال أّن الرؤية السائدة بشكٍل عامٍّ تتمحور حول وجود تضادٍّ يف ما بينهام.

األوساط الفكريّة شهدت طرح العديد من التعاريف الرامية إىل بيان حقيقة الدين، 

بينهم وبني مصدٍر  االرتباط  لتشمل  أنفسهم  البرش  االرتباط بني  حيث تجاوزت نطاق 

أخالقيٍّ يهدف إىل تحديد معامل املسرية التكامليّة لهم؛ وبعضها يحيك عن أّن اإلنسان يف 

رحاب الدين يشعر بوجود ارتباٍط مع قًوى أخالقيٍّة ماورائيٍّة غامضٍة مثله، لكّنها أعىل 

مرتبًة منه، وهو يف هذه الحالة يشعر يف باطنه بخشيٍة وخشوٍع منبثقنْي من مناشَئ 

دينيٍّة ترضب بجذورها يف العبادة والدعاء، إذ إّن الجانب الباطني للدين زاخٌر باألفكار 

واملعتقدات واألحاسيس التي هي يف الواقع جرٌس رابٌط بني اإلنسان وخالقه؛ يف حني أّن 

هيئته الظاهريّة عبارٌة عن منظومٍة متشعبٍة من األدعية والطقوس واملناسك التي تتجىّل 

من خاللها العقيدة الدينية لكّل فرٍد.

وأّما العلم فقد تّم تعريفه بأسلوٍب مختلٍف عن التعاريف التي طُرحت بخصوص 

شتّى  يف  املوجود  الغموض  لرفع  أساسيّاً  مرتكزاً  يعتربونه  العلامء  من  فالكثري  الدين، 

]1]-الباحث رضا يعقويب بدأ برتجمة كتاب »بداية كّل يشء“ وتوىّل تقوميه الدكتور حسن قنربي.

املؤلّف مل يذكر سبب إضافة هذا الهامش. )املرتجم(.
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املسائل الطبيعيّة واملعرفيّة واإلنسانيّة الجديدة؛ وتجدر اإلشارة هنا إىل أّن القرن التاسع 

عرش شهد نشاطاً علميّاً حثيثاً عىل صعيد إثبات أو تفنيد ما إن كان منسجامً مع الدين 

أو ال، ويف هذا السياق أكّد بعض العلامء عىل عدم وجود أيِّ انسجاٍم بينهام باعتبار أّن 

ذلك غرُي ممكٍن برأيهم، يف حني ذهب آخرون إىل إمكانيّة ذلك، وقد بذل كلُّ واحٍد من 

هذيْن التياريْن الفكريَّنْي كّل ما بوسعه إلثبات صوابّة أطروحته.

العلم  بني  املتواصل  التباين والرصاع  فيها فكرة  التي شاعت  اآلونة  تلك  ترى يف  يا 

نظرهم  وجهات  توحيد  العلامء  وسائر  الكالم  لعلامء  املمكن  من  كان  هل  والدين، 

وتحقيق تالحٍم فكريٍّ يف ما بينهم؟! الفالسفة طوال قروٍن متامديٍة حاولوا تحقيق هذا 

الهدف، لكن بعد انطالق عرص النهضة العلميّة يف العامل الغريب وتضاؤل دور التوّجهات 

الفكريّة غري التجريبيّة واملتقّومة عىل نظريّاٍت ماورائيٍّة، أصبحت عصا السبق بيد علامء 

الطبيعة الذين اتّبعوا نهجاً تجريبياً بحتاً واعتمدوا عىل املعطيات الحّسية بالكامل، ومن 

البرشية واستحوذوا  املجتمعات  التنظرييّة يف  العمليّة  التاّمة عىل  ثَّم فرضوا سيطرتهم 

عىل املراكز األكادمييّة.

أدركت وجود  الزمن  ثالثة عقوٍد من  العلميّة طوال  األوساط  أّن  قلنا  لو  نبالغ  وال 

حاجٍة ماّسٍة لنظريّات العلوم غري التجريبيّة يف صعيد الكثري من شؤون الحياة البرشيّة، 

العلامء  قبل  من  الدين  بخصوص  إيجابيٍّة  نظٍر  وجهاِت  طرَح  أمثرت  الظاهرة  وهذه 

عام  -املتوّف  الثاين  بول  جون  الفاتيكان  بابا  مساعي  ذلك  عىل  ساعد  وقد  والباحثني، 

2004م- الرامية إىل تفعيل الحوارات العلميّة بني العلامء املاّديني والثيولوجيني، حيث 

أمثرت تبادل وجهات النظر يف ما بينهم وطرح نقاشاٍت محورها واقع االرتباط بني العلم 

والدين من حيث كونه ممكناً أو غري ممكٍن، وإن كان ممكناً فكيف ميكن تفسريه وبيان 

معامله الحقيقيّة للبرشيّة؟

الكثري من الفالسفة وعىل رأسهم هانس ريشنباخ ونايجل وهيمبل، أكّدوا عىل رضورة 

الفصل بني مرحلتَْي تربير النتائج]]] واستكشاف املعلومات]]]، ففي املرحلة الثانية ال يتمحور 

[1[-context of justification.

[2[-context of discovery.
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موضوع البحث حول السؤال عن مصدر املعلومات التي طرحت النتائج عىل أساسها، كام 

ال يتطرّق الباحث يف رحابها إىل بيان ما إن كانت هذه النتائج صائبًة أو خاطئًة؛ كام أّن 

املرحلة األوىل فقط ترتكز عىل مقّوماٍت منهجيٍّة منتظمٍة يف إطار ثالثة أطٍر، هي النقل 

والربهنة والتجربة؛ ومن هذا املنطلق اعتربت هذه املرحلة بأنّها املنشأ األسايس الختالف 

وجهات النظر املطروحة يف مختلف العلوم.

املاّديني اعتربوا كال املرحلتنْي املذكورتنْي متقّومتنْي  الفالسفة  أّن  بالذكر هنا  الجدير 

مبنهجيتنْي منتظمتنْي، وعىل ضوء هذه الفكرة تبنوا الطريقة االستقرائية، إاّل أّن كارل بوبر 

اعترب املرحلة األوىل فقط ذاَت منهجيٍّة منتظمٍة.

مجمل هذه النقاشات الفكريّة أمثرت يف نهاية املطاف بلوغ فلسفة العلم يف عهدها 

الرابع درجًة اّدعى فيها بعض الفالسفة عدم منهجية كال املرحلتني املشار إليهام أعاله، 

ومن أبرزهم بول فيريابند الذي رّوج لفكرة »كلُّ يشٍء ممكٌن« يف كتابه الذي دّونه تحت 

عنوان »ضّد املنهج«]]].

هانس كونغ فيلسوٌف والهوتيٌّ مثيٌر للجدل

تعاضد  فكرة  عن  دافعوا  الذين  الالهوت  علامء  أحد  هو  كونغ  هانس  الفيلسوف 

للجدل  مثرياً  مفّكراً  كان  فقد  الشخصية  الناحية  من  وأّما  وانسجامهام،  والدين  العلم 

يف األوساط العلمية، ويف عام 1954م أصبح قّسيساً، بعد ذلك تّم تعيينه أستاذاً لعلم 

الثاين  بول  البابا جون  قبل  من  اختري  عام 1962م  الجامعات، ويف  إحدى  الالهوت يف 

كمستشاٍر الهويتٍّ يف مجمع الفاتيكان الثاين، إال أّن نقده الذي تبلور يف اعرتاٍض شديٍد 

عىل نظريّة العصمة البابوية أسفر عن إصدار لجنة الفاتيكان قراراً بإلغاء صالحيته يف 

مجال تدريس علم الالهوت، ويف أواخر عقد السبعينيات من القرن املنرصم ذاع صيته 

عىل نطاٍق واسعٍ بعد أن ألّف كتاباً حول العصمة، ففي عام 1974م نرُش له كتاٌب آخُر 

تحت عنوان »هوّية املسيحي« ليصبح واحداً من أكرث الكتب مبيعاً يف أملانيا.

.Against Method :1]-عنوان الكتاب باللغة اإلنجليزية[

إيران، طهران،  الكريم رسوش،  الفارسية عبد  إىل  ترجمه  الفارسية(،  )باللغة  نوين  الطبيعي علوم  بعد  ما  مبادي  آرثر بريت،  إدوين  راجع:  أكرث،  لالطاّلع 

منشورات رشكة النرش العلمي والثقايف، 1995م، مقّدمة املرتجم.
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تصّدى هذا الفيلسوف الغريب ملنصب رئاسة املؤّسسة العاملية لألخالق يف كلٍّ من 

أملانيا وسويرسا، ويف عام 1996م أحيل عىل التقاعد بعد أن تّم تعيينه أستاذاً لالهوت 

ومديراً ملعهد البحوث الكنسية يف معهد توبنجن]]] الالهويت يف أملانيا.

ألّف كونغ أكرث من 50 كتاباً، وأكّد يف آثاره الفكرية عىل رضورة إيجاد ارتباٍط وألفٍة 

الرؤية  بزوال  يعتقد  كان  حيث  العلمية،  اإلنجازات  وأحدث  الالهوتية  التعاليم  بني 

السائدة يف األوساط الفكرية القدمية والتي متحورت حول مواجهٍة محتدمٍة بني الالهوت 

والعلم، لذلك انتقدها نقداً الذعاً لكونها موضًة قدميًة سواًء طرحت من قبل الالهوتني 

واملتدينني األصوليّني، أو من قبل الفالسفة واملفّكرين الذين يتبنون نهجاً عقليّاً.

كتاب العلم والدين: بدايتان لكّل شيٍء

فلسفة  مواضيع  مختلف  حول  والتحليل  البحث  إىل  تطرّق  كونغ  هانس  أّن  رغم 

الدين، لكّنه سلّط الضوء بشكٍل أسايسٍّ عىل طبيعة العالقة الرابطة بني العلم والدين، 

بسط  حيث  الصعيد،  هذا  عىل  الفكريّة  األوساط  يف  املطروحة  التحّديات  واستعرض 

بدايتان لكلِّ يشٍء«، ونرشية  الذي عنونه »العلم والدين:  كتابه  املوضوع يف  تفاصيل 

Times Literary Supplement The األدبيّة وصفت هذا الكتاب كام ييل:

»... كسائر كتب كونغ، فهو من الكتب العلمّية الزاخرة بالفكر النرّي«.

تيد بيرتز]]] أستاذ الالهوت النظامي والباحث املتخّصص يف مجال العلم والدين، قال 

يف هذا الصدد:

»هانــس كونــغ باعتبــاره أســتاذاً حاذقــاً محّبــاً لالســتطالع، أثبــت لنــا يف 

ــادٍر  ــريُ ق ــو غ ــاراٍت، ه ــئلًة واستفس ــرح أس ــم ط ــف أّن العل ــاب كي ــذا الكت ه

ــث ســاق هــذه الفكــرة بخصــوص بعــض  ــه، حي ــا بحــّد ذات ــة عنه عــى اإلجاب

ــة االنفجــار  ــل نظري ــري مــن التســاؤالت، مث ــا الغامضــة املحفوفــة بالكث القضاي

ــد عــى أّن الــرّب هــو  الكــوين Big Bang Cosmology ونظريــة التطــّور؛ وأكّ

[1[-Tubingen.

[2[-Ted Peters.
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اإلجابــة الصائبــة عــن هــذه التســاؤالت، فهــذه إجابــٌة عقلّيــٌة متقّومــٌة باإلميــان 

ــة. ــدة الدينّي والعقي

هذا الكتاب أتحف األوساط العلمّية والدينّية بإجابٍة واضحٍة تّتسم باإلثارة 

والعقالنّية والفكر السليم«.

وأّما هانس كونغ فقد قال يف مقّدمة الكتاب:

»بذلنــا جــّل جهودنــا يف هــذا الكتــاب النتقــاء أفضــل أســلوٍب ينــري لنــا الطريــق 

عــى صعيــد االكتشــافات الحديثــة التــي تشــهدها الســاحة العلمّيــة يف أروقــة 

علــوم الفيزيــاء واألحيــاء والكوزمولوجيــا وغريهــا، مثــل بدايــة الكــون والحيــاة 

البريــة، إذ تخربنــا هــذه العلــوم أّن النتائــج التــي توّصلــت إليهــا تختلــف عــاّم 

هــو مطــروح يف الكتــاب املقــّدس؛ ومــا نلحظــه اليــوم أّن اإلنــارات الالهوتيــة 

والفلســفية يُســتهان بهــا؛ لكــن ليعلــم الجميــع أّن الصــدق العقــيل أكــرث أهميــًة 

مــن التناســق األعمــى واملتعّصــب بــني أربــاب الكنائــس واملصلحــني العلامنيــني«.

العقود  بالغًة يف  واجهوا صعوبًة  املتخّصصني  واملفّكرين غري  العلامء  أّن  ال شّك يف 

مثل  العلمية،  الفروع  مختلف  يف  وبحوٍث  دراساٍت  تدوين  صعيد  عىل  املاضية 

النطاق  واسَع  بات  منها  واحٍد  فكّل  وغريها،  واألنرثوبولوجيا  واألحياء  الكوزمولوجيا 

ومتشّعَب التخّصصات إىل حدٍّ كبريٍ؛ ناهيك عن أّن كّل علٍم أمىس اليوم منسجَم األطراف 

ومتقّوماً بقواعَد وضوابَط مختّصٍة به دون غريه.

وتجــدر اإلشــارة هنــا إىل أّن مســألة نشــأة الكــون األوىل تعتــرب واحــدًة مــن الرمــوز 

ــد  ــا العدي ــث طُرحــت حوله ــاء، حي ــم الفيزي ــورت يف مباحــث عل ــي تبل الغامضــة الت

مــن اآلراء التــي أســهم كلُّ واحــٍد منهــا -بحســب نطاقــه املعــريف- يف تحليــل املوضــوع 

ضمــن مباحــث أخــرى ذاِت صلــٍة؛ ويف هــذا الســياق غامــر بعــض الباحثــني واملفّكريــن 

ــى وإن مل  ــع حتّ ــامل الواق ــات وع ــني النظري ــع ب ــوء الجم ــىل ض ــم ع ــوا آراءه ليطرح

ــارصًة يف  ــم ق ــت معلوماته ــى إن كان ــك وحتّ ــم لذل ــي يؤّهله ــم العلم ــن مخزونه يك

هــذا املضــامر وال يلّمــون إال بجانــٍب محــّدٍد مــن املوضــوع فقــط؛ والســبب يف ذلــك 
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بطبيعــة الحــال أنّهــم يســعون بشــتّى الســبل إىل تطبيــق نظرياتهــم عــىل عــامل الواقــع 
بــأّي نحــٍو كان.]]]

هذا الكتاب باعتقاد هانس كونغ ميكن أن يكون عوناً لكّل من يحاول خوض غامر 

يفوته يشٌء من  ال  التمركز يك  يعينه عىل  فهو  العلمية،  املجاالت  البحث حول جميع 

الفلسفية والالهوتية؛ ومام قاله يف  البحث، كذلك يساعده عىل فهم األصول  موضوع 

هذا السياق:

»بعــد خمســة عقــوٍد مــن التدريــس والبحــث العلمــي والتأليــف، مل أشــأ 

ــر  ــك ذك ــا أردت مــن ذل ــة، وإمّن ــالً مــن املباحــث العلمي ــاً ضئي أن أجمــع جانب

ــة«. ــئلة العلمي ــّم األس ــض أه ــن بع ــٍة ع ــٍة ومقنع ــجمٍة ومنطقّي ــاٍت منس إجاب

يتكّون الكتاب من 220 صفحًة يف إطار خمسة فصوٍل وخامتٍة، وعناوينها كام ييل:

الفصل األّول: نظريٌّة واحدٌة لكلِّ يشٍء،

الفصل الثاين: الرّب هو املبدئ،

الفصل الثالث: خلقة الكون وتكامله،

الفصل الرابع: الحياة يف الكون،

الفصل الخامس: ظهور اإلنسان ونشأته،

الخامتة: نهايُة كلِّ يشٍء.

الفصل األّول من الكتاب تضّمن مباحَث متنّوعًة من جملتها دور علم الفيزياء يف 

بيان أرسار نشأة الكون، وذُكرت فيه مختلُف اآلراء التي طرحت حول موضوع البحث، 

والحقيقة هي أّن هذا العلم يفتخر بنفسه من حيث القابلياُت التي ميتلكها يف تسخري 

نتائج مختلف العلوم واالكتشافات خدمًة لبحوثه ونظرياته، فهي ال تُثمر ما مل تَُدْر يف 

فلكه، ناهيك عن أّن جميع علامء الطبيعة مفتقرون إليه؛ ومن هذا املنطلق وبفضل 

النجاحات الفيزيائية الباهرة التي ال ميكن ألحٍد التشكيك مبصداقيتها، ال نبالغ لو قلنا 

[1[-Hamid Rezania, Religion and Science: a philosophical study, Concept Publisher, New Delhi, 2012.
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بأنَّ الفرصَة سانحٌة لفّك شفرة رموز حقيقة الكون الذي نعيش يف كنفه، ولكن كيف 

يتّم ذلك؟

حينام تُطرح نظريٌّة شموليٌّة لجميع القوى الطبيعية يف الكون بحيث تعّم كلَّ يشٍء يف 

نطاقها، ففي هذه الحالة ميكن لكّل أمٍر أن يُدرج ضمن قاعدٍة معيّنٍة، إذ بإمكاننا إدراجه 

يف إطار قاعدٍة دقيقٍة يتسّنى لنا من خاللها بيان مكامن الغموض يف أرسار الكون، وهذا 

األمر يتحّقق يف نطاق علم الفيزياء الذي فيه قابلية استكشاف حقائق جميع العالقات 

ملختلف الظواهر يف الكون وطرح إجاباٍت شافيٍة عن األسئلة التي طاملا راودت هاجس 

اإلنسان واألرسار التي ما انفّكت تداعب مخيّلته، ومبا يف ذلك األسئلة التالية:

- لَِم ُوجد الكوُن؟

- لو افرتضنا أن الكون مل يكن موجوداً، فام السبب يف ذلك يا ترى؟

- ما السبب يف كون ظروف الحياة البرشية بهذا الشكل املعهود؟

- كيف نشأ الكون وظهر الوجود؟

من البديهي أّن اإلجابة عن السؤال األخري تعيننا عىل فهم حقيقة الكون والوجود.

وعدم  الكون  تأريخ  جوانب  جميع  باستطالع  اليوم  مكلّفون  نحن  الحال  بطبيعة 

االقتصار عىل الجوانب املختّصة بحياة البرشيّة، إذ إّن التأريخ الحقيقي للكون ال يقترص 

عىل عهد حياة بني آدم، فعمره يخّمن بـ 13.7 مليار عام منذ لحظة االنفجار الكوين 

العظيم.

وامللفت للنظر هنا هو أّن النظريّة الكونيّة التي طرحها الفيلسوف كوبرنيكوس،]]] 

اتّصفت بطابعٍ نظريٍّ بحٍت، وبعد ذلك تبناها وشّذبها عامل الفلك والرياضيات يوهانس 

كيبلر]]] الذي درس علم الالهوت الربوتستانتي يف معهد توبنجن األملاين، لكّنه رسعان ما 

غرّي وجهته ليخوض يف غامر علوم الرياضيات والفلك والكوزمولوجيا، ومن جملة النتائج 

التي توّصل إليها يف حياته الفكرية أّن الكواكب تتحرّك ضمن مداراٍت بيضويٍة ال دائريٍّة؛ 

[1[-Copernicus 1473 - 1543.

[2[-Johannes Kepler 1571 - 1630.
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ويف عام 1609م تبنى علم الفلك الحديث ثالثًة من القوانني التي وضعها يف مجال هذه 
الحركة.]]]

التقليدية  الفكرية  التوّجهات  عىل  انقّضت  التي  الحديثة  الكونيّة  النظريّة  وأّما 

املعتمدة يف تصوير حقيقة الكون، ومن ثّم هزمته وهّمشته عىل الساحة الفكرية، فقد 

طُرحت من قبل الفيلسوف غاليليه]]] الذي تخّصص بعلمي الرياضيات والفيزياء، حيث 

متّكن بواسطة ناظوره الفليك من مشاهدة سطح كوكب الزهرة واكتشف أربعة أقامٍر 

تابعٍة لكوكب املشرتي ورصد مدار كوكب زحل، فضالً عن اكتشافاٍت علميٍّة أخرى دّونها 

التأريخ باسمه؛ ونظريته تعترب اليوم بنيًة أساسيًة لجميع الدراسات والبحوث العلميّة 

التي تجرى يف هذا الصعيد.

غاليليه كان عىل علٍم مبدى تعارض نظرياته واكتشافاته العلميّة مع املبادئ التي كانت 

الكنيسة تتبناها حينذاك حول الحقائق الكونية، لكّنه عىل الرغم من ذلك أعار اهتامماً 

لكتاب الوجود الذي تضّمن مباحَث رياضيًّة ال يقّل عن اهتاممه بالكتاب املقّدس.

يف عام 1613م بعث رسالًة إىل بابا الكنيسة وّضح فيها عقيدته بالنسبة إىل العالقة 

بني الكتاب املقّدس والعلوم الطبيعية، وجاء يف جانب منها:

»لو أّن املعرفة العلمّية تتناقض مع مضمون الكتاب املقّدس، فال بّد لنا أن 
نفّرسه من جديٍد«.[3]

مؤّرخ الكنيسة الكاثوليكية جورج دينزلري تحّدث عن هذا املوضوع ضمن كتاب ألّفه 

بعنوان »ملف غاليليه ال خامتة له«، ومن جملة ما قاله:

مجال  أاّل  جاليليه  من  التي وصلتنا  واملدّونات  العلمّية  البحوث  من  »نستشّف 

للتشكيك يف الخطأ الذي وقعت به الكنيسة عام 1633م حينام أصدرت حكامً 
ضّده لرتغمه عى تبّني جانٍب ضئيٍل فقط من االّدعاءات املعارضة لتعاليمها«.]4]

[1[-J. Kepler, Astronomia Nova, Pragve, 1609, in Gesammelte Werke, Munich, 1937, ff, vol. 3, The New Astronomy, Cambridge, 

1992.

[2[-Galileo Galilei 1564 - 1642.

[3[-Galileo Galilei, letter to B. Castell, 21 Dec 1613, in opera, vol. 5, Florence, 1965, 88 - 281.

[4[-G. Denzler, Der Fall Galilei and Kein Ende, Zeitschri� fur Kerchengeschichte 95, no. 2 - 1984, p. 33 - 223.
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عىل  رصيحاً  دليالً  يُعّد  الكنيسة  إزاء  غاليليه  اتّخذه  الذي  املوقف  أّن  املؤكّد  من 

العالقات املضطربة بني كلِّ إنجاٍز علميٍّ جديٍد والتعاليم الكنسية، وهذه الحالة دامت 

لسنواٍت متامديٍة بحيث اشتّدت وبلغت ذروتها بعد أن طرح داروين نظريته الشهرية.

الفيزياء  إنجازات علم  بيان معامل أحد  الفكرية إىل  هانس كونغ تطرّق يف مباحثه 

السياق عىل  الضوء يف هذا  ليسلّط  الحديثة  الفيزياء  ابتدأ من  إذ  لها،  انطالٍق  كنقطة 

نظرية أينشتاين النسبية، ونظريتَْي توّسع الكون واالنفجار الكوين العظيم وما متّخض 

عنهام من نتائَج، ونظرية هايزنبريغ، ونظرية الكّم؛ ليفتح نافذة أمٍل جديدٍة يف األوساط 

الفكرية بعد طرح نظريٍّة عامليٍّة متقّومٍة عىل مبدأ )Gut( بدل )God( حذواً بنظرية 

عامل الفيزياء ستيفن ويليام هوكينغ]]] الذي كان معاقاً بدنيّاً وغرَي قادٍر عىل االرتباط 

أمله  عن  نظرياته  يف  أعرب  وقد  الحاسوب،  جهاز  طريق  عن  إال  الخارجي  بالعامل 

 GUT: Grand( بطرح نظريٍّة عامليٍّة شاملٍة ونافعة تحت عنوان نظرية االتّحاد الكربى

Unified Theory( خالفاً لنظرية االنفجار الكوين العظيم، والجدير بالذكر هنا أّن العامل 

هايزنبريغ سبقه يف هذه الخطوة وسار نحو ذات الهدف لـاّم طرح نظرية الكّم.

هوكينغ أعرب عن احرتامه الكبري للدين ضمن كتابه الذي ألّفه تحت عنوان »تأريخ 

مليون   25 منه  طبعت  بحيث  واسعٍ  برتحيٍب  حظي  الكتاب  وهذا  للزمن«]]].  موجز 

العلامء والباحثون يواجهون صعوبًة يف فهم  الرغم من ذلك ما زال  نسخة، لكن عىل 

مكامن نظريّته بكّل حذافريها سيّام أّن معطيات العلوم التجريبيّة قارصٌة عن بيان ما 

طُرح فيها؛ ولكّنها مع ذلك ساهمت إىل حدٍّ ما يف تعريف مفهوم الرّب وساعدت يف 

فيه نظريّة  الذي تصبح  اليوم  يأيت  أن  أفضَل. وكام أرشنا فقد كان يرجو  فهمه بشكٍل 

)GUT( منطلقاً أساسياً لإلجابة عن السؤال التايل: لَِم وجد الكون؟

من املؤكّد أنّنا لو استطعنا استكشاف حقيقة هذه النظريّة ومكامنها املضمرة علينا 

اليوم، فسوف تصبح عندئٍذ ميرّسة لفهم جميع الناس وال تبقى مختّصًة برشيحٍة من 
العلامء واملفّكرين فقط.]]]

[1[-Stephen William Hawking.

[2[-A Brief History of Time.

[3[-S. Hawking, A Brief History of Time, from the big bang to black holes, London and New York, 1988, p. 175.
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بحوث علم الرياضيات هي األخرى من جملة األسس التي سلّط هانس كونغ الضوء 

عليها يف آرائه التي رام من ورائها طرح نظرية كونية موّحدة، ويف هذا السياق قال عامل 

الرياضيات األملاين جورج كانتري]]] أنّه سعى إىل إثبات سلسلة األعداد الرتتيبية عن طريق 

إثبات النقيض، إذ جعل لكّل مجموعٍة من هذه األعداد عدداً ترتيبيّاً آخر غري موجوٍد 

ينضوي ضمن  أن  األعداد ال ميكن  أكرَب من مجموع هذه  ترتيبيٍّ  كّل عدٍد  لكّن  فيها، 

مجموعتها لكونه أكرَب منها، ولكن يف الحني ذاته يجب وأن يكون من جملتها، إذ يف غري 

هذه الحالة ال تبقى لدينا أيُّ مجموعٍة لألعداد الرتتيبيّة. بعد ذلك أكّد عىل أّن النقائض 

والنحويّة،  السيامنطيقيّة  والقواعد  الريايض  املنطق  بحسب  الرياضيات  يف  املوجودة 

بأّن  لنا من اإلذعان  العلم، لذا ال محيص  تؤّدي إىل حدوث أزمٍة جاّدٍة يف قواعد هذا 

املفاهيم الرياضية الحاكمة هي عبارٌة عن مجموعٍة من القواعد البنيويّة التي ترتبط 

كّل واحدٍة منها بفحوى املوضوع من إحدى نواحيه، لذا ال قابلية لها يف بسط نفوذها 

عىل املسائل الرياضية قاطبًة، وهذا هو السبب يف صعوبة إقرار نظريٍّة كونيٍة موّحدٍة 

عىل أساس مبادئ هذا العلم.

املاّديني وعدم كفايتها  الفالسفة  كونغ عىل عقم نظريات  أكّد  فضالً عن ذلك فقد 

يف إثبات مّدعياتهم، ومن هذا املنطلق انتقد ما دّونه كارل بوبر]]] الذي حاول نقض 

مع  متناغمٍة  نظٍر  وجهات  تبنى  شبابه  إبّان  ألنّه  أساسها،  من  امليتافيزيقية  املفاهيم 

آراء ونظريات فالسفة مدرسة فيينا الفكرية؛ كام أّن علامء الرياضيات وسائر املفّكرين 

الذين ساروا عىل نهج ماكس بالنك]]] إىل جانب متّسكهم باملفاهيم التجريبية البحتة، 

كانوا يرّصون عىل رضورة اللجوء إىل املفاهيم الرياضية واملنطقية حتّى وإن تجرّدت من 

الطابع التجريبي؛ فهذه املفاهيم بأرسها -الرياضية واملنطقية والتجريبية البحتة- ذاُت 
دالالٍت ومعاٍن لها قيمتها العلمية، لذا قالوا أّن جميع القضايا املاورائيّة ال معنى لها.]4]

كارل بوبر يف كتابه »منطق البحث العلمي« تساءل قائالً:

[1[-George Canter 1845 - 1918.

[2[-Karl Popper 1902 - 1994.

[3[-Max Planck.

[4[-K. R. Popper, The logic of Scientific Discovery, 1934, London, 2002, p. 29.
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ــاٍط  ــى نش ــامد ع ــٍة باالعت ــٍة نظريّ ــاف منظوم ــث استكش ــن للباح ــف ميك »كي

؟ وكيــف ميكــن تحقيــق إنجــازاٍت علمّيــٍة جديــدٍة؟ ثــّم أجــاب  تجريبــيٍّ شــخيصٍّ

ــة ال  ــٍد فحــواه أّن مــا يتوّصــل إليــه الباحــث يف دراســاته العلمّي بأســلوٍب معّق

يتحّقــق عــن طريــق التقييــم العلمــي وإقامــة الرباهــني، وإمّنــا بواســطة النقــض 
والتفنيــد«.]]]

ويف ختام هذا البحث أضاف هانس كونغ قائالً:

»فحــوى كّل هــذه النقاشــات والبحــوث هــي رضورة عــدم غفلتنــا عــن النطــاق 

املحــدود لعلمنــا رغــم القابليــات الكامنــة فيــه، وكّل قيــد يضّيــق نطاقــه تطــرح 

ــة  ــات املرتبط ــول القابلي ــارات ح ــئلة واالستفس ــن األس ــد م ــه العدي ــى ضوئ ع

بــه«.

الجدير بالذكر هنا أّن املواجهة العلميّة ال تعّد كافيًة يف التصّدي للمخاطر التي تهّدد 

كيان الفكر اإلنساين ونشاطاته الذهنية، فالدين هو اآلخر فيه قابلياٌت ميكن استثامرها 

مشاكُل  علينا  تعرض  الحالة سوف  ففي هذه  حّقاً  إليها  لجأنا  ولو  الصعيد،  هذا  عىل 

ذاتيٌة وشكليٌة، وال نواجه أيَّ مشاكَل ميتافيزيقيٍة وال رياضٍية أو فلسفيٍّة أو فيزيائيٍّة أو 

سيكولوجيٍّة، فكّل واحٍد من هذه العلوم له قواعده الخاّصة.

الفصل األّول من الكتاب ختمه ببيان أّن لكّل واحٍد من العلم والالهوت وجهاِت 

نظٍر وقابلياٍت وقواعَد مختّصًة به، والعلم يعترب يف واقع الحال مرتكزاً أساسيّاً لإلبداع 

للعامل  معارصٌة  صورٌة  رحابه  يف  تتبلور  كام  والفنون،  الصناعات  ومختلف  الحديث 

وحضارته وثقافته الحديثتني، لكن ليس من شأنه أن يكون مرتكزاً أساسيّاً لهذه األمور 

مطلٍق  بشكٍل  أمٍر عىل ضوئه  كلِّ  تقييم  إىل  السعي  مبكاٍن  السخرية  من  لذا  بأرسها؛ 

بحيث ننظر إىل كّل يشٍء من منظاٍر علميٍّ رصٍف، فال شّك يف هذه الحالة تبقى الكثري 

من مكامن الغموض عىل حالها وال بّد أيضاً من اللجوء إىل وسيلٍة أخرى لتفسريها وفهم 

كنهها؛ وهذه القاعدة ترسي إىل الالهوت أيضاً، لذا فهو بحاجٍة إىل نقٍد ذايتٍّ وإعادة نظٍر 

يف مداليله وهيكله العام.

[1[-Ibid, p. 13.
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العلم بحسب طبيعته يرتبط مع املعطيات واألصول التجريبية والظواهر والتجارب 

املختربية ومختلف القضايا العملية والقابليات والبنى واألسس التطّورية، بينام الالهوت 

والفلسفة لهام ارتباٌط باألسئلة واالستفسارات التي تطرح حول مواضيعهام، ويهدفان إىل 

بيان حقيقة أّول وآخر الدالالت والغايات والقيم والرؤى والقوانني والضوابط األساسية لكلِّ 

، ومصداقية هذا األمر بطبيعة الحال تعود إىل رغبة الفالسفة وعلامء الالهوت  نهجٍ فكريٍّ

أنفسهم؛ لذلك يقال كام أّن النظريات التي تطرح يف رحاب العلوم التجريبية والنتائج التي 

يتّم التوّصل إليها من خالل هذا العلم بحاجٍة مستمرٍّة إىل إعادة نظٍر وتحديٍث، كذلك هو 

الحال بالنسبة إىل علَمِي الالهوت والفلسفة، إذ ينبغي للعلامء واملفّكرين املختّصني يف 

هذين املضامرين تقبّل النقد الذي يوّجه إليهم من قبل العلامء املاّديني أثناء حوارهم معهم 

يك يتسّنى لهم اتّخاذ مواقَف مناسبٍة تليق بشأن نهجهم الفكري إزاء أحدث االكتشافات 

واإلنجازات العلمية.

بني  رابطاً  يعّد جرساً  املقرتح  الفكري  أمنوذجه  أّن  كونغ  استنتج  ذكر  ما  عىل  بناًء 

آراًء  تحميله  إمكانية  عدم  أكّد عىل  كام  جنبٍة صداميٍة،  أيُّ  فيه  وليس  والدين  العلم 

العقلية  األسس  إقرار  إىل  يدعو  فكريّاً  مرشوعاً  ليس  أنّه  عن  فضالً  متطرّفًة،  أصوليًّة 

املعارصة ويتجاهل األسئلة واالستفسارات الفلسفيّة والالهوتيّة األساسيّة، كام ال ميكن 

اعتباره أمنوذجاً يتبنى مسألة الرتكيب املتواكب مع التنسيق بني اآلراء غري املقبولة سواًء 

املطروحة من قبل الالهوتيّني املتطرّفني الذين يطمرون اإلنجازات العلميّة يف طامورة 

تعّصبهم، أو من قبل العلامء الذين يستغلّون الدين بغية تحقيق مآرَب خاّصٍة وإثبات 

نظرياتهم مهام كلّف األمر.

األمنوذج املتّمم يف هذا املضامر يتضّمن نقداً وتعامالً بّناًء بني العلم والدين ضمن 

عن اآلخر  األمام رغامً  يتحرّك أحدهام إىل  بكّل واحٍد منهام بحيث ال  الخاّص  النطاق 

وال يحول دون حركته، فهو يتضّمن أسئلًة واستفساراٍت متبادلًة بهدف إثراء املنظومة 

الفكرية يف املجتمعات البرشية لتحقيق العدل وبلوغ الحقيقة باعتبارها أمراً ثابتاً يعّم 
جميع جوانب املوضوع.]]]

[1[-K. Wilber, The Marrage of Sense and Soul, New York, 1998.
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الرّب المبدئ لكلِّ شيٍء

الفصل الثاين من الكتاب يتضّمن رشحاً وتحليالً للنظريات التي طُرحت حول نشأة 

الكون األوىل عىل ضوء العناوين التالية:

- الرّب املبِدئ للخلقة أو األرباب املبدئون للخلقة؟،

- اقتصار بداية الخلقة عىل أمٍر واحٍد،

- تغيري الوجهة الكوبرنيكية يف الفلسفة عىل يد رينيه ديكارت،

- عدم صمود براهني إثبات وجود الرّب أمام فلسفة إميانويل كانط،

- الصواب والخطأ عىل ضوء نظريات نقد الدين لفويرباخ،

- نظريات كارل ماركس وسيغموند فرويد

- نيتشه ونظرية موت اللُه،

- حتّى وإن كان اإللحاد -إنكار وجود اللّه- أمراً يراود هاجس اإلنسان، لكّنه 

غرُي ثابٍت بالرضورة،

- من الذي يسّن قوانني الكون الذي نعيش يف كنفه؟،

- الحقائق الكونية والعامل البديل،

- هل ميكن إثبات وجود الله حسب القواعد الفيزيائية؟،

- اللّه باعتباره رصف نظريٍّة،

- اللّه باعتباره حقيقة.ً

يف نهاية هذا الفصل طرح كونغ عدداً من األسئلة اعترب اإلجابة عنها وعن الكثري من 

األسئلة األساسية األخرى منوطًة باالعتقاد بوجود اللّه، ومن جملتها ما ييل:

- ما السبب يف ضيق نطاق إدراكنا؟،

- ما هو املنشأ الحقيقي الذي خلق كياننا املحدود واستودع فيه الكثري من 
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الرغبات والطموحات الالمحدودة واآلمال البعيدة يف رحاب كوٍن ثابٍت ومستقرٍّ 

زاخر باملاّدة والطاقة؟ فمن ذا الذي خلقنا وخلق هذا الكون العظيم؟.

وأّما الفصل الثالث فقد متحور موضوع البحث فيه حول الخلقة والتكامل -التطّور- 

عىل ضوء املواضيع التالية:

- نشأة كلَّ ظاهرٍة يف الكون،

- التكامل األحيايئ للخاليا من وجهة نظر داروين،

- انتقال الوجود اإلنساين من اململكة الحيوانيّة،

- دفاٌع الهويتٌّ يف خضّم تخبّط الكنيسة الربيطانيّة،

- الكنيسة الكاثوليكية تواجه ثاين حادثٍة عىل نسق تجربة غاليليه،

- نظريّة الخلقة عىل ضوء املذهب الربوتستانتي،

- هل نظرية التطّور تضّم يف طياتها االعتقاد بوجود اللّه أو ال؟،

- حركة الكائنات دون وجود إلٍه )اللّه(،

- نظرية أوغست كونت]]]،

- من التطّور إىل اللّه يف رحاب نظرية تيالر دو شاردان]]]،

- الله يف فكر ألفريد نورث وايتهيد]]].

كام طرح يف هذا الفصل عدداً من األسئلة حول الرّب، منها ما ييل:

- كيف نفّكر إزاء اللّه؟،

- هل هناك بديل للّه ولكلمة »اللّه«؟،

- هل اللّه موجود فوق األرض أو أنّه وجوٌد ميتافيزيقٌي؟،

- هل اللّه عبارة عن شخٍص؟.

[1[-Auguste Comte.

[2[-Teilhard De Chardin.

[3[-Alfred North Whitehead.
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إضافًة إىل أسئلة أخرى عادًة ما تُطرح يف بحوث كهذه، ثّم تطرّق إىل بيان حقيقة 

الخلقة من منظار الكتاب املقّدس عىل ضوء املواضيع التالية:

- أرسار الخلقة يف عامل األديان،

الخلقة  قّصة  حول  املقّدس  الكتاب  عبارات  كون  احتامل  عدم  أو  احتامل   -

استعاريًة،

- شهادة اإلميان بوجود كياٍن مطلٍق يبلغ درجة الذروة يف الكون،

- خلقة الخاليا والزمان من العدم،

- كيف ميكن تربير اإلميان بالخلقة يف عرصنا الراهن؟.

نشأة  بيان حقيقة  عن  اليوم  عاجزاً  زال  ما  العلم  أّن  األخري  السؤال  بيان  يف  وقال 

مل  لذا  الحارض،  الوقت  يف  واملفّكرين  للعلامء  املتاحة  األساليب  وفق  وخلقته  اإلنسان 

يتمّكن من طرح إجابٍة مقنعٍة حول املوضوع؛ وأّما املسائل املطروحة يف الكتاب املقّدس 

. فهي ال تعترب بالرضورة تساؤالٍت نظريًّة بالكامل، وإمّنا هي ذاُت طابعٍ أنطولوجيٍّ

ومن  عنها،  أجاب  ثّم  أعاله  ذُكر  ما  األسئلة عىل صعيد  من  عدداً  طرح  ذلك  بعد 

جملتها ما ييل:

- ما هو رّس الخلقة األوىل؟ إنّه إله الخري الذي يعترب أساساً لنشأة كّل يشٍء، فهو 

الفاعل األّول واملطلق،

- هل ساهمت أموٌر أخرى إىل جانب اللّه يف الخلقة؟ فهل كان لبعض األمور مثل 

النجوم والحيوانات والبرش، دوٌر يف ذلك؟. اإلجابة طبعاً هي »كال«، فاللّه وحده 

هو الذي توىّل هذه املهّمة.

- ما السبب يف الرصاع األزيل بني الخري والرّش يف الكون؟ الله هو إله الخري، ومن 

هذا املنطلق فليس من شأنه مطلقاً أن يتنزّل لينافس الرّش والقوى الشيطانية.

عن عامل  ليس محجوباً  اإلنسان  أّن وجود  الخلقة؟ ال شّك يف  الهدف من  ما   -
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الكون، وإمّنا هو يسري  قابعاً يف زاويٍة من زوايا  الرحب، فهو ليس كائناً  الكون 

نحو الهدف السامي للخلقة، وهذه املرحلة من الخلقة حسب مضمون الكتاب 

املقّدس ال تعّد أّول خطوٍة يف طريق النجاة والصالح، فهي مسبوقٌة بخطوٍة أخرى.

العلامء واملفّكرين،  أيّدها كونغ أسوًة مبعظم  التطّور فقد  بالنسبة إىل نظرية  وأّما 

لكن يف الحني ذاته أكّد عىل دور اللّه يف سّن القوانني الطبيعية ونظمها، فهو برأيه علّة 

العلل والفاعل األّول، أي أنّه املبدع لتلك القوانني التي مّهدت الطريق للخلقة وأصبحت 

الحياة يسريًة عىل أساسها.

بالتفصيل:  عنها  أجاب  ثّم  طرحها  التي  األخرى  األسئلة  ضمن  من  التايل  والسؤال 

هل ميكن للعلم الحديث أن يرتقي ويتطّور ليدحض النظريّات الدينيّة املطروحة حول 

الخلقة من أساسها، وال سيّام النظريّات الثابتة واملؤكّدة يف الديانتني اليهوديّة واملسيحيّة؟

إىل  أشار  املوضوع،  هذا  جوانب  بيانه  لدى  الكريم  القرآن  أّن  هنا  بالذكر  الجدير 

أمرين ال نرى بأساً يف تسليط الضوء عليهام هنا، وهام كالتايل:

أّوالً: الكون ليس هو الله تعاىل، وإمّنا هو مخلوٌق له، حيث سّخره بالكامل لخدمة 

البرش.

فالسامء  محبٌك،  نظاٌم  قوامه  وإمّنا  النظم،  من  وعارياً  فوضويّاً  ليس  الكون  ثانياً: 

واألرض تخضعان لقواننَي وضوابَط ثابتٍة ومنتظمٍة ميكن لإلنسان استثامرها والسري يف 

يدرك  يك  والتحليل  للبحث  طرحها  عىل  القابلية  له  وكذلك  ضوئها،  عىل  الوجود  عامل 

حقائق أكرث حولها.

ال ريب يف أّن اإلميان بخلقة الله تعاىل حتّى وإن مل مينحنا معرفًة علميًة أو إنجازاً 

الحرية  غياهب  من  تنتشلنا  فريدًة  معرفًة  مينحنا  تقديٍر  أقّل  لكّنه عىل  جديداً،  علميّاً 

والضالل يف رحاب عرٍص يشهد حركًة متسارعًة ومتواصلًة للرقي والتحّول يف شتّى مجاالت 

الحياة العلميّة واالقتصاديّة والثقافيّة والسياسيّة، فهو يضفي إىل حياتنا معًنى، ويضع 

لنا األسس السلوكية القومية وفق أنسب املعايري التي تصوننا من االنحراف. ففي خضّم 

املذهلة يف  الفلكية  الحديثة واالكتشافات  العلميّة  اإلنجازات  التقنيات وأعظم  أحدث 
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عرص استكشاف اإلنسان للفضاء وتنّقله يف رحابه، ما زال الناس يتساءلون عاّم يحدث 

حولهم، قائلني: ما معنى كّل هذه االكتشافات واإلنجازات العلمية؟ ما هي النقطة التي 

يريد العلامء بلوغها؟ هل ميكن للعدم واإلنكارية بيان حقائق كّل يشٍء يف الكون؟ يا ترى 

هل هناك براهنُي وأدلٌّة مقنعٌة لبيان كّل ما جرى ويجري يف الكون؟

اإلميان  يعني  ال  الحارض  عرصنا  يف  للكون  خالٍق  بوجود  لالعتقاد  الحقيقي  املعنى 

بجملٍة من األرسار واألمور الغامضة، كام أنّه ليس عىل غرار التصّورات الذهنية للرّب 

الخالق وفق ما جّسمه مايكل أنجلو من رسوٍم ونحوٍت عىل أساس مخيّلته الشخصية.

جميع األديان سّخرت قابلياتها لبيان حقيقة اللّه والكائنات، ومن املؤكّد أّن الدرسات 

والبحوث العلميّة الحديثة من شأنها رفع مستوى فهمنا عىل هذا الصعيد.

هانس كونغ ختم هذا الفصل بإطراٍء عىل املفّكر جون متبلتون]]] الذي بذل مساعَي 

حثيثًة تفوق ما بذله سائر املفّكرين لتوثيق االرتباط بني العلم والدين.

الحياة في الكون

الفصل الرابع من الكتاب طُرحت فيه بعض األسئلة التخّصصية حول الحياة، منها 

ما ييل:

- ما حقيقة الحياة؟،

- إالَم ستدوم الحياة؟،

- هل نحن فقط نعيش يف هذا الكون أو هناك مخلوقات أخرى؟،

- كيف ابتدأت الحياة؟،

- من الذي أوجد الحياة؟،

دفة هي التي أوجدت الحياة أو هناك علٌّة مؤثّرٌة أوجدتها؟، - هل الصُّ

- هل ميكن للقوانني الطبيعية أن تُسفر عن حدوث الصدفة يف الخلقة؟،

[1[-John Templeton.
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- لو أذعّنا مببدأ الصدفة يف الخلقة، فهل سيكون وجود اللّه أمراً زائداً ال رضورة 

له؟،

- ما السبب يف االرتباط املتناغم بني الحياة والكون؟

كام تضّمن الفصل الرابع املواضيع التالية:

- من التطّور يف الخلقة إىل تحّقق الوجود اإلنساين بهيئته املتكاملة،

- الكائنات الشبيهة باإلنسان،

- املعجزة،

- ملحٌة عىل القوانني الطبيعيّة،

- الالهوت واملعنويّة،

- عدم وجود منافسٍة بني اللّه والكون

- ال وجود لكوٍن دون إلٍه،]]] وال وجود لوحدٍة بني الكون واإلله )واللّه(.]]]

نشأة اإلنسان

املسافة البحرية التي تفصل بني أفريقيا وأسرتاليا تبلغ 8000 كم تقريباً، لكن قبل ما 

يقارب ميلياري عاٍم كانتا جزءاً من قارٍّة واحدٍة، حيث تفيد الدراسات الجيولوجية أّن 

قارّة أفريقيا تعّد أقدم بقعٍة عىل سطح الكرة األرضية وال توجد أيُّ بقعٍة أخرى تضاهيها 

يف الِقدم، ناهيك عن تأكيد علامء اآلثار عىل كونها أقدم موطٍن للبرشية جمعاء بعد 

أن عرثوا عىل آثاٍر للجيل األّول من البرش؛ وكّل هذه الحقائق ميكن أن تُعتمد من قبل 

الباحثني املتخّصصني يف دراسة كيفية نشأة اإلنسان وظهور ثقافات املجتمعات عىل مّر 

العصور.

هانس كونغ يف )هذا( الفصل الخامس اكتفى بنقل النظريات التي طُرحت بهدف 

[1[-Atheism.

[2[-Pantheism.
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بيان نشأة اإلنسان الجسامنية، ويف هذا السياق تساءل قائالً:

- هل حّقاً عاش اإلنسان األّول قبل 6 ماليني عام؟.

والتي   DNA الـ أجريت عىل رشيط  التي  التحاليل  بنتائج  التصديق  ميكن  هل   -

كشفت عن أّن اإلنسان القديم عاش يف البقعة التي كانت تضّم أسرتاليا وأفريقيا قبل 

5 ماليني عام؟.

آخر البحوث العلميّة تفيد بأّن البقعة التي كانت تضّم أفريقيا وأسرتاليا يف العهود 

الجيولوجيّة السحيقة هي املهد األّول للوجود البرشي، وهذه النظريّة تّم تأييدها من 

التي  العصور  حول  ومعّمقًة  دقيقًة  دراسًة  أجرى  الذي  ترينك]]]  التأريخ  عامل  قبل 
سبقت عرص اإلنسان األّول برفقة فريٍق متخّصٍص يف علم الحفريّات.]]]

أّول آباٍر للدين بين البشر

ال شّك يف أّن اإلنسان الطبيعي األّول الذي عاش يف بقعة أفريقيا وأسرتاليا املشرتكة مل 

يكن مخلوقاً متبايناً مع اإلنسان املتحرّض، فقد كانت له حضارته الخاّصة به عىل الرغم 

من عدم إجادته لفنون القراءة والكتابة وعدم امتالكه علامً وتقنيًة بصيغتهام الحديثة، 

إذ إّن أفكاره تقّومت بشكٍل منتظٍم عىل أصوٍل ومبادئَ منطقيٍّة ومسّوغٍة عقلياً وال عوج 

فيها، لكونه بذل ما بوسعه لتنظيم شؤون حياته برتتيب ملا حوله من أشياء وفق نظٍم 

، وهذا األمر تبلور عىل أرض الواقع ضمن العالقات البرشيّة األوىل التي اكتشف  خاصٍّ

يف تأريخ أسرتاليا.

نعم، الحضارة كانت موجودًة آنذاك، وقد كان الدين جزءاً منها.

الوجود اإلنساني من منظار علم النفس التطّوري

الفلسفة األوروبية الكالسيكية التي انطلقت من بالد اإلغريق، أكّدت عىل أّن الوجود 

اإلنساين فيه قابليّاٌت عقليٌّة تصاغ مواقفه وسلوكياته عىل أساسها، فأرسطو عىل سبيل 

[1[-F. Schrenk.

[2[-Paleontologist.

F. Schrenk, Die Fruhzeit des Menschen, Der Wag Zum Homo Sapienes, Monch, 1997.
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املثال حينام تطرّق إىل الحديث عن االختالف املوجود بني اإلنسان والحيوان، عرّف األّول 

بالحيوان الناطق]]] الذي يتّخذ قراراته ويصوغ أفكاره بفضل القابليات النفسية املكنونة 

يف باطنه عىل الرغم أنّه يعيش يف رحاب حياٍة اجتامعيٍّة.

الروح  اإلنساين، هام  للوجود  يؤكّد عىل وجود جانبني  املعارص هو اآلخر  الالهوت 

يف  النفس  علامء  رأسهم  وعىل  والباحثني  العلامء  آراء  تنّوعت  وقد  والبدن،  )النفس( 

مجال تعريف النفس اإلنسانية، إال أّن القدر املتيّقن واملشرتك يف كّل هذه التعاريف 

أنّها ليست ذات العقل، بل متثّل الشخصية اإلنسانية بتاممها وكاملها، أي إنّها اإلنسان 

الذي يتنّفس ويجرّب ويشعر ويفّكر ويقّرر ويعاين ويفرح ويعمل، فهي ذات »األنا« 

لكّل إنساٍن، ولكن مع ذلك ما زال علامء النفس يعتقدون بأّن البنية العصبية لإلنسان 

هي السبب األسايس يف حدوث جميع النشاطات اإلدراكية، وعىل هذا األساس يطرحون 

أسئلتهم واستفساراتهم عن النشأة األوىل لكلِّ يشٍء موجوٍد يف الشخصيّة اإلنسانيّة ومبا 

يف ذلك األخالق، ومن جملة هذه األسئلة ما ييل:

- ما هي مكانة القيم األخالقية يف حياة البرش؟،

- ما هو املصدر األسايس لتعيني املعايري الثابتة ومختلف قوانني الحياة؟.

الخبري األملاين الدكتور كيمربمان]]] أكّد عىل أّن الجانب البيولوجي يف الوجود اإلنساين 

، لذا  أخالقيٍّ هو املنشأ األسايس للمبادئ األخالقية والشعور باملسؤوية تجاه كّل مبدأٍ 

يُقال أّن اإلنسان فقط ميتلك موهبًة أخالقيًة بني الكائنات الحيّة التي تعيش عىل سطح 
الكرة األرضيّة.]]]

يف الصفحات األخرية من الكتاب تطرّق كونغ إىل الحديث عن مصري الكون، ويف هذا 

السياق سلّط الضوء عىل املوضوع يف إطار العناوين التالية:

- النظريّات الفيزيائيّة،

- تنبّؤات الكتاب املقّدس،

[1[-Zoon Palitik on animal rationale.

[2[-Kemperman.

[3[-G. Kemperman, Infektien der Geistes, Uber Pholsosphische Kategorien fehler, in Hirnforshung und willensfreiheit, p. 39 - 235.
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- املصري السيّئ،

- املوت،

- العودة إىل مصدر النور.

خالصة نظرية هانس كونغ

نستشّف من آثار هانس كونغ أنّه كان مسيحيّاً متديّناً سّخر جّل مساعيه لتصوير 

االرتباط بني العلم والدين بأفضل صورٍة، وأهّم آرائه يف هذا املجال مشتّتٌة يف مختلف 

مؤلّفاته ومبا فيها الكتاب الذي أرشنا إليه.

االرتباط،  هذا  إزاء  متباينًة.  آراًء  يتبنون  واملفّكرين  العلامء  أّن  هنا  بالذكر  الجدير 

فالذين يعتقدون بانسجامهام وتعاضدهام يؤكّدون عىل وجود خلفيّاٍت مشرتكٍة يف كلٍّ 

منهام للحوار وتبادل وجهات النظر بحيث ميكن لهام استثامر إنجازات وتجارب بعضهام 

البعض. هذه الفئة من العلامء يستنبطون من العلم آراًء الهوتيًة دون واسطٍة ليثبتوا 

وجود الله عّز وجّل سواًء وفق مختلف الظواهر الذاتيّة الطبيعيّة مثل النظم والتدبري 

االكتشافات  من  املتحّصلة  النتائج  وفق  أو  والخلقة،  الصنع  وإتقان  الكون  يف  املذهل 

الدقيقة كنظريّة التطّور الهادف والنظريّات الرياضيّة والفيزيائيّة الحديثة.

بعض علامء الالهوت املسيحيون من أمثال األملاين وولفهارت بانينبريغ تبّنوا فكرة أّن 

اإليديولوجيا العلميّة ال تكتمل يف منأًى عن علم الالهوت، وال ميكن للبرشية فهم حقيقة 
الكون دون اإلميان بالله سبحانه وتعاىل.]]]

فكرة وجود تعاضٍد بني النظريات العلميّة واملعتقدات الدينية، غالباً ما تُطرح من 

قبل األوساط العلميّة حديثة العهد يف بعض املجتمعات، إذ إّن العلامء والباحثني يف هذه 

املجتمعات حاولوا اإلعراب عن إثبات عدم مناهضتهم للفكر الديني أمام أقرانهم الذين 

يعتربون الدين مسؤوليًة عىل عاتقهم؛ كام أّن املدافعني عن الدين يف هذه املجتمعات 

ما  عادًة  معتقداتهم،  عقالنية  عن  للدفاع  جديٍد  علميٍّ  إنجاٍز  كلَّ  يستثمرون  حينام 

[1[-Worthing, M. W. 1996, God, Creation and contemporary physics, Minnea Polis, pp. 2 - 13.
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محاولتهم  لدى  الفكرة  هذه  يّسخرون  أنّهم  عن  ناهيك  التعاضد؛  بنظرية  يتمّسكون 

التصّدي ملعتقدات األديان األخرى.

وامللفت للنظر هنا أّن املفّكر ألفريد وايتهيد هو اآلخر تبّنى فكرة التعاضد بني العلم 

والدين، حيث اعترب ذلك وازعاً لتنقية الدين من الخرافات واألساطري القدمية، لذلك قال:

 »التعاضــد بــني الديــن والعلــم يعتــرب عامــالً أساســياً يســاعد عــى نــر الفكــر 
الدينــي وتنقيتــه مــن التصــّورات التــي تعــرض عليــه«.]]]

علامُء الكالم املسلمون الشيعة والسّنة، وكذلك علامء الالهوت اليهود واملسيحيون، 

العلم  بني  الحاجة  بأّن  يعتقدون  املعارصون،  والفالسفة  الجُدد،  الغربيون  والالهوتون 

والدين متبادلٌة، أي أّن بعض املسائل العلميّة تفتقر إىل الدين يك تظهر بصورتها النهائية، 

كام أّن بعض املسائل الدينية تفتقر إىل العلم يك يتّم إثباتها؛ ويف الحني ذاته أكّد هؤالء 

مسائل  فهناك  بدينيٍة،  ليست  علميٍّة  وأخرى  علميًة  ليست  دينيٍّة  مسائَل  وجود  عىل 

دينية تعجز العلوم عن الخوض يف غامرها وال قابلية للفكر البرشي يف معرفة كنهها، 

ومن ناحيٍة أخرى توجد قضايا علميٌّة مل يتدّخل الدين فيها.

ويف هذا املضامر ال بّد من اإلذعان إىل أّن فكرة الرصاع بني العلم والدين باتت بعد 

الدين وأقرانهم  لغالبية علامء  الحديث شغالً شاغالً  العرص  الواسع يف  العلمي  التطّور 

التجريبيني، وهانس كونغ أقحم نفسه يف هذا املعرتك الفكري تناسباً مع قابلياته الفكرية.

، بعد  كام هو متعارٌف يف األوساط الفكرية، كلاّم صيغت نظريٌّة يف أيِّ فرٍع علميٍّ

مّدٍة من الزمن ينتهي أمدها لتحّل محلّها نظريٌّة أو نظريّاٌت جديدٌة، ويف مقابل ذلك 

هناك نظريّاٌت تتحّول إىل قواننَي عاّمٍة وثابتٍة دون منافٍس، يف حني أّن جميع األديان 

تسعى إىل تنفيذ أوامَر منبثقٍة من مصدٍر متعاٍل واحٍد.

إذاً، مبا أّن العلم ليس نبيّاً، لذا يجب عىل البرشية انتظار طرح نظريٍّة جديدٍة يف كلِّ 

لحظة ما يعني أّن الوسائل العلميّة الحديثة عاجزٌة متاماً عن تفنيد الدين عقالً، وهذه 

الحقيقة أكّد عليها كونغ يف آثاره.

]1]-ألفريد نورث وايتهيد، دين و علم )باللغة الفارسية(، ترجمه إىل الفارسية هومن بناهنده، مجلة »نامه فرهنك«، العدد 3، 1991م، ص 3 - 24.
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عىل الرغم من اّدعاء بعض املفّكرين املعارصين استحالة تأييد النظريات الالهوتية 

من قبل العلوم التجريبية، إال أّن إيان بربور أكّد عىل وجود محاوالٍت من ِقبل بعض 

توفري  ذلك  يف  ومبا  العلمية،  املبادئ  تشابه  الهوتيٍة  مبادئَ  إيجاد  إىل  تهدف  العلامء 

أّن  يعني  ما  املضامر،  االعتامد عليها يف هذا  الالهوت  لعلامء  مناسبٍة ميكن  معلوماٍت 

الدينية  التوحيديّة واملعتقدات  التطّور العلمي من شأنه أن يسهم يف ترسيخ املعارف 

بالنسبة إىل الوجود وعامل الطبيعة، وهذا الطموح بات ممكناً بفضل التطّور الذي شهدته 

فلسفة العلم، وهو ينّم عن كون العلم بحّد ذاته أكرثَ دقًّة وتعقيداً مام يتصّور العلامء 

املاّديون؛ لذا حسب هذا الكالم ال بّد وأن نأخذ بنظر االعتبار الدور الذي يفيه الدين يف 

مجال النتائج التي يتوّصل إليها العلم، لكّن هذا األمر قلاّم نلمسه يف آثار كونغ، فالدين 

ذو تأثريٍ كبريٍ عىل العلم]]].

غالبية العلامء املسلمني املتدينني بذلوا قصارى جهودهم الفكرية إليجاد انسجاٍم بني 

التعاليم اإلسالمية وإنجازات العلم الحديث، وميكن تنصيفهم كام ييل:

األسس  وفق  الحديثة  العلميّة  اإلنجازات  تفسري  حاولوا  ومفّكرون  علامء  أّوالً: 

اإلسالميّة، وهدفهم من وراء ذلك تشجيع املسلمني عىل كسب العلوم الحديثة وتحصني 

مجتمعاتهم قبال شبهات املسترشقني وأصحاب الفكر التنويري من أقرانهم املسلمني.

ثانياً: علامء ومفّكرون حاولوا إثبات أّن النصوص القرآنية واإلسالمية قد تنبّأت بجميع 

هذا  ومن  الحديث،  العرص  يف  البرشية  إليها  توّصلت  التي  الهاّمة  العلميّة  االكتشافات 

املنطلق يتمّسكون بأسس العلم الحديث بغية إثبات مختلف جوانب اإلميان.

يعتقدون برضورة  إذ  قراءٍة جديدٍة لإلسالم،  ثالثاً: علامء ومفّكرون دعوا إىل طرح 

بني  ارتباٍط عميلٍّ  إيجاد  القدرة عىل  لها  منظومٍة الهوتيٍّة جديدٍة  العمل عىل صياغِة 

اإلسالم والعلم الحديث. الجدير بالذكر هنا أّن العامل الهندي سّيد أحمد خان سعى إىل 

تأسيس الهوٍت إسالميٍّ طبيعيٍّ نتمّكن من خالله من إعادة تفسري األصول اإلسالمية 

األساسية عىل ضوء قابليات العلم الحديث.

]1]-لالطاّلع أكرث، راجع: مرتىض مطّهري، مقدمه اي بر جهان بيني اسالمي »انسان و اميان« )باللغة الفارسية(، إيران، طهران، منشورات صدرا، ص 18 - 28.

راجع أيضاً: مرتىض مطّهري، مقدمه اي بر جهان بيني اسالمي »جهان بيني توحيدي« )باللغة الفارسية(، إيران، طهران، منشورات صدرا، ص 63 - 74.
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التجريبيون هي  العلامء  إليها  توّصل  التي  النتائج  أّن  قالوا  رابعاً: علامء ومفّكرون 

ذات املبادئ التي دافع عنها األنبياء قبل آالف السنني، غاية ما يف األمر أّن األنبياء كانوا 

يتلّقون الوحي.

لو أمعّنا النظر يف ظاهر اآليات القرآنية لوجدناها ال تتطرّق إىل علوم البرشية قاطبًة 

لخاتم  الذايت  العلم  إىل  استناداً  األمر  هذا  إثبات  أّن  كام  وجزئياتها،  قواعدها  بجميع 

عن  خارٌج  أمٌر  هو  السالم(  )عليهم  املعصومني  واألمئة  وآله(  عليه  الله  )صىل  األنبياء 
موضوع بحثنا، فهذه امليزة العلميّة مختّصٌة بهم فقط.]]]

العلميّة  واملسائل  العلوم  بعض  إىل  إشاراٍت  يتضّمن  الكريم  القرآن  أّن  يف  شّك  ال 

بصورٍة عرضيٍة واستطراديٍة، وهذا ما سنتطرّق إىل بيانه يف مبحٍث الحٍق، حيث سنذكر 

املقصود من األمثلة العلميّة القرآنية؛ والواقع أّن جميع العلوم مل تُذكر فيه، واآلية 89 

من سورة النحل، واآليتان 38 و 59 من سورة األنعام، تدّل عىل أّن جميع متطلّبات بني 

آدم الدينية وأصول هدايتهم قد ذُكرت يف القرآن الكريم بتفصيٍل أو بإجامٍل.

الشـواهد التأريخيـة واالجتامعيـة تـدّل عـىل أّن املعتقـدات الدينيـة تعـّد داعـامً 

أساسـيّاً إليجـاد علـٍم حديـٍث، فبموجب مبادئ القـدرة اإللهية الحـرّة، ال ميكننا االعتامد 

عـىل مجموعـٍة مـن القواعـد العقلية ملعرفـة خصائص عـامل الطبيعة، ولكـّن إرادة الخري 

اإللهيّـة تقتـيض عـدم حـدوث فـوىًض كونيٍّة تحـول دون قدرة اإلنسـان عىل استكشـاف 

حقائقه.

من املؤكّد أّن مجرّد وجود الدين له أهميته البالغة يف هذا املضامر، حيث نستشّف 

من تعاليمه وجود حقائق يف ما وراء النتائج التي توّصل إليها العلم الذي هو يف الواقع 

عاجٌز عن استكشافها؛ لذا ال محيص لنا من اللجوء إىل املعتقدات الدينية بغية معرفة 

كنه هذه الحقائق املاورائية.

-العلم- عن  الطبيعية  الفلسفة  تّم متييز  نيوتن ومن حذا حذوه،  إسحاق  يف عهد 

الالهوت الطبيعي، ومنذ تلك اآلونة جرت املنهجية العلميّة عىل أساس أّن العلم مختصٌّ 

بالشؤون الطبيعية فحسب، ومن هذا املنطلق بقي مقيّداً بأطٍر وحدوٍد دون أن يكون 

]1]-لالطاّلع أكرث، راجع: محّمد عيل رضايئ، پژوهيش در اعجاز علمي قرآن )باللغة الفارسية(، إيران، رشت، منشورات »كتاب مبني«، 2002م، ص 39.
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مطلق العنان، لكّن هذا ال يعني عدم أهمية األمور الكامنة يف ما وراءه أو تلك األمور 

التي ال وجود لها عىل أرض الواقع.

علامء الفيزياء والكوزمولوجيا طرحوا أسئلًة يف هذا السياق يعجز العلم الحديث عن 

وضع إجاباٍت لها، ومن جملتها ما ييل:

- ما السبب يف كون األحداث الطبيعية تجري وفق قانوٍن ونَظٍْم؟،

- ما هو منشأ االنفجار الكوين العظيم الذي أسفر عن نشأة الكون؟،

- ما هو الداعي لوجود الكون من أساسه؟.

بأطٍر  محدوداً  بل  النطاق،  واسع  ليس  والالهوت  العلم  بني  التعامل  أّن  الحقيقة 

ُمناطٌة إىل األصول الالهوتية وليس للعلم قدرٌة  معينٍة، لذا فاإلجابة عن هذه األسئلة 

عىل ذكر إجاباٍت شافيٍة لها.

نتيجة البحث

تطرّقنا يف هذه املقالة إىل بيان طبيعة االرتباط بني العلم والدين عىل ضوء تحليل 

بحٍث  أسلوِب  إطار  كونغ يف  املعارص هانس  واملنظّر  الغريب  املفّكر  آثار  أحد  مضمون 

. وصفيٍّ تحلييلٍّ

جهوده  قصارى  بذل  وقد  املتدينني،  املسيحيني  العلامء  قامئة  يف  يدرج  كونغ  اسم 

للتنسيق بني العلم والدين، لكن نلمس أهّم آرائه التي طرحها يف هذا الصعيد مشتّتًة 

يف مختلف آثاره.

الغربيّون حول مختلف  العلامء واملفّكرون  التي يطرحها  النظريّات  أّن  املؤكّد  من 

بالكامل، ولكن  املجتمعات اإلسالميّة  العلميّة والدينيّة تختلف عاّم يطرح يف  الشؤون 

النظريّات حسب رؤيتنا اإلسالميّة ال تعّد عقبًة أمام الدين، بل ميكن استثامرها  هذه 

خدمًة لتعاليمه.

كونغ سلّط الضوء عىل مختلف النظريات واآلراء التي طُرحت حول واقع العالقة 

بينهام،  ما  الطريق إليجاد تالحٍم وانسجاٍم يف  والدين بهدف متهيد  العلم  الرابطة بني 
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بيان املعامل  النظر بهذا الخصوص يسهم يف  أّن استطالع مختلف وجهات  أكّد عىل  إذ 

الحقيقية لهذه العالقة، ومن ثّم ستنطبع آثاره عىل مستقبل الثقافة البرشية.
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التعاطي بين العلم والدين 
في ضوء المنهج البحثي لـ )الكاتوس(]]]

[[[ ]]] و مهدي بيابانكي
ي
محمد محمد رضا�أ

ي هذه المقالة، 
ف العلم والدين هي محور البحث �ف العالقة ب�ي

: وقد تّم تسليط الضوء عليها ضمن أربعة آراٍء كالتاىلي

1. العلُم مختِلٌف عن الدين.

2. العلُم متعاِرٌض مع الدين.

3. العلُم متناِسٌق مع الدين.

ٌل للدين. 4. العلُم مكمِّ

ف  وقد حاول كاتبا المقالة تفنيد الرأي القائل بوجوِد تعارٍض ب�ي

ي إيمري لكاتوس،  العلم والدين عىل ضوء ما طرحه المفّكر الغر�ب

حيث أيّدا رأيه القائل بوجود تناسٍق بينهما؛ وبشكٍل عامٍّ يمكن القول 

المقالة ذاُت فائدٍة علمّيٍة  ي تتمحور حولها هذه 
ال�ت أّن الأطروحة 

أّن هذه  يَِرد عليها فحواه  إشكاٍل  أهّم  أّن  إل  بالهتمام،  وجديرة 

ف العلم والدين. الأطروحة ترتكز عىل العتقاد بوجود اختالٍف ب�ي

]1]-املصدر: محمد رضائی، محمد و بیابانکی، مهدی، »تعامل علم و دین بر مبنای روش شناسی برنامه های پژوهشی الکاتوش«، مجلّة فلسفه دین 

الفصلية املعنية بشؤون البحث العلمي، خريف 1389هـ. ش. )2010م(، العدد 7، الصفحات 19 - 44.

 تعريب: حسن عيل مطر.

]2]-أستاٌذ مساعٌد يف كلية الفقه والفلسفة بجامعة طهران - فرع برديس، قم، إيران. من جملة آثاره ترجمة الكتب التالية إىل اللغة الفارسية: فلسفه دین، 

جان هاسپرز؛ براهین اثبات وجود خدا در فلسفه غرب، پل ادواردز؛ تجربه دینی برش، نینیان اسامرت؛ تألیف کتاب های: مبانی فلسفه دین، ارتباط 

دین و اخالق از دیدگاه کانت، نسبت علم کالم و اخالق، خدا در فلسفه کانت، رابطه عقل و ایامن )فلسفه و دین(.

]3]-طالب دكتوراه يف فلسفة العلم، جامعة رشيف الصناعية، طهران، إيران.

من جملة مؤلّفاته ما ييل: منطق تبیین آیات قرآن در تعامل با گزاره های علوم تجربی، مدل سازی روابط هستی شناختی و معرفت شناختی علم و 

دین، گونه های رویارویی الهیات دینی با علم تجربی )یک مدل تعمیم یافته از دیدگاه باربور در خصوص رابطه علم و دین(، تعامل علم و دین بر 

مبنای روش شناسی برنامه های پژوهشی الکاتوش، رویکرد طبیعت گرایانه و معرفت شناسانة هیوم در خصوص رابطة علیت.



   القععت المساخر ـ السطط و الثغظ470

ف  القائل�ي بولكينغهورن وصف  كارلتون  ي جون 
يطا�ف ال�ب المفّكر 

ف العلم والدين بأنّهم بنيويون علميون يّدعون  بوجود اختالٍف ب�ي

أّن معرفة حقيقة الكائنات ل ارتباط لها بالدين مطلقاً، وعىل هذا 

والدين،  العلم  ف  ب�ي حوار  أوارص  أيِّ  وجوِد  عدم  زعم  الأساس 

ي هذا المضمار، 
إذ ليست هناك أيُّ خلفية يمكن الرتكاز عليها �ف

والتحليل  للبحث  واقعيٍّ  موضوٍع  أيِّ  طرح  يمكن  ل  وبالتاىلي 

بخصوص العالقة بينهما.

امهم للدين بشكٍل  الذين يتبّنون هذه الرؤية عىل الرغم من اح�ت

ي ما 
بستيمولوجية �ف ون أهميًة لأطروحاته الإ ، إل أنّهم ل يُع�ي عامٍّ

شكال  يخّص معرفة هللا عّز وجّل، ومن الممكن وضع حلٍّ لهذا الإ

ي تمحور البحث 
من منطلق القول بأّن البنية الأساسية للنظرية ال�ت

ي هذه المقالة يجب وأن تطرح ضمن عنواٍن آخَر يختلف 
حولها �ف

الدين. ول  العلم عن  إليها، وهو استقالل  المشار  العناوين  عن 

ي أّن مفهوم الستقالل ليس عىل نسق مفهوم الختالف، 
شّك �ف

كاتبْيها  أّن  المقالة  ي 
�ف ُطرحت  ي 

ال�ت المباحث  ونستشّف من جملة 

أنّهما  من  الرغم  عىل  الأساس  هذا  عىل  الموضوع  تفاصيل  ذكرا 

بكلمة  البحث  موضوع  إىل  وأشارا  الستقالل  بكلمة  يرّصحها  لم 

الختالف.

                                           کلمة التحرير

الخالصة

يُعّد العلُم والديُن من الناحية النظريّة أمَريْن مختلَفنْي عن فهم اإلنسان، كام يعتربان 

مسألتنَْي جوهريتنَْي من الناحية العملية. وحيث إن كاّلً من العلم والدين يحكامن بشأن 
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القامئة بينهام يفرض نفسه يف هذا الخصوص. وإن  الحقيقة، فإن السؤال عن العالقة 

رؤية التاميز، والتعارض، والتالقي، والتأييد والتكميل يعمل كلُّ واحٍد منها عىل االهتامم 

منها يف  واحٍد  كلُّ  ويشتمل  والدين،  العلم  بني  القامئة  العالقة  رئيسٍة يف منط  مبشكلٍة 

للفيلسوف  البحثي  املنهج  ويُعّد  أساسيٍة.  ضعٍف  ونقاِط  إشكاالٍت  عىل  نفسه  الوقت 

املَجري إمري الكاتوس]]] إطاراً مناسباً لبيان العالقة القامئة بني العلم والدين من الناحية 

النظرية. فمن خالل تعديل الربنامج البحثي لـ الكاتوس، ميكن تحويل نظريات العلوم 

الديني والتوحيدي  ـ فلسفيٍّة، كام ميكن تحويل الالهوت  التجريبية إىل خطٍط علميٍّة 

إىل خطط دينيٍّة ـ فلسفيٍّة. ومن خالل تقديم توجيٍه إيجايبٍّ وسلبيٍّ يف هذا الشأن ميكن 

تحويل العالقة بني العلم والدين إىل حواٍر بَنَّاٍء، وإثراٍء متبادٍل ومنسجٍم. ويف هذه املقالة 

ـ ضمن رشح هذا النموذج ـ سوف نعمل من خالل تقديم منوذٍج عن النظريات العلميّة 

)األصل البري(]]] عىل بيان عالقتها بالدين يف ضوء النموذج املذكور.

المقدمة:

القرن  الحديث يف  العلم  ـ من خالل ظهور  الغرب  الفلسفي يف  التفكري  لقد عمد 

السابع عرش للميالد، وتبعاً لذلك ظهور التكنولوجيا الحديثة يف منتصف القرن الثامن 

عرش للميالدـ  إىل تأسيس فلسفاٍت تراوحت بني معارضة الدين أو تجاهله. وإن الفلسفة 

الوضعية]]] من خالل تقدميها ملعيار )التحقق(]4] من أجل منح املفهومية للقضايا، قامت 

بحرص دائر القضايا املفهومة بالقضايا التجريبية، وأنكرت مفهومية جميع أنواع القضايا 

الدينية )جيليس، 1387، ص 205(. أما الفلسفات القامئة عىل النزعة الطبيعية يف العلم، 

يظهره  العامل،  بشأن  العلمي  والبحث  التحقيق  أن  أساس  الله عىل  أنكرت وجود  فقد 

بوصفه مجموعًة زمنيًّة ـ مكانيًة كاملًة، بحيث ال يبقى يف تلك املجموعة موضٌع لوجود 

الله )تاليافرو، 1382، ص 221(. وعىل هذا األساس شاعت التفسريات الطبيعية للدين، 

التي تفوق يف قدرتها  )وسيلًة إلطفاء غضب القوى  الدين بوصفه  حيث يتّم تعريف 

]1]-إمري الكاتوس )به مجاری: Imre Lakatos(: فيلسوف مجري، از فیلسوفان ریاضیات و علم در مکاتب اثبات گرایی منطقی و فرمالیسم هرنی بود.

[2[-anthropic principle.

[3[-positivism.

[4[-verification.
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قدرة اإلنسان واستدرار عطفها ورضاها، حيث يذهب التصور إىل أن هذه القوى تعمل 

)كاك كواري،  اإلنسان، وتخضعهام لسيطرتها(  الطبيعة ومسار حياة  تيار  عى هداية 

1387، ص 156(. وإىل جوار هذه األفكار الفلسفية شاع نوٌع من النزعة النفسية تجاه 

ظاهرة الدين أيضاً. قال سيغموند فرويد ـ حامل لواء هذه النظريّة  إن االعتقاد الديني 

نتاج الواقع النفيس الذي يؤمن به الفرد، وإن هذا االعتقاد هو يف األساس اعتقاٌد أعَمى 

ومريٌض. إن االعتقاد الديني ما هو إىل تعبرٌي عن الغرائز الطفولية نحو العامل، ومن هنا 

فإنه يُعدُّ شكالً من الهروب من الواقع )ستامب وآخرون، 1383، ص 43(.

إن األفكار الفلسفية التي ثُنيت لها وسادة الحكم طوال القرن الثامن عرش للميالد، 

اعتمدت من جهٍة عىل االزدهار والتطّور  العلم والدين، قد  التعارض بني  يف خصوص 

القامئة عىل  األفكار  للعلم والتكنولوجيا، وعّولت من جهٍة أخرى عىل ظهور  املتسارع 

عىل  العلم  بانتصار  القول  يف  النفسية،  والنزعة  الطبيعية  والنزعة  الوضعية  الفلسفة 

الدين. لقد تحّدث إيان بربور]]] عن ثالثِة موضوعاٍت ذاِت صلٍة ببحث العلم والدين يف 

هذه املرحلة )القرن الثامن عرش للميالد(، حيث تعرّبُ كلُّ واحدٍة من هذه املوضوعات 

ـ من وجهة نظر مفكِّري عرص التنوير يف القرن الثامن عرش ـ عن نوٍع من انتصار العلم 

يف مواجهة الدين.

بذاتها،  قامئًة  جربيًة  منظومًة  بوصفها  الطبيعة  عن  صورٍة  تقديم  األول:  املوضوع 

بحيث يتم تفسري جميع ظواهرها يف ضوء القوانني الفيزيائية. ومن هنا نجد )البالس(]]] 

عندما قال له نابليون: )يقال: إنك ألفت كتاباً كبرياً حول نظام العامل، ومل تذكر فيه حتى 

اسم خالق العامل(! يجيبه بالقول: )مل أكن بحاجٍة إىل تلك الفرضّية( )البالس، 1964، ص 

.)2

الطبيعي  بالدين  يؤمنون  بدورهم  األول  الجيل  كان مستنريو  لقد  الثاين:  املوضوع 

الوحي،  وأنكر  الطبيعي  للدين  انحاز  فقد  الالحق  الجيل  وأما  أيضاً.  الساموي  والدين 

[1[-Ian Barbour.

]2] ـ بيري سيمون البالس )1749 ـ 1827 م(: ريايض وفيزيايئ وفليك فرنيس. أنشأ معادلة البالس، وابتكر تحويل البالس، ومعادل البالس التفاضيل. يصنف 

كأحد أعظم العلامء عىل اإلطالق، ويطلق عليه أحياناً لقب )نيوتن فرنسا(. حصل عىل لقب )كونت( لالمرباطورية الفرنسية األوىل عام 1806 م، وتّم منحه 

لقب )مركيز( عام 1817 م.
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وبظهور الجيل الثالث قامت أرضية التشكيك وطرد وتخطئة جميع أنواع الصور الدينية 

)راربور، 1362، ص 77(.

املوضوع الثالث: إن )الطبيعة( و)العقل( من أكرث األدالء إخالصاً يف هداية اإلنسان 

إىل طريق التعايل وتطّور البرش. إن اإلنسان سوف يصل إىل كامله يف هذه الحياة الدنيا 

)املصدر  السعادة  باكورة هذه  التكنولوجيا ستكون  وإن  البحتة،  عىل جهوده  معتمداً 

ذاته، ص 78(.

إن التدقيق يف جميع هذه املسائل الثالثة يثبت أن مفكري عرص التنوير يف القرن 

الثامن عرش للميالد، يسعون ـ من خالل التقدم املتسارع يف العلم والتكنولوجيا ـ إىل 

تقليلة  أو  واالجتامعية،  والسلوكية  الفكرية  اإلنسان  دائرة  من  وإخراجه  الدين  إلغاء 

وخفضه إىل العلم أو املسائل املرتبطة بالعلم. بل حتى جهود أمثال إميانويل كانط الذي 

كان يفكر بفصل الدين عن العلم من خالل رسم حدٍّ قاطعٍ بني العقل واإلميان، مل تتمكن 

من لجم هذه االندفاعات املتهّورة.

وأما يف أواخر القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين للميالد، فقد أدت التحّوالت 

الجوهرية يف حقل العلوم التجريبية والرياضية إىل تغيري املعادالت بني العلم والدين. 

وانهيار  الناقدة  للحمالت  تعرّضت  التي  هي  التجريبية  العلوم  كانت  املرّة  هذه  ويف 

بشكٍل  التحوالت  هذه  بدأت  وقد  جديدٍة.  علميٍة  أنظمٍة  وظهور  املتجّذرة،  أنظمتها 

خاصٍّ بالتزامن مع التغريات الواسعة يف حقل الفيزياء وامليكانيك، وازدادت وتريتها مع 

النظريّة والفلسفية  املباين  التي كانت تخوض يف بحث ودراسة  العلم  ظهور فلسفات 

للعلوم التجريبية. إن الرياضيات التي كانت تتخذ من الهندسة اإلقليدية مثلها األعىل، 

وهي الهندسة التي كانت سيدة امليدان دون منازٍع، والتي مل يكن باإلمكان التشكيك 

بنتائجها رياضيّاً ألكرث من ألفي سنٍة، قد تعرّضت لتغرّياٍت جوهريٍّة مع ظهور الهندسة 

غري اإلقليدية. كام أن فيزياء نيوتن التي شكلت املثل األعىل للتفكري العلمي ملا يقرب 

من قرنني من الزمن، فقدت سيادتها وتعرّضت للتحّول مع ظهور النظريّة النسبية لـ 

أن  ندرك  عندما  املسألة  أهمية  وتتضح  الكوانتومية.  امليكانيكية  والنظرية  )إنشتاين(، 
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ٍر  فيزياء نيوتن كانت قد احتلت مكانًة عند املفّكرين والفالسفة بحيث كان أدىن تصوُّ

نيوتن قد تحولت إىل  التهّور والجنون. لقد كانت فيزياء  من  للخدش فيها يعّد رضباً 

أيقونٍة مقّدسٍة حتى سّمي القرن الثامن عرش للميالد بقرن نيوتن والفيزياء النيوتنية. 

ويف القرن السابع عرش والثامن عرش للميالد توّجه أصحاب دائرة املعارف]]] إىل االدعاء 

العلم قد بلغ غايته، ومل يبق أمامنا سوى االنرصاف إىل كتابة موسوعتنا دون أن  بأن 

نحمل هاجس العمل عىل تغيريها أو تعديلها يف املستقبل. فإن ما كان يجب أن يتحقق 

يف العلم قد تحقق وقيُض األمر. وعىل حّد تعبري دامبيري]]] لقد كانت هذه الرؤية يف 

القرن الثامن عرش للميالد ناشئًة من املبالغة الطبيعية بشأن قدرة العلم الحديث الذي 

أثرت دائرته الواسعة يف أذهان الكثري عىل نحٍو شديٍد، قبل أن تدرك محدودياته الحتمية 

)دامبيري، 1966، ص 196(.

والنظرية  النسبية  النظريّة  ظهور  بعد  سيام  ـوال  الحديثة  الفيزياء  عمدت  لقد 

الكوانتوميةـ إىل تقويض الكثري من املباين النظريّة والفلسفيّة للفيزياء التقليديّة، ومن 

بينها:

1. إن إمكانية تصوير ومشاهدة األحداث الفيزيقية التي كانت متثل حجر األساس يف 

الفيزياء التقليدية، تحّولت بعد ظهور النظريّة الكوانتومية إىل استحالة تصوير األحداث 

الذرية. وقال )هايزنربغ(]]] يف هذا الشأن:

»إن قــّوة أســاس األمــل بــأن تعيدنــا التجــارب الجديــدة إىل األحــداث الخارجيــة 

يف الفضــاء والزمــان، كقــّوة األمــل بالعثــور عــى نهايــة العــامل يف األنحــاء غــري 

املكتشــفة مــن القطــب الجنــويب« )كلشــني، 1385، ص 46(.

ويف نظرية النسبية العامة لـ إنشتاين أدى توظيف الهندسة غري اإلقليدية إىل تحويل 

األمل بتقديم صورٍة واقعيٍة لهندسة العامل الفيزيائية يف مجموعها إىل مجرد حلٍم.

[1[-Encyclopedia.

[2[-Dampier.

]3]-فرينر كارل هاينزبرغ )1901 ـ 1976 م(: فيزيايئٌّ أملاينٌّ. حائٌز عىل جائزة نوبل عام 1932 م. اكتشف أحد أهم مبادئ الفيزياء الحديثة وهو مبدأ عدم 

التأكد. من مؤلفاته: )الجزء والكل والفلسفة والفيزياء والطبيعة يف الفيزياء(.
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ثابتٍة ال  العامل يحتوي عىل قواننَي  2. إن أصل الوجوب الذي يقوم أساسه عىل أن 

تتخلف ـوالتي ميكن من خاللها تحديد مستقبل كل منظومٍة فرييائيٍة من خالل وضعها 

النبذ والطرد بعد  الراهن بشكٍل منفرٍدـ قد انتهى به املطاف يف الفيزياء الحديثة إىل 

ظهور مبدأ عدم التأكد لـ هايزنربغ.

3. تم تجاوز الواقعية العلميّة البسيطة التي كانت تّدعي تفسري وتوصيف النظريات 

العلميّة والحقائق الفيزيائية كام هي )كوسو]]]، 1998، ص 2 ـ 3(.

يقول هايزنربغ:

»يف حقــل الفيزيــاء الذريــة، يتــم فقــدان الكثــري مــن الفيزيــاء التقليديّــة 

التــي كانــت متداولــًة... بــل حتــى مجمــل مفهــوم الواقعيــة التــي بنيــت عــى 

أساســها العلــوم الطبيعيــة الدقيقــة. إن املــراد مــن مصطلــح مفهــوم الواقعيــة 

هــو القــول بوجــود الظواهــر الخارجيــة واملحسوســة التــي تحــدث يف الزمــان 

واملــكان بشــكٍل مســتقلٍّ عــن املشــاهدة أو عدمهــا. وأمــا يف الفيزيــاء الذريــة 

فــال ميكــن إعطــاء املشــاهدات تلــك الواقعّيــة الخارجّيــة بهــذا األســلوب« 

)هايزنــربغ، 1968، ص 53(.

األسس  يف  ثانيًة  النظر  إعادة  إىل  العلامء  من  الكثري  دعا  املسائل  عروض هذه  إن 

يف  العلم  فلسفات  وتطور  تقييم ظهور  وميكن  التجريبية.  للعلوم  والفلسفية  النظريّة 

السياق )سكالر]]]، 1992، ص  التاسع عرش والقرن العرشين للميالد ضمن هذا  القرن 

228(. وعىل الرغم من تعرّض الفرضيات الفلسفية والنظريات يف العلوم التجريبية من 

جهٍة، ونتائجها الفلسفية من جهٍة أخرى للنقد والبحث العميق من قبل فالسفة العلم 

العلم  العالقة بني  أنه كانت هناك واقعيٌة تربز يف خصوص  بيد  القرنني،  طوال هذين 

وأخذ  السابقة،  قداستها  فقد  قد  التجريبية  العلوم  أن  وهي  أجىل،  نحٍو  عىل  والدين 

، وبكثري من الحيطة والحذر. ومل  املدافعون عنها ينظرون إىل مفهوم الدين بتواضعٍ أشدَّ

يعد ملسألة التعارض بني العلم والدين مغلوٌب مفرتٌض. وبعد هذه املسألة عاد الدين 

[1[-Kosso.

[2[-Skalar.
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ليستعيد مكانته يف صلب األبحاث الفلسفية، وأدى إىل ظهور وانتشار فلسفات الدين. 

إن الذي يحظى باالهتامم الجاد يف اللحظة الراهنة ليس هو إلغاء أحد مفهوَمي الدين 

املفهومني  هذين  تحكَم  التي  العالقة  منط  عن  هو  السؤال  بل  اآلخر،  لصالح  والعلم 

ببعضهام. وعىل الرغم من قيام فالسفة الدين بالتمييز بني موضوعاِت وأساليِب وغاياِت 

العلم  بني  العالقة  أن مسألة  بيد  بينهام،  التعارض  للحيلولة دون وقوع  والدين  العلم 

والدين، وال سيام عندما تقع مسألٌة واحدٌة يف زمرة موضوعات العلم والدين، تتحّول 

)مسألة الخلق والحياة والذهن والنفس واالرتباط بالطبيعة وما إىل ذلك( إىل إحدى 

املسائل الجادة يف فلسفة الدين )بيرتسون وآخرون، 1387، ص 365(.

ا�راء المختلفة في خصوص العالقة بين العلم والدين

هناك بشكٍل عامٍّ أربعُة آراٍء مختلفٍة بشأن العالقة بني العلم والدين، وهي عبارٌة 

عن:

أ ـ عالقة التاميز: طبقاً لهذا الرأي يكون كلُّ واحٍد من العلم والدين متعلقاً بدائرٍة 

ومساحٍة مستقلٍة متاماً عن مساحة اآلخر. فال الدين ميكن تقييمه مبعيار العلم، وال العلم 

ميكن تقييمه مبعيار الدين. وذلك ألن سؤاَل كلِّ واحٍد منهام من االختالف، وأن مضامني 

اإلجابات عن سؤاليهام من التفاوت، بحيث إن مقارنة أحدهام باآلخر ال تعني شيئاً أبداً 

)هات، 1382، ص: 31(. ميكن للعلم والدين عىل أساس األسئلة التي يطرحانها أن يجدا 

مساحتيهام اللتني ينتميان إليها واألساليب التي ينتهجانها مختلفتني.

العلم والدين،  تامٌّ بني  الرأي يكون هناك تعارٌض  لهذا  التعارض: طبقاً  ـ عالقة  ب 

ففي طرٍف  اآلخر.  عن هاجس  ماهويّاً  املختلف  منهام هاجسه  واحٍد  لكلِّ  أّن  مبعنى 

إخضاع  إمكان  عدم  إىل  باالستناد  ـ  يذهب  العلميّة  النزعة  أصحاب  من  طيٌف  هناك 

العقائد الدينية لالختبار من الناحية التجريبيّة ـ إىل تخطئة الدين، ويرون فيه معضلًة ال 

تقبل التالقي مع العلم. ويف الطرف اآلخر يقف املؤمنون الذين يعتربون نظريات العلم 

الحديث مخالفًة لعقائدهم الدينية، ويحكمون بخالفة العلم الراهن لعلٍم آخَر.

ج ـ عالقة التالقي والتأييد: يذهب أصحاب هذا الرأي إىل االعتقاد بفصل العلم عن 
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الدين، ولكنهم يف الوقت نفسه ال يقولون باالنفصال التاّم بينهام، فهم يؤمنون بأن العلم 

والدين متاميزان عن بعضهام من الناحية املنطقية، ولكنهم يرون أن العامل الواقعي ال 

العلم  إن  بالتاميز.  القائل  االتجاه  يراها أصحاب  التي  البساطة  تلك  ميكن فصله مبثل 

ميكنه توسيع رقعة إمياننا الديني، وميكن لإلميان الديني بدوره أن يعّمق ويرّسخ معرفتنا 

للعامل )املصدر ذاته(. إن الدين طبقاً لهذه الرؤية ال ميكنه ـ بطبيعة الحال ـ أن يضيف 

شيئاً إىل قامئة االكتشافات العلمية، كام أنه ليس يف املوقع الذي يخّوله بعض األشياء 

التي ميكن للعلم أن يعمل عىل اكتشافها بنفسه. ويف املقابل ال ميكن للعلم أن يضيف 

شيئاً إىل القضايا الدينية، أو أن يُنقص منها شيئاً. ومع ذلك فإن الدين يؤيد الدوافع التي 

تؤدي إىل املعرفة العلمية، ويدعم جميع الجهود العلميّة الكتشاف أرسار العامل ويعمل 

عىل تقويتها. كام أن املقولة الدينية التي ترى أن العامل وحدٌة عقالنيٌة منسجمٌة ومنظمٌة 

وقامئٌة عىل أمٍر غايئٍّ، متثل رؤيًة عاّمًة بشأن األشياء تجعل البحث العلمي منسجامً مع 

تحصيل املعرفة، وتحرر العلم من التبعية لأليديولوجيات املقيّدة له )املصدر ذاته(.

د ـ عالقة التكامل: طبقاً لهذه الرؤية تكون العالقة القامئة بني العلم والدين هي 

عالقة التكامل، والذي نعنيه بالعالقة التكاملية بني العلم والدين هو أن النصوص العلميّة 

والنصوص الكالمية الناظرة إىل واقعٍة واحدٍة ميكن لهام أن يكونا صادقني يف الحقل الذي 

ينتميان إليه )بيرتسون وآخرون، 1387، ص 371(. طبقاً لهذه الرؤية ميكن تقديم بيانني 

منسجمني من الناحية املنطقية ألمٍر واحٍد، وهام البيان العلمي، والبيان الكالمي. وإن 

اختالف هذا الرأي عن الرأي الثالث يكمن يف أنه طبقاً للرأي التكاميل، ال ميكن أليٍّ من 

البيانات العلميّة أو الكالمية لوحده أن يقّدم رشحاً جامعاً للواقعية، وإمنا ميكنهام معاً 

أن يقّدما صورًة كاملًة للواقعية، وأما بناء عىل الرأي الثالث فيمكن لكلِّ واحٍد من العلم 

والدين أن يقدم لوحده ـ وبشكٍل مستقلٍّ عن اآلخر ـ بياناً خاّصاً به للواقعية، وإن لهذه 

البيانات متاهياً وتالقياً يف ما بينهام، وإن أحدهام يؤيّد أو ينتقد اآلخر.

إن كلَّ واحٍد من هذه اآلراء األربعة املتقدمة، يف الوقت الذي يحمل هاجساً حقيقيّاً 

وأصيالً يف ما يخص العالقة بني العلم والدين، يشتمل عىل بعض نقاط الضعف والنقص 

أيضاً. لقد ذهب القائلون بالتاميز بني العلم والدينـ  من خالل اإلشارة إىل التعارض التام 
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بني غاليلو ورجال الكنيسة حول مركزية األرض، والتعارض بني القائلني بالخلق والقائلني 

بنظرية التطور الدارونيةـ  إىل االعتقاد القاطع باستقاللية العلم عن الدين، تجنباً لوقوع 

التعارض املحتمل يف ما بينهام. إن أطروحة االستقالل متثل ـ عىل حّد تعبري )إيان بربور( 

ـ نقطَة بدايٍة مناسبٍة، فإن هذا الرأي يحفظ الخصوصية املمتازة لكلِّ مشكلٍة، كام متثل 

اسرتاتيجيًّة ناجعًة لإلجابة عىل الذين يرون التعارض بني العلم والدين أمراً ال مفّر منه. 

وعىل هذا األساس یکون للدين أساليبه الخاصة التي متيّزه من آساليب وآليات العلم 

)بربور، 1384، ص 147(. وعىل الرغم من هذا الهاجس األصيل، إال أن هذا الرأي يواجه 

إشكالني جادين، وهام:

أوالً: إن هذا الرأي يقيض عىل كل إمكانيٍّة للتالقي والحوار البّناء بني العلم والالهوت.

من  مختلفني  نوعني  مجرّد  والالهوت هام  العلم  بأن  القائل  للحكم  وثانياً: ميكن 

أنواع البيان والتفسري، بحيث ال يوجد أيُّ ارتباٍط متبادٍل بينهام، أن يكون رأياً خطرياً. 

)مبنزلة  والالهوت  الدين  بأن  للقول  األوىل  الخطوة  يشكل  سوف  املوقف  هذا  إن 

التأمل العقالين بشأن الدين(، وذلك مبعنى أن الدين ـ يف الحد األدىن ـ ال يخوض يف 

الواقعية كام يفعل العلم، وأما إذا كانت االدعاءات التي يطرحها الدين تخص طبيعة 

العامل )ولو مبقدار القول بأن العامل مخلوٌق من قبل الله( يكون هناك احتامل التصادم 

)تريغ،  اآلخر  بالعمل ملصلحة  منهام  كلٌّ  يقوم  أن  أو  والدينية،  العلمة  املدعيات  بني 

1379، ص 55(.

ينقسم القائلون بالتعارض التام بني العلم والدين إىل مجموعتني، املجموعة األوىل: تقف 

إىل جانب العلم وتقول بخطأ الدين، واملجموعة األخرى تقف إىل جانب والدين، وتعمل 

عىل تخطئة العلم واألساليب العلمية. وذلك حيث تعمل املجموعة األوىل عىل الرتويج 

الفلسفة املاديّة والفلسفة الطبيعّية والفلسفة  لآلراء امليتافيزيقية الخاصة، )من قبيل: 

الوضعّية وما إىل ذلك(، بحيث يتم التعامل معها وكأنها نتائُج علميٌّة، ويعود هذا الرأي 

بجذوره إىل النزعة العلميّة التي سادت يف القرننْي الثامن عرش والتاسع عرش للميالد، والتي 

عىل أساسها أُِخَذ يُنظر إىل العلوم الطبيعية وكأنها قادرٌة عىل أن تُقّدم لنا بشأن الواقعية 
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شيئاً مشابها لـ عني الله]]]، بحيث أخذوا يلّمحون إىل القول بأن العلوم الطبيعيّة ميكنها أن 

تكون بديالً عن الله يف تلبية حاجة اإلنسان إليه )املصدر ذاته، ص 56(. واليوم مل يعد لهذا 

الرأي ـ بعد التشكيك بوجود االرتباط بني العلم والواقعية ـ تلك األهميّة التي كان يتمتع 

بها سابقاً. وأما الجامعة الثانية فتعمل بشكٍل رئيٍس عىل الرتويج للفهم الخاص واملنفرد 

للنصوص الدينية املقدسة ـ وال سيام النصوص املسيحية منها ـ ونوع من علم الهيئة الذي 

الديني. إن كال  اإلميان  الحديث، بحيث كأنها جزٌء من  العلم  يعود ملراحل سابقٍة عىل 

هاتني الجامعتني تعاين من مشكلٍة رئيسٍة، وهي أنهام يعمالن عىل التبليغ والرتويج لألفهام 

امليتافيزيقية السطحية بوصفها نظريّاٍت علميًّة أو عقائَد دينيًّة.

أما الرأي القائل بالتالقي والتأييد والرأي القائل بالتكامل، فإنهام حيث يؤكدان عىل 

التعاطي والحوار  الباب مفتوحاً عىل إمكان  يُبقيان  العلم والدين، وحيث  العالقة بني 

بينهام، فإنهام يحتويان عىل نقاٍط إيجابيٍّة مشرتكٍة، بيد أن كلَّ واحٍد من هذين الرأيني 

يشتمل عىل إشكاٍل ونقاِط ضعٍف خاصٍة أيضاً. فإن النظريّة التكاملية ال ميكنها أن تبنّي 

بوضوٍح كيف ميكن ملنجزات العلم والدين أن تكون مكملًة لبعضهام، وما الذي ميكن 

فعله عند وقوع التعارض الظاهري بينهام. لو تم فهم الدين والعلم بحيث ميكنهام إفراز 

نتائَج متناقضٍة بحسب الظاهر، فعندها كيف ميكن للرأي القائل بالتكامل أن يقدم لنا 

رؤيًة منسجمًة ومتناغمًة بشأن الحقيقة الواحدة؟ )بيرتسون وآخرون، 1387، ص 377(. 

كام أن نظرية التالقي والتأييد ـ رغم تأكيدها عىل التعاطي والتعامل بني العلم والدين 

ـ إال أنها ال تقدم أيَّ رؤيٍة نظريٍة متناغمٍة يف خصوص هذا النوع من العالقة واالرتباط 

بني العلم والدين. إن هذه النظريّة تؤكد بشكٍل رئيٍس عىل النواحي العمليّة والتطبيقيّة 

من التعامل بني العلم والدين، ولكنها ال تقدم آليًة محددًة بشأن املواجهة بني القضايا 

العلميّة والقضايا الالهوتية، وماهيَة االرتباط القائم بينهام.

ويف هذه املقالة سوف نسعىـ  ضمن االلتفات إىل التاميز بني العلم والدين، والتأكيد 

هذه  بخصوص  يتعلق  ما  يف  نظريٍة  آليٍة  تقديم  إىل  ـ  بينهام  والتعاطي  العالقة  عىل 

[1[-God’s eye.
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فإننا  الكاتوس]]]،  لدى  البحثي  املنهج  أساس  عىل  العالقة  هذه  تقوم  وحيث  العالقة. 

سوف نعمل يف البدء عىل بيان الخطوط العريضة لهذا املنهج، ثم نقوم بعد ذلك ببيان 

شكل العالقة واالرتباط بني العلم والدين يف ضوء هذا املنهج.

املنهج البحثي لـالكاتوس
يف العقد السادس من القرن العرشين كانت مسألة إعادة اإلصالح العقالين للتقّدم 

العلم  اهتامم فالسفة  من  أخذت حيّزاً  التي  الجدلية  املسائل  واحدًة من  العلمي متثل 

)الزي، 1377، ص 272(. وقد كان السؤال القائل: ما هي املعايري التي يتطّور العلم عىل 

أساسها؟ وكيف يتم إبدال النظريّات العلميّة بنظريات جديدة وما هي املاِلكات التي يتم 

هذا اإلبدال عىل أساسها؟ قد شكلت واحدًة من الهواجس التي شغلت اهتامم فالسفة 

العلم بشكٍل جادٍّ. وعىل هذا األساس قام فالسفة العلم بتقديم مناذَج ميكن عىل أساسها 

إعادة إصالح تقدم العلم من الناحية التاريخية، وتقديم تفسري للتطور العلمي يتطابق مع 

الواقع. وكان كارل بوبر]]] قد قّدم منوذجاً إلعادة اإلصالح العقالين فرّس العلم عىل أساسه 

بأنه عبارٌة عن سلسلٍة من الظنون والعمل يف إطار إبطال تلك الظنون. وكان اإلشكال يف 

النموذج الذي قدمه بوبر يكمن يف أنه مل يتمكن من تقديم تفسريٍ واقعيٍّ لتطّور العلم، إذ 

إن تاريخ العلم زاخٌر بالوقائع التي واصل فيها العلامء العمل بنظريات واالستفادة منها عىل 

الرغم من وجود الشواهد التي يبدو أنها مبطلٌة لتلك النظريّات )جيليس، 1387، ص 59(. 

وأما توماس كوهني]]] فإنه من خالل فصله بني العلم املتعارف والعلم الثوري وإن تحرر 

من العقالنية اآلنية التي كبّلت النموذج البوبري، بيد أنه من خالل التأكيد عىل األسباب 

االجتامعيّة والنفسيّة يف مسار تغيري النظريات قد وقع يف نوٍع من النسبية.

وقد قام الكاتوس، يف محاولٍة منه إىل االحرتاز من املشاكل اآلنفة، بتقديم منهجه 

[1[-Lakatos.

]2]-كارل رميوند كارل بوبر )1902 ـ 1994 م(: فيلسوٌف منساويٌّ ـ إنجليزيٌّ متخصٌص يف فلسفة العلوم. يُعّد أحد أهم وأغزر املؤلفني يف فلسفة العلم يف 

القرن العرشين. كام كتب بشكٍل موّسعٍ عن الفلسفة االجتامعية والسياسية. والداه يهوديان يف األصل وقد تحّوال إىل املسيحية، بيد أن بوبر نفسه كان 

الأدرياً.

]3]-توماس صاموئيل كوهن )1922 ـ 1996 م(: مفكٌر أمرييكٌّ غزيُر اإلنتاج يف حقل تاريخ العلوم وفلسفتها، له كتاب بعنوان )بنية الثورات العلمية( 

وعنوانه يف األصل اإلنجليزي: )The Structure of Scientific Revolutions(، وقد تناول فيه تحليل تاريخ العلوم، وتحّدى فيه النظرة التقليدية للتقّدم 

يف )العلم العادي(.
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)نيكلز]]]، 2000، ص 207(.  العلمي(]]]  البحث  )ميثولوجيا خطط  املعريف تحت عنوان 

يذهب الكاتوس إىل االعتقاد بأن كلَّ خطٍة بحثيٍّة تتميّز بنواتها الصلبة]]]. إّن النواة الصلبة يف 

الخطة هي عبارٌة عن الفرضيات النظريّة شديدة الكلية والتي تُعدُّ املقّوم واألساس للنظرية 

العلمية. ومن هنا فإن النواة الصلبة أو الهيكل العام لفيزياء نيوتن ـ عىل سبيل املثال ـ 

هي عبارٌة عن مثلث قوانني الحركة عند نيوتن باإلضافة إىل قانونه العام يف الجاذبيّة. إن 

الفرضيّات الجوهريّة التي تشكل النواة املركزيّة للنظريّة العلميّة، تصبح عصيًة عىل اإلبطال 

عىل أساس )القرار املنهجي ألنصار تلك الخطة البحثية( )الكاتوس، 1978، ص 48 ـ 49(. 

والنقطة األخرية تسّمى: الدليل السلبي للخطة البحثية. وبطبيعة الحال هناك يف كلِّ خطٍة 

بحثيٍّة فرضيّاٌت مساعدٌة، وفرضياٌت الستخدام األدوات، ورشائُط أوليٌّة وما إىل ذلك من 

األمور أيضاً، وهي التي تؤلف الحزام الحافظ]4] حول النواة الصلبة، وإن اإلبطال يتجه عىل 

الدوام نحو هذه الفرضيات. وعىل هذا األساس فإن كلَّ نوٍع من أنواع التعارض الواقع بني 

خطٍة بحثيٍّة مفضلٍة واملعطيات املرئيّة إمنا يُنسب إىل الحزام الحافظ املحيط بالنواة الصلبة، 

ال إىل الفرضيّات املقّومة لهيكل تلك الخطة. وهذه النقطة األخرية تُعدُّ الدليل اإليجايب يف 

الخطة البحثية. وعىل هذا األساس فإن النواة الصلبة يف منهج )الكاتوس( يف مسار تحّول 

الخطة البحثية ال تتعرّض للجرح والتعديل. إن كلَّ عامٍل يعمل عىل تعديل النواة الصلبة، 

فإنه يخرج بذلك عن تلك الخطة البحثية الخاصة.

من  والتحقيق  للبحث  العلمي  املنهج  إخضاع  يجب  الكاتوس  فلسفة  إطار  ويف 

زاويتني، إحداهام تتعلق بالنشاطات التي تتم داخل الخطة البحثية املستقلة، واألخرى 

ترتبط مبقارنة الخطط البحثية املنافسة )زيبا كالم، 1387، ص 102(. إن النشاط داخل 

خطة البحث املستقل يشتمل عىل بسط وجرح الحزام الحافظ من طريق زيادة وتعديل 

الفرضيّات املتنوعة. وأّما يف ما يتعلّق بخصوص الخطط البحثية املنافسة فيجب تقييم 

قابليّاتها النسبية من خالل االلتفات إىل حجم تقدمها أو مشارفتها عىل األفول والزوال. 

[1[-Methodology of Research Programes = MSRP.

[2[-Nickles.

[3[-Hard core.

[4[-Protective Belt.
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إن طليعية الخطّة البحثيّة رهٌن بدرجة انسجامها وحجم توقعاتها البديعة. وعىل هذا 

األساس لو أن خطًة بحثيًّة أّدت ـ بسبب التغيري يف حزامها الحافظ ـ إىل تشكيل نظريات 

تقّدم لنا توقعاٍت جديدًة، كانت تلك الخطة طليعية من الناحية النظرية. ولو تّم تعزيز 

أو تأييد بعض تلك التوقعات، كانت تلك الخطة طليعيًة من الناحية التجريبيّة أيضاً. وأما 

إذا كانت التغريات واالختالفات يف النظريّة الجديدة قياساً إىل النظريّات السابقة بحيث 

إنّها تحول دون إبطال النواة الصلبة فقط، دون أن تؤدي إىل أيِّ توقعاٍت جديدٍة، كانت 

تلك التغيريات مجرَد تغيرياٍت )ترقيعيٍة(، وسوف تكون تلك خطًة آيلًة للزوال واالضمحالل 

)الكاتوس، 1978، ص 87 ـ 89(. وعىل هذا األساس فإن النظريّة يف إطارها الطليعي تؤدي 

عىل الدوام إىل كشف الحقائق الجديدة وغري املعروفة، بيد أنها يف إطار الخطط الرجعية 

ستؤدي إىل خلق نظريّاٍت ال تقوم بغري تربير وتوجيه الحقائق املعروفة. ولذلك لو كان 

هناك خطتان تحقيقيتان، إحداهام طليعية واألخرى يف طريقها إىل االرتجاع والنكوص، فإن 

العلامء ينجذبون بشكل عام إىل الخطة الطليعية )اعتامد، 1375، ص 114(.

ولتوضيح رؤية )الكاتوس( نتعرّض إىل ذكر مثال من تاريخ العلم. إن من بني خطط 

البحث العلمي التي يعمل )الكاتوس( عىل التعريف بها، هي فيزياء نيوتن. وقد تم بيان 

هذه الخطة البحثية من خالل الشكل رقم: )1( أدناه:

الشكل رقم )1(: خطة البحث العلمي )الفيزياء النيوتنية(
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إن فيزيـاء نيوتـن تتألـف مـن نـواٍة صلبـٍة وهـي عبـارٌة عـن: القانـون األول والثاين 

والثالـث لنيوتـن )T1,T2,T3(، وقانـون الجاذبيـة العـام )T4(. إن هـذه النـواة الصلبة 

تتـم املحافظـة عليهـا مـن اإلبطـال عىل أسـاس عقٍد وتصميـٍم من املدافعني عـن نظرية 

نيوتـن. يحيـط بهـذه النـواة الصلبة حـزاٌم حافٌظ يتـم تحديده عرب صفٍّ مـن النقط. إن 

الحـزام الحافـظ يشـتمل عىل مجموعٍة من الفرضيات املسـاعدة والرشائـط األولية التي 

يشـار إليهـا بعالمـة )*(. إن هـذه الفرضيات يف الحـزام الحافظ قابلة للـرّد واإلبطال. إن 

جـرح وتعديـل أو تـرك هـذه الفرضيـات املسـاعدة والرشائـط األولية، يـؤدي إىل نظريٍة 

وتوقعـاٍت بديعـٍة. إن بعـض هـذه الفرضيـات يف الحـزام الحافـظ يف فيزيـاء )نيوتـن( 

هـي عبـارٌة عـن: إن الشـمس سـاكنة ـ الحركات غـري املنظمة يف السـيارات تنشـأ بفعل 

تأثـري جاذبيـة السـيارات األخـرىـ  إن األشـياء تؤخذ بنظـر االعتبار عنـد توظيف قوانني 

الحركـة مـن قبيـل األجـرام ذات النقـط ومـا إىل ذلـك، لقـد نجحـت الفيزيـاء النيوتنية 

ـ عـىل أسـاس هـذه التعديـالت التـي قـام بهـا العلامء عـىل فرضيـات الحـزام الحافظ ـ 

يف تقديـم توقعـاٍت بديعـٍة، وقـد أدى تأييدهـا التجريبـي إىل تحويـل فيزيـاء نيوتن إىل 

نظريّـٍة طليعيـٍة بالقيـاس إىل الفيزيـاء األرسـطية. وميكـن لنا اإلشـارة من بـني أهم هذه 

التوقعـات إىل هذيـن املوردين:

1. إن توقع وجود سيارة خلف أورانوس قد أدى يف نهاية املطاف إىل اكتشاف 

سيارة نبتون قريباً من موضع توقع وجود تلك السيارة.

2. كان هايل]]] من العلامء املختصني بالبحث ضمن إطار خطة نيوتن. وقد 

أجرى بعض الحسابات عىل طبق مباين نظرية نيتون، فتوصل إىل نتيجٍة مفادها 

أن نجامً مذنَّباً )ُعرف الحقاً باسمه ]مذنب هايل]( سيعود بعد اثنني وسبعني سنٍة، 

وحدد زمن ومكان حدوث ذلك. وقد تحقق ذلك بالفعل بعد مرور اثنني وسبعني 

)وبطبيعة  نيوتن.  فيزياء  رصيد صحة  يف  يدخل  آخَر  مؤيداً  ذلك  وشكل  سنٍة، 

الحال فقد أدى ظهور النظريّة النسبية إلنشتاين ـ التي كانت تتمتع بقدرٍة كبريٍة 

فيزياء  ـ إىل تحويل  بها  التنبّؤ  نيوتن  توقع األحداث مل يكن مبقدور نظرية  يف 

[1[-Hally.
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نيوتن بالقياس إىل فيزياء إنشتاين إىل خطٍة آخذٍة بالرتاجع واالنحطاط، وحّول 

فيزياء إنشتاين إىل خطٍة طليعيٍة(.

العالقة بين العلم والدين علی أساس منهج الخطط البحثية

يجب قبل كلِّ يشٍء أن نلتفت إىل نقطتني بشأن بيان العالقة بني العلم والدين، وهام:

1. إن املراد من العلم هنا هو العلوم التجريبيّة التي تشتمل عىل علوٍم من قبيل: 

العلوم  املتبلورة عىل أساس  اإلنسانية  العلوم  الفيزياء، وعلم األحياء، والكيمياء، وتلك 

التجريبية، ومن بينها: علم النفس التجريبي وما إىل ذلك. ومرادنا من الدين هو األديان 

التوحيدية فقط، مبعنى تلك املجموعة من األديان التي ميثل فيها وجود الله الشخيص 

جزءاً من أركانها االعتقاديّة. ورمبا بدت دائرة هذا البيان محدودًة للوهلة األوىل، إال أّن 

جولًة عابرًة يف النصوص الشائعة يف فلسفة العلم وفلسفة الدين كفيلٌة بأن ندرك أن 

أغلب األبحاث الدائرة حول مسألة العلم ومسألة الدين )ال كلّها بطبيعة الحال( تدور 

حول هذين املصداقني الكليني. يضاف إىل ذلك أن باإلمكان تعميَم النموذج املطروح 

بعض  إجراء  خالل  )من  أيضاً  األخرى  والدين  العلم  فروع  سائر  عىل  القسم  هذا  يف 

اإلصالحات عليه بطبيعة الحال(.

2. إن الخلط بني األبحاث األبستيمولوجية واألبحاث األنطولوجية قد أدى يف الكثري 

من الحقول الفلسفية إىل جداٍر مسدوٍد يف الطرق الفلسفية، ورمبا يف الطرق العلميّة  

من  لتستثنى  والدين  العلم  بني  واالرتباط  العالقة  مسألة  تكن  ومل  أحياناً.  الفلسفية 

هذا األمر. وإن الذي يجب أخذه بنظر االعتبار هنا هو الفصل والتفكيك بني هذين 

االتجاهني. يذهب علامء العلوم التجريبية إىل اعتبار الطبيعة واقعيًّة عينيًّة محسوسًة 

الواقعيات.  هذه  وتوصيف  بيان  إىل  تسعى  العلميّة  النظريّاِت  وأّن  عنا،  ومستقلًّة 

اعتبار  ميكن  كام  التجريبية،  العلوم  ألنطولوجيا  وظرفاً  وعاًء  الطبيعة  اعتبار  ميكن 

عىل  ـ  الطبيعة  أّن  ذلك  من  الطبيعة.  ألبستيمولوجيا  وظرفاً  وعاًء  التجريبية  العلوم 

والحقيقة  الواقعيّة  )هذه  مبعنى  الجاذبّية.  باسم  حقيقٍة  تشتمل عىل  ـ  املثال  سبيل 

التي تقول بأن األجسام تسلك يف الفضاء مساراً محدداً، وأنها إن اقرتبت من األرض 
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تسقط عليها(، حيث تقوم نظريّات العلوم التجريبيّة بالعمل عىل بيان طبيعة هذه 

العامة  الجاذبّية  نظريّة  عن  عبارٌة  هام  النظريّات  هذه  من  منوذجني  وإن  الحقيقة. 

ال  وعليه  الالإقليدية(.  الفضاء  بنية  عىل  )القامئة  إلنشتاين  النسبيّة  ونظريّة  لنيوتن، 

العلمي  والبيان  أنطولوجيًّة،  واقعيًّة  بوصفها  الطبيعة  بني  والتفريق  الفصل  من  بد 

بشأن الطبيعة بوصفه نظريًّة أبستيمولوجيًّة. وعىل الرغم من أن االتّجاهات املذكورة 

عند  االتّجاهني  هذين  بني  الخلط  عدم  علينا  أن  بيد  وثيقاً،  ارتباطاً  ببعضها  مرتبطٌة 

البحث عن النتائج أو الفرضيّات الفلسفيّة للنظريّة العلميّة.

للعلوم  أنطولوجيّاً  وظرفاً  وعاًء  بدوره  يشكل  الطبيعة  مع  املتناظر  الدين  إن 

الالهوتية، وإن الالهوت بوصفه علامً يبحث يف التأمل العقالين بشأن الدين يعّد وعاًء 

الطبيعيّةـ  الحقائق  حال  هو  كام  ـ  الدينية  للحقائق  إن  للدين.  أبستيمولوجياً  وظرفاً 

مكانًة أنطولوجيًّة، بيد أن فهمنا للدين ـ الذي يتبلور يف إطار التأمل العقالين بشأنه ـ 

يشتمل عىل مكانٍة أبستيمولوجيٍة. وإن الخلط بني هاتني املكانتني، وال سيام يف األبحاث 

الفلسفيّة والنظريّة بشأن القضايا الدينيّة سوف يؤدي بنا إىل طرٍق أبستيمولوجيٍّة مغلقٍة 

يف الدائرة الالهوتية. ويف هذه املقالة نوّجه اهتاممنا إىل ناحية االتّجاه األبستيمولوجي، 

تقديم  التوايل  يّدعيان عىل  اللذيْن  الالهوت  التجريبي وعلم  العلم  نالحظ  أننا  مبعنى 

نظريّاٍت علميٍّة والهوتيٍّة يف خصوص الطبيعة والدين. وبطبيعة الحال فإن هذا الكالم 

ال يعني أننا نتخىل عن الحقل األنطولوجي بالكامل، بل إننا من خالل االلتفات إىل كال 

االتجاهني األنطولوجي واألبستيمولوجي، نعمل عىل تجّنب الخلط بينهام. ولذلك من 

اآلن فصاعداً كلام تحّدثنا عن العالقة بني العلم والدين، سوف يكون مرادنا من ذلك هو 

االرتباط بني العلوم التجريبية وعلم الالهوت.

وبعد أخذ هاتني النقطتني بنظر االعتبار، سوف نعمل عىل بيان العالقة القامئة بني 

العلم والدين، ضمن املراحل الثالث اآلتية:

بيان  تّدعي  نظريٍّة  كلُّ  عليها  تشتمل  أن  يجب  التي  الخصائص  ما هي  ـ  أ 

العالقة واالرتباط بني العلم والدين؟
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بيان  يف  يساعدنا  أن  الكاتوس  لـ  البحثية  الخطط  ملنهج  ميكن  كيف  ـ  ب 

االرتباط بني العلم والدين عىل أساس الخصائص آنفة الذكر يف الفقرة )أ(.

العلم والدين عىل أساس  القامئة بني  العالقة  ـ تقديم مثال ومنوذج عن  ج 

البيان املذكور يف الفقرة )ب(.

أ ـ إن كلَّ نظريٍّة تّدعي بيان العالقة بني العلم والدين، يجب أن تتصف يف الحد 

األدىن بالخصائص الثالث اآلتية:

1. الخصيصة األوىل أن تفرتض منذ البداية وجود التاميز واالختالف بني العلم والدين. 

إن هذا االتجاه ميثل نقطَة بدايٍة وانطالقًة مناسبًة يف ما يتعلّق ببيان الصلة واالرتباط بني 

العلم والدين؛ وذلك ألنه يحافظ عىل الخصوصية املمتازة لكلِّ مسألٍة. فإن عدم التمييز 

بني العلم والدين، سيؤدي إما إىل حذف أحدهام منذ البداية، أو إىل التطابق الكامل 

بينهام، وهذا باإلضافة إىل استبعاده من الناحية العلمية، يقيض عىل أيِّ إمكانيٍة إلقامة 

االرتباط والتعاطي يف ما بينهام.

العلم  القامئة بني  العالقة  التي تدعي تفسري  النظريّة  الثانية هي أن  2. الخصيصة 

العلم  بني  االرتباط  أنواع  نوٍع من  أيِّ  إنكار  البداية عىل  منذ  تقوم  أاّل  يجب  والدين، 

والدين )رغم إمكانية الوصول إىل هذا اإلنكار كنتيجٍة عند االنتهاء من التحليل النظري(، 

الحاسم  بالتاميز  القول  إن  إذ  التحليل؛  من  الفراغ  قبل  بها  القول  عدم  يجب  ولكن 

والقاطع، وإنكار وجود أيِّ نوٍع من االرتباط بني العلم والدين، يعلن عن نهاية البحث 

يف هذه العالقة حتى قبل انطالقه.

3. إن النظريّة، التي تّدعي وجود العالقة واالرتباط بني العلم والدين، يجب أن تقدم 

آليًة نظريًة يف خصوص منط هذه العالقة. إن مجرّد ادعاء وجود هذه العالقة مع بيان 

بضعِة أمثلٍة يف هذا الشأن ال ميكنه أن يفرّس العالقة بني العلم والدين. لذلك يجب بيان 

، والعمل عىل تفسريها ضمن هذا اإلطار.  هذه العالقة من خالل تقديم منوذٍج نظريٍّ

إن هذه املسألة تؤدي إىل إمكانية النقد الرصيح والواضح ملثل هذه التفسريات أيضاً.

ب ـ من خالل أخذ هذه الخصائص الثالث بنظر االعتبار، سوف نسعى إىل تقديم 



487 الاساذغ بغظ السطط والثغظ 

منهج  من  االستفادة  ضوء  يف  والدين  العلم  بني  العالقة  منط  يف خصوص  نظريٍّة  آليٍة 

الخطط البحثية لـ الكاتوس.

إّن كلَّ نظريٍّة علميٍّة هي ـ يف الوقت نفسه ـ خطٌة بحثيٌّة. إن النواة الصلبة لهذه 

أو  فيها  تعديٍل  أيَّ  وإّن  النظرية،  لتلك  الجوهرية  الفرضيات  تشكل  البحثية  الخطة 

تخلٍّ عنها سيكون مبثابة الخروج من تلك النظريّة والدخول يف نظريٍّة جديدٍة. إّن هذا 

الربنامج البحثي يحتوي عىل حزاٍم حافٍظ يشتمل عىل فرضيّاٍت احتياطيٍّة ورشائط أوليٍّة 

وما إىل ذلك. وباإلضافة إىل ذلك فإننا عند مواجهة كلِّ نظريٍّة علميّة، نواجه مجموعتني 

من القضايا األخرى أيضاً:

املجموعة األوىل: تحتوي عىل الفرضيّات الفلسفيّة لتلك النظريّة العلميّة.

واملجموعة الثانية: تحتوي عىل نتائَج فلسفيٍّة منبثقٍة عن تلك النظريّات العلميّة. 

من هنا فإن نظريّة نيوتن الفيزيائّية ـ عىل سبيل املثال ـ تحتوي عىل فرضيّاٍت فلسفيٍّة، 

ومن بينها الفرضيّات اآلتية:

1. هناك وجوٌد لحقيقٍة مستقلٍة عّنا، وهي حقيقٌة ميكن التعرّف عليها، وإن 

مهمة الفيزياء هي التعرّف عىل تلك الحقيقة كام هي.

2. إن املسار الزمني لحاالت كلِّ منظومٍة بحيث يتم استنتاج كل حالٍة منها 

من الحالة السابقة عليها مبارشة عىل نحو العلية.

3. إن معلوماتنا بشأن سلوك املنظومات الفيزيقيّة يأيت من طريق مشاهدتنا 

لها، وإن هذه املشاهدات ال توجد خلالً ملحوظاً يف املنظومة التي يتّم إخضاعها 

للدراسة والتحليل، وعىل كل حاٍل من املمكن تقدير تأثريها.

4. إن األشياء الكبرية مؤلفٌة من األشياء الصغرية، وميكن رشح وتفسري األشياء 

اليومية عىل طبق سلوك األشياء الصغرية )املجهريّة(. )كلشني، 1385، ص 36(. 

أن  ذلك  ومن  أيضاً،  فلسفيٍّة  نتائَج  عىل  الفيزياء  يف  نيوتن  نظرية  تحتوي  كام 

الطبيعة تعمل عىل نحو امليكانيك الذايت والجربي، وإّن هناك نوعاً من الرضورة 
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العليةـ  املعلولية الحاكمة بني ظواهر الطبيعة، إّن التأثري العيّل بني األشياء املادية 

ـ دون أن يكون هناك اتصاٌل مبارٌش بينها ـ أمٌر ممكٌن )فقوة الجاذبية تؤثر عىل 

األشياء دون أن يكون هناك اتصاٌل مبارٌش بينها وبني تلك األشياء(. ونحن نضع 

الفرضيّات الفلسفيّة للنظريّة العلميّة والنتائج الفلسفيّة الحاصلة منها يف الحزام 

الحافظ الذي يحيط بها. وعىل هذا األساس فإن النظريّة العلميّة سوف تتحول 

ـ  الفيزياء  ـ من قبيل  التجريبي  العلم  . وإن  ـ فلسفيٍّ برنامج بحثيٍّ علميٍّ  إىل 

سوف يحتوي عىل عرشات الربامج البحثية العلميّة  الفلسفية، وسوف يكون كلُّ 

واحٍد منها ناظراً إىل نظريٍّة علميٍّة.

كـام أننـا نأخـذ اإللهيـات بنظـر االعتبـار بوصفهـا برنامجـاً بحثيّـاً، بيـد أن اختالفها 

عـن الربنامـج البحثـي العلمـي يكمـن يف أّن كلَّ نظريّـٍة علميّـٍة يف العلـوم التجريبيّـة 

يؤخـذ بنظـر االعتبـار بوصفـه برنامجـاً بحثيّـاً. والنـواة الصلبـة هنـا تشـمل األصـول 

فـإذا  اإللهيّـات،  التوحيـدي. وأمـا يف خصـوص  الديـن  لذلـك  الجوهريّـة  االعتقاديّـة 

الحظنـا كل البنيـة الالهوتيّـة لديـن بعينـه )مثـل اإلسـالم( بوصفـه خطـًة بحثيّـًة، فإن 

النـواة الصلبـة هنـا سـوف تشـتمل عـىل األصـول االعتقاديّـة الجوهريّـة لذلـك الدين 

التوحيـدي. فلـو أخذنـا اإللهيّـات اإلسـالميّة ـ عـىل سـبيل املثـال ـ بوصفهـا برنامجـاً 

بحثيّـاً، فـإن نواتهـا الصلبـة سـوف تشـتمل عـىل أصـول عقائد اإلسـالم، مـن )التوحيد 

واملعـاد والنبـوة واإلمامـة والعدل(، واألصـول الجوهريّة لألحكام واألخالق اإلسـالميّة. 

ويف حزامهـا الحافـظ، سـتقع األمـور اآلتيـة: الفتـاوى الرشعيّـة، والتعاليـم األخالقيّـة 

والتفسـريات  اإللهيّـة،  واألفعـال  الصفـات  بشـأن  النظريّـات  ومختلـف  والعرفانيّـة، 

الفلسـفيّة للمعـاد الجسـامين والعـدل اإللهي ومـا إىل ذلك. إن كلَّ ديٍن طوال مسـريته 

التاريخيّـة قـد حـاز بجهوٍد مـن املتألهني املعتقدين به عـىل نظريّاٍت فلسـفيٍّة وكالميٍة 

كثـريٍة بشـأن أركانـه االعتقاديّـة ومناسـكه وشـعائره. ونضع تلـك النظريّـات يف الحزام 

املحافـظ للربنامـج البحثـي املرتبـط بذلـك الديـن أيضـاً. وهنـا سـوف يتحـول علـم 

اإللهيّـات إىل برنامـج بحثـيٍّ دينـيٍّ ـ فلسـفيٍّ أيضـاً.

واآلن حيث اتّضحت مكانة نظريّات العلوم التجريبيّة وعلم اإللهيّات بوصفها برامَج 
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علميًة ـ فلسفيًّة، ودينيًّة ـ فلسفيًّة، سوف تتحول العالقة بني العلم والدين إىل عالقٍة بني 

خطّتني بحثيّتني. )الشكل رقم: 2(.

ونعمل هنا من خالل إيجاد تغيريات أخرى يف الخطة البحثية لـ الكاتوس عىل بيان 

العالقة بني العلم والدين. كان )الكاتوس( يقارن بني الخطط البحثيّة املنافسة من خالل 

توظيف مفهوم الطليعية واالنحطاط. بيد أننا هنا نعمل عيل بيان العالقة بني الخطّتني 

البحثيّتني )العلم والدين( من خالل تقديم السبل اإليجابيّة والسلبيّة:

الشكل )2(: العالقة بني العلم والدين عى أساس منهج الخطط البحثية

1. إن الفرضيّات والنتائج الفلسفيّة املستحصلة من النظريّات العلميّة، ضمن الحفاظ 

عىل النواة املركزيّة، والفرضيات املساعدة للحزام الحافظ، قابلٌة للجرح والتعديل، مبعنى 

أن بإمكان هذه الفرضيّات والنتائج الفلسفيّة أن تخيل مكانها؛ لتحّل محلها تفسريات 

ونتائج أخرى، مع بقاء عني النواة املركزيّة لتلك النظريّة العلميّة ثابتًة يف مكانها. وعىل 

هذا األساس فإن التفسريات الفلسفيّة لنظريٍّة علميٍّة ما، رغم ارتباطها بالنواة املركزيّة 

مع  أخرى  لتفسريات  مكانها  تعطي  أن  ميكنها  مرنٌة  تفسرياٌت  أنها  إال  النظريّة،  لتلك 

الحفاظ عىل النواة املركزيّة. وإّن للتفسريات الكالميّة ـ الفلسفيّة إللهيّات ديٍن ما وضعاً 

ـ أن متنح  مامثالً. مبعنى أن بإمكان هذه التفسريات ـ من خالل األبحاث األشّد عمقاً 

مكانها لتفسرياٍت أخرى، مع بقاء النواة املركزيّة إللهيّات ذلك الدين يف مكانها دون أن 

يطالها تغيرٌي أو تعديٌل.
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2. ال ميكن للمدعيات الدينية أن تواجه املدعيات العلميّة يف الحقل العلمي مبارشًة، 

إال إذا فقدت هويتها وتحّولت إىل يشٍء آخَر )تريغ، 1379، ص 58( ال ميكن تعديل أو 

نبذ النواة املركزية إللهيّات ديٍن ما من أجل العمل عىل مواءمتها وتأمني انسجامها مع 

نظريٍّة علميٍّة ما. كام أن تعديل أو نبذ النواة املركزيّة لنظريٍّة علميٍّة ما من أجل تأمني 

متاهيها مع التفسريات الكالمية يف الهوت ديٍن ما، ال يعّد أمراً صحيحاً.

، وبرنامٍج بحثيٍّ  3. يف حالة عدم انسجام النوى املركزية لربنامٍج بحثيٍّ دينيٍّ ـ فلسفيٍّ

، يجب توجيه األنظار إىل برامَج بحثيٍّة أخرى يف حقل العلم والدين. فلو  علميٍّ ـ فلسفيٍّ

وقع التضاّد والتعارض ـ عىل سبيل املثال ـ بني النواة املركزيّة لالهوت املسيحي والنواة 

املركزيّة لنظريّة كوبرنيق، وجب توجيه االهتامم نحو الربامج البحثيّة املنافسة لالهوت 

املسيحي )أي اإلسالم واليهوديّة( من جهٍة، والربامج البحثيّة املنافسة لنظريّة كوبرنيق 

من جهٍة أخرى.

4. إن التفسريات الكالميّة ـ الفلسفيّة يف الحزام الحافظ للربامج البحثيّة الدينيّة ـ 

الفلسفيّة يجب أن تكون منسجمًة مع النواة املركزيّة إللهيّات ذلك الدين، وأن تكون 

منسجمة أيضاً مع النواة املركزية للنظريّات العلميّة التي تشارك ذلك التفسري الكالمي 

ـ الفلسفي من جهة املوضوع. أضف إىل ذلك أن النتائج الفلسفيّة يف الحزام الحافظ 

لتلك  املركزيّة  النواة  مع  أيضاً  تنسجم  أن  يجب  الفلسفي  ـ  العلمي  البحثي  للربنامج 

لإللهيّات  املركزيّة  النواة  مع  أخرى  جهٍة  من  تنسجم  وأن  جهٍة،  من  العلميّة  النظريّة 

الدينية التي تشرتك مع تلك النتائج الفلسفيّة من جهة املوضوع.

5. إن نتائج هذا النوع من األبحاث والدراسات ستكون عبارًة عن قضايا من قبيل 

القضايا اآلتية: إن اإللهيّات الدينيّة )x( ال تنسجم مع نظريّة التطور لـ تشارلز دارون. 

الالهوت  تشارلز دارون. وإن  لـ  التطور  الدينيّة )y( تنسجم مع نظريّة  اإللهيّات  وإن 

األبستيمولوجية  العالقة  دراسة  نتائج  إن  وهكذا.   ،)z( النظريّة  مع  ينسجم  اليهودي 

والحياد  الصمت  تلتزم  ـ  املتقدمة  القضايا  يُفهم من مضامني  ـ كام  والدين  العلم  بني 

إمنا  تقدميه  تم  الذي  النموذج  ويف  ما.  علميٍّة  نظريٍّة  أو  ما  ديٍن  حقانية  خصوص  يف 
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ميكن دراسة انسجام ديٍن ما مع نظريٍّة علميٍّة ما، ولكن ال ميكن الحكم من خالله يف 

خصوص صّحة إلهيّاٍت دينيٍّة أو نظريٍّة علميٍّة. إن دراسة صحة أو عدم صحة الهوت 

الدين هو موضوع فلسفة الدين، كام أن دراسة صحة أو عدم صحة النظريّة العلميّة 

هي موضوع ذلك العلم الخاص، وإن فلسفة العلم مرتبطٌة بذلك العلم. وإن النموذج 

البحثي  الربنامج  انسجام  مدى  ما هو  أوالً:  أكرث، وهام،  ال  شيئني  لنا  يوضح  إمنا  أعاله 

الديني ـ الفلسفي الخاص مع الربنامج البحثي العلمي ـ الفلسفي )وبالعكس(؟ أو يف 

الحقيقة كيف تكون العالقة بني النظريّة العلميّة الخاصة والدين الخاص أو كيف يجب 

الذي  األسلوب  البداية(. وثانياً: ما هو  ننشده منذ  كنا  الذي  الهدف  )ذات  أن تكون؟ 

يجب اتخاذه لبناء الهوٍت منسجٍم مع نظريٍّة علميٍّة ما، أو لتعديل الهوٍت ما من أجل 

انسجامه مع نظريٍّة علميٍّة ما )وبالعكس(؟

أعاله ميكن  والسلبية  اإليجابية  السبل  بيان  بأن  التذكري  من  بّد  ال  الحال  وبطبيعة 

تكميله أو إصالحه من خالل األبحاث املتقدمة، مع الحفاظ عىل هذا التوجه القائل بأن 

العالقة بني العلم والدين هي عالقٌة بني خطتني بحثيتني.

ج ـ ويف إطار توضيح النموذج أعاله، نعمل عىل بيانه من خالل املثال اآليت:

إن  علميًّة.  بحثيًّة  خطًّة  بوصفها  الفيزياء  يف  والنجوم  الهيئة  علم  نظريات  نأخذ 

هذه النظريّات تحتوي عىل نواٍة مركزيٍّة وصلبٍة تحتوي عىل فرضيّاٍت، من قبيل: حجم 

والقوى  الربوتون،  إىل  اإللكرتون  جرم  ونسبة  الجاذبية،  القوة  ومقدار  العامل،  انبساط 

الشديدة،  الذريّة  والقّوة  واإللكرتومغناطيس،  للجاذبيّة،  الشاملة  الطبيعة  يف  األربعة 

الفلكيّة.  بالفيزياء  املرتبطة  الجوهريّة  الفرضيّات  الضعيفة، وغريها من  الذريّة  والقّوة 

ويف الحزام الحافظ لهذه النظريّات يكمن أصٌل يُعرف بـ )أصل األنرتوبيك(]]]. ومفردٌة 

األنرتوبيك مأخوذٌة من اللفظ اليوناين )آنرتوبوس(]]] الذي يعني )اإلنسان(، ومن هنا 

فإن هذا األصل يُعرف بـ )األصل البري( أيضاً، وذلك ألنه يعمل بشكٍل ما عىل ربط 

القول  إىل  األنرتوبيك  أصل  يذهب  )تريغ، 1379، ص 48(.  اإلنسان  بوجود  العامل  بناء 

[1[-Anthropic Principle.

[2[-Anthropos.
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بأن العامل منذ اللحظات األوىل من بدايته كان بحيث يعّد العّدة وميّهد األرضية لظهور 

األفراد الذين ميتلكون الشعور واإلحساس )هات، 1382، ص 209(. وعىل هذا األساس 

فإن ظهور الحياة يف العامل يستلزم التوازن الدقيق بني القوى األربعة يف الطبيعة، وهي: 

)القوى الجاذبية، والقوة اإللكرتومغناطيسية، والقوة الذرية الشديدة، والقوة الذرية 

الضعيفة(، ولو أّن قوًة أيِّ واحدٍة من هذه القوى كانت أكرثَ من حّدها الراهن قليالً، ملا 

أمكن للحياة أن تظهر يف العامل. ويف الحقيقة فإن هذا التوازن الدقيق بني قوى الطبيعة 

هو الذي يُعرف بـ )األصل األنرتوبييك(. لقد أدرك علامء الفيزياء الفلكية أنه لو حدث 

العامل األول، لكان  الفيزيائيّة والرشائط األخرى يف  الثوابت  ٍ يف مقادير بعض  أدىن تغريُّ

تحقق الحياة يف العامل مستحيالً. ومن هنا يبدو أن العامل قد تم تنظيمه عىل نحو دقيٍق 

ليغدَو مكاناً مناسباً وصالحاً لتحقُّق الحياة. يقول )ستيفن هوكينغ(]]] يف هذا الشأن:

»لــو كان حجــم انبســاط ثانيــة بعــد االنفجــار الكبــري أقــل حتــى مبقــدار واحــٍد 

باملئــة مــن ألــف مليــون مليــون، كان العــامل ينهــار بشــكٍل كامــٍل قبــل أن يصــل 

إىل حجمــه الراهــن«. )هوكينــج، 1988، ص 291(.

وعىل هذا األساس يبدو أن هناك متاهياً وتناغامً بديعاً بني الفيزياء األوىل والظهور 

النهايئ للشعور يف التكامل الكوين، مبعنى أن الظهور النهايئ للشعور مرتبٌط ومتصٌل بقوى 

املعطات  النسب  ومقادير  للعامل،  الحجمية  والكثافة  العامل،  انبساط  وحجم  الجاذبية، 

للذرات والقوى األوىل. فلو أن العالقة واالرتباط بني القوى اإللكرتومغناطيسة والذرية ـ 

عىل سبيل املثال ـ مل تكن قريبًة جّداً إىل اليشء املوجود حاليّاً، فعندها لن يكون هناك 

من وجوٍد للعنارص الكيميائيّة، ومن بينها: الكاربون، واألوكسجني واألوزوت ماّم تتوقف 

القرب  من  املقدار  هذا  عىل  والذرية  الجاذبية  قوى  تكن  مل  فلو  اإلنسان.  حياة  عليه 

النجوم والشمس بوصفها  بواسطة  الحرارة  إنتاج  أمكن  ملا  الراهن،  الوقت  املوجود يف 

مصدراً للطاقة الثابتة وطويلة األمد. وعىل هذا األساس ميكن تبويب أصل األنرتوبيك أو 

األصل البرشي بوصفه أصالً علميّاً ـ فلسفيّاً يف الحزام الحافظ املحيط بالفيزياء الفلكيّة. 

]1]-ستيفن هوكينغ )1942 ـ2017م(: من أبرز علامء الفيزياء النظريّة عىل مستوى العامل. له أبحاٌث نظريٌة يف علم الكون وأبحاٌث يف العالقة بني الثقوب 

السوداء والديناميكا الحرارية، كام له أبحاٌث ودراساٌت يف التسلسل الزمني. عاىن مبكراً من مرٍض نادٍر بطيِء التقدم أصيب عىل إثره بالشلل التدريجي حتى 

اضطره أخرياً إىل استعامل كريسٍّ متحرٍك، ثم فقد القدرة عىل الكالم الحقاً، ولكن ذلك كله مل مينعه من مواصلة اإلبداع يف مجال اختصاصه.
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وسوف تكون الرواية القويّة لهذا األصل عىل النحو اآليت:

ــه.  ــا هــي علي ــامل بســبب الشــعور، هــي عــى م ــة للع ــة الفيزيائي »إن الطبيع

ــاعرة  ــات الش ــتند إىل الكائن ــل تس ــار التكام ــة يف مس ــامل الطبيع ــة ع وإن حرك

التــي عملــت عــى بلــورة الخصائــص الجوهريــة للعــامل منــذ البدايــة. إن اتجــاه 

العــامل لــيك يخطــَو نحــو إنتــاج الكائنــات الشــاعرة، يعــد أفضــَل رشحٍ للســؤال 

ــايئ  ــق النه ــاكلة؟ وإن التحق ــذه الش ــى ه ــامل ع ــيل الع ــَم كان فس ــل: لِ القائ

ــام  ــٍل لالســتفهام عــن ســبب قي ــل أبســط وأروع تعلي ــات الشــاعرة، ميث للكائن

ــة  العــامل بانبســاطه عــى هــذا الحجــم الراهــن، وعــن ســبب اشــتامل الجاذبّي

عــى شــّدتها الراهنــة، وعــن ســبب جعــل نســبة جــرم اإللكــرتون إىل الربوتــون 

ــاً« )هــات، 1382، ص 211(. ــه حالّي ــذي هــي علي ــدار ال باملق

ـ  مثل اإلسالمـ  سنجد  ومن ناحيٍة أخرى إذا أخذنا بنظر االعتبار إلهياِت ديٍن توحيديٍّ

أّن النواة الصلبة لهذه اإللهيّات مشتملٌة عىل االعتقاد بوحدانيّة الله، وخلق العامل من 

قبل الله، واملعاد وما إىل ذلك. وأّن الحزام الحافظ املحيط بهذه اإللهيّات هو عبارٌة عن 

القضايا الدينيّة ـ الفلسفيّة، من قبيل: حدوث العامل وما إىل ذلك.

إن العالقة بني نظريّات الفيزياء الفلكيّة واإللهيّات اإلسالميّة، ميكن تصويرها ـ طبقاً 

للنموذج الذي قدمناه ـ عىل النحو اآليت:

إن األصل البرشي )أو األنرتوبيك( بوصفه أصالً علميّاً ـ فلسفيّاً يقع يف الحزام الحافظ 

التعبري عن  لنظريات الفيزياء الفلكية. ويف خصوص موضوٍع مثل )خلق العامل( ميكن 

هذا األصل بأسلوبنَْي:

1. قال الذين أرادوا الفرار من فرضية وجود الله: إننا أمام ما ال نهاية له من العوامل 

وهناك  غريها،  عن  واملختلفة  الخاصة  رشائطه  العوامل  هذه  من  واحٍد  ولكلِّ  املمكنة، 

الالمتناهية عىل الرشائط والظروف  العوامل  أْن يحتوَي واحٌد من تلك  احتامٌل قائٌم يف 

ـ فلسفيًّة،  علميّاً، أو رؤيًة علميًّة  الرأي ليس رأياً  الحياة. بيد أن هذا  املناسبة لظهور 

املمكنة  )العوامل  الفرضية  هذه  نخترب  أن  يسعنا  ال  إذ  فلسفيٍّة،  فرضيٍة  مجرُّد  هو  بل 
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الالمتناهية(، ثم حتى لو كانت لدينا عواملُ المتناهيٌة، فإننا ال نعلم السبب الذي يحتّم 

عىل القوانني الفيزيائيّة أن تتحول عىل هذه الشاكلة من عامٍل إىل عامٍل آخر. إن الفرضيّة 

)الوضعّية  أصل  الحقيقة  يف  متثل  الرؤية  بهذه  القائلني  قبل  من  املطروحة  الفلسفيّة 

املعرفّية( القائل: ال يجوز للعلامء اإلشارة إىل القوى الغيبية والكامنة وراء هذا العامل يف 

إطار بياٍن وتوضيح املسارات الداخلية لعامل الفيزياء. إن املشكلة تكمن يف أن هذا النمط 

، مبعنى أن يُقال: إّن  من املنهج املعريف قد يتحّول ببساطٍة إىل أصٍل معريفٍّ أنطولوجيٍّ

ما ال يبحث عنه العلامء، لن يكون له من وجوٍد أبداً، أو أن يُقال: ليس هناك بحسب 

القاعدة جزٌء من الحقيقة خارَج متناول العلم )وما توّصل إليه العلم املعارص(. بيد أّن 

هذا االتجاه ـ كام سبق أن ذكرنا ـ باإلضافة إىل أنه يؤدي إىل الخلط بني األنطولوجيا 

واألبستيمولوجيا، هو مجرُّد فرضيٍّة فلسفيٍّة، وميكن لنا أن نتخىّل عنه أو أن نعمل عىل 

تعديله أو إصالحه، دون أن تتغري النواة املركزية للنظرية الفيزيائية. ولذلك ميكن من 

العلم به عىل نحٍو جادٍّ، أن نتخىل عن هذا االتجاه  الدين وارتباط  خالل أخذ مسألة 

املركزيّة  النواة  مع  متطابٍق  آخَر  فلسفيٍّ  اتجاٍه  لصالح  ـ  الحافظ  الحزام  يف  الكامن  ـ 

لإللهيّات الدينيّة. وإن االتجاه البديل سيكون هو االتجاه اآليت.

2. أن يُنسب هذا التنظيم الدقيق بني القوى األربعة يف الطبيعة إىل الله )وجود الله 

يف النواة املركزيّة إللهّيات األديان التوحيديّة(. ويف هذه الحالة سوف تنسجم نظريّة 

الفيزياء الفلكيّة ونتائجها العلميّة ـ الفلسفيّة مع العلم والدين، وسوف تتحّول العالقة 

بني العلم والدين يف هذا الشأن إىل عالقٍة غنيٍة متبادلٍة وإىل حواٍر بّناٍء )وبطبيعة الحال 

يجب عىل الدين والنظريات العلميّة  كلُّ يف حقل اختصاصه ـ أن يقّدم براهنَي قاطعًة 

عىل صحته. وهنا ـ كام سبق أن أوضحنا ـ تتّجه أنظارنا إىل مجرّد العالقة القامئة بينهام(.

النتيجة

لقد اشتمل النزاع بني غاليلو ورجال الكنيسة من جهة، والثورات العلميّة يف حقل 

الفيزياء والرياضيات يف القرن التاسع عرش والقرن العرشين من جهٍة أخرى عىل درٍس 

مفاده أنه ال ميكن أليٍّ من العلم والدين أن يعمل عىل تخطئة اآلخر وإبطاله من خالل 
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االتجاهات الفلسفية املنتزعة من النواة املركزية لنظريات كلِّ واحٍد منهام. ورمبا كان 

أهم حدٍث أدى إىل تبلور أجواء الحوار بني العلم والدين هو زوال تلك الحتمية التي 

سادت عرص التنوير وكانت ترى أن العلم ميتلك املفتاح السحري لحل جميع مشاكل 

اإلنسان )بروك]]]، 1990، ص 782(. إذا كان كلٌّ من العلم والدين يقدم رؤيته بشأن 

الحقيقة، فإن السؤال عن االرتباط القائم بينهام يطرح نفسه تلقائيّاً، وهو ارتباٌط ميكن 

لنا أن ندرك من خالله العامل الواحد الذي نحن جزٌء منه. وعىل هذا األساس فإن تقديم 

مثاٍل ومنوذٍج يف إطار تنظيم ومنهجة هذا االرتباط يبدو أمراً رضوريّاً. لقد سعينا يف هذه 

املقالة إىل بيان منوذٍج مقرتٍح من أجل إقامة هذا االرتباط عىل أساس منهجية الخطط 

الخطة  يف  وتغيرياٍت  تعديالٍت  إحداث  إىل  عمدنا  فقد  هنا  ومن  لـالكاتوس.  البحثية 

البحثيّة لـالكاتوس، ثم قمنا ببيان العالقة بني العلم والدين يف هذا اإلطار.

إن الخطط البحثيّة لـ الكاتوس متثل يف األصل نوعاً من النموذج القائم عىل بيان 

منط ظهور وازدهار النظريات العلمية. كام ظهرت يف فلسفة العلم مناذُج أخرى تسعى 

إىل بيان كيفيّة ظهور وازدهار النظريات العلمية، ومن بني أهمها: النزعة االستقرائية، 

من  لـالكاتوس  البحثية  الخطط  مييّز  الذي  وإّن  كوهني.  ومناذج  اإلبطالية،  والنزعة 

لنْي، ويجعلها يف املقام األرفع بالقياس إليهام، هو رؤيتها إىل النظريات  النموذجني األوَّ

بوصفها نوعاً من الكليات البنيوية. إن الدراسة التاريخية تثبت أن التكامل والتطّور 

الجوهري يف العلوم يعرّب عن وجود بنيٍة ال ميكن التوصل إليها بواسطة تفسري أصحاب 

من  الكاتوس  لـ  البحثية  الخطط  مييّز  الذي  إّن  ثم  اإلبطالية.  أو  االستقرائية  النزعة 

تغيري  نفسيٍّة واجتامعيٍّة يف خصوص  تقديم معايرَي  كوهني، هو احرتازيتها من  مناذج 

الكليّات  من  نوعاً  النظريّات  اعتبار  إىل  كوهني  ذهاب  من  الرغم  وعىل  النظريات. 

تغيري  مسار  يف  واالجتامعيّة  النفسيّة  العنارص  إدخال  خالل  من  أنه  إال  البنيويّة، 

النظريّات، سقط ـ إىل حّد ما ـ يف وحل النزعة النسبية، فعجز لذلك عن تقديم معياٍر 

معقوٍل يف خصوص تغيري النظريّات.

لقد تم اختيار منهجية الخطط البحثية لـالكاتوس يف إطار بيان العالقة بني العلم 

[1[-Brooke.
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والدين عىل أساس األدلة واألسباب اآلتية:

يعمل عىل  ال  البنيوية،  الكليات  من  نوعاً  بوصفها  للنظريات  فهم الكاتوس  إن   .1

املفاهيم  التجريبية، ومينح  العلوم  ببعضها يف حقل  العلميّة  النظريات  مقارنة  تسهيل 

بني  للمقارنة  إمكانيًة  يوفر  بل  فحسب،  دقيقاً  معنًى  النظريات  تلك  تحت  املندرجة 

النظريات العلميّة وسائر الحقول املعرفية ذات الخصيصة البنيوية أيضاً. يف حني لو تّم 

علميًّة  قضايا  نواجه  إبطايلٍّ، سوف  أو  استقرايئٍّ  العلميّة ضمن مساٍر  النظريات  لحاظ 

كثريًة ومتاميزًة، بحيث يقىض عىل كل إمكانيٍة ملقارنة آحادها بالحقول املعرفيّة ذات 

الشكل البنيوي.

2. إن الخطط البحثيّة لـالكاتوس من خالل فصلها بني النواة الصلبة لنظريٍّة علميٍّة 

ما وحزامها الحافظ، متنحنا إمكانية العمل عىل تعديل أو إلغاء النظريّات املندرجة يف 

الحزام الحافظ دون تغيري يف النواة املركزيّة لتلك النظريّة العلميّة. كام متنحنا إمكانيّة 

تلك  جانب  إىل  العلميّة  النظريّة  من  املستوحاة  الفلسفيّة  والنتائج  الفرضيّات  إدراج 

وبعبارة  النظريّة.  تلك  يف  وأساسيًّة  جوهريًّة  قواعَد  بوصفها  تلحظ  أن  دون  النظريّة، 

أخرى: إنها تسمح لنا مبالحظة خطٍة بحثيٍّة علميٍّة بوصفها خطًّة بحثيًّة علميًّة ـ فلسفيّة.

3. ميكن للخطط البحثية لـالكاتوس أن تكون مفيدًة ونافعًة بوصفها منوذجاً مناسباً 

إلعداد املثال البنيوي لنظريٍّة دينيٍّة ما، وذلك بأن يتم وضع األصول والقواعد الجوهرية 

إللهيات ديٍن ما يف النواة الصلبة للخطة البحثية، ووضع االتجاهات الكالمية ـ الفلسفية 

الفهم سوف  إن هذا  البحثيّة.  الخطة  لتلك  الحافظ  الحزام  والقواعد يف  األصول  لتلك 

أمام  الطريق  تفتح  بحثيتنْي  خطتنْي  بني  مقارنٍة  إىل  والدين  العلم  بني  املقارنة  يحّول 

التعاطي والتعامل البناء بني العلم والدين.

إن هذا التوجه إىل مسألة العالقة بني العلم والدين بالقياس إىل االتجاهات األخرى، 

ينطوي عىل الخصائص اآلتية:

إن النموذج املقّدم يف هذه املقالة يفرتض التاميز األّويل بني العلم والدين، إذ يجب 

ـ عىل أساس ذلك ـ عدم مالحظة االتجاهات العلميّة  الفلسفية، واالتجاهات الدينية 
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ـ الفلسفية يف الحزام الحافظ للنظريات العلميّة والالهوت الديني، بوصفها نواًة صلبًة 

العلميّة  للنظريات  الصلبة  النواة  يف  إن وجودها  إذ   . توحيديٍّ ديٍن  أو  علميٍّة  لنظريٍّة 

ميكن  ال  والدين  العلم  بني  تعارضاٍت  إىل حدوث  سيؤدي  التوحيدية  األديان  والهوت 

حلها؛ إْذ عند حدوث مثل هذا األمر، ميكن لفرضيٍّة فلسفيٍّة أن تعمل عىل تخطئة أهم 

علميٍّة.  نظريٍّة  إطار  واملعاد( يف  التوحيد  قبيل:  )من  التوحيدية  األديان  أركان الهوت 

ومن ناحيٍة أخرى ميكن لتأويل نظريٍّة للدين أن يعمل عىل رفض املباين النظريّة لعلم 

ما تحت غطاء من االعتقاد الديني األصيل، وعند املقاومة سوف يقوم املدافعون عن 

تلك النظريّة العلميّة مبعارضٍة شاملٍة. إن النموذج املطروح يف هذه املقالة يحول دون 

حدوث مثل هذه العراقيل يف ما يرتبط بالعالقة بني العلم والدين.

إن النموذج املطروح يف هذه املقالة لن يؤدي إىل رسم حدوٍد قاطعٍة وحاسمٍة بني 

العلم والدين، بحيث يتم عىل أساسه إنكار جميع أنواع التعاطي بني العلم والدين. بل 

يرتك الباب أمام التعاطي الرث والحوار البناء بني العلم والدين مفتوحاً.

إن االتجاه املطروح يف هذه املقالة، ال يكتفي مبجرّد دعوى وجود العالقة بني العلم 

والدين وتقديم بعض األمثلة يف هذا الشأن، بل يقدم منوذجاً نظريّاً، ويعمل يف ضوئه 

عىل بيان العالقة القامئة بني العلم والدين.
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الدين والعلم من إمكانية الصراع
 إلی حتمية التكامل

عماد الدين إبراهيم عبد الرازق]]]

، واستهّلها  تأريخيٍّ بحٍث  منهٍج  المقالة وفق  تدوين هذه  تّم 

اع بينهما  ف ف العلم والدين، وأشار إىل ال�ف الكاتب بموضوع الرصاع ب�ي

ي أروقة الكنيسة منذ عهد القديس كوبرنيكوس ثّم تطّرق إىل بيان 
�ف

. ي ي العالم الغر�ب
تهما التأريخية �ف مس�ي

ي المقالة أّن المسيحية تُعّد أهمَّ عامٍل لحدوث 
ومّما طرح �ف

ف العلم والدين، لذا سّلط الكاتب الضوء عىل  ض ب�ي اع المف�ت ف ال�ف

سالمية  الإ الرؤية  إىل  أشار  ثّم   ، ٍّ تحليىلي بأسلوٍب  الموضوع  هذا 

السياق  ي هذا 
القرآنّية، و�ف التعاليم  ي رحاب 

العلم �ف بالنسبة إىل 

إزاء  سالمّية  الإ يعة  ال�ش تبّنته  الذي  ي  يجا�ب الإ الموقف  عىل  أّكد 

العلم، وبعد ذلك طرح بحثاً تحليلّياً بخصوص العلوم الحديثة 

عىل ضوء أمثلٍة تأريخّيٍة.

ثبات عدم  عىل الرغم من أّن كاتب المقالة بذل ما بوسعه لإ

ف العقل والدين، لكن كان من الجدير به تحليل  وجود تعارٍض ب�ي

التجريبية  العلوم  أّن  فكرة  ضوء  عىل   َ
أك�ش بتفصيل  الموضوع 

ف العلم  تشّكل تحّدياً جاّداً ومرتكزاً أساسّياً للقول بوجود رصاٍع ب�ي

والدين.

والمفّكرين  العلماء  بعض  آراء  بيان  أيضاً  المقالة  تضّمنت 

ول  ما  بنحٍو  كامالً  ليس  الآخر  هو  المبحث  هذا  لكّن   ، ف الغربي�ي

ي 
و�ف البحث،  موضوع  بخصوص  المطروحة  الآراء  مجمل  يشمل 

]1]-عامد الدين ابراهيم عبد الرازق. باحث مرصي، أستاذ الفلسفة الحديثة واملعارصة بكلية اآلداب جامعة بني سويف، مرص.
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الذي  برايتمان  شفيلد  المفّكر  رأي  إىل  كاتبها  أشار  السياق  هذا 

ي دعت البعض إىل القول بوجود رصاع 
أشار إىل أحد العوامل ال�ت

المقّدس  الكتاب  تفس�ي نصوص  إىل  والدين  العلم  ف  ب�ي محتدم 

حه عىل هذا الصعيد لرفع مسألة  ، والحّل الذي اق�ت بأسلوٍب لفظيٍّ

ٍّ عىل مبادَئ دينّيٍة  ضة بينهما، يتقّوم بشكٍل أساسي التعارض المف�ت

ول يرتكز عىل استدللٍت دامغٍة.

بمحورية  مقارنًة  مباحَث  تتضّمن  عامٍّ  بشكٍل  المقالة  هذه 

ف  ب�ي العالقة  مجال  ي 
�ف والمسيحّية  سالمّية  الإ الدينّية  التوّجهات 

العلم والدين، لذا فهي تحظى بأهميٍة بالغٍة من هذه الناحية.

                                                           کلمة التحرير

مقدمة:

الفكريّة  اإلشكاليّات  والدين من  العلم  العالقة بني  إشكاليّة  إن  فيه هو  ما ال شك 

ٌد، فبعضهم ذهب إىل أن أساس هذه  املعقدة والتي دار حولها نقاٌش وجداٌل شاقٌّ ومعقَّ

اإلشكالية أو الرصاع بني الدين والعلم هو الغرب، إذ مل يحتدم هذا الرصاع يف أيِّ منطقٍة 

هذا  اكتسبها  التي  السامت  وإحدى  النهضة،  عرص  يف  أوروبا  يف  احتدم  كام  العامل  يف 

الرصاع هي أن العلم الذي تم تصنيمه بتحويله إىل ديٍن جديٍد قدسه مريدوه بوصفه 

القوة التي تقف وراء تفوق أوروبا، ونتيجَة ذلك كانوا يؤمنون بأن العلم سوف يحل 

ف مستقبٍل غرَي بعيٍد محل األديان، وسعى آخرون إىل توضيح العالقة بني الدين والعلم 

وذلك برسم حدود لتلك العالقة من خالل بيان أّن كاّلً من الدين والعلم له نسٌق خاصٌّ 

اآلخر  بعُضهم  دعا  بينام  النص،  سلطة  عىل  قامئٌة  الدينيّة  فالرباهني  متعارضنْي،  وليَسا 

العلم والدين وأنّهام متعانقان ال يتصارعان، ويتفقان وال يختلفان،  إىل رضورة توافق 

فالدين علٌم والعلم ديٌن، ولهذا مل يقم رصاٌع بينهام، وطاملا تعاون العلم والدين يف نشأة 

الحضارات وحلِّ ما أشكل من معضالت الحياة. ويجب أن نشري إىل أن جدلية العالقة بني 
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الدين والعلم ليست وليدة العرص الحارض، إمّنا هي قدميٌة ِقدم الدين والعلم، والسؤال 

الذي يطرح نفسه بقّوٍة هو: هل العالقة بني الدين والعلم هي عالقُة تكامٍل وتعاضٍد 

أم عالقُة رصاٍع وتعارٍض؟ واإلجابة قد تبدو للوهلة األوىل بأّن العالقة بني الدين والعلم 

هي عالقُة تناقٍض وتعارٍض، وخري مثاٍل عىل ذلك هو أّن نظريّات كوبر نيقوس يف علم 

معارضتها من  تم  قد  الدموية  الدورة  علم  هاريف يف  و  التطور،  و »دارون« يف  الفلك 

جانٍب كبريٍ من رجال الالهوت يف أوروبا، ثم بعد فرتٍة من الزمن وافق رجال الدين عىل 

البداية كانت تصادميًة بني الدين والعلم،  النظريّات العلميّة عىل الرغم من أن  هذه 

والرصاع كان عىل أشّده يف البدايات األوىل وخصوصاً يف أوروبا بني رجال العلم ورجال 

الدين املسيحي.

وعـرب التاريـخ مل يكـن هنـاك بـروٌز لهـذا الـرصاع، ألنـه يف أحقـاٍب كثـريٍة كانـت 

الهيمنـة للديـن وتوّجهاتـه، وكانـت خطـوات التطـّور العلمـي بطيئـًة، وبعضهـا كان 

يـدور يف فلـك الـرضورات، وبعضهـا كان ممزوجـاً بالوثنيـات واألسـطوريات، وحتـى 

يف اليهوديـة مل يظهـر هـذا الـرصاع، وإمنـا بـرز يف عـرص سـيطرة الكنيسـة بعـد ظهـور 

املسـيحيّة بأكـرَث مـن تسـعِة قـروٍن، وقـد بـدأت قضيّـة الـرصاع تطفـو عـىل السـطح 

تحديـداً مـع ظهـور عـرص التنويـر أو عـرص النهضـة األوروبيّـة، وبداية الوقـوف بحزٍم 

مـن رجـال العلـم ضـد سـيطرة الكنيسـة املطلقـة.

أواًل: «زيف» أو «وهم» الصراع بين الدين والعلم

ف ال�نيسة والعلم: أ- ال�اع ب�ي

أوامره والنفور من  الدين، والخروج عىل  نبُذ  الغرب  التي وقع فيها  الضالالت  من 

أحكامه، وما ال شك فيه هو أن موقف رجال الكنيسة وأفعالهم كانت سبباً رئيساً يف 

هذا التصادم مع الدين، »الدين النرصاين املحرَّف« ولكن نتيجًة لتحجر الكنيسة وسوء 

سلوك رجالها املشني، نفر الناس من الدين، وذلك ألن الكنيسة كانت متارس صالحيّتها 

باسمه،  الناس  رقاب  عىل  وهيمنتها  وطغيانها  غطرستها  وتفرض  لنفسها  وهبتها  التي 

الكنيسة  هذه  بإله  والكفر  الجحود  ويعلنوا  الناس  يثور  أن  هذه  والحال  بُّد  ال  فكان 



   القععت المساخر ـ السطط و الثغظ502

ودينها، ألنها استبعدتهم، وفرضت القيود عىل تفكريهم، وقيدت عقولهم، ومنعتهم من 

البحث إال من خالل معارفها ونظرياتها، كام انفرد رجال الدين الكنيس بكشف الحقيقة 

التي جاءت عىل خالف ما يقرره الكتاب املقّدس، ورأت يف النظريّات العلميّة  -خاصة- 

تناقضاً مع نصوص إنجيلها، فوقع الرصاع مع العلم باسم الدين، مع أن بعض النظريّات 

مل تكن الكنيسة بحاجٍة إىل رفضها أو تصديقها، فكال املوقفني لن يؤثر عليها أو فيها، إذا 

ٌن يف أناجيلها ]]]. ، أو عىل ثقٍة مبا هو مدوَّ كانت صاحبة حقٍّ

ولو أن الكنيسة مل تُعاِد املستجدات والكشوف والنظريّات العلميّة التي ال تتعارض مع 

الدين وال تناقضه، لو أنها وافقت عىل ذلك وقبلته ملا آل األمر إىل ما وصل إليه من نبٍذ لها، 

وكفٍر بدينها. لقد كان ملوقِف الكنيسة من العلم والعلامء ونظريّاتهم العلميّة أكرُب األثر ف 

الرصاع الذي حدث بني العلم والدين الكنيس يف الغرب، وال زالت أوروبا تعاىن منه حتى 

هذه اللحظة. لقد جنت الكنيسة عىل الدين وذلك بسبب موقفها من العلم وصورت الدين 

والعلم عىل أنهام عدوَّان ال يلتقيان أبداً، فآمن الناس بالعلم لكرثة ما يوافق عقولهم، وكفروا 

بدين الكنيسة لكرثة التناقضات التي يحملها، وللعداء والرصاع مع العلامء ونظرياتهم كان 

لهذا الرصاع أثٌر يف إبراز املذاهب الهدامة والفلسفات اإللحادية التي تعاين منها أوروبا حتى 

وقتنا الحارض ]]].

أثّر يف الحياة األوروبيّة  الدين  الكنيسة النرصانية باسم  وهذا العداء الذي مارسته 

كثرياً، فأظهر الناس عداءهم للدين وفقدوا الثقة فيه بسبب اضطهادهم عن طريقه، 

وصور رجال الكنيسة أن الدين ينبذ العلم ويعاديه، يف وقٍت كانت النظريّات العلميّة 

تزداد وتنترش، ويراها الناس أكرث صدقًا وموافقًة ملا تبحث عنه نفوسهم، وألجل ذلك 

عىل  يعتمد  الذي  والعلم  الكنيسة  إليه  تدعو  الذي  الدين  بني  والتصادم  الرصاع  وقع 

الحس والتجربة ووصل األمر كام يقول بول هازار إىل معركة مل يَُر لها نظرٌي من قبُل]]].

األكاذيب  إال  تنتج  مل  فظٌّة،  مؤامرٌة  النرصانيّة  بأن  االعتقاد  وصل  ذلك  عىل  وبناًء 

]1]-هربرت فيرش: أصول التاريخ األورويب الحديث، ترجمة. د. زينب عصمت راشد، د. أحمد عبد الرحيم مصطفى، دار املعارف، القاهرة، ط3، د ت، 

ص196.

]2]-هربت فيرش: أصول التاريخ األورويب، ص170.

]3]-يول هازار: الفكر األورويب، ترجمة. د.محمد غالب، مراجعة. د. إبراهيم مدكور، دار الحداثة للطباعة والنرش والتوزيع، ط2، 1985، ص95.
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والجرائم عرب التاريخ، لذلك مل يقّدس الغربيّون العقل، ووثقوا فيه وف النظريات العلميّة 

إال رغبًة يف الهروب من تسلطها وطغيانها الذي فرضته عىل كافة املجاالت سواًء كان 

الطغيان الروحي أو الطغيان السيايس، ومحور أو جوهر الرصاع يتمثل يف أن الكنيسة 

رأيها  املعارف ال يكون إال عن طريقها، وأن من خالف  العلوم وأنواع  رأت أن مصدر 

الرأي املخالف مطروداً من  ثَمَّ يكون صاحب هذا  للدين، ومن  يُعدَّ مخالفاً  وأفكارها 

الرحمة محكوماً عليه باإللحاد لذلك وقع الرصاع ]]].

الكنيسة من  ولقد ظهر هذا الرصاع بني الكنيسة »الدين« والعلم جليّاً يف موقف 

النظريّات العلميّة ورفضها. لقد كبحت الكنيسة العقول وقيدتها، وفرضت الحصار عىل 

حفاظاً  بل  الدين  عىل  خوفاً  ال  ورفضتها،  العلميّة  النظريّات  وردت  ولجمتها،  األفكار 

عىل قدسيّتها، وخوفاً من هتك أستارها عىل يد هذه النظريّات، فينهار بنيانها ويزول 

طغيانها، واعتربت أن قمة الضالل هو البحث عن الحقيقة يف غري الكتاب املقّدس. وبرز 

طغيان الكنيسة وتسلطها عىل الجانب العلمي يف رد النظريّات العلميّة، والحكم عىل 

أصحابها بالكفر واإللحاد، ومن ثم إحراقهم أو قتلهم، وأنشأت لذلك محاكم التفتيش 

األمثلة  وبعض  وأصحابها،  العلميّة  النظريّات  ملحاربة  التعذيب  من  صنوفاً  وابتدعت 

األرض  بدوران  نيقوس  كوبر  قال  األرض حيث  بدوران  والقول  كوبرنيقوس  ذلك  عىل 

عليها  لتفرع  الكون،  مركز  األرض  أن  الكنيسة  فكرة  وكانت  الشمس،  والكواكب حول 

بعض انحرافاتها العقدية، ألن عيىس عليه السالم تجسد فيها، والخالص إمنا يتم عليها، 

ومن ثم القول بأّن حركتها يتعارض مع ما تقرره الكنيسة، وتُعترب هذه النظريّة رضبًة 

قويًّة للكنيسة وثورًة عليها، كام ذكر توماس كون بقوله أنّها ثورٌة بكل املقاييس]]].

ف رصاع مع رجال  الشمس، ودخل  يعتقد بدوران األرض حول  جاليليو كان  أيضا 

الكنيسة، وأكدوا مروقه وخروجه من الدين، وأُودع السجن، وأرغموه عىل التنكر لنظرية 

كوبرنيقوس وخيش غاليليو عىل نفسه من الهالك، فأعلن تراجعه عن رأيه أمام البابا]]].

]1]-محمد قطب: مذاهب فكرية معارصة، دار الرشوق، ط1، 1983، ص 30.

]2]-توماس كون: بنية الثورات العلمية، ترجمة. شوقي جالل، عامل الفكر، الكويت، 1992، ص292.

]3]-د. نعامن عبد الرازق السامرايئ: من قضايا الحضارة املعارصة بني العلم والدين، مكتبة املعارف، الرياض، ط1، 1984، ص26.
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الدعوة  العلم،  من  الكنيسة  موقف  عن  نجمت  التي  والنتائج  اآلثار  أخطر  ومن 

الدعوة  بدأ يف  األثر  له، وهذا  الوحي وإخضاعه  به، ونبذ  العقل والوثوق  إىل تقديس 

يعمل  تخّصه  دائرٍة  يف  يعمل  منهام  واحٍد  كلِّ  وجْعل  الدين،  عن  العقل  استقالل  إىل 

فيها، مبعنى أن الدين له مجاله الذي يعمل فيه، والعقل له ميدانه، وهذا هو مذهب 

االزدواجية ومن أشهر فالسفته ديكارت]]].

س�م من العلم: ب- موقف ال�

إذا كنا عرضنا سابقاً ملوقف الكنيسة من العلم والذي أدى إىل الصدام والتعارض، 

فإنه حريٌّ بنا أن نعرض يف املقابل ملوقف اإلسالم من العلم. يف البداية نوضح حقيقًة 

هامًة وهي أنه تم محاولة تصدير أو استرياد هذا الفصام النكد للفصل بني الدين والعلم 

من بالد الغرب إىل اإلسالم، وهذا تم عن طريق العلامنية نتيجة انطالق بعضهم وراء 

وكارثًة  املنزلقات،  أخطَر  بل  فكريّاً  منزلقاً  يعد  الذي  األمر  وعي،  دون  الغرب  فالسفة 

فكريًّة بكل املقاييس. ألن اإلسالم ديٌن ودنياً، وعقيدته هي رؤيٌة فلسفيٌّة عقليٌّة للكون، 

فالدين عندنا، أي يف اإلسالم، هو علم والعلم عندنا ديٌن، مبعنى أنّنا نتقرب بالعلم إىل 

الله.

وموقف اإلسالم أنّه ديٌن يدعو إىل العلم ويحث عليه، فأول آية نزلت بالقرآن هي 

علٍم.  بدون  عمَل  فال  العمل،  يسبق  اإلسالم  يف  فالعلم  َخلََق(  الَِّذي  َربَِّك  ِباْسِم  )اْقَرأْ 

وتنويهاً مبقام العلم والعلامء استشهد الله العلامء عىل وحدانيته فقال )َشِهَد اللَُّه أَنَُّه 

ال إِلََه إاِل ُهَو َوالَْمالئِكَُة َوأُولُو الِْعلِْم َقامِئًا ِبالِْقْسِط(. ومعرفة الله وخشيته تتم مبعرفة 

َا يَْخَىش اللََّه ِمْن ِعَباِدِه  الله ومخلوقاته، والعلامء هم الذين يعلمون ذلك. قال تعاىل )إمِنَّ

الُْعلَاَمُء(. وللعلامء يف اإلسالم منزلٌة تعلو من سواهم يف الدنيا ]]].

وعالقُة اإلسالم بالعلم عالقٌة وطيدٌة، فعلم الطبيعة يف صورة العلم متسمٌة بالخري، 

ويجعل اإلسالم من العلم قرىب إىل الله، ومل تعرف البرشية ديناً سامويّاً كان أم وضعيّاً 

]1]-محمد عىل يوسف: الجفوة املفتعلة بني العلم والدين، دار مكتبة الحياة، بريوت، 1966، ص205.

]2]-د. يوسف القرضاوى.
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كل  عىل  فريضٌة  العلم  فطلب  اإلسالم،  مثل  بينهام  وقرن  والتعلم  العلم  عىل  حض 

العلم  طلب  رضورة  عىل  عديدٍة  آياٍت  يف  املسلمني  يحث  والقرآن  ومسلمٍة،  مسلٍم 

مستعينني بالله ليزدادوا علامً، متوسلني مبا منحهم من برٍص وبصريٍة وقلوٍب. قال تعاىل 

)َوُقْل َربِّ زِْديِن ِعلْاًم( )طه: 14(. كذلك حضت األحاديث النبويّة الرشيفة عىل طلب 

العلم وتحصيله. قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم »من سلك طريقا يلتمس 

فيه علامً سّهل الله له به طريقاً إىل الجنة«. وكان الظأم إىل العلم مقرتنًا باستعداد 

املسلم الستخدام عقله، فشكال القاعدة الزدهار العلوم، لذا نجد القرآن ينشئ العقلية 

العلميّة ويحارب العقلية الخرافية، العقلية العلميّة التي ترفض الجمود عىل ما كان 

املنقول ورصيح  تناقٍض بني صحيح  أو  تعارٍض  أيَّ  إطالقاً  ير علامؤنا  اآلباء، ومل  عليه 

فال  تعارًضا  رأيت  وإذا  نقٍل صحيٍح،  مع  عقٌل رصيٌح  يتعارض  أن  فال ميكن  املعقول، 

بد أن ما ظننته عقالً ليس رصيحاً، ألن العقل أثٌر من آثار رحمة الله، والنقل وحي 

الله لإلنسان، فكيف تتعارض آثار الله مع بعضها بعض، لذلك ليس يف اإلسالم مشكلُة 

الفصل بني الدين والعلم، ألن الديَن علٌم والعلَم ديٌن، والدين يقوم عىل أساس من 

دنيا، وقد  علَم  أم  ديٍن  علَم  كان  كلِّ مسلٍم، سواًء  فريضٌة عىل  العلم  العلم، وطلب 

اعترب اإلسالم تعلّم علوم الدنيا فريضًة كفائيًة إذا كان املسلمون يحتاجون إليها. لذلك 

ال يوجد ف اإلسالم مشكلٌة بني الدين والعلم أو رصاٌع، كام عانتها النرصانيّة يف املجتمع 

الغريب- وهى مسألة التعارض والرصاع بني العلم والدين]]].

ولنـا أن نَطـرح سـؤاالً هاّمـاً مـا هي نظرة اإلسـالم كديـٍن إىل العلـم الحديث؟ هل 

بإمـكان الفكـر اإلسـالمي أن يجـد صيغـَة تعايـٍش بـل تواصـٍل مـع النظـرة إىل العـامل 

التـي يقرتحهـا أو يقدمهـا العلـم؟ واإلجابـة عـن هـذا السـؤال تكـون بذكـر أمثلٍة من 

التاريـخ، عـىل سـبيل املثـال »ابن رشـد« قايض قرطبة والفيلسـوف وشـارح »أرسـطو« 

انتهـى إىل أن دراسـة الحكمـة بالنسـبة للمسـلمني كانـت واجبـاً فرضتـه الرشيعـة، 

وكان يـرى أنـه يف حالـة حـدوث رصاٍع بـني املعطيـات التـي أثبتتهـا الفلسـفة وكـذا 

العلـم والنـص القـرآين، فإنـه يجـب اللجـوء إىل النـص القـرآين مبـا يجعلـه متوافقـاً مـع 

]1]-محمد الغزايل: ظالم من الغرب، نهضة مرص، القاهرة، ط1، 2013،ص.61 وأنظر أيضا. د. عبد الحليم محمود. موقف اإلسالم من الفن والعلم والفلسفة، 

دار الرشاد، القاهرة ط2، 2003، ص 87.
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العقـل. والنتيجـة هـي أنـه كان ممكنـاً إيجـاد تعايـٍش بـني البحـث العقـالين واإلميان 

دون أن يـؤدي ذلـك إىل تصـادٍم بينهـام. كذلـك »الغـزايل« يـرى أن العقل ال يسـتغني 

العقـل والوحـي  عـن الوحـي، والوحـي يحتـاج إىل العقـل لـيك نعـرف دقائقـه. إذاً 

العقـل مقيـاٌس أودعـه  لِـَم؟ ألن  النقـل،  يتكامـالن، والعقـل ال بـد أن يتوافـق مـع 

رب األرض والسـاموات فينـا، والنقـل كالمـه وكالهـام فـرٌع مـن أصـٍل واحـٍد. والديـن 

اإلسـالمي مل يكـن يومـاً مـا مثل الكنيسـة ومل يقف عائًقـا أمام العلم سـواًء يف الجانب 

النظـري أو يف الجانـب العمـيل التطبيقـي، إمنـا دعـا إىل العلـم وحـّث عليـه ُمطلِقـا 

للعقـل عنـاَن الحريّـة وُمطلَقـا النظـر والتدبـر بعيـداً عـن سـطوة العـادات واألهـواء 

والتقاليـد، فـكان مثـَة بـوٌن شاِسـٌع بـني الفكـر اإلسـالمي القائـم عـىل الحريـة الفكرية 

والصلـة بـني اللـه والعبـد دون وسـيٍط، ذلـك الفكر الذي ميجـد العقـل ويخاطبه وبني 

الفكـر املسـيحي يف العصـور الوسـطى الـذي يصـادر الفكـر ويضـع السـلطان الكنيس 

بـني العبد والـرب ]]].

ــدون  ــاَن ب ــي أّن اإلمي ــا وه ــراء فيه ــة ال م ــىل حقيق ــالمي ع ــر اإلس ــد الفك ويؤكّ

ــم  ــن والعل ــني الدي ــع ب ــالم يجم ــامٌء، فاإلس ــاٍن ع ــدون إمي ــَم ب ــٌة، والعل ــٍم رجعي عل

ويوفــق بينهــام، وليــس هنــاك رصاٌع بــني الديــن والعلــم بــل تكامــٌل وتعــاوٌن، 

فالعلــم ال يســتطيع أن يحــّل جميــع مشــكالت الحيــاة، بــل يحتــاج للديــن، فالتجربــة 

العلميّــة ال ميكــن أن تــأيتَ بــكل اإلجابــات، فــكل األســئلة مــن أصــل الحيــاة وهدفهــا 

ــم  ــني العل ــا إال بالتعــاون والتكامــل ب ــات التجــارب املختلفــة، ال ميكــن حله وأخالقي

ــة  والديــن، هــذا التعــاون يكمــن يف تعــرّف علــامء الالهــوت عــىل الحقائــق العلميّ

وتقبّلهــا، وكذلــك تعــرف رجــال الديــن عــىل أســس اإلميــان وتقبّلهــا، وهــذا التكامــل 

ــن  ــني الدي ــارَُض ب ــث ال تع ــالمي، حي ــن اإلس ــريٍة ف الدي ــورٍة كب ــٌر بص ــٌح وظاه واض

ــة]]]. ــق العلميّ والحقائ

]1]-محمد عبده: االضطهاد ىف النرصانية واإلسالم، مجلة املنار، املجلد الخامس، ص 401.

]2]-د. عامد الدين خليل: العلم يف مواجهة املادية، مؤسسة الرسالة، ط3، 1983، ص33.
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بالثًا: الدين والعلم فی ميزان الفلسفة:

هنا نعرض لبعض وجهات نظر أو آراء الفالسفة يف عالقة الدين بالعلم وأول هؤالء 

الفالسفة:

1. إدغارشيفلد برايتمان:

يشري برايتامن ف البداية إىل أنه قد يبدو للوهلة األوىل أن العالقة بني الدين والعلم 

هي عالقُة تناقٍض وتعارٍض، ويرضب مثاالً عىل ذلك بقوله أن نظريّات كوبرنيقوس يف 

علم الفلك، ودارون يف التطور، ونظرية هاريف يف الدورة الدموية، قد تم معارضتها من 

جانِب عدٍد كبريٍ من رجال الالهوت يف أوروبا، ولكن بعد فرتٍة من الزمن وافق رجال 

أنه  يبدو  الذي  برايتامن حقيقة وطبيعة هذا  النظريّات، ويستعرض  الدين عىل هذه 

رصاٌع، ويوضح طبيعة وميدان كلٍّ من الدين والعلم، ويرى أّن هناك اثنني من القضايا 

الهامة التي يجب أن نشري إليها:

الحرفية  السلطة  حتميٍة  بطريقٍة  يُضعف  األقل  عىل  أو  يقّوض  العلمي  التقدم 

»Literal« للكتب الدينية املقدسة أو النصوص الدينية، وتفسري ذلك أن العلم ال يعرف 

سلطًة غرَي سلطة التجربة والعقل، حتى الكتاب املقدس يخضع لتلك السلطة من وجهة 

نظر العلم، عىل الجانب الثاين جميع الكتب املقدسة تتأثر بالعلم يف العرص الذي كتبت 

من خالله هذه الكتب املقدسة. وبناًء عىل ذلك فإن هذه الكتب تؤمن بنظرية الخلق 

تصادٌم  يحدث  وعندما  كرويًة،  كونها  من  بدالً  مستويٌة  األرض  وأّن  التطور،  من  بدالً 

املتدين  املؤمن  أن  نرى  النفس،  الفلك وعلم  األحياء وعلم  العلوم مثل علم  مع هذه 

يفعل شيئني، إما هو يرفض النظريّة املسترتة املحجوبة بالنسبة للسلطة الحرفية للكتاب 

املقّدس، أو هو يرفض العلم ذاته]]].

ويشري برايتامن إىل أن الصدام والتعارض العميق بني الدين والعلم يكمن يف املجال 

املختلف لكلٍّ منهام، مبعنى أّن لكلٍّ منهام ميداناً مختلفاً عن اآلَخر، وبالتايل فإّن الرؤية 

العلميّة تختلف عن الرؤية الدينيّة، وذلك ألن رجل الدين ينظر للعامل والواقع الخارجي 

[1[-E.S. Bright man: philosophy of Religion, prentice hall, New York, 1940, p.484.
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عىل أنه تعبرٌي وترتيٌب للقيم الروحيّة، أما »العالِم« فإنه ينظر إىل العامل الخارجي والواقع 

عىل أنه نظاٌم مادِّّي طبيعيٌّ يتطابق مع القوانني اآللية امليكانيكيّة، وهذا التعارض واالختالف 

بني املجالني أدى إىل رفض الدين للعلم، ورفض العلم للدين وحدث بذلك الرصاع بينهام. 

من األدلّة عىل ذلك أن العلم ال يركّز عىل القيم، بينام الدين يركّز عىل القيم، أيضا هناك 

صدٌق ف الحقائق العلميّة نستطيع أن نربهن عليه بالتجربة، أما الدين فليس فيه صدٌق 

نُثبته ألنه ميثل خربًة ذاتيًّة فرديًّة خاّصًة ]]].

عىل الرغم من هذا التعارض والرصاع الظاهري بني الدين والعلم فإن »برايتامن« 

، بل هو يرى أّن هناك تكامالً وتعاوناً بني الدين والعلم،  يؤكد عدم وجود تعارٍض حقيقيٍّ

ألننا يف الواقع نعرتف بوجود حقائق علميٍّة وأخرى دينيٍّة، وال نستطيع أن نُغفل واحدًة 

من هذه الحقائق عىل حساب األخرى، من جهٍة ثانيٍة أّن اإلنسان هو محور العلم سواًء 

بطريقٍة مبارشٍة أو غريِ مبارشٍة، ألنّه هو الذي يقوم بالتجارب العلميّة، والتجارب العلميّة 

تنطبق عليه، والدين يقوم أيضاً عىل الخربة الشخصيّة اإلنسانيّة. لذا يدعو »برايتامن« 

إىل أننا يجب األخذ بكلٍّ من العلم والدين، ألن كليهام يكّمل اآلخر، وليس هناك بينهام 

تعارٌض، وال يستطيع أن يستغنَي أحدهام عن اآلخر]]].

2. موقف أرنست وليم هو�نج:

يتمثل موقف هوكنغ من العالقة بني الدين والعلم ف تساؤٍل يطرحه: هل يستطيع 

بالفعل  نستطيع  آخَر هل  مبعًنى  اإلنسانيّة؟  للحياة  »ُمرشداً«  يكون  أن  مبفرده  العلم 

االستغناء عن فكرة الله؟ يجيب هوكنغ بأن العلم ال يُعترب هَو الوحيَد املرشَد الكامل 

للحياة اإلنسانية، ويدرك العلامء أيضاً خطر العلم إذا ما تم االعتامد عليه اعتامدا كامالً؟ 

إن مجال العلم املناسب هو بيان العالقة املوجودة بني األحداث حتى يتمكن الناس من 

استخدام األحداث بوصفها وسائَل لغايتهم، وقد ال يستطيع العلم تحديد ما عساها أن 

تكون هذه الغايات ]]].

[1[-Ibid: p.485.

]2]-د. عامد الدين إبراهيم عبد الرازق: فلسفة الدين عند برايتامن، دار الهانئ للطباعة والنرش والتوزيع، 2006، ص35.

]3]-د. محمود السيد أحمد: الحضارة والدين عند هوكنج، دار الحضارة للطباعة والنرش، طنطا، 1994، ص65.
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فالعالقة كام يرى هوكنغ هي عالقُة تكامٍل وتعاوٍن، ال صداٍم وتعارٍض، وال نستطيع 

ينادى  الطبيعي  العلم  كان  إذا  أنه  إىل  ويشري  اآلخر،  حساب  عىل  أحدهام  نُغفل  أن 

املشكالت  حل  نستطيع  أننا  يرى  النفس  علُم  كان  وإذا  الدين،  عن  االستغناء  بفكرة 

السيكولوجية بدون اللجوء إىل املعتقدات الدينيّة، وعلُم االجتامع ينظر إىل الدين عىل 

أنه ظاهرٌة اجتامعيٌة، ويرى أن فكرة املجتمع ميكن أن تَُحلَّ محل فكرة الله، نقول: إذا 

كان األمر هكذا، فإن »هوكنج« حاول جاهداً بيان أنه ال ميكن لهذه العلوم أن تستغنَي 

عن الله، فالخربة ذاتها تعارض هذا اإلنكار، فبدون الله يصبح املعنى خاصيًة إنسانيًة، 

ويصبح الكون الشاسع خالياً من املعنى]]].

3. موقف وليم جيمس:

هو يسري يف نفس اتجاه تكامل العلم والدين، ويرى أنهام يتعاونان ويتكامالن من 

أجل تحقيق الرفاهية والسعادة لإلنسان، وف إطار هذا التكامل بني الدين والعلم، يرى 

وليم جيمس أن التجربة الدينية نافعًة وأصيلًة كالتجربة العلميّة، وأكرث من ذلك أنها 

ذاته  العلم  يف  ارتكاٍز  نقطة  اآلن  منذ  ولها  العلمية،  التجربة  قبل  من  مفروضًة  تكون 

التي ينمو  النفسية عن الالشعور، ثم إن الدين ينمو بالطريقة نفسها  النظريّة  بفضل 

بها العلم وهو متآلٌف معه، فليس هناك إذاً أي سبٍب يجعلنا نفرتض أنه ليس إال بقيًة 

من آثار املايض، وأنّه مل تَعْد له تلك املنزلة التي كانت له يف جوهر الطبيعة اإلنسانية]]].

ويشري وليم جيمس إىل أن القاسم املشرتك بني الدين والعلم يكمن يف التجربة.إن 

رجل الدين يؤكد حقيقة الكائنات التي تظهر كأنها معطاٌة يف التجربة الدينيّة، وهذا 

ثابتاً من الصور والقوانني وكأنه ضامٌن  االعتقاد شبيٌه باعتقاد العامل الذي يفرتض عاملاً 

حول  ترتكز  التي  الكربى  الدينية  التصورات  تأىت  وأخرياً  دائٍم،  متجانٍس  إدراٍك  إلمكان 

تُشتقُّ منها  التي  املبادئ  تكوُّنها عن  التصورات ال تختلف يف  الالهوت، وهذه  أنظمة 

الوقائع ويتمثل ما فيها من عالقاٍت  ُمرتبًة عىل نحٍو يجمع  العلميّة فروضاً  النظريّات 

يرتاح إليها العقل والخيال]]].

]1]-إميل بوترو: العلم والدين ىف الفلسفة املعارصة، ترجمة د. أحمد فؤاد األهواىن، الهيئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة، 1973، ص260.

]2]-إميل بوترو: العلم و الدين يف الفلسفة املعارصة،ص259.

]3]-املرجع السابق: ص 262.
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4. موقف بول تليتش:

يقف أيضاً بول تليتش يف نفس االتجاه املؤيد لعدم وجود تعارٍض ورصاٍع بني الدين 

والعلم، بل يرى أّن هناك تكامالً وتعاوناً وتوافقاً. ويرصح بدايًة أّن العلم إذا كان يركن 

يف جزٍء كبريٍ منه إىل العقل »اإلنساين« فإنه ال يوجد تناقٌض بينه وبني )الدين( يف طبيعته 

الحقيقية، وذلك يتضمن التأكيد عىل أنّه ال يوجد خالٌف جوهريٌّ بني الدين والوظيفة 

املعرفيّة للعقل، ويذهب تليتش من أجل حلِّ هذه اإلشكاليّة التي يبدو من خاللها أّن 

الدين والعلم يعارض كالهام اآلخر، منكراً حدوث هذا التعارض املزعوم، ويعلل التناقض 

لديها  ليس  الدين  سلطات  فإن  الفهم،  سوء  أساس  عىل  يقوم  بأنه  والدين  العلم  بني 

الحق يف أن تحدد ما يجب أن يكون عليه علم الفلك أو البيولوجيا، ويؤكد بأن الدين ال 

يستطيع أن يتجاهل املعرفة التحليلية، والتي تتعلق بالرياضيات واملنطق، ومن ثمَّ فإن 

العلم الحق ال ميلك القدرة لالعرتاض عىل الدين، وكذا الدين ال ميلك القدرة وال الحق 

لالعرتاض عىل العلم ]]].

تناقٌض أو صداٌم،  بينهام  بينهام رصاٌع، وليس  العلم والدين ليس  القول: إن  خالصة 

اختالف ميدان  تكامٌل وتعاوٌن، فكلٌّ منهام يساند اآلخر، رغم  بينهام  العكس،  بل عىل 

ومجال كلٍّ منهام، فالعلم يبحث عن األسباب، بينام الدين يبحث عن الغاية، مبعنى أكرث 

إن العلم يُخربنا عن آلية دوران األرض، وما هي القوانني التي تجعل الكواكب  وضوحاً 

تدور عىل هذا النحو، بينام الدين يخربنا عن غاية هذه الحياة، وإىل أين ستنتهي والغاية 

منها. فالدين ال يتصادم وال يتعارض مع العلم بل هو يدعو إىل تحصيله، وال يتعارضان إال 

إذا كانت القضية مرتبطًة بالبحث عن السلطة واملصالح الشخصية وتحقيق أرباحٍ باسم 

الدين. فالدين رغم اختالف طبيعته وميدانه عن العلم، إال أنه ال ينكر وال يصادر النظريّات 

العلميّة، بل الدين وخصوصاً اإلسالمي يدعو إىل النظر والتفكر والتأمل وإعامل العقل يف 

الكون، ويشجع العلامء، ويعطيهم مكانًة ساميًة ورفيعًة عىل بقية الناس، وكلٌّ من الدين 

والعلم ال يتعارضان، بل يتكامالن ويتعاونان.

]1]-د. مختار البسيوين: القيم عند بول تليتش، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية اآلداب – جامعة طنطا، ص 106.



العالقة بين العلم والالهوت]]]
جون بولكينغهورن]]]

جون  الشه�ي  ي 
يطا�ف ال�ب المفّكر  بقلم  مدّونٌة  المقالة  هذه 

بولكينغهورن الذي يُدرج اسمه ضمن قائمة أبرز علماء الالهوت 

ف العلم  المسيحي، حيث انتقد فيها الرأي القائل بوجود اختالٍف ب�ي

والدين وفّنده باستدللٍت عىل ضوء رؤيٍة واقعيٍة؛ والجدير بالذكر 

هنا أّن ما طرحه يتناغم مع ما تبّناه العلماء المسلمون باعتبار أّن 

سالم دين الواقعية. الإ

مضماٍر  ي 
�ف تبلورت  المسيحية  الالهوتية  والمبادئ  التعاليم 

لهوٍت  عالِم  قبل  من  واقعيٍّ  نهٍج  ذات  كونها  واّدعاء   ، واقعيٍّ

يحتدم  الفكري  الرصاع  أّن  ي 
�ف شّك  ول  قّيماً،  رأياً  يعّد  مسيحيٍّ 

أسس  رحاب  ي 
�ف والدين  العلم  ف  ب�ي التعارض  مسألة  بخصوص 

تتقّوم  وحينما  الالهوتية،  والمثالية  العلمّية  الواقعية  ف  الرؤيت�ي

المبادئ الالهوتية لأحد الأديان عىل مبادَئ واقعيٍة سوف ل يُتاح 

أدركه  ما  وهذا  والدين؛  العلم  ف  ب�ي تعارٍض  بوجود  القول  لأحٍد 

المؤيّدين  ضمن  اسمه  يُدرج  حيث  حذاقٍة،  بكّل  بولكينغهورن 

ي هذا السياق لم ينفّك عن طرح 
لنظريّة التطّور الداروينّية، و�ف

ض أّن جميَع  ي رحاب قراءٍة دينيٍة لهوتيٍة، لذلك اف�ت
آراء داروين �ف

]1]-املصدر:

Polkinghorne, John, ‘’The Science and Religion Debate - an Introduction’’, The Faraday Papers, published by the Faraday 

Institute for Science and Religion, St Edmund’s College, Cambridge.

تعريب: حسن البلويش

]2]-عن املؤلف: القّس الدكتور جون بولكينغهورن عمل يف الفيزياء النظريّة للجسيامت األولية ملدة ٢٥ عاماً وكان قبل ذلك أستاذاً للفيزياء الرياضية يف 

جامعة كيمربج وبعد ذلك رئيساً لكلية كوين يف جامعة كمربدج. الدكتور بولكينغهون كان الرئيس املؤسس للجمعية الدولية للعلم والدين )٢٠٠٢ - ٢٠٠٤( 

.)London: SPCK, 1998( وهو مؤلٌف للعديد من الكتب يف مجال العلم والدين، مبا يف ذلك العلم والالهوت، الصادر عن
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ًة من علماء الأحياء  هذه الآراء صائبٌة عىل الرغم من أّن أعداداً غف�ي

هم رفضوا هذه النظريّة وعارضوها بشّدٍة. وغ�ي

استقالل  لمنح  مدعاًة  بكونها  التطّور  لنظرية  تأييده  بّرر  وقد 

نسان ليس دميًة من دمى  ٍّ للب�ش كموهبٍة إلهّيٍة، بمع�ف أّن الإ ي
دي�ف

المالحظة  أّن  إل  تشاء،  كيفما  خفيٌة  أياٍد  تحّركها  ي 
ال�ت الأعراس 

وما  نسان  الإ إرادة  استقالل  إمكانية  فحواها  هنا  بالذكر  الجديرة 

التطّور  بنظرية  العتقاد  إىل  الضطرار  دون  مواهَب  من  لديه 

ليست  إذ  محتدٍم،  خالٍف  محّل  الواقع  ي 
�ف هي  ي 

ال�ت الداروينية 

ف الأمرين. هناك مالزمٌة حتميٌة ب�ي

عنها  ودفاعه  التطّور  بنظرية  الخاّصة  التفاصيل  بيانه  ولدى 

ورة المطروحة من قبل ألفريد  ّ بنحٍو ما مبادئ لهوت الس�ي تب�ف

ي تعت�ب أيضاً مرتكزاً لنظريات إيان بربور عىل الرغم 
وايتهيد وال�ت

ي ختام المقالة طرح رأياً مختلفاً عن وجهة نظره هذه.
من أنّه �ف

ي هذه المقالة هو أنّه 
شكال الذي يطرح عىل بولكينغهورن �ف الإ

ّ نظرية التطّور من منطلق جانبها الوظائفي دون أن يش�ي إىل  تب�ف

أيِّ أدّلٍة أو قرائَن قطعيٍة تثبت صوابة مضمونها.

ي تطّرق إىل تحليلها أيضاً، 
ومن جملة المباحث المقتضبة ال�ت

ي مسألة التطّور، 
مسألة الصدفة وعدم وجوِد دوٍر إلهيٍّ فاعٍل �ف

. ف وهذا الأمر حري� بالهتمام من قبل الباحث�ي

كما سّلط الضوء عىل مسألة المعجزة وسعى إىل طرح إجابة 

ي تتقّوم عىل 
يائية ال�ت ف يمكن عىل أساسها دحض الستنتاجات الف�ي

ي هذا السياق رّد عىل من يعارضها ويعارض 
القول بالصدفة، و�ف

القضايا الخارقة للعادة.

                                                       کلمة التحرير
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للعلــم والالهــوت )علــم الــكالم( العديــد مــن األمــور التــي يقوالنهــا لبعضهــام 

ــا مــن خــالل  ــيٌّ بالبحــث عــن الحقيقــة ليبلغه ــك أّن كليهــام معن البعــض، ذل

. يتضمــن الحــوار بينهــام مواضيــَع مهمــًة: علــم الالهــوت  دافــعٍ عقــديٍّ

الطبيعــي، الَخلْــق، العنايــة اإللهيــة، املعجــزة. تُقــّدم هــذه الورقــة نظــرًة عاّمــًة 

عــن الوضــع الحــايل لهــذا الحــوار.

العلم والدين عّدة اسرتاتيجياٍت مختلفٍة بحسب  يُّوظف املشاركون يف الجدل بني 

مسعاهم يف ما إذا كان باتجاه املواجهة أم املواءمة. لكّنه وكمدخٍل أويلٍّ، فإّن املهّمة 

األُوىَل تتمثل يف إحصاء جملة املسائل الفعليّة التي تشّكل بنوداً للنقاش.

إّن رشيَك الجدال الطبيعي للعلم هو الالهوت )علم الكالم(، ذلك السلوك الفكري 

الذي يتأّمل التجربة الدينية، متاماً كام يتأّمل العلُم بحث اإلنسان للعامل الطبيعي. يّدعي 

جليّاً  بذلك  يقومان  لكنهام  الواقع  طبيعة  يستكشفان  أنّهام  والالهوت  العلم  من  كلٌّ 

عىل مستوياٍت مختلفٍة، فموضوع دراسة العلوم الطبيعية هو العامل املادي والكائنات 

، من خالل تواصٍل  الحيّة التي تقطنه. تعالج العلوم مسائل موضوعاتها بشكٍل موضوعيٍّ

قيٍة من االستنطاق التجريبي. فالطبيعة موضوٌع  غريِ شخيصٍّ وذلك بتوظيف أداٍة تَحقُّ

لالختبار استناداً عىل تجارَب، من حيث املبدأ، قابلٍة للتكرار واإلعادة بقدر ما قّد يتطلبه 

التجريبيون. حتى العلوم الطبيعيّة التاريخيّة، كعلم الكونيات الفيزيايئ أو علم األحياء 

طبيعيٍة  علوٍم  من  مبارشٍة  رؤًى  عىل  التفسريية  قدراتها  من  كثري  يف  تعتمد  التطورّي، 

األشياء،  لكيفية حدوث  الدقيق  الفهم  هي  العلم  فغاية  والوراثة.  كالفيزياء  تجريبيٍّة، 

واهتاممه يتعلق بصريورة العامل.

أما اهتامم الالهوت فيتعلق بالبحث عن الحقيقة حول طبيعة الله، ذلك الذي يتّم 

االتصال به بشكٍل صحيٍح عرب االمتثال والطاعة والَرْوع والخشية، والذي ال ميكن وضعه 

. وكام يف جميع صور االلتزام الشخيص، فعىل التالقي مع الواقع الال  يف اختباٍر تجريبيٍّ

شخيص للطبيعية اإللهية أّن يستند عىل اليقني وطبيعته الجوهرية الشخصيّة واملميّزة. 

فالتجربية الدينية ال ميكنها ببساطٍة أْن تَْحُدث مبشيئة برشية، بينام يعتمد يف املقابل 

، فإّن جميع التقاليد  الالهوت عىل أعامل الوحي للكشف الذايت اإللهي. وبشكٍل خاصٍّ
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الدينيّة تستحرض األحداث التأسيسيّة التي تستمد أصولها منها والتي أّدت دوراً مميّزاً 

الالهوت  َغرََض  فإّن  الكوين،  بالتاريخ  يتصل  ما  األلوهية. يف  لطبيعة  يف تشكيل فهمها 

املركزّي تناول سؤال الغاية حول ملاذا وقعت األحداث. غرضه يتصل باملعنى والهدف. 

إذ إّن اإلميان بالله الخالق يحمل يف طياته تداعيات العقل اإللهي وإرادته الثاوية وراء 

ما يحدث يف الكون.

هذه االختالفات يف السامت بني العلم والالهوت قادت البعض لالفرتاض أنهام منفصالن 

متاماً عن بعضهام البعض، وأّن كالً منهام يتعلق بأشكاٍل من الخطاب متاميزٍة ويف الحقيقة 

متكافئٍة. ولو صّح ذلك، فإنّه لن يكون هناك جدٌل بني العلم والدين. تشيع هذه  غريِ 

الصورة للعالقة بني العلم والالهوت عىل أنهام لغتان منفصلتان بني أولئك العلامء الذين 

ال يريدون أن يكونوا قلييل االحرتام للدين، الذين يفهمونه عىل أنه نشاٌط ثقايفٌّ إنساينٌّ، إال 

أنّهم ال يأخذون عىل محمل الجّد مدعياته املعرفية يف ما يرتبط مبعرفة الله. وإذا ما اعتُِمَد 

هذا املوقف، فإن املقارنة بني العلم والالهوت تتشكل عادًة بالشكل الذي هو يف واقع 

األمر، ليس من صالح الدين. فالصورة الغالبة هي أّن العلم يتعامل مع الحقائق، يف حني أّن 

الدين يُعترب مبنيّاً فقط عىل الرأي. ويف هذا خطأٌ مزدوٌج.

بيّنت نتائج القرن العرشين لفلسفة العلم بوضوٍح أّن البحث العلمي للفهم مبنيٌّ 

عىل أموٍر أكرثَ حذاقًة من مجرِد مواجهٍة غريِ إشكاليٍة لحقائَق تجريبيٍّة غري مؤكدٍة مع 

تنبؤاٍت نظريٍّة ال مفّر منها. فالنظريّة والتجربة متشابكتان بطرٍق معّقدٍة، وليست هناك 

ًة. فاالستعانة بنظريٍّة ما رضورٌة  حقائُق علميٌة ذاُت معًنى ليست باألساس حقائَق مفرسَّ

من أجل تفسري ما قّد تّم فعالً قياسه بأدواٍت متطورٍة. يف املقابل، فإّن الالهوت ليس 

مبنيّاً عىل مجرِد تأكيٍد لحقائَق غريِ قابلٍة للشّك، مستنبطٍة من كالم سلطٍة ما مطلقٍة. 

أحداٍث  بتفسري  تتعلق  بالوحي  واستعانتُها  الخاصة،  دوافعها  الدينية  العقيدة  متتلك 

متميزٍة ومهمٍة للظهور اإللهي، أكرث مام هي حقائُق احتامليٌة منقولٌة بشكٍل غامٍض.

تُظهر العديد من االعتبارات أّن أطروحة االستقالل املتبادل للعلم والالهوت عن بعضهام 

البعض تُعترب صورًة شديدَة التبسيط إىل درجة الفجاجة بأن تكون مقِنعًة. فسؤاال )كيف؟( 
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و )لَِم؟( هام سؤاالن يجب طرحها بشكٍل متزامٍن حول حدٍث ما، ويجب اإلجابة عنهام 

إذا أردنا الحصول عىل فهٍم كاٍف. فِقدر املاء يغيل ألن الغازات القابلة لالحرتاق تسّخن املاء 

وكذلك ألّن شخصاً يريد إبريقاً من الشاي. السؤاالن بكل تأكيد منفصالن منطقيّاً، وليس 

هناك من مالزمٌة حتميٌّة تربط الجوابني بعضهام ببعض، إال أنّه وعىل الرغم من ذلك ال 

بد من وجود درجٍة من التناغم يف الشكل التي تتخذها اإلجابات. ذلك أّن وضع القدر يف 

الثالجة بنيّة عمل شاي أمٌر ليس له معنًى.

كيفيّة  َد  يُحدِّ وأن  الكون،  لتاريخ  العلمي  للتفسري  اهتامماً  يُعرَي  أن  الالهوت  عىل 

ارتباط ذلك باالعتقاد الديني بأّن العاملَ خلُْق الله، وإذا وجدنا تضاّداً تاّماً بني االعتقادين، 

أّن  يلزم  دامئاً  املراجعة  أّن هذه  الدينيون  األصوليون  يعتقد  مبراجعتهام.  القيام  يجب 

ببساطٍة  الدين  أّن  يعتقدون  العلميني  األصوليني  أّن  حني  يف  العلم،  طرف  من  تكون 

يتطابقان مع  املتطرفان  املوقفان  الكوين. هذان  للنظام  الكامل  بالفهم  له عالقٌة  ليس 

التام يف  العلم والدين. يجب أن يحقق أحد الطرفني النرص  صورة الرصاع للعالقة بني 

الجدال، وهذا هدٌف مشّوٌه بشكٍل خطريٍ يُخفق يف تشخيص العالقة التكاملية بني هاتني 

]العلمي  التفسريين  كاَِل  أّن  توازناً  األفضل  الرؤية  الحقيقة.  عن  البحث  من  الصورتني 

والديني] يستحّق تقييامً دقيقاً جّداً يف العالقة بينهام، وهذا نشاط يُعّد جدوَل أعامٍل 

إبداعيٍّ يف الجدل بني العلم والدين.

رسدياتهام  بأّن  حداثية  املابعد  للتأكيدات  موضوعاً  كان  والالهوت  العلم  من  كُاّلً 

رّد مبساعي  وكالهام  الجامعي.  بالفعل  معّززٌة  مختلقٌة،  ببساطٍة حكاياٌت  الكربى هي 

إثبات الدوافع التجريبية العتقاداتهام، وكالهام اّدعى بأّن ما يُسمى بـ الواقعّية النقديّة 

تعترب أفضل ما يصف منجزاتهام. وهذا يعني أّن ال أحد منهام حّصل املعرفة الكاملة - 

ألّن استكشاف الطبيعة بشكٍل مستمرٍّ يكشف رًؤى جديدًة وغرَي متوقَّعٍة، وألّن الواقع 

الال متناهي لله سيكون دامئاً متجاوزاً لحدود الفهم املتناهي لإلنسان - لكن كليهام يؤمن 

أنّه يحقق شيئاً من الواقعيّة الحقيقيّة، أْي عمل خرائط لقضايا الواقع مناسبٍة لبعض 

والالهوت  العلم  فإّن  النقديّة،  الواقعّية  املدعيات  هذه  بتبني  لجميعها.  ال  األهداف 

يظهران درجًة من عالقة القرىب، وهذا بحد ذاته كاٍف لتشجيع حواٍر بينهام.
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بالتالقي  نفسه  بتقييد  طموحه،  تواضع  خالل  من  العظيم  نجاحه  العلم  اشرتى 

املوضوعي بالواقع والسعي لإلجابة عن أسئلٍة محّددٍة فقط يف ما يتصل مبسار تشّكل 

األمور. الحقيقة هي أّن العلم اصطاد التجربة بشباك الحبوب الخشنة، إذ إّن تفسريه 

للموسيقى تأطّرت من ناحية االستجابة العصبية ألثر موجات األثري الصوتية عىل طبلة 

األذن. لكن الرّس العميق للموسيقى - كيف ميكن لتتابعٍ زمنيٍّ من األصوات أّن يُعرب عن 

عامٍل أبديٍّ من الجامل - يستعيص عن فهم العلم متاماً. أحد العنارص املهمة يف الجدل 

املعارص بني العلم والدين هو تشخيص أهمية »األسئلة املحدودة«، وهي التي ترجع إىل 

قضايا تنبع من العمل يف مجال العلم لكنها تتجاوز قدرة العلم املحدودة عىل الجواب. 

تطويره  تم  الطبيعي،  الالهوت  لنوٍع جديٍد من  األسس  كانت  املحدودة  األسئلة  هذه 

بشكل كبريٍ من قبل العلامء أنفسهم مبا يتضمن بعضاً منهم ممن ال ينتمي أليِّ تراٍث 

. ٍ إمياينٍّ معنيَّ

الالهوت الطبيعي

الالهوت الطبيعي هو محاولٌة ملعرفة يشٍء عن الله من خالل التأّمالت العاّمة، كإعامل 

األكويني]]]  توما  مثل  ملفكرين  تُنسب  التقليدية  الطبيعي. صورته  العامل  وسرب  العقل 

)القرن الثالث عرش امليالدي( ووليم بايل]]] )١٧٤٣ - ١٨٠٥(. يتحدث هؤالء عن حيثية 

الوظيفي  للتالئم  الهوتيٍة  تفسرياٍت  عن  يبحثون  ما  وعادة  الله،  وجود  عىل  »األدلة« 

الطبيعي  والالهوت  اإللهي.  للمصمم  صنيعٌة  أنّها  عىل  إليها  منظوراً  الحيّة،  للكائنات 

املعارص أكرث تواضعاً يف طبيعته، إذ إّن هدفَه ليس الحتميّة املنطقية بل هو الفهم ذو 

البصرية، االدعاء املتبّنى هو أّن االميان بوجود الله يفرّس األمور أكرث مام يستطيع اإللحاد. 

أنّه  ذلك  تنافسيٌة.  ماّم هي  أكرثَ  تكامليٌّة  عالقٌة  بالعلم هي  الطبيعي  الالهوت  عالقة 

العلميّة قد تتوقع الوصول إىل أجوبٍة علميٍّة وبالتايل فإّن الالهوت  أّن األسئلة  يعرتف 

تتجاوز  لكنها  العلم  تنبع من  التي  يركّز عىل معالجة تلك األسئلة املحدودة  الطبيعي 

نْي. مجاله التفسريي. إثنان من تلك األسئلة املهيمنة كانا وال يزاالن، بشكٍل خاصٍّ ُمهمَّ

[1[-Aquinas.

[2[-William Paley.
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األول يهتّم بالسبب حول ملاذا العلم متاٌح دامئاً بالطريقة العميقة والشاملة التي هو 

عليها، فبالتأكيد ميكن للرضورة التطورية للبقاء أّن تفرس ملاذا يتمكن البرش من تشكيِل 

معًنى بسيٍط للظواهر اليوميّة، إال أنه من الصعب التصديق بأّن قدرتنا لفهم العامل ما 

دون الذري مليكانيكا الكم والعامل الكوين ذو الزمكان املنحني - كال النظامني يتم التحكم 

به من خالل التأثري املبارش لألحداث اليومية وكالهام يتطلب لفهمه مستًوى عاليّاً من 

أنظمة تفكريٍ غري بديهيٍّة - عىل أنه ببساطٍة دوراٌن سعيٌد لرضورة البقاء. ثّم، إّن العامل 

ليس شّفافاً فقط بشكٍل عميٍق وعقالينٍّ للبحث العلمي بل هو أيضاً جميٌل بشكٍل عميٍق 

وعقالينٍّ، فمرًة بعد أخرى مُيَنح العلامء جائزة الذهول والدهشة كمكافأة أعامل بحٍث. 

يف الفيزياء األساسية، إنها تقنيٌة مثبتٌة لالكتشاف أن تسعي لتلك النظريات التي يُعرب 

عنها مبعادالٍت متتلك طبيعًة غرَي قابلٍة للخطأ للجامل الريايض، وذلك منذ أْن تم اكتشاف 

البعيد  األمد  مثمرًة عىل  ذلك  بعد  تصبح  التي  الوحيدة  النظريات هي  مثل هذه  أّن 

والتي تقنعنا بواقعيتها. لَِم العلم العميق ممكٌن؟ ولَِم نجاحه ينطوي بشكٍل وثيٍق عىل 

عن  تأكيٍد  بكلِّ  مهاّمن  الرياضيات؟ هذان سؤاالن  من  يبدو  ما  املجرد عىل  االنضباط 

طبيعة العامل الذي نعيش فيه. والعلم بذاته غرُي قادٍر عىل تقديم تفسريٍ للسمة العميقة 

لقوانني الطبيعية، وذلك أنّه عليه معاملتها ببساطٍة باعتبارها أسساً غرَي مفرّسٍة ويُفرتض 

لتفسريها تفاصيُل دقيقٌة للعملية التي تحدث بداخلها. لكن يبدو أنّه من غري املريض 

العلم وكأنه مجرّد  أّن  أْي اعتبار  الفكرية ترك األمور عند هذا الحد،  الناحية  أبداً من 

صدفة سعيدة. الفهم الديني يجعل من معقولية الكون بحد ذاته أمراً معقوالً؛ ذلك أنّه 

يقول أّن العامل يزخر بآيات العقل تحديداً ألّن عقَل صانِعِه يتجىل خلف نظامه الرائع.

هذا النظام ليس فقط جميالً بل هو أيضاً مثمٌر بشكٍل عميٍق. فالكون كام نعرفه 

قد بدأ قبل ١٣.٦ مليار عام، بشكٍل أسايسٍّ كتوسع كرٍة من الطاقة، إىل حدٍّ ما موحدٍة. 

وهو اليوم غنيٌّ ومعقٌد، مبا يشمل علامء الدين وعلامء الطبيعة ممن يسكنون فيه. ال 

يؤرش هذا األمر فقط عىل إمكانية أّن يكون هناك يشٌء ما قد حصل يف التاريخ الكوين 

وراء ما ميكن للعلم أن يخربنا به، بل حتى فهم العلم للصريورة التطورية لذلك التاريخ 

تُظّهر، باملعنى الحقيقي، أّن الكون كان محموالً بإمكانية للحياة الكربونية منذ البداية. 
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هذه السمة للقوانني األوىل للطبيعة كان عليها أّن تتخذ كميّاً صورًة محددًة للحياة بحيث 

تكون ممكنًة يف أيِّ مكاٍن يف الكون. هذا »اإلحكام يف الصنع«]]] للعوامل األساسية عادة ما 

يُسّمى بـ »املبدأ اإلنساين«]]]. فالكون القابل إلنتاج كائناٍت واعيٍة بنفسها هو بالفعل كوٌن 

خاصٌّ جّداً. هذه الخصوصيّة الكونيّة تَطرح ثايَن األسئلة الكربى لَِم هذا يفرتض أن يبدَو 

العامل كذلك؟ إحكام الصنع اإلنساين جاء كصدمٍة للعديد من العلامء، فهم مييلون لتفضيل 

العامِّ عىل الخاص، وكذلك يَجنحون نحو افرتاض أنّه مل يكن هناَك أيُّ يشٍء خاصٍّ جّداً يف 

ما يتعلق بعاملنا. الالهوت الطبيعي يفهم اإلمكانية اإلنسانية عىل أنها هبٌة من الخالق 

للخلق. وأولئك الذين يرفضون هذه الرؤية إما أنهم يتجهون إىل اعتبار إحكام الصنع عىل 

أنّه صدفٌة أخرى سعيدٌة ال تصدق أو أنهم يتبنون افرتاضاً استثنائيّاً أن هناك، يف الحقيقة، 

أكواناً متعددًة شاسعًة تتكون من أكواٍن عديدٍة جداً ومختلفٍة جّداً، غريِ ملحوظٍة متاماً لنا، 

وعاملنا فقط باملصادفة هو الوحيد الذي سمحت فيه الظروف لتطور الحياة الكربونية.

الَخْلص

لَِم وجدت؟  باملقام األول بكيفية بدء األشياء، بل بسؤال:  الَخلْق ال تتعلق  عقيدة 

اليوم كام هو كذلك  للكون، فهو خالقه  املدبّر والرزاق  أنّه  الله عىل  يُنظر إىل  إنّه  إذ 

منذ عهد االنفجار العظيم. وهذا الحدث األخري مثرٌي لالنتباه علميّاً إال أنّه ليس حاسامً 

الهوتيّاً. يقود هذا الفهم إىل صورٍة للخلق باعتباره مساراً ظاهراً للصريورة املستمرة يف 

الكون بحيث يفعل فيه الله من خالل نتائج الصريورة الطبيعية كام يف أيِّ طريٍق آخَر. 

الحوار املثمر بني العلم والدين عليه أن يُبنى عىل هذا الفهم للخلق.

للعلم الكثري ماّم ميكن أن يقّدمه للحوار متعّدِد االختصاصات، وذلك من خالل تقديم 

تفسريٍ لتاريخ الكون وصريورته. أهم رؤاه يف ذلك هو املفهوم التطوري لظهور اإلبداع 

التفاعل بني  العرضيُة متفاعلنَْي.  القانوينُّ والخصوصيّاُت  االنتظاُم  فيها  أنظمة يكون  يف 

الرضورة والصدفة »عند حافة الفوىض« )مجاٌل من الصريورة يتسم بتفاعل مستوياٍت 

[1[-fine-tuning.

]2]-للتفصيل حول املبدأ اإلنساين )Anthropic Principle( أنظر املجلد الثاين من مجموعة العلم و الدين، جون بولكينغهورن »املبدأ اإلنساين وجدل 

العلم والدين«.
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من النظام مع حساسيٍة مفتوحٍة للتأثريات الصغرية( عملت عىل عّدِة مستوياٍت، من 

التطّور الكوين للنجوم واملجرات إىل قصة األحياء املألوفة لتطّور تعقيد الحياة األرضيّة.

هنالـك نسـخٌة مشـهّوٌة للتاريـخ الفكـري تلـك املنشـورة عـام ١٨٥٩ لكتـاب دارون 

أصـل األنـواع باعتبـاره املقطـع األخـري ملفـرتق الطـرق بـني العلـم والديـن وأنّـه نهايـُة 

أيِّ جـدٍل حقيقـيٍّ بـني العلـم والديـن. وكحقيقـٍة تاريخيّـٍة، مل يقبل جميـع العلامء عىل 

الفـور أفـكاَر داورن كـام أن الالهوتيـني مل يرفضوهـا مبـارشًة. وكان عـىل الجميـع أن 

يكافحـوا السـتيعاب إىل أيِّ حـدٍّ كان املـايض مختلفـاً عن الحارض، والحاجـة بالتايل لفهم 

ذلـك الحـارض عـىل ضـوء أصلـه يف املـايض. مفكـران مسـيحيان، شـارلز كينغسـييل]1] 

وفريـردك متبـل]2]، صاغـا بعـد ذلـك عبـارًة تؤطّـر كيـف يُفـرتض باملؤمنـني أن يفكـروا 

بالعـامل املتطـّور. يقـوالن أنّه وبال شـكٍّ كان بإمكان اللـه أن يخلق عاملـاً مصنوعاً جاهزاً، 

لكـن يف النهايـة إّن الخالـق فعـل أمـراً أكـرث ذكاًء مـن ذلك بـأّن أحدث يف الوجـود عاملاً 

موهوبـاً بالخصوبـة بحيث يسـمح للمخلوقات »أن يشـكلّوا أنفسـهم«، باعتبار أن تلك 

اإلمكانيـة ُوجـدت مـن خـالل االستكشـاف التطّوري.

أهمُّ فكرٍة الهوتيٍة تتصل بهذه الرؤية هي التي تتعلق بكيف ميكن أّن يُفَهم الله 

يكون  أْن  لله هي  األساسية  السمة  أّن  يعتقد  املسيحي  الالهوت  الخلق.  مع  بالعالقة 

محبوباً. مثل هذا اإلله ال ميكن أن يفرتض أن يكون مبثابة طاغيٍة كونيٍة، يدفع بكلِّ جزٍء 

. فعطاء الحب يجب أن تكون  يف الخلق بحيث يكون ليس أكرثَ من مرسِح دًمى إلهيٍّ

دامئا شكالً من أشكال االستقالل املمنوحة ملوضوع هذا الحب. إحدى أكرث األفكار املنرية 

يف الهوت القرن العرشين كانت تشخيص أّن فعل الخلق هو فعل الحد الذايت اإللهي]]] 

- فعل الغينونسس]4] كام يقول الالهوتيون - من جهة الخالق يف السامح للمخلوقات بأن 

تكون هي نفسها وبأن تشّكل نفسها. وهذا يشري إىل أنّه، عىل الرغم من التفويض من الله، 

ليس كل ما سيحدث متطابقاً مع اإلرادة اإللهيّة اإليجابيّة.

[1[-Charles Kingsley.

[2[-Frederick Temple.

[3[-act of divine self-limitation.

[4[-kenosis.



   القععت المساخر ـ السطط و الثغظ520

الفهـم الغنـويص لعالقـة اللـه بالعـامل منحـت الالهـوت بعـض املسـاعدة باعتباره 

يتصـارع مـع الحـرية حـول الـرش واملعاناة، التي هـي بكلِّ تأكيـٍد أكرث املشـاكل تحدياً. 

فالعـامل الـذي يشـكل فيـه املخلوقـون أنفسـهم هـو خـرٌي عميـٌم، لكـْن لهـذا كلفـٌة 

رضوريـٌة. االستكشـافات املختلطـة لإلمكانيـة )وهـي مـا تعنيـه »الصدفة« يف السـياق 

التطـّوري( سـيكون لهـا ال محالـَة طـرٌق وعـرٌة وتنتهـي إىل طـرٍق مسـدودٍة. املاكنـة 

التـي قـادت التاريـخ املنتـج للحيـاة عـىل األرض كانـت وال تـزال الطفـرة الجينيـة، إال 

أنّـه إذا كانـت الخاليـا الجرثوميـة سـتطفر وتنتـج أشـكاالً جديـدًة مـن الحيـاة، فـإّن 

بعـض الخاليـا الجسـدية هـي األخـرى أيضاً سـتطفر وتصبـح خبيثـًة. الحقيقـة املريرة 

للرسطـان هـي أنّـه ليـس بـال مـربٍر، إذ إنّـه يشٌء كان ميكـن للخالـق الـذي هـو أكـرث 

كفـاءًة وأقـل قسـوًة أن يقـيض عليـه بسـهولٍة. الجانـب املظلـم الـذي ال مفـر منـه 

لجانـٍب مـن االتطـّور املثمـر. بعيـداً عـن كـون الرؤيـة التطّوريـة تصبـح هدامـًة أليِّ 

جـداٍل مفيـٍد بـني العلـم والديـن، إال أنـه كان لهـا تأثـرٌي إيجـايبٌّ جـّداً عـىل التفكـري 

الالهويت.

ــث  ــري مســألًة أخــرى وهــي أّن حدي ــم يث ــًة؛ عــىل املــرء أّن يالحــظ أّن العل نهاي

ــم  ــايئ لعل ــل. التشــخيص النه ــاً يســتحق التأم ــاره خلق ــامل باعتب ــن الع ــني ع الالهوتي

ــا يف  ــٌة جــّداً، لكنه ــة طويل ــٌب. الجــداول الزمني ــط باملســتقبل كئي ــك يف مــا يرتب الفل

النهايــة ســتنتهي إىل عبــٍث كــوينٍّ، إمــا مــن خــالل التصــادم أو، وهــو األقــرب، مــن 

خــالل اضمحــالٍل طويــِل األمــد للتوســع الالمحــدود للكــون املمتــد الــربودة. فالحيــاة 

ــة املطــاف. لقــد ســعى الالهــوت  ــالىش مــن الكــون يف نهاي ــة يجــب أن تت الكربوني

دامئــاً إىل رؤيــٍة واقعيّــٍة للمــوت، ســواًء كانــت مــوت األفــراد أم مــوت الكــون. فهــو 

ال يســتند يف النهايــة عــىل تفائليــٍة تطّوريــٍة موهومــٍة، بــل يحــدوه األمــل يف مصــريٍ 

يتجــاوز املــوت فقــط، وفقــط عــىل اإلميــان لخالــق العــامل. وتطــورات الجــدل الحــايل 

ــل هــذا  ــاً يف استكشــاف مــدى متاســك مث ــن تشــهد اهتاممــاً نامي ــم والدي ــني العل ب

األمــل. وهنــاك تطــّوراٌت مهمــٌة نتجــت يف العلــوم املهتمــة باآلخــرة، لكــن ال مســاحة 

ــا لتفصيلهــا. هن
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الفعل اإللهي

يصيّل املؤمنون لله، ويطلبون منه حوائجهم، ويتحّدث الالهوتيون عن تفاعل العناية 

اإللهية يف التاريخ. يف املقابل، يتكلم العلم عن انتظام الصريورات السببية للعامل. هل 

الله مقيٌّد بدور املشاهد الحامل للعامل يف بحر  أّن املؤمنني مخطئون، وأّن  يعني ذلك 

الله  عن  كلُّها  واإلسالم(  املسيحيّة،  )اليهوديّة،  اإلبراهيمّيُة  األدياُن  تتحدث  الوجود؟ 

كفاعٍل يف العامل، يُْحِدُث آثاراً معينًة يف ظروٍف معينٍة.

إذا كان العلم يصف عاملاً آلياً لآللية الكونية؛ كام يعتقد كثريون أّن الفيزياء النيوتينية 

الكون  أعّد  أنّه  للّه عىل  إميانيٍة  بصورٍة  الالهوت سيكون محدوداً  فإّن  ذلك،  إىل  تشري 

 ، للحركة ثم ترك األمور كلها تحدث. إال أّن هذه الصورة اآللية كانت دامئاً موضع شكٍّ

وذلك منذ أن كان البرش ال يؤمنون بأنفسهم عىل أنهم آليّون بل يرون أنهم يتمتعون 

بحريٍة أساسيٍة للفعل كوكالَء معتمدين. وإذا كان مستقبل العامل مفتوحاً لإلنسانية، فإنّه 

بالتأكيد مفتوٌح لخالقه أيضاً. ويف الحقيقة، فإّن علم القرن العرشين شهد موت الرؤية 

اآلليّة املجردة للفيزياء. فالطبيعة الجوهرية غري القابلة للتنبؤ )ضبابيٌة ال مفّر منها وال 

ميكن التغلب عليها بحساباٍت أفضَل أو مالحظاٍت أكرثَ دقًة( ظهرت إىل النور، بدايًة يف 

النظريّة الكمية عىل املستوى دون الذّري، وبعد ذلك يف نظرية الفوىض عىل مستوى 

الظواهر اليومية. إالَم تشري هذه االكتشافات؟ تلك مسألٌة مرتوكٌة للجدل الفلسفي.

د بها  بالفيزياء لكنها ال تتحدَّ تتأثر  السببيّة مسألٌة ماورائيٌة )ميتافيزيقيٌة(،  طبيعة 

فقط. عىل سبيل املثال، يف حني أّن كثرياً من الفيزيائيني يعتقدون أّن عدم القدرة عىل 

التنبؤ بالنظرية الكمية تعترب مؤرشاً عىل ذاتية عدم التحديد، فإّن هنالك تفسرياً بديالً 

يتمتع بكفاءٍة تجريبيٍة مساويٍة يرجعها إىل جهل العوامل األخرى التي ال سبيل للوصول 

إليها )»املتغريات الخفية«(. واالختيار بني هذين التفسريين عليه أّن يتّم عىل أسّس ما 

وراء علميٍة، مثل أحكام االقتصاد وقلة اإلبداع.

السلوك  التنبؤ خاصيٌة تتعلق مبا ميكن وما ال ميكن معرفته حول  القدرة عىل  عدم 

املستقبيل. وإنها ملشكلٌة فلسفيٌة شديدُة الجدل حول كيف يتصل ما نعرفه مبا هو الواقع 
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فعليّاً، إال أنّه بالنسبة ألولئك الذين تنبني فلسفتُهم عىل الواقعيّة، كام هو الحال بالنسبة 

ألكرث العلامء، سريون أنهام ]ما نعرف وما هو الواقع] متصالن بشكٍل وثيٍق. بالتايل فإنّه من 

الطبيعي أّن تفسري الخاصية الجوهرية لعدم القدرة عىل التنبؤ عىل أنّها إشاراٌت النفتاٍح 

سببيٍّ للمستقبل. وهذا ال يعني أّن املستقبل نوٌع من القرعة العشوائية، لكنه ببساطة 

يعني أّن األسباب املحِدثة له ليست محصورًة بالتفسري التقليدي للعلم من حيث إنّه تبادُل 

طاقٍة بني مكوناته. املامرسة الفاعلة]]] مرشٌح معقوٌل ليكون عاماًل سببيّاً إضافيّاً، إما من 

خالل األفراد البرشيّة أو من خالل العناية اإللهية.

يتمركز نقاٌش فاعٌل جّداً بني العلم والدين حول السؤال عن الفعل اإللهّي. ومن غري 

الدخول يف تفاصيل تعّدد املواقف التي يُدافَع عنها، فإنّه ميكن القول يف الحد األدىن أّن 

العلم مل يؤسس لسببيٍّة مغلقٍة للعامل الطبيعي تستند ببساطٍة عىل عواملها الذاتية. وإنّه 

ممكن متاماً أْن يُؤخذ بشكٍل مطلٍق وجّديٍّ ما قد تقوله الفيزياء ويف الوقت نفسه اإلميان 

بقًوى فاعلٍة، إنسانيٍّة وإلهيٍّة.

التفسري الواقعي لعدم القابلية للتنبؤ تقود لصورٍة عن الكون باعتباره عاملاً لحقيقٍة 

قادمٍة، بحيث ال يكون املستقبل نتيجًة حتميًة للاميض، بل بدالً من ذلك، لعوامَل سببيٍة 

عديدٍة تُحِدُث املستقبل: القانون الطبيعي، األفعال البرشيّة املتعمدة، العناية اإللهيّة. إذا 

كان مصدر االنفتاح مفهوماً عىل أنّه وراء ضبابية الصريورة غري القابلة للتنبؤ، فإّن األحداث 

دًة بشكٍل واضحٍ جّداً، كام لو يقول املرء أّن الطبيعة فعلت  ال ميكن أّن تكون محلَّلًَة ومعدَّ

هذا، والفعل البرشي املتعمد فعل هذا، والعناية اإللهيّة فعلت األمر الثالث.

التأّمل يف عامل الحقيقة القادمة قْد قاد بعض الالهوتيني إىل إعادة التفكري حول كيفية 

اتصال الله بالزمن. فإّن الله ليس عبداً للزمان كام كل الكائنات، وبالتايل ال بّد أّن يكون 

هناك بعٌد ال نهايئٌّ ال زماينٌّ يف الطبيعة اإللهية. وعلم الالهوت التقليدي اعترب أّن ذلك 

هو كل القصة، وعليه صّور الله باعتباره بشكٍل كيلٍّ خارَج الزمان، ينظر أسفل، كام يقال، 

لكل التاريخ الكوين ممتداً قبل النظرة اإللهية، »كلُّه يف واحٍد«. إال أّن إله الكتاب املقدس 

افرتاضه  ، وهذا أمر ميكن  تاريخ مستَِمرٍّ يتفاعل بشكٍل مستَِمرٍّ مع  بأنّه شخٌص  يصوَّر 

بشكٍل مالئٍم للخالق لعامٍل من اإلنتاج املثمر.

[1[-the exercise of agency.
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المعجزة

العلم  بني  الجدل  يف  السطح  تطفو عىل  التي  املسائل  إحدى  املعجزة هي  مسألة 

، وذلك ألّن يف صلب قصتها  والدين، وهو سؤاٌل عىل املسيحية أّن تتناوله بشكٍل جديٍّ

غريِ  لحياٍة  املوت  من  سيُبعث  بأنّه  العقيدة  وهي  املسيح،  بقيامة  االعتقاد  الالهوتية 

نهائيٍّة من املجد.

الطبيعة،  عنارص  خالل  من  يفعل  الذي  الخالق  مفهوم  املعجزة  إدعاءات  تتجاوز 

وذلك أنها تتطلب إمياناً بأّن الله يف بعض األحيان يترصّف بطرٍق مميزٍة. ويفرتض العلم 

أساساً  يكون  أّن  االفرتاض ال ميكن  لكن هذا  دامئاً،  يحدث  ما  عادًة هو  يحدث  ما  أّن 

الستبعاد إمكانية أحداٍث استثنائيٍة. لكن املعجزات تطرح مشكلًة الهوتيًة؛ وذلك ألّن 

الله ال يُفرَتض به أّن يترصّف كمشعوٍذ سامويٍّ باستخدام القوة اإللهية بطريقة التباهي. 

فإذا حدثت املعجزة، فال بد أن يكون هناك ظروٌف خاّصٌة جعلتها حدوثها أكرث عقالنيًة 

الوحي  بدالً عن  اإللهيّة  الطبيعة  بعٌد عميٌق من  فيه  يرَُبُز  بحيث  ما  أمٌر  أْي  واتساقاً، 

العادي. يف إنجيل القديس يوحنا، تسمى املعاجُز »عالماٍت« بهذا املعنى الوحي.

وجود اإلعجاز ال بد أّن يُنسب لنظاٍم جديٍد يف تاريخ الخلق، متاماً وبالطريقة نفسها 

التي ميكن فيها الستكشاف نظاٍم جديٍد يف عامل الفيزياء أّن يرُبز خصائَص غريِ معهودٍة 

متاماً )مثل ثنائيّة املَْوجيّة/ الجزئية للضوء(. العلامء ال يطرحون بشكٍل غريزيٍّ السؤال، 

»هل هذا معقول؟«، كام لو أنهم يعلمون سلفاً ما الذي يشكل العقالنيّة. فإن العامل 

بدالً من ذلك،  أّن هذا مالئٌم.  املرات بشكٍل مفاِجٍئ جّداً  كثريٍ من  أثبت يف  الفيزيايئ 

إنّهم يسألون »ما الذي يجعلك تظّن أّن هذا قْد يكون صحيحاً؟«، وهو بحٌث يف الوقت 

نفسه أكرثُ انفتاحاً وكذلك، يف إرصاره عىل الدليل، أكرثُ إلحاحاً. عىل مقاربة السؤال حول 

املعجزة يف جدل العلم والدين أّن يكون عىل خطوٍط متشابهٍة متقاربٍة، من غري افرتاض 

استحالٍة قبليٍة، بل يتطلب حافزاً كافياً قبل قبول االعتقاد.
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العلم والدين.. بداية كل األشياء]]]
هل يمكن أن تكون هناك نظريٌّة واحدٌة لكلِّ الأشياء؟

 هانس كونغ

ي هذه 
عالم الالهوت الكاثوليكي السوي�ي هانس كونغ تطّرق �ف

ي هي الفصل الأّول من كتابه إىل نقد آراء ونظريات المفّكر 
المقالة ال�ت

ياء  ف الف�ي علم  ي 
�ف برع  الذي  هوكينغ  وليام  ستيفن  الشه�ي  ي 

يطا�ف ال�ب

ي التيار المعارض.
ها تنضوي �ف واعت�ب

ف العلم  هانس كونغ لدى بيانه المراحل التأريخية للمواجهة ب�ي

التيار  عن  الكاثوليكية  الكنيسة  انحراف  ي 
�ف السبب  أوعز  والمسيحية 

إىل  الوسطى  القرون  إبّان  العلمّية  للنشاطات  ومناهضتها  العلمي 

الرصيح  النّص  أّن  ف  ح�ي ي 
�ف  ، ي

وتستان�ت ال�ب المذهب  أتباع  نشاطات 

العلم  معارضته  ضمن  كاّفًة  المسيحية  المذاهب  يعّم  التوراة  ي 
�ف

الذي  ي  الغر�ب المفكر  فإّن هذا  الرغم من ذلك  بشكٍل رصيٍح، وعىل 

، أقّر دون تعّصٍب بأّن  ف ف المنصف�ي يدرج اسمه ضمن قائمة الباحث�ي

ي جانٍب من 
ي هذا المضمار؛ و�ف

المذهب الكاثوليكي لعب دوراً هاّماً �ف

وجهة  من  الكون  أزلية  فكرة  انتقد  المقالة  ي 
�ف المطروحة  المباحث 

ة  المس�ي إىل  أشار  السياق  هذا  ي 
و�ف إينشتاين،  ت  أل�ب المفّكر  نظر 

ي رحابها، كما انتقد ما تّم التوّصل 
ي تبلور هذا الرأي �ف

التأريخية ال�ت

]1]-املصدر:
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Hans Küng, Der Anfang aller Dinge: Naturwissenschaft und Religion, 2005, Piper Verlag GmbH, Munich.

اإلنكليزية:

Hans Küng, Science and Religion, The Beginning of All Things, Published June 1st 2007 by William B. Eerdmans Publishing 

Company, 2007 )220 pages(

.)John Bowden( ترجمه من األملانية إىل االنجليزية جون بودن
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ح  إليه من اكتشافاٍت بواسطة تلسكوب هابل، ثّم سّلط الضوء بال�ش

والتحليل عىل مراحل الخلقة والنفجار العظيم وما حدث إثر ذلك 

ياء. ف ي تبّناها أبرز علماء الف�ي
ي رحاب الآراء ال�ت

�ف

ي هذه المقالة يتمحور 
شارة هنا إىل أّن الهدف الأساس �ف تجدر الإ

ياء  ف حول تحليل ونقد آراء هوكينغ والمفّكرين الملحدين وعلماء الف�ي

عاّمٍة  وموّحدٍة  شاملٍة  نظريٍّة  طرح  إىل  يسعون  الذين  ف  التجريبي�ي

عىل  تؤّكد  ي 
ال�ت الدينية  العقيدة  عن  بديلًة  تكون  كي  الكون  لحقيقة 

كونغ  أثبت هانس  السياق  ي هذا 
و�ف الخلقة،  ي 

�ف تعاىل  محورية هللا 

ف هو  ي هذا المضمار بحيث اع�ت
ي ما طرحه �ف

أّن هوكينغ قد أخفق �ف

نفسه بذلك.

الرياضيات  أّن قواعد علم  نّوه عىل  المقالة  ي جانٍب آخَر من 
و�ف

خرجت عن نطاق قواعدها الأساسية، لذا ل يمكن اعتبارها من جملة 

أّكد  كما  عليها،  التناقض  يطرأ  ل  ي 
ال�ت واليقينية  القطعية  العلوم 

ياء عن طرح نظريٍة موّحدٍة وشاملٍة لبيان واقع  ف عىل عجز علم الف�ي

الخلقة والكون.

ي إىل نقد التيار الفكري المعارض لما  وحينما تطّرق هذا المفّكر الغر�ب

تبّناه من آراء، تشّبث أحياناً بمبادَئ نسبويٍة إىل حدٍّ ما، وحاول عىل هذا 

ي الخلقة والكون، 
الأساس إثبات أّن هللا عّز وجّل هو الحقيقة الأساسية �ف

وهذا الأمر لم يحَظ بتأييٍد من ِقبل المفّكرين الذين يتبّنون رؤيًة وضعيًة 

ياء من أمثال جون هوكينغ، حيث استبدلوا  ف ول من ِقبل بعض علماء الف�ي

آخَر ضمن ما أطلقوا عليه نظريًة شاملًة، لكّن هذه  أمراً  له  الإ بمفهوم 

ديد ولم يستطع من صاغها  ي واقع الحال محفوفٌة بالشّك وال�ت
النظريّة �ف

ي أجواٍء كهذه يجد الباحث نفسه مضطّراً 
إثبات صوابّة المّدعى فيها. �ف

ف العلم والدين واعتبار هذا التعارض أمراً بديهّياً  للقول بوجود تعارٍض ب�ي

وجاّداً.
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ف  ب�ي العالقة  أّن  فحواها  نتيجٍة  إىل  كونغ  توّصل  المقالة  ختام  ي 
�ف

نمط  من  وليست  والجدل  المواجهة  سنخ  من  ليست  والدين  العلم 

، وإنّما  ف البنيوية القديمة وليست مجرّد شعاٍر يرفعه بعض المتحّمس�ي

الدين والعلم يكّمالن بعضهما البعض رغم استقالل نطاق كلِّ واحٍد 

ي هذا المضمار أّكد عىل أّن حقيقة الوجود ليست 
منهما عن الآخر؛ و�ف

يائية، والدين وحده هو  ف ي ما وراء القواعد الف�ي
يائّياً، بل هي �ف ف أمراً ف�ي

الذي يمتلك القابلية عىل إثبات هذا الأمر.

                                                                       کلمة التحرير

يحق لعلامء الفيزياء أن يفتخروا بكل نتائج أبحاثهم التي اكتشفوها، وتفكِّروا فيها 

وأكدتها لهم التجارب. يجب عىل العلامء – يف الواقع- أن يعودوا باستمراٍر لهذا العلم 

األسايس الذي يخترب ويحلل الجزئيات األولية والقوى األساسية للواقع املادي. من هنا 

ميكننا أن نفهم أنه عىل أساس النجاحات العظيمة املنجزة التي ال خالف عليها والتي 

تحققت، يتوقع بعض علامء الفيزياء أنه سيكون من املمكن يف يوٍم ما سرب غور الكون. 

»لكلِّ  و  الطبيعيّة،  القوى  لكل  أي  »لكلِّ يشٍء«،  نظريٍة  ايجاد  فمن خالل  كيف؟  أما 

يشٍء« ميثّل صياغًة]]] للعامل ميكنها حل األلغاز العميقة لكوننا، لعاملنا، وبالتايل تفسري 

الواقعية كلها عن طريق الفيزياء.

1. لغز الواقعية

للكلمة اليونانية »الكون]]]« تاريٌخ طويٌل. لقد كانت يف األصل تعني »النظام«. جاء 

أول ذكٍر لها يف هومريوس يف القرن الثامن قبل امليالد لتعني الجيش املنظم. ثم أصبحت 

تعني »الزينة]]]«، وهو املعنى الذي اختربه فيثاغورس أول مرة يف القرن السادس قبل 

[1[-formula.

[2[-cosmos.

[3[-decoration.
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ثم  الكون،  »انسجام«  تعني  صارت  نعيشه،  الذي  العرص  بداية  فمع  وأخرياً،  امليالد. 

استخدمت بعد ذلك لتعني »نظام العامل« والكون. من هنا فإن كلمة »الكون]]]« تعني 

العامل من حيث إنّه كلٌّ منظٌَّم، أو الكون يف مقابل الفوىض.

 unus, إن كلمة »العامل]]]« تعني »التحول إىل الواحد« مشتقة من الكلامت الالتينية

vertere, versum. من حيُث إنها وحدٌة. ومن ثَمَّ فإذا شئنا الدقة، فإن »الكون« يعني 

مصطلَحْي  أستخدم  سوف  الكتاب  هذا  يف  فإين  هنا  من  أجزائه«.  من  املكّوُن  »الكلُّ 

»universe«، و»cosmos« مبعًنى واحٍد، محاوالً أن أصل إىل أصل ومعنى الكون.

[[[ ي
2. اللغز الثنا�أ

ينطوي هذا العنوان البسيط »بداية كل األشياء« عى سؤال ذي شقني]4]:

السؤال الرئييس عن »البداية بصفٍة عاّمٍة«: لَِم يوجد الكون؟ لَِم مل يكن غرَي موجوٍد؟

السؤال حول »الظروف املحيطة بالبداية«: لَِم الكون عىل ما هو عليه؟ لَِم له هذه 

الخصائص املعيّنة الحاسمة لحياتنا البرشية وبقائنا؟

. املسألة -إذاً- ليست أقلَّ من أصل الكون ووجوده ككّل، أي الواقعية ككلٍّ

ولكن، ما هي »كلية« هذه الواقعية؟ هل هي فقط »الطبيعة«، أم هي »الروح« 

أيضاً؟ هل ميكن للعلوم أن تُدرِج الروَح أيضاً كموضوٍع لها؟ وهل يجب علينا يف بعض 

الحاالت أن نعتقد بوجود أكرثَ من كوٍن واحٍد؟ بأكواٍن عدٍة، كلُّ منها من نوٍع مختلٍف؟ 

ٌد«، وإن مل يكن هذا ليكون أكرث من مجرد افرتاٍض لن تدعمه أيُّ مالحظٍة  »كوٌن متعدِّ

األشياء«.  »كل  يحوي  وكامٍل  أّويلٍّ  وصٍف  من  أبدأ  سوف  الواقعية؟  هي  ما  مبارشٍة؟ 

« ما هناك. الواقعيّة هي »كلُّ

صاغ الناس يف العصور الوسطى أسئلتهم صياغًة غرضيًة: ما الغرض من يشٍء ما؟ أما 

[1[-cosmos.

[2[-universe.

[3[-A Two fold Riddle.

[4[-two fold question.
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يف العصور الحديثة، فقد وضع السؤال بطريقٍة غائيٍة: لَِم اليشء هو عىل ما هو عليه؟ 

كيف ُصنع؟ ِممَّ يتكون؟ وما هي القوانني التي يستجيب لها؟ إذا ما أردنا أن نعرف ما 

هو كلُّ يشٍء، يجب أن نعرف كيف جاء كلُّ يشٍء للوجود. إذا أردنا أن نعرف ما هو 

الكون، يجب أن نعرف كيف أىت للوجود. لقد كان ما فّكر فيه غالباً املفّكرون نظريّاً يف 

أوائل العرص الحديث، وما اكتشفته التجارب وصمد أمام كل أشكال املقاومة وحارب 

من أجل صورٍة جديدٍة للعامل شيئاً مبهراً.

واليوم ال يجب أن نفهم تاريخ العامل فقط من حيث كونه تاريخ اإلنسان )ذلك الذي 

امتد ملئات اآلالف من السنني( ولكن من حيث كونه التاريخ الحقيقي للعامل الذي امتد 

منذ 13.7 بليون عاماً منذ االنفجار العظيم.

عىل كلِّ حاٍل، لقد احتاج »النموذج« الفيزيقي الفليك للعامل وهو األساس العلمي 

للصورة الحديث للعامل ألربعة قروٍن من الزمان ليك يتأسس.

النموذج الحديث للعالم: كوبرنيقوس، كبلر، غاليليو

أملانيا(  الكنيسة )من بولندا إىل  النزعة، ولكن رجالً من رجال  مل يكن عاملاً علامينَّ 

يُدعى نيقوالس كوبرنيقوس )1473 – 1543( ذلك الذي تَبّنى فكرة أريستاركوس من 

مدينة ساموس]]] )القرن الثالث قبل امليالد(، وعىل أساس مالحظاته وحساباته وتفكريه 

الهنديس الحريك قّدم التصور الرائع لنموذج ثوريٍّ بالفعل للعامل. عىل كلِّ حاٍل، فإنه كان 

قد درس يف إيطاليا وقّدم -كام هو معروٌف- يف كتابه )ستُة كتٍب يف ثورات امليادين 

قدمه  الذي  للعامل  املغلق  التقليدي  النموذج  الصورة محلَّ  أحّل هذه  الساموية]]](]]]. 

بطلميوس]4] والذي كان يثبت بشكٍل متزايٍد عىل عدم مالءمته لحساب أماكن الكواكب 

عىل فرتاٍت زمنيٍة أطوَل، بنموذٍج شميسِّ املركز.

[1[-Aristarchus of Samus.

[2[-De revolutionibus orbium coelestium libri V1، Six Books on the Revolutions of Heavenly Spheres.

]3]- راجع:

N. Copernicus, De revolutionibus orbium coelestium libri Vi )1543(

)Hildesheim, 1984( .طبعة نقدية جديدة

[4[-Ptolemy.
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اً يف النمـوذج اإلرشـادي بامتيـاٍز، بـدأ يف الفيزياء ثم أصبـح له تأثرٌي  لقـد كان هـذا تغـريُّ

عـىل صـورة العـامل الكاملـة وميتافيزيقا اإلنسـان. لقد أصبح هـذا التحـول الكوبرنيقي هو 

البدايـة لعـدٍد آخـَر مـن التحـوالت الثورية األساسـية التي تشـكل ما يعـرف بالحداثة. كام 

إنّـه املثـال األويل ملـا نعنيـه »بالتحـول يف النمـوذج اإلرشـادي«. إنّـه أكـرثُ من كونـه مجرَّد 

تغيـريٍ يف »طريقـة التفكـري« شـكل رؤيتنـا العاملية للزمن، إنّـه التغيري الـذي وصفه توماس 

كـون بأنـه »املجموعـة الكاملـة للمعتقـدات والقيـم واآلليـات التي يشـرتك فيهـا أعضاُء 

ما«]]]. مجتمعٍ 

أكد يوهانز كبلر )1571 – 1630( -الذي درس الالهوت الربوتستانتي يف توبنجن]]]- 

هذا النموذج للعامل الذي قدمه كوبرنيقوس بطريقٍة نظريٍة محضٍة وصححه أيضاً. تحول 

كبلر بعد ذلك إىل الرياضيات والفلك: ليست مداراُت الكواكب دائريًة بْل بيضاويًة.

 لقد أصبحت قوانني كبلر الثالثة لحركة الكواكب هي أساس كتابه »الفلك الجديد]]]» 

(1609(]4]. لقد أصبحت املعرفة التي ميكن اختبارها تجريبيّاً وتلك التي ميكن قياسها 

النظرة  الفليك صاحب  فإن هذا  بها. ومع هذا،  الطبيعة  تفسري  التي ميكن  فقط  هي 

الفلسفية الكلية بالنسبة لكبلر ال يُستبعد معه االعتقاد يف وجود إلٍه خالٍق أو انسجاٍم 

إلهيٍّ يف عامل كل األشياء والعالقات ذات األساس الريايض]5].

بدا هذا النموذج الجديد للعامل مهّدداً للصورة التقليديّة للعامل وذلك عندما اكتشف 

الريايض والفيزيايئ والفيلسوف اإليطايل غاليليو غالييل )1564 – 1642(]6] بالتلسكوب 

( أوجه كوكب فينوس وأربعة أقامٍر من أقامر كوكب املشرتي  )املصنوع بنموذٍج هولنديٍّ

نجوٍم  يتكون من  التّبّانة]7]  لدرب  الغائم  الربيق  أن  واكتشف  الكوكب زحل.  وحلقات 

مفردٍة. بهذا التأكيد للنموذج الكوبرنيقي غري القابل للدحض والذي وفقاً له تدور األرض 

[1[-T.S. Kuhn, the Structure of Scientific Revolutions. 2nd ed. )الطبعة الثانية(. بحاشية. )Chicago, 1970(, 175.

[2[-Tubingen.

[3[-an Astronomia nova.

.)Munich, 1937(, vol.3; The New Astronomy )Cambridge, 1922( يف األعامل الكاملة ,)J. Kepler, an Astronomia nova )Prague, 1609 راجع-]4]

[5[-V. Bialas, Johannes Kepler )Munich 2004( وخاصة الفصل الثالث, “ The Harmony of the World,” يقدم صورة كاملة عن كبلر

[6[-G. Galilei, Dialogo )1632(; Dialogues Concerning Two New Sciences )New York, 1954(.

[7[-milky way.
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أصبح  والجاذبية(  البندول  )قوانني  الكمية  التجارب  تقديم  خالل  ومن  الشمس  حول 

َس العلم الحديث. غالييل مؤسِّ

فيها.  الطبيعة والبحث غري املحدود  للربهان عىل قوانني  لقد وضعت اآلن األسس 

لقد أدرك غالييل نفسه كيف تهدد أبحاثه الرؤية االنجيلية للعامل. لقد أراد من حيث 

املبدأ أن يكتب الطبيعة بلغة الرياضيات وأن يجعل لكتابها الجدية نفسها التي »لكتاب 

اإلنجيل«. لقد أوضح يف رسالة كتبها ل بندكتني كاستيليل]]] )1613( آراءه يف العالقة بني 

اإلنجيل واملعرفة بالطبيعة: لو أّن املعرفَة العلميَّة يقينيٌّة وتُناقض ما جاء يف اإلنجيل، 

فإنه من الرضوري تقديم تفسريٍ جديٍد لإلنجيل]]].

ولكن ماذا كان رد فعل الكنيسة أمام هذه الصورة الجديدة للعامل؟ كيف كان رد 

فعلها أمام هذا التغيري الكوبرنيقي الكيل؟ هذا التغيري يف النموذج اإلرشادي؟

الكنيسة ضد العلم

من املعروف -وهو أمٌر له داللٌة- أن كوبرنيقوس أّخر نرش أعامله إىل ما قبل وفاته 

بفرتٍة قصريٍة خوفاً من القامئة الكاثوليكية الرومانية للكتب املمنوعة ومن النار. هل كان 

هذا مثاالً للخوف الكاثولييك الروماين من الفلسفة الطبيعية الجديدة والعلم الطبيعي 

وألّن  ميالنكتون]]].  فيليب  و  لوثر  املصلحني  قبل  من  عمله  رُفض  قد  إْذ  ال،  الجديد؟ 

عملَه قد أُعطي له أساٌس نظريٌّ ويُقال أنّه قد قُدم فقط كافرتاٍض، فلقد اعتقدوا أنه 

املمنوعني فقط  ُوضع ضمن  قد  كان  كوبرنيقوس  إن  ثم  له.  االنتباه  املمكن عدم  من 

عام 1616 عندما وصل موضوع غالييل لذروته. ومن وقتها أصبح الديُن قّوًة مضادًة، 

والكنيسُة الكاثوليكيُّة مؤسسًة شيمتها الرقابة وتسجيل األسامء املمنوعة واالستجوابات 

بدالً من أن تهتم بالفهم والجهد والقبول ملا هو عقالينٌّ.

ففي عام 1632 تم استدعاء غالييل لالستجواب واُتُّهم بأنّه قد تخطى، بنظريّته يف 

[1[-Benedictine Castelli

[2[-Galilei, letter to B. Castelli, 21 December 1613, in Opere, vol.5 )Florence 1965(, 281, 88.

[3[-Melanchthon.



   القععت المساخر ـ السطط و الثغظ532

مركزيّة الشمس التي أعلنها عام 1616، خطّاً ممنوعاً تخطيه. نعم، رمبا مل يَذكر غالييل 

االقتباس الذي ينسب له كثرياً »ومع هذا فها هي األرض تدوُر«، كام أنه مل يتم تعذيبه، 

كام يُزعم غالباً، إال أنه من الثابت أن الضغط كان كبرياً لدرجة أنه يف 22 يونيو 1633 

اعرتف بأن خطأه كان خطأً كاثوليكيّاً مقدساً. ولقد حكم عليه باإلقامة الجربية يف داره 

وعاش  أعواٍم،  أربعِة  بعد  برصه  غالييل  فََقد  وهناك  »أرسرتي]]]«  مقاطعة  يف  الكائنة 

بعدها مثانيَة أعواٍم مع مجموعٍة من طاُّلبه، وكتب كتابه يف امليكانيكا وقوانني الجاذبية 

الذي كانت له أهميٌة بالغٌة للتطّور الالحق يف علم الفيزياء.

»وفقاً للحالة الحالية »ألبحاث غالييل« ال خالف عىل أن املكتب املقدس]]] يف 1633 

قد أطلق حكامً خاطئاً ولقد كان غالييل مسؤوالً مسؤوليًة جزئيًة عام اُتُّهم به«. بهذه 

الكلامت يعارض مؤرخ الكنيسة الكاثوليكية جورج دنزلر]]] يف كتابه املعنون )ال نهاية 

يومنا  حتى  النشطني  الرومانية  الكاثوليكية  الكنيسة  عن  املدافعني  غالييل]4](]5]  لحالة 

هذا.

؟ هل كان خالف غالييل مع الكنيسة حدثاً مفرداً يعرب عن سوِء حظٍّ

الناشئ الجديد والكنيسة والدين،  العلم  ال، لقد كانت سابقًة سّممت العالقة بني 

العكس أصبح أقوى يف  اتّجاه روما، بل عىل  يتغرّي  مل  أيضاً  التالية  الفرتة  أنه يف  خاصًة 

مواجهة تقّدم العلم )وبعد ذلك خاصًة بالنسبة ألبحاث تشارلز دارون(. وبعد االستبعاد 

الكاريث لروما لكلٍّ من لوثر والربوتستانت، تال واقعة غالييل شبَه هجرٍة جامعيٍّة للعلامء 

من الكنيسة الكاثوليكية ورصاٍع دائٍم بني العلم والالهوت الدائم. وبالتايل -وتحت نري 

االستجواب- مل يعد هناك يف إيطاليا وأسبانيا حتى القرن العرشين أيُّ علامء يستحقون 

الذكر. ولكن القمع الكنيس مل يستطع االستمرار يف مواجهة أدلة العلوم الطبيعية.

[1[-Arcetri.

[2[-Holy O�ce.

[3[-Georg Denzler.

[4[-No End to Galileo Case.

[5[-.G. Denzler, “Der Fall Galilei und Kein Ende,” Zeitschrift Fur Kirchengeschichte 95, no.2 )1984(: 223- 33, 228 هنا
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انتصار العلم

مل تستطع حتى روما أن توقف انهيار بنية العصور الوسطى للعامل بني السامء فوقها 

والجحيم أسفلها. مل تستطع أن توقف علمنة الطبيعة]]] والتغلب عىل اعتقاد العصور 

اتّهام غالييل وعندما  الوسطى يف الشياطني والسحر والخرافة. وبعد خمسني عاماً من 

كانت الكنيسة الكاثوليكية يف قمة مقاومتها لالصالح ومقاومة الشعور السائد باالنتصار 

يف العرص البارويك، تم تصوير رؤية العصور الوسطى القدمية يف كنيسة سان اغنازيو]]] 

السامء  تصّور  بجداريٍة ضخمٍة  مزيناً  بأكمله  الكنيسة  كان صحن  روما:  يف  للجزويت 

يزينها الثالوث وكل املالئكة والقساوسة، كام لو كان التلسكوب مل يُخرتع بعُد ومل يحدث 

أيُّ تغرّيٍ بارادميي منوذجيٍّ إرشاديٍّ يف علَمي الَفلَك والفيزياء. ولكن عىل األمد الطويل، 

مل يستمر هذا الوهم -الذي عرّب عنه التصوير- ضد الثورة العلميّة. ومل تعد السلطات 

التقليديّة مع الوقت مقنعًة.

لقد قدمت واقعة غالييل مادًة ملرسحيّاٍت كثريٍة: للامركيس برتولت بريخت]]]، واليهودي 

ماكس برود]4]، والكاثولييك جرترود فون لفورت ]5] وغريهم. بل لقد أدهش األب جون بول 

الثاين يف أيامنا هذه -والذي تعد أحكامه الخاصة عىل تحديد النسل وقبول املرأة كراعيٍة يف 

الكنيسة خاطئًة متاماً مثل أخطاء سابقيه عن الفلك والفيزياء- العلامء واملؤرخني مبالحظته 

الغامضة الخاصة بواقعة غالييل. لقد أعلن مبنتهى الجدية عام 1979 -بعد 350 عاماً من 

وفاة غالييل- أنّه يريد فتح تحقيٍق يف واقعة غالييل.

ولكــن عندمــا انتهــى التحقيــق، تجنــب بوضــوٍح يف كلمتــه التــي ألقاهــا بتاريــخ 

31 أكتوبــر 1982 االقــرار بذنــب ســابقيه واســتجوابات الهيئــة املســؤولة عــن 

ــي مل  ــة الت ــب الواقع ــوم]7]( ونس ــم الي ــة]6] )وه ــاديء الكاثوليكي ــن املب ــاع ع الدف

[1[-demystification.

[2[-San Ignazio.

[3[-Bertolt Brecht.

[4[-Max Brod.

[5[-Gertrud von Le Fort.

[6[-the sancta congregatio inquisitions.

[7[-the congregation for the doctrine of faith.
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ــداً  ــاًء جدي ــي هــذا الزمــان«. لقــد كان هــذا »إحي ــة الهوتي يحددهــا بدقــة »ألغلبي

ــدث«]]]. مل يح

، لقد أعادت أسامٌء بارزٌة إحياء غالييل، إذ تأكدت يف الواقع اكتشافاته بعد  وعىل كلٍّ

مرور جيلني بواسطة عامل الرياضيات والفيزياء والفلك -والذي ال يقل متيزاً عن غالييل- 

كامربدج.  جامعة  يف  يعمل  أستاذاً  كان  والذي   )1727  –  1634( نيوتن  إسحاق  السري 

ففي كتابه »املبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعّية]]]«]]] املنشور 1687 صاغ نيوتن ثالثة 

مبادئ يف امليكانيكا وقانونه يف الجاذبية -وهو ما كان قد تم اكتشافه قبل ذلك بعقدين 

أمكن  فقد  ثم  ومن  الساموية.  األجرام  حركة  عىل  تنطبق  جميعها  وهي  الزمان-  من 

التفاحة تسقط عىل  التي تجعل  نفسها  الجاذبيّة  قّوة  إن  وجود »ميكانيكا ساموية«. 

األرض هي ما تربط القمر باألرض. وكذلك اكتشف نيوتن طبيعة الضوء والكهرباء كام 

اخرتع الحساب يف الوقت نفسه الذي اخرتعه ليبنتز. وإذا كان كبلر وغالييل قد قّدم 

واكتشافات  اكتشافاتهام  استطاع من  قد  نيوتن  فإن  لنظريٍّة شاملة،  كلٌّ منهام عنارَص 

غريهام أن يصوغ نظاماً جديداً ُمقِنعاً للعالَم، أمكن الربهنة عليه بصورٍة عقليٍّة بقواننَي 

الثايَن  املؤّسَس  غالييل–  –بعد  نيوتن  أضحى  النحو  هذا  وعىل  دقيقٍة.  وكميٍة  رياضيٍّة 

للعلم الدقيق، أي مؤّسس الفيزياء النظريّة الكالسيكيّة.

ومل يضع أحٌد صورة نيوتن الردية الحتمية والواقعية للعامل موضع سؤال إال مع بداية 

القرن العرشين من خالل النظريّة النسبية ألينشتني ونظرية )الكم( الكوانتم.

عليه  ما هو  العامل عىل  الفيزياء ال ميكنها قطعاً وصف  أن  الواضح  أصبح من  هنا 

مستقاّلً عن املنظور الذي يراه منه املالحظ كام افرتض نيوتن. ليست نظرياته ومناذجه 

أوصافاً دقيقًة للواقع عىل املستوى الذري )الواقعية الساذجة(، ولكنها محاوالٌت انتقائيٌة 

 Isis )History of Science مجلة Light on the Galileo Case "ضوء عىل حالة جاليليو " M. Segre 1]-راجع: األبحاث بواسطة مؤرخ العلم م. سيجرى[

Society( 88، 1997: 484 – 504. يبني هذا امللف كيف عاد القس جون بول الثاين 1992 يف رأيه الذي أعلنه عام 1979. راجع:

 Segre, “Galileo: A ‘Rehabilitation’ That Has Never Taken Place,” Endeavour 23, no.1 )1999(: 2023-. Segre, “Hielt Johannes Paul 

II sein Versprechen?” in Der Ungenandigte Galilei. Beitrage zu einem Symposiun. Ed., M. Segre.and E. Knobloch.)Stuttgart 2001(, 

107- 11.

[2[-magnum opus, Philosophiae naturalis principia mathematica.

[3[-I. Newton, Philosophiae naturalis principia mathematica )London, 1687; 3rd ed. 1726; طبعة جديدة من مجلدين, Cambridge, 

Mass 1972.
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واقعيٌّة  هي  للمالحظة:  قابلٍة  معيّنٍة  ظواهَر  عن  ومسؤولٌة  العامل  بُنى  تصوِّر  ورمزيٌّة 

مع  باالشرتاك  ولكن  املالحظة  خالل  من  ببساطٍة  ال   – الفيزيقي  الواقع  تدرك  نقديٌّة 

تفسرياٍت وتجارَب]]].

1. الوصف الفيزيقي للبداية

ويف النموذج اإلرشادي ذاته الذي وضعه نيوتن، تال ذلك حساباٌت دقيقٌة واكتشافاٌت 

آخَر يف  تغرّياً  معه  لتتحمل  كاٍف  بشكٍل  ناضجًة  الفيزياء  أصبحت  أن  إىل  كثريٌة  أخرى 

له -وعىل غري املتوقَّع- أصبح الزمان  اً يف الفيزياء والذي وفقاً  النموذج اإلرشادي: تغريُّ

. واملكان كائننْي مرننْي جّداً بحيث مل يعد من املمكن التفكري فيهام بشكٍل مستقلٍّ

الفيزياء الجديدة: المكان – الزمان النسبيان ألينشتاين

النموذج  هذا   )1955–1879( أينشتاين  ألربت  وضع  العرشين  القرن  بداية  مع 

الكالسيكّية]]].  نيوتن  فيزياء  لـ  الالمتناهي  العالَم  عن  كثرياً  يختلف  لعالٍَم  الجديد 

ميكن اشتقاق هذا النموذج الجديد من املعادالت األساسية للنظرية النسبية العامة 

الثانية]]]  يف  كيلومرت   300000 الضوء  رسعة  رفع  لقد   .)1916–1914( وضعها  التي 

بأرسَع  للتغري. فال يوجد ما ميكن توصيله  القابل  املطلق وغري  الطبيعة  ثابت  ليكون 

من الضوء والذي يتساوى بالنسبة لسائر املالحظني مهام كانت رسعة حركتهم الواحد 

بالنسبة لآلخر. عىل هذا النحو، انصهرت الجاذبيّة النسبية ألينشتاين واملكان والزمان 

-والتي كانت هي الثوابت يف نسق نيوتن- يف كياٍن فيزيقيٍّ جديٍد هو املكان-الزمان. 

فالكتلة تلوي )تشوه( الزمان واملكان. لذا ليست قوة الجاذبيّة سوى »التواء« املكان 

ال  رائعٍة  أبعاٍد  أربعة  ذا  مكاٌن-زماٌن  النتيجُة  وتكون  فيه.  املحتوية  بالكتل  والزمان 

ال  زمانيٍة  مكانيٍة  إحداثياٍت  بهندسة  انطالقاً  الحسابات  فيه  تحدث  ره:  تصوُّ ميكن 

]I. G. Barbour, Religion and Science )San Fransisco, 1998-[1(, الفصل السابع.

الفيزياء  بني  اإلبستيمولوجية  لالختالفات  دقيقا  وفلسفيا  علميا  تحليال  وقدم  والعلم  الدين  بني  بالحوار  نفسه  ميز  الذي  الشهري  والالهويت  الفيزياء  عامل 

الكالسيكية والفيزياء الحديثة.

[2[-A. Einstein, Relativity: The Special and The General Theory )1917: New York, 1961(, 32  –  30 الصفحات  خاصة   “ بصفة 

Considerations about the World as a Whole”.

[3[-ca 300,000 kilometres per second.
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تأكد  للشمس،  كامٍل  كسوٍف  أثناء  إجراؤها  تم  وبقياساٍت   1919 مايو  يف  اقليديٍة. 

تخمني أينشتاين أن ضوء األجرام السامويّة البعيدة يلتوي -قياسيّاً- بكتلٍة ضخمٍة مثل 

الشمس )بضعف الشدة التي توقعتها ميكانيكا نيوتن(. لقد كان »املكان امللتوي«]]] 

هو الخرب املثري. فالكون امللوي يف املكان يعني أننا يجب أن نفكر يف الكون من حيث 

ثالثِة  ذي  ملكاٍن  بالقياس  هذا  فهم  ميكننا  دٌة.  محدَّ كتلٌة  له  ولكن  محدوٍد  غرَي  كونه 

تجد  وال  تزحف  التي  فالخنفساء   : كرويٍّ جسٍم  سطُح  مثالً،  أبعاٍد(،  أربعة  )ال  أبعاٍد 

يعرف  ال  ولكنه  متناٍه  ذو سطٍح  فهو  متناهيّاً.  ال  املكان  تعترب  أن  املمكن  من  نهايًة، 

حدوداً.

كوٌن ممتدٌّ

لنموذج املكان الزمان ألينشتاين أيضاً عيوٌب: فهو يتخيل – مثله يف ذلك مثل كل 

االنجازات العلميّة يف القرن التاسع عرش- كوناً ساكناً ال يتغرّي وأبديّاً. فلقد اعتقد أرسطو 

أن الكون محدوٌد يف املكان ولكن ال بداية وال نهاية له يف الزمان.

ديناميكيٌّة  رؤيٌة  تأسست  الشديدة،  املقاومة  من  الرغم  وعىل  هذا،  مقابل  ويف 

جديدٌة للكون، أسسها -والغريب أنه كان الهوتيّاً- عاملُ فلٍك وفيزيايئٌّ يف جامعة لوفان]]] 

أدنغتون  لكل من  زمياًل  ثم  تلميذاً  كان  الذي   )1966 – 1894( هو »جورج المرت]]]« 

وأينشتاين والذي استطاع أن يضع -من داخل إطار النظريّة النسبيّة العاّمة- عام 1927 

منوذجاً لكوٍن ممتدٍّ كام أنه كان أول من وضع افرتاض »الذرة البدائّية]4]« أو »االنفجار 

العظيم]5]« و )الذي هو يف أساسه كُنية]6](.

ولقد حّدد الفيزيايئ األمرييك أدون هابل]7] – والذي تسمى تلسكوب الفضاء الضخم 

[1[-Space Warped.

[2[-Louvain.

[3[-Abbe Georges Lemaitre.

[4[-primeval atom.

[5[-Big Bang.

[6[-nickname.

[7[-Edwin Hubble.
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تفصل  التي  املسافة  باسادينا]]]  يف   1924–1923 جّداً  مبكرٍة  فرتٍة  يف  باسمه-  »هابل« 

مجرة أندروميدا عن األرض وذلك عن طريق نجوٍم ميكن تقسيمها، وعىل هذا النحو 

أمكن للمرة األوىل الربهنة عىل وجود أجراٍم سامويٍّة خارج درب التبانة، واضعاً بذلك 

أسس علم فلك خارج املجرات]]] الجديد. فلقد انتهى عام 1929 من التحوالت الحمراء 

يف خطوط طيف مجراٍت درب التبانة )تأثري هابل( إىل النتيجة بأن الكون مستمرٌّ يف 

االمتداد]]]. هذا يعني أن األنساق الضخمة للمجرات ليست ببساطٍة شاغرٍة ملكاٍن ولكنها 

آخذة يف االمتداد يف كل االتّجاهات برسعٍة هائلٍة )مثل البالون عىل قارورة من الهليوم(.

ومن ثم فإنه يف هذا الكون شديد الظلمة، ليست النجوُم موزعًة بالتساوي يف األعامق 

التي يبدو أنها غرُي متناهيٍة للفضاء. ولكنها تتغري وتتطور باستمراٍر. فخارج درب التبانة التي 

ننتمي إليها، فإن املجرات تسري بعيداً عنا برسعة تتناسب مع بعدها عنا. منذ متى وهذه 

الظاهرة تحدث؟ ال ميكن بالطبع أن يكون هذا يحدث منذ زمٍن غريِ متناٍه. إذ ال بد أنه 

كانت هناك بدايٌة: االنفجار العظيم وهو ما يبدو أن الفيزياء والرياضيات قد برهنا عليه. 

وبعد أن زار أينشتاين زميله هابل عىل جبال ويلسون]4] ترك األخري التصّور الثابت للكون 

وقبل منوذج الكون املمتد. ولكنه مل يقبل نظرية الكم التي كانت قد صيغت يف الوقت 

نفسه رغم إقامة الربهان التجريبي عليها أكرث وأكرث. لذا، فعىل الرغم من شهرته العامليّة، 

أخذت عزلته كباحٍث تزداد إىل أن أصبح تقريباً معزوالً متاماً.

االنفجار العظيم ونتائجه

بإمكان علامء الفيزياء الفلكية اآلن أن يصفوا بشكٍل دقيٍق بداية الكون من منظوٍر 

علميٍّ وذلك عىل أساس هذه االكتشافات والحسابات الدقيقة التي وصفتها باختصاٍر، 

كيف نشأ الكون، أو كيف -كام يُقال- حدث الخلق. إن االتّفاق الذي وصل إليه العلامء 

النامذج  أنّنا ميكننا أن نتحدث عن منوذٍج قيايسٍّ مل تستطع  لدرجة  اتفاٌق عظيٌم جّداً 

املنافسة له أن تصمد. ما ييل هو تخطيٌط مخترٌص له.

[1[-Pasadena.

[2[-extragalactic astronomy.

[3[-F. Hubble, The Realm of the Nebulae )New Haven, 1936(.

[4[-Mount Wilson.
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لقد انضغطت يف البداية كل الطاقة واملادة يف كرٍة ناريٍّة -حارٍة أوليٍّة وصغريٍة لدرجٍة 

ال ميكن تخيّلها- ذات أصغر أبعاٍد ميكن تصوُّرها وأضخِم كثافٍة وحرارٍة.

كانت خليطاً من اإلشعاع واملادة بلغت كثافتها وحرارتها حّداً جعل من املستحيل 

عىل املجرات أو النجوم أن توجد فيها. فمنذ انفجار القنابل الذرية التي هي »صغريٌة 

جّداً« باملقارنة بالكون، ميكننا أن نفهم بسهولٍة أكرث كيف بدأ الكون منذ 13.7 بليون 

سنٍة بانفجاٍر كوينٍّ ضخم )وهو أحدُث تقديٍر وصل إليه علامء الفيزياء الفلكيّة(. لقد 

بحرارٍة  الثانية ظل محتفظاً  متدد برسعٍة وأصبح أكرثَ برودًة ولكن بعد مائِة جزٍء من 

درجتها مائة بليون وكثافة أربعة بليون كثافة املاء. وظل الكون يتمّدد بالطريقة نفسها 

يف كل االتّجاهات.

شديدِة  فوتوناٍت  من  األوىل  الثواين  يف  تكّونت  قد  أوليًّة  جزئيات  أن  املحتمل  من 

الرثاء يف الطاقة، وخاصًة الربوتونات والنيوترونات وجزئياتها املضادة، مع جزيئاٍت أوليٍة 

خفيفٍة وخاصًة االلكرتونات والبوزيرتونات. وبعد دقائَق قليلٍة تكّونت نوى الهليوم من 

مئات  بعد  تكونت  ثم  )انصهاٍر(]]].  اندماجٍ  عملية  بواسطة  والربوتونات  النيوترونات 

اآلالف من السنني ذرات من الهيدروجني املحايد والهليوم بواسطة ربط االلكرتونات]]]. 

وبعد ما يقرب من عرشين مليون عاماً -مع انخفاض ضغط ما كانت يف األصل كمياٍت 

الجاذبية  بقوة  يتكثف  أن  للغاز  أمكن  الحرارة-  انخفاض  ومع  الضغط  عاليَة  خفيفًة 

ليتحول إىل كتٍل من املادة ثم أخرياً إىل مجراٍت، أي إىل ما يقرب من مائة بليون درِب 

تبانٍة، تسيطر كلٌّ منها عىل ما يفوق عرشة بليون نجٍم.

ال يوجد تفسرٌي حتى اآلن ملا سبّب هذا الرتكيز للامدة لتتحول إىل مجراٍت. هناك 

الجاذبية  أدت  لقد  التايل:  النحو  بالتبسيط عىل  التي ميكن وصفها  للمراحل  تفسرياٌت 

بسحب الغاز إىل أن يتكثف ويصبح نجوماً وذلك عندما انهارت تحت ثقلها الذايت. ثم 

حدثت فيها تفاعالٌت نوويٌة أنتجت باإلضافة إىل الهيدروجني والهليوم أيضاً عنارَص ثقيلًة 

مثل الكربون واألكسجني والنيرتوجني. بعض هذه النجوم مل يظل ثابتاً عرب الزمان وانفجر 

[1[-fusion.

[2[-attachment of electrons.
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وألقى بكتٍل ضخمٍة ال ميكن تصوُّرها للمواد الخام املتكونة حديثاً يف الفضاء الواقع بني 

النجوم، لتعود وتكّون مرًة أخرى سحَب غاٍز ضخمًة، وهو ما تكثّف مع الوقت ليصبح 

نجوماً.

ومل تتكون شمسنا يف أحد األذرع الخارجية ملجرتنا اللولبية والتي يبلغ قطرها مائة 

ثقيلًة إىل  عنارَص  أيضاً  الثاين هذه والتي تحوي  الجيل  ألف سنٍة ضوئيٍة إال مع نجوم 

جانب الهيدروجني والهليوم. ومل يحدث هذا إال بعد تسعة بليون عاماً.

لقد تكثّفت املادة يف شكل كواكَب تحوي أيضاً اآلن الكربون واألكسجني والنيرتوجني 

وعنارَص ثقيلًة أخرى رضوريًة جّداً للحياة عىل األرض. لقد شّكل هذا الجيل الثاين من 

النجوم والكواكب أساس تطور الحياة والوعي.

ولقد برد اإلشعاع عىل مدار باليني من السنني بحيث أنه ميكن القول أنه ال يوجد 

سوى إشعاٍع كوينٍّ خلفيٍّ منخفٍض تكاد درجته تصل للصفر )273.15- درجٍة مئويٍة(. ويف 

عام 1964 اكتشف باملصادفة املهندسان األمريكيان أرنو بنزياس]]] وروبرت ويلسون]]] 

)اللذان ُمنحا جائزة نوبل يف الفيزياء عام 1978 الكتشافاتهام( بواسطة مقاييس مستوى 

الطبيعي  اإلشعاع  أو  الكونية  الصغرية  املوجة  أن  السليكٍّ  تلسكوٍب  باستخدام  الصوت 

الخلفي]]] الذي كشفا عنه من كل االتجاهات يف محيط السنتيمرت والديسيمرت مل يكن يف 

أصله سوى بقايا اإلشعاع شديد الحرارة الذي ارتبط باالنفجار العظيم. ونتيجًة المتداد 

الكون، تحّول هذا االشعاع املتبقي إىل إشعاٍع ذي درجِة حرارٍة منخفضٍة. ومنذ اكتشاف 

وقياس ميدان اإلشعاع الكوين هذا، ُعّد منوذج االنفجار العظيم مقياساً يُقاس عىل أساسه.

ومل يظهر اإلنسان عىل سطح األرض إال منذ 13.7 بليون عاماً متكوِّناً من ذرات من 

الكربون واألكسجني، وهي املادة الكيميائية الخام للحياة وهي أيضاً املادة التي تكّون منها 

الجيل األول من النجوم. فكام قال الشاعر نوفالس]4] »نحن غبار النجوم]5]«.

[1[-Arno Penzias.

[2[-Robert Wilson.

[3[-background radiation.

[4[-Novalis.

[5[-stardust.
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ما الذي يحمل العالم كله في وجوده األعمص

ٍ هو السؤال  بالطبع، ال يجيب النموذج القيايس عن كّل األسئلة. فام بقى غرَي مفرسَّ

تكوين  إىل  للامدة  العادل  التوزيع  أّدى  ولَِم  ومتامثٌل؟  متجانٌس جّداً  املادة  توزيُع  لَِم 

البُنى: املجرات ومجموعات املجرات؟ عىل هذا النحو، نجحت الفيزياء الجديدة بصورٍة 

علامء  بعض  أن  عجيباً  وليس  الكون.  لبداية  دقيٍق  تجريبيٍّ  وصٍف  تقديم  يف  مذهلٍة 

الفيزياء يحاولون التغلغل يف الواقع بصورٍة أعمَق من هذا املستوى العايل للمعرفة ليك 

يقدموا إجابٍة محددٍة لسؤاٍل جوته الذي وضعه عىل لسان فاوست: »ما الذي يحمل 

العالَُم كلُّه يف أعامقه؟«

هايزنبرغ ونظرّية الكم

يظهر يف  مل  والزمان  املكان  أّن  افرتاٌض صحيٌح-  -وهو  أينشتاين  ألربت  افرتض  لقد 

الفضاء الخايل ولكن مع واقعة االنفجار العظيم. فاملادة مل تتكثف واملجرات والنجوم مل 

تأت إىل الوجود إال مع املكان والزمان املمتدين. فالواقعة بأرسها حددتها الجاذبية. ففي 

تكملٍة منطقيٍة مع نظريّة النسبية ولعقوٍد من الزمان بعد عام 1920، حاول أينشتاين أن 

م نظريًة يف املجال »املوحد« تشمل الجاذبية والديناميكا الحرارية. إال أنه مل ينجح  يقدِّ

األولية  الجزيئات  وفيزياء  الكم  نظريّة  متطلبات  االعتبار  يف  يأخذ  مل  فهو  نعرف.  كام 

وخاصًة وجود مثل هذه التأثريات املتبادلة كالقوى النووية.

أن  برلني  الفيزيايئُّ ماكس بالنك يف  -عام -1900  مبّكراً  أدرك  فلقد  أيِّ حاٍل،  وعىل 

محددٍة]]]،  متقطعٍة  أجزاٍء  يف  فقط  باالشعاع]]]  تصاب  الكهربائية  املغناطيسية  الطاقة 

يف  ٍ حدث  تغريُّ أكرب  وهو  الكم:  نظرية  ولدت  النحو  الطاقة. عىل هذا  من  كمياٍت  يف 

الفيزياء منذ نيوتن، إذ لوالها ملا ُوجدت طاقٌة نوويٌّة حتى اآلن، أو ساعاٌت ذريٌة أو خاليا 

انتقد أينشتاين أفكار بالنك، أحدث الفيزيايئ  شمسيٌة، أو ترانزيستور أو ليزر. فبينام 

ماً محدداً بنموذجه الذري- فاإللكرتونات املشحونة سالباً تدور  الدمناريك نيلز بور تقدُّ

حول نواٍة ذريٍة مشحونٍة شحناً موجباً.

[1[-is radiated.

[2[-definite discrete portions.
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هايزنربغ]]]  فرينر  األملاين  من  كلُّ  استطاع   1925 من  بدءاً  الزمان،  من  عقٍد  وبعد 

)1901 – 1976( تلميذ العامل بور والنمساوي ارفن رشودنجر]]] )1887 – 1961( كلٌّ 

عىل حدٍة اقرتاح نظريٍّة للكم أكرث تطوراً، وهي ما طورها بصورة أفضل ماكس بورن]]] 

)1882 – 1970( والربيطاين بول ديراك]4] )-4891 2091(. تصف ميكانيكا الكم هذه 

الذرات والجزيئات الصغرية غري املرئية: إذ ميكنها أن تستوعب كاّلً من  ميكانيكا عامل 

الجزيء والخاصية املوجية ألصغر كتلٍة للطاقة تظهر كوحدٍة )كم( ومن ثَّم تجمع بدون 

أساس  الكم  فيزياء  أصبحت  ثَّم  ومن  والجسيميّة]5].  املوجية  النظريّة  من  كاّلً  تناقٍض 

الكيمياء الحديثة والبيولوجيا الجزيئيّة.

ولكن كام يحدث غالباً، يأيت جهٌل جديٌد مع كلِّ معرفٍة جديدٍة: أضحت فيزياء الكم 

موضوعاً لقانون العالقات غري املحددة أو الغامئة]6] الذي صاغه هايزنربغ.

فإذا عرفنا مكان اإللكرتون، ال ميكننا معرفة ما يفعل. فمهام استطعنا أن نحسب 

القياس يصبح  الوقت نفسه ألّن  الجزيء يف  ونقيس، ال ميكننا قياس مكان وقوة دفع 

غامئاً. املغزى هنا أنه ال يُوجد يقنٌي فيزيقيٌّ ولكن فقط احتامٌل احصايئٌّ. وتكون النتيجة 

أنه ملا كان من املستحيل القياس الدقيق للحالة الحالية ملوضوٍع ما )باملعنى الكالسييك(، 

توقُّع مستقبله بدقٍة. وهو ما يعني أن الصدفة أضحت بالرضورة  فإنه ال ميكننا أيضاً 

عنرصاً مرتبطاً بنظرية الكم وال ميكن حذفها مبالحظاٍت أخرى أكرثَ دقًة.

لهذا السبب، فإنه رغم أن أينشتاين استطاع التنبؤ بنظرية الكم عام 1905 باالفرتاض 

العبقري عن الكم الخفيف، فإنه قاوم حرباً رضوساً ضد هذا الفرض:

ــول  ــا يق ــاً داخلن ــها، إال أن صوت ــرض نفس ــم تف ــكا الك ــد أن ميكاني ــن املؤك »م

ــة الكــم بالكثــري، إال أنهــا ال  أنهــا ليســت بعــُد بالــيشء الواقعــي. تخربنــا نظريّ

[1[-Werner Heisenberg.

[2[-Erwin Schrodinger.

[3[-Max Born.

[4[-Paul Dirac.

[5[-corpuscular.

[6[-Fuzzy.
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ــة األقــدم. وعــى أيِّ حــاٍل فــإين عــى قناعــة أن اللــه ال  تقربنــا مــن رس النظريّ
ــرند«.]]] يلقــي بال

صياغة العالم – أمٌل عظيٌم

فينامن]]]  رتشارد  بقول  نفسه  الفيزياء  يف  ٍص  متخصِّ غري  هو  من  كل  يُطمِنئ  قد 

الحاصل عىل جائزة نوبل وأحد رواد نظرية الكم »أّن كلَّ من يزعم أنه فهم نظريّة 

الكم مل يفهمها«. فالعالقة الغامئة يف الواقع ال تتناسب ال مع منوذج نيوتن وال منوذج 

أينشتاين للعامل، والذي وفقاً له يخضع سائر الكون من الكواكب وحتى أصغر جزيئاته 

لقوانينه التي تفرض نفسها. ومنذ ذلك الحني تركّز عمل علامء الفيزياء يف محاولة دمج 

قوانني الجاذبيّة التي تصف العامل كله وفيزياء الكم التي تصف البناء األصغر للامدة يف 

نظريٍة واحدٍة. وبعد كل هذه النجاحات السابقة، بدا أن النظريّة الشاملة لكل قوى 

الطبيعة أو »صياغة العامل« كامنٌة يف ميدان ما هو ممكٌن.

كان أينشتاين قد قدم بالفعل نسخًة أوليًة لصياغة العامل يف عام 1923 – ولقد تم 

الربهان عىل وجود أخطاٍء يف هذه الصياغة بل ويف الصياغات التالية عليها. لقد كان فرينر 

هايزنربغ]]] هو من حاول بعد الحرب العاملية الثانية تقديم مثل هذه النظريّة املوحدة 

للامدة مبساعدة نظرية مجال الكم، وهي صياغة العامل لكل الجزيئات األولية وتأثرياتها 

املتبادلة. ولكن حتى »صياغة العامل التي قدمها هايزنربغ« 1958 والتي اكتشفت أخرياً 

مل تقنع الفيزيائيّني.

ٍه جديٍد. هذه  وأخرياً قدمت »نظرية األوتار]4]« أماًل يف حل املشكالت األساسية بتوجُّ

النظريّة ال تعد أكرث الجزئيات الكمية أولية كنقاٍط ال امتداد لها ولكن كأوتاٍر دقيقٍة جّداً 

تتذبذب برتدداٍت مختلفٍة. وعىل كلِّ حاٍل، فقد ثبت عند محاولة تكميم هذه النظريّة أنه 

من الصعب تقديم وصٍف ريايضٍّ ُمتّسٍق لهذه األوتار. لقد توصل العلامء ألكرث من أحد 

[1[-A. Einstein, Letter to Max Born of 4 Dec. 1936, in Albert Einstein and Max Born, The Born Eistein Letters: Friendship, 

Politics and Physics in Uncertain Times )New York 2005(, 129f. )118 راجع أيضا(.

[2[-Richard Feynman.

[3[-Werner Heisenberg.

[4[-string theory.
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عرش بعداً مكانيّاً زمانيّاً وألف كوٍن ممكٍن حيث يختلف أحدهام عن اآلخر، ولكنهم مل 

يتمكنوا من تفسري ملاذا الكون الذي نحيا فيه هو الكون الذي تحول إىل واقعٍ]]].

لقد بدا أن بعض علامء الفيزياء -وليس هايزنربج- يحلمون -بتأثري هذه النظريّة- بإمكان 

التوصل إىل نظريٍّة فائقٍة ال لبس فيها بأن اإلله الخالق ما كان سيكون له خياٌر بشأن كيفية 

خلقه للعامل، وهو ما يجعل الله ال لزوم له أو أن بينه وبني صياغة العامل املنشودة هويٌة. 

إن هؤالء العلامء مازالوا يفكرون -بوعٍي أو بدون وعٍي- انطالقاً من منوذج العلم امليكانييك 

املادي الذي كان شائعاً منذ القرن التاسع عرش وكان االقتناع بأن بإمكانه حل مشكالت العلم 

خطوًة خطوًة. ومل يجعل أحد الخلفية األيديولوجية واضحًة مثل العالِم الذي حاول مؤخراً 

عمل نظريٍّة كبريٍة موحدٍة ترى اإلله الخالق ال لزوم له.

GUT النظرّية الموحدة الكبرى بدال من GOD اإلله؟ هوكنغ

لقـد كان عـامل الفيزيـاء االنجليزي سـتيفن هوكنـغ]]] )1942-2017( يف كمـربدج الذي 

نـال عـن اسـتحقاٍق إعجـاب الناس )وذلك ألنّه بسـبب خلـٍل عصبيٍّ ال عالج لـه يف الحبل 

الشـويك مل يكـن بإمكانـه التواصـل مع البيئـة الخارجيّـة إال من خالل الكمبيوتـر( هو من 

أمـل يف أبحاثـه عـن الكـون يف الحالـة التـي أعقبـت االنفجـار العظيـم أن يضـع نظريـًة 

موحـدًة كبـريًة ]]] )TUG( يدمـج فيهـا كل التفاعـالت املعروفـة. كان املقصـد مـن هـذه 

النظريّـة هـو تفسـري »مـا يحمـل العـامل بـأرسه يف وجـوده األعمـق«. فـإذا كان هايزنربغ 

بنظريتـه يف ميكانيـكا الكـم قد اسـتطاع أن يقدم نظريـًة كبريًة]4] تم التحقـق منها بصورٍة 

تجريبيّـة، وتظهـر يف الوقـت نفسـه احرتامـاً كبـرياً للجانـب الدينـي، فإن هوكنـغ يف كتابه 

الـذي حقـق أعـىل نسـبة مبيعـات »تاريـٌخ ملخـٌص للزمـان]5]« )لقـد تـم بيـع 25 مليون 

نسـخٍة مـن هـذا الكتـاب رغـم صعوبـة فهمه حتـى للعلامء( وعـد -حيث ميـأله األمل يف 

]1]-يف نقد نظرية األوتار الفائقة وما يعرف بالنظريات املوحدة الكربى راجع:

M. Gell Mann, the Quark and the Jaguar )New York, 1994(.

[2[-Stephen Hawking.

[3[-grand unified theory. )GUT(

[4[-grand theory.

[5[-A Brief History of Time.
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تحقيـق التنويـر- بتقديـم نظريـٍة واحدٍة كبـريٍة ال تقدم فقط تفسـرياً ملعطيـاٍت تجريبيٍّة 

محـددٍة ولكـن متكننـا من »معرفـة عقل اللـه«]]].

لقد ُوضعت هذه املالحظة عن قصٍد وقُصد بها التهكم. ذلك ألن رأي هوكنغ كان 

التي ستفرس كل يشٍء سيفرس نفسه ولن  النظريّة الشاملة  العامل بهذه  يتلخص يف أن 

يكون هناك حاجٌة الفرتاض وجود الله كخالٍق للكون. فإذا ثبت أن العامل كياٌن مغلٌق عىل 

نفسه، بدون مفرداٍت وحدوٍد، وأمكن تفسريه متاماً بنظريٍة موحدٍة، فستربهن الفيزياء 

عىل أنه ال حاجة الفرتاض إلٍه خالٍق.

وفقاً لرأي هوكنغ القائل بأّن العاملَ كياٌن مغلٌق ال مفرداِت فيه أو رشوَط أوليًة، وذلك 

له يكون لله الحريّة  يف مقابل نظرية االنفجار العظيم، لن يكون هناك »تفرٌُّد« وفقاً 

التاّمة لوضع رشوط بداية العامل وقوانينه:

»ســيظل للــه بالطبــع حريــة اختيــار القوانــني التــي يخضــع لهــا العــامل. إال أن 

هــذا لــن يكــون اختيــاراً. فقــد يكــون هنــاك نظريـّـٌة واحــدٌة فقــط أو مجموعــٌة 

ــف  ــة تتص ــار املغلق ــة األوت ــل نظري ــٍة، مث ــدٍة تام ــاٍت موِح ــن نظري ــريٌة م صغ

باالتســاق الــذايت وتســمح بوجــود بًُنــى معقــدٍة مثــل الكائنــات الحيــة تبحــث 
يف قوانــني الكــون وتســأل عــن طبيعــة اإللــه.« ]]]

هل هذه »نظريٌّة موحدٌة كاملٌة«؟ لقد أجاب هوكنغ -بوعي- أنّه عىل الرغم من 

عبقريّة املعادالت لكل يشٍء، فإن واقعيّة كلِّ يشٍء مل تُعط بعُد.

ويظل السؤال قامئاً عن مربر وجود الكون من األساس:

 »حّتى وإن أمكن وجود نظريٍّة واحدٍة، فإنها ليست سوى مجموعٍة من القواعد 

واملعادالت. ماذا هناك بحيث يشعل النار يف هذه املعادالت بحيث تصف عاملاً؟ إن 

األسلوب املتبع يف العلم والقائم عى إيجاد منوذجٍ ريايضٍّ ال ميكنه أن يجيب عن 

السؤال: لَِم يجب أن يكون هناك عامل يصفه هذا النموذج«]]]؟.

[1[-S. Hawking, A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes )London and New York, 1988(, 175.

[2[- Hawking, Brief History of Time, 174.

[3[- Hawking, Brief History of Time, 174



545 السطط والثغظ.. بثاغئ ضض افحغاء

وعىل كلِّ حاٍل، فقد عرب هوكنغ بوضوٍح عن أمله بأن تتمكن نظريّة )GUT( يوماً 

ما من تقديم مربٍر لوجود الكون.

ــًة كاملــًة، يجــب مــن حيــث املبــدأ أن تكــون  ، فــإذا اكتشــفنا نظريّ »وعــى كلٍّ

ــًة للفهــم بواســطة الجميــع ال فقــط مــن مجموعــٍة صغــريٍة مــن العلــامء.  قابل

عندئــذ ســنتمكن جميعــاً -الفالســفة والعلــامء والّنــاس العاديّــون- مــن املشــاركة 

ــة عــن  ــا اإلجاب ــا ووجــود الكــون. ومتــى وجدن يف الســؤال حــول مــربّر وجودن

هــذا الســؤال، ســُيعدُّ هــذا أكــرب انتصــاٍر للعقــل البــري، ألنّنــا عندئــذ ســنعرف 
عقــل اللــه.« ]]]

 إال أن األمور رسيعاً ما سارت عىل خالف هذا متاماً.

صياغة العالم – إحباٌط عظيٌم

لقد اعتقد هوكنغ أنه باإلمكان إيجاد صياغٍة كاملٍة لقوانني الطبيعة: أي مجموعٍة 

من القواعد مُتّكننا من حيث املبدأ عىل األقل من توقُّع املستقبل »بدقٍة تعسفيٍة«، ومن 

ثَّم نتمكن من تحديد حالة الكون يف زمٍن معنٍي. لقد افرتضت الفيزياء الكالسيكية أنه 

متى عرفنا الجزيئات وقوة دفع كل الجزيئات، ميكننا أيضاً حساب األماكن والرسعات 

يف أيِّ زمٍن آخَر. ولكن فيزياء الكم أظهرت أّن هناك حاالٍت ال ميكن حسابها من حيث 

املبدأ. وعىل كلٍّ فقد كان هدف هوكنغ وكلُّ من يفّكر عىل منواله أن يجد وصفاً شامالً 

للواقعيّة مبا يف ذلك نظريّة الكم، وصفاً يحتوى أو ال يحتوى عىل إله.

وهنا نصل إىل املفاجأة الكربى: فقد الحظ هوكنغ يف محارضٍة ألقاها عام 2004 يف 

كامربدج أنه توقف إىل األبد من حيث املبدأ عن البحث عن »نظريٍة موحدٍة كبريٍة«]]]. 

وانتهى إىل أن األمل يف إيجاد نظريٍة شاملٍة تاّمٍة تعرف العامل يف أعامقه ومن ثم تتحكم 

فيه كان خدعة. فلم يبد من املمكن بالنسبة له أن يؤسس نظريًّة للكون بعدٍد محّدٍد 

من القضايا.

لعامل  األوىل  االكتامل  عدم  نظريّة  إىل  يشري  هنا  هوكنغ  أن  هو  الدهشة  يثري  ما 

[1[- Hawking, Brief History of Time, 175

[2[-Hawking, “Godel and the End of Physics,”:الرابط damtp.com.ac.uk/strtst/dirac/hawking.
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املناطقة  أكرث  يُعدُّ  قد  الذي   )8791–1906( غودل]]]  كورت  النمساوي  الرياضيات 

املتناهي  النسق  أن  النظريّة  هذه  تقول   ،1930 عام  من  العرشين.  القرن  يف  أهميّة 

النسق  داخل  دحضها  وال  عليها  الربهنة  ال  ميكن  ال  صيغاً  دامئاً  يحوي  للمسلامت 

»هذه  ما  يقول شخٌص  القدم حني  منذ  املعروف  املثال  املوقف  يشبه هذا  نفسه]]]. 

)وهذا هو  كاذبٌة  أو  إما صادقٌة  قضيٍة هي  كلَّ  أن  افرتضنا  ما  وإذا  كاذبٌة«.  القضية 

اكتامل النسق(، فإن هذه القضيّة تصدق تحديداً إذا كانت كاذبة. لذا فهناك تناقٌض]]].

وبغّض النظر عام إذا كان هوكنغ قد اقتبس من غودل وفهمه جيداً أم ال، فإن ما 

فعله بكلِّ هذا هو أنه كرر الخربات التي كانت لعلامء الرياضيات والفيزياء النظريّة 

السابقني عليه لعقوٍد مضت. ذلك ألن تطور الرياضيات أدى تقريباً عام 1910 إىل خالٍف 

حول أسسها، وهو الخالف الذي مازال قامئاً حتى اآلن وخاصًة حول مكانة نظرية الفئات 

ومبدأ الثالث املرفوع]4]. فلن يندهش أولئك الذين يهتمون بشدٍة بنتائج العلم -وهو ما 

 )GOD( أفعله منذ ]5]-1970 بالتغري الذي حدث يف تفكري هوكنغ. لذا، فهل هناك إله

بدالً من نظريٍة موحدٍة كبريٍة )GUT(؟ أريد أن أتحقق من هذا املبدأ تحديداً، ولكن 

بعد أن أتناول مشكالت أسس الرياضيات.

الخالف حول أسس الرياضيات

منذ بداية العرص الحديث، تطورت الرياضيات جنباً إىل جنب الفيزياء بخطٍّ مستقيٍم. 

ومع انطباقها عىل امليكانيكا الساموية وعلوم الصوتيات والبرصيات والكهرباء وأخرياً عىل 

بعد نرٍص. وبالتايل أال ميكن  العلم والتكنولوجيا، كانت تحقق نرصاً  كلِّ فرٍع من فروع 

تحقيق حلم وجود علٍم ريايضٍّ شامٍل ذلك الذي بدأه ديكارت وليبنتز؟ سأحاول يف هذا 

[1[-Kurt Godel.

]2]-بالنسبة لهؤالء الذين هم عىل علٍم باملوضوع، فإن الصياغة الدقيقة هي: يف كلِّ نسٍق صوريٍّ مؤسٍس عىل قواعَد انطالقاً من مسلامٍت وخاٍل من التناقض، 

وميكن وصفه يف املنطق من املستوى األول ووصف األعداد الطبيعية فيه باإلضافة والرضب، فإن هناك دامئاً صيٌغ ال ميكن ال إثباتها وال تفنيدها داخل النسق.

]3]-ميكن تقديم الربهان هنا مبثال يثبت عدم إمكانية الربهنة عليه. أشعر باالمتنان لـ أورلريك فلجرن Ulrich Felgner أستاذ املنطق يف جامعة توبنجن 

"أسس وتاريخ الرياضيات The Foundations and History of Mathematics“ لهذا املرجع والقرتاحاته القيمة األخرى.

]4]-راجع عرض املناظرة يف:

C. Parsons, “Mathematics, Foundations of,” in Encyclopedia of Philosophy )London, 1967( 5:188- 213.

[5[-H. Kung, Does God Exist? An Answer for Today. )London and New York, 1978(, A.III.1: “The Epistemological Discussion”.
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الجزء أن أتناول مشكلًة عويصًة تؤثر بشكٍل أسايسٍّ يف أولئك املهتمني بالرياضيات واملنطق 

اهتامماً  األقل  أولئك  وبإمكان  والدين.  العلم  بني  العالقة  هامٌة عىل  تأثرياٌت  لها  أن  إال 

بالرياضيات واملنطق تخطي هذه الصفحات.

هل ميكن أن تكون هناك رياضياٌت بدوِن تناقٍض؟ غودل

إن ما أدى إىل هذه املشكلة هي محاولة جعل الرياضيات العلم األسايس والشامل 

لكل يشٍء: لقد هددت نظرية الفئات التي اخرتعها عامل الرياضيات األملاين جورج كانتور]]] 

)1845 – 1918( دقة الرياضيات وخلوها من التناقضات. إذ أدت إىل ظهور معضالٍت 

ومفارقاٍت وتناقضاٍت: قضايا ميكن الربهنة عىل صدقها وكذبها يف الوقت نفسه. املثال 

الشهري هو مثال »فئة كل األعداد الرتتيبية« )وفقاً لبورايل- فوريت(: لكلِّ فئٍة من فئات 

األعداد الرتتيبية هناك عدٌد ترتيبيٌّ أكرُب من كل األعداد الرتتيبيّة املوجودة يف الفئة. إال 

أنه ال ميكن أليِّ عدٍد ترتيبيٍّ أكرَب من »فئة األعداد الرتتيبّية« أن يوجد يف هذه الفئة 

)ألنه أكرب(، ومع هذا -كام ميكن الربهنة عىل ذلك يف الوقت نفسه- يجب أن يوجد يف 

الفئة )وإال لن يكون لدينا فئة كل األعداد الرتتيبيّة(.

ومن ثم فقد أدى التعامل مع املفارقات الرياضية املنطقية وكذلك املفارقات اللغوية 

)البنائية أو السيامنتيكية( يف الرياضيات إىل ظهور أزمٍة خطريٍة حول أسس الرياضيات. 

فألول مرٍة يف تاريخ الرياضيات تظهر مشكلٌة خلّو النظريّة الرياضيّة من التناقض. ولقد 

ظهرت محاوالٌت كثريٌة لحل هذه املشكلة بأساليَب وطرٍق مختلفٍة يف التفكري. ويف النهاية 

يناقض أحدها اآلخر )وكانت  املنطق ولكن  ظهرت ثالثُة تفسرياٍت قياسيٍة مختلفٍة يف 

يف الوقت نفسه مدارس يف الرياضيات(: النزعة املنطقية )فريدريك لودفيغ غوتلوب 

اجربتس  )لويتزن  الحدسية  النزعة  وايتهد]4](،  نورث  ألفرد  رسل]]]،  برتراند  فريجة]]]، 

جان بروور]5](، ثم النزعة الصورية )دافيد هلربت]6](. ولكن مل تستطع النزعة املنطقية 

[1[-Georg Cantor.

[2[-F. L. G. Frege.

[3[-B. Russell.

[4[-A. N. Whitehead.

[5[-L. E. J Brouwer.

[6[-D. Hilbert.
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التي تشتق املنطق من الرياضيات وال النزعة الحدسية التي حاولت أن تؤسس املنطق 

انطالقاً من بعض الحدوس الرياضية األساسية أن تلقى قبوالً عاّماً. واألمر ينسحب أيضاً 

عىل النزعة الصورية التي رأت يف كلٍّ من املنطق والرياضيات يف الوقت نفسه نسقاً من 

القواعد نتج عن حساب املصادرات )تاركًة كل املعاين جانباً(.

عىل هذا النحو تقف النظريّة الثانية لعدم االكتامل لـ كورت غودل 1930 يف سياٍق 

النظريّة عىل أن املرء ال ميكنه أن يثبت خلّو نسٍق  . لقد برهن غودل يف هذه  تاريخيٍّ

-معقٍد بشكٍل كاٍف- من التناقض بوسائل من داخل النسق ذاته. وهو ما يعني أن معظم 

أنساق املسلامت الرياضية ليست يف وضعٍ ميكنها معه أن تربهن عىل خلّوها هي ذاتها 

من التناقض. مل يكن من املمكن حامية الفكر الريايض برباهنَي بنائيٍة متناهيٍة عن الخلو 

. ودارت املالحظة الذكية واملضحكة يف الوقت نفسه  من التناقض بطريقٍة ملزِمٍة بشكٍل عامٍّ

التالية بني علامء الرياضيات: الله موجوٌد ألن الرياضيات خاليٌة من التناقض، والشيطان 

موجوٌد ألنه ال ميكن الربهنة عىل هذا الخلّو من التناقض )أندريه وايل]]](.

الصادر عام 1961  الشهري  هانز هرمز]]] يف كتابه  الرياضيات واملنطقي  الحظ عامل 

)إمكانّية العد، إمكانّية التحديد، إمكانّية الحساب]]]( أنّه:

 »بالنسبة للدور املهم الذي تقوم به الرياضيات اليوم يف تصورنا للعامل... فإنه 

من املهم للغاية... أّن عامل الرياضيات استطاع أن يبني مبناهَج رياضيٍة دقيقٍة أن 

هناك مشكالٍت رياضيًة ال ميكن تناولها مبناهج حساب الرياضيات«]4].

الطبيعي  »القانون  إمييل بوست]5]- عن  نهج  يف ذلك  -متابعاً  يتحدث هرمز هنا   
الخاص بحدود ريضنة]6] قوة اإلنسان العاقل.« ]7]

[1[-Andre Weil.

[2[-Hans Hermes.

[3[-Enumerability, Decidability, computability.

[4[-H. Hermes, Enumerability- Decidability- Computability )Berlin 1969(, vi.

يشري هنا هرمز إىل مبدأ جودل األول يف عدم االكتامل. راجع فيام يتعلق بصعوبة االنتقال من اللغة العادية إىل اللغة الصورية للرياضيات واملنطق:

 Hermes, Einfuhrung in die mathematische Logik. Klassischer Pradikaten Logik, 2nd. Ed.)Stuttgart 1969(.

[5[-Emil L. Post.

[6[-mathematizing.

[7[-Hermes, Enumerability- Decidability- Computability, vi.
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يبدو  وقد  األوهام.  من  خاليًة  رياضياٍت  يريدون  -إذاً-  أنفسهم  الرياضيات  علامء 

الحكم الذي أطلقه عامل الرياضيات األمرييك املهم موريس كالين]]] )1908–1992( وفقاً 

لبعض زمالئه حكامً مبالغاً فيه -بل وضاّراً- ولكّنه حكٌم ميكن فهمه يف ضوء الكثري من 

الشكوك]]] األساسيّة التي ال يعي بها الكثري من علامء الرياضيات إال قلياًل. لقد اتضح هذا 

األمر بصورٍة جيدٍة بالنسبة يل من خالل الحوارات. فلقد كتب كالين عام 1975 وذلك 

قبل ظهور كتاب هوكنغ -الذي حقق نسبًة عاليًة من املبيعات- بعقٍد من الزمان، يقول:

»إن الحالــة الراهنــة التــي عليهــا الرياضيــات حالــة مؤســفة. إذ عليهــا أن تهجــر 

ــات، كــام أخفــق  ــد أخفقــت محــاوالت اســتبعاد املفارق اِّدعاَءهــا الصــدق. لق

التأكيــد عــى خلــوِّ بُناهــا مــن التناقضــات. والجميــع يختلفــون بشــأن تطبيــق 

ــه.  ــرتاض علي ــل لالع ــري القاب ــان غ ــاء الربه ــر اِدع ــا أن نهج ــلامتها... علين مس

ــا مجموعــٌة مــن  ــات بأنه ــم يســتطع التصــور الســائد عــن الرياضي وأخــرياً، فل

البنــى، يتأســس كلٌّ منهــا عــى مجموعــٍة مــن املســلامت أن يضــّم كلَّ مــا كان 

ــات«]]]. ــه الرياضي يجــب أن تحتوي

ما من نظرّية نهائّيٍة لكل شيٍء]4]:

 يف املامرسة الرياضية اليومية، تؤدي التساؤالت التي تثريها املشكالت املتعلقة بأسس 

الرياضيات دوًرا ثانويّاً، فام هو مهمٌّ بالنسبة ملحورنا هو أن الريايض أو الفيزيايئ الذي 

يهدف إىل »معرفة عقل اإلله« قد يكون مضطرّاً إىل التصدي بجديٍّة للتساؤالت الفلسفيّة 

أسس  كانت  إذا  اآلن:  نطرحه  الذي  والسؤال  الفيزياء.  الحال يف  مثلام هو  والالهوتيّة 

الرياضيات غرَي مربهنٍة غالبًا، فهل ينبغي عىل املرء صياغة الدعاوى الكلية للرياضيات 

والتفكري العلمي مبزيٍد من التواضع وضبط النفس؟ اليوم يرى ستيفن هوكنغ]5] أنه:

[1[-Morris Kline.

[2[-uncertainties.

[3[-M. Kline, “Les Fondements des mathematiques,” La Recherche 54 )Mar 1971(: 200208 هنا   ,208-. Kline, Mathematical 

Thought from Ancient to Modern Times )New York, 1972(.

]4]-بدءاً من هنا حتى نهاية الفصل، الرتجمة لألستاذ الدكتور صالح عثامن، أستاذ املنطق وفلسفة العلوم جامعة املنوفية.

[5[-Stephen Hawking.
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»إذا كانــت هنــاك نتائــُج رياضّيــٌة ال ميكــن الربهنــة عليهــا، فــإن مثــة مشــكالٍت 

ــن  ــون م ــاهد الك ــًة تش ــنا مالئك ــن لس ــا... فنح ــؤ به ــن التنب ــًة ال ميك فيزيائّي

ــن  ــه، وم ــذي نصف ــون ال ــن الك ــزٌء م ــا باألحــرى ج ــا ومناذجن ــل إنن ــارج، ب الخ

ثــمَّ فالنظريّــة الفيزيائّيــة لهــا مرجعيتهــا الذاتيــة، مثلــام هــو الحــال يف مربهنــة 

ــٍة«]]]. ــا غــريُ مّتســقةٍ أو غــريُ مكتمل ــا إّم ــع أنه ــذا ميكــن للمــرء أن يتوق غــودل، ول

 عىل أنه بعد إخفاق محاولته الهادفة لوضع نظريٍّة موحّدٍة تزعم معرفة عقل اإلله، 

اعرتف هوكنغ يف النهاية بشكٍل مبارش أن »بعض الناس سوف يُصابون بخيبِة أمٍل كبريٍة 

إذا مل تكن مثَة نظريٌّة نهائّيٌة ميكن صياغتها كمجموعٍة متناهيٍة من املبادئ«. وذهب 

ًا عن ذلك بقوله: هوكنغ إىل أنه ينتمي إىل هذا املُعسكر، ُمعربِّ

ُت رأيــي، وأنــا اآلن ســعيٌد بــأّن ســعينا نحــو الفهــم لــن ينتهــي أبــًدا،  »لكنــي غــريَّ

وأننــا ســنواجه دوًمــا تحديًــا بكشــٍف جديٍد«.

لذا يجعل هوكنغ من الرضورة]]] فضيلًة، »فبدونها سوف نُصاب بالركود، وقد أكدت 

مربهنة غودل أّن مثة عمالً بشكٍل دائٍم لعلامء الرياضيّات«، وبالطبع لعلامء الفيزياء.

 فرصٌة لالستفادة من النقد الذاتي:

 وهكذا فإن الطموح املتغطرس للفيزيايئ الذي أراد أن يُدرج العامل بأكمله يف نظريٍّة 

فيزيائيٍّة واحدٍة، غريِ عابٍئ مبا تثريه الفلسفة والالهوت واألنرثبولوجيا من مشكالٍت، قد 

سقط عىل أرض الواقع. وبإمكاننا أن نفهم تعليق جون كورنويل]]] )مدير مرشوع البُعد 

ح قائالً: العلمي واإلنساين بكلية يسوع بكاليفورنيا(، إذ رصَّ

»إن ُشهرة هوكنغ« –التي مل تُثمر أيَّ نظريٍّة تم اختبارها عى مستوى نظريات 

آينشتاين]4]، بوهر]5]، ديراك]6]، أو هيزنربغ]7]–، »كانت تقوم عى فكرة أنه كان يف 

.Gödel and the End of Physics »1]-لهذا االقتباس واالقتباسات الثالثة التالية، انظر هوكينج: »جودل ونهاية الفيزياء[

[2[-Necessity.

[3[-John Cornwell.

[4[-Einstein.

[5[-Bohr.

[6[-Dirac.

[7[-Heisenberg.
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سباٍق مع الزمن من أجل اكتشاف الحقيقة النهائية للوجود قبل موته. وباعرتافه 

أن هناك دامئًا شيًئا مل يُكتشف بعُد، ينضّم اآلن إىل صفوف العامة فكريّاً. بل قد 

يُسلّم -كام فعل العامل الربيطاين الالمع جون بوردون ساندرسون هالدن]]]- بأن 

الكون قد ال يكون فقط عِصّياً عى التخيُّل، بل عصّياً أكرث مام ميكننا أن نتخيل«]]].

 وقد بنّي هوكنغ مع صديقة وزميل عمله روجر بيرنوز]]] أن »نظريّة آينشتاين يف 

النسبّية العاّمة تنطوي عى أن املكان والزمان قد بدآ باالنفجار العظيم، وينتهيان 

ح أيًضا وجهات نظره التجريبية حول  يف الثقوب السوداء«]4]]5]*. لكّن هوكنغ قد صحَّ

الثقوب السوداء، تلك الرتكيزات الهائلة من الكتلة الكثيفة للغاية التي تتشكل لدينا 

يف مركز درب التبانة، ورمبا أيًضا يف مركز معظم املجرات ]6]. إن الثقب األسود –الذي 

 1873( شفارتزشيلد]7]  كارل  األملاين  الفيزيايئ  بعيد  زمٍن  منذ  قياساته  د  وحدَّ وصفه 

– 1916(– ينشأ حني يحرتق وينهار نجٌم ضخٌم بشكٍل بارٍز، وتحت ضغط جاذبيته 

الخضوع  عىل  تستعيص  بحيث  للغاية،  مركزٍة  املادة  من  كتلٍة  إىل  يتكاثف  الخاصة 

إىل  األرض  تتحول  ليك  املثال،  سبيل  عىل  الكّم.  ميكانيكا  وقوانني  الجاذبية  لقوانني 

ثقٍب أسوَد يجب أن تكون مبثابة كرٍة نصف قطرها أقل من سنتيمرت، وليك تتحول 

الشمس إىل ثقب أسود يجب أن يصل نصف قطرها إىل أقل من ثالثة كيلومرتات ]8].

[1[-B. S. Haldane.

]2]-ج. كورنويل: »مطلب هوكنغ: بحٌث بال نهاية« Harwking’s Quest: A Search without End، تابلت، 7 مارس 2014.

 Rouse Ball بول  أستاذ كريس روز  بريطاينٌّ، وهو حاليّاً  رياضياٍت وفيزياء  عامُل  )من مواليد سنة 1931(،   Sir Roger Penrose برنوز ]3]-السري روجر 

للرياضيات بجامعة إكسفورد )املرُتجم(.

]4]-قارن: »عن ستيفن – تاريٌخ مخترٌص يل« About Stephen: An Brief History of Mine، فيديو متاح يف:

 hawking.org.uk/about/about.html.

للقارئ  آخر. وميكن  ُمتاًحا عىل موقع ستيفن هوكنغ، ورمبا تم حذفه أو نقله إىل موضعٍ  إليه عبارة عن ملف فيديو كان  امُلرتجم: املرجع املشار   *-[5[

مشاهدة الفيديو ذاته عىل موقع يوتيوب متبًعا الرابط التايل:

Movie Hunter. )2015, Jan. 7(. Stephen Hawking: A Brief History of Mine )2013( [Video file[. Retrieved from youtube.com/

watch?v=0A0J3WHgUx0.

ومثة فيديو آخُر مامثٌل تحت عنواٌن تاريٌخ مخترص لستيفن هوكنغ، متاٌح عىل الرابط التايل:

Perimeter Institute for Theoretical Physics. )2011, Nov. 23(. Brief History of Stephen Hawking [Video file[. Retrieved from 

youtube.com/watch?v=utNQe7ZPH0Y&feature=youtu.be.

]6]-لالطالع عىل ما ييل انظر التقرير املنشور يف صحيفة إنرتناشيونال هريالد تريبيون بتاريخ 18/17 يوليو 2004، »هوكينج يرتاجع عن الثقوب السواداء« 

.Hawking Backpedals on Black Holes

[7[-Karl Schwarzschild.

]8]-هذا مع ثبات الكتلة الحالية لكل منهام، تلك التي تنضغط لتصبح بال فراغات بينية يف ذراتها وبني جسيامت نوي ذراتها )امُلرتجم(.
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)أفق  معيَّناً  املبكرة سنة 1976، فإن كلَّ يشٍء يتجاوز حّداً  هوكنغ  لنظريّة   ووفًقا 

الحدث]]]( ]]] يتم ابتالعه داخل الثقب األسود بسبب الثقالة والكثافة الشديدة التي 

متنع حتى الضوء من الفرار منه، وقد صادر هوكنغ عىل فكرة اإلشعاع النقي]]] الذي ال 

يحوي أيَّ معلوماٍت. ويف سنة 1997، راهن هوكنغ عىل نطاٍق واسعٍ –مبشاركة زميله 

األمرييك جون بريسكيل]4]– عىل أن املعلومات التي يبتعلها الثقب األسود تظل مخفيًة 

إىل األبد ولن يتم إطالق رساحها عىل اإلطالق.

 ومع ذلك، أعلن هوكنغ –يف املؤمتر السابع عرش عن النسبيّة العاّمة والجاذبيّة الذي 

ُعقد يف يوليو من سنة 2004 مبدينة دبلن– أن املعلومات يف النهاية ميكن أن تظهر من 

خالل التقلبات عىل حافة الثقب األسود. لقد خرس رهانه، ويف الوقت ذاته، نقَّح وجهة 

نظره التي طرحها قبل ثالثني عاًما، القائلة بأن االختفاء املزعوم للامدة والطاقة داخل 

الثقب األسود ينبغي تفسريه بفكرة األكوان املوازية لكوننا. إن االضطرابات الهائلة التي 

تحدث عندما تنهار النجوم ال ترسل الطاقة واملادة التي امتصتها إىل كوٍن مواٍز، بل إن 

كلَّ يشٍء يظل يف كوننا وينجو من الفناء يف الثقب األسود يف شكٍل مضغوٍط، »فليس 

مثَة كوٌن وليٌد كام ظننت من قبُل«]5]،. وأعرب هوكنغ عن أسفه الشديد ألنه اضطر إىل 

تخييب ظن املجتمع العلمي.

 عالوًة عىل ذلك، ووفًقا لــ رودولف تاشرن]6] )أستاذ الحوسبة العلميّة بفيينا(، تؤدي 

مربهنة غودل األوىل يف عدم االكتامل إىل النتائج التالية لخرباء الحاسوب: ليس مثة إجراٌء 

كيلٌّ ميكن أن تقوم به آلٌة حاسبٌة، بحيث تقرر –بالنسبة لكل برامج الحاسوب– ما إذا 

[1[-Event Horizon.

]2]-أفق الحدث وفًقا للنسبية العامة هو حدٌّ يف املكان–زمان يُشكل منطقًة حول الثقب األسود، بحيث ال يستطيع الراصد من إحدى جهتيه أن يلحظ 

أيَّ حوادث بالجهة األخرى املحيطة بالثقب األسود، وذلك ألن الضوء املنبعث من هذه الجهة ال ميكن أن يتجاوز هذا الحد ليصل إىل الراصد. وترجع عدم 

قدرة الضوء عىل النفاذ من هذا الحد إىل الجاذبية الشديدة للثقب األسود التي تبتلع الفوتون داخل الثقب وتحول دون نفاذه. وقد وجد هوكنغ الحًقا 

أن هذا الوصف ألفق الحدث يتعارض مع قوانني الفيزياء الكمية، حيث إن تأثريات ميكانيكا الكم حول الثقب األسود تتسبب يف تقلٍب كبريٍ يف نسيج 

املكان–زمان وتجعل من املستحيل تواجد حدٍّ واضٍح يف الفضاء، أي إن أفق الحدث من املمكن أن يختفي يف النهاية ما يسمح بخروج أيِّ يشٍء كان محتجزًا 

بداخله )املرُتجم(.

[3[-Pure Radiation.

]4]-جون فيليب بريسكيل John Phillip Preskill )من مواليد 1953(، أستاذ الفيزياء النظريّة مبعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا )امُلرتجم(.

]5]-ستيفن هوكينج: »رسالة من أسوشييتد برس« S. Hawking, communication from AP، 22 يوليو 2004.

[6[-Rudolf Taschner.
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كانت هذه الربامج ستتوقف يف النهاية لتُنتج خرًجا، أم أنها ستظل تعمل دون انقطاٍع 

يف حلقٍة ال متناهيٍة. تلك هي الرسالة الفائضة للمعتقد الديني غالبًا، أعني عدم إمكانية 

وجود حاسوٍب لديه معرفٌة بكلِّ يشٍء، وقادٍر عىل كل يشٍء. وعىل أيِّ حاٍل فإن التصور 

الدقيق لآللة الحاسبة ال بد وأن يُواجه باإلخفاق، ألننا سنظل دوًما أمام يشٍء يصعب 

فهمه]]]. وحتى قبل تاشرن، أدرك غودل وبرهن عىل أن »مشكلة التوقف«]]] ال حلَّ لها.

أسأل  املامثلة –وأنا  العقلية  العلامء من ذوي  وكافة  لكلٍّ من هوكنغ  إذاً  يأِن  أمل   

نفيس– أن يفحصوا، ال فقط التخمينات الرائعة وبعض وجهات النظر التجريبية، ولكن 

أيًضا األسس الوضعية لفكرهم العلمي، تلك التي متتد جذورها إىل القرن التاسع عرش؟ 

لن تكون هذه العملية هينًة عىل أيِّ حال، نظرًا لتأثريها عىل أسس الرياضيات واملنطق، 

العامل، وال ياُلحظ بعض  إزاء  إنها وجهُة نظٍر  أكرُث من مجرِد نظريٍة،  فالوضعية]]] هي 

علامء الطبيعة أنهم يبحثون يف العامل من خالل الرؤى الوضعية، وهو ما يستلزم منا اآلن 

إلقاء الضوء عىل وجهة نظر الوضعية إزاء العامل.

أوجه القصور في الوضعية:

 ال يحتاج ستيفن هوكنغ إال للتشاور مع زميله الربيطاين البارز كارل بوبر]4] )فيينا 

1902 – لندن 1994( الذي كان أستاًذا للمنطق والعلم النظري بكلية االقتصاد يف لندن 

منذ سنة 1946، يك يزداد معرفًة يف مرحلٍة مبكرٍة بالحدود األساسية للعلوم الطبيعيّة، 

فالسفًة  والتي شملت  الوضعيّة،  فيينا  من حلقة  مقربٍة  شبابه عىل  بوبر يف  كان  فقد 

ورياضيّني وعلامء التفوا حول مورتز شليك]5] تلميذ ماكس بالنك]6]. ]7] وقد ضمت الحلقة 

]1]-رودلف تاشرن: األرقام يف عملها: منظور ثقايف Der Zahlen gigantische Schatten، فيسبادن، 2004.

]2]-مشكلة التوقف )Stop or Halting Problem( هي إحدى مشكالت نظرية الحوسبة، وتتمثل ببساطة يف عدم قدرة الحاسوب، إذا ما كان به برنامج 

عشوايئ ذو مدخل معني، عىل تحديد ما إذا كان الربنامج سيُنهي عمله بناتج معني أم سيستمر يف العمل إىل ما ال نهاية. وقد أثبت آالن تورنج سنة 1953 

أنه ال توجد خوارزمية عامة )سلسلة من الخطوات الثابتة( بإمكانها حل مشكلة التوقف )املرُتجم(.

[3[-Positivism.

[4[-Karl Popper.

[5[-Moritz Schlick.

[6[-Max Planck.

]7]- قارن مورتز شليك: »مقاالت ُمجمعة Gesammelte Aufsdtze 1926 »1936/1926-1936 )فيينا 1938(. وبالنسبة لشخصية شليك املعقدة )حيث 

مل يكن ضد امليتافيزيقا متاًما( راجع الخطاب التذكاري الذي أعاد تلميذه فريدريك وايزمان Friedrich Waismann طباعته كتصدير للكتاب املذكور؛ ففي 

سنة 1930 أعلن شليك »التحول يف الفلسفة«، مشريًا إىل كل من ليبنتز وفريجه ورسل، وفتجنشتني بصفة خاصة.
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أيًضا كورت غودل، ونرشت يف سنة 1929 بيانًا تحت عنوان »رؤية علمّية للعامل]]]« ]]]، 

أكدت فيه أّن مثة نوعنْي فقط من الُجمل ميكن اعتبارهام ُجمالً ذات معًنى، يتمثل النوع 

؛ بينام  األول يف ُجمل الرياضيات واملنطق، وهي ُجمٌل صوريٌة خالصٌة دون محتًوى تجريبيٍّ

يتمثل النوع الثاين يف ُجمل العلوم التجريبيّة، وهي الجمل التي ميكن إثباتها متاًما من خالل 

التجربة. فهل كل الُجمل امليتافيزيقيّة –غري الخاضعة للفحص التجريبي– ال معنى لها؟

هل يمكن رفض الجمل غير الخاضعة للفحص التجريبي؟ )بوبر(:

التجريبي  باملعنى  »معطًى«  كـ  ما  شيئًا  تفرتض  التي  املنطقيّة،  الوضعيّة  تعد  مل   

الحال  ابتداٍء، مثلام هو  الحواس كنقطة  لُحججها، ترغب يف قبول خربة  نهايئٍّ  كأساٍس 

بالنسبة للوضعية التجريبية القدمية التي دشنها الفيسلوف الفرنيس أوغست كونت]]]، 

تُعد  كانت  الحواس  خربة  لكن   ،1830 سنة  »الوضعّية«  مصطلح  كونت  صكَّ  حيث 

الوضعّية  عن  الناس  تحدث  الحد  هذا  وإىل  التأكيدات،  كل  لصحة  املسيطرة  السلطة 

املنطقّية الجديدة أو النزعة التجريبّية]4].

 لقد تأثر الوضعيون الُجدد بعمٍق –بعد قرٍن من كونت– مبوضوعية ورصامة ودقة 

العلوم الطبيعية والرياضيات، وطالبوا أيًضا بالفحص التجريبي للفلسفة، مبعنى فحص 

إال  معًنى  وذاَت  واقعًي  جملٍة  أيُّ  تُعدُّ  فال  للتحقق؛  الفلسفة  جمل  كل  قابلية  مدى 

ِقبل  من  للفحص  قابلًة  تكون  أو  للمالحظة،  مبارشًة  تخضع  حالٍة  عن  تُعرّب  التي  تلك 

أيُّ  هناك  يكون  لن  الفلسفة  وتلك  العلم  هذا  مثل  يف  أنه  الواضح  ومن  التجريبيني. 

اعتباٍر للقضايا غري الخاضعة للفحص التجريبي، مبا يف ذلك القضايا الدينيّة وقضايانا عن 

الله. وبهذا املعنى تقترص وظيفة الفلسفة عىل التحليل املنطقي للغة العلم، حيث يتم 

استبعاد امليتافيزيقا متاًما، ويغدو الالهوت بشكٍل قبيلٍّ بال معًنى.

[1[-Scientific View of the World.

]2]-باإلضافة إىل مورتز شليك وكورت جودل ورودلف كارناب، ضمت حلقة فيينا كأعضاء أساسيني كل من هربرت فيجل Herbert Feigel، فيليب فرانك 

Philipp Frank، هانز هان Hans Hahn، فيكتور كرافت �Vietor Kra، كارل مينغر Karl Menger، أوتو نيوراث Otto Neurath، وفريدريك وايزمان 

)باالرتباط مع هانز ريشنباخ Hans Reichenbach يف برلني.

[3[-Auguste Comte.

[4[-Empiricism.
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، أليس »اعرتاف« الوضعي بأن املشكالت امليتافيزيقيّة هي   ومع ذلك، وبشكٍل عامٍّ

مجرُّد مشكالٍت زائفٍة بال معًنى ميثل تفكريًا رغبويّاً )مجرد أمنيٍة(؟ كان هذا هو اعرتاض 

بوبر يف مرحلٍة مبكرٍة:

»إن هــذه الرغبــة... ميكــن دامئـًـا أن تكــون مرضيــًة. وال يشَء أســهَل مــن تبيــان 

أّن مشــكلًة مــا ال معنــى لهــا أو أنّهــا زائفــٌة. كل مــا عليــك فعلــه هــو أن تركــز 

عــى املعنــى الضيــق املريــح لكلمــة »معنــى«، وســوف تجــد نفســك عــى الفــور 

ُملزًمــا بــأن تقــول عــن أيِّ ســؤاٍل غــريِ مريــح أنــك غــريُ قــادٍر عــى أن تجــد لــه 

ــه مــا مــن مشــكلة ذات معنــى  ــى! وفضــالً عــن ذلــك، إذا ســلَّمت بأن أيَّ معًن

بخــالف تلــك التــي تنطــوي عليهــا العلــوم الطبيعيــة، فــإن أيَّ مناقشــٍة حــول 

ــى. إن معتقــد املعنــى –مبجــرد  تصــور »املعنــى« ســوف تغــدو أيًضــا بــال معًن

ــل  ــه، ب ــال يتســنى بعدهــا مهاجمت ــد فــوق املعركــة، ف ــو إىل األب تتويجــه– يعل

ًنــا وحاســامً«]]]. يغــدو –عــى حــدِّ تعبــري فتجنشــتني]]]– ُمحصَّ

 لكـن األمـل املمتـزج بالتفـاؤل لـكلٍّ مـن مورتز شـليك ورودلـف كارنـاب، وغريهم 

مـن أعضـاء حلقـة فيينـا، بـأن املسـتقبل سـوف يـؤول إىل النزعة التـي تهدف قبـَل كلِّ 

يشٍء إىل الوضـوح، قـد دمرتـه النازيـة والفاشـية؛ ففـي بواكري سـنة 1935 هاجر كارناب 

إىل الواليـات املتحـدة األمريكيـة، ويف سـنة 1936 قُتـل شـليك بطلـٍق نـاريٍّ مـن تلميـٍذ 

سـابٍق لـه، ويف سـنة 1937 هاجـر بوبـر إىل نيوزيالنـدا، ويف سـنة 1938 هاجـر األعضـاء 

اآلخـرون بــ حلقـة فيينـا، الذيـن كان أغلبهـم مـن اليهـود وتـم حظـر نشـاطهم. ومـع 

ذلـك، وبسـبب هـذا تحديـًدا، امتـدت الوضعيـة املنطقيـة إىل العـامل األنجلوسكسـوين، 

وهـذا يجعـل األمـر األكـرث إلحاًحـا هو السـؤال النقـدي: هل مثة مشـكالٌت زائفـٌة فقط 

بـال معًنى؟

[1[-Wittgenstein.

]2]- كارل بوبر: منطق الكشف العلمي The Logic of Scientific Discovery )1934؛ لندن 2002(، ص 29.
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هل بمة مشكالٌت زائفٌة فقط بال معًنی؟

 كانت تلك هي املعضلة الداخلية]]] التي سببت أزمًة لربنامج الوضعية املنطقية، 

عىل  االعرتاضات  تعددت  وقد  املطاف.  نهاية  يف  أنفسهم  املناطقة  بها  واعرتف  بل 

للتصّورات  بوضوٍح  ًدا  ُمحدَّ تعريًفا  أن نضع  مثالً  بالعلم؛ فهل ميكن  اإلميان  مثل هذا 

البحث  مجرى  عىل  هذا  يعتمد  أال  »الذرة«؟  تصور  مثل  الطبيعيّة  للعلوم  األساسيّة 

الذي يتغري باستمراٍر، بحيث أننا كلام سعينا إىل وضوح التصورات عجزنا عن بلوغه؟ 

املعرفة  بإمكاننا يف  للتجزئة(؟ وهل  القابلة  )غري  ذاتها  »الذرة«  كلمة  العلم  ينبذ  أمل 

والبحوث الرياضية والعلمية أن نستبعد متاًما الذات العارفة )أي الرشوط واالفرتاضات 

ووجهات النظر والرؤى الذاتية(؟ وهل يجب عىل كل علم أن يتبنى املنهج الريايض 

العلمي بوصفه املنهج الرشعي الوحيد؟ أمل يتم السعي يف ذلك الوقت إىل لغٍة موحدٍة 

للعلم، ويف معيتها ثبت بوضوٍح أن وحدة العلم هي مجرُد وهٍم؟

 ومع ذلك، علينا أن نطرح سؤاالً أعمَق حول »املعنى« و »الالمعنى«: هل من املرشوع 

يُحّدد  أن  يستطع  مل  إذا  معًنى«  »بال  بوصفها  معينًة  قبليًة  تساؤالٍت  املرء  يستبعد  أن 

الخربة  باستخدام مصطلحاٍت تجريبيٍة رياضيٍة؟ وبأيِّ حقٍّ يجعل  بـ »املعنى«  يعنيه  ما 

التجريبية للحواس معياًرا للمعنى؟ أال يتخذ بذلك موقًفا ميتافيزيقيّاً، ومن ثَمَّ بال معًنى، 

ويُعلن يف الوقت ذاته أن ألفْي سنٍة من التفكري الناقد يف امليتافيزيقي هي بال معًنى؟ هل 

»التغلب عىل امليتافيزيقا بالتحليل املنطقي للغة« –وتلك عبارة كارناب– قد تم تحقيقه 

مبثل هذا التوجه؟ وهل كلُّ ما هو ميتافيزيقيٌّ ال يعدو أن يكون بالفعل سوى رضٍب من 

رضوب الخيال؟ هل الجمل امليتافيزيقية هي مجرُّد جمٍل زائفٍة حّقاً؟ وهل التصورات 

امليتافيزيقيّة مثل املطلق]]]، غري املروط]]]، كينونة الكيان]4]، أنا]5]، هي محُض تصوراٍت 

[1[-Internal Aporia.

 Jacques Derrida )1930 – كلمة يونانية تعني الهوة التي ال قرار لها، أو الطريق املسدود، وقد استخدمها الفيلسوف الفرنيس جاك دريدا :Aporia 

2004( لنقد النصوص التي تحتوي عىل ثغرات وتناقضات )املرُتجم(.

[2[-Absolute.

[3[-Unconditional.

[4[-Being of the entity.

[5[-The I.
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زائفٍة؟ أال تختلف كلمة »إله«]]] عن كلمٍة ُمختلقٍة بال معًنى مثل »بابيغ«]]]، التي ال تخضع 

أليِّ معياٍر للمعنى؟]]] هل التمييز بني التوحيد]4] واإللحاد]5] والالأدرية]6] حّقاً بال معًنى؟ هل 

يجب أن ينتهي بنا األمر إىل إعالن »موت اللّه« يف »اللغة« بسبب نجاح الرياضيات والعلم؟ 

عىل العكس: ليس املنطق الحديث ونظرية العلم يف حاجٍة إىل أن يكونا بالرضورة عىل طرف 

نقيٍض من امليتافيزيقا والالهوت. لَِم؟

استحالة البرهنة

ي العلم
کل الجمل صادقٌة، ح�� �ف

 يف وقٍت مبكٍر من سنة 1935، حلَّل كارل بوبر بدقٍة يف كتابه املؤثر »منطق الكشف 

العلمي«]7] قواعد التوصل للفروض والنظريّات العلميّة، وأثبت قصور املنهج االستقرايئ 

يف العلوم التجريبية. لقد طرح السؤال التايل: كيف يصل الباحث إىل نسٍق نظريٍّ من 

خالل تجارب جزئيٍة؟ وكيف ميكن تحقيق رًؤى علميٍة جديدٍة؟ وجاءت إجابته املُحرية 

التكذيب]0]]  خالل  من  بل  والربهان]9]،  التحقق]8]  خالل  من  ليس  التايل:  النحو  عىل 

والتفنيد]]]].

 إن مبدأ التحقق، وهو مبدأٌ محوريٌّ للوضعية املنطقية، مبعنى أنه املطلب الجذري 

للتحقق التجريبي من كلِّ الجمل اإلنسانيّة، لن يضع حّداً للجمل غري الخاضعة للتجربة، 

العلمية: »ففي  املعرفة  الوقت ذاته، وبالتايل كل  التجريبية يف  الفروض  يُبطل  وسوف 

[1[-God.

[2[-Babig.

 Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der»3]-انظر رودلف كارناب: »استبعاد امليتافيزيقا من خالل التحليل املنطقي للغة[

Sprache، إركينتنيس، العدد 2 )1931(: 219 – 241، ص 227.

[4[-Theism.

[5[-Atheism.

[6[-Agnosticism.

[7[-The Logic of Scientific Discovery.

[8[-Verification.

[9[-Proof.

[10[-Falsification.

[11[-Refutation.
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مسعاهم إلبادة امليتافيزيقا، أباد الوضعيون املناطقة أيًضا العلم الطبيعي«]]]. لَِم؟ ألن 

معظم الجمل العلميّة ال ميكن التحقق منها تجريبيّاً، ومن ثَمَّ يجب رفضها باعتبارها 

جمالً زائفًة، »بل إن قوانني العلم ال مُيكن أن تُرد أيًضا إىل جمٍل أوليٍة للتجربة«. خذ 

مثالً الجملة التالية: »كل النحاس ُموصٌل للكهرباء«؛ فليك نُحقق هذه الجملة تجريبيّاً 

ال بد وأن نُخضع كل النحاس يف الكون للفحص للتحقق من هذه الخاصية، وهو أمٌر 

مستحيٌل بالطبع. لذا فإن أيَّ نظريٍّة ال ميكن أن تكون محلَّ ثقٍة استناًدا إىل التجربة التي 

تم تعميم النظريّة انطالقًا منها.

 لقد متثل موقف بوبر املعارض يف أن القوانني العلميّة –التي يجب أيًضا أن تجعل 

تكذيبها  بل ميكن فقط  منها،  التحقق  باملستقبل ممكنة– ال ميكن  الحاسمة  التنبؤات 

باستخدام منهج التجربة والخطأ. خذ مثاالً آخر: إن الجملة »كلُّ البجعِ أبيُض« ال ميكن 

واحدًة  سوداَء  بجعًة  لكّن  العامل،  امتداد  عىل  البجع  كل  نعرف  ال  ألننا  منها  التحقق 

تم اكتشافها يف أسرتاليا كانت كافيًة لتكذيب الجملة »كلُّ البجع أبيُض«. فلنتحلَّ إذاً 

بالتواضع!

»ومــن املؤكــد متاًمــا.. أن املثالّيــة العلمّيــة القدميــة قــد تــوارت مبــا لدينــا مــن 

ــٍة  ــٍة علمّي ــٍن، أو فلنقــْل بشــكٍل إيجــايبٍّ: كلُّ جمل معــارَف مؤكــدٍة لتتجــّى كوث

يجــب أن تظــل مؤقتــًة إىل األبــد، قــد تكــون حّقــاً ُمعــززة، لكــْن، كلُّ تعزيــٍز إمّنــا 

يتعلــق بُجمــٍل أخــرى«]]].

 وهكذا، ففي بداية معرفتنا، ال تكون لدينا سوى تخميناٍت افرتاضاٍت، مناذَج وفروٍض 

تخضع للفحص. ومثة أساٌس نهايئٌّ للجمل العلميّة التي ال ميكن انتقادها، هو بالنسبة لـ 

بوبر »االعتقاد«]]] الذي ينتهي إىل معضلٍة ميؤوٍس منها. وقد تبنى بوبر هذا الرأي انطالقًا 

من الفيلسوف األملاين فرايز يعقوب فريدريش]4] )1773–1843(، فإما التأكيد البسيط 

]1]-كارل بوبر: منطق الكشف العلمي، ص 13.

]2]-املرجع ذاته، ص 280.

[3[-Belief.

[4[-Jacob Friedrich Fries.



559 السطط والثغظ.. بثاغئ ضض افحغاء

عىل الدوغامطيقية]]]، أو الرتاجع الالمتناهي نحو استنتاٍج جديٍد دامًئا، أو النزوع النفيس 

نحو تعميم الخربات الفرديّة ]]]. وكل هذه الطرق غرُي قابلٍة للتطبيق.

كمعياٍر  يُستخدم  أن  ال ميكن  أنه  يعني  التحقق؟  ملعيار  بالنسبة  يعني هذا  ماذا   

إيجايبٍّ للمعنى، أو كقاعدٍة للتمييز بني الجمل ذات املعنى وتلك التي ال معنى لها. رمبا 

أمكننا استخدامه فقط كمعياٍر لتعيني الحدود، أي للتمييز بني الجمل املوثوق بها وغري 

املوثوق بها يف املنطق والرياضيات والعلوم التجريبيّة. ويعني هذا –وضعيّاً– أن هذا 

املعيار العقالين –غري اإليجايب– لتعيني الحدود يفسح املجال أيًضا للجمل غري الفيزيائية 

التي  الجمل  الواسع، أي  باملعنى  التجريبية ذات املعنى، والتي هي ميتافيزيقيٌة  وغري 

التحليل  أن  مؤداها  نتيجة  إىل  هذا  من  بوبر  ويصل  العلمي.  املجال  نطاق  تتجاوز 

»مشكلة  كل  يشمل  وهذا  املبدأُ.  حيث  من  ممكٌن  امليتافيزيقية  للتساؤالت  العقالين 

ذلك  يف  مبا  العامل  فهم  مشكلة  املفكرة«:  الكائنات  بكل  »تعني  التي  الكوزمولوجيا« 

أنفسنا، ومعرفتنا، كجزٍء من العامل ]]].

 وهكذا، نستطيع القول وفًقا لبوبر:

»إنّهــا لحقيقــٌة أن األفــكار امليتافيزيقيــة املجــردة –وبالتــايل األفــكار الفلســفّية– 

ــا؛ فمــن طاليــس]4] إىل آينشــتاين]5]،  ــٍة قصــوى للكوزمولوجي ــت ذاَت أهمّي كان

ومــن املذهــب الــذري القديــم]6] إىل تكهنــات ديــكارت]7] حــول املــادة، ومــن 

[1[-Dogmatism.

]2]-قارن هانز آلربت: »مقال يف العقل النقدي« Traktat über kritische Vernunft )الطبعة الثالثة، توبينجن، 1975(، ص ص 13 – 15. حيث تغري هذا 

الوصف ليُعرف باسم معضـلة مونكاوزن الثالثية = = Munchausen Trilemma: الرتاجع الالمتناهـي –الحجـة الدائرية– الدوغمـاطيقية. )ومؤدى هذه 

املعضلة التي ناقشها الفيلسوف األملاين هانز آلربت يف كتابه املذكور، أننا ال نستطيع إثبات صحة أيِّ يشٍء أو إثبات عدم صحته، ألن األدلة التي نقدمها يف 

البداية تحتاج إىل أدلٍة جزئيٍة تدعمها، واألدلة الجزئية ينبغي أن تدعمها أدلة جزئية أُخرى لتثبت صحة األدلة الجزئية األوىل، وهكذا ندور يف حلقٍة مغلقٍة 

ال تنتهي. والحلول املفرتضة –غري املقنعة– لهذه املعضلة ثالثة: 1( الرتاجع الالمتناهي: حيث تصبح األدلة سلسلًة ال تنتهي من األدلة الجزئية التي ترتد عىل 

بعضها البعض وتطالب باملزيد؛ 2( الُحجة الدائرية: حيث يكون الدليل إثباتًا للنظرية، والنظرية إثباتًا للدليل. أو كام يقول املثل العريب: فرّسَ املاَء باملاِء؛ 3( 

الدوغامطيقية: حيث تُعد فيه األفكار بديهياٍت أو مصادراٍت ثابتًة من البداية، ونقطة انطالٍق لسنا يف حاجٍة إىل الربهنة عليها – املرُتجم(.

.xviii 3]-كارل بوبر: املرجع السابق، ص[

[4[-Thales.

[5[-Einstein.

[6[-Ancient atomism.

[7[-Descartes.
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القــوى  حــول  وبوســكوفيتش]4]  وليبنتــز]]]  ونيوتــن]]]  جلــربت]]]  تكهنــات 

ــكار  ــت األف ــوى، كان ــاالت الق ــول مج ــتاين ح ــاراداي]5] وآينش ــات ف إىل تكهن

ــق«]6]. ــى الطري ــًة ع ــًة مضيئ ــة عالم امليتافيزيقي

ماذا يعني هذا كله بالنسبة ملعرفتنا بالواقع؟

استقاللية وحدود المعرفة العلمية:

الريايض،  اليقني  إىل حدِّ  االرتقاء مبعرفتهم  كبريٍ،  وبنجاٍح  حّقاً،  العلامء  لقد حاول   

والنموذج املعياري لالنفجار العظيم مثاٌل لهذا مثرٌي لإلعجاب، فالبحث يف فروع العلم 

من الفيزياء النووية إىل الفيزياء الفلكية، ومن البيولوجيا الجزيئية إىل الطب، ميكن أن 

يتم بهذه الدرجة من الدقة التي تُحقق أكرَب قدٍر ممكٍن من اليقني الريايض. وهكذا، 

ُمربٌَّر ومستقلٌّ وقائٌم بذاته متاًما، وال ينبغي عىل أيِّ الهويتٍّ أو  ه رياضيّاً  فالعلم املوجَّ

كاهٍن أن يُشكِّك فيه باإلشارة إىل ُسلطٍة أعىل )الله، الكتاب املقدس، البابا، الكنيسة(. 

نستطيع القول أيًضا أن املواجهة مع محاوالت السيطرة من ِقبل السلطات الدينية، من 

النوع الذي يُشكِّل حتى اآلن تهديًدا مستمرّاً ملسائل ُمحددٍة تتعلق بالتمييز بني الجمل 

الرياضية العلميّة والجمل الفلسفية والالهوتية املتجاوزة للتجربة، هي مواجهٌة ُمربَّرٌة 

ورضوريٌة مبدئيّاً.

ل التمييز. وإذا كانت تساؤالت   هذا التمييز ال يقترص فقط عىل العلم، فالعلم يُفضِّ

العلم تتم مناقشتها حّقاً ِوفًقا ملنهج ومنط العلم، فإن تساؤالت العلوم اإلنسانيّة، -أعني 

تساؤالت النفس البرشية واملجتمع: القانون والسياسة والتاريخ، علم الجامل واألخالق 

والدين- يجب أن تُناقش أيًضا وفًقا ملنهٍج ومنٍط مميٍز يتوافق مع أهدافها. ومع تأكيدنا 

ينبغي  ال  أسسه  مشكالت  فإّن  للعلم،  الذايت  التسيري  وذاتية  استقاللية  عىل  املرشوع 

[1[-Gilbert.

[2[-Newton.

[3[-Leibniz.

[4[-Boscovic.

[5[-Faraday.

]6]-املوضع ذاته.
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تجاوزها، فال ينبغي التغايض عن السمة الفرضية لقوانينه، ويجب أاّل نخلع عىل نتائجه 

طابًعا مطلًقا.

 لقد أمثر التاريخ األحدث لكلٍّ من الفيزياء والرياضيات نتائَج مثريًة لإلعجاب، لكنه 

يُظهر أيًضا حدوًدا أساسيًّة للمعرفة الفيزيائيًة والرياضيًة. ويجب أن يكون هذا ُمهامًّ باملثل 

للبيولوجيا، التي تستند إىل الفيزياء والرياضيات، وبصفٍة خاصٍة بيولوجيا األعصاب.

تبني  بعد  سيام  ال  الكّم،  ميكانيكا  معية  يف  أساسيًة  حدوًدا  الفيزياء  واجهت  لقد 

أيِّ ُجَسيٍْم وقوته  إنّنا ال نستطيع تحديد موضعِ  هايزنربغ لعالقة الالتحديد]]]: فحيث 

إن  سلًفا.  الذرية  الحوادث  بعض  قياس  مبدئيّاً  ميكننا  فلن  ذاته،  الوقت  يف  الدافعة 

الالتحديد ال يسمح سوى باالحتامل اإلحصايئ.

وقفت الرياضيات أيًضا ضد حدوٍد أساسيٍة، خصوًصا يف مشكلة أسسها، فوفًقا ملربهنة 

عدم االكتامل الثانية لكورت غودل سنة 1930، ليس مثة براهنُي استدالليٌّة متناهيٌة ميكن 

أن تقدم ضامنًة مقنعًة كليّاً عىل أن الفكر الريايض خاٍل من التناقض.

نالحظ  أن  أيًضا  علينا  للعلم،  الضخمة  اإلمكانات  جانب  إىل  أنه  يعني  هذا  كل   

حدوده، فثمة حدٌّ تنتهي عنده كفاءة الرياضيات والفيزياء. ويف مواجهة خطر السيطرة 

عىل الفكر والفعل اإلنسانيني، ليس فقط من قبل الدين، ولكن أحيانًا من قبل العلم 

باملثل، يجب أن نضع يف اعتبارنا دامئًا أنه ال يُوجد معياٌر ريايضٌّ أو علميٌّ ميكن وفًقا له 

الترصيح بأن الجمل غري الخاضعة للتجربة، الفلسفّية–الالهوتية، ليست بذاِت معًنى، أو 

أنّها مبثابة مشكالٍت زائفٍة. إن تحقيق الدقة الرياضية ال ميكن أن يكون هدفًا أليِّ علٍم، 

وال ميكن تحقيقه من خالل التاريخ الذي يُعالج أحداثًا مفردًة، ومن الواضح أنه قد وقف 

أيًضا ضد الحدود يف علم النفس والفلسفة.

 عىل أيِّ حاٍل، لقد تحولت النربة الرياضية بعد الثامنينات من التساؤالت املؤرقة 

حول أسسها –والتي عجزت بوضوٍح عن تقديم إجاباٍت نهائيٍة عنها– إىل موقٍف أكرثَ 

متوقعٍة،  غرَي  إمكاناٍت  الحاسوُب  أتاح  وهنا  ملموسٍة.  مَتثَّل يف طرح مشكالٍت  واقعيًة 

[1[-Indeterminacy relation.
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ولكْن لديَّ اآلن أكرثُ من سبٍب للعودة من الرياضيّات إىل التساؤالت الفلسفيّة الكليّة 

التي ترتبط بالواقع عىل هذا النحو.

الشك في الواقع:

الكيانات، واملجموع الكيل لها،  ؛  الواقع هو كلُّ يشٍء حقيقيٍّ  ذكرت يف املقدمة أن 

والوجود قائٌم بهذا املعنى. ولكن هل هذا تعريٌف للواقع؟ ال، فالواقع ال ميكن تعريفه 

ٍد. ويك ال نتحدث  . وال ميكن تعريف الكل –الجامع الشامل– عىل نحٍو محدَّ بشكٍل قَبْيلٍّ

بطريقٍة مجرَّدٍة وفارغٍة، فسوف أشري بكلامٍت قليلٍة إىل ما أعنيه بالواقع.

 إّن الواقع ليس واقًعا قبليّاً متعاليًا، يستعيص عىل الشك، وال جدال فيه، لكنه واقٌع 

مشكوٌك فيه يف العديد من الجوانب. لَِم؟

 الواقـع يف املقـام األول هـو عاملنـا، األصـل الـذي ننتمـي إليـه، كوننـا، العـامل وكل 

مـا يُشـكل العـامل يف املـكان والزمـان، املاكروكـوزم وامليكروكوزم بـكل أغوارهام، املادة 

وضـد املـادة، الربوتونـات ومضـادات الربوتونات، الجسـيامت األولية، مجـاالت القوى 

والسـطح املنحنـي، األقـزام البيـض]]]، العامليـق الُحمـر]]]، والثقـوب السـوداء. لكـن 

الواقـع أيًضـا هـو العـامل بتاريخـه الـذي ميتـد إىل مـا يقرب من ثالثـة عرش مليار سـنٍة 

منـذ االنفجـار العظيـم، وخمسـة مليارات سـنٍة منذ تشـكُّل الشـمس، وثالثـة ونصف 

مليـار سـنٍة منـذ بـزوغ الحيـاة، وفقـط حـوايل 200.000 سـنة منـذ أنسـنة البـر]]]. 

إنـه العـامل شـامالً الطبيعـة والثقافـة، بـكل مـا فيـه مـن عجائـب وأهـوال. هـو ليـس 

»العـامل يف مجملـه«، بـل العـامل الحقيقـي بـكل شـكوكه وهشاشـته، وبـكل مخاطـره 

العينيـة وكوارثـه الطبيعيـة، وبؤسـه الحقيقـي وأمنـاط معاناتـه التـي ال حـرص لها. إنه 

]1]-القزم األبيض )White dwarf(، ويُعرف أيًضا بالقزم املنحل Degenerate dwarf عبارٌة عن بقايا نواٍة نجميٍة مؤلفٍة يف الغالب من مادٍة إلكرتونيٍة 

منحلٍة، ويتميز بكثافته الشديدة، إذ متاثل كتلته كتلة الشمس، بينام مياثل حجمه حجم األرض. كام يتميز القزم األبيض باللمعان الخافت الناجم عن انبعاث 

طاقٍة حراريٍة مخزنٍة. وأقرب قزٍم أبيٍض إىل األرض هو الشعرى اليامنية ب Sirius B، ويبعد عن األرض بحوايل 8.6 سنٍة ضوئيٍة. وقد صك االسم )القزم 

األبيض( عامل الفلك الهولندي–األمرييك وليام لوينت Willem Luyten سنة 1922 )املرُتجم(.

]2]-العمالق األحمر )Red giant( نجم يبلغ قطره من خمسة عرش إىل خمسة وأربعني مرًة قطر الشمس، ويعادل ملعانه حوايل مائة مرٍة أو أكرث ملعان 

العمالق األحمر إىل ما يقرب من 8.540  التبانة. وتصل درجة حرارة سطح  الفضاء املحيط مبجرتنا مجرة درب  النجوم يف  أنواع  الشمس، وهو نوٌع من 

فهرنهيت )املرُتجم(.

]3]-يشري مصطلح »أنسنة البرش )Huminization(« وفًقا لنظرية التطور إىل نقطة التحول إىل اإلنسان، ويذهب علامء التطور واألنرثوبولوجيا إىل حدوثها 

منذ ما يقرب من 200.000 سنة )املرُتجم(.
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الحيوانـات والبـرش يف رصاعهـم مـن أجـل الوجـود، يف خروجهـم إىل الحيـاة وفنائهم، 

يف تأرجحهـم بـني آكٍل ومأكـوٍل.

املستويات والطبقات، كل  البرش من كلِّ  البرش،  العاملي هو بصفٍة خاصٍة  الواقع   

إنه  البرشي.  العرق  وبوس  واملجتمع –عظمة  الفرد  واملناطق،  األمم  واألعراق،  األلوان 

، كموضوٍع للعلم والطب، وهو يف الوقت ذاته اإلنسان ككائٍن  اإلنسان ككائٍن طبيعيٍّ

، كموضوٍع للعلوم اإلنسانيّة، اإلنسان غري الخاضع لدقة الحساب، والذي غالبًا ما مُيثل  ُحرٍّ

لُغزًا لنفسه، فالبرش مسؤولون عن التقدم التكنولوجي الهائل، لكنهم أيًضا مسؤولون عن 

التدمري غري املسبوق للبيئة، وعن االنفجار السكاين ونقص املياه واإليدز وما إىل ذلك.

«، فأنا ميكن أن أصبح هدفًا لنفيس كموضوٍع، لدّي   الواقع هو بصفٍة خاصٍة »نفيسٌّ

الوعي بذايت؛ الواقع هو نفيس روًحا وجسًدا، استعداًدا وسلوكًا، مبواطن قويت وضعفي، 

مرتفعايت وأعامقي، وجوانبي املرشقة وظاليل. ووفًقا للرؤى العلمية، أنا خاضٌع متاًما للسببية 

املادية والبيولوجية: السببية دون أيِّ ثغراٍت عىل ما يبدو، لكني من خالل خربيت املؤكدة 

بنفيس )وخربيت بعدٍد ال يُحىص من اآلخرين الذين ميكن أن يكونوا أيًضا موضع تفكريٍ( أدرك 

. أنني قادٌر عىل معرفة نفيس، واتّخاذ قراٍر عن نفيس، والتفكري والعمل بشكٍل اسرتاتيجيٍّ

 من املمكن إذاً أن أجيب عن السؤال الذي طرحته يف البداية: ما الواقع؟ وأقول: 

الواقع ليس أحاديَّ البُعد أو عىل مستًوى واحٍد، لكنه غني األوجه]]].

الواقع متعدد األبعاد، ومتعدد الطبقات:

 يُقال أن العلم يهدف إىل سرب أغوار األشياء )التامس الجذر]]](، لكن اإلحاطة الحقيقية 

والتجذير ال ينبغي تحديدهام من جانٍب واحٍد أو من بُعٍد واحٍد؛ ففي مواجهة العقالنية 

املطلقة، ويف مواجهة أيديولوجيا املذهب العقالين، يجب أن ننتبه بشكٍل قَبْيلٍّ للسمة 

فالواقع يتجىل قطًعا  الطبقات؛  األبعاد ومتعدد  للواقع، أال وهي كونه متعدد  املميزة 

بطرٍق مختلفٍة للغاية، وميكن أن تكون له سمٌة مختلفٌة للغاية.

التي طرحها –  Materialistic or Naturalistic Monism الطبيعية املادية أو  الواحدية  غرَي مبارش عىل  التالية رّداً  القارئ يف األقسام  ]1]-سوف يجد 

 Consilience: The Unity of E.O. Wilson يف كتابه »التطابق: وحدة املعرفة«  البيولوجيا األمرييك إدوارد أوسبورن ويلسون  عىل سبيل املثال– عامل 

Knowledge )نيويورك، 1998(.

[2[-Radix.
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 يف هذا الصدد، أتذكر زيارة املتحف الوطني يف أثينا بصحبة أصدقاء من دفعتي يف 

مدرسة لوسرين]]]، وقد فوجئت بأن واقع املتحف ذاته ميثل شيئًا بعينه للكيميايئ الذي 

ياُلحظ قبل كل يشٍء مشكالت صب الربونز والعمليات التقنية األخرى. وهو يشٌء ثاٍن 

بالنسبة للمؤرخ الذي يهتم يتطور الفن من قديٍم إىل كالسييك إىل هلينستي]]]. وهو 

الذي تفتنه جامليات املعروضات دون غريها! وميكن  الفن  بالنسبة ملُحب  ثالٌث  يشٌء 

وصف القناع الذهبي ذاته مللك مايسيني]]] وتقدير قيمته من وجهات نظٍر مختلفٍة. 

ومن املهم أن نالحظ أن كل وصٍف وتقييٍم –سواًء أكان للكيميايئ أو املؤرخ أو ُمحب 

الفن– ميكن أن يكون صادقًا اعتامًدا عىل املنظور.

 ومن الواضح أن الواقع ذاته يختلف اعتامًدا عىل املنظور الذي يبدو فيه للمالحظ، 

فضالً عن اهتاممات هذا األخري، ومن ثم فليس هناك واقٌع »يف ذاته«، بل مثة جوانُب 

مبكٍر من  وقٍت  )يف  فرينز هيزنربغ  كان  وقد  للواقع.  وأبعاٌد وطبقاٌت عديدٌة مختلفٌة 

سنة 1942، خالل الحرب العاملية الثانية( يف مقدمة كبار الفيزيائيني الذين أشاروا إىل 

هذه الحقيقة، إذ تحدث يف »نظرية طبقات الواقع« عن الطبقة األدين، التي ميكن فيها 

للعالقات السببية للظواهر والعمليات أن تكون موضوعيًة، وعن الطبقة األعىل للواقع، 

الحكايات  التي ال نتحدث عنها إال يف  العامل  لتلك األجزاء من  الرؤية  التي تتسع فيها 

الرمزية: األساس األخري للواقع ]4].

 يعني هذا –بالنسبة ملامرسة البحث والتدريس والحياة– أنه ال يوجد تفسرٌي واحٌد 

املناضد والدراجات، بل مستوياٌت  البسيطة مثل  للموضوعات  الفيزيايئ(  التفسري  )أي 

الطابع  بإضفاء  التوصية  ميكن  وال  الوظيفي(.  التفسري  فيها  )مبا  التفسري  من  عديدٌة 

أعمى  يُصبح  الحالة  هذه  يف  املرء  ألن  الواقع،  جوانب  من  نوعيٍّ  جانٍب  عىل  املطلق 

علامء  بني  وكذلك  والفقهاء،  الالهوت  وعلامء  الفالسفة  وبني  لآلخرين.  بالنسبة  حرفيّاً 

الرياضيات والفيزيائيني وعلامء الفيزياء العصبية، وكل العلامء، ميكن للعمى املهني أن 

[1[-Lucerne school.

[2[-Hellenistic.

[3[-Prince of Mycenae.

]4]-فرينر هيزنربج: »الواقع وترتيبه« Ordnung der Wirklichkeit )1942(، يف »األعامل الكاملة« Gesammelte Werke تحرير وولفغانغ بلوم وآخرين 

)مونيتش، 1984( املجلد األول: 117 – 306، ص ص 294 – 302.
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يغدَو بسهولٍة عًمى تجاه الواقع، إذ لن تعود لديهم رؤية للواقع كام هو بالفعل، بل 

كام يريدون رؤيته. ويحدث هذا يف املناقشات التي تتعلق بـ »نظريّة كلِّ يشٍء«، تلك 

التي تبدو –حني ننظر إليها عن كثب– نظريًّة لكلِّ ما هو فيزيايئٌّ، وال تُسهم إال قليالً 

يف فهم شكسبري]]] وهاندل]]]، أو نيوتن]]]. كذلك يحدث هذا يف النقاش حول الدماغ 

وحرية اإلرادة كام سرنى الحًقا.

ْل بصفٍة خاّصٍة الشخصيات العظيمَة التي أعطت زخاًم للعلم الحديث، الفالسفة   تَأمَّ

مثل ديكارت]4] وسبينوزا]5] وليبنتز]6] بل وفولتري]7] وليسينج]8] وكانط]9]، وكذلك علامء 

كانوا  هل  وبويل]]]]:  ونيوتن  وغالييل]]]]  وكبلر]]]]،  كوبرنيكوس]0]]  أمثال  الطبيعة 

سيستسلمون ببساطٍة إلنكار بُعٍد آخَر بخالف ذلك الذي يرصده العقل الريايض العلمي، 

أو يرفضونه بوصفه بُعًدا بال معًنى؟ يف هذا الصدد، من الخطأ عىل األقل أن نُدرج هؤالء 

املفكرين العظام تحت ما نسميه املذهب العقالين، فهم ليسوا ممثلني أليِّ مذهٍب، ومل 

يكونوا عميانًا تجاه الجوانب األخرى للواقع.

 ومع ذلك، يجب أن أحّذر فوًرا من سوء الفهم، فعىل الرغم من وجود العديد من 

للواقع هي  املختلفة  الطبقات  أّن  ببساطٍة  يقول  أن  للمرء  الواقع، ال ميكن  مستويات 

للواقع،  املتعددة  األبعاد  بجميع  يتعلق  ما  واقع]4]]( مختلفٍة. ويف  مبثابة وقوٍع )جمع 

[1[-Shakespeare.

[2[-Handel.

[3[-Newton.

[4[-Descartes.

[5[-Spinoza.

[6[-Leibniz.

[7[-Voltaire.

[8[-Lessing.

[9[-Kant.

[10[-Copernicus.

[11[-Kepler.

[12[-Galileo.

[13[-Boyle.

[14[-Realities.
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ال يجوز للمرء أن يغفل الوحدة يف األبعاد املختلفة. ويف جميع املنظورات والطبقات 

حساب  عىل  دامئًا  البرش،  يتقاسمه  واحٌد  واقٌع  هناك  والتمييزات،  والجوانب  واألبعاد 

واملوضوع،  الذات  بني  ديكارت:  ثنائية  أن  نجد  لذا  العامل.  هذا  يف  الكاملة  إنسانيتهم 

الفكر والوجود، الروح واملادة، النفس والجسد، اإلنسان والحيوان، قد تعرضت لالنتقاد 

يف مرحلٍة مبكرٍة. لكّن وحدَة وحقيقَة الواقع –يف مواجهة الثنائية بني العقل واإلميان، 

والفلسفة والالهوت– يجب التعبري عنها مراًرا وتكراًرا: فالسؤال الذي طرحته الفلسفة 

القدامى حول  العربانيون  الذي طرحه  الوجود، والسؤال  اليونانية عن وحدة وحقيقة 

الخالص ومعنى الكل، مل يُحسام قط. وهنا يجب أن أتوقف قليالً.

العقل، ولكن ليس العقل وحده:

 منذ القرن السابع عرش –عرص الاليقني العظيم الذي مل يكن علم الكونيات الجديد 

سببه الوحيد– تعلَّم البرش أن يجدوا يف العقل أساًسا جديًدا لليقني )الكوجيتو: أنا أفكر، إذاً 

أنا موجوٌد]]](، وتعلموا استخدام العقل عىل نحٍو شامٍل أكرَث من أيِّ وقٍت مىض يف محيط 

الشك. وقد كان لهذا التوجه ما يربره من حيث املبدأ، بل هو رضوريٌّ من املنظور التاريخي، 

للبرش يف التنوير العلمي برضورة البحث يف الطبيعة وقوانينها دون تحيز، وبطريقٍة عقالنيٍة 

ونسقيٍة، وكذلك للبرش أنفسهم يف عالقاتهم االجتامعية بكل جوانبها املختلفة.

 لكن البرش ال يحيون بالعقل وحده، فعىل الرغم من أن العقل املستقل واملعرفة 

العقالنيَّة  فإّن  تاريخيّاً،  رضوريان  هام  بل  املبدأ،  حيُث  من  يربرهام  ما  لهام  العلميّة 

املطلقَة مرفوضٌة. وسواًء أكان املرء فيزيائيّاً أو فيلسوفًا أو أيّاً كان، فإن كلَّ رجٍل أو امرأٍة 

الخيال واالستعداد،  الرغبة أو الشعور،  العقل، لديه  لديه –أو لديها– ما هو أكرث من 

والعواطف والشهوات، تلك التي ال ميكن ببساطٍة ردَّها إىل العقل. وإىل جانب التفكري 

املعرفة  أيًضا  هناك  ديكارت–  عند  الهندسة]]]  روح  تجىل يف  –الذي  املنهجي  العقالين 

الحدسية الكلية، واالستشعار]]]، والشعور، وروح اإلبداع]4].

[1[-Cogito, Ergo Sum.

[2[-Esprit de géométrie.

[3[-Sensing.

[4[-Esprit de finesse.
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 ومع ذلك فبإمكان املرء أن يعرتض قائالً:

ــة  »أليــس »املوضوعــي« فقــط هــو الواقعــي؟ عــى أيِّ حــاٍل، حتــى املوضوعّي

العلمّيــة –التــي هــي يف غايــة املركزيــة بالنســبة للعلــم الحديــث– مــرت 

ــة«]]]. ــة الحديث ــٍة يف األزمن ــَل تاريخّي مبراح

أن  الحقيقة؛ فكام  املوضوعية ليست يف متاٍه مع  أن  القول  استطاعتنا  ورمبا كان يف 

العدالة بعيدٌة متاًما عن استنفاد قامئة من الفضائل االجتامعية، فكذلك املوضوعية، بعيدة 

متاًما عن استنفاد الفضائل اإلبستيمولوجية. وكام أن العدالة ميكن أن تتعارض مع الخري، 

الفيزياء  للحقيقة. ومهام كانت صيغ  تتعارض مع جوانب أخرى  أن  فاملوضوعية ميكن 

والرياضيات والكيمياء تبدو موضوعيًة، إال أنها ليست عىل اإلطالق املعايري الوحيدة للواقع. 

إن العلامء لديهم أيًضا خربٌة ثابتٌة بعامل األلوان والنغامت والروائح، لكن الرثوة الحسية 

للعامل أكرث ثراًء بشكل ال متناهي من كل الصيغ الفيزيائية والكيميائية. وقبل أن يتمكن 

علامء الفيزياء أو الكيمياء من مالحظة املوجات الكهرمغنطيسية عدمية اللون ذات األطوال 

والرتّددات املتفاوتة، رأوا أيًضا –بكل العواطف املصاحبة للحالة– األحمر واألصفر واألزرق 

واألخرض بآالٍف من تبايناتها.

 من جهٍة أخرى، يجب التصدي لنزعة رّد املعرفة العلميّة عن طريق العقل؛ ولقد 

ح قائالً: كان كانط ُمحّقاً حني رصَّ

»إّن الديــن الــذي ُيعلــن الحــرب عــىل العقــل مــن دون تفكُّــٍر يف العواقــب لــن 

يتمكّــن مــن الّصمــود أمامــه عــى األمــد الطويــل«]]].

املناظرة  الصحيحة  العبارة  توبنجن]4]  جورجن مولتامن]]]– من  الالهويت  وقد صاغ 

ملقولة كانط، فكتب قائالً:

]1]-قارن لورين داستون: »هل للموضوعية العلميّة تاريخ؟« Can Scientific Objectivity Have a History، أليكساندر فون همبولدت – ميرتيلونجن 

75 )2000(، ص ص 31 – 40.

 )Religion within the Limits of Reason Alone )1793 »2]-ورد هذا النص يف تصدير الطبعة األوىل لكتاب كانط: »الدين يف حدود العقل وحده[

)املرُتجم(.

]3]-جورجن مولتامن )Jürgen Moltmann(، الهويتٌّ إصالحيٌّ أملاينٌّ، من مواليد سنة 1926، ويعمل أستاًذا فخريّاً لالهوت النسقي بجامعة توبنجن األملانية 

)املرُتجم(.

[4[-Tübingen.
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»حتــى العقــل، يف انتصــاره التنويــري عــى مــا أســامه اإلميــان، مل يكــن قــادًرا 

عــى الصمــود مبفــرده، بــل وضــع أشــكاالً غــري معقولــة للغايــة مــن املصداقيــة 

الســاذجة«]]].

الفرنسية. وحتى  الثورة  والحق أن عبادة العقل كإلٍه مل متنع إرهاب املقصلة إبان 

العلم، الذي هو عقالينٌّ للغاية، غالبًا ما يعمل بطريقٍة غريِ عقالنيٍّة متاًما، ويؤدي أحيانًا 

إىل نتائَج غريِ عقالنيٍّة.

العلم والالهوت: وجهاُت نظٍر مختلفٌة:

 لقد فقد العلم منذ وقٍت طويٍل عذرية بداياته األوىل، وتبخرت نشوة التقدم يف 

القرن التاسع عرش والنصف األول من القرن العرشين. وعىل أمد العقود املاضيّة أصبح 

من الواضح بشكٍل متزايٍد أن التقدم العلمي هو أبعد ما يكون عن التقدم اإلنساين دامئًا.

العلم: األساس وليس الكل:

النووية،  )التكنولوجيا  تقريبًا  الكبري  والتكنولوجي  العلمي  التقدم  مظاهر  كل   

تكنولوجيا الجينات، العناية الطبية املركزة، الثورة الخرضاء، أمتتة اإلنتاج، عوملة االقتصاد 

والتكنولوجيا واالتصاالت( كانت لها أيًضا عواقبها السلبية التي يبنغي وضعها يف االعتبار؛ 

فبعد انهيار االقتصاد الفقاعي يف نهاية القرن العرشين، حتى االقتصاديون من الليرباليني 

يحكمها  التنظيم  ذاتية  بأنها  الزعم  تم  التي  األسواق  بأن  قناعٌة  لديهم  تعد  مل  الُجدد 

األسلحة  صناعة  يف  الدوالرات  مليارات  استثامر  يتم  الثالثة  األلفية  يف  وحتى  العقل. 

مبختلف أنواعها بدالً من مكافحة الفقر والجوع واملرض واألمية، وهذا كله يتعارض مع 

العقل.

 والواقع أن الحرب يف كلٍّ من أفغانستان والعراق كان من املفرتض أن تُقاَوم بعقالنيٍّة 

كبريٍة يف بداية القرن الحادي والعرشين، ال سيام مع توافر تكنولوجيا رفيعة املستوى لها 

عواقُب مدمرٌة للبلدان املعنية والعامل أجمع، وتدفع كثرياً من الناس إىل التشكيك يف ما 

 Hope and مجلة األمل والتخطيط ،Theology in the World of Modern Science »1]-قارن جورغن مولتامن: »الالهوت يف عامل العلم الحديث[

Planning )لندن 1971(: 200 – 223، ص 207.
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إذا كان الجنس البرشي لديه أيُّ سبٍب عىل اإلطالق إلطالق عنان التكنولوجيا الحربية. 

وهذا كله بالتاكيد ليس حجًة ضد العقل والعلم، لكنه ُحجٌة ضد العلم الذي يخلع عىل 

العلم والتكنولوجيًا طابًعا مطلًقا.

الحديثة  الحديثتني، وللصورة  للتكنولوجيا والصناعة  العلم بحقٍّ أساًسا   لقد أصبح 

للعامل، وللحضارة والثقافة الحديثتني، لكن العلم لن يُحقق هذا الدور بشكٍل عادٍل إال 

إذا كان األساس متيًنا مبا يكفي لحمل املبني بأكمله؛ إذا رأى الناس النسبية والوقتية]]]، 

التصميامت  جميع  ويف  للعامل،  صورٍة  كلِّ  يف  األخالقية،  واآلثار  االجتامعي  والتكيف 

والنامذج واألوجه، وإذا ما كانت العلوم اإلنسانية والعلوم االجتامعية مسموًحا بها إىل 

جانب املناهج العلمية، فضالً عن الفلسفة والالهوت. وبعبارٍة أخرى، يجب أال يكون 

العلم هو منفذنا الوحيد للنظر إىل العامل، فالعلم –مهام كانت دقته ونظرته الثاقبة– 

حني يتشح بالطابع املطلق يغدو أضحوكًة للجميع، بل وخطرًا مشرتكًا. وإذا حاول عالج 

الوهم الذي يكتنف كافة املجاالت األخرى –بلغة التحليل النفيس– فسوف يُعالج وهمه 

هو ذاته يف نهاية املطاف. لكننا هنا يف حاجٍة إىل مناقشِة نقطٍة مضادٍة.

الالهوت أيًضا في حاجة إلی النقد الذاتي:

واإلجراءات  والوقائع  املعطيات  بتحليل  اهتامًما  أكرث  العلم  مختلفٌة:  نظٍر  وجهاُت   

والعمليات والطاقات والبني والتطورات، وهو ُمحقٌّ يف ذلك. لكن علامء الالهوت –والفالسفة 

إن أرادوا ذلك– ميكن فقط أن يكونوا عىل حقٍّ يف االهتامم بالتساؤالت التي تدور حول املعاين 

والغايات النهائية أو األوىل، باإلضافة إىل القيم واملثل العليا واملعايري والقرارات واملواقف. 

ونحن نرحب اليوم أيًضا بأن يعرتف العلامء بأنهم ال ميكنهم تقديم حقائَق محددٍة ونهائيٍة، 

إذ يبدون عىل استعداد أكرث من أي وقت مىض ملراجعة وجهات نظرهم، بل وإخضاعها برمتها 

للفحص مرة أخرى وفًقا ملنهج التجربة والخطأ.

 من جهٍة أخرى، ينبغي باملثل عىل علامء الالهوت والفالسفة أن يحتفظوا بتواضعهم 

وقدرتهم عىل النقد الذايت يف نقاشهم مع العلامء، ألنهم وإن كانت تشغلهم أيًضا حقيقة 

[1[-Provisionality.
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اإلميان بحكم مهنتهم، فإنهم ال ميتلكون هذه الحقيقة بشكٍل قَبْيلٍّ وقاطع؛ عليهم السعي 

نحو الحقيقة مرًة تلو األخرى كشأن غريهم من الناس، وبإمكانهم فقط تقريبها. عليهم 

مستعدين  يكونوا  وأن  والخطأ،  التجربة  منهج  باستخدام  الحقيقة  يكتشفوا  أن  أيًضا 

لتنقيح وجهات نظرهم. إن تفاعل الُخطط، والنقد، والنقد املضاد، والتحسني، كلها أموٌر 

ممكنٌة ومطلوبٌة بشكٍل مبديئٍّ يف الالهوت إذا اعتربناه علاًم ال مذهبًا دوغامطيقيًا عقياًم.

 كذلك يجب عىل علامء الالهوت عدم جعل الجدل مع العلامء سهالً بإقحام حجٍة 

تتعلق بالُسلطة يف النقاش؛ الُحجة التي تبني عىل األقل منذ عرص النهضة أنها غرُي علميٍّة، 

وهو سلوٌك يتجىل يف االنسحاب إىل العصمة املزعومة للكتاب املقدس والبابا وقرارات 

املجامع الكنسية التي ال تسمح مبزيٍد من النقاش والفحص ]]].

 وال شك يف أن الالهوت األملاين يف حاجٍة ملحٍة إىل تطوير عالقته بالعلم، فلقد تم 

منع أعضاء مدرسة كارل بارث]]] من الحوار مع العلامء تحت تأثري الكراهية التاريخية 

«]]]. ويف مدرسة رودولف بولتامن]4] كان هناك تركيٌز عىل الوجود  أليِّ »الهوٍت طبيعيٍّ

الكاثوليك  الالهوت  للكوزمولوجيا. وكان علامء  تامٍّ  بتجاهٍل  لإلنسان، مصحوبًا  امليضء 

مهتمني فقط بالوثائق الكاثوليكية الرومانية املدمرة وإعادة تأهيل غالييل وتيالر دي 

شاردان]5].

 وكانت األمور مختلفًة متاًما عىل الصعيد األنغلوسكسوين، إذ مل يكن علامء الالهوت 

فقط مغرمني بالفيزياء، بل كان علامء الفيزياء أيًضا منشغلني إىل حدٍّ بعيٍد بالالهوت، 

مناذَج  مبثابة  الباحثني  من  العديد  كان  عقوٍد،  أمد  وعىل  هاّمًة.  بينيًة  أعامالً  وقدموا 

أمثرت عدًدا من املنشورات الهامة، ومنهم مثالً الفيزيايئ والالهويت األمرييك إيان بربور]6] 

 Spektrum der Wissenschaft يف لقاء له مع مجلة طيف العلم Bernulf Kanitscheider 1]-هذا ما طالب به الفيلسوف األملاين برنولف كانيتشيدر[

األملانية يف نوفمرب سنة 1995، ص ص 80 – 83.

[2[-Karl Barth’s School.

[3[-Natural Theology.

[4[-Rudolf Bultmann’s School.

]5]-تيالر دي شاردان )Teilhard de Chardin( )1881 – 1955(، فيلسوٌف وكاهٌن وجيولوجيٌّ فرنيسٌّ تخصص يف حفريات ما قبل التاريخ، وساهم يف 

اكتشاف »إنسان بكني« Peking Man، أحد أشهر مناذج اإلنسان املنتصب Homo Erectus )املرُتجم(.

]6]-إيان بربور )Ian G. Barbour( )1923 – 2013(، فيزيايئٌّ والهويتٌّ أمرييكٌّ تخصص يف العالقة بني العلم والدين )امُلرتجم(.
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الالهوت  وعامل  الكيميايئ  وكذلك   ،[[[ إليه  اإلشارة  سبقت  وقد  مينيسوتا(،  )نورثفيلد، 

الرياضية  الفيزياء  أستاذ  بولكينغهورن]]]  جون  و  )أكسفورد(]]]،  بيكوك  آرثر  الربيطاين 

والالهوت بكامربدج ]4].

 وال يعرتيني القلق هنا إزاء التوازي يف املنهج بني العلم والالهوت والتصور املوحد 

للعلم والعقالنية، من النوع الذي نجده لدى بولكينغهورن يف كتبه املبكرة. عىل العكس، 

الفلسفة  خصوًصا  اإلنسانية،  والعلوم  العلم  من  لكلٍّ  املنهجية  االستقاللية  إن  حيث 

والالهوت، تبدو يل هامة، كام أّن أيَّ موقٍف دفاعيٍّ تربيريٍّ أراه غريبًا. وبخالف العلامء 

األنغلوسكسونيني، أرغب يف مقارنة نتائج العلم قليالً باملعتقدات الهلينستية للبابوات 

اليونانيني، تلك التي تعرضت لفحٍص تاريخيٍّ دقيٍق بالغِ األهميّة]5]، مقارنًة مبا يحويه 

العهدان القديُم والجديُد، مثلام يتضح من الرشوح التاريخية النقدية املعارصة ]6].

 أخريًا، ويف عملية املقارنة مع العلم، لن يكتفي املرء بالنظريات الكالسيكية لنيوتن، 

بل يواجه بثباٍت نظريتَِي النسبية والكم ]7].

المعرفة الفيزيائية ال يمكن أن تتجاوز عالم الخبرة:

 كان إميانويـل كانـط يف رؤيتـه مـدركًا غالبًـا لحقيقـة أن املعرفـة الفيزيائيـة لهـا 

عالقـٌة باملـكان والزمـان، ولكـن ال بالعـامل »يف ذاتـه« مسـتقاّلً عـن ذواتنـا، فالفيزيـاء 

]1]-انظر بصفٍة خاصٍة إيان بربور: »الدين يف عرص العلم« Religion in an Age of Science )لندن 1990(، وقد سبقت اإلشارة لكتابه: »الدين والعلم« 

.Religion and Science

 Theology for a Scientific Age: Being »الالهوت لعرص العلم: الكينونة والصريورة – الطبيعية واإللهية« :)Arthur Peacoeke( 2]-قارن آرثر بيكوك[

 Paths from Science »أكسفورد 1990(؛ وأيًضا بيكوك: »ممرات من العلم نحو اإلله: نهاية كل تحرياتنا( and Becoming — Natural and Divine

towards God: The End of All Exploring )أكسفورد 2001(.

[3[-John Polkinghorne.

]4]-جون بولكينغهورن: »االعتقاد يف الله يف عرص العلم« Belief in God in an Age of Science )نيوهافن، 1998(، وينطوي الكتاب عىل ملخٍص جديٍد 

لفكره. وانظر أيًضا جون بولكينغهورن: »العلم والالهوت – مدخل« Science and Theology: An Introduction )لندن 1998(، وكذلك عرض أسرتيد 

دينرت Astrid Dinter ألعامل بولكينهورن املبكرة بني عامي 1979 – 1990 ذات التوجهات اإلبستيمولوجية واألخالقية، 1999.

]5]-قارن هانز كونغ Hans Kung: »املسيحية – حوهرها وتاريخها« Christianity, Its Essence and History )لندن ونيويورك، 1995(، وأيًضا هانز 

كونغ: »املفكرون املسيحيون الكبار« Great Christian Thinkers )لندن ونيويورك، 1994(.

]6]-انظر كونغ: عن كونك مسيحيًا On Being a Christian )لندن ونيويورك 1977(.

]7]-هنا أبني تحلياليت عىل األسس املنهجية التي وضعتها من قبل يف كتايب: »هل مثة إلٌه؟« Does God Exist?، السيام الفقرة املعنونة: العقل أم اإلميان؟: ضد 

 The والفقرة املعنونة: إله الكتاب املقدس: الله وعامله ،Reason or Faith? Against Rationalism for Rationality املذهب العقالين من أجل العقالنية

 Moderne Physik und »الفيزياء الحديثة والالهوت« = = :Andreas Benk وانظـر أيضـًا أندرياس بينك .God of the Bible: God and His World

Theologie، أطروحة ما بعد الدكتوراه Moderne Physik und �eologie، حيث يُقدم نقاًشا نقديّاً شامالً لنظريتَِي النسبية والكم.
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تُعالـج فقـط عـامل الظواهـر، وال ميكـن أن تتجـاوز مـن حيـث املبـدأ خربتنـا باملـكان 

والزمان.

 ومع ذلك، فالفيزياء الحالية تختلف مع كانط يف نقطتني:

أن  ينبغي  املكان والزمان والسببية ال  للطبيعة مثل  التحديدات األساسية  أن  أوالً: 

تُفهم كمعطياٍت موضوعيٍة، بل هي فحسب رشوٌط قبليٌة ملعرفتنا، وعامل الخربة ال يرتكز 

بأكمله عىل الذاتية الخالصة.

ثانًيا: ليس التفوق املطلق للذاتية الخالصة للعلم هو ما تم استبعاده فقط، بل لقد 

أصبح »اليشء يف ذاته« تصوًرا إشكاليّاً؛ فالوعي التكويني ليس مبثابة ُسلطٍة أبديٍة، وال 

هو مبثابة محتًوى موضوعيٍّ لعامل ما وراء الظواهر. وبعبارٍة أكرث وضوًحا نستطيع القول 

أن البعد الفيزيايئ هو عمليٌة ال ميكن أن ترتكز فقط عىل الذات، أو تقوم ببساطٍة يف 

عامل األشياء يف ذاتها، ولكنها تشكل عاملًا خاّصاً بها، هو ما يسميه والرت شولتز]]] »عامل 

الفيزياء«]]].

أن يصفه  للمرء  الذي ميكن  للعلم،  الكالسييك  الذايت  الفهم  أن   ويرتتب عىل ذلك 

بوصفه كيانًا كام هو بالفعل، أي كـ »يشٍء يف ذاته«، مل يعد من املمكن الحفاظ عليه 

اكتامل وغموض  الرياضيات تشري إىل عدم  الكم ومناقشات أسس  اليوم. إن ميكانيكا 

العلميّة يف حقٍل  النظريّات  لو متكنا من جمع كل  أننا حتى  والحق  البرشيّة،  املعرفة 

محدوٍد من الصحة، ولو متكنا من جلبها جميًعا داخل صورة علمية للعامل، فلن تزداد 

املوثوقية التجريبيّة بالرضورة.

 أما بالنسبة للعلامء الذين يأخذون نسبية رؤاهم للواقع مأخذ الجد، عىل املستوي 

األعىل كام فعل هيزنربغ، أو عىل املستوى العميق كام أفّضل القول، فإن السؤال الذي 

يفرضه موقفهم هو التايل: ما الذي يجعل العامل متامسًكا يف باطنه؟ وليس هذا سؤاالً 

عن القوة الرابطة بني أصغر الجسيامت )الكوركات]]]( يف النوي الذرية )وقد فاز كلٌّ من 

[1[-Walter Schulz.

]2]-قارن والرت شولتز: »الفلسفة يف عامل متغري« Philosophie in der Veranderten Welt)بولينجن، 1972( ص ص 114 وما بعدها.

[3[-Quarks.
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غروس]]] وويلكزيك]]] وبوليتزر]]] بجائزة نوبل سنة 2004 عن عملهم يف هذا الصدد(، 

لكنه سؤاٌل عن أساس ومعنى الواقع بأكمله.

 وال يزال علامء الرياضيات وعلامء الفلك اليوم يتبعون أسالفهم نيكوالس كوزا]4]، 

وكبلر]5]، وغالييل]6]، وحتى كانتور]7] وبالنك]8] يفرتضون –عىل غرار أفالطون وفيثاغورث– 

أن الخواص الرياضية لألشياء هي مبثابة مشرياٍت ألصلها اإللهي.

 ومع ذلك، فبعد مناقشة األسس، يجب أن نفكر أكرثَ من أيِّ وقٍت مىض يف أّن الرياضياِت، 

التي هي اخرتاٌع للروح اإلنسانيّة والعامل، والتي مل تكن خلًقا حرّاً للبرش، مناسبٌة متاًما للجميع 

عىل نحٍو مثريٍ للدهشة، فهي تبدو عقالنيًّة للكلِّ عىل حدٍّ سواٍء، ومنظمٍة، وبسيطٍة جّداً يف 

النهاية. اآلن يجب أن يكون واضًحا كيف أفهم العالقة بني العلم والدين.

نموذج التكامل بداًل من نموذج المواجهة أو االندماج:

هذا منهِجي:

ليس مثة منوذٌج للمواجهة بني العلم والدين: فال يوجد منوذٌج ألصولية ما قبل الحداثة 

التي تتجاهل أو تُلغي نتائج العلم أو الرشوح التاريخية النقدية للكتاب املقدس، وال 

يوجد منوذٌج ذو صبغٍة عقالنيٍّة حديثٍة يتجنب التساؤالت الفلسفيّة والالهوتيّة األساسيّة 

ويُعلن بشكٍل قبيلٍّ أّن الدين ال عالقة له باألمر.

الالهوتيني  له من  الداعي  أكان  متناغٍم، سواًء  ذو طابعٍ  لالندماج  ليس مثة منوذٌج 

يستغلون  الذين  العلامء  من  أو  معتقداتهم،  داخل  العلم  نتائج  ميكنهم هضم  الذين 

الدين لدعم أطروحاتهم.

[1[-D. J. Gross.

[2[-P. Wilczek.

[3[-H. D. Politzer.

[4[-Nicholas of Cusa.

[5[-Kepler.

[6[-Galilee.

[7[-Cantor.

[8[-Planck.
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بل هو باألحرى منوذٌج للتكامل ينطوي عىل تفاعٍل نقديٍّ وبنَّاٍء بني العلم والدين، 

املرشوعة،  غري  التحوالت  جميع  ويتجنب  املميزة،  املجاالت  عىل  فيه  الحفاظ  ويتم 

ويرفض جميع أمناط املطلقات، بل ويسعى به الناس من خالل البحث واإلثراء املتبادلني 

إىل تحقيق العدالة للواقع بأكمله يف مجمل أبعاده.

 كذلك أرغب يف تأماليت أن أتغلغل ال فقط يف البنية الرياضية للعامل الفيزيايئ، ولكن 

–وبشكٍل أعمَق– يف املعنى األسايس لكلِّ يشٍء يف عامل الظواهر الذي يضمها جميًعا ]]]. 

وهنا –حتى بالنسبة للعلامء الذين يفتقدون اإلميان الديني– يؤرقنا حتاًم السؤال عن 

بداية كلِّ يشٍء، وبالتايل السؤال عن البداية املطلقة.

]1]-مثَة مقاربٌة أخرى ملشكالت العلم والدين قدمها كني ويبلر Ken Wilber يف كتابه: »زواج الحس والروح« The Marriage of Sense and Soul )نيويورك 

 ،)Physik and Transzendenz )1994 »تحت عنوان: »الفيزياء والتعايل Hans-Peter Dürr 1998(. وانظر أيًضا مجموعة النصوص التي حررها هانز بيرت دور

وتشمل مساهمني من بينهم: ديفيد بوهم David Bohm، نيلز بوهر Niels Bohr، ماكس بورن Max Born، آرثر إدينغتون Arthur Eddington، ألربت 

 Wolfgang فولفغانغ باويل ،Pascual jordan باسكـوال جوردان ،James jeans جيمس جينز ،Werner Heisenberg فرينر هيزنربغ ،Albert Einstein أينشتاين

.Carl Friedrich von Weizsiiclter وكارل فريدريش فون ويزيكلرت ،Erwin Sehriidinger إروين رشودنغر ،Max Planck ماكس بالنك ،Pauli



العلم والدين.. جدلية االتصال واالنفصال 
واشكالية االنساق المعرفية

[[[
ي
 عدنان الحسا�ف

ي للدين منبثٌق 
أّكد كاتب المقالة عىل أّن معارضة التيار العلما�ف

الأخ�ي  لأّن  العلم،  مع  متعارضاً  بكونه  ف  العلماني�ي اعتقاد  من 

مرتكٌز عىل التجربة والعقل بينما الدين مرتكٌز عىل العقل والأمور 

يقّية. ف الميتاف�ي

ّ وإن سلك النهج  ي هذا السياق قال أّن المثّقف المتدين ح�ت
و�ف

ذاته  ف  الح�ي ي 
�ف لكّنه  الدين،  عن  العلم  بانفكاك  للقول  ي 

العلما�ف

ذعان لالرتباط الوطيد الكائن بينهما، إل أّن واقع الحال  مكّلٌف بالإ

ي مقابل 
�ف اتيجيًة  يعّد اس�ت الأمرين ل  ف  ب�ي ليس كذلك، فالرتباط 

ثابتٍة  لحادية، بل هو عبارٌة عن حقيقٍة  الإ عة  ف ي وال�ف
العلما�ف الفكر 

بّد  فال  إليه  المشار  الرتباط  تقّبلوا  إن   ّ وح�ت الملحدون،  ينكرها 

ي ل تتناغم مع مشاربهم الفكرية.
اتيجية ال�ت قرار بهذه الس�ت الإ

سيخ  ل�ت الوحيد  السبيل  أّن  المقالة  كاتب  ذكره  مّما  نستشّف 

 ّ التدين، ولكن ح�ت الأمرين هو  ف  ارتباٍط وطيٍد ب�ي العتقاد بوجود 

ف  ي هذا المضمار إل أّن الكث�ي من المتدين�ي
إن أقررنا بدور التديّن �ف

ي التوراة، وما أك�ش 
فوا بمجمل القضايا العلمّية الموجودة �ف لم يع�ت

نزعًة  الفكرية  تهم  مس�ي بادئ  ي 
�ف تبّنوا  الذين  والمفّكرين  العلماء 

من  الكث�ي  أّن  كما  التدين،  نهج  بعد سلكوا  ما  ي 
�ف لكّنهم  علمويًة 

ف يعتقدون بانفكاك العلم عن الدين،  العلماء والمفّكرين المتدين�ي

]1]-باحث وكاتب متخصص يف الفكر االسالمي املعارص. النجف األرشف، العراق.
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ف العلم والدين هي  لذا ل نبالغ لو قلنا أّن مسألة تحليل العالقة ب�ي

ي أّن كلَّ عالٍم 
عبارٌة عن قضّيٍة خارجٍة عن نطاق التدين، ول شّك �ف

ذعان بهذا الرتباط الوطيد الذي  ومفّكٍر منصٍف ل محيص له من الإ

ل يمكن إنكاره بوجٍه.

ف  ي جانٍب آخَر من مقالته إىل مسألة العالقة ب�ي
تطّرق الكاتب �ف

الختالف  أوجه  وّضح  السياق  هذا  ي 
و�ف الدين،  وفلسفة  العقل 

المراد  ح وتحليل  ، ثّم بادر إىل �ش ي والعقىلي
ف الدي�ف المنهج�ي ف  ب�ي

بعض  عليها  وطرح  الغربية  الفكرية  الأوساط  ي 
�ف العقالنية  من 

شكالت. الإ

ي 
بعد ذلك ساق مباحَث بخصوص العلم الحديث وواقعه �ف

. ٍّ نقديٍّ ي إطاٍر تحليىلي
ي وتيار ما بعد الحداثة �ف العالم الغر�ب

 کلمة التحرير

يُشكِّل البعد العلمي للتطور العاملي اليوم بحسب التصور الثقايف الحديث الركيزة 

األهم يف تحديد معايري النظام االيدلوجي األوفق لإلنسانية. فبقدر ما تقدمه الحضارة 

أيُّ حضارٍة كانت من علوٍم إنسانيٍّة وتقنياٍت مخربيٍّة بقدر ما تكون تلك الحضارة مهيئًة 

الستالم استحقاقها الريادي والقيادي برصف النظر عن املبادئ والقواعد األخالقية التي 

تستند اليها اليوم وبسبب هذه النزعة تحولت الرؤية الثقافية لدى الكثري من املثقفني 

أجل  من  ُملحًة  ثقافيًّة  باعتبارها رضورًة  العلامنية  إىل  الجنوح  نحو  واملسلمني  العرب 

تكوين البنية العلميّة للمثقف أو العامل أو السيايس بوصفه متفلسفاً بقيم فصل الدين 

عن السياسة.

القداسة  من  بهالٍة  نفسها  تحيط  العلامين  النسق  ذات  العلموية  النزعات  وراحت 

ولكن عىل طريقة الطقوس املاديّة، فهم يرفضون أن يكون لعامل املعنى والدين دوٌر يف 



577 العلم والدين.. جدلية االتصال واالنفصال

تركيز األصول األخالقية للعلم ألن الدين بتصورهم منزوع الصالحية من أيِّ دوٍر يقرتب 

أو يتقارب مع العلم..

وعىل هذا فإّن خالف املثقف الديني، باعتباره معبَّأً باملعنى، مع املثقف العلموي، 

ب نفسه كنصريٍ للعلم عىل  هو أن ما يضعه األخري من تضادٍّ بني العلم والدين وحني يُنصِّ

حساب الدين إمنا جاء نتيجة خطأٍ يف التقدير. إذ ليس مثة تضادٌّ بني العلم والدين إمنا 

التعارض قائٌم بني مسلكنْي مختلفنْي للفهم والتفسري. من هنا فإذا كانت هناك قطيعٌة 

فهي ليست بني العلم والدين، وإمنا بني النهجني العلمي بوصفه تجربًة ماديًة والبياين 

بوصفه تعبرياً عن عامل املعنى. فالعلم يعتمد عىل معطيات الواقع والتحليل العقيل وهو 

ليس معنياً بالنصوص الدينيّة وعالقاتها مع املعاين ذات النسق الروحي أو امليتافيزيقي، 

الذي  املعنوي  البياين  املنهج  مع  األمر  يصدق  العلامنيّة  العلموية  منهج  خالف  وعىل 

املعرفة  لتكوين  الرئييس  مصدره  روحيٍّة  ودالالٍت  معاٍن  من  وراءه  وما  النص  يف  يجد 

وما يساوقها من مقاماٍت واعتباراٍت عقليٍّة وعقالئيٍّة وال يشّكل ذلك مفارقًة مع العلم، 

ألن العلم أيضاً له دوٌر محوريٌّ يف تكوين البنية املعرفية وتزويد حقول املعرفة الدينيّة 

بالكثري من املعطيات ذات السمة التطبيقية أو التحليليّة عىل حدٍّ سواٍء.

بني  التوفيق  عملية  عرب  القطيعة  هذه  بحل  معنيٌّ  االسالمي  املثقف  فإن  لهذا 

فإن  أخرى،  حساب  عىل  منطقٍة  لصالحياِت  استالٍب  إىل  اللجوء  دون  من  النزعتني 

ملسلامت  خاضعٌة  الدين  ومنطقَة  والتجربة  العقل  ملسلامت  خاضعٌة  العلم  منطقَة 

العقل والبيان. فهو -أي املثقف اإلسالمي- من جانٍب يتقبل النتاج العلمي والسلوك 

الواقع وخفاياه، لكنه من جانٍب  العلامء يف الكشف عن أرسار  يتبعه  الذي  املنهجي 

الدينيّة  واملبادئ  النص  بها  جاء  التي  والقيم  باملبادىء  التمسك  عىل  حريٌص  آخَر 

املتعلقة باعتباراته الرشعيّة واألخالقيّة، ما يجعل من املثقف الديني مختلفاً متاماً عن 

نحو التطرّف يف إزاحة الدين  النهج الذي عليه املثقف العلموي الذي يذهب بعيداً 

عن أيِّ صالحيٍّة معرفيٍّة.

 وبالتايل، يرى املثقف الديني أّن العلَم والديَن منسجامن إىل حد االندماج، بل إّن 
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املثقف الديني يعترب أّن النتاج العلمي لعلامء الطبيعُة يشكِّل دعامً كبرياً لتأييد ما ينطق 

به النص وما تقتضيه ظروف عامل املعنى.

أراد  التي  اإلشكاليّة  تشخيص  عىل  قامئٌة  النقديَّة  الثقافيَّة  الرؤيَة  أن  نجد  هنا  من 

املثقف العلموي تركيزها من خالل إيجاد حالٍة من القطيعة بني العلم والدين.

وبهذا نستطيع أن نُعنّي إحدى أهم الوظائف التي ينبغي أن يحملها املثقف الديني 

عىل عاتقه وهي املزاوجة بني النهجني البياين والعلمي وبعبارٍة أدقَّ أن يُزاوَج بني العلم 

والدين أو الواقع الذي يتصل به العلم والواقع الذي يحيك عنه النص..

اإلسالميّة  الكونية  الرؤى  فيه  تتقاطع  الذي  املعريف  املجال  د  نُحدِّ أن  نستطيع  كام 

مع الرؤى الكونيّة املاديّة والغربيّة حيث ال بد أن نُركِّز دامئاً عىل رضورة تنقية العلوم 

ومن  الغربية  الثقافة  مخلَّفات  من  والخ(  واالجتامع..  والسياسة  )القانون  اإلنسانيّة 

إلقاءات النزعة الحداثية والعلامنية من خالل إيجاد فضاٍء من املقاربات املعرفيّة بني 

هذه العلوم والعلوم الدينيّة.

ولعّل املعيار األول الكتساب املعرفة والعلم للصالحيات املناسبة للتداول الثقايف هو 

معيار اإلميان، فهذا املعيار هو الكفيل بتغطية حاجات النفوس البرشية مبا يناسبها من 

إىل واألوفق مع  األقرب  اإلميان هي  ثقافيٍّة وعلميٍّة ومعرفيٍّة ألن مقتضيات  مكتسباٍت 

مجريات السنن التاريخيّة، فكلُّ نكوٍص وتسافٍُل يف املجتمع البرشي سببه الثقافات الهدامة 

التي ال تستند إىل اإلميان والتوحيد، وكلُّ ارتفاٍع وتقّدٍم وبقاٍء ودميومٍة يعود إىل مدى التزام 

املجتمع بأسس اإلميان والطاعة واملثاقفة التي تستند إىل تلكم األسس.

وحينام نريد أن نُجرَي مقارنًة بني هذه الرؤية وبني الرؤية املادية للعالقة بني العلم 

واإلميان أو بني العقل واإلميان فإننا سنكتشف إشكاليّاٍت متنوعًة تحكم سري العالقة التي 

القراءات  إلشكاليّة  تبعاً  ويأيت ذلك  أخرى،  والدين من جهٍة  العقل من جهٍة  بني  تربط 

املتعّددة يف تفسري هذه العالقة وميكن متييز هذه اإلشكاليات وفق املحددات التالية:

إشكالية اإلمساك بزمام السلطة املعرفية،. 1
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إشكالية تعيني الحدود املعرفية ضمن مناطق الفراغ،. 2

إشكالية توزيع السلطات يف إدارة الثابت واملتغرّي،. 3

إشكاليات تعيني الصالحيات يف نطاق املحيك واملسكوت عنه.. 4

ع املدارس العقليّة والدينيّة  وغريها من اإلشكاليّات التي تتعّقد وتتداخل وفق تنوُّ

املختلفة وهي اإلشكاليّة األعقد أقصد أن التنّوع املدريس بحد ذاته يُعدُّ إشكاليًّة أساسيًّة 

يف تحديد دائرة هذه العالقة، فاملدرسة اليونانيّة يف حاقِّ كونها مدرسًة عقليًّة فلسفيًّة 

إىل رشيعٍة  تستند  ورمبا  الطبيعة  وراء  مبا  تُؤمن  ميتافيزيقيٌّة  دينيٌّة  مدرسٌة  أيضاً  فهي 

وقانوٍن دينيٍّ بل ذهب بعض الباحثني إىل القول بنبوة أرسطو، ونالحظ تاريخيّاً أنّه كلام 

تناسخت الرشائع تتناسخ معها إشكاليّة العالقة مع العقل فنجد أن العديد من املسائل 

ذات النسق الفلسفي العقالين عند اليهود تبدلت إىل نسق آخَر مختلٍف عند النصارى، 

الدين هي يف األغلب ما يدور مع  مع  تتحايث نسقيّاً  التي  العقالنيّة  أن  يُثبت  وهذا 

مقتضيات العقل العميل وما يرتبط بفلسفة الدين واألخالق وما يرتتّب عىل االرتكازات 

أو  )األولّية(  النظريّة  العقلّية  الشؤون  أما  االعتباري(،  )العقل  االنتزاعي  النسق  ذات 

)الدينيّة  للمدارس  البنيوي  للتقريظ  قابٍل  غرُي  ثابٌت  نسٌق  فهي  )التحليلّية(  التوليديّة 

الفلسفيّة  العقيدة  بني  باملزاوجة  املسيحيون  الالهوتيون  )قام  فلقد  الدينيّة(  وغري 

الدينية  والعقيدة  جهٍة  من  للفهم  القابلة  السامويّة  العامل  بعقالنيّة  القائلة  اإلغريقيّة 

اليهودية القائلة بعامل الرب اإلبداعي املتجيل عن إرادة الرب الساموية واملُضفي عىل 

التاريخي  وأصبح  إنساناً  اللوغوس  أصبح  املسيح  ففي  الخاليص،  معناه  اإلنسان  تاريخ 

واألزيل املطلق والشخيص واحداً(.

فمن خالل هذا النص الذي عرضه تارناس كأمنوذٍج تاريخيٍّ صارٍخ المتهان العقالنية 

بحسب تصّوره نعلم أّن جميع املدارس البرشيّة تتفّهم عالقة العقل بالدين إاّل أنّها غرُي 

قادرٍة عىل استجالء هذه العالقة بالكيفيّة التي تتصل من خاللها بالواقع، فتارًة تتأطر 

بكيفيٍّة تركيبيٍّة بنيويٍّة وأخرى بكيفيٍّة تفكيكيٍّة..

وحينام نتتبع مشكلة العقالنية الغربية يف منهجها التجريبي نجد مثة مجالنْي علمينْي 
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تعاقبا يف تكوين البنية التحتية لهذا املنهج عند الغرب مع أن كال من هذين املجالني 

احتّل مرتبًة عاليًة يف التطور العلمي البرشي ما أتاح لهام تكوين أصوٍل منطقيٍّة لكلٍّ 

مجال  أّن  ومبا  الريايض.  واملنطق  الفيزيايئ  املنطق  التحديد  وجه  عىل  وأقصد  منهام، 

الفيزياء أسبُق رتبًة يف التحول املنطقي عند الغرب من املجال الريايض فهو يُعدُّ املرتكز 

األقدم للمنهج التجريبي لديهم..

التقني  التطّور  يف  أثّرت  علميٍّة  إضافٍة  مجرَد  ألنشتاين  النسبية  النظريّة  تكن  فلم 

املنطقي يف شتى  والتعميم  للتنظري  تأسيسيًّة  مرجعيًّة  تُعترب  إنها  بل  للعامل  والفيزيايئ 

مجاالت العلوم..

أكرث من ذلك حيث إنّها تخطّت بحسب التنظري الغريب مساحة العلوم وانتقلت إىل 

مساحاٍت فلسفيٍّة رحبٍة من قبيل نسبية األخالق وإحاالت اللغة ونسبية الفهم وتعدد 

والنسبيّة  الذاتيّة  النسبيّة  قبيل  مختلفٍة من  تنظريٍ  مت عىل مستويات  وُعمِّ القراءات، 

الفرديّة والنسبيّة التطّوريّة.. إلخ..

من هنا فإن املحدد األساس الذي تستقر عنده النتائج املتولدة عن أصول املنطق 

الريايض والفيزيايئ عىل حدٍّ سواٍء هو عنرص االستقراء. نعم مثة محدداٌت أخرى دخيلٌة 

يف توليد هذه النتائج ترتبط مبراكز الوقائع واالحتامالت وَدَواّل اإلحصاء إال أنّها جميعاً 

منطلق  فكان  بحتٌة..  استقرائيٌّة  عوامُل  وهي  والكم  التكرار  قبيل  من  بعوامَل  تتصل 

هذه  هو  العقلية  حمولتها  من  للدين  امليتافيزيقية  الحالة  لتفريغ  الغربية  العقالنية 

املفارقات التجريبية والنظريات القامئة عىل االحتامالت واالستقراء، وِمن ثَمَّ نفي اإلطالق 

واالتجاه نحو النسبية..

املرجعيّة  هي  العقلية  الحدود  توسيط  يف  الدينيّة  القاعدة  أو  اإلميان  معيار  إذاً، 

األساس لتحديد العالقة مع القيم العلميّة فكلام كانت هذه القيم منسجمًة مع نواميس 

الكون والطبيعة ومع السنن التاريخيّة السوية كلام اكتسبت صالحيّاٍت مناسبًة يف مترير 

مفاعيلها االجتامعيّة وتضاعيفها الحضاريّة..
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العقالنّية والعالقة مع فلسفة الدين

الدين يف منطق القران الكريم ليس بديالً عن العقل يف تقيص الحقائق بل هو مرشٌد 

له يف املناطق غري اآلهلة بعنارص القياس، وُمِقرُّ له يف مناطقه املحددة مبعايريه التاّمة أو 

الناقصة كام يف الربهان أو االستقراء وغريها من أدوات العقل املعرفيّة..

ولعل منشأ االختالف بني املنهج الديني واملنهج العقالين الغريب هو يف تفسري وظيفة 

الحقيقة مبا هي  إىل  الطريق  العقل هو  أن  اتجاٌه يرى  )العقل(. فثمة  املرجعية  هذه 

املوّحدة  واإليديولوجيا  بالطريقة  اإلمساك  كيفيّة  لنا  يعني  فهو  وبالتايل  يقينيٌّة  حقيقٌة 

والثابتة التي تناسب طبيعة الوجود اإلنساين وموقعه يف العامل وتتصل باألصول العاّمة 

للحياة والوجود.. وهذا االتّجاه هو الدين.

التكامل والتطور والتكوثر  أّما االتّجاه اآلخر فريى أن العقل ليس سوى طريٍق إىل 

درجة  إىل  بالوصول  اهتاممنا  بقدر  بالحقيقة  معنيِّني  لسنا  إننا  أي  للعلم،  االنفصايل 

اجتامعيّاً متقّدماً. فام ننتظره  التكامل العلمي والرتف املعريف الذي يوفر للبرش رفاهاً 

من العقل هو قدرته عىل توفري فرص التكامل من حيث االستكشاف، وهذا االستكشاف 

التي  العلميّة  الحقيقة  تلك  مع  ينسجم  ما  ملعرفة  محطٌة  هو  وإمنا  الغاية  هو  ليس 

ستكون مبثابة تحّوٍل اجتامعيٍّ واقتصاديٍّ وتقنيٍّ باتجاه التكامل والرفاه. ومبا أن الغاية 

تربر الوسيلة فإن الوصول إىل هذا الرتف والرفاه ال ميكن أن تكون وسيلته منبسطًة مع 

س الحقيقة بوصفها  ، ألن هذه املناشئ تُقدِّ قيٍم منطقيٍّة ذاِت مناشِئ انتزاٍع ميتافيزيقيٍّ

املعقول  مع  تتعامل  التي  التكوينية  بالبنية  اهتاممها  من  أكرثَ  بها  وتهتم  اإلبسيتيمي 

أن  مبعنى  بالتجربة  التامثل  طريقة  االتجاه  هذا  انتهج  لذلك  الفينومولوجي،  بوصفه 

بالقياس  ال  فقط  واالستقراء  واملالحظة  التجربة  خالل  من  للمثل  املثل  أحكام  نعطَي 

فة.. والربهنة واملشاكلة الصارمة بني الحدود ذات األبعاد التجريديّة الرصِّ

ولعّل املنطلق الرباغاميت الذي اعتنقه أتباع هذا االتجاه أتاح لهم التجرد عن أغلب 

القيم ذات الحيثيّات التقييديّة إن عىل مستوى الفكر أو عىل مستوى السلوك ووضع 

بني أيديهم آفاقاً منفلتًة أخضعت كلَّ يشٍء للقيم ذات الحيثيّات التعليليّة والتجريبيّة..
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فلم تكن مشكلة املعقول الالحيس عند املدارس الغربية مشكلة تقابٍل عدميٍّ فحسب، 

بل راحت تبحث عن متقابالٍت قلقٍة علها تحمل أجوبًة جدليًّة تنفلت عن عقال الحقائق 

الخلفية للطبيعة. والوجود فلو بحثنا عن مفهوٍم محّدٍد عند هذه املدارس، وليكن مفهوم 

الواقعية عىل سبيل املثال، فإننا ال نجد باملقابل منه متثُّالً ال واقعيّاً مبعناه العدمي وإمّنا 

متثالٍت مختلفًة ومتباينًة من حيث التنظرُي والتأصيُل املنطقّي. فنحن نتحدث يف مقابل 

الواقعيّة عن املثاليّة وعن الشكية وعن الظاهراتيّة و... إلخ، وإذا تحدثنا عن مفهوم النظام 

بشكله الطبيعي فإننا ال نتحدث باملقابل عن الالنظام بقدر حديثنا عن الفوضوية أو الصدفة 

أو الطفرة أو االنتخاب أو ... إلخ، وهذا يعني أّن العقل ال ميلك سلطًة معرفيًّة تُخّوله التأثري 

كوسٍط إثبايتٍّ للحقيقة، وإمنا هو مجرُّد مثريٍ نفيسٍّ يتامهى مع الظاهرة ويتلبس متوجاتها 

املتحولة من أجل أن تستجيب لتساؤالته الصادرة مبوجب التجوال النفيس للمستشكل..

بل ذهب بعض مفكري الغرب إىل أكرث من ذلك حيث رفضوا أن يتسلم العقل مفتاح 

الحكم فضالً عن اإلدراك واالستكشاف، وإمنا يجدر بالعقل بحسب زعمهم أن يقع نتيجًة 

من نتائج العلم وهو ما رّصح به غاستون باشالر من أن:

ــا، فالعقــل نتيجــٌة مــن  ــٌت يحكــم جميــع أمنــاط معرفتن »ليــس مثــة عقــٌل ثاب

ــة«. ــه اإلفصــاح عــن املناهــج العلمّي ــم وهــو إنشــاٌء الحــٌق، غايت ــج العل نتائ

من هنا ال ميكن أن نحّدد ضابطة موضوعيّة رصيحة ومحّددة حول مفهوم العقالنيّة 

عند الغرب واعتقد أن السبب يعود إىل ذلك األساس املعريف الذي انتهجته هذه املدارس 

الستكشاف العالقات املوضوعيّة بني القضايا واألشياء.. وهذا األساس يعتمد التجربة وما يدور 

يف فلكها من أدواٍت وعنارَص ومفاهيَم كموميٍة، كاملالحظة والتكرار والظاهرة واالحتامل 

واإلحصاء واالستقراء. وليك نُقيم هذا األساس ال بد أن نستعرض مواصفاتِه املعياريَّة..

هذا من الناحية العلميّة، أما من الناحية النقديّة فإن العقالنيّة الغربيّة قد سّوغت 

لنفسها أن تنتزع من اإليدلوجيات الدينيّة مربِّراتها القيميّة وأن متارس يف حّقها أبشع 

عمليات التشويه، وذلك باتّباع طرائَق نقديٍّة تستند إىل افرتاضاٍت مجردٍة عن التصور 

العقيل الخالص، فضالً عن التصديق وعنارص الحكم املنطقي السليم )فهي اتجهت إىل 
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حذف القداسة من مصادر املرشوعية ومنابع املعنى، واتّجه مبدأ هذا الحذف بصورٍة 

خاصٍة نحو رؤية العالَم ألنّها النواة املركزيّة التي تدور يف فلكها جميع عنارص الثقافة 

األخرى، )املعرفيّة والقيميّة وغريهام(. فرؤية العالَم ليست انطباعاً شخصيّاً عن العالَم 

املحيط بنا فحسب، إمنّا هي كيفية فهمنا للعامل، وطريقة التفكري فيه، ومقاصد الفعل 

والعقل  التي يسلك اإلنسان من أجلها. فالرؤية موصوفٌة بالكلّية والشمولية.  اإلنساين 

الصغري يف  والعالَم  الطبيعة،  اإلنسان يف  للعامل تدمج  لنا صورًة »عقالنيًة  قّدم  الحدايث 

العالَم الكبري، وترفض كلَّ ثنائيٍّة للجسد والروح، للعامل البرشي وللعامل املتعايل«.

يف املقابل من ذلك، فإّن املنطق القرآين كام أسلفنا قد وضع العقل يف مرتبته الالئقة 

من دون أن يستلزم ذلك تعطيالً ملدركاته. يف منطق القرآن، يحتل الوحي موقع القيادة 

الوحي هدايتُه ترتبط بكلِّ  لَِم؟ ألن  العقل.  املعرفة وخصوصاً  لباقي مصادر  والتوجيه 

األبعاد الفوقيّة والتحتيّة الترشيعيّة والتكوينيّة املبادئ والنهايات، بينام العقل هدايتُه 

للحس أو  الواقع بوصفه طريقاً  بالفطرة والقياس إىل  أوليٍّة تتصل  بنيويُّة ذاُت مبادئَ 

الخيال أو الوهم أو اإلدراك العقيل.

وللسعادة  السعادة،  بتحصيل  متَّصٌل  اإلنساين  الكامل  أّن  إىل  ذلك  كلِّ  من  نَخلُص 

طريٌق واحٌد ميّر باليقني ليصل إىل الحق وال ميكن للمثقف الواعي أن يتخذ من الباطل 

سبيالً ألن الثقافة ليست مجرَد تراكِم معلوماٍت وخرباٍت، بل هو نسٌق منظوميٌّ متحرٌك 

، والحقُّ طريُقه اليقنُي، واليقنُي منشأُه االتصال مببادئ الثقافة  باتجاه التكامل مع الحقِّ

الحقة، وهذه املبادئُ هي املعايرُي التي حددها الدين بوصفه إلهيّاً لتكون َمْنَشأً للثقافة 

الحقة من قبيل العقل والوحي..

فلسفة الدين وأصالة اليقين من المنظور القرآني

كمنجٍز  لتقدميه  الداخيل  محتواه  ونستحرض  املايض  نستكشف  أن  نريد  حينام 

حضاريٍّ مفعٍم بالحيوية والعطاء والتجّدد، علينا أن نُعنيِّ تأصيالً ثابتاً قادراً عىل تحويل 

ذلك املضمون إىل خياٍر اسرتاتيجيٍّ للتعامل مع املتغرّيات الحضاريّة املتجّددة من خالل 

تكوينه يف أنساٍق وصياغاٍت وأطٍر وبرامَج تتوافق متاماً مع متطلبات العرص...
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لكن ما هي األصالة التي تستحق أن تكون نقطَة إرجاٍع واسرتجاٍع وتكوين الحالة الثقافية 

مجتمعيّاً وحضاريّاً؟ ألن األصول هي التي متيز الحضارات وتعني نقاط ارتكازها الحضاريّة 

والثقافيّة. مثّة مدارُس اتّخذت مثالً أصالة القوة كنقطة ارتكاٍز للتنمية الحضاريّة ومنها ما 

اتّخذت أصالة العمل، وأخرى أصالة املجتمع، وهكذا. فام هي األصالة التي نستطيع من 

خاللها تعيني نقطة االرتكاز الحضاري الذي نؤمن به كمسلمني؟

ومبا أن معظم املدارس الغربيّة، حينام تريد أن تستكشف الحضارات القدمية من 

حيث أثارُها املاديّة والثقافيّة، فهي تحاول استحضار أربع مفاهيَم بحسب ما يُطلقون 

عليه باألركيولوجيا وهي:

مفهوم الحادث الذي يتعارض مع الخلق واإلبداع،. 1

مفهوم السلسلة الذي يتعارض مع الوحدة،. 2

مفهوم االطراد الذي يتعارض مع األصالة،. 3

مفهوم اإلمكان الذي يتعارض مع الداللة.. 4

من هنا فإن األركيولوجيا تتناول االنقطاع واالنفصال وال تهتم بالبدايات والنهايات. 

ولعّل أغلب هذه املدارس تؤمن بالقيم االنفصالية للثقافة واملعرفة، والقليل منها من 

يؤمن بالقيم االتصالية ذات املسوغ التاريخي الرتاكمي التطوري.

باملقابل من ذلك، فبام أننا من أنصار االتّجاه االتصايل إال أن لنا أصوالً وأسساً تختلف 

إليها كنقطة  التي نعود  جذريّاً عن تلك املدارس ونقاطها االرتكازيّة. فام هي األصالة 

اسرتجاٍع حضاريٍّ بحيث نستحرض معها )الوحدة واألصالة والداللة باإلضافة إىل الخلق 

واإلبداع والتطّور(.

نعتقد أن الحضارة اإلسالميّة بوصفها حضارًة قرآنيًة، فهي مرتبطٌة تأصيالً بالتوحيِد 

كعقيدٍة وبالعبادة للِّه تعاىل كسلوٍك. ومبا أن العبادة تتّصل بدالة اليقني بوصفه غايًة 

هي  املسلم  املثقف  عند  املعرفيّة  فاألصالة  اليقني(  يأتيك  حتى  ربك  )واعبد  ومقاماً 

)أصالة اليقني(.
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فاليقني هي نقطة االرتكاز بني العقيدة والسلوك من جهٍة وبني متطلبات الحضارة 

السياسيّة واالجتامعيّة املتجّددة واملتطورة من جهٍة أخرى.

جهٍة  من  املعنى  بعامل  واالتصال  والداللة  الوحدة  مفهوم  أحرزنا  قد  نكون  وبذلك 

وبالتاريخ ومضامينه الثابتة من جهٍة أخرى، وتلك هي مفاهيم القيم االتصالية والتطورية 

للمعرفة واملثاقفة بني املجتمع واصوله الثقافية.

وبذلك تكون العبادة طريقاً نحو أصالة اليقنِي، واليقنُي موضوعاً للتوحيِد، والتوحيُد 

هو االتّصال بالحقيقة األوىل )معرفة الله( وبالحقائق ذات املعاين املتعالية والتي تحقق 

لإلنسان وصوله إىل السعادة املعنوية.

ولكن ينبغي أن نفهم أّن أصالة اليقني التي نؤمن بها كنقطة ارتكاٍز معريفٍّ وحضاريٍّ 

ال تتقوم بالعنارص الوحيانية فحسب، وإن كانت تلك العنارص تُشكِّل مضمونها ومحتواها 

 ٍ ومحورها األساس، إاّل أن مثة عنرصاً آخَر بنفسه قد اُتّخذ من ِقبل العنرص الوحياين كمعنيِّ

هو  فالعقل  العقل.  وهو  واملعريف،  الثقايف  االرتكاز  خاصية  تحريك  يف  أصيٍل  ومحّدٍد 

 ً العنرص الخام الذي تُوفِّر موادُّه األوليُّة وحدودُه املبدئيُّة إمكاناِت اإلنتاج املعريف، ُمْنَضامَّ

إىل املنجز الوحياين املتعايل. فالوحي هو منظومُة امتياٍز معريفٍّ خاصٍة تتقاطع مع العقل 

يف مناطَق معيّنٍة وتتصل به يف مناطَق أخرى..

ِه الذهن وإذعانه بنتيجة البحث واالستكشاف،  واليقني عىل رشط اإلسالم ليس مجرَد توجُّ

بل هو استحضاٌر للقيم الحقة واستبعاد الباطل وال يتأىت االندماج بالحق إال من خالل 

الطاعة  به من خالل  بالحق والتخلق  االندماج  املعرفة هو  من  إذاً  فالغايُة  به.  التخلّق 

والعبادة واالنرصاف عن كل القيم الهابطة التي ترض بهذا املسار املعنوي والسلويك لإلنسان.

أصالة اليقين والمصدر القرآني للمعرفة

وَجْعٌل  إنشاٌء  هو  بل   ، نظريٍّ وتوليٍد  مقاربٍة  مجرَد  اليقني  ملقولة  التأصيل  يكن  مل 

د عنارص الواقع املوضوعي لحركة املجتمع القرآين. والجعُل اليقيني ليس  َوْحيايِنٌّ يُجسِّ

معناه جرباً ذهنيّاً للمعرفة ونتائجها بل هو نسٌق ينعزل عن بعض املناطق التي ييضء 
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يهديه-  أو  -يؤيده  العقل  مع  ويتصل  القياسات  محدوَد  بوصفه  اإلنسان  عقل  عليها 

التدليل  قبيل  الصناعيّة من  املناشئ  ذات  أو  التكوينيّة  األبعاد  ذات  املناطق  بعض  يف 

والتعليل والربهنة.. يف حني أن مجمل املدارس الغربية باتت ترفض االتصال بيشٍء اسمه 

اليقني حتى أن بوبر باعتباره من منظري املنطق العلمي الحديث يقول: بأن )النظريُّة 

تكون علمّيًة فقط إذا هي كانت قابلًة للتفنيد(. ويُستنتَج من ذلك أن هدف العلم لدى 

بوبر ال يتمثل إذاً يف الوصول إىل ما هو يقينيٌّ وحقيقيٌّ بطريقٍة نهائيٍّة، بل العكس هو 

الصحيح يف هذا املنظور الجديد للعلم.. وهذا تنّكٌر واضٌح للبديهيات وانقالٌب شامٌل 

عىل كل األسس الفكريّة لإلنسان السوي.

وحينام نريد أن نستنبط ظاهرًة يقينيًّة من خالل آيات الكتاب الكريم فال يسعنا 

إاّل أن نُفتِّش عن تلك األصول املعرفية التي ثبّتها الكتاب الكريم. وهذه األصول تتصل 

الطريق  ومنها  العقيل  الطريق  ومنها  الحيس  الطريق  منها  متعّددٍة،  وآلياٍت  بطرٍق 

الوجداين )الحدس واإللهام( ومنها الطريق القرآين الذي يعتمد الربهنة املبارشة كام يف 

قوله تعاىل )ولو كان من عند غري الله لوجدوا فيه اختالفاً كثرياً(.

من هنا فإّن أصالة اليقني هي منهٌج للوصول إىل معارف القرآن الكريم واملعارف اإلسالمية 

األخرى. واليقنُي له مراتُب ومستوياٌت منها ما يُحقق االطمئنان العايل بأيِّ طريقٍة كانت 

)الكشف والشهود.. االستدالل املبارش.. االستدالل غري املبارش.. املقطوع به من النص( 

ومنها ما يحقق الظن املوجب لالطمئنان )النقول والسمعّيات واالجامعّيات وغريها(.

والكتاب الكريم باعتباره نّصاً متعاليّاً قطعيَّ الصدور فهو املصدر األساس للمعارف 

والذي يحقق مبوجبه مقتضيات اليقني والربهنة الوحيانية املبارشة.

بحيث  املعرفيّة  األصول  تلك  بناًء عىل  الكريم  القرآن  نستنطق  أن  لنا  كيف  ولكن 

تتكون لدينا بنيٌة معرفيٌّة متأصلة باليقني أو مبا هو موجٌب الستقرار النفس واطمئنانها..

ال شك يف أن عملية االستنطاق ليست أمراً سهالً وُمتاحاً لكّل الناس، خصوصاً وأن 

الكتاب الكريم له مراتُب وبطوٌن وفيه املحكم واملتشابه وفيه الناسخ واملنسوخ والخاص 

والعام.. و إلخ.
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 ولكن الجو العام، الذي يتيح لإلنسان االتصال بالحد األدىن لعملية الفهم، ميكنه أن 

يُعطيَنا عنارص االستنطاق ذات النسق االجتامعي املتحرّك. فاملجتمع القرآين هو املجتمع 

الذي يتفاعل مع القرآن وتعاليمه من منطلق الفهم العام واألجواء اللغوية الظاهرة عىل 

سطح الوعي ولو مبعونة التنبيه والتبليغ الراشد، أي مبعونة التعليم والتزكية، فإن التعليم 

والتزكية توفر للمجتمع حالًة من الوعي املناسب للتحرك باتجاه األصول املعرفية الواعية 

للقرآن الكريم.

العلم والدين وامكانات التخطي لمراحل التطور التاريخي

حينام نتكلم عن مجتمع ما بعد الحداثة وفق املنظور الغريب فبالرضورة ال نخرج عن 

دائرة االحتياجات. الفارق بني احتياجات عرص ما بعد الحداثة عام قبلها هو أن الحضارة 

الغربيّة عاشت يف عرص الحداثة تكوين الذات ضمن معطيات التطور االقتصادي وعالقته 

بالنظم السياسية. أما عرص ما بعد الحداثة فهو عرص االنتقال إىل مرحلة االنفصال عن 

الذات واالتصال باألشياء يف دائرة طبيعتها الرتفية أو التوكيل عن الذات حيث أصبح لأللة 

والروبوت الحضور األول يف الفعاليّات الحياتيّة، ومل يبق لإلنسان إاّل االنصياع للهامش، 

وعليه سوف يكون النظام االجتامعي وبالتبع السيايس يف حالة سباٍت فتنام تبعاً لذلك 

فعاليات الفطرة واالعتدال الغريزي ويسيطر الرتف عىل ميوله فتتصعد عوامل الطغيان 

والعدوان عىل سائر الحضارات التي ال تعيش عصور السوبر حداثة وما بعدها.

من هنا نفهم الرس يف تركيز اإلسالم عىل قيم النفس والذات وتهميش قيم األشياء 

فتكون  لالحرتام،  حافزاً  يعطيها  النفس  كامل  ألن  وذلك  الرضورة  بقدر  إاّل  والحاجات 

ثقافة االحرتام هي السائدة بني اإلنسان ونفسه وبينه وبني اآلخرين، وتبعاً لذلك تتالىش 

امليول إىل الظلم والعدوان وبالتايل تكون الحاجُة إىل النظام السيايس غرَي خاضعٍة لتلكم 

امليول ما يُسهم يف االستقرار االجتامعي والسيايس، وبالتايل تتصاعد قيم املجتمع نحو 

العصمة.

طبعاً هذا من حيث النظريّة واملبدأ، أما من حيث الواقع العميل فال ريب يف أن 

العامل اإلسالمي، وهو ينوء تحت قيم االستضعاف من جهٍة وقيم االبتعاد عن القيم من 
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جهٍة أخرى، وضُعه يف دائرة الحرمان القيمي وبالتايل فهو غرُي جديٍر يف هذه املراحل بإدارة 

. لذا فإن الفقه السيايس اإلسالمي ومن خالل  نفسه فضالً عن إدارة الحضارة اإلنسانيّة ككلٍّ

ما يتمتع به من مناطِق فراٍغ ترشيعيٍّة عىل رشط مدرسة اإلمامة يحاول أن يُدير هذه 

املراحل وفق الظروف االستثنائية املتاحة ووفق نظريّاٍت فقهيٍّة غريِ إجامعيٍّة.

التفسير المعرفي لهذه المرحلة

أّما ما هو الفارق بني نظرة الغرب إىل قيم ما يسمونه ما بعد الحداثة وهو بحسب 

القيم  تنعدم  بحيث  رصفٍة  تقنيٍّة  علميٍة  وقيٍم  معطياٍت  عن  ناتجاً  سيكون  أمانيهم 

الذاتيّة فضالً عن القيم الكربوية الكلية، بينام بحسب نظرتنا اإلسالمية وقيمنا ومعطياتنا 

فإن مثل هذه املرحلة والتي ال ميكن االنتقال إليها إاّل بقدرٍة برشيٍّة استثنائيٍّة متمثلٍة 

قيم  إىل  باإلضافة  العدل  ثابتة  السلوكيّة وأهمها  الثوابت  تغليب  ناتجة عن  باملعصوم 

العلم والتطّور التي ستتأىت بحسبنا عن االتصال مبالكات الحقيقة العلميّة املطلقة وأهم 

فارٍق بني النظرتني هو كالتايل:

إذ تعتمد نظريّة الحداثة يف تقنني قواعد العلوم عىل مبدأين أساسيني:

األول: النسبية.

الثاين: الشك املنهجي )الريبة(.

واملبدأ االول هو وليد نظرية أينشتاين يف الفيزياء الحديثة وهي النظريّة التي تحّدد 

اإلطار النظري لفهم العامل يف أبعاده الكربى.. النجوم.. املجرات وتجمعات املجرات.

واملبدأ الثاين هو وليد نظرية هايزنربغ يف صياغته الجديدة لنظريّة ميكانيكا الكوانتم 

وهي النظريّة التي أّول من شّكل مفاهيمها الفيزيايئ األملاين )ماكس بالنك( وتطّورت 

بعد ذلك عىل يد مجموعٍة من الفيزيائيني وهم )لويس دي بروليه، وارفني رشودنغر، 

وماكس بورن( ومن ثم جاء هايزنربغ الذي أسس هذا املبدأ باعتباره يحّدد خصوصيّة 

نظريّة )الكوانتم(، وهي النظريّة التي نشأت عىل أنقاض نظريّة النسبيّة وإن مل تُلِغها 

من بعض خصوصياتها ومبادئها التي إىل اآلن تُدرَّس يف الجامعات.
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ومبا أّن النسبيّة والشّك ضد الحتميّة واإلطالق، فإن جميع الخصوصيّات الناتجة عن 

هذه القواعد العلميّة ال ميكن الركون إليها وتعميمها عىل السياقات التطورية للمجتمع 

والسياسة. نعم نتائُجها التقنيُّة قد تكون مضمونًة خصوصاً وهي ترتبط بالخواص الفيزيائيّة 

م عىل قيم  تُعمَّ باألشياء ال يجوز أن  املرتبطة  القيم  والكيميائيّة لألشياء، ونحن قلنا أن 

اإلنسان، ومن أهمِّ القيم اإلنسانيّة املحرمة والتي ليس من حقِّ أحد التالعب بها هي 

قيمه االجتامعيّة وإدارته السياسيّة، لذلك نحن نرى أن الدميقراطية باعتبارها أحد مخارج 

النسبية والتعددية ال متتلك قيمًة ذاَت بعٍد معنويٍّ أصيل يتصل بالحقائق التكوينية للبرش 

والتي ال ميكن االتصال بها إاّل من خالل ترشيعاٍت وتقنيناٍت خاصٍة ترتبط مباِلكاٍت علميٍّة 

خاّصٍة ال ميلكها إاّل املعصوم بحسب اعتقادنا.

أّما النظريّة اإلسالميّة يف تقنني مبادئ العلوم فهي تقوم عىل ركيزتني:

الربهان العقيل أو )اإلطار املعريف(.

الوحي أو )اإلطار ما فوق املعريف(.

ولكـن مـع أّن هاتـني الركيزتـني مـن حيـث الصالحيـات املتّصلـة مباِلكاتهـام التامـة 

قادرتـان عـىل تحريـك القيـم املتصلـة باإلنسـان وباألشـياء معـاً حيـث ميكنهـام تحريك 

اإلطـار الحضـاري التطـوري إاّل أنهـام من حيث القابليـات البرشية منفصلتـان عن واقع 

األمـة إال بحـدود بعـض املِـالكات الناقصـة املرتبطـة بالقـدرة ذات الطابـع الالمعصـوم 

الخطأ. عـن 

ولذا فإن عرص ما بعد الظهور سيكون عرص حضور املاِلكات التاّمة للعقل والوحي 

معاً، فتتحرر العلوم من النقص املاِليك أو النسبية والشك وينبسط اليقني ليتحقق بذلك 

الطور ما فوق املعريف لإلنسان الذي سيتصل بعوامله العقلية بصورٍة مبارشٍة.

العصمة اإلداريّة والسياسيّة فيكون  العلميّة كفيلًة بتحقق  العصمة  وبالتايل تكون 

الً لتقرير مصريه وإدارة حركته التاريخيّة وفق القيم اليقينيّة التي ستكون  املجتمع مؤهَّ

شاملًة لجميع السنن التاريخيّة والنواميس الطبيعيّة.
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العلم الحديث والرؤية الكونية الغربية.. قراءٌة نقدّيٌة

ي ي الفكر الغر�ب
ياء �ف ف 1. نظريّة المعرفة ونظريّات الف�ي

ال يخفى عىل من له اِطاّلٌع معريفٌّ جيٌّد يف أروقة املدارس الغربيّة من أن املفاهيم 

التي لها عالقٌة بتكوين النظريّة املعرفيّة هي متغرّيٌة وغرُي ثابتٍة، فهي تختلف يف الحقل 

ثابتٍة وكذلك  غرُي  املعرفة  إاّل ألّن مصادَر  آخر، وما ذلك  إىل  الواحد من مفكٍِّر  املعريف 

القيمة املعرفيّة لهذه املصادر غرُي مضمونِة النتائج وذلك بسبب النزعة املادية الحسية 

منها  تتكون  التي  املفاهيم  من  الكثري  فنجد  املدارس؛  بها هذه  تتميز  التي  التجريبية 

نظريٌّة معرفيٌّة ما ال تخرج عن كونها مصادرات متسلمًة من نظريّاٍت وقواننَي طبيعيٍّة،  

فيزيائيٍّة أو كيميائيٍّة يف حني أنّه من املفرتض أن نظريّة املعرفة هي القانون العام الذي 

يتسيد عىل جميع الحقول املعرفية ال أنه يستلم منها مفاهيمه العامة خصوصاً. وإّن 

أغلب القوانني الفيزياويّة مستندٌة إىل نظريّاٍت إىل بديهيّاٍت ذاتيٍّة أوليٍّة ثابتٍة، ولعل أهّم 

ثالثِة مفاهيَم مقتنصٍة من عموميّات قوانني الفيزياء هي:

- التجربة،

- النسبية،

- التعميم.

ونتعرض إىل بعض النظريّات والقوانني الفيزيائيّة التي أثارت الكثري من الجدل يف 

املدارس الفكريّة وهي:

.. المدرسة الرأسمالية أنموذجاً ي
ي نظر الفكر الحدا�ث

1. نهاية الماّدة �ف

الحداثة  بعد  وما  التاريخ  إىل  ونظرته  الرأساميل  الفكر  إىل  نتعرّض  ونحن  يُفرتض 

أن نالحق النظريّات الجديدة واملحدثة لهذه املدرسة وذلك من أجل مناقشة األشياء 

بحارضها ال مباضيها التأسييس وفقاً للحاجة العرصية يف مواجهة األفكار املَعيشة بصورٍة 

موضوعيٍّة.
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فعىل الرغم من أن الرأسامليّة قد استطاعت أن تُنتج أكرَب االمرباطوريات وأقواها يف 

العرص الحديث إال أنّها غرُي قادرٍة إىل اآلن يف إثبات وجهة نظرها من حيث تفسري القوانني 

التاريخيّة وتطويعها لرؤيتها الفكريّة واالقتصاديّة. وبدا هذا واضحاً من خالل ما يتجىل من 

رؤيٍة تشاؤميٍّة صارخٍة تصدع بها كتابات الفالسفة واملؤرخني الرأسامليني أو الذين يتناغمون 

معها سياسيّاً. فهذا شبنغلر األملاين يتنبأ بتدهور الغرب وفق ما يسّميه بصدام الحضارات 

والذي عىل أساسه يُصار إىل بناء نظاٍم عامليٍّ جديٍد قد ال تجد الرأساملية فيه موطئاً لقدمها، 

وهذا الكتاب عىل الرغم من كونه قد سبق بروز االمرباطورية األمريكيّة كقوٍة عظمى إال 

أنّه بقي مرجعاً لتشاؤم الرأسامليّة وخوفها من املستقبل.

بل إن هذه النظرة التشاؤميّة قد تركّزت وأخذت بُعداً علميّاً مع وصول اإلمرباطوريّة 

األمريكيّة إىل مرحلة األوج يف االقتصاد والقّوة.

رصيداً  ميتلك  وال  الحضاري  التكوين  األمرييكَّ حديُث  املجتمَع  أن  من  الرغم  »فعىل 

تاريخيّاً موِغالً يف القدم فضالً عن انرصافه إىل النشاطات العلميّة التكنولوجيّة والعمرانيّة 

أكرث من النشاطات الفكريّة والفلسفيّة والتاريخيّة، عىل الرغم من ذلك إاّل أن نجاح أمريكا 

الرأسامليني األمريكيني إىل رسم  الشيوعيّة دفع املنظرين  القطبي يف مواجهة  يف رصاعها 

تفسرياٍت ونظريّاٍت تتامىش وخط الفلسفة السياسيّة واالقتصاديّة األمريكيّة«.

عىل  املحسوبني  الفيزياء  وعلامء  والفالسفة  املفّكرين  فإن  بصدده،  نحن  ما  ويف 

تورطت  ما  بقدر  املادة  أزلية  تفسري  يف  يتورطوا  مل  أنّهم  من  الرغم  عىل  الرأسامليّة، 

املاركسية خصوصاً وأن نظريّة الديامنيك الحراريّة قد نشأت من هذه املدارس، إاّل أنّهم 

لها، خصوصاً  أيضاً غرُي قادرين عىل توفري ضامناٍت علميٍّة لثبات هذه النظريّة وعدم تبدُّ

بعد  االقتصاديّة-  بالعالقات  ربطها  حيث  -من  الضعف  نقاط  من  جملًة  تحوي  وأنّها 

التجاوز عن نقاط القوة التي تدعم ما يذهب إليه اإللهيون من حدوث املادة وعدم 

أزليّتها والتي أشار إليها السيد الشهيد محّمد باقر الصدر يف مناقشته للامركسيّة يف كتابه 

»اقتصادنا«.

مدى  عن  النظر  -برصف  النظريّة  هذه  عىل  تؤرش  قد  التي  الضعف  نقاط  وأهم 
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انطباق النظريّة مع الواقع الكوين- هي كالتايل:

وذلك   ، علميٌّ غرُي  ربٌط  واملال: وهو  االقتصاد  بقوانني  الفيزيائية  القوانني  ربط   .1

ألن القوانني الفيزيائية لها ُمطاِبٌق إما ماديٌّ أو طبيعيٌّ بينام قوانني االقتصاد واملال هي 

قواننُي اعتباريٌة ليس لها ما بإزاٌء سوى أطراف الطلب والعرض أي أّن مناشئَها افرتاضيٌّة.

2. إقحام اللغة الفيزيائّية وتوظيفها لبيان العالقات االقتصادية: وهذا التوظيف أيضاً 

ال يتمتّع بأيِّ قدٍر من العلميّة بعد التقيص من أّن لغة االقتصاد محدودُة املصطلحات 

وذاُت مداليَل ومحدداٍت منقحٍة يقول أوغست سوانينبريغ:

ــا كأيِّ  ــي يجــب التعامــل معه ــه الخاصــة الت ــر بالذكــر أن لالقتصــاد لغت »جدي

لغــٍة أجنبّيــٍة... ولحســن الحــظ فــإن عــدد الكلــامت االقتصاديّــة الغريبــة 

محــدودٌة«.

بالبعد  وربطها  والحدوث:  األزلية  حيث  من  للنظريّة  التاريخي  البعد  إهامل   .3

املالزمة واالستنتاج من  أقرب من حيث  األّول  بالبعد  ارتباطها  أن  االقتصادي، يف حني 

ارتباطها بالبعد الثاين يقول: جريمي ريفكن وهو من أكرب منظري الرأساملية املعارصين 

يف كتابه: مجتمع الصفر وهامش التكلفة: 

»لقــد توقــع علــامء االقتصــاد هــذه التغــريات قبــل حــوايل قــرٍن مــن الزمــن، 

ليدخــل العــامل لعــرص الغــزارة ال النــدرة، ولكنهــم ال يعرفــون مــا نــوع النظــام 

االقتصــادي القــادم. ويبــدو بأننــا ندخــل عــرَص نظــاٍم اقتصــاديٍّ جديــٍد من قلب 

النظــام الرأســاميل القديــم، حيــث ســتكون املنتجات املجانيــة يف ازديــاٍد مضطرٍد 

، الــذي اُعُتــرب اآلليــَة ذات الكفــاءة العالية  مــع الزمــن. كــام أّن النظــاَم الرأســاميلَّ

يف تنظيــم النشــاطات االقتصاديّــة، ُمعــرٌَّض للخطــر لســببني. الســبب األول هــو 

أّن االختصاصــات العلمّيــة الجديــدة املتداخلــة، والتــي جمعــت علــوم البيئــة، 

والكيميــاء، واألحيــاء، والهندســة، والهندســة املعامريـّـة، وعلــوم تخطيــط املــدن، 

وعلــوم املعرفــة التكنولوجيــة، تتحــدي اليــوم النظريّــات االقتصاديّــة التقليديـّـة، 

وبنظريّــاٍت اقتصاديّــٍة جديــدٍة، مرتبطــٍة بقوانــني الرثمودينامــك، أي الديناميــكا 
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الحراريــة. فالنظريــة الرأســاملية التقليديــة صامتــٌة أمــام العالقــة بني النشــاطات 

االقتصاديــة، والتحديــات البيئيــة االيكولوجيــة، التــي فرضتهــا قوانــني الطاقــة. 

ــة  ــون الديناميكي ــة، أن قان ــون يف معرف ــامُء االقتصــاد التقليدي ــق عل ــد أخف فق

الحراريــة، يحكــم جميــع النشــاطات االقتصاديــة. فالقانــون األول والثــاين فيهــا 

ــا«  ــوع »األنرتوبي ــأن مجم ــٌة، وب ــة ثابت ــة الكوني ــوع الطاق ــأّن مجم ــدان ب يؤك

، فالطاقــة موجــودٌة يف الكــون كــام هــي، ولكــن تتغــري  يف ازديــاٍد مســتمرٍّ

باســتمراٍر، مــن طاقــٍة متوفــرٍة لالســتخدام، إىل طاقــٍة غــريِ متوفــرٍة لالســتخدام 

)أنرتوبيــا(. وهنــا يلعــب القانــون الثــاين دوره، حيــث تتغــري الطاقــة مــن الطاقــة 

الحــارة، إىل الطاقــة البــاردة، ومــن طاقــٍة متجمعــٍة، إىل طاقــٍة متناثــرٍة، ومــن 

ــام نحــرق الفحــم الحجــري،  ــالً حين ــٍة. فمث ــٍة فوضوي ــٍة، إىل طاق ــٍة منتظم طاق

تبقــى الطاقــة الناتجــة ثابتــًة، ولكنهــا تنتــر يف الفضــاء، يف شــكل ثــاين أوكســيد 

ــة،  ــد الطاق ــا مل نفق ــع أنن ــازاٍت أخــرى. فم ــت، وغ ــون، وأوكســيد الكربي الكرب

ولكــن تبقــي الطاقــة الناتجــة ال ميكــن االســتفادة منهــا، ولذلــك يُعــرّف علــامء 

الفيزيــاء الطاقــة التــي ال ميكــن االســتفادة منهــا »باألنرتوبــايث«. فجميــع 

النشــاطات االقتصاديــة تعتمــد عــى الطاقــة املوجــودة يف الطبيعــة لتســتخدم 

يف تحويلهــا لبضائــَع وخدمــاٍت، ويف كلِّ خطــوٍة مــن آليــة اإلنتاجّيــة، والتخزيــن، 

ــة إىل بضائــَع وخدمــاٍت  والتوزيــع، تســتخدم الطاقــة لتحويــل املــوارد الطبيعّي

ــم  ــع، ويف تقدي ــة البضائ ــُتهلكت يف صناع ــي اُس ــة الت ــكلُّ الطاق ــتهالكّيٍة. ف اس

ــة، التــي اســتخدمت وفقــدت،  الخدمــات، تكــون عــى حســاب الطاقــة الكونّي

لتحــرك النشــاطات االقتصاديّــة إىل سلســلة القيمــة املضافــة. وحتــام ستســتهلك 

البضائــع التــي ننتجهــا، أو تتلــف، أو متــر بدورتهــا الطبيعيــة، وترتافــق بزيــادة 

األنــرتويب، أي زيــادة الطاقــة الطبيعّيــة التــي ال ميكــن االســتفادة منهــا، وعــى 

حســاب الطاقــة التــي ميكــن اســتخدماها. ويف رأي املهندســني وعلــامء الكيميــاء، 

ــة، بــل يوجــُد فقــداٌن  ال توجــد قيمــٌة ربحيــٌة يف الطاقــة للنشــاطات االقتصاديّ

ــٍة  ــة، إىل قيم ــوارد الطبيعّي ــل امل ــة تحوي ــون، يف آلي ــودة يف الك ــة املوج الطاق

ــٍة«. اقتصاديّ
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رؤيًة  وضعت  إنّها  بل  الفكري  االستهتار  من  الحدِّ  هذا  عند  الرأساملية  تقف  ومل 

بالالواقعيّة  مروراً  والالوعي  والفوىض  العبثية  قيم  مع  تلتقي  الحداثة  بعد  ما  ملرحلة 

االفرتاضيّة وليس انتهاًء بامليوعة، ومن ثَمَّ موت اإلنسان. وهذه الرؤية تنسجم متاماً مع 

مبدأ الالمبدئية ومنتهى الالهدفية التي جاهدت من أجلها املدارس الوضعيّة الغربيّة 

منذ أمٍد بعيٍد.

يقول جريمي ريفكن:

»إن منوذجــاً أصيــالً جديــداً مــن البــر يتوالــد اآلن، والعيــش املريــح جــزٌء مــن 

ــٍة وهــم َحَســُنو االطــالع عــى  حياتهــم يف املجــال الســايربي ويف عــواملَ افرتاضّي

طريقــة عمــل اقتصــاد الشــبكات وأقــلُّ اهتــامٍم بتكريــس األشــياء، لكّنهــم أكــرثُ 

ــل  ــى التفاع ــادرون ع ــلِّيٍة، وق ــٍة وُمس ــارَب ممتع ــى تج ــاً بالحصــول ع اهتامم

ــري شــخصّياتهم لتتــامىش  ــٍة، ورسيعــون يف تغي ــٍة بصــورٍة آني مــع عــواملَ متوازي

ــم  ــاً. إنّه ــاً أم مزيّف ــك حقيقّي ــم ســواًء كان ذل ــٍد يوضــع أمامه ــعٍ جدي ــع واق م

ــٌف عــن آبائهــم  ــن، وهــم نســٌل مختل رجــال ونســاء القــرن الحــادي والعري

ــي العــرص الصناعــي«. وأجدادهــم مــن برجواِزيِّ

من هنا نفهم أن ما بعد الحداثة بالنسبة إىل الرأساملية متثل حالَة انفصاٍل تامٍّ مع 

الفيزيايئ فضالً عن معناها  املاديّة مبعناها  تلك  قيٍم حتى  ما يحمل من  بكلِّ  التاريخ 

االقتصادي ويبقى يدور يف فلك التيه ويقول ريفكن يف مورٍد آخر:

 »هــؤالء الرجــال والنســاء الجــدد قــد بــدأوا للتــوِّ يرتكــون التملــك خلفهــم. إّن 

عاملَهــم هــو، بصــورٍة متزايــدٍة، الحــدُث فــوق الحقيقــي والتجربــة اللحظويــة، 

ــبة  ــول بالنس ــة]]]. إن الوص ــات واالتصالي ــراس البواب ــبكات وح ــن الش ــٌم م عالَ

لهــم هــو مــا يجــب االحتســاب لــه وإذا كان أحدهــم قــد فــك ارتباطــه فذلــك 

[1[-connectivity.
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ــم أّول مــن يعيــش يف مــا دعــاه املــؤرخ الربيطــاين الراحــل  ــاه املــوت. إنّه معن

أرنولــد توينبــي بعــرص مــا بعــد الحداثــة«.

يف املقابل من ذلك فثمة صدمٌة تعرضت لها املدرسة املاركسيّة، فإن املتتبع للتطّور 

الفكري الذي مرت به البرشية خالل نصف القرن املنرصم يتلمس إىل حدًّ ما مدى خيبة 

األمل التي أصابت ورثة املدرسة املاركسيّة وأنصارها، حتى أنّهم باتوا يعرتفون بكثريٍ من 

ونها ثوابَت ال تقبل التغيري يف أيِّ ظرٍف كان. ومن اإلشارات عىل  التغرّيات التي كانوا يَعدُّ

ذلك ما أقرّه أنصار مدرسة التاريخ الجديد وهي املدرسة القريبة من املاركسيّني حيث 

يقولون:

»لقــد تبــني للمؤرخــني املاركســّيني أنّــه ميكــن دراســة الثقافــة املاديّــة مــن دون 

، ومــن دون تقديــِم  إيجــاد وســاطٍة بــني مــا هــو اجتامعــيٌّ ومــا هــو تاريخــيٌّ

تفســريٍ مبنــيٍّ مثــالً عــى تطــّور املــاّدة والطاقــة. وهــذا يعنــي أنّــه يجــب أخــذ 

ــار  ــة بعــني االعتب ــات االجتامعّي ــا العالق ــي تتطــور ضمنه ــة الت الظــروف املاديّ

وتبــني وســائل اإلنتــاج مــن خاللهــا مــن دون إعطائهــا قيمــًة ســببّيًة«.

ة )عرٌض ومناقشٌة( يائية الأخ�ي ف 2. ما بعد الحداثة والنظرية الف�ي

تُعدُّ نظريُّة األوتار الفائقة أو ما يسمونها بـ )نظريّة كلِّ يشٍء( من الصياغات املنسجمة 

مع مرحلة ما بعد الحداثة، وهي الزالت يف طور التشكيل. ومع ذلك فإن هذه النظريّة 

تحاول تفسري بداية الكون واملادة والطاقة من خالل الخصوصيّات النسبيّة ألصغر أجزاء 

الذرة، وهذا يعني محاولة استكشاف الحقائق إنّياً ومتابعة التكرث الكمومي الذي يبتعد 

كثرياً باملستكشف عن الحقيقة التوحيديّة والتي تعتمد عىل االستكشاف اللّّمّي من خالل 

متابعة املوازين الكلية العامة. وعىل الرغم من ذلك نجد أرباب هذه النظريّة يّدعون أنهم 

قد توّصلوا من خالل النظريّة إىل رؤيٍة توحيديٍّة عاّمٍة. يقول ستيفن وينبريغ:

ــو أن  ــايس ه ــاء األس ــدف الفيزي ــه، ألن ه ــعى لتحقيق ــا نس ــو م ــد ه »التوحي
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ــَط«. ــَط وأبس ــادئَ أبس ــرٍق ومب ــون بط ــر الك ــن ظواه ــد م ــد واملزي ــف املزي نص

ويقول مايكل غرين:

ــة العــدد بشــكٍل بســيٍط واحــٍد هــو  ــا عــى وصــف الظواهــر الهائل »إن قدرتن

ــا عــن الكــون ووجــوده«. خطــوٌة خطــريٌة جــّداً يف مفاهيمن

ولكْن، نجد أّن مشاكَل هذه النظريّة أكرثُ من سابقاتها وميكن تلخيص هذه املشاكل 

عىل الوجه التايل:

1. إنها تفرتض أن الكون هو عبارٌة عن غشاٍء متداخٍل من األوتار، له أحد عرش بُعداً 

ثالثٌة منها محسوسٌة والبقية غرُي مرئيٍّة، وهذه األوتاُر املتحركة املرتابطة تؤدي بالنتيجة 

إىل حركة الغشاء الكوين العام، ومن ثم يفرتضون أننا نحتاج إىل غشاٍء كوينٍّ آخر يكون 

الكوين  الغشاء  إىل  بالنسبة  فيه، وهكذا  نعيش  الذي  الكون  مؤثِّراً يف حركة غشائِنا يف 

مربع  إىل  العودة  أو  الباطل  التسلسل  بعائق  النظريّة  هذه  تصطدم  وبذلك  الجديد. 

مشكلة األزليّة املاديّة.

2. إن وجوَد أبعاٍد غريِ مرئيٍّة اعرتاٌف ضمنيٌّ مبيتافيزيقيّة الحقائق الكونيّة فتخرج 

الفيزياء عن نسبيّتها وماديّتها ونتائجها التجريبيّة.

3. اعرتاف أرباب النظريّة أنفسهم.. وهو أنها تواجه مشكلًة مهمًة، فباإلضافة لكونها 

تحتاج لكثريٍ من االفرتاضات... فال ميكن التحّقق من وجود األوتار يف املخرب حاليّاً لصغرها 

الشديد... وهذا يضعها يف خانة نظريٍّة فلسفيٍّة ال علميٍّة، فالعلُم مبنيٌّ عىل االستقراء 

واملالحظة والقياس.

ومبا أن أكرث النظريّات الفيزيائيّة تعتمد عىل القواعد النسـبيّة التي أّصلها أينشـتاين 

يف نسـبيتيه العاّمـة والخاّصـة، فإنهـا سـوف لـن تلقـى حالـًة من الثبـات العلمـي الذي 

يسـتقّر إىل الحقائـق يف ذاتهـا الواقعيّـة. نعـم مـن حيـث آفـاق االسـتثامر التقنـي ملثـل 
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هـذه النظريّـات، قـد يُكتـب لهـا النجـاُح يف استكشـاف العالقـات القامئـة بـني القوانني 

الالمرئيّـة، كـام هـي الحالـة مـع البعـد الكهرومغناطيـيس، والتـي ادت إىل اكتشـافاٍت 

عظيمـٍة بنـاًء عـىل نظريّـة النسـبية الخاّصـة، ولكن من حيـث التصادق مـع الواقع فإن 

النظريّـة ال تُقـّدم تفسـرياً حقيقيّـاً لنشـوء الكـون وعالقتـه باملـادة والطاقة والسـبب يف 

ذلـك هـو عـدم إميـان هـذه املـدارس بالبعـد امليتافيزيقـي لألشـياء، وغايـة مـا يؤمنون 

بـه هـو املالحظـة، ونحـن نعـرتف أن علـامء الفيزيـاء ممـن ينتمـي إىل هـذه املـدارس 

ميتلكـون قـوَة مالحظـٍة منقطعـَة النظـري، إال أّن املعـاين والحقائـق ال ميكـن اإلحاطـة 

بهـا مـن دون اليقـني يف حـده الواقعـي، أمـا االكتفـاء مبعرفـة الـيشء واملعنـى يف حـده 

امللحـوظ فإنّـه ال يعطـي أكـرث مـن النتائـج الظنيّـة االسـتقرائيّة، ومـع ذلك نجـد هؤالء 

يرفضـون فكـرة اإلطـالق ويعتمدون النسـبية بنـاًء عىل هـذه اآللية. ويحاول أينشـتاين 

أن يجعـل صالحيـات القانـون العلمـي مسـتمدًة من ِقبـل املالحظ املدرك، فليسـت لها 

صالحيـٌة تجريديّـٌة وإمّنـا بالقيـاس إىل املالحـظ، وذلـك ألن مبدأ النسـبية الخاصـة قائٌم 

عـىل حقيقـٍة بسـيطٍة وهـي أننا يف أيِّ وقٍت نناقـش الرسعة مثالً )رسعة الجسـم واتجاه 

حركتـه( ال بـد أن نحـّدد بالضبـط َمـن أو مـا الـذي يقوم بالقيـاس.. يف حـني أن القاعدة 

العلميّـة الفيزيائيّـة املفـروض أنهـا تسـتمد صالحيتها مـن العالقات الكونيّة بني األشـياء 

سـواًء ُوجـد مالحـٌظ وقائـٌس أم مل يُوجد. ثُّم إن وجـود القائِس )العالِـم( وإن كان رشطاً 

ـق االتحـاد مـع املعلـوم بناًء عـىل نظريّة صـدر املتألهـني يف وحدة العـامل واملعلوم  لتحقُّ

إاّل أّن هـذا الـرشط متعلـٌق بعـامل االعتبـار عـىل قاعدة رشط املحمـول وإاّل فـإّن املعلوم 

متعلـٌق بحقيقتـه العلميّـة الثابتـة يف عـامل الحقائـق. فاملوجـود حقيقـة هـو العلـم أمـا 

املعلـوم فبالقيـاس إىل العالِـم وهـام بالقيـاس إىل االعتبـار واالنتفـاع يف ظـرف االجتامع 

وليـس هـذا الظـرف هـو املنشـأ الواقعي النتـزاع الحقائـق املرتبطـة بالقوانـني الكونية. 

فالنظـام الكـوين األحسـن هـو أحسـُن بذاتـه حتـى مـع عـدم وجـود نظـاٍم اجتامعـيٍّ 

باملـرة، وذلـك عـىل قاعدة )ليـس باإلمكان أحسـن مـاّم كان(.
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المصادر:
بابا، هومي، كتاب موقع الثقافة.. 1
وت: لبنان.. 2 باشالر، غاستون، الطبعة الوىل، 1984، المؤسسة الجامعّية للدراسات والن�ش والتوزيع، ب�ي
3 .. تارناس، ريتشارد، ترجمة فاضل جك�ت
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نمذجة العالقات األنطولوجية 
واإلبستيمولوجية بين العلم والدين]]]

[[[
مهدي بيابانكي

ف العلم والدين من منظاٍر  طرح كاتب المقالة مسألة العالقة ب�ي

، حيث سّلط الضوء بشكٍل  ف جديٍد يختلف عّما طرحه سائر الباحث�ي

ي هذا 
ي ما بينهما، و�ف

ٍّ عىل الأبعاد الالهوتّية لواقع الرتباط �ف أساسي

ثبات صواب استنتاجاته. ف لإ السياق ذكر نموذج�ي

ي هذه المقالة أّن كاتبها دّون بحثاً 
يجابّية �ف من جملة النقاط الإ

َ مسهٍب لبيان آراء ونظريات مختلف التيارات الفكرية  شامالً وغ�ي

به  الجدير  كان من  لكْن،  والدين،  العلم  ف  ب�ي الرتباط  بخصوص 

ي ما 
َ تفصيالً حول جذور التعارض المزعوم �ف

ذكر إيضاحاٍت أك�ش

بينهما عىل ضوء تعاليم الكتاب المقّدس المطروحة حول الخلقة 

يفّكك  أن  ض  المف�ت كان من  الأساس  الأرض، وعىل هذا  ومركزية 

المسيحية  الآراء  ف  ب�ي الختالف  أوجه  رحاب  ي 
�ف البحث  مواضيع 

أن  إىل  شارة هنا  الإ الخصوص. وتجدر  بهذا  الشيعية  سالمية  والإ

ي رحابهما استنتاجاٌت متشابهٌة 
سالمي تُطرح �ف التيارين الِعلموي والإ

ف النصوص المقّدسة المسيحية. ي ما يخّص مضام�ي
�ف

]1]-املصدر:

بیابانکی، سیدمهدی »مدل سازی روابط هستی شناسی و معرفت شناسی علم و دین« مجلّة پژوهش های علم ودین الفصلية، طهران، إيران، معهد 

دراسات العلوم اإلنسانية والثقافية، خريف وشتاء عام 1390هـ. ش )2011م(، السنة الثانية، العدد 2، الصفحات 1 - 22.

تعريب: حسن عيل مطر.

]2]-طالٌب عىل مستوى الدكتوراه يف فلسفة العلم، يف جامعة رشيف الصناعية.

من جملة مؤلّفاته ما ييل: منطق تبیین آیات قرآن در تعامل با گزاره های علوم تجربی، مدل سازی روابط هستی شناختی و معرفت شناختی علم و 

دین، گونه های رویارویی الهیات دینی با علم تجربی )یک مدل تعمیم یافته از دیدگاه باربور در خصوص رابطه علم و دین(، تعامل علم و دین بر 

مبنای روش شناسی برنامه های پژوهشی الکاتوش، رویکرد طبیعت گرایانه و معرفت شناسانة هیوم در خصوص رابطة علیت.
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ي هذه المقالة أّن كاتبها لم يذكر أدّلًة 
من جملة نقاط الضعف �ف

كافيًة ومقنعًة لدى طرحه مبحثاً نقديّاً حول آراء ونظريّات الذين 

وجهات  حول  وكذلك  لبعضهما،  ف  ل�ي مكمِّ والعلم  الدين  وا  اعت�ب

ي ما بينهما؛ لكّنه أجاد لدى 
نظر الذين أّكدوا عىل وجود انسجاٍم �ف

تيب  ي تبّنت بال�ت
ذكره تفاصيل حول التيارات الفكريّة الأربعة ال�ت

يقيًة. ف وجهاٍت أنطولوجّيًة وإبستيمولوجيًة وسيميولوجيًة وف�ي

شكال الآخر الذي يَِرد عىل المقالة والذي يمكن اعتباره نقطَة  الإ

اض وجود  ي أطروحته عىل اف�ت
ضعٍف بارزٍة، هو أّن كاتبها ارتكز �ف

هنًة  ف أّن هذه الفرضية ليست م�ب ي ح�ي
ف العلم والدين، �ف اختالٍف ب�ي

وترد عليها نقاشاٌت جاّدٌة؛ ناهيك عن أنّه لم يبادر إىل الدفاع عنها 

ي موضوع البحث ويثبت صوابّة رؤيته. بشكٍل واٍف ي�ش

 DNA بشكٍل عامٍّ يمكن القول إّن طرحه لالأنموذج الموسوم بـ

شأنه  من  الأنموذج  فهذا  ومقبولً،  دقيقاً  يعّد  البحث  موضوع 

ي ذكرها، كما يعت�ب 
إزالة الضعف الوارد عىل سائر الأطروحات ال�ت

ف العلم  حاّلً ناجعاً وجاّداً يُعتمد عليه لتفنيد فرضية الختالف ب�ي

والدين.

                                                              کلمة التحرير

الخالصة:

إن البحث يف ماهية وكيفية العالقة بني العلم والدين وبيان النموذج لهذه العالقة 

العالقة بني  بيان  إطار  املطروحة يف  اآلراء  إن  املقالة.  لنا يف هذه  الرئيسة  الغاية  ميثل 

العلم والدين )وهي آراٌء ترتاوح بني: التاميز، والتعارض، والتالقي، والتكامل(، ينظر كلُّ 

النقص،  واحٍد منها إىل ناحيٍة واحدٍة من هذا االرتباط، وال يُستثنى أيٌّ منها من هذا 
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حيث تؤكد بأجمعها عىل الناحية العلميّة والتطبيقيّة يف التعاطي بني العلم والدين، وال 

ٍد يف خصوص التقابل بني القضايا العلميّة والقضايا الالهوتيّة  تقدم أيِّ منوذٍج نظريٍّ محدَّ

وطريقة االرتباط يف ما بينهام. ويف إطار تقديم مثل هذا النموذج من خالل النظرة الدقيقة 

إىل مقولة العلم والدين، وتبعاً لذلك العالقة بني هاتني املقولتني، ميكن التمييز بني أربعة 

اتجاهاٍت مختلفٍة عىل الرغم من ارتباطها ببعضها، وهذه االتجاهات األربعة، هي: االتجاه 

األنطولوجي، واالتجاه املعريف، واالتجاه املفهومي، واالتجاه التكويني. ويف هذه املقالة 

سوف نسعى ـضمن بيان العالقة بني العلم والدين يف الحقلني )األنطولوجي واملعريف(

ـ إىل تقديم منوذجني يف ما يتعلّق ببيان هذه العالقة القامئة بني العلم والدين يف الحقلني 

املذكورين. ويف إطار بيان النموذج، وبيان العالقة األنطولوجية بني العلم والدين، سوف 

نستعني بالنموذج امليكانييك لخلية الـ )DNA(، ثم نعمل بعد ذلك عىل تقديم النموذج 

عىل أساس املفاهيم الثالثة، وهي: الحقائق الدينية، والحقائق الطبيعية، ونقاط التطابق. 

إن النموذج الذي سوف نقدمه يف إطار بيان العالقة املعرفية للقضايا العلميّة والقضايا 

الالهوتيّة، يقوم عىل أساس التفكيك بني النواة الصلبة للنظريّات العلميّة والالهوت الديني 

وبني الحزام املحافظ عليها. وبعد بيان النامذج املذكورة، سوف نسعى إىل بيان االنسجام 

املنطقي القائم بينها.

1. المقدمة:

للميالد،  السابع عرش  القرن  يف  الحديث  للعلم  األوىل  األشعة  مع سطوع  بالتزامن 

الوجود فلسفاٌت  الثامن عرش للميالد، ظهرت إىل  القرن  الحديثة يف منتصف  والتقنية 

كانت تعارض الدين، أو أنها قد اتّخذت ـ يف الحد األدىن ـ موقف الالمبايل من الدين. 

إن هذا التزامن ليس مجرد مصادفة بحتٍة، إذ إن بُناة هذه األنظمة الفلسفيّة كانوا يف 

الوقت نفسه هم الذين هندسوا بناء العلم الحديث أيضاً. وعىل الرغم من أن هناك بني 

هؤالء املفكرين من هو شديد التمسك باملعتقدات الدينية، حتى أنّه قد قّدم الكثري من 

النصوص والقضايا املتينة بشأن تأثري الدين واملقوالت الدينية، بيد أن أغلب أنظمتهم 

الفلسفية قد مّهدت الطريق أمام تقعيد التعارض بني العلم والدين. فإن رينيه ديكارت 
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ـ عىل سبيل املثال ـ مل يكن مجرَّد فيلسوٍف، بل كان باإلضافة إىل ذلك عاملاً يف حقل 

الطبيعيات أيضاً، ومع ذلك فقد مّهد الطريق لفلسفة ديفد هيوم]]]، وهي الفلسفة التي 

أّدت يف نهاية املطاف إىل طرد الجوهر الروحاين ونفي مبدأ العلية. كام ذهب البالس بعد 

قرٍن من إسحاق نيوتن إىل إنكار الحاجة إىل )فرضية وجود اإلله( يف بيان نظام العامل]]]. 

وأما مفكرو عرص التنوير فقد سعوا إىل حذف الدين وإخراجه من دائرة التفكري وسلوك 

اإلنسان، أو العمل ـ يف الحد األدىن ـ عىل تقليله وخفضه إىل مستوى العلم واملسائل 

املرتبطة باملعرفة، وإّن الحّد الفاصل الذي رسمه إميانويل كانط بني حقل العقل وحقل 

اإلميان قد أدى إىل طالٍق بائٍن بني العلم والدين. لقد كان خلف جميع هذه األفكار 

املتنّوعة فرضيّاٌت وعقائُد جوهريٌّة، وكانت )الطبيعة( و )العقل( من بني أشد املرشدين 

القامئة  والفلسفات  الوضعيّة  الفلسفة  ظهور  وإّن  البرشي.  التكامل  طريق  يف  إخالصاً 

عىل النزعة الطبيعية والعلمية والسيكولوجية بشأن ظاهرة الدين، يُعترب من معطيات 

وإنجازات هذه املرحلة من التفكري الفلسفي والعلمي يف العامل الغريب.

وأما يف أواخر القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين للميالد، فقد أدت التحوالت 

بني  جوهريٍّة  تغيرياٍت  إحداث  إىل  والرياضيات  التجريبية  العلوم  حقل  يف  الجوهرية 

العلم والدين. ويف هذه املرة كانت العلوم التجريبية هي التي تتعرّض للنقد وتداعي 

أنظمتها املتجذرة، وظهور أنظمٍة علميٍة جديدٍة. إن ظهور الهندسات غري التابعة لنظام 

والنظرية  أنشتاين،  ألربت  الـ  النسبيّة  والنظريّة  الفيزياء،  دائرة  إىل  وتسللها  إقليدس، 

من  الكثري  زعزعة  عىل  عملت  النظريات،  من  ذلك  إىل  وما  كوانتومي  لـ  امليكانيكية 

معطيات وإنجازات بناة العلم الجديد. وإثر هذه الثورات العلميّة متّت عمليات إعادة 

قراءة لألنظمة الفلسفيّة للقرون الثالثة السابقة وتعرضت للنقد الشامل. وقد كان نقد 

الفرضيات الفلسفية لنظريات العلم التجريبي من جهٍة، واتضاح نقاط الضعف الرئيسة 

لألنظمة الفلسفيّة للقرون املنرصمة من جهٍة أخرى، قد عمال عىل إبراز حقيقٍة جوهريٍّة 

والفلسفات  التجريبيّة  العلوم  أن  والدين، وهي  العلم  بني  القامئة  العالقة  يف خصوص 

]1]-أتني جيلسون، نقد تفكر فلسفي غرب از قرون وسطى تا أوايل قرن حارض )نقد التفكري الفلسفي للغرب منذ العصور الوسطى وحتى أوائل القرن 

الراهن(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: أحمد أحمدي، ص 172، نرش سمت، طهران، 1380 هـ ش.

]2]-إيان بربور، علم ودين، ص 71 ـ 72، ترجمه إىل اللغة الفارسية: بهاء الدين خرمشاهي، مركز نرش دانشگاهي، طهران، 1362 هـ ش.
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املتبلورة يف صلبها، قد فقدت قداستها وأخذ املدافعون عنها يلتزمون جانب الحذر، وأخذوا 

ينظرون إىل مقولة الدين بحامسٍة أقلَّ من تلك التي كانوا يُبدونها يف األزمنة املاضية. ومل 

يَُعْد ملقولة التعارض بني العلم والدين مغلوٌب مفرتٌض عىل نحو السابق. ومنذ ذلك الحني 

عاد الدين إىل صلب األبحاث الفلسفيّة، وظهرت الفلسفات الدينيّة واتّسعت رقعتها. ومن 

حينها مل يعد السؤال الرئيس يتعلق بإلغاء إحدى مقولتي العلم والدين ملصلحة اآلخر، بل 

أخذ السؤال يتعلّق بنوع العالقة القامئة بينهام. وعىل الرغم من مبادرة فالسفة الالهوت إىل 

التمييز بني موضوعات وأساليب وغايات العلم والدين، لغرض سّد الطريق عىل التعارض 

بينهام، بيد أن العالقة القامئة بينهامـ  وال سيام عندما تقع مسألٌة واحدٌة يف زمرة موضوعات 

العلم والدين )من قبيل: مسألة الخلق، والحياة، والذهن والنفس البرشية، والعالقة مع 

الالهوت]]].  فلسفة  الجاّدة يف  املسائل  إىل إحدى  ـ قد تحّولت  الطبيعة، وما إىل ذلك( 

ويجب ـ بطبيعة الحال ـ أن نُدرك أنه عىل الرغم من أن السؤال عن ماهية وكيفية هذه 

العالقة يَُعدَّ موضوعاً يف حقل دراسات فلسفة الالهوت، بيد أن دائرة تأثريه أوسُع بكثريٍ 

من حقل الدراسات الفلسفية، فهو يشمل جميع األبعاد الفكرية واالجتامعية لإلنسان 

املعارص، وما ذلك إال بسبب األهمية التي يحظى بها العلم والدين بالنسبة إىل اإلنسان يف 

العرص الحديث، إىل الحّد الذي ذهب معه بعض املفكرين إىل اعتبار العلم والدين من 

أكرث الدوافع تأثرياً عىل اإلنسان، وأخذوا يقرّون بأّن مسار التاريخ يف املستقبل رهٌن بتعاطي 

الجيل الجديد مع العالقة القامئة بني العلم والدين]]].

وسوف نسعى يف هذا املقال إىل البحث عن ماهية العالقة بني العلم والدين والعمل 

عاّمٍة يف خصوص  آراٍء  أربعة  نبنّي  الثاين سوف  القسم  ويف  العالقة.  عىل منذجة هذه 

العالقة بني العلم والدين، مع ذكر نقاط ضعف وقيود كلِّ واحٍد من هذين املفهومني. 

ويف القسم الثالث سوف نتعرّض إىل مسألة أّن الزم البحث عن ماهية العالقة بني العلم 

بني  والتمييز  والفصل  التفكيك  هو  العالقة،  لهذه  النموذج  بيان  عىل  والعمل  والدين 

االتجاهات األربعة املختلفة يف هذا الشأن. ويف القسم الرابع نقدم منوذجنْي يف خصوص 

]1]-مايكل بيرتسون وآخرون، عقل واعتقاد ديني، ص 365، ترجمه إىل اللغة الفارسية: أحمد نراقي وإبراهيم سلطاين، نرش طرح نو، طهران، 1387 هـ ش.

[2[-See: Whitehead, A. North )1925(, Science in the Modern World, New York: The Free Press, p. 181.
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بيان العالقة األنطولوجية واألبستيمولوجية القامئة بني العلم والدين، وليك نثبت التناغم 

واالنسجام املنطقي لهذه العالقة، سوف نعمل عىل بيان األبعاد املتنّوعة لهذه النامذج 

بشكٍل دقيٍق.

2. ا�راء المختلفة في خصوص العالقة بين العلم والدين

هناك بشكٍل عامٍّ أربعُة آراٍء مختلفٍة بشأن العالقة بني العلم والدين، وهي عبارٌة 

عن:

1. عالقة التاميز: طبقاً لهذا الرأي يكون كلُّ واحٍد من العلم والدين متعلقاً بدائرٍة 

ومساحٍة مستقلٍَّة متاماً عن مساحة اآلخر. فال الدين ميكن تقييمه مبعيار العلم، وال العلم 

ميكن تقييمه مبعيار الدين. وذلك ألّن أسئلة كلِّ واحٍد منهام من االختالف، وأن مضامني 

اإلجابات عن تلك األسئلة من التفاوت، بحيث إن مقارنة أحدهام باآلخر ال تعني شيئاً 

أبداً ]]]. ميكن للعلم والدين عىل أساس األسئلة التي يطرحانها أن يجدا مساحتيهام اللتني 

ينتميان إليها مختلفتني واألساليب التي ينتهجانها مختلفة. من ذلك أن ستيفان غولدن 

الدين  أن  التجريبي، يف حني  الحقل  العلم تشمل  أن شبكة  ـ يرى  املثال  ـ عىل سبيل 

يقف عند حّد املسائل املتعلقة باملعاين الغائية والقيم األخالقية. إن هذين النوعني من 

النشاط ال يوجد أّي مُتاٍه أو اشرتاٍك بينهام، كام أنهام ال يشتمالن عىل جميع األبحاث 

والتحقيقات]]].

2. عالقة التعارض: طبقاً لهذا الرأي يكون هناك تعارٌض تامٌّ بني العلم والدين، مبعنى 

أّن لكلِّ واحٍد منهام هاجَسه املختلَف ماهويّاً عن هاجس اآلخر. ففي طرٍف هناك طيٌف 

من أصحاب النزعة العلميّة يذهب ـ باالستناد إىل عدم إمكان إخضاع العقائد الدينيّة 

لالختبار من الناحية التجريبيّة ـ إىل تخطئة الدين، ويرون فيه معضلًة ال تقبل التالقي 

الحديث  العلم  نظريات  يعتربون  الذين  املؤمنون  يقف  اآلخر  الطرف  ويف  العلم.  مع 

مخالفة لعقائدهم الدينية، ويحكمون بخالفة العلم الراهن لعلٍم آخَر. فإن جان فريال 

]1]-جان إف هات، علم ودين: از تعارض تا گفتگو )العلم والدين: من القطيعة إىل التالقي(، ص 31، ترجمته إىل اللغة الفارسية: بتول نجفي، نرش طه، 

طهران، 1382 هـ ش.

[2[-Gould, Stephen Jay )1999(. Rocks of Ages, Science and Religion in the Fullness of Life, New York: Ballantine. p. 6.
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، بحيث ال ميكن ألحٍد أن ميتلك  يرى ـ مثالً ـ أن العلم والدين يف رصاٍع وخالٍف مستمرٍّ

.[[[ً ذهناً علميّاً خالصاً، ويكون يف الوقت نفسه مؤمناً ومتديناً حقيقيّا

العلم  بفصل  االعتقاد  إىل  الرأي  هذا  أصحاب  يذهب  والتأييد:  التالقي  عالقة   .3

يؤمنون  فهم  بينهام،  التاّم  باالنفصال  يقولون  ال  نفسه  الوقت  يف  ولكنهم  الدين،  عن 

بأّن العلم والدين متاميزان عن بعضهام من الناحية املنطقية، ولكنهم يرون أن العامل 

الواقعي ال ميكن فصله مبثل تلك البساطة التي يراها أصحاب االتجاه القائل بالتاميز. إن 

العلم ميكنه توسيع رقعة إمياننا الديني، وميكن لإلميان الديني بدوره أن يعّمق ويرّسخ 

معرفتنا للعامل. إن الدين طبقاً لهذه الرؤية ال ميكنه ـ بطبيعة الحال ـ أن يضيف شيئاً إىل 

قامئة االكتشافات العلمية، كام أنه ليس يف املوقع الذي يخّوله بعض األشياء التي ميكن 

إىل  للعلم أن يعمل عىل اكتشافها بنفسه. ويف املقابل ال ميكن للعلم أن يضيف شيئاً 

القضايا الدينية، أو أن ينقص منها شيئاً. ومع ذلك فإن الدين يؤيد الدوافع التي تؤدي 

إىل املعرفة العلمية، ويدعم جميع الجهود العلميّة الكتشاف أرسار العامل ويعمل عىل 

العاملَ وحدٌة عقالنيٌة منسجمٌة ومنظمٌة  أّن  التي ترى  الدينية  تقويتها. كام أن املقولة 

وقامئٌة عىل أمٍر غايئٍّ، متثل رؤيًة عاّمًة بشأن األشياء تجعل البحث العلمي منسجامً مع 

تحصيل املعرفة، وتحرر العلم من التبعية لأليديولوجيات املقيِّدة له]]].

العلم والدين هي  القامئة بني  العالقة  الرؤية تكون  لهذه  التكامل: طبقاً  4. عالقة 

النصوص  أن  هو  والدين  العلم  بني  التكاملية  بالعالقة  نعنيه  والذي  التكامل،  عالقة 

الناظرة إىل واقعٍة واحدٍة ميكن لهام أن يكونا صادقنْي يف  العلميّة والنصوص الكالمية 

الحقل الذي ينتميان إليه]]]. طبقاً لهذه الرؤية ميكن تقديم بيانني منسجمني من الناحية 

املنطقية ألمٍر واحٍد، وهام البيان العلمي، والبيان الكالمي. وإن اختالف هذا الرأي عن 

للرأي التكاميل، ال ميكن أليٍّ من البيانات العلميّة أو  الرأي الثالث يكمن يف أنه طبقاً 

الكالمية لوحده أن يقّدم رشحاً جامعاً للواقعة، وإمنا ميكنهام معاً أن يقّدما صورة كاملة 

[1[-Worall, John )2004(. ‘Science Discredits Religion’, Contemporary Debates in Philosophy of Religion, M. L. Peterson and R. 

J. Van Arragon )eds.(, Oxford: Blackwell. P. 60.

]2]-جان إف هات، علم ودين: از تعارض تا گفتگو )العلم والدين: من القطيعة إىل التالقي(، ص 31، ترجمته إىل اللغة الفارسية: بتول نجفي، 1382 هـ ش.

]3]-مايكل بيرتسون وآخرون، عقل واعتقاد ديني، ص 371، ترجمه إىل اللغة الفارسية: أحمد نراقي وإبراهيم سلطاين، 1387 هـ ش.
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للواقعة، وأما بناًء عىل الرأي الثالث فيمكن لكلِّ واحٍد من العلم والدين أن يقدم لوحده 

ـ وبشكٍل مستقلٍّ عن اآلخر ـ بياناً خاّصاً به للواقعيّة، وإّن لهذين البيانني متاهياً وتالقياً 

يف ما بينهام، وإن أحدهام يؤيّد أو ينتقد اآلخر.

إّن كّل واحٍد من هذه اآلراء األربعة املتقدمة، يف الوقت الذي يحمل هاجساً حقيقيّاً 

وأصيالً يف ما يخص العالقة بني العلم والدين، يشتمل عىل بعض نقاط الضعف والنقص 

أيضاً. لقد ذهب القائلون بالتاميز بني العلم والدينـ  من خالل اإلشارة إىل التعارض التاّم 

بني غالييل ورجال الكنيسة حول مركزية األرض، والتعارض بني القائلني بالخلق والقائلني 

بنظرية التطور الدارونية ـ إىل االعتقاد القاطع باستقاللية العلم عن الدين، تجّنباً لوقوع 

التعارض املحتمل يف ما بينهام. إن أطروحة االستقالل متثل ـ عىل حّد تعبري إيان بربور 

ـ نقطَة بدايٍة مناسبٍة، فإن هذا الرأي يحفظ الخصوصية املمتازة لكلِّ مشكلٍة، كام متثل 

اسرتاتيجيًة ناجعًة لإلجابة عىل الذين يرون أّن التعارض بني العلم والدين أمٌر ال مفرَّ 

آساليب وآليات  التي متيّزه من  الخاصة  أساليبه  للدين  یکون  األساس  منه. وعىل هذا 

العلم]]]. وعىل الرغم من هذا الهاجس األصيل، إال أن هذا الرأي يواجه إشكالنْي جاّديْن، 

وهام:

أوالً: إن هذا الرأي يقيض عىل كلِّ إمكانيٍّة للتالقي والحوار البّناء بني العلم والالهوت.

وثانياً: ميكن للحكم القائل بأن العلم والالهوت هام مجرّد نوعني مختلفني من أنواع 

البيان والتفسري، بحيث ال يوجد أيُّ ارتباٍط متبادٍل بينهام، أن يكون رأياً خطرياً. إن هذا 

املوقف سوف يشكل الخطوة األوىل للقول بأن الدين والالهوت مبنزلة التأمل العقالين بشأن 

الدين، وذلك مبعنى أن الدينـ  يف الحد األدىنـ  ال يخوض يف الواقعيّة كام يفعل العلم، وأما 

إذا كانت االدعاءات التي يطرحها الدين تخص طبيعة العامل )ولو مبقدار القول بأن العامل 

مخلوٌق من قبل الله( يكون هناك احتامل التصادم بني املدعيات العلمة والدينيّة، أو أن 

يقوم كلٌّ منهام بالعمل ملصلحة اآلخر]]].

]1]-إيان بربور، چهار ديدگاه درباره ارتباط علم ودين )أربعة آراء بشأن العالقة بني العلم والدين(، ص 147، ترجمه إىل اللغة الفارسية: بريوز فطورچي، 

نرشة علم ودين، العدد: 29 ـ 32، 1385 هـ ش.

]2]-روجر تريغ، عقالنيت علم ودين، ص 55، ترجمه إىل اللغة الفارسية: بريوز فطورچي، نرشة علم ودين، العدد: 7 ـ 8، 1379 هـ ش.
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ينقسم القائلون بالتعارض التام بني العلم والدين إىل مجموعتني، املجموعة األوىل: 

تقف إىل جانب العلم وتقول بخطأ الدين، واملجموعة األخرى تقف إىل جانب والدين، 

وتعمل عىل تخطئة العلم واألساليب العلمية. وذلك حيث تعمل املجموعة األوىل عىل 

الطبيعية  والفلسفة  املادية  الفلسفة  قبيل:  من  الخاصة،  امليتافيزيقية  لآلراء  الرتويج 

الرأي  ويعود هذا  علميٌّة،  نتائُج  وكأنها  التعامل معها  يتم  بحيث  الوضعية،  والفلسفة 

للميالد،  والتاسع عرش  الثامن عرش  القرن  التي سادت يف  العلميّة  النزعة  إىل  بجذوره 

والتي عىل أساسها أخذ ينظر إىل العلوم الطبيعية وكأنها قادرٌة عىل أن تقدم لنا بشأن 

العلوم  بأن  القول  إىل  يلمحون  أخذوا  بحيث  الله(]]]،  )عني  لـ  مشابهاً  شيئاً  الواقعية 

الطبيعية ميكنها أن تكون بديالً عن الله يف تلبية حاجة اإلنسان إليه]]]. واليوم مل يعد 

لهذا الرأي ـ بعد التشكيك بوجود االرتباط بني العلم والواقعية ـ تلك األهمية التي كان 

يتمتع بها سابقاً. وأما الجامعة الثانية فتعمل بشكٍل رئيٍس عىل الرتويج للفهم الخاص 

واملنفرد للنصوص الدينيّة املقدسة ـ وال سيام النصوص املسيحية منها ـ ونوٍع من علم 

اإلميان  من  جزٌء  كأنها  بحيث  الحديث،  العلم  عىل  سابقٍة  ملراحَل  يعود  الذي  الهيئة 

عىل  يعمالن  أنهام  وهي  رئيسٍة،  مشكلٍة  من  تعاين  الجامعتني  هاتني  كال  إن  الديني. 

التبليغ والرتويج لألفهام امليتافيزيقية السطحية بوصفها نظرياٍت علميًّة أو عقائَد دينيًّة.

أما الرأي القائل بالتالقي والتأييد والرأي القائل بالتكامل، فإنهام حيث يؤكدان عىل 

العالقة بني العلم والدين، وحيث يُبقيان الباب مفتوحاً عىل إمكان التعاطي والحوار يف 

ما بينهام، فإنهام يحتويان عىل نقاٍط إيجابيٍة مشرتكٍة، بيد أن كلَّ واحٍد من هذين الرأيني 

يشتمل عىل إشكاٍل ونقاِط ضعٍف خاّصٍة أيضاً. فإن النظريّة التكاملية ال ميكنها أن تبنّي 

الذي ميكن  العلم والدين أن تكون مكملًة لبعضها، وما  بوضوٍح كيف ميكن ملنجزات 

فعله عند وقوع التعارض الظاهري بينها. لو تم فهم الدين والعلم بحيث ميكنهام إفراز 

نتائَج متناقضٍة بحسب الظاهر، فعندها كيف ميكن للرأي القائل بالتكامل أن يقدم لنا 

[1[-God’s eye.

]2]-املصدر أعاله، ص 56.
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رؤيًة منسجمًة ومتناغمًة بشأن الحقيقة الواحدة]]]؟ كام أن نظرية التالقي والتأييد ـ 

م أيَّ  عىل الرغم من تأكيدها عىل التعاطي والتعامل بني العلم والدين ـ إال أنها ال تُقدِّ

رؤيٍة نظريٍة متناغمٍة يف خصوص هذا النوع من العالقة واالرتباط بني العلم والدين. 

إن هذه النظريّة تؤكد بشكٍل رئيٍس عىل النواحي العملية والتطبيقية من التعامل بني 

العلم والدين، ولكنها ال تقدم آليًة محددًة بشأن املواجهة بني القضايا العلميّة والقضايا 

الالهوتية، وماهية االرتباط القائم بينهام.

ويف هذه املقالة سوف نسعىـ  ضمن االلتفات إىل التاميز بني العلم والدين، والتأكيد 

عىل العالقة والتعاطي يف ما بينهام ـ إىل تقديم آليٍة نظريٍة يف ما يتعلق بخصوص هذه 

العالقة.

3. االتجاهات المختلفة في بحث العلم والدين

يف  العالقة  لتلك  وتبعاً  والدين،  العلم  مقولتي  عىل  نلقيها  دقيقة  نظرة  خالل  من 

الخصوص،  هذا  يف  مختلفٍة  اتجاهاٍت  أربعة  متييز  عىل  نعمل  أن  لنا  ميكن  بينهام،  ما 

األنطولوجي  االتجاه  كاآليت:  هي  األربعة  االتجاهات  وتلك  ببعضها،  ارتباطها  رغم 

واالتجاه  املفهومي،  واالتجاه  )األبستيمولوجي(،  املعريف  واالتجاه  )امليتافيزيقي(، 

التكويني )الطبيعي(.

1. االتجاه األنطولوجي واالتجاه األبستيمولوجي

يف الكثري من الحقول الفلسفية أدى الخلط بني املباحث املعرفية )األبستيمولوجية( 

واملباحث الوجودية )األنطولوجية( إىل عقباٍت فلسفيٍة، بل وحتى إىل عقباٍت علميٍة ـ 

فلسفيٍة أحياناً. وإن العالقة بني العلم والدين مل تكن استثناًء من ذلك. والذي نسعى 

إىل تناوله يف هذه املقالة هو الفصل بني هذين االتجاهني. يذهب أكرث علامء العلوم 

التجريبية إىل اعتبار الطبيعة واقعيًة خارجيًة مستقلًة عن وجودنا، وأّن النظريات العلميّة 

تعمل عىل وصف وبيان هذه الواقعيات. ميكن اعتبار الطبيعة ظرفاً ألنطولوجيا العلوم 

التجريبية، كام ميكن اعتبار العلوم التجريبية ظرفاً ألبستيولوجيا الطبيعة. إّن الطبيعة 

]1]-مايكل بيرتسون وآخرون، عقل واعتقاد ديني، ص 377، ترجمه إىل اللغة الفارسية: أحمد نراقي وإبراهيم سلطاين، 1387 هـ ش.



609 ظمثجئ السقصات افظطعلعجغئ وا�بساغمعلعجغئ

)الجاذبية(، فكل األجسام تتجاذب يف  ـ تحتوي عىل حقيقٍة باسم  املثال  ـ عىل سبيل 

ما بينها وتؤثر عىل بعضها، ومن خالل ذلك تسلك مسارها املحدد لها، ومن ذلك مثالً 

التجريبية تعمل  نجد األجسام القريبة من األرض تسقط فوقها، وإن نظريات العلوم 

نظرية  وهام:  النظريات،  هذه  من  منوذجان  وهناك  الحقيقة.  هذه  طبيعة  بيان  عىل 

القامئة عىل  الجاذبية  أنشتاين يف  ألربت  نيوتن، ونظرية  إسحاق  لـ  العامة(  )الجاذبية 

واقعيًة  بوصفها  الطبيعة  بني  الفصل  من  بد  ال  ولذلك  للفضاء.  اإلقليدية  غري  الرتكيبة 

أنطولوجيًة، والتفسري العلمي للطبيعة بوصفها نظرياٍت أبستيمولوجيًة. وعىل الرغم من 

أّن االتجاهات املذكورة مرتبطٌة ببعضها ارتباطاً وثيقاً، ولكن يجب يف البحث عن النتائج 

أو الفرضيات الفلسفية لنظريٍة علميٍة، عدم الخلط بني هذين االتجاهني.

كام أن الدين املتناظر مع الطبيعة يَُعدُّ وعاًء وظرفاً ألنطولوجيا العلوم الالهوتيّة، وإّن 

الالهوتـ  بوصفه علامً يخوض يف التأمالت العقالنية بشأن الدينـ  يُعدُّ ظرفاً إبستيمولوجيا 

للدين. إّن للحقائق الدينيّةـ  مثل الحقائق الطبيعيّةـ  مكانًة أنطولوجيًّة، بيد أن فهمنا للدين 

الذي يتبلور يف إطار التأمالت العقالنية يف خصوصه، يحظى مبكانٍة أبستيمولوجيٍة. إن الخلط 

بني هذين املنزلتني ـ وال سيام يف األبحاث الفلسفية والنظرية حول القضايا الدينية ـ سوف 

يؤدي إىل عقباٍت معرفيٍة وإبستيمولوجيٍة يف حقل الالهوت.

وعليه فإننا يف البحث بشأن العالقة بني العلم والدين نالحظ الطبيعة والدين ـ يف 

بعض األحيان ـ بوصفهام واقعيتني أنطولوجيتني )مستقلتني عن معرفتنا لهام(، ونسعى 

إىل اكتشاف العالقة الوجودية لهاتني الواقعيتني. وبعبارٍة أخرى: إن االتجاه األنطولوجي 

مستقلٍّ  بشكٍل  الخارجي  العامل  يف  بينهام  والعالقة  والدين،  العلم  ماهية  عن  يجيب 

عن معتقداتنا، وأحياناً ننظر إىل العلوم التجريبية والالهوت الديني بوصفهام مقولتني 

معرفيتني تعربان عن فهمنا للطبيعة والدين. وال بد من االلتفات ـ بطبيعة الحال ـ إىل 

أن التفكيك والفصل بني هذين االتجاهني ال يعني االستقالل الكامل والتام لكلِّ واحٍد 

منهام عن اآلخر؛ وذلك ألن االتجاهني األنطولوجي واألبستيمولوجي يف أغلب األبحاث 

الفلسفيّة مرتبطان يف ما بينهام ارتباطاً وثيقاً، ولكن مع ذلك ميكن من خالل التمييز 

والفصل بينهام أن نَُحول دون الخلط بني أبحاثهام ووضع أحدهام يف موضع اآلخر.
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2. االتجاه املفهومي

إن االتجاه املفهومي يبحث يف املسألة القائلة: عندما نقول أن هذه قضيٌة أو مفهوٌم 

، فام الذي نعنيه بذلك؟ وما الذي نعنيه عندما نقول: دينيٌّ

. وبعبــارٍة أخــرى: مــا معنــى دينّيــُة أو علمّيــُة  »قضيــٌة علميــٌة أو مفهــوٌم علمــيٌّ

القضيــة أو املفهــوم؟ ومــع افــرتاض وضــوح معنــى دينيــة أو علميــة القضيــة أو 

املفهــوم، فــام هــي النســبة واالرتبــاط القائــم بــني هذيــن النوعــني مــن املعــاين؟ 

فهــل هــذان املعنيــان متاميــزان مــن بعضهــام بشــكٍل كامــٍل، ولــكلِّ واحٍ منهــام 

بنيتــه املفهوميــة الخاصــة؟ هــل هــام متنافيــان ومتضــادان بحيــث يطــرد كل 

واحــٍد منهــام اآلخــر وينفيــه؟ هــل هــذان املعنيــان متامهيــان ويلتقيــان يف مــا 

ــني  ــة ب ــوم العالق ــث مفه ــرى يف بح ــائل األخ ــن املس ــك م ــا إىل ذل ــام؟ وم بينه

العلــم والديــن«.

3. االتجاه التكويني أو الطبيعي

يف هذا االتجاه يتم لحاظ الدين والعلم بوصفهام ظاهرتني ضمن الظرف )التاريخي(، 

وعىل هذا األساس نحن نذعن بأننا يف الوضعية الراهنة نتعاطى مع ظاهرتني شاملتني 

باسم العلم والدين، وأن املجتمعات العلميّة واملجتمعات الدينيّة تُشكِّل أجزاًء ال ميكن 

إنكارها يف حياتنا اليومية. وعليه فإننا من خالل هذه النظرة نطرح هذا السؤال القائل: 

الدين والعلم حتى وصل كلُّ واحٍد منهام إىل  ما هو املسار الذي تبلور عربه كلٌّ من 

مكانته الراهنة؟ هل تبلور الدين يف ظرٍف تاريخيٍّ بوصفه )وسيلًة إلطفاء غضب القوى 

الطبيعة  مسار  تسيطر عىل  أنها  يتصور  كان  والتي  رضاها  أو كسب  لإلنسان  القاهرة 

للدين(. هل  الطبيعي  )التفسري  اإلنسان وتعمل عىل هدايتها وتوجيه دفتها(؟  وحياة 

تبلور الدين إثر محاولة إلقاء أعباء الغرائز الطفولية عىل العامل والهروب من الواقع؟ 

األفراد  حاجة  رفع  أجل  من  تبلور  قد  الدين  أن  أم  للدين(.  السايكولوجي  )التفسري 

االجتامعية إىل العدالة والسعادة من طريق الوحي والنبّوة، وأن سابقته التاريخية تعود 

إىل بداية حياة اإلنسان عىل األرض؟ من ذلك ـ عىل سبيل املثال ـ أن علامء القرن التاسع 

عرش للميالد كانوا يقولون بنوٍع من املسار التكاميل من األرواحية إىل عبادة الطواطم ثم 
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عبادة األوثان املتعددة وصوالً إىل التوحيد مبعنى االعتقاد بالله تعاىل. وبعبارٍة أخرى: إن 

ٍر تكاميلٍّ من املرحلة الكاذبة إىل املرحلة الصادقة]]].  فهمهم للدين كان يقوم عىل تصوُّ

ومن ناحيٍة أخرى كيف وعرب أِي مساٍر تبلور العلم مبعناه الراهن؟ هل ميكن العثور عىل 

جذور العلوم الراهنة يف األساطري اليونانية واإلغريقية؟ وما إىل ذلك من األسئلة األخرى.

ويف ما يرتبط بالعالقة بني العلم والدين نواجه األسئلة اآلتية: ما هو التأثري الذي يرتكه 

كلٌّ من الدين والعلم عىل بعضهام يف مسار تبلورهام التكويني أو الطبيعي؟ هل وفّر الدين 

األرضية لظهور وتبلور النظريات العلمية؟ هل كان للمفاهيم والقضايا الدينية تأثرٌي مبارٌش 

يف تبلور املفاهيم والنظريات العلمية؟ أم أن الدين واملفاهيم املرتبطة به كان يشكل مانعاً 

أمام تبلور العلم بشكله الراهن؟ وما إىل ذلك من األسئلة األخرى.

إن هذه األسئلة وأمثالها تُطرح عىل هامش االتجاهات التكوينية عىل مقولة العلم 

ثالثة  بوجود  االعتقاد  إىل  يذهب  البعض  أن  ـ  املثال  سبيل  عىل  ـ  ذلك  من  والدين. 

الهيئة  والدين، وهي: علم  العلم  املتبادلة بني  العالقات  رئيسٍة يف  تاريخيٍة  منعطفاٍت 

والنجوم يف القرن السادس عرش والسابع عرش للميالد، وظهور آراء ونظريات نيوتن يف 

القرن السابع عرش والثامن عرش للميالد، وإثارات )تشارلز دارون( يف القرن التاسع عرش 

للميالد]]]. تعمل هذه الجامعة عىل تفسري وبيان العالقة بني العلم والدين عىل أساس 

تحليل هذه املنعطفات التاريخية.

إن الخلط بني االختالفات األربعة املتقدمة قد أثار الكثري من املنعطفات يف بحث 

العلم والدين والعالقة يف ما بينهام طوال القرون الثالثة املنرصمة. ويف بعض األحيان 

تم التشكيك يف تربير القضايا الدينية من خالل تقديم التحليالت الطبيعية عن طريقة 

)التاريخ  عنوان  تحت  هيوم  ديفد  لـ  كتاٍب  يف  له  منوذجاً  نرى  ما  وهو  الدين،  تبلور 

الطبيعي  )االتجاه  ما  لظاهرٍة  الطبيعي  التحليل  تقديم  أن  يف حني  للدين(،  الطبيعي 

التكويني( ال ميكنه لوحده أن يثبت وجاهتها أو عدم وجاهتها )االتجاه املعريف(.  أو 

يتم أحياناً مالحظة الفرضيات الفلسفية لنظريٍة علميٍة يف القانون الجوهري للطبيعة، 

[1[-Grawford, Robert )2002(. What is Religion?, London and New York: Routledge, p. 9.

[2[-McGrath, Alister E. )1999(. Science and Religion, An Introduction, London: Blackwell. P. 2.
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حيث تستهدف القضايا األساسية للدين التوحيدي. وأحياناً يؤدي التأويل النظري لقضيٍة 

دينيٍة يف إطار الحقيقة الدينية إىل رّد مباين نظريٍة ما أو حتى إىل مشاهدٍة علميٍة وما 

إىل ذلك. ومن هنا ميكن يف البحث بشأن العالقة بني العلم والدين من خالل التاميز 

بني هذه االتجاهات األربعة املتقدمة، ويف الوقت نفسه من خالل االلتفات إىل االرتباط 

الوثيق القائم بينها، ميكن تجنب األخطاء املاضية يف هذا الخصوص إىل حدٍّ ما. وإّن الذي 

نسعى إليه يف هذه املقالة هو تقديم منوذٍج نظريٍّ لتفسري وبيان العالقة القامئة بني 

العلم والدين. ويف هذه املقالة نركز اهتاممنا عىل االتجاهني األنطولوجي )الوجودي( 

فإننا  األساس  لكلِّ واحٍد منهام. وعىل هذا  )املعريف(، ونقدم منوذجاً  واألبستيمولوجي 

سننظر مرًّة إىل الطبيعة والدين بوصفهام حقيقتني أنطولوجيتني، ونتعرّض للسؤال عن 

العلم  إىل  مرًّة  وننظر  معتقداتنا،  عن  مستقلٍّ  بشكٍل  الخارج  عامل  يف  عالقتهام  ماهية 

التجريبي وعلم الالهوت اللذين يدعيان عىل التوايل تقديم نظرياٍت علميٍة والهوتيٍة يف 

خصوص الطبيعة والدين.

4ـ  نموذج لبيان العالقة األنطولوجية واألبستيمولوجية للعلم والدين

قبل كلِّ يشٍء ال بّد من االلتفات إىل األمور اآلتية يف خصوص بيان العالقة بني العلم 

والدين:

علم  قبيل:  من  لعلوٍم  الشاملة  التجريبيّة  العلوم  هو  هنا  العلم  من  املراد  إن   .1

الفيزياء، وعلم األحياء، وعلم الكيمياء، وتلك املجموعة من العلوم اإلنسانية القامئة عىل 

العلوم التجريبية، ومن بينها: علم النفس التجريبي. وأما مرادنا من الدين فهو خصوص 

أركانها  من  الواحد ركناً  اإلله  التي يعترب وجود  التوحيدية، مبعنى تلك األديان  األديان 

االعتقادية. ورمبا بدت دائرة هذا التفسري محدودًة للوهلة األوىل، بيد أننا إذا ألقينا نظرًة 

عابرًة عىل النصوص السائدة يف فلسفة العلم وفلسفة الدين، سندرك أن أغلب األبحاث 

الدائرة حول مسألة العلم والدين )وليس بأجمعها بطبيعة الحال( إمنا تدور حول هذين 

املصداقني العامني]]]. يُضاف إىل ذلك أن باإلمكان من خالل بعض اإلصالحات النموذجية 

]1]-تشارلز تاليا فّرو، فلسفه دين در قرن بيستم )فلسفة الدين يف القرن العرشين(، ص 58، ترجمه إىل اللغة الفارسية: إنشاء الله رحمتي، دفرت بژوهش 

ونرش سهروردي، طهران، 1382 هـ ش.
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التي نستعرضها يف هذا القسم، تعميمهام عىل سائر فروع العلم والدين األخرى أيضاً.

2. يبدو أّن كلَّ نظريٍّة أو منوذٍج يّدعي تفسري العالقة القامئة بني العلم والدين، يجب 

أن تشتمل ـ يف الحّد األدىن ـ عىل ثالث خصائص، نُبيّنها عىل النحو اآليت:

1. الخصيصة األوىل أن تفرتض وجود التاميز بني العلم والدين، وهذا االتجاه يُعدُّ 

تلبيًة مناسبًة أو نقطَة بدايٍة جيدٍة يف خصوص بيان العالقة بني العلم والدين؛ وذلك ألنه 

. وأما عدم التاميز بني العلم  يحفظ الخصوصية املمتازة لكلِّ اهتامٍم ونشاٍط تحقيقيٍّ

والدين فهو إما أنّه يؤدي إىل إلغاء أحدهام منذ البداية، أو إىل التطابق التام بينهام، 

وهذا باإلضافة إىل استبعاده من الناحية العملية، فإنه يلغي أيَّ إمكانيٍة إلقامة العالقة 

والتعاطي يف ما بينهام.

2. الخصيصة الثانية أن النظريّة التي تّدعي تفسري العالقة القامئة بني العلم والدين، 

يجب عليها أاّل تنكر منذ البداية وجوَد أيِّ عالقٍة بني العلم والدين )عىل الرغم من وجود 

إْذ إّن التاميز  النتيجة(،  اإلمكانية املنطقية يف أن ينتهي البحث النظري إىل مثل هذه 

القاطع وإنكار جميع أنواع العالقة، يعني اإلعالن عن انتهاء البحث حول وجود العالقة 

بني العلم والدين حتى قبل بدايته.

3. إن النظريّة التي تّدعي تفسري العالقة بني العلم والدين، يجب أن تقدم مدخالً 

نظريّاً يف خصوص نوع هذه العالقة. فإن مجرّد ادعاء وجود هذه العالقة مع تقديم 

العلم والدين. ولذلك يجب  العالقة بني  يبنّي  الشأن، ال ميكنه أن  أمثلٍة يف هذا  بضعة 

تقديم منوذٍج نظريٍّ وبيان هذه العالقة يف إطار ذلك النموذج. وهذه املسألة تؤدي إىل 

جعل النقد الرصيح لهذه التفسريات أمراً ممكناً.

العالقة  منذجة  عىل  نعمل  االعتبار،  بنظر  الثالثة  الخصائص  هذه  أخذ  بعد  واآلن 

الذي  النموذج  إن  والدين.  العلم  بني  األنطولوجية  العالقة  ورائها  ومن  األنطولوجية 

نُقّدمه هنا لبيان العالقة األنطولوجية )الوجودية( بني العلم والدين، يحتوي عىل بنيٍة 

ٌح يف الشكل )1( أدناه، نجد أّن لَِخليِة  وتركيبٍة شبيهٍة بَخليِة الـ )DNA(. فكام هو موضَّ

الـ )DNA( شكالً لولبيّاً ثنائيّاً ُمهّمتُه حفظ املعلومات الجينية ملدٍة طويلٍة. إّن الفرعني 
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املكونني لخاليا الـ )DNA( يتألفان من وحداٍت من السكر والفوسفات موجودٍة عىل 

طول الرشيط اللولبّي عىل نحٍو متناوٍب]]]. إن الخاليا السكرية ترتبط ببعضها من خالل 

أربعة أنواٍع من االنفتاح اآليل، وهي: )السيتوزين، والغوانني، والتيمني، واآلدين( وتوايل 

هذه األنواع يعمل عىل ترميز الفروع الجينية، حيث يتم استخدام هذه الرموز يف صنع 

الحمض األميني الذي يعمل عىل صنع الربوتني.

)DNA( خلية الـ )الشكل رقم: )1

ويف تفسري العالقة األنطولوجية )الوجودية( بني العلم والدين، ميكن لنا أن نستعني 

بالرتكيبة املذهلة لخلية الـ )DNA(. وال بد من االلتفات ـ بطبيعة الحال ـ إىل أننا إمنا 

من  النموذج  مبثابة  كونها  ملجرّد  وذلك  الرتكيبة،  لهذه  امليكانييك  الشكل  من  نستفيد 

أجل التوضيح األفضل واألنسب من الناحية املفهومية، لبيان العالقة املعقدة بني العلم 

والدين ال أكرث. وعليه فإن النمذجة املقدمة هنا ال تعني تشبيه تركيبة العلم والدين 

بخلية الـ )DNA(، وإمنا تعني مجرد توظيف منوذج هذه الرتكيبة لبيان العالقة القامئة 

بني العلم والدين بشكٍل أفضَل.

ويف ما ييل نبنّي العالقة األنطولوجية القامئة بني العلم والدين عىل أساس النموذج 

[1[-Ghosh, A. and M. Bansal, )2003(. ‘A Glossary of DNA Structures from A to Z’, Acta Crystallgr D Biol Crystollogr, Vol. 59. 

P. 620.
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املقدم يف الشكل رقم )2(:

)DNA( خلية الـ )الشكل رقم )2

1. هناك بني حقائق هذا العامل )العامل الذي نعيش فيه( مجموعتان )سلسلتان( من 

الحقائق التي نسميها بـ )الحقائق الدينية(، و )الحقائق الطبيعية(. واملراد من الحقائق 

والتجريبية  الطبيعية  العلوم  تتوىل  والتي  الواقعة  األمور  من  املجموعة  تلك  الطبيعية 

مهمة بيانها وتحليلها. من ذلك ـ عىل سبيل املثال ـ أّن وقائَع من قبيل: القّوة الجاذبية 

يف األرض، والبنية امليكانيكية للمنظومة الشمسية، والقوى الذرية، وتشعشعات املواد 

اإلشعاعية، واملجاالت املغناطيسية، متثل جزءاً من أمور الواقع، التي يتوىل علم الفيزياء 

مهمة تحليلها وتفسريها. إن هذه الوقائع تعمل عىل تأليف الحقائق الطبيعية لعاملنا 

بشكٍل مستقلٍّ عن درجات معتقداتنا ومعرفتنا لها، وبشكٍل مستقلٍّ عن تاريخ اكتشافنا 

لها. وأما املراد من الحقائق الدينية فهو تلك املجموعة من الحقائق التي تكون القضايا 

واملفاهيم اإللهية ناظرًة إليها. وإن عامل اآلخرة وخصائصه وقوانينه من بني هذه الحقائق، 

وبطبيعة الحال ال بّد من االلتفات إىل أننا ال نسعى هنا إىل بيان ماهية هذه الحقائق، 
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وإمنا نروم الحديث عن وجود هذا النوع من الحقائق وارتباطاتها بالحقائق الطبيعية.

إن هاتني السلسلتني من الحقائق رغم امتيازهام من بعضهام، إال أنهام قد شّكال يف بعض 

قابٍل  غرُي  وثيقاً  ارتباطاً  ـ  األساسية  املجموعات  أو  )التطابق(  نقاط  التي نسميها  ـ  النقاط 

لالنفكاك. وهنا ال نريد بالتطابق أن العلوم التجريبية والعلوم الدينية تصل إىل قضايا واحدٍة 

يف هذه النقاط، بل املراد هو أن هذه النقاط تشتمل عىل حقيقٍة واحدٍة يف حقل العلم 

والدين، عىل الرغم من أّن العلوم التجريبيّة والعلوم الدينية تتناوالن بناء القضايا املعرفية 

واألبستيمولوجية والوجودية يف خصوص هذه النقاط بشكٍل مختلٍف. إن هذه النقاط من 

الناحية األنطولوجية تقع يف كلتا الدائرتني العلميّة والدينية، وامللفت لالنتباه هنا أن القضايا 

األبستيمولوجية واملعرفية التي تعود إىل هذه النقاط، تؤدي يف الغالب إىل )التعارض( الظاهري 

بني العلوم التجريبية والعلوم الدينية. ومن بني هذه املجموعة من الحقائق األساسية هي 

الحقائق التي تقع برزخاً بني الطبيعة وما وراء الطبيعة، وهي التي تشكل حلقَة وصٍل بينهام. 

وإن الحقيقة الوجودية لإلنسان هي من جملة هذه املجموعات األساسية، التي جاءت اإلشارة 

إليها يف كالم كبار فالسفة اإلسالم، ومن بينهم صدر املتألهني الشريازي، إذْ يقول:

»... فاإلنســان رصاٌط ممــدوٌد بــني العاملــني، فهــو بســيٌط بروحه، مركٌَّب بجســمه، 

طبيعــة جســمه أصفــى الطبــاع األرضيــة، ونفســه أوىل مراتــب النفــوس العاليــة، 

ومــن شــأنها أن تصّور بصــورٍة طبيعّيــٍة...«]]].

ومن هنا تربز يف الحقل املعريف ويف االرتباط بني العلوم التجريبية والدينية تعارضاٌت 

إىل  التجريبية تسعى  العلوم  إن بعض قضايا  لإلنسان.  الوجودية  الحقيقة  يف خصوص 

تقديم تحليٍل ميكانييكٍّ )ناظٍر بشكٍل رئيٍس إىل جسم اإلنسان( عن اإلنسان، يف حني أن 

الالهوت الديني يسعى إىل تقديم تحليٍل روحاينٍّ )ناظٍر بشكٍل رئيٍس إىل نفس اإلنسان( 

عن اإلنسان. وحيث يكون اإلنسان حقيقًة واقعًة يف الحّد الفاصل بني عامل الطبيعة وما 

وراء الطبيعة، فإن هذه التعارضات إمنا تظهر نفسها يف الحقل املعريف واألبستيمولوجي. 

]1]-محمد بن إبراهيم صدر الدين الشريازي، الشواهد الربوبية يف املناهج السلوكية، تصحيح وتعليق: جالل الدين اآلشتياين، بوستان كتاب، قم املقدسة، ص 223، 

1382 هـ ش. وبذلك فإن صدر املتألهني يعترب اإلنسان )رصاطاً ممدوناً( بني العامل الجسامين والعامل الروحاين، وبذلك ال يريد القول بأن اإلنسان يسري يف طريٍق ممتدٍّ 

بني العامل الجسامين والعامل الروحاين، وأن هناك متايزاً بني اإلنسان )السالك( وبني املسار )املسلك(، بل السالك هنا هو عني املسلك، وأن اإلنسان هو عني الطريق. 

بحيث لو مل يكن هناك إنساٌن، ملا كان هناك ارتباٌط أو سلوٌك بني العامل الجسامين والعامل الروحاين.
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العلم  بني  القامئة  واملعرفية  األبستيمولوجية  العالقة  تحليل  رضورة  تكمن  هنا  ومن 

والدين.

وال بد من التذكري هناـ  بطبيعة الحالـ  بأننا مل نأخذ الحقائق الدينية بوصفها مساوقًة 

للحقائق امليتافيزيقية وما وراء الطبيعية، لتكون حقائَق يف قبال الحقائق الطبيعية، بل 

قلنا بأن الحقائق الواقعة يف حدود الطبيعة وما وراء الطبيعة، هي من جملة املجموعات 

األساسية، إذ إّن لبعض الحقائق الدينية مساحًة أبعَد بكثريٍ من الحقائق امليتافيزيقية 

وما وراء الطبيعية. من ذلك أّن اللّه ـ عىل سبيل املثال ـ هو حقيقٌة تشمل يف مساحتها 

الوجودية حقل الطبيعة وحقل ما وراء الطبيعة. ومن هنا فقد أسمينا هذه الحقائق 

حقائَق دينيًّة، ومل نقل أنّها حقائُق ميتافيزيقيٌّة.

واحدٍة من  كلِّ  النقاط يف  آحاد  لجميع  التحقق  كُِتب  األنطولوجية،  الناحية  2. من 

السلسلتني، رغم أنه من الناحية األبستيمولوجية واملعرفية )مبعنى ما أمكن للفكر البرشي 

أن يحصل عليه حتى اآلن( ال تزال الكثري من نقاط هاتني السلسلتني غامضًة ومجهولًة. 

وعليه فمن الناحية الوجودية تُعترب نقاُط التطابق نقاطاً واضحًة ومتحققًة، وأما من الناحية 

املعرفية فال تزال بعض هذه النقاط ال تجسد التطابق بني هاتني السلسلتني.

ومن بني الخصائص األخرى يف نقاط التطابق، هي إمكان الحديث يف هذه النقاط 

عن مفهوم باسم )العلم الديني(. وهذا بطبيعة الحال ال يعني عدم إمكان الحديث 

الرابطة(  )الجسور  إقامة  أمكن  إذا  بل   ،)2( الشكل  نقاط  سائر  يف  الديني  العلم  عن 

بني نقاط كلتا السلسلتني، سوف ميكن عندها بلورة العلم الديني يف سائر النقاط أيضاً 

)سوف نرشح ماهية هذه الجسور الرابطة الحقاً(، وأما يف نقاط التطابق حيث ال توجد 

حاجٌة إىل تبلور الجسور الرابطة، سيكون تحقق العلم الديني أكرثَ وضوحاً )وإن كان 

هذا ال يعني كونَه أكرثَ بساطًة(. والسبب يف إمكان تحقق العلم الديني يف هذه النقاط 

هي أنها مُتثِّل مساحاٍت شاملًة لِِكال حقيَلِ العلم والدين، ومن هنا فإننا حيث ندخل يف 

الحقل املعريف، يكون التعاطي بني هاتني املقولتني هو الذي يبلور معرفتنا بحقائق هذه 

النقاط. من ذلك عىل سبيل املثال: إن معرفة اإلنسان )السؤال عن الحقيقة الوجودية 
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لإلنسان( ـ بناًء عىل ما مّر توضيحه ـ بوصفها حقيقًة واقعًة يف واحدٍة من هذه النقاط، 

إمنا تتبلور من خالل مجرّد التعاطي بني هاتني املقولتني )العلم والدين( بوصفها جزءاً 

هذه  يف  إيجابيٍة  نتيجٍة  إىل  الحقلني  هذين  أحد  يصل  مل  وإذا  البرشية،  املعارف  من 

املسألة، عندها سيقوم الحقل اآلخر بالعمل عىل بلورته. وعىل هذا األساس فإن العلم 

الديني يف هذا النوع من املوارد لن يكون فرعاً معرفيّاً إىل جانب املعارف األخرى يف 

مسألٍة محددٍة، فإّن معرفة اإلنسان الدينيّة ـ عىل سبيل املثال ـ ال تقع يف قبال معرفة 

اإلنسان غريِ الدينيّة )املعرفة اإلنسانيّة x، املعرفة اإلنسانيّة y(، بل إن املعرفة اإلنسانية 

الدينيّة ستكون خيارنا الوحيد يف حقل املعرفة اإلنسانيّة، وإن املعرفة الحقيقيّة إمنا يتّم 

الحصول عليها من هذا الطريق فقط.

3. بعد عدم اتضاح بعض النقاط يف كلتا السلستني من الناحية املعرفية بالحد الكايف، 

يَطرح هذا السؤاُل نفَسه: كيف سيكون شكل التعاطي املعريف يف مقولة العلم والدين؟

إن الذي نواجهه يف ما يرتبط ببيان العالقة املعرفية بني العلم والدين، عبارٌة عن النظريات 

العلميّة والالهوت الديني )دون الحقائق الدينية والحقائق الطبيعية(. وإن النموذج الذي 

نذكره يف بيان العالقة املعرفية لهاتني املقولتني، ستكون بنيتُه عىل النحو اآليت]]]:

الشكل رقم: )3( منوذج لبيان العالقة املعرفية بني العلم والدين

]1]-لقد اعتمدنا يف بيان هذه البنية عىل املنهجية التحقيقية لـ )الكاتوس(. وعليه ميكنكم للمزيد من االطالع مراجعة املصدر أدناه:

Lakatos, Imre )1978(. The Methodology of scientific Research Program, J. Worral and Corrie )eds.(, London: Cambridge 

University Press.
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عليها،  للمحافظة  بها  يحيط  وحزاٍم  نواٍة صلبٍة،  من  تتألف  علميٍّة  نظريٍّة  كلَّ  إّن 

برنامجاً  علميٍّة  نظريٍّة  كلُّ  تكون  وعليه  بحثيّاً.  برنامجاً  األمرين  هذين  كال  ونسمي 

بحثيّاً. إّن النواَة الصلبَة يف هذا الربنامج عبارٌة عن الفرضيّات الجوهريّة لتلك النظريّة، 

يف  والدخول  النظرية،  تلك  من  الخروج  مبنزلة  يُعدُّ  لها  نبٍذ  أو  فيها  تعديٍل  أيَّ  وإن 

أماٍن مشتمٍل عىل  البحثي يحتوي عىل حزام  الربنامج  نظريٍّة أخرى جديدٍة. إن هذا 

فرضياٍت احتياطيٍة ورشائَط أوليٍة وما إىل ذلك. وباإلضافة إىل ذلك فإننا عند مواجهة 

األوىل:  املجموعة  أيضاً،  األخرى  القضايا  من  مجموعتني  نواجه  علميٍّة،  نظريٍّة  كلِّ 

تحتوي  الثانية:  واملجموعة  العلمية.  النظريّة  لتلك  الفلسفية  الفرضيات  عىل  تحتوي 

نيوتن  نظريّة  فإّن  هنا  من  العلمية.  النظريات  تلك  عن  منبثقٍة  فلسفيٍة  نتائَج  عىل 

الفرضيات  بينها  فلسفيٍّة، ومن  تحتوي عىل فرضياٍت  ـ  املثال  ـ عىل سبيل  الفيزيائيّة 

اآلتية:

1. هناك وجوٌد لحقيقٍة مستقلٍّة عّنا، وهي حقيقٌة ميكن التعرّف عليها، وإن مهمة 

الفيزياء هي التعرّف عىل تلك الحقيقة كام هي.

2. إن املسار الزمني لحاالت كلِّ منظومٍة هي بحيث يتم استنتاج كلِّ حالٍة منها من 

الحالة السابقة عليها مبارشًة عىل نحو العلية.

الفيزيقية يأيت من طريق مشاهدتنا لها،  3. إن معلوماتنا بشأن سلوك املنظومات 

وإن هذه املشاهدات ال توجد خلالً ملحوظاً يف املنظومة التي يتّم إخضاعها للدراسة 

والتحليل، وعىل كلِّ حاٍل من املمكن تقدير تأثريها.

4. إّن األشياَء الكبريَة مؤلفٌة من األشياء الصغرية، وميكن رشح وتفسري األشياء اليومية 

عىل طبق سلوك األشياء الصغرية )املجهرية(]]].

كام تحتوي نظرية نيوتن يف الفيزياء عىل نتائَج فلسفيٍّة أيضاً، ومن ذلك أّن الطبيعة 

تعمل عىل نحو امليكانيك الذايت والجربي، وأّن هناك نوعاً من الرضورة العلية ـ املعلولية 

الحاكمة بني ظواهر الطبيعة، إّن التأثري العيّل بني األشياء املاديةـ  دون أن يكون هناك اتصاٌل 

]1]-مهدي گلشني، تحلييل از ديدگاه هاي فلسفي فيزيك دانان معارص، ص 36، بژوهشگاه علوم انساين، طهران، 1385 هـ ش.
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مبارٌش يف ما بينهاـ  أمٌر ممكٌن )فقّوة الجاذبيّة تؤثر عىل األشياء دون أن يكون هناك اتصاٌل 

مبارٌش يف ما بينها وبني تلك األشياء(. ونحن نضع الفرضيات الفلسفية للنظرية العلميّة 

والنتائج الفلسفية الحاصلة منها يف الحزام املحافظ الذي يحيط بها. وعىل هذا األساس فإن 

. وإن العلم التجريبيـ  من  ـ  فلسفيٍّ النظريّة العلميّة سوف تتحول إىل برنامجٍ بحثيٍّ علميٍّ

قبيل الفيزياءـ  سوف يحتوي عىل عرشات الربامج البحثية العلميّة  الفلسفية، وسوف يكون 

كلُّ واحٍد منها ناظراً إىل نظريٍّة علميٍّة.

اختالفها عن  أن  بيد  بحثيّاً،  برنامجاً  بوصفها  االعتبار  بنظر  اإللهيات  نأخذ  أننا  كام 

الربنامج البحثي العلمي يكمن يف أن كلَّ نظريٍّة علميٍّة يف العلوم التجريبيّة يؤخذ بنظر 

االعتبار بوصفه برنامجاً بحثياً. والنواة الصلبة هنا تشمل األصول االعتقادية الجوهرية 

لذلك الدين التوحيدي. وإن مناسك وشعائر وتعاليم ذلك الدين تقع يف الحزام املحافظ 

بوصفها  ـ  املثال  ـ عىل سبيل  اإلسالمية  اإللهيات  أخذنا  فلو  البحثي.  بالربنامج  املحيط 

برنامجاً بحثيّاً، فإن نواتها الصلبة سوف تشتمل عىل أصول عقائد اإلسالم، من )التوحيد 

واملعاد والنبوة واإلمامة والعدل(، واألصول الجوهرية لألحكام واألخالق اإلسالمية. ويف 

حزامها الحافظ، ستقع األمور اآلتية: الفتاوى الرشعية، والتعاليم األخالقية والعرفانية، 

للمعاد  الفلسفية  والتفسريات  اإللهية،  واألفعال  الصفات  بشأن  النظريات  ومختلف 

قد حاز  التاريخية  ديٍن طوال مسريته  كلَّ  إّن  ذلك.  إىل  وما  اإللهي  والعدل  الجسامين 

أركانه  بشأن  كثريٍة  وكالميٍة  فلسفيٍّة  نظرياٍت  عىل  به  املعتقدين  املتألهني  من  بجهود 

االعتقادية ومناسكه وشعائره. ونضع تلك النظريات يف الحزام املحافظ للربنامج البحثي 

املرتبط بذلك الدين أيضاً. وهنا سوف يتحول علم اإللهيات إىل برنامٍج بحثيٍّ دينيٍّ ـ 

فلسفيٍّ أيضاً.

واآلن حيث اتضحت مكانة نظريات العلوم التجريبية وعلم اإللهيات بوصفها برامَج 

علميًّة ـ فلسفيًّة، ودينيًّة ـ فلسفيًّة، سوف تتحول العالقة بني العلم والدين إىل عالقة بني 

برنامجني بحثيني. )الشكل رقم: 3(.

4. إن ما ذكرناه يف النموذج األنطولوجي تحت عنوان نقاط التطابق أو املجوعات 
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اإللهيات  الصلبة من  النواة  العثور عليها يف  التي ميكن  القضايا  الرئيسة، إمنا هو ذات 

الدينية )وهي غالباً ما تكون بالفعل، وأحياناً تكون بالقّوة(، وباإلضافة إىل ذلك تكون 

هي ذات القضايا التي تظهر نفسها شيئاً فشيئاً يف النواة الصلبة للنظريات العلميّة أيضاً، 

ولذلك فإنها توجد بالقّوة داخل النواة الصلبة من تلك النظريات. وال بد من االلتفات 

بطبيعة الحال إىل أن النواة الصلبة لجميع النظريات )سواء أكانت بالقوة أم بالفعل( 

لن تحتوي عىل نقاط التطابق، يف حني أن النوات الصلبة لإللهيات الدينية )سواء أكانت 

بالقوة أم بالفعل( تحتوي عىل جميع نقاط التطابق. إن هذا االختالف ينشأ من أننا 

أخذنا كلَّ نظريٍّة علميٍّة بوصفها برنامجاً بحثيّاً، بحيث إنّه عىل أساس ذلك ستكون البنية 

العلميّة برّمتها حاويًة للكثري من الربامج البحثية )يف حني أن اإللهيات الدينية برّمتها قد 

اعتربناها برنامجاً بحثيّاً واحداً فقط(، ومن هنا ميكن القول: إن الربامج البحثية ملجموع 

بنية العلم من حيث املجموُع تحتوي عىل نقاط التطابق، ال بشكٍل منفرٍد. وعىل هذا 

النموذج  خصوص  يف  واإليجايب  السلبي  االتجاهني  كال  أدناه  نستعرض  سوف  األساس 

األبستيمولوجي واملعريف للعلم والدين:

العمل عىل  املركزية إللهيات ديٍن ما من أجل  النواة  نبذ  أو  4-1. ال ميكن تعديل 

املركزية  النواة  نبذ  أو  تعديل  أن  كام  علميٍّة.  نظريٍّة  مع  انسجامها  وتأمني  مواءمتها 

يُعدُّ  ما، ال  ديٍن  الكالمية يف الهوت  التفسريات  لنظريٍّة علميٍّة من أجل مامهاتها مع 

أمراً صحيحاً. وبعبارٍة أخرى: إن تعديل أو نبذ النوى الصلبة للربامج العلميّة  الفلسفية، 

والربامج الدينية ـ الفلسفية، يف حالة التقابل يف ما بينها، سوف يؤدي إىل ضياع هويِة 

كلِّ واحٍد منها، وتحّولها إىل يشٍء آخَر.

، وبرنامٍج  4-2. يف حالة عدم انسجام النوى املركزية لربنامٍج بحثيٍّ دينيٍّ ـ فلسفيٍّ

العلم  حقل  يف  أخرى  بحثيٍة  برامَج  إىل  األنظار  توجيه  يجب   ، فلسفيٍّ ـ  علميٍّ  بحثيٍّ 

لالهوت  املركزية  النواة  بني  ـ  املثال  سبيل  عىل  ـ  والتعارض  التضاد  وقع  فلو  والدين. 

املسيحي والنواة املركزيّة لنظريّة كوبرنيق، وجب توجيه االهتامم نحو الربامج البحثيّة 

املنافسة لالهوت املسيحي )أي اإلسالم واليهوديّة( من جهٍة، والربامج البحثية املنافسة 

لنظريّة كوبرنيق من جهٍة أخرى.
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داً، سوف يَطرح هذا السؤال نفَسه:  5. لو نظرنا إىل النموذج األنطولوجي للدين مجدَّ

كيف سيتم الربط األبستيمولوجي واملعريف بني النقاط يف حالة ما لو كان العلم والدين 

من  تجعل  التي  العوامل  هي  ما  أخرى:  وبعبارٍة  بعضهام؟  عن  مختلفني  النموذج  يف 

الربط بني النظريات العلميّة والالهوت الديني أمراً ممكناً؟ يف خلية الـ )DNA( رأينا أن 

األزواج )املفتوحة( املسطحة، تربط بني السلسلتني اللولبيتني، وأما يف خصوص النموذج 

األنطولوجي املقدم يف الشكل رقم )2(، يجب القول: إن الذي يقيم االرتباط بني العلم 

والدين )يف الحقل األبستيمولوجي واملعريف( هي األبحاث الفلسفية. ويف الحقيقة فإن 

تذلل  التي  باملعنى األخص هي  الفلسفية  األعم، واألبحاث  باملعنى  العقالنية  األبحاث 

عملية الربط األبستيمولوجي واملعريف بني العلم والدين. ميكن لألبحاث الفلسفية أن 

تدرس األساليب املستعملة يف العلوم الطبيعية والالهوت الديني، وأن تعمل عىل تقييم 

بالنقد، وبذلك تقوم بعملية الربط بني  أدلتها، وتقوم بتفسري النصوص تفسرياً مقروناً 

العلم والدين يف الدائرة األبستيمولوجيّة. والذي يدعو إىل االستغراب ـ بطبيعة الحال ـ 

هو أن الفالسفة لهم دوٌر أقلٌّ يف هذه الدراسات الوسيطة يف حقل العلم والدين، ويف 

املقابل يحظى املتكلمون وعلامء الطبيعة بدوٍر أكرَب]]]. ومن هنا مل يتم حتى اآلن بناُء 

جسوٍر محَكمٍة بني حقيَلِ العلوم الطبيعيّة والالهوت الديني، ولكن ال بّد من االلتفات 

إىل أن هذه األبحاث الفلسفيّة يف ما يتعلق بإيجاد االرتباط األبستيمولوجي بني حقيَلِ 

العلم والدين، يجب أن تراعي الجوانب السلبية واإليجابية اآلتية:

ضمن  العلمية،  النظريات  من  املستحصلة  الفلسفية  والنتائج  الفرضيات  إن   .1-5

للجرح  قابلٌة  الحافظ،  للحزام  املساعدة  والفرضيات  املركزية،  النواة  عىل  الحفاظ 

والتعديل، مبعنى أن بإمكان هذه الفرضيات والنتائج الفلسفية أن تخيل مكانها لتحّل 

محلها تفسرياٌت ونتائُج أخرى، مع بقاء عني النواة املركزية لتلك النظريّة العلميّة ثابتًة 

يف مكانها. وعىل هذا األساس فإن التفسريات الفلسفية لنظريٍة علميٍة، عىل الرغم من 

ارتباطها بالنواة املركزية لتلك النظرية، إال أنها تفسرياٌت مرنٌة ميكنها أن تعطي مكانها 

لتفسريات أخرى مع الحفاظ عىل النواة املركزيّة. وإن للتفسريات الكالميّة ـ الفلسفيّة 

[1[-Stenmark, Mikael )2010(. ‘Religion and Science’, The Routledge Companion to Philosophy of Religion, Meister and Copan 

)eds.(, London: Routledge. p. 692.
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إللهيات دين ما وضعاً مامثالً. مبعنى أن بإمكان هذه التفسريات ـ من خالل األبحاث 

املركزية إللهيّات ذلك  النواة  بقاء  لتفسرياٍت أخرى، مع  ـ أن متنح مكانها  األشد عمقاً 

الدين يف مكانها دون أن يطالها تغيرٌي أو تعديٌل.

5-2. إن التفسريات الكالميّة ـ الفلسفيّة يف الحزام الحافظ للربامج البحثيّة الدينيّة 

ـ الفلسفيّة يجب أن تكون منسجمًة مع النواة املركزية إللهيات ذلك الدين، وأن تكون 

منسجمًة أيضاً مع النواة املركزية للنظريات العلميّة التي تشارك ذلك التفسري الكالمي 

ـ الفلسفي من جهة املوضوع. أضف إىل ذلك أّن النتائَج الفلسفيَّة يف الحزام الحافظ 

لتلك  املركزية  النواة  مع  أيضاً  تنسجم  أن  يجب  الفلسفي  ـ  العلمي  البحثي  للربنامج 

لإللهيات  املركزية  النواة  مع  أخرى  جهٍة  من  تنسجم  وأن  جهٍة،  من  العلميّة  النظريّة 

الدينية التي تشرتك مع تلك النتائج الفلسفية من جهة املوضوع.

5-3. إن نتائج هذا النوع من األبحاث والدراسات ستكون عبارًة عن قضايا من قبيل 

القضايا اآلتية:

ـ إن اإللهيّات الدينيّة )x( ال تنسجم مع نظرية التطور لـ )تشارلز دارون(.

ـ إن اإللهيّات الدينيّة )y( تنسجم مع نظرية التطور لـ )تشارلز دارون(.

.)z( ـ إن الالهوت اليهودي ينسجم مع النظريّة

كام يُفهم من مضامني القضايا املتقدمة أن نتائج دراسة العالقة اإلبستيمولوجية بني 

العلم والدين تلتزم الصمت والحياد يف خصوص حقانية دين ما أو نظرية علمية ما. ويف 

النموذج الذي تم تقدميه إمنا ميكن دراسة انسجام ديٍن ما مع نظريٍّة علميٍّة ما، ولكن ال 

ميكن الحكم من خالله يف خصوص صّحة إلهيّاٍت دينيٍّة أو نظريٍّة علميٍّة. إن دراسة صحة 

أو عدم صحة الهوت الدين هو موضوع فلسفة الدين، كام أن دراسة صحة أو عدم صحة 

النظريّة العلميّة هي موضوع ذلك العلم الخاص، وإن فلسفة العلم مرتبطٌة بذلك العلم. 

وإن النموذج أعاله إمنا يوضح لنا شيئني ال أكرث، وهام:

الربنامج  مع  الخاص  الفلسفي  ـ  الديني  البحثي  الربنامج  انسجام  مدى  هو  ما   .1

البحثي العلمي ـ الفلسفي )وبالعكس(؟ أو يف الحقيقة كيف تكون العالقة بني النظريّة 

العلميّة الخاصة والدين الخاص أو كيف يجب أن تكون؟
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2. ما هو األسلوب الذي يجب اتخاذه لبناء الهوٍت منسجٍم مع نظريٍّة علميٍّة، أو 

لتعديل الهوٍت من أجل تأمني انسجامه مع نظريٍّة علميٍّة )وبالعكس(؟

5. النتيجة

لقد شهدت قافلة املعرفة والفكر يف الغرب طوال القرون الخمسة املنرصمة، مسارين 

مختلفني يف ما يتعلق بالنسبة القامئة بني العلم والدين، وقد بلغ أحد هذين املسارين 

ذروته يف النزاع املحتدم بني غالييل ورجال الكنيسة، حيث يجسد هذا املسار الصنمية 

املتمثلة بعقائد رجال الكنيسة، وأما املسار اآلخر ـ الذي ميكن الوقوف عىل ذروته يف 

عرص التنوير ـ فقد كان يرى مفتاح حل جميع مشاكل اإلنسان يف العلم. وقد وصل كال 

هذين املسارين يف الثقافة الفكرية لدى الغرب إىل طريٍق مسدوٍد. فقد بلغ املسار األول 

غايته إثر سطوع أشعة العلم الحديث يف القرن السابع عرش للميالد، وظهور الفلسفات 

أواخر  نهايته يف  بلغ  الثاين فقد  املسار  العلوم. وأما  تلك  املتنوعة واملتكرثة يف أحضان 

القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين للميالد إثر ظهور الثورات العلميّة يف حقل 

الرياضيات والفيزياء، وظهور مختلف فلسفات العلم يف أحضانها.

ومنذ ذلك الحني مل تعد مسألة التقابل بني العلم والدين مسألَة "مغلوٌب عىل أمره" 

مسبقاً، بل إن التعاطي بني العلم والدين والبحث يف ماهية وكيفية هذا التعاطي، قد 

وقع يف صلب األبحاث املشرتكة بني هذين الحقلني. وقد تبلورت آراٌء مختلفٌة يف خصوص 

بيان العالقة بني العلم والدين، ومن بني أهمها اآلراء اآلتية: )التاميز، والتعارض، والتالقي 

والتأييد، والتكميل(. إن هذه اآلراء باإلضافة إىل نقاط الضعف املستقلة لكلِّ واحٍد منها، 

الغالب عىل  اآلراء تؤكد يف  أيضاً. إن هذه  بأجمعها عىل نقطِة ضعٍف مشرتكٍة  تحتوي 

داً يف ما  الجوانب العلميّة والتطبيقية يف العالقة بني العلم والدين، وال تقدم منهجاً محدَّ

يتعلق بخصوص املواجهة بني القضايا العلميّة والقضايا الالهوتية، وارتباط كلٍّ منهام باآلخر. 

وبعبارٍة أخرى: إن جميع هذه اآلراء تفتقر إىل منوذجٍ واضحٍ لتفسري العالقة القامئة بني 

العلم والدين. وبااللتفات إىل نقطة الضعف هذه، كان هدفنا من هذه املقالة هو البحث 

االرتباط. ولذلك عمدنا إىل  العلم والدين ومنذجة هذا  االرتباط بني  عن ماهية وكيفية 
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الفصل والتفكيك بني االتجاهات األربعة املختلفة يف خصوص بحث العلم والدين والعالقة 

األبستيمولوجي، واالتجاه  األنطولوجي، واالتجاه  االتجاه  النحو اآليت:  بينهام، وذلك عىل 

املفهومي، واالتجاه التكويني.

أنطولوجيتني  والدين بوصفهام حقيقتني  الطبيعة  األنطولوجي، نالحظ  االتجاه  ويف 

)مستقلتني عن معرفتنا بهام(، ونسعى إىل اكتشاف العالقة األنطولوجية لهاتني الحقيقتني. 

العلم  السؤال عن ماهية  يتعرض لإلجابة عن  األنطولوجي  االتجاه  إن  وبعبارٍة أخرى: 

والدين، والعالقة القامئة بينهام يف العامل الخارجي، بشكٍل مستقلٍّ عن معتقداتنا.

الديني  والالهوت  التجريبية  العلوم  إىل  ننظر  األبستيمولوجي،  االتجاه  ويف 

االتجاه  إن  للطبيعة والدين.  إدراكنا ومعرفتنا  تعرّبان عن  بوصفهام مقولتني معرفيتني 

األبستيمولوجي يتعرّض للسؤال عن املعنى والعالقة املفهومية بني مقولة العلم والدين 

التبلور  التكويني فيتعرّض للسؤال املتعلق مبسار  والقضايا املرتبطة بهام. وأما االتجاه 

التكويني أو الطبيعي للعلم والدين وطريقة تأثري أحدهام عىل اآلخر.

لقد عرضنا يف هذه املقالة اهتاممنا بكال االتجاهني )األنطولوجي( و )األبستيمولوجي(، 

وقدمنا منوذجاً لكلِّ واحٍد منهام. ويف إطار منذجة وبيان العالقة األنطولوجية القامئة بني 

العلم والدين، عمدنا إىل االستفادة من الشكل امليكانييك لخلية الـ )DNA(، ثم قّدمنا 

منوذجاً عىل أساس املفاهيم الثالثة، وهي: الحقائق الدينية، والحقائق الطبيعية، ونقاط 

التطابق. وعىل هذا األساس، هناك بني حقائق هذا العامل سلسلتان من الحقائق أطلقنا 

من  السلسلتني  هاتني  إن  الطبيعّية(.  )الحقائق  و  الدينّية(،  )الحقائق  تسمية  عليهام 

الحقائق وإن كانتا متاميزتني من بعضهام، إال أن بينهام نقاطاً ـ أطلقنا عليها مصطلح 

)نقاط التطابق( ـ ربطت بينهام برباٍط وثيٍق.

إن النموذج الذي قدمناه لبيان العالقة األبستيمولوجية القامئة بني العلم والدين، 

من  العلميّة  للنظرية  الصلبة  النواة  بني  والفصل  التفكيك  أساس  عىل  جهٍة  من  يقوم 

الفرضيات املساعدة، والرشائط األولية، والفرضيات املسبقة، ونتائجها الفلسفية وما إىل 

ذلك، ويقوم من جهٍة أخرى عىل الفصل والتفكيك بني النواة الصلبة إللهيات الدين من 
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املناسك والشعائر الدينية واالتجاهات الكالمية والفلسفية إىل املسائل االعتقادية لذلك 

الفلسفية، واالتجاهات  ـ  العلميّة  االتجاهات  أّن  أدركنا  الدين وما إىل ذلك. ومن هنا 

الدينية ـ الفلسفية يف الحزام الذي يحافظ عىل النظريات العلميّة واإللهيات الدينية، 

، ألن وضعها يف  يجب عدم مالحظتها بوصفها نواًة صلبًة لنظريٍّة علميٍّة أو ديٍن توحيديٍّ

النواة الصلبة للنظريات العلميّة والهوت األديان التوحيدية يؤدي إىل تعارضاٍت ال ميكن 

حلها بني العلم والدين، إْذ عند حدوث مثل هذا األمر، ميكن لفرضية فلسفية أن تتجىل 

يف إطار نظرية علمية، وتعمل بذلك عىل تخطئة أهم أركان اإللهيات التوحيدية )من 

قبيل: التوحيد واملعاد(، ومن ناحيٍة أخرى ميكن لتأويٍل نظريٍّ للدين أن يعمل ـ تحت 

غطاء االعتقاد الديني األصيلـ  عىل رّد نظريٍّة علميٍّة، ويف حالة مقاومة وإرصار املدافعني 

عن تلك النظريّة العلميّة، سيؤدي األمر إىل تعارٍض شامٍل ومستحكٍم.

إن الذي يجب أن نشري إليه يف الختام هو أننا قد ذكرنا منوذجاً يف خصوص العالقات 

األنطولوجيّة واإلبستيمولوجيّة القامئة بني العلم والدين، ثم عمدنا إىل إثبات االنسجام 

املنطقي للنامذج املذكورة. ولذلك مل نتعرّض يف هذه املقالة إىل مسألة )صدق( هذه 

النامذج، ألن االستدالل عىل )صدق( النامذج املذكورة يحتاج إىل مقاالٍت مستقلٍة.
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هل يحتاُج العلم إلی الدين؟]]]

روجر تريغ]]]

ُخالصة

 هل يُشكُِّل العلُم منظومًة ُمغلقًة ويفرتُض أّن كلَّ الواقع يقُع ضمن قبضته؟

مبا أّن العلم ينأى عن االستقاللية ويتوىّل منهُجه تعريَف العقالنية، فإنّه يستنُد إىل 

فرضياٍت كُربى. مُيكننا أن نُسلِّم جدالً بوجود الطبيعة املنظّمة يف العامل املادّي وقدرة 

الطبيعة وذلك من خالل  ُح هذه  يُوضِّ باللّه  اإلميان  أّن  إال  إدراكها  البرشي عىل  العقل 

االحتجاج بعقل الخالق.

قّوُة العقل

 قد يبدو املفهوم الذي يُفيُد أّن العلم ليس وافياً وأنّه ليس املثال األسمى للعقل 

البرشي غريباً يف عيون كثريٍ من الناس يف مطلع القرن الواحد والعرشين. يعتقُد هؤالء 

د ملا مُيكن قبوله عقليّاً، وبالتايل فهم  أّن العلم بحّد ذاته هو مصدُر املعرفة وأنّه املحدِّ

يرصفون النظر تلقائيّاً عن إمكانية احتياجه لتربيٍر إضايفٍّ- خصوصاً إذا كان هذا التربيُر 

دينيّاً. لهذا السبب، غالباً ما يبدو العلم متيناً ومؤكَّداً بينام يبدو أّن اإلميان الديني قد 

أخذ بالرتاجع تزامناً مع منّو املعرفة العلمية. يف بعض األحيان، قام املؤمنون بالتعويل 

اإلسرتاتيجية  هذه  ولكّن  معيَّنٍة،  لظاهرٍة  تفسري  تقديم  عن  للعلم  الحايل  العجز  عىل 

]1]-املصدر:

Trigg, Roger, ‘’Does Science Need Religion’’, The Faraday Papers, published by the Faraday Institute for Science and Religion, 

St Edmund’s College, Cambridge.

تعريب: هبة نارص.

التي يتوىّل حالياً  س الجامعة الربيطانية لفلسفة الدين  الفلسفية الربيطانية ومؤسِّ ٌس للجمعية  الفلسفة يف جامعة وارويك وهو رئيٌس ومؤسِّ ]2]-أستاذ 

منصب نائب الرئيس فيها.

دّون هذا الفيلسوف الغريب العديد من املقاالت حول العالقة بني العلم والدين والفلسفة، ومن ضمنها الكتابان التاليان: العقالنية والعلم: هل يستطيُع 

العلُم تفسرَي كلِّ يشء؟ )1993م(، العقالنية والدين: هل يحتاج اإلميان للعقل؟ )1998م(.
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ٍد فهذا ال يعني أّن علينا  تحفُل باملخاطر. إذا مل نعرف السبب الكامن وراء يشٍء محدَّ

الرجوع إىل الله باعتباره السبب الجيّل له، فقد تكوُن املشكلة ناتجًة عن جهٍل مؤقٍَّت 

الكامنة يف معرفتنا وبالتايل  م العلمي مُيكن ملُء الفجوة  التقدُّ من جهتنا، ومع ازدياد 

غاية  يف  إلٌه  هو  الفراغات«  »إله  بـ  يُسّمى  ما  فإّن  بالتايل،  اإلميان.  أسباب  أحد  يزوُل 

التزعزع ومُيكن التخلُّص برسعٍة من الحاجة إليه.

تحت  املشهورة  قصيدته  يف  اإلميان  تراجع  بتصوير  بارٍز  بشكٍل  أرنولد  ماثيو  قام   

عنوان »شاطئ دوفر«، وذلك يف منتصف القرن التاسع عرش )الذي نعتربه يف وقتنا الحايل 

عرصاً دينيّاً(. يُشاهُد الشاعُر انحساَر التيّار فيصفه بـ »بحر اإلميان« مع »صوت هديره 

ل، املنسِحب«. كثرياً ما تُقتَبَُس هذه العبارة وما زال يرتّدُد صداها. من  الكئيب، املتصِّ

السهل أن نعتقد بأّن العلَم هو أحد العوامل الرئيسية التي تسبَّبْت بهبوٍط قاٍس ومتوقَّع 

يف اإلميان الديني كانحسار البحر بعد ذروة املّد. يف الواقع، تحمُل الفكرة االجتامعية 

ه  املتمثِّلة بالَعلَْمنة الدالالِت نفَسها، وتُفيُد وجوَد ابتعاٍد »شبِه قانوينٍّ« عن اإلميان والتوجُّ

نحو النظر إىل العالَم بطريقٍة تستغني عن الدين. وعليه، يبدو أّن العملية التي تعني 

أّن الدين محكوٌم عليه بالرتاجع إىل حّد االندثار هي حتميٌة. من املؤكَّد أّن االنطباق 

الظاهري لهذه املالحظة عىل الوضع الحايل يف أوروبا الغربيّة ال يعني أنّه يعكُس الواقع 

االجتامعي يف أماكَن أخرى من العامل حتّى يف الواليات املتّحدة نفسها حيث يتمتُّع العلم 

الحديث بالتأثري.

اإللهية؟  اإلرادة  بجريان  يعرتُف  أو  االعتبار  بعني  اإللهي  الفعَل  العلُم  يأخُذ  هل   

كثرياً ما يُعتَقد بأّن فهم العلم يكون وفق الرشوط الخاصة به وأنّه ال يعتمُد عىل أيِّ 

يشٍء خارٍج ذاته. وفقاً لهذا الرأي، فإّن العلم هو أنقى تعبريٍ عن العقل البرشي وتكمُن 

مُيثُِّل هذا االعتقاد تراَث عرص  الفرد.  الخرافات واإلميان األعمى عن  إبعاد  وظيفتُه يف 

التنوير الذي شهده القرن الثامن عرش، والذي يتّجُه إىل رؤية العالَم كآليٍة ماديٍة مستقلٍّة 

والعقل البرشي كمفتاٍح لفهم طريقة عمل هذه اآللية. كانت تُعترب أيَّ إشارٍة إىل الله 

أمراً فائضاً عن الحاجة يف أفضل األحوال وهبوطاً إىل الالعقالنية يف أسوئِها، وقد سلّمْت 

الرغم من ذلك، ال مُيكن أن نفرتض  البرشي. عىل  العقل  بقّوة  التنويرية جدالً  الحركُة 
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بسهولٍة إمكانية وجود العقل والحقيقة أو النظام واالنسجام يف العالَم الذي يستكشُفه 

العلم الطبيعي. كثرياً ما اعترُبت العقالنية حقيقًة قُصوى ويف بعض األحيان كان الناس 

عىل وشك تأليهها كام حدث بعد الثورة الفرنسية حينام تّم تحويل الكنائس إىل »معابد 

للعقل«، وقد بدا أّن العقالنية واملادية ُمتالزمان إىل درجٍة تقرتُب فيها »العقالنية« من 

أن تكون مرادفاً لإللحاد.

 عىل الرغم من نظرتهم إىل العالَم من الناحية امليكانيكية إال أّن البرش قد استطاعوا 

الوقوف خارج اآللية لفهمها. يف النهاية، إذا كان العقُل بحّد ذاته نتيجًة آلليٍة عرضيٍّة 

-كآلية الساعة املعّقدة- فال مُيكن أن نضمن بأّن ما تّم اقتيادنا لالعتقاد به هو الحقيقة 

الحتمية. نحن نعتقُد ببساطٍة مبا يتمُّ دفُعنا لإلميان به سواًء ُوجدت أسباٌب وجيهة لهذا 

االعتقاد أم ال. إذا أخذنا نظرية التطوُّر عىل سبيل املثال، فإنّه باإلمكان وفق مبدأ االنتقاء 

. قد تكون  الطبيعي أن نتطّور عىل نحٍو يُخوِّلنا أن نحمل اعتقاداٍت معيَّنًة بشكٍل طبيعيٍّ

بعض املعلومات مفيدًة وتُساعدنا يف البقاء عىل قيد الحياة وتكثري النسل، ويحتجُّ بعُض 

الجدلية  يكمُن مقصد هذه  الخانة.  تندرُج ضمن هذه  الدينية  املعتقدات  بأّن  الناس 

غالباً يف التوضيح املنطقي لسبب انتشار بعض املعتقدات عىل الرغم من كونها باطلًة، 

ويتطلُّب التوضيح وضَع الثقة يف القوة املستقلّة للعقل البرشي.

قد  العقالنية  ولكّن  الحداثة،  بـعرص  يُسّمى  ما  يف  العامة  بالعقالنية  اإلميان  شاع   

ي حركة »ما بعد الحداثة«. كيف مُيكننا التيقُّن من  خضعْت يف السنوات األخرية لتحدِّ

ل وإمكانية الوصول معاً إىل حقيقٍة ثابتٍة لدى  امتالكنا جميعاً للقدرة نفسها عىل التعقُّ

الجميع؟ تُنكُر حركة »ما بعد الحداثة« هذه الفكرة وتؤكِّد بدالً من ذلك عىل وجود 

االختالفات يف التعاليم والحقبات. ما يعتربه الناس صحيحاً بنحٍو جيلٍّ يف زماٍن ومكاٍن 

ٍ قد يختلُف بشكٍل جذريٍّ عن الفرضيات املثارة يف زمٍن آخَر. ال وجود لعقالنيٍة  معنيَّ

جامعٍة، أو محوٍر استداليلٍّ مشرتٍك لدى جميع البرش، أو حقيقٍة موضوعيٍة تثبُُت من 

الحقيقة  عىل  دعاَوى  نفسها  أنّها  يبدو  )التي  التأكيدات  هذه  تُساهُم  آخَر.  إىل  جيٍل 

املوضوعيّة( يف تقويض األساس املنطقي التام للعلم الطبيعي، وعليه ال مُيكن أن يُعترب 

العقالنية  غري  لآلراء  نتيجٍة  مجرَد  بل  البرشي  للعقل  منهجيّاً  تطبيقاً  ذلك  بعد  العلم 
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»الحديث«  العلم  أو  »الغريب«  العلم  إىل  التطرُّق  مُيكننا  بالتايل،   . ٍ معنيَّ لتقليٍد  التابعة 

واالكتشافات التي هي ليست اكتشافاٍت عىل اإلطالق بل هي مجرُد تطويٍر للفرضيّات 

املرشوطة تاريخيّاً.

 رّحب البعض بطريقة قيام حركة ما بعد الحداثة بإفراغ اّدعاءات العلم ألنّهم اعتقدوا 

بأّن ذلك يفتُح املجال أمام سري عمل الدين. إذا مل يستطع العلم اّدعاء الحقيقة، فال مُيكنه 

استبعاد الدين عىل أساس أنّه باطٌل. يأيت هذا االستنتاج بثمٍن فادحٍ حيث ال يَُعدُّ العلم 

إذا  الحقيقة.  يّدعي  أّن  حينذئذ  الديني  لالعتقاد  مُيكن  ال  بل  فحسب  عاجزاً  الطبيعي 

انتفى سبب االنشغال بالعلم، ينتفي كذلك سبب االلتزام الديني. وفقاً لهذا الرأي، مع 

ين كحقلنْي إميانيَّنْي ُمختلفنْي  تدمري »العقل« تتمثُّل النتيجة الوحيدة بالنظر إىل العلم والدِّ

وُمتواجَديْن يف مقصورتنْي مستقلَّتنْي. ال مُيكن أليٍّ منهام أن يُهاجم اآلخر أو أْن يدعمه أو 

أْن يرُصِّح بيشٍء يتّصُل به، وعليهام أن يدعا بعضهام لشأنهام.

 قد يُرحَّب يف بعض املواضع بهذا االنفصال بني الحقلني. يوجد عدٌد كبرٌي من العلامء 

ين للقبول بنصف القصة -أي أّن الدين والعلم ال يتعلّقان ببعضهام عىل اإلطالق-  املستعدِّ

ويرتّددون حيال املوافقة عىل فكرة ما بعد الحداثة التي تُفيُد أّن العلم ليس نتاج العقل 

نة يف أنّه إذا صّحت اّدعاءاُت  وال مُيكنه اّدعاء الحقيقة. تتمثّل إحدى فرضيات العلم املثمَّ

العلم، فإنّها تصحُّ عىل الدوام ويجري هذا األمر سواًء كُنَت يف واشنطن أو بكني. تتعلُّق 

هذه االّدعاءات بالقوانني املادية التي تنطبُق بالتساوي عىل هذا املكان والزمان، وسواًء 

كنَت يف طرف الكون أو يف بداية الزمان.

الفصل بين العلم والدين

ص يف التطُور البيولوجي ستيفن جاي غولد الفكرة التي أسامها   تبّنى العالِم املتخصِّ

»النطاقات غري املتداخلة« والتي تعني أّن الدين والعلم لديهام مجاالُت اهتامٍم خاصٌة 

بهام وأنّهام يختلفان عن بعضهام وال يتحاوران]]]. بتعبرٍي آخَر، فإّن اللغة الدينية ال تصُف 

الدين فيقوُم برشح سبب  ح مبا يَحدث وأّما  فالعلم يرُصِّ العلم،  املعلومات كام يفعُل 

[1]- Gould, S.J. Rocks of Ages, New York: Ballantine (1999), p.88.
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نفِسها، وال مُيكنهام أصالً أن يتشاجرا  الكالم  العلم والدين يف دائرة  يندرج  حدوثه. ال 

بسبب اختالف وظيفتيهام.

إيقاف  يوّدون  الذين  أولئك  والدين  العلم  بني  التام  االنفصال  إىل صورة  ينجذُب   

بهذه  به.  الخاص  ميدانه  عمله يف  حريّة  يحرتمون  ولكّنهم  بالعلم  ل  التدخُّ عن  ين  الدِّ

الطريقة، يتحّرر العلم من االّدعاءات املتسلِّطة التي تصدُر عن أيِّ تسلسٍل هرميٍّ كنيسٍّ 

الالهوتية  االعتبارات  جميع  عن  منأى  يف  العلمي  املنطق  ويبقى  لإلنجيل،  تفسريٍ  أو 

ويسلَم من الحاجة للخوض يف مجابهاٍت فوضويٍة مع اإلميان الديني. وعليه، مُيكن أن 

يذهب كلٌّ من العلم والدين يف طريقه الخاص. يتطابُق هذا األمر مع املحاوالت الراهنة 

التي ال ترمي فقط للفصل بني الكنسية والدولة بل أيضاً لجْعل الدين مسألًة شخصيًة 

وخاصًة وبعيدًة عن الدور االجتامعي العام الذي يلعبه العلم.

القّصة.  نصف  سوى  تشاجرهام  دون  للحيلولة  الدين  عن  العلم  فصُل  يُشكِّل  ال   

وفقاً ملفهوم ما بعد الحداثة، ال مُيكن أليٍّ منهام أن يّدعي األفضليّة، ولكّن الكثري من 

العلامء ال يعتقدون بهذا املفهوم ويعتربون أّن العلم مُيكنه أن يّدعي الحقيقة من ناحيٍة 

موضوعيٍّة وأن يُظهر الحق لجميع الناس يف كّل األزمنة. ما زال العلم مُيثُِّل التعبرَي عن 

الرصيحة  البطالن  اتّهامات  عن  الدين  إبعاد  تّم  لو  حتّى  وبالتايل  اإلنسانية،  العقالنية 

املوّجهة إليه ينبغي أن يُنظَر إليه عىل أنّه يجري يف نطاٍق ال تثبُت فيه الحقيقة اللفظية 

التي يّدعيها العلم الطبيعي. يتحّدث الدين عن »القيم« التي تتميّز عن »املعلومات« 

ويهتّم باملعنى والهدف الَّلذين نُضِفيَهام عىل حياتنا، ولكن ال مُيكن فهم الدين عىل أنّه 

يضع نفَسه يف موضع الخصام مع العلم. يُخربنا العلم بالحقيقة وأّما الدين فإنّه يتعامُل 

يَن ذايتٌّ، والعلم نتاج العقل  مع القضايا الشخصية. بتعبريٍ آخر، فإّن العلم موضوعيٌّ والدِّ

بينام الدين نتاج قدرٍة غامضٍة تُسّمى »اإلميان«. يُخربنا العلم عن العالَم بينام يسمُح 

الدين لكلِّ فرٍد مّنا أن يتوّصل شخصيّاً إىل ما يهّمه. يستطيُع العلُم أن يأخذ مكانَه يف 

العالَم عموماً ولكّن الدين مُيثُِّل مسألًة خاصًة.

 إذا كان العلُم حاكامً عىل الحقيقة وال يتعامُل مع الحوادث غري املادية، فإنّه يستبعُد 
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فإنّه  )وبالتايل  املادي  العامل  يف  واإللهي  الغيبي  ل  التدخُّ لوجود  إمكانيٍة  أيَّ  بطبيعته 

وعليه،  والقيامة(.  بالتجسيد  املتمثِّلة  املسيحية  للعقيدة  األساسية  االّدعاءات  يستبعد 

ين يؤّدي بشكٍل حتميٍّ إىل الفكرة التي تُفيُد أّن  فإّن امتناع العلم عن التعاون مع الدِّ

الدين ال يُضيُف شيئاً إىل فهمنا لعمليات العامل التي يستكشفها العلم. وفقاً لهذا الرأي، 

ينبغي أن تخضع املعرفة املقبولة ملعايري االختبار العامة أي املالحظة والقياس والتجربة، 

دة للحقيقة. وعليه،  وقد ُجعل العلم حاكامً عىل املعرفة املقبولة واعترُبت مناهجه ُمحدِّ

فقد اعتقد منارصو هذا املفهوم أّن أيَّ أمٍر يقُع خارج نطاق العلم هو غرُي قابٍل لإلثبات.

 يبعُد هذا املفهوم قيد أمُنلة عن النظرة الوضعية التي تُفيُد أّن ما ال ميكن اختباره 

كتابه »اللغة والحقيقة واملنطق«]]]  آ.ج.آير يف  للمعنى. كام عرّب  يفتقُد  وإثباته علميّاً 

التي تتضّمن محتًوى واقعيّاً هي فرضياٌت تجريبيٌة« وقد أسهب  القضايا  فإّن »جميع 

حول هذه النقطة ُمرصِّحاً بأّن »كلَّ فرضيٍة تجريبّيٍة ينبغي أن تّتصل بتجربٍة واقعيٍة أو 

ممكنٍة«. وعليه، فإّن العبارات امليتافيزيقية التي تتجاوُز التجربة هي خاليٌة من املعنى 

أمٍد  منذ  املنطقية«  التخيّل عن مذهب »الوضعية  تّم  بأيِّ محتًوى.  وال تحظى  حرصاً 

بعيد ويعوُد ذلك جزئياً إىل عجز هذا املذهب عن التعامل حتّى مع الوحدات النظريّة 

يف الفيزياء. عىل الرغم من ذلك، ما زال تأثريه قامئاً وخصوصاً حني التمييز بشكٍل بسيٍط 

بني املعلومات العلميّة والعامل الضبايب لرّدات الفعل الشخصية تجاهها. يتعامُل العلم 

« وبالتايل ينبغي استثناء الدين. وعليه، يجب أاّل يتعدى كلٌّ من العلم  مع ما هو »واقعيٌّ

ح بها أّن االّدعاءات العلميّة تعتمُد عىل  والدين حدوَد اآلخر، وتُفيُد الفرضيُة غرُي املرصَّ

املنطق بينام ينتمي الدين إىل مملكة الالعقالنية.

منازٍع.  دون  التجريبي من  املنهج  ومنهجه هو  تجريبيٌّ  بطبيعته حقٌل  العلم  إّن   

مل يكن العلم ليتقّدم قطُّ لو افرتض الناُس ببساطٍة مفرطٍة أنّه مع عدم توفُّر التفسري 

ٍد، ينبغي أن يلجأ الفرُد إىل السحر أو ما وراء الطبيعة. يُركُِّز العلُم  التجريبي ألمٍر محدَّ

عىل العالَم املادي ويتوقّع العثور عىل تفاسرَي ماديٍّة ولكن قد يعني هذا أنّه ينظُر إىل 

العامل كمنظومٍة ُمغلَقٍة ومستقلٍّة. مع ظهور فيزياء الكم، أدرك البرش أّن هذا املفهوم 

[1]- Ayer, A. J. Language Truth and Logic, London: Gollancz, (2nd edn.1946), p.41



635 عض غتااُج السطط إلى الثغظ؟

هو تبسيطيٌّ وأّن هناك ثغراٍت أنطولوجيًّة عىل املستوى املجهري. ولكن مع ذلك، يُعتََقد 

ببساطٍة أّن الحوادَث غرَي املعلَّلة هي عشوائيٌة عىل الدوام وال مُيكن تفسريُها عىل ضوء 

. أيِّ فاعٍل خارجيٍّ

 حّقق املنهج العلمي بعض النتائج، وقد تراكمْت معرفتنا بالعامل املادي وعملياته. 

نستنتُج  ماذا  ولكن   .» علميٍّ »غرُي  هو  الغيبي  الفاعل  إىل  لجوٍء  أيَّ  أّن  يبدو  وعليه، 

من ذلك؟ يَفرتُض كثريون أّن الحديث عن اللّه غرُي منطقيٍّ ألّن العقالنية بتاممها تقُع 

ضمن نطاق العلم. ولكّنه مع ذلك قد يُظهُر بالتوازي املحدوديات الداخلية للعلم لدى 

مواجهته ألبعاد الواقع التي تتجاوُز العامل املادي الطبيعّي.

م   قد يكوُن االمتناع عن افرتاض وجود الكائنات غري الطبيعيّة طريقاً إلحراز التقدُّ

ل اإللهي يف  التدخُّ انعدام  أو  الكائنات  العلم، ولكّن ذلك ال يعني عدم وجود تلك  يف 

بعض األحيان. ال ينبغي أن يلجأ أيُّ عالٍِم إىل الخرافات، ولكّن ذلك ال يقتيض أن يكون 

املنطقية  اإلمكانية  دون  من  الخاصة  رشوطه  وفق  فقط  للتفسري  قابالً  املادي  العالَم 

. حينام نظنُّ بأّن العلم يستطيُع تفسرَي كلِّ يشٍء، فإّن أيَّ أمٍر يقع  املتمثِّلة بفاعٍل خارجيٍّ

العلم أن يتعامل مع الحوادث والكائنات  . ال يستطيُع  خارَج نطاقه يكون غرَي واقعيٍّ

غري املادية. من املفارقات أن يكون العلم نتيجًة للعقل البرشي ولكّنه يتعامُل فقط مع 

مفهوم الذهن عرب اختزاله يف أصوله املاديّة. يُظهر هذا األمر الحدود املحتملة للعلم 

كأسلوٍب الكتساب املعرفة وال يحوُل دون طرح مسألة ما مُيكن أن يكون حقيقيّاً. من 

األهميّة مبكاٍن أن نَفصل أسئلة اإلبستمولوجيا )التي تعني الكيفيّة التي نكتسب من 

خاللها املعرفة( عن امليتافيزيقا )التي تعني وجوَد ما مُيكن معرفته(. ال ينبغي أن نفرتض 

أبداً -من دون حجٍج إضافيٍّة- أّن ما ال يستطيُع العلُم تفسريَه ال مُيكن أن يكون موجوداً.

هل يحتاُج العلم إلی اهلل؟

 ال مُيكن للعلم أن يفّر من الفرضيات الفلسفية التي تتناوُل اإلطار الذي يضمُّ نشاطه 

 ، ٍ الخاّص به. عىل سبيل املثال، يتحتّم عليه افرتاَض وجوِد عالٍَم واقعيٍّ يتمتّع بطابعٍ معنيَّ

لًة. مع ذلك، فإّن الفكرة التي تُفيُد رضورَة عزل  وأّن العلم ليس منظومًة خياليًة مفصَّ
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الفرُد  أطلق  إذا  إال  منطقيًة  ليست  املشهورة  املعارف  من  األخرى  الفروع  عن  العلم 

بأّن العلم هو املصدر الوحيد للمعرفة وأنّه ال تقع أيُّ حقيقٍة خارَج نطاقه. يف  حكامً 

اللغة اإلنكليزية، تّم تضييق نطاق الكلمة الالتينية الدالّة عىل املعرفة]]] لتعني املعرفة 

التجريبية فحسب، ويُرّجح أّن هذا يعكُس افرتاضاً عاّماً.

 يُسلِّم كثريون جدالً بوظيفة العلم ولكّنهم ال يُتعبون أنفسهم يف التفكري باالفرتاضات 

والتجربة  املالحظة  بأّن  افرتاضنا  يرُبِّر  الذي  ما  ولكن  الوظيفة.  هذه  لتحّقق  الالزمة 

والهيكلية التامة للمعرفة االختبارية تستنُد إىل أساٍس صحيٍح؟ ما يُثري الدهشة هو أّن 

م لتنال تطبيقاً عامليّاً. ال مُيكن للعلم  بعض املالحظات أو االختبارات هنا أو هناك تُعمَّ

أن يسري إال وفق االفرتاض الذي يُفيُد أّن كّل جزٍء من الطبيعة مُيثُِّل أجزاًء أخرى حتّى يف 

أماكن أخرى من الكون. كذلك، ال مُيكن للعلم أن يكتشف ما يُسّمى بـ »اطّراد الطبيعة« 

ألنّنا ال نستطيُع الوصول إال إىل جزٍء صغريٍ من العامل املادي، ولكن عىل الرغم من ذلك 

فإنّنا نفرتُض أّن القوانني املادية هي واسعة النطاق وأنّها تستطيُع مساعدتنا يف توقُّع ما 

مل يتحّقق إىل حّد اآلن. من خالل االستقراء، نظنُّ عىل الدوام أنّه باستطاعتنا االنتقال ماّم 

اختربناه إىل ما مل نختربه بعُد، ومن املعلوم إىل املجهول.

 مل يظهر العلم يف العرص الحديث من فراٍغ. لَِم حّل التأكيد املعارص عىل االستدالل 

التجريبي مكاَن االتّجاه السابق املتمثِّل باالستدالل التخميني؟ بدالً من تفسري الكيفية 

عليهم  أّن  العلامء  أدرك  الهندسة-  علم  عرب  -رمّبا  العالَم  عليها  يكون  أن  ينبغي  التي 

التحرَِّي عن حقيقته الفعلية حيث تنامى االعرتاف بحدوث العالَم املادّي. نفى البعض 

اعتقد  املثال،  بطريقٍة معيَّنٍة. عىل سبيل  العاملَ  اللُّه  أن تكون هناك حاجة ليك يخلق 

روبرت بويل أّن قوانني الطبيعة تَعتمُد كليّاً عىل إرادة اللّه الذي ال يُقيِّده أّي يشٍء خارٍج 

لخلق  الفعلية  الكيفية  الكتشاف  البرشي  العقل  استخدام  رضورة  ذلك  استتبع  ذاته. 

الكون. ولكن هل تستطيُع عقولنا فهم ذلك؟ يبدو أنّه ليس هناك الكثري من املجال ليك 

لٌة للرشوع يف هذه املهّمة، ولن يكون هناك إذاً أيُّ  نفرتض بأّن عقولنا الضعيفة هي مؤهَّ

يقنٍي بأّن العالَم يسرُي بطريقٍة ُمنتظَمٍة قابلٍة للفهم من حيث املبدأُ.

[1[-Scientia.
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دوريٍة  بطريقٍة  للجريان  ُمنظاّمً  العامل  يكون  أن  ينبغي  ممكناً،  العلم  يكون  ليك   

االستهانة  ينبغي  ال  الخصوص.  وجه  عىل  البرشي  الذهن  ِقبل  من  ومفهومٍة  وواضحٍة 

بهذه األمور. يف القرن السابع عرش يف عرص نيوتن وبويل، كان يُعترب أّن وجود األمناط 

األساسية والنظام يف العامل املادي يعوُد إىل العقل اإللهي، وأّن الله هو مصدر وأساس 

، فإّن النظام يُشكِّل أساسه. بالتايل  . ألّن العامل قد ُخلِق من قبل عقٍل إلهيٍّ كلِّ أمٍر عقيلٍّ

ِذكر  وروَد  فإّن  بالفعل،  وُمنتَظٍَم.  متوقَّعٍ  نحٍو  عىل  اللّه  إرادة  وفق  يرسي  العامل  فإّن 

أبعَد  اللّه هو »لوغوس« يُشرُي إىل أمٍر  )Logos( يف بداية إنجيل يوحّنا وتحديد كون 

إىل  ذاتها  بحدِّ  »لوغوس«  كلمة  تُشرُي  اليونانية،  الفلسفة  يف  والخطاب«.  »الكالم  من 

العقالنية وإىل الوضوح الكامن يف كلِّ يشٍء. وعليه، مُيكننا أن نتحّدث عن البيولوجيا أي 

»اللوغوس« املتعلِّق بالحياة، وحتّى الالهوت أي »اللوغوس« املتعلِّق بالله. اعترب الناس 

ل  أّن العقالنية الكامنة يف األشياء والتي تعكُس عقَل الخالق تُساِهُم أيضاً يف جعل التأمُّ

واالستكشاف العقيل أمراً ممكناً. ميتلُك البرش القدرة عىل االستدالل العقيل بسبب وجود 

بُنيٍة منطقيٍّة يف العالَم، باإلضافة إىل ما اعتُِقد من أنّهم قد ُخلقوا عىل صورة الله وبالتايل 

فهم يشرتكون بقدٍر قليٍل يف عقالنيته.

 نشأْت بداياُت العلم الحديث من االعتقاد بوجود منطٍق كامٍن يف الكون املادي ألّن 

خلَقه قد انبثق من مصدر املنطق برّمته. إذا كان املنطق متغلغالً يف الكون وُوهبنا قسامً 

من ذاك املنطق، مُيكننا أن نفهم طريقَة عمِل الكون ولو مبقداٍر ضئيٍل. يُجيُب اإلطار 

نْي: لَِم نستطيع افرتاَض وجود النظام يف العمليات الفيزيائية  الالهويت عن سؤالنْي ُمهمَّ

ٍّ أم ال- وكيف مُيكن ألذهاننا أن تُدرك هذه العمليات؟  دًة بشكٍل كيلِّ -سواًء كانت ُمحدَّ

مَتثَّل شعاُر مدرسة الفالسفة وعلامء الالهوت املعروفني باسم »أفالطونّيي كامربيدج«]]] 

-والذين كانوا مؤثِّرين يف زمن تأسيس »الجمعية امللكية» بعد عرص عودة امللكية- يف 

نفسه  واعتبار  بذاته  اإلنسان  يكن هناك مجاٌل إلعجاب  الرب«. مل  أّن »العقل شمعُة 

سيَّد الخلق، فعقلُه باهٌت ومتأرجٌح كالشمعة باملقارنة مع نور حكمة الله. عىل الرغم 

أنّه يوجُد مجاٌل واسٌع  اُعترُب  املعرفة.  العقل يكفينا ليك نكتسب بعض  فإّن  من ذلك، 

[1]- See Taliaferro, C. & Teply, A.J. (eds.) Cambridge Platonist Spirituality, (Classics of
Western Spirituality), New York: Paulist Press (2004).
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للخطأ واملعرفة الجزئية ولكّن اإلنساَن قد ُخلق عىل صورة الله ويستطيُع إحراز وميٍض 

من الفهم عرب العلم والعمليات األخرى التي يُجريها العقل البرشي. استناداً إىل هذا الرأي 

، اُعترُب  الذي يعترُب أّن مصدر املنطق هو الله، فإّن العقل البرشي يلقى الدعم. بشكٍل عامٍّ

أّن العقل يكشُف عن أهداف الله كام الوحي الخاص الذي تتحّدث عنه تعاليُم الدين 

التعارض بني  التعامل مع  املسيحي. استطاعت الحركة األفالطونية يف جامعة كامربيدج 

املعرفة املتذبذبة غري اليقينية يف الزمن والوقت الحايل، وبني املعرفة الكاملة يف عامٍل آخَر]]]. 

تنعكُس تلك الحقيقة األسمى يف عاملنا املادّي وبالتايل فإّن هذا العالَم ببُنيته ونظامه يستنُد 

يف معناه إىل شكٍل أعىل من الوجود.

للعلم  الطريق  مّهدوا  الذين  األفراد  فإّن  التايل،  القرن  يف  املفكِّرين  خالف  عىل   

الخالق.  بأّن أهميته تكمُن يف صلته بعقل  العقل ويعتقدون  كانوا يحرتمون  الحديث 

قد ال يستطيُع املنطق اإلجابة عن جميع األسئلة ولكّننا نستطيُع االعتامَد عليه إىل حدٍّ 

ما ألنّه قدرٌة موهوبٌة من اللّه. يُناقُض هذا الرأي قطعاً أّي إنكاٍر لقوة العقل يف مرحلة 

النظرة التي ظهرت يف أواخر عرص التنوير والتي تُفيُد  ما بعد الحداثة، ويُعارُض أيضاً 

لزوَم ربط العقل بالتجربة عىل نحٍو يستبعُد الغيب. عىل خالف املعادلة التي تَجمُع 

إىل  يحتاُج  ذاته  بحّد  ل  التعقُّ أّن  الحديث  العلم  سو  اِعترب مؤسِّ والعقالنية،  املادية  بني 

إطاٍر خارٍق للطبيعة، وقد منحهم إميانُهم بالله الثقة بإمكانية فهم العامل املادي بكلِّ 

تعقيداته ومداه الواسع. ال يقوُم العلم فقط بتلخيص تجاربنا املاضية ولكّنه يهدف أيضاً 

إىل لفت أنظارنا إىل ما يُحتمل أن نختربه. بالتايل، فإّن العلم يتوىّل التوقُّع باإلضافة إىل 

الوصف.

العامل كخلق  فهم  عملية  تطّور من  قد  الحديث  العلم  أّن  التاريخي  الواقع  يُفيُد   

الله املنظَّم الذي ميتلُك منطقاً متأّصالً، ولكّن السؤال هو: هل يستطيُع العلم أن يسري 

بثقٍة بعد نبذه لجميع الفرضيات اإللهية؟ لَِم يسرُي العالَم بشكٍل منتِظم يسمُح للعلم 

بإجراء تعميامٍت واّدعاءاٍت عاّمٍة حول طبيعة الواقع املاّدي؟ لَِم يحظى العالَم مبنطٍق 

التي صنعها  املجرَّدة  الرياضية  الرموز  تستطيع  إدراكَه؟ كيف  تستطيُع عقولُنا  ٍل  متأصِّ

[1]-Taliaferro & Teply, op. cit., (3) ibid.
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العقل البرشي أن تُعربِّ عن طريقة عمل العامل؟ من دون اللجوء إىل الله باعتباره مصدر 

العقل وأساسه وخالق العامل بطريقٍة منطقيٍّة، يبدو أنّه ليس هناك مجاٌل لتقديم تعليٍل 

الخاصة به  اللجوء وفق الرشوط  القبول بهذا  إذا تتطلّب األمر  للعلم. ولكْن،  خارجيٍّ 

أو عدم القبول به كلّيّاً، سوف يقوُم العديد من الناس برفضه متاماً، ولن يبدو أكرث من 

ٍد. ٍ يف وقٍت ُمحدَّ تحيُّزاٍت ثقافيٍّة ملجتمعٍ معنيَّ

 هذا ال يُقيُِّد فكرَة العقالنية وما هو متاٌح للمنهج العلمي فحسب، بل ينزع أيَّ ثقٍة 

ين  بقدرة عقولنا عىل حّل األلغاز الكامنة يف العامل املادي. يؤدِّي الفصل بني العلم والدِّ

إىل إنكار تعاملهام مع العالَم نفِسه ولعلّه يُشرُي أيضاً إىل أّن الدين ال يصف الواقع عىل 

اإلطالق وال ميتلُك القدرة نفَسها التي ميتلكها الِعلُْم عىل اّدعاء الحقيقة.

 إذا مل نأخذ العلم وفق تقييمه الخاص )املفرط يف ثقته( ومل نسرتسل يف أّي اهتامماٍت 

فلسفيٍّة حول أساسه املنطقي، ينبغي أن نتلّقف بجديٍة الحقيقة التي تُفيُد أّن اإلميان 

بالله الخالق قد قّدم يف املايض قاعدًة راسخًة لإلدراك العلمي، وأّن الرغبة بفهم آثار الله 

كانت حافزاً أساسيّاً للعلم. احتاج العلم إىل الالهوت يف القرن السابع عرش يف زمن نيوتن 

وبويل إال أّن القرن الثامن عرش قد شهد اعتقاداً متنامياً بأّن العلم يستطيُع االستمرار 

لوحده. تُشرُي الهجامت املعارصة عىل فكرة العقالنية »الحديثة« أّن العلم لن يستمّر يف 

االزدهار إذا افتقد قاعدًة حّقًة.





هل دَحَض العلُم الديَن؟]]]
هل َدَحض الِعلُم فكرَة وجوِد اهلِل؟

أليس�ت إدغار ماكغراث وجوانا كوليكات ماكغراث]]]

ي  هذه المقالة تتضّمن جانباً من النقد الذي طرحه الباحث الغر�ب

قبل  من  للدين  الموّجه  الالذع  النقد  عىل  ماكغراث  إدغار  ليس�ت 

ينفي وجود  العلم  أّن  أّكد عىل  فالأخ�ي   ، ف كلينتون ريتشارد دوكي�ف

ف العلم  ّ فكرة وجود تعارٍض حقيقيٍّ ب�ي هللا، ومن هذا المنطلق تب�ف

والدين، ومن ثّم اعت�ب العلم بأنّه صاحب كلمة الفصل؛ وثمرة هذا 

ي الكون.
التفّوق ليست سوى نفي وجود ربٍّ �ف

ف هي أّن وجهته الفكرية  خالصة ما طرحه ماكغراث رّداً عىل دوكي�ف

ي 
�ف العلم،  وفلسفة  الدين  فلسفة  ي 

�ف بجذورها  ب  ترصف الالهوتية 

ّ نظرية التطّور الداروينية وصاغ  ف أنّه مجرّد عالم أحياء تب�ف ح�ي

شارة هنا إىل أّن نظرية  منظومته الفكرية عىل أساسها؛ وتجدر الإ

ي نطاق علم الالهوت 
ي أفضل الأحوال ل تنصّب �ف

التطّور التاّم �ف

]1]-املصدر:

ماکغراث، ليسرت إدغار و ماکغراث، جوانا کولیکات، »وهم دوكينز؟ األصولّية امللحدة وإنكار اإللهّية«)The Dawkins Delusion(، الفصل الثاين، املركز 

اإلسالمي للدارسات االسرتاتيجية للعتبة العباسية ضمن )سلسلة نقد اإللحاد(، تّم تدوين هذا الكتاب رّداً عىل ما ورد يف كتاب:

Richard Dawkins, The God Delusion )Boston: Houghton Mifflin, 2006(.

تعريب: محمد عودة.

]2]-أليسرت إدغار ماكغراث )باإلنجليزية: Alister McGrath( )من مواليد 23 كانون الثاين / يناير 1953م(: مؤّرٌخ والهويتٌّ من إيرلندا الشاملية، ويحمل 

درجة أستاذية أندرياس إدريوس يف العلم والدين بكلية الالهوت والدين يف جامعة أوكسفورد التي درّس فيها الالهوت والتأريخ، وأستاذ الالهوت يف كلية 

غريشام.

كان سابقاً أستاذ الالهوت والخدمة والتعليم يف كلية امللك مبدينة لندن، ورئيساً ملركز الالهوت والدين والثقافة، وكان مدير قاعة ويكليف يف أوكسفورد 

حتى عام 2005م، وهو أيضاً كاهن الكنيسة األنجليكانية.

إضافًة إىل كونه عضو هيئة التدريس يف جامعة أوكسفورد، قام بالتدريس أيضاً يف جامعة كمربيدج، وهو عضو هيئة التدريس يف كلية ريجنت، حيث يحمل 

ثالث شهادات دكتوراه من جامعة أوكسفورد، دكتوراه يف الفيزياء الحيوية الجزيئية، ودكتوراه يف علم الالهوت، ودكتوراه يف اآلداب يف التأريخ الفكري.

ماكغراث معروف ببرباعته يف مبادئ وعلوم الالهوتني التأريخي والنظامي، وتخّصص يف مباحث االرتباط بني العلم والدين.

الحياة،  امليام، ومعنى  الجينات،  إله دوكينز:  اإللحاد، ووهم دوكينز،  كتبه: شفق  أشهر  والالدينية، ومن  لإللحاد  الشديدة  معارضته  أيضاً  عنه  وقد عرف 

والالهوت العلمي.
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َمْت جانب الصمت إزاء القضايا الالهوتية، إل  ف مطلقاً، بل إنّها ِال�ت

ي 
ليلج �ف التجريبّية  العلوم  إليها وتجاوز حدود  استند  ف  أّن دوكي�ف

مضمار العلوم الالهوتية والفلسفية عىل الرغم من أنّها ليست من 

ٍة أهّمها أنّه وّسع نطاق  ي مغالطاٍت كث�ي
تخّصصه بتاتاً، لذا وقع �ف

يقيٍة، وهذا  ف نظرية التطّور الداروينية ليعّممها عىل قضايا ميتاف�ي

الأمر يرفضه الكث�ي من مؤيّدي النظريّة الداروينية من الأساس.

                                                                 کلمة التحرير

فكرَة  َدَحَض  العلم  بأّن  سائٌد  اعتقاٌد  هي  اإلله«  »وهم  كتاب  برنامج  ركيزة  إن 

وجود الله. وأولئك الذين ال يزالون يؤمنون بالله هم ببساطة رجعيّون جهلة ويؤمنون 

بالخرافات، ويُنكرون متاماً التقدم املُكلَّل بالنرص للعلوم، التي حذفت وجود الله حتّى 

من الفجوات األكرث بساطة يف فهمنا للكون. واإللحاد هو الخيار الوحيد أمام اإلنسان 

الجّدي والتقدمّي وصاحب التفكري السديد.

لكّنها ليست بتلك البساطة ـ وما من عالٍِم يف العلوم الطبيعيّة حصل بيني وبينه 

حديٌث بشأن هذه القضية إاّل ويعرف ذلك. وقد أرشنا إىل رفض ستيفن جاي غولد ألّي 

 Rocks« فكام الحظ غولد يف كتاب . معادلٍة صارخٍة لالمتياز العلمّي مع إمياٍن إلحاديٍّ

التطورّي:  األحياء  علم  يف  ريادينّي  لعلامء  دينيٍّة  نظٍر  وجهات  إىل  املستِند   ،»of Ages

»إما أنَّ نصف زماليئ بأنّهم أغبياء للغاية، وإّما أّن علم الداروينية يتوافق متاماً مع 

يف  أرشت  وكام  اإللحاد«.  مع  بالتوازي  يتوافق  وبذلك  التقليدية،  الدينّية  املعتقدات 

كتاب »إله دوكينز«، فإّن وجهَة نظره منصفٌة ومقبولٌة عىل نطاٍق واسعٍ: ميكن تفسري 

- لكّنها ال تتطلّب أيّاً من االثنني. فكالهام ينبثْق  الطبيعة بأسلوٍب توحيديٍّ أو إلحاديٍّ

من احتامالٍت فكريٍّة حقيقيٍّة للعلوم.

حقيقًة، أْن يصدر ترصيٌح كهذا عىل لسان عالٍِم رياديٍّ يف علم األحياء التطوّري، يُثري 

حفيظَة دوكينز. فكيف ميكن له أّن يرُّصَح بيشٍء كهذا! يرفض دوكينز أفكار غولد دون 
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أّن يوليها اهتامماً جديّاً. إْذ قال:

».Rocks of Ages[1] أنا ببساطٍة ال أعتقد بأّن غولد يعني ما كتبه يف كتابه«

هذا الترصيح العقائدي هو بديل دوكينز للرّد. لكّنه ببساطٍة ال ينفع، ألّن غولد فّصل 

بسالسٍة وجهَة النظر املُتّبعة عىل نطاٍق واسعٍ والقائلة بأّن للعلم حدوداً. وجهة النظر 

نفسها، التي تغيط دوكينز أكرثَ، موجودٌة يف كتاب مارتن ريس املُثري لإلعجاب بعنوان 

العلم«]]].  النهائيّة »تقع وراء  أّن بعض األسئلة  الذي يُشري إىل   »Cosmic Habitat«

ومبا أّن ريس هو رئيس املجتمع املليك، الذي يجمع العلامء الريادينّي يف بريطانيا، فإّن 

تعليقاته تستحق اهتامماً بالغاً.

القضية األساس التي تواجه العلوم هي كيفيّة فهم واقعٍ معّقٍد للغاية ومتعّدد األوجه 

ومتعّدد الطبقات. هذه املسألة األساسيّة يف املعرفة البرشيّة يناقشها كثرياً فالسفُة العلم 

ويتجاهلها يف أغلب األحيان أولئك الذين يريدون ألسبابهم الخاّصة إظهار العلم عىل أنّه 

السبيل املتوفّر الوحيد للمعرفة الحقيقيّة. أوالً، هي تسحب البساط من تحت أولئك الذين 

يريدن التحدث بتبسيط حول »برهاٍن« علميٍّ أو دحٍض ألشياء كهذه باعتبارها دالًّة عىل 

معنى الحياة أو وجود الله. إّن العلوم الطبيعيّة تعتمد عىل استدالٍل استقرايئٍّ، وهو عبارٌة 

عن »وزن األدلة والحكم عى االحتامالت، ال اإلثبات«]]]. والتفسرياُت املتنافسة واضحٌة 

عىل جميع مستويات السعي البرشّي لتمثيل العامل، بدءاً من تفاصيل ميكانيكا الكّم إىل ما 

ساّمه كارل بوبر بـ »األسئلة النهائيّة« للمعنى.

ميكن  ال  علميٌّة(  أسئلٌة  أيضاً  )بعضها  الحياة  عن  املصرييّة  األسئلة  أّن  يعني  هذا 

اإلجابة عنها بأيِّ درجٍة من التأكيد. فيمكن تفسرُي أيِّ مجموعٍة من املالحظات بعدٍد 

من النظريات. ومن أجل استخدام اللغة االصطالحية لفلسفة العلوم: النظريات ينقصها 

اإلثبات نتيجة الدليل املتوافر. عندها يُطرح السؤال التايل: أيُّ معايري تُستخدم للفصل يف 

[1[-‘Stephen Jay Gould, “Impeaching a Self-Appointed Judge,” Scientific American 267’, no. 1 )1992(. For a more extended 

discussion of the issues, see Stephen Jay Gould, Rocks of Ages: Science and Religion in the Fullness of Life )New York: Ballantine, 

2002(.

[2[-Richard Dawkins, The God Delusion )Boston: Houghton Mifflin, 2006(, p. 57.

[3[-For Dawkins’s response, which hardly addresses the issue, see ibid., p. 56.
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ما بينها، خصوصاً حني تكون »متوازنًة بالتساوي«؟ البساطة؟ الجامل؟ فيحتدم النقاش 

. ونتيجتُه متوقّعًة متاماً: األسئلة املصرييّة تبقى دوَن إجابٍة. ميكن  بدون الوصول إىل حلٍّ

أاّل يكون هناك سؤاٌل عن دليٍل علميٍّ لألسئلة املصريية. فإّما أنّنا ال نستطيع اإلجابة عنها 

وإّما أنّه ال بّد أّن نجيب عنها بناًء عىل أسٍس بعيدٍة عن العلوم.

حدود العلوم؟

العلم هو األداة املوثوقة الوحيدة التي منتلكها لفهم العامل وهو ال حدود له. قد ال 

نعرف أمراً ما اآلن، لكن سنعرفه يف املستقبل. هي مسألة وقٍت فقط. وجهة النظر هذه، 

املوجودة يف سائر كتابات دوكينز، عليها تركيٌز زائٌد يف كتاب »وهم اإلله« حيث يُدافع 

األحوال،  حاٍل من  بأيِّ  الطبيعية.  للعلوم  النظريّة  والكياسة  العاملي  النطاق  بقوة عن 

عند  كان  لواقعٍ  اختزاليٍة  مقاربٍة  بَعْكس  هنا  يقوم  حيث  بدوكينز،  خاّصٌة  فكرٌة  هي 

الكتّاب األوائل أمثال فرانسيز كالرك]]] ثّم توسيع تلك املقاربة. املسألة بسيطٌة: ليس 

هناك فراغاٌت ليختبئ بها الله. وسيرشح العلم كلَّ يشٍء -مبا يف ذلك السبب وراء اعتقاد 

بعضهم يف فكرة سخيفة مثل وجود اللّه- لكن هي مقاربٌة ال ميكن ببساطٍة أّن تستمر، 

، برصف النظر  عام يصنعه  إّما كممثٍِّل عن املجتمع العلمّي وإّما كموقٍف سليٍم بديهيٍّ

ذاك املجتمع بها.

من أجل تفادي سوء الفهم، فلنكن واضحني بأّن اإليحاَء بوجود حدوٍد للعلوم هو 

أّن  أقول  آسٌف ألن  العلمّي.  األسلوب  افرتاٌء عىل  أو  انتقاٌد  األحوال هو  بأيِّ حاٍل من 

دوكينز لديه ميٌل لتصوير كّل من يَطرح أسئلًة حول مجال العلوم أنّه غبيٌّ يكره العلم. 

لكْن مثة سؤاٌل حقيقيٌّ هنا. كّل أداٍة فكريٍّة منتلكها بحاجٍة إىل الفحص -مبعًنى آخَر هي 

يجب أّن تُفحص لتحديد الرشوط التي أصبحت موثوقة مبوجبها. والسؤال حول ما إذا 

كانت العلوم لها حدوٌد هو بالتأكيد سؤاٌل ليس سليامً، وال أيُّ جواٍب إيجايبٍّ عن السؤال 

بأيِّ شكٍل من األشكال مُيثّل مروراً إىل نوٍع من الخرافة. هو ببساطٍة طلٌب رشعيٌّ لفحص 

الدقّة الفكريّة.

[1[-For a particularly bold statement of this approach, see Peter Atkins, “The Limitless Power of Science,” in Nature’s 

Imagination: The Frontiers of Scientific Vision, ed. John Cornwell )Oxford: Oxford University Press, 1995(, pp. 122- 32.
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ولكشف أغوار هذه املسألة، لنأخذ كالماً لدوكينز يف كتابه األول، »الجني األناين«.

»)الجينــات( تتجّمــع يف مســتعمراٍت ضخمــٍة، وتعيــش آمنــًة داخــل آالٍت 

عمالقــٍة متثاقلــٍة، متخفّيــًة عــن العــامل الخارجــّي ومتواصلــًة معــه عــرب طريــق 

جٍ غــريِ مبــارٍش ويحاكيــه عــن بعــٍد. هــي داخلَــك وداِخــيل؛ إنهــا تُكّوننــا،  متعــرِّ

ــا«]]]. ــا هــو املنطــق األســايّس لوجودن ــاظ عليه ــالً؛ والحف جســداً وعق

. لكن هل هذه الكلامُت التفسرييُّة  نجد هنا تفسرياً قويّاً ومؤثراً ملفهوم علميٍّ أسايسٍّ

بقّوٍة هي حّقاً علميٌّة؟

أورده  الذي  املقطع  لهذا  التالية  الكلامت  يف  فلنتمّعن  املسألة  تقييم  أجل  ومن 

حقيقٌة  أنّه  أُثبت  ما  نوبل.  دنيس  األحياء  وعامل  أوكسفورد  يف  املشهور  الفيزيولوجّي 

قراءًة لألمور مختلفًة هذه  تجريبيٌّة جرى االحتفاظ به، وما هو تفسرييٌّ تغرّي، عارضاً 

املرة بعض اليشء.

للغاية،  ذكّيٍة  كائناٍت  عالقُة يف مستعمراٍت ضخمٍة، محبوسٍة داخل  »)الجينات( 

مقولبٍة بعامل خارجيٍّ تتواصل معه بعمليٍة معّقدٍة، من خاللها تنبثق وظيفٌة بصورٍة 

عمياَء كام لو أّن يف األمر سحراً. هي يف داخلك وداخيل؛ والحفاظ عليها يعتمد كلّه 

عى السعادة التي نعيشها يف إعادة إنتاجها. فنحن املنطق األسايّس لوجودها«]]].

يَريَان األمور بصورتنْي مغايرتنْي كليّاً. )أويص بقراءة كال املقطعني  إّن دوكينز ونوبل 

برويٍّة وعنايٍة ملعرفة االختالف(. ببساطٍة ال ميكن لالثنني معاً أّن يكونا صحيحني. فكالهام 

يخوُض يف سلسلٍة من األحكام القيّمة والترصيحات التجريديّة املختلفة متاماً. لكْن، كاَِلُهاَم 

»متكافٌئ من الناحية التجريبّية«. مبعًنى آخَر، كالهام لديه األرضيّة الجيدة املتكافئة من 

حيث املالحظة والدليل التجريبي. إذاً، أيُّهام هو الصحيح؟ وأيُّ مقطعٍ منهام علميٌّ أكرثَ؟ 

وكيف نحّدد األفضل بينهام بناًء عىل أرضيٍّة علميٍّة؟ كام يُشري نوبل- ويوافقه دوكينز يف 

ذلك- »ال يبدو أّن أحداً قادٌر عى التفكري بتجربة تكشف اختالفاً تجريبّياً بينهام«]]].

[1[-Richard Dawkins, The Selfish Gene )Oxford: Oxford University Press, 1976(, p. 21.

[2[-Denis Noble, The Music of Life: Biology Beyond the Genome )Oxford: Oxford University Press, 2006(, pp. 11 -15.

[3[-Ibid., p. 13; see also Richard Dawkins, The Extended Phenotype: The Gene as the Unit of Selection )New York: Oxford 

University Press, 1982(, p. 1.
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يف انتقاٍد راٍق أخريٍ للتجويف الفلسفّي يف معظم الكتابات العلميّة املعارصة، وال سيام 

يف علم األعصاب، يوّجه ماكس بنت وبيرت هاكر انتقاداً خاّصاً لوجهة النظر الساذجة القائلة 

»إّن العلم يرشح كلَّ يشٍء«، وجهة نظر يبدو أّن دويكنز ال يزال ُمصّمامً عىل الدفاع عنها]]]. 

ال ميكن القول أّن النظريّات العلميّة »ترشح العامل«- هي ترشح الظاهرة التي تاُلَحظ داخل 

العامل. إضافًة إىل ذلك، هام يقوالن أّن النظريات العلميّة ال تصف »كّل يشٍء حول العامل«، 

وليست غايتها رشح ذلك، كهدٍف مثالً. وميكن االستشهاد بالقانون واالقتصاد وعلم االجتامع 

ٍ دون الحاجة بأيِّ حاٍل من األحوال  كأمثلٍة الختصاصات تتعامل مع ظواهَر يف مجاٍل ُمعنيَّ

إىل اعتبار نفسها بطريقٍة من الطرائق أدىن أو معتمدًة عىل العلوم الطبيعيّة.

لكن ما هو أكرثُ أهميًّة، مثة مسائُل كثريٌة ال بّد من االعرتاف بأنّها نظراً لطبيعتها املحّددة 

تتخطّى النطاق الرشعّي لألسلوب العلمّي، كام هو مفهوم يف العادة. عىل سبيل املثال، هل 

هناك غايٌة داخَل الطبيعة؟ يعترب دوكينز أّن ذلك سؤاٌل غرُي منطقيٍّ وزائٌف. لكّنه سؤاٌل غرُي 

، نادراً ما يسأله البرش أو يأملون بالحصول عىل إجابة عنه. ويُشري بنت وهاكر إىل أّن  رشعيٍّ

العلوم الطبيعيّة ليست بوارد التعليق عىل ذلك إذا كانت طرقها ُمطبّقًة بصورٍة رشعيٍّة]]]. 

. بل يُشار إليه ببساطٍة عىل أنّه  والسؤال ليس مرفوضاً باعتباره غرَي رشعيٍّ أو غرَي منطقيٍّ

يتخطّى نطاق األسلوب العلمّي. فإّن كان له جواٌب، ال بّد أّن يستند جوابه إىل أُسٍس أخرى.

هذه النقطة ترّددت مراراً وتكراراً عىل لسان بيرت مداور، الخبري يف علم املناعة من 

املُكتسب. ويف  املناعي  التحّمل  اكتشافه  نتيجة  للطّب  نوبل  أوكسفورد والحائز جائزة 

منشوٍر هامٍّ له بعنوان »حدود العلم«، كشف مداور عن كيفيّة محدوديّة العلم بطبيعة 

الواقع. مؤكّداً أّن »العلم بال مقارنة هو املرشوع األكرث نجاحاً الذي توّصل إليه البرش«، 

وامليتافيزيا  للدين  تركها  يُفضل  التي  »املتعالية«  األسئلة  عليها  يُطلق  ما  بني  مُييّز  هو 

واألسئلة حول التنظيم وبنية العامل املادّي. بخصوص األخرية، يقول مداور أنّه ليس مثة 

حدوٌد الحتامالت اإلنجاز العلمّي. وبذلك هو يتّفق مع دوكينز -لكن من خالل تحديد 

املجال وحّده ضمن ما متتلكه العلوم من جدارٍة كهذه وحسب.

[1[-M. R. Bennett and R M. S. Hacker, Philosophical Foundations of Neuroscience )Maiden, Mass.: Blackwell, 2003(, pp. 372- 76.

[2[-Ibid., p. 374: “It is wrong-headed to suppose that the only forms of explanation are scientific.” The entire section dealing with 

reductionism )pp. 355- 77( merits close study.
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لكن ماذا حيال األسئلة األخرى؟ ماذا بشأن السؤال عن وجود اللّه؟ أو حول ما إذا 

كان مثَّة هدٌف داخل الكون؟ كام لو أنّه استباٌق العتامد دوكينز املُبّسط والصارخ عىل 

العلوم، يقرتح مداور أنّه يجب عىل العلامء الحذر بشأن ترصيحاتهم حول تلك املسائل 

وإالّ فسيخرسون ثقة العاّمة جرّاء مبالغاٍت مبنيٍّة عىل الثقة العمياء والتحّجر الفكرّي. 

لكْن، كعقالينٍّ يعرتف بالذات، فإّن مداور واضٌح بشأن هذه املسألة:

يعود اعتقاد وجود حدود للعلم عى أكرب تقديٍر إىل أّن مثة أسئلًة ال يستطيع العلم 

اإلجابة عنها، وأّن أيَّ تصّوٍر لتقّدم العلم لن يسمح له بإيجاد الجواب... أذكر بعضاً من 

تلك األسئلة:

كيف بدأ كّل يشٍء؟

ما الهدف من وجودنا جميعاً هنا؟

ما الغاية من العيش؟

الفلسفة الوضعيّة العقائدية -عفا عليها الزمن اآلن- رفضت جميع األسئلة املامثلة 

باعتبارها أسئلًة غرَي منطقيٍّة أو زائفًة عىل اعتبار أّن البسطاء وحدهم يسألون والدّجالون 

وحدهم يّدعون القدرة عىل اإلجابة]]].

رمبا يكون كتاب »وهم اإلله« قد أخذ مداور عىل حني غرٍّة، بسبب إحيائه املتأّخر 

بدقة أّن »الفلسفة الوضعّية العقائديّة« التي آمن بها قد ولّت، ولكن لحسن الحّظ عىل 

ما يبدو بشكٍل سابٍق ألوانه.

السلطة التعليمّية غ�ي المتداخلة والسلطة التعليمّية المتداخلة جزئّياً

والدين  والفلسفة  الطبيعيّة  العلوَم  أّن  يقرتح  العلم  حدود  عن  املخترص  نقاشنا 

واألدب، كلّها علوٌم لها مكانها املنطقّي يف السعي البرشّي إىل الحقيقة واملغزى. وهذه 

وجهُة نظٍر واسعُة االنتشار، سواًء يف الثقافة الغربيّة بشكٍل عامٍّ حتّى عند فئاٍت كثريٍة 

فمصطلح  املجتمع.  ذاك  يف  عامليّاً  مغروسة  ليست  لكّنها  نفسه.  العلمّي  املجتمع  من 

[1[-Peter B. Medawar, The Limits of Science )Oxford: Oxford University Press, 1985(, p. 66.
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يرفضون  الذين  الطبيعة  علامء  إىل  ليُشري  اآلن  يخرج  ما  حّد  إىل  القبيح  »العلموية« 

االعرتاف بأيِّ حدوٍد للعلوم -ومن بينهم دوكينز]]]. ويجري التطرّق إىل هذه القضايا يف 

عّدة نقاٍط داخل كتاب »وهم اإلله«، خصوصاً يف انتقاد دوكينز لفكرة ستيفن جاي غولد 

حول السلطة التعليميّة غري املتداخلة للعلم والدين.

وجهة نظر غولد، »السلطة التعليمّية للعلم« تتعامل مع »املجال التجريبي«، بينام 

السلطة  )مصطلح  النهايئ«  املعنى  »مسائل  مع  تتعامل  للدين«  التعليمّية  »السلطة 

هاتني  أّن  غولد  ويعترب  االختصاص«(.  »نطاق  أو  السلطة«  »مجال  معناه  التعليميّة 

السلطتني ال تتداخالن. لكّنني أعتقد أنّه ُمخطٌئ. ودوكينز أيضاً يعتقد أنّه مخطٌئ، لكْن 

ألسباٍب مختلفٍة. بنظر دوكينز مثّة سلطٌة تعليميٌّة واحدٌة فحسب: الواقع التجريبّي، وهو 

الواقع الوحيد املوجود. وفكرة السامح لعلم الالهوت بالتحّدث عن أيِّ يشٍء هي فكرٌة 

شائنٌة. »لَِم العلامء ال يحرتمون طموحات الالهوتيني، بناًء عى االعتقاد بأّن الالهوتيني 

مثرٌي  اإلجابة؟]]]« هو جزٌء  تقديم  أنفسهم يف  العلامء  من  كفاءًة  أكرثَ  ليسوا  بالتأكيد 

لالهتامم من الخطاب، لكّنه ال يبدأ حتّى بالتطرّق للقضايا التي أثارها غولد عىل نحٍو 

صحيٍح بل التي أجاب عنها خطأً.

لذلك بالطبع هناك خياٌر ثالٌث -هو أّن »السلطة التعليميّة املتداخلة جزئيّاً« تعكس 

مواضيعهام  تداخل  حساب  عىل  التالقح  احتامالت  يُقّدمان  والدين  العلم  بأّن  إدراكاً 

وأساليبهام. وأفضل من يُشري إىل وجهة النظر هذه فرانسيز كولنز، عامل البيولوجيا التطوريّة 

الذي يرأس مرشوع الجينوم البرشّي الشهري. يتحّدث كولنز عن »انسجاٍم ُمرٍض للغاية بني 

وجهات النظر العامليّة العلميّة والروحيّة«]]]. ويقول أّن »مبادئ اإلميان متكاملٌة مع مبادئ 

[1[-See, for example, the illuminating discussion in Luke Davidson, “Fragilities of Scientism: Richard Dawkins and the 

Paranoid Idealization of Science,” Science as Culture 9 )2000(: 16799-. The best discussion to date of this phenomenon is 

Mikael Stenmark, Scientism: Science, Ethics and Religion )Williston, Vt.: Ashgate, 2001(. Dawkins and E. O. Wilson are here 

treated as the leading representatives of the movement. Dawkins considers himself not to be “narrowly scientistic” )Dawkins, 

God Delusion, p. 155(.

[2[-Dawkins, God Delusion, p. 56.

[3[-Francis S. Collins, The Language of God )New York: Free Press, 2006(, p. 6.
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صاٍت علميٍّة كثريٍة، ميكن آلخرين أّن يقتبسوا بسهولٍة من أجل النقطة  العلم«. فمن تخصُّ

ذاتها إىل حدٍّ كبريٍ. يف مرشوع الالهوت العلمّي الذي أؤيّده، اكتشفت كيف ميكن لالّهوت 

أّن يتعلّم من منهجية العلوم الطبيعيّة يف اكتشاف أفكاره وتطويرها]]]. وهذه املقاربة حول 

»السلطة التعليميّة املتداخلة« هي من ضمن فلسفة »الواقع الحرج« الذي لديه أثر حاليّاً 

يف تسليط الضوء باتّجاه العالقة بني العلوم الطبيعيّة واالجتامعيّة]]].

ليست املسألُة هنا عبارًة عن مواجهٍة بني غولد ودوكينز، كام لو أّن موقَفي االثنني 

يُحّددان الخيارات الفكريّة الوحيدة املتوفّرة لدينا. يف أوقاٍت ما، يبدو أّن دوكينز يفرتض 

بأّن عدم تصديق غولد يدّل بالرضورة عىل إثبات وجهة نظره. لكّن الواقع هو أّن غولد 

ودوكينز ال ميثاّلن إال موقفنْي اثننْي من طيٍف واسعٍ من االحتامالت التي يعرفها العلم 

يف  أعمَق  دراسًة  تستحق  البدائل  تلك  بأّن  توحي  كليهام  عند  القصور  وأوجه  جيداً. 

املستقبل.

هل من معركٍة بين العلم والدين؟

 من وجهة نظر دوكينز، العلم يُدّمر اإلميان بالله، ُمحيالً الله إىل هوامش الثقافة، 

بأّن  تتجىّل  الحال مثّة مشكلٌة واضحٌة  املوهومون. لكن بطبيعة  املتعّصبون  به  فيؤمن 

العام نفسه  بالله. يف عام 2006، نرُش كتاب »وهم اإلله«، ويف  علامء كثريين يؤمنون 

بارز من  فلك  عامل  غينغريتش،  أُِون  فنرش  أخرى.  كتٍب  ثالثَة  رّواٍد  أبحاٍث  علامُء  نرش 

هارفرد، كتاب »كون الله«، ُمعلناً أّن »الكون ُخلق لغايٍة وهدٍف، وأنَّ هذا االعتقاد ال 

يتناقض مع املسعى العلمّي«]]]. ونرش فرانسيز كولينز كتاب »لغة الله« الذي يُحاجج 

فيه أّن اإلعجاب والرتتيب للطبيعة يُشريان إىل إلٍه خالٍق، مبا يتطابق مع خطوط املفهوم 

الدين  واعتنق  اإللحاد  ترك  كيف  كولينز  يصف  الكتاب،  هذا  يف  التقليدّي.  املسيحّي 

املسيحي. وهذا ال يتطابق مع إرصار دوكينز العنيد بأّن العلامء الحقيقيّني ُملحدون.

[1[-For an introduction, see Alister E. McGrath, The Science of God )Grand Rapids: Eerdmans, 2004(.

[2[-See especially Roy Bhaskar, The Possibility of Naturalism: A Philosophical Critique of the Contemporary Human Sciences, 

3rd ed. )New York: Routledge, 1998(.

[3[-Owen Gingerich, God’s Universe )Cambridge, Mass.: Harvard University Press,2006(.
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بعد أشهٍر عّدٍة، نرش عامل الكونيّات بول دافيس كتابه »لغز كولديلوكس«، متحّدثا 

إىل  يُشري  للكون  الحيوّي  التوافق  دافيس،  بنظر  الكون.  يف  دقيق«  »توافق  ًعن وجود 

أّن مثّة دليالً  الحياة والعقل. وفكرة  باتجاه تطّور  مبدأٍ شامٍل يدفع الكون بطريقٍة ما 

عن الهدف أو التصميم من الكون ينفيها دوكينز بالطبع جملًة وتفصيالً. ودافيس لديه 

أفكاٌر أخرى. وفيام ليس هناك أيُّ تنبٍّ لفكرٍة مسيحيٍّة تقليديٍّة ما عن الله، مّثة ما هو 

إلهيٌّ هناك، أو رمبا يف ذلك.

بعض االستطالعات تساعد أقلّه عىل تسليط ضوء ما عىل هذا األمر. يف عام 1916، 

الجنس  مع  يتواصل  إلهاً  -خصوصاً،  بالله  يؤمنون  كانوا  إذا  عاّم  نشطون  علامء  ُسئل 

البرشّي وإىل َمن قد يتوّجه اإلنسان يف دعائه »متوّقعاً االستجابة«. وفقاً لهذا التعريف، 

الـ40 %  الله غري مؤمنني. والنتائج معروفة: ما يُقارب نسبة  يكون املعتقدون بوجود 

يؤمنون بهذا النوع من اآللهة و40 % منهم ال يؤمنون و20 % ليسوا متيقنني. وكُّرر 

االستطالُع يف عام 1997، ُمستخدماً بدقٍة السؤال نفسه ووجد إىل حدٍّ كبريٍ النمط نفسه، 

الذين  أولئك  عدد  أما   .)%  45( يؤمنون  ال  الذين  أولئك  نسبة  يف  بسيطة  زيادٍة  مع 

يؤمنون يف إله كهذا فقد حافظوا عىل النسبة نفسها أي نحو 40 %.

بالطبع ميكن نسج هذه النتائج يف جميع أنواع الوسائل. فيميل املُلحدون إىل تفسريها 

للقول بأّن »معظم العلامء ال يؤمنون بالله«. لكّن األمر ليس بتلك البساطة. إذ ميكن 

بالتساوي تفسريها بأّن »معظم العلامء ال يؤمنون بالله« ألنّهم من نسبة الـ%55 تلك 

إّما يؤمنون بالله وإّما ال يدرون. لكن ال بّد من أخذ نقطتني بعني االعتبار.

جاميس لوبا، الذي أجرى االستطالع األصيل يف عام 1916، تنبأ أّن عدد العلامء الذين 

ال يؤمنون بالله سريتفع إىل حدٍّ كبريٍ مع الوقت، نتيجة تحسيناٍت عاّمٍة يف التعليم. وهناك 

الذين ال  أولئك  ُمقابٌل يف عدد  الذين ال يؤمنون وتضاؤٌل  أولئك  زيادٌة بسيطٌة يف عدد 

يدرون، لكْن دون أيِّ انخفاٍض كبريٍ يف عدد أولئك الذين يؤمنون بوجود الله.

مرًّة أخرى، ال بّد من التأكيد عىل أّن العلامء قد ُسئلوا سؤاالً محدداً للغاية، بالتحديد 

ٍد يتوقّعون أّن يُستجاب دعاؤهم؟ هذا  عاّم إذا كان الذين ُسئلوا عن إميانهم بإلٍه محدَّ
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يستبعد كّل أولئك الذين يؤمنون بأّن الدليل يُشري إىل نوٍع من املعبود أو املبدأ الروحّي 

أّن  املتوقّع  أكرثَ، من  السؤال بعموميٍّة  بينهم بول دافيس. وإذا ما صيغ  األسمى -من 

ما  غالباً  السؤال  لهذا  الدقيقة  فالطبيعة  الحالتني.  كلتا  أكرُب يف  إيجايبٌّ  ردٌّ  يكون هناك 

يتغاىض عنها أولئك الذين يعلّقون عىل نتائج عامْي 1916 و1997 عىل حدٍّ سواٍء.

فيُجرب  املوضوع.  خارج  الواقع  يف  هي  كهذه  الستطالعاٍت  الدقيقة  التفاصيل  لكّن 

العلوم  بأّن  نظره  وجهة  أّن  قوامها  للغاية  محرجٍة  حقيقٍة  مع  التعامل  عىل  دوكينز 

الطبيعيّة عبارٌة عن طريٍق فكريٍّ رسيعٍ يؤّدي إىل اإللحاد يرفضها معظم العلامء، بغض 

ُملحدون  هم  أعرفهم  الذين  املؤمنني  غري  العلامء  ومعظم  الدينيّة.  آرائهم  عن  النظر 

يبنونها  الفرضيّات إىل علمهم وال  بتلك  لها بعلومهم، فيأتون  بناًء عىل أسٍس ال عالقة 

يُبنى عليه، فإّن أشّد املنتقدين  عىل علومهم. فعالً، لو كانت محادثايت الشخصية أمراً 

. فإرصاره املتحّجر عىل أّن جميع العلامء  لدوكينز من بني العلامء هم املُلحدون بحقٍّ

»الحقيقينّي« ال بّد أّن يكونوا ُملحدين وُوجه باعرتاٍض شديٍد متاماً من قبل املجتمع الذي 

يعتقد بأنّه الداعم األسايّس واألكرث والًء له. من الواضج أّن دوكينز ال يتمتّع عىل اإلطالق 

بتفويٍض للتحّدث باسم املجتمع العلمّي حول هذه النقطة أو يف ما يخّص هذا املوضوع. 

أّن  بأنّهم يجب  يعتقد دوكينز  الذين  العلامء  بني عدد  للغاية  ملحوٌظ  تناقٌض  وهناك 

يكونوا ُملحدين وأولئك الذين هم عملياً كذلك.

يتعامل دوكينز مع هذه املعضلة بأسلوٍب غريِ مقبوٍل متاماً. عىل سبيل املثال، لنأخْذ 

مالحظاتِه بشأن فرميان دايسون، عامل الفيزياء الذي رُّشح عىل نطاٍق واسعٍ للفوز بجائزة 

نوبل لقاء عمله الريادّي يف الديناميكيا الكهربائيّة الكميّة. ولكونه حاز جائزة متبلتون 

يف الدين عام 2000، ألقى دايسون خطاب قبوله احتفاالً بانجازات الدين، مع اإلشارة 

أّن  إىل  ُمشرياً  لإللحاد،  السلبي  الجانب  بشأن  واضحاً  كان  أنّه  كام  السلبّي.  جانبه  إىل 

يُعلنان  كانا  ستالني،  وجوزيف  هتلر  أدولف  قرننا،  يف  الرّش  جّسدا  اللذين  »الشخصني 

إلحادهام«. فاعترب دوكينز أّن ذلك عمٌل جباٌن تعرتيه الرّدة والخيانة، جرّاء »إقدام أحد 

أشهر علامء الفيزياء يف العامل عىل االعرتاف بالدين«]]].

[1[-Dawkins, God Delusion, p. 152.
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لكْن ما هو آٍت أسوأُ من ذلك. عندما علّق دايسون قائالً أنّه مسيحيٌّ مل يوِل لعقيدة 

الثالوث اهتامماً خاّصاً، أرّص دوكينز عىل أّن ذلك يعني بأّن دايسون ليس مسيحيّاً عىل 

اإلطالق. كان يدعي فقط بأنّه ُمتديّن! »أليس ذلك ما يقوله فقط أيُّ عالٍِم ُملحٍد، إذا 

أراد أّن يبدو مسيحيّاً؟«]]] هل اإليحاء بأّن دايسون مسايٌر بتلهٍُّف يُشري إىل مصلحٍة يف 

؟ هل يقول دوكينز أّن دايسون أراد أّن »يبدَو« مسيحيّاً  الدين من أجل مكسب ماديٍّ

وحسب فيام هو حّقاً ُملحٌد؟ ينطبق األمر نفسه عىل إنشتاين، الذي استخدم يف أغلب 

األحيان لغًة وتشبيهاٍت دينيًّة يف حكاياه عن العلم]]].

العلامء  بأّن  األساسيّة  فرضيّته  أسرُي  دوكينز  أّن  يتبنّي  أخرى،  أماكَن  يف  كام  وهنا، 

أّن يكونوا ُملحدين. وهم ببساطٍة ال يقصدون ذلك حينام يعرتفون  الحقيقيني ينبغي 

يأمل  الناس  من  نوٍع  أيُّ  من  متأكّداً  لست  دينيٍّة.  التزاماٍت  أو  مصالَح  أو  مبعتقداٍت 

دوكينز أن يُقنعه بهذا الرفض لتصديق زمالئه العلامء. إّن ذلك ميثّل انتصار العقيدة عىل 

املالحظة وحسب.

عىل  إرضاًء  واألكرث  الواضح  التفسري  إّن  املتديّنني؟  العلامء  من  العدد  هذا  لَِم  إذاً، 

الناحية  الطبيعّي طيٌّع من  العامل  أّن  املعروف  إدراكه. من  الفكرّي ال يصعب  الصعيد 

النظريّة. وميكن تفسريه يف عدٍد من الطرائق املختلفة دون أيِّ خسارٍة للنزاهة الفكرية. 

يقرأ بعضهم الطبيعة أو يفرّسها بطريقٍة ُملحدٍة. وآخرون يقرأونها بطريقٍة توحيديٍّة، 

فريَون أنّها تشري إىل أُلوهيّة الخالق، الذي مل يعد مشغوالً بشؤونها. فاللّه يعبّئ الساعة 

ثّم يرتكها تعمل وحدها. ويأخذ آخرون وجهَة نظٍر مسيحيٍّة، مؤمنني بإلٍه يخلق ويُديم 

عىل حدٍّ سواٍء. وآخرون لديهم وجهُة نظٍر أكرثَ روحانيًّة، متحّدثني بغموٍض أكرثَ عن نوٍع 

من »قّوة الحياة«.

األمر بسيٌط: الطبيعة مفتوحٌة عىل مروحٍة من التفسريات الرشعيّة. فيمكن تفسريها 

بطرائَق إلحاديٍّة أو ربوبيٍّة أو إميانيٍّة أو غريها- لكّنها ال تتطلّب أن تُفرّس بأيٍّ من هذه. 

[1[-Ibid.

[2[-See the disappointingly superficial analysis in God Delusion, pp. 1418-. Dawkins speaks of “Einsteinian pantheism” )which 

is certainly one aspect of Einstein’s religious ideas(, while failing to realize that pantheism is both a religious and theological 

notion. For a good analysis, see Michael P. Levine, Pantheism: A Non-Theistic Concept oj Deity )New York: Routledge, 1994(.
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ميكن للمرء أّن يكون »عاملاً« حقيقيّاً دون أّن يلتزم بأيِّ نظرٍة للعامل سواًء كانت دينيًّة أو 

روحيًّة أو معاديًة للدين. وأضيف أّن تلك هي وجهة نظر معظم العلامء الذين تحّدثت 

معهم مبن فيهم أولئك الذين يُعرّفون عن أنفسهم بأنّهم ُملحدون. وخالفاً للُملحدين 

الدوغامتيّني، ميكنهم متاماً فَهم السبب وراء تبّني زمالئهم رأياً مسيحيّاً يف العامل. هم قد 

ال يوافقون عىل تلك املقاربة لكّنهم مستعّدون الحرتامها.

ولكّن دوكينز عنده وجهُة نظٍر مغايرٌة كليّاً. يخوض العلم والدين معركًة حتّى النفس 

األخري]]]. وسينترص أحدهام، وسيكون بالتأكيد العلم. إّن وجهة نظر دوكينز عن الواقع هي 

صورٌة طبق األصل لتلك التي ُوجدت يف بعض األجزاء األكرث غرابًة يف األصوليّة األمريكيّة. 

رأى الراحل هرني موريس، أحد املؤيّدين البارزين ملعتقد الخلقية، أّن العامل ينقسم كليّاً 

إىل فئتني. فكان القّديسون هم املؤمنني املتدينني )عرّفهم موريس بطريقته الخاّصة بل 

الحرصية(. وتألّفت إمرباطوريّة الرّش من العلامء املُلحدين. وقّدم موريس رؤيًة مرّوعًة 

لهذه املعركة، واصفاً إيّاها بأنّها كونيٌّة لناحية أهميّتها. هي معركٌة بني الحّق والباطل وبني 

الخري والرّش. ويف نهاية املطاف سينترص الحّق والخري. دوكينز ببساطٍة يُكّرر هذا السيناريو 

األصويّل لكن مع قلب إطاره املرجعّي.

أساسيّاً عىل  إنّها قراءة األمور عىل نحٍو ُمشوٍَّش ميؤوٍس منه. وهي تعتمد اعتامداً 

قراءٍة تاريخيٍّة للعالقة ما بني العلم والدين، لكن عفا عليها الزمن وُهجرت اآلن. يف يوٍم 

من األيام، يف النصف الثاين للقرن التاسع عرش، كان من املمكن بالتأكيد االعتقاد بأّن 

العلم والدين يف حالة حرٍب دامئٍة. لكن، كام أشار يل أحد املؤرّخني الريادينّي للعلوم يف 

أمريكا مؤّخراً، هي تُعّد اآلن صورًة منطيًة تاريخيًة متحّجرًة أبطل مصداقيّتَها العلُم متاماً. 

وهي تُخيّم عىل املياه الراكدة للحياة الفكرية وحسب، حيث ضوء املعرفة مل يخرتقها 

بعد. إّن العالقة بني العلم والدين معّقدٌة ومتنّوعٌة -لكن ال ميكن التصّور أنّها متثّل حالَة 

حرٍب شاملٍة.

إال أّن دوكينز ملتزٌم عىل الدوام بهذا النموذج الحريّب البائد الذي يقوده إىل ارتكاب 

الذين  العلامء  أّن  وأسخُفها  عنها.  الدفاع  ميكن  ال  التي  الحكيمة  غري  األحكام  بعض 

[1[-Dawkins, God Delusion, pp. 27986-.
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يعتقدون أو يُسهمون بأيِّ عالقِة عمٍل إيجابيٍّة بني العلم والدين مُيثّلون مدرسة نيفيل 

تشامربلني]]]. هذه املقارنة تُعّد ال منطقاً فكريّاً، إْن مل نقل هجوماً شخصيّاً. ما معناه، 

نيفيل  الربيطايّن  الوزراء  رئيس  اعتمدها  التي  االسرتضاء  سياسة  إىل  هنا  دوكينز  يُشري 

تشامربلني تجاه أدولف هتلر يف عام 1938، عىل أمل تفادي حرٍب شاملٍة يف أوروبا. يبدو 

أّن القياس املقيت يوحي بأّن العلامء الذين يؤكدون أهميّة الدين يجب أّن يوَصموا بـ 

»االسرتضائيني« وأّن األناس املتديّنني يُشبَّهون بنفس قدر العدائية بهتلر. وتبدو صورة 

دوكينز هنا أنّها تعرّب عن بعض األحكام املتحيّزة وغري املُطّلعة عىل عالقة العلم والدين.

روز-  مايكل  بالذكر  يخّص  هو  يُصّدق،  ال  بشكل  دوكينز؟  مخيّلة  يسكن  من  إذاً 

وانعكاسات  الفلسفية  الجذور  لتوضيح  الكثري  قّدم  الذي  املشهور  املُلحد  الفيلسوف 

الداروينيّة وتحّدى األصوليّة الدينيّة]]]. لَِم؟ إّن حّجة دوكينز مشّوشٌة للغاية هنا بحيث 

إنّه من الصعب تحديد املسألة بالضبط. هل روز هو من تجرأ عىل انتقاد دوكينز، وهو 

ترصٌُّف يُعادل خيانة التاج؟ أو هل امتلك جرأًة أكرَب لإليحاء بأّن العلم والدين قد يتعلّم 

أحدهام من اآلخر ـ أتخّوف أّن يعتربه بعض املتعصبني رضباً من الخيانة؟

الذي  شيكاغو،  من  كوين  جريي  الجينات  بعامل  باستحساٍن  دوكينز  يستشهد  هنا 

أعلن أّن »الحرب الحقيقّية هي بني العقالنّية والخرافة. والعلم ليس سوى شكٍل واحٍد 

فالعامل منقسم  ولذا  للخرافة«]]].  األكرث شيوعاً  الشكل  الدين هو  فيام  العقالنّية،  من 

إىل معسكرين -العقالنيّة والخرافة. متاماً كام مُتيّز األديان بني الناجي وامللعون، يعرض 

للرمادي.  وال ظالل  أسود،  وإّما  أبيض  فإّما  نفسه.  التفّرع  الثنايّئ  التفكري  منط  دوكينز 

نفسه  يجد  حتّى  األصوليني،  من  مجموعٍة  لهجوم  يتعرّض  إْن  ما  روز،  مايكل  مسكنٌي 

منبوذاً من أخرى - فيُعلن زمالؤه السابقون أنّه قذٌر فكريّاً.

كثريين  لكّن  األصوليّة.  الثنائيّة  عن  الغريبة  رؤيته  أسري  دوكينز  أّن  الواضح  من 

دوكينز  أّن  يبدو  هنا.  كثرياً  تأّخرت  أنّها  لو  حتّى  مالمئٌة،  الواقع  دراسة  أّن  سيشعرون 

[1[-Ibid., pp. 6669-.

[2[-Ruse’s best work, in my view, is Monad to Man: The Concept oj Progress in Evolutionary Biology )Cambridge, Mass.: 

Harvard University Press, 1996(.

[3[-Dawkins, God Delusion, p. 67.
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ينظر إىل األمور من داخل عامٍل شديِد االستقطاب ال يقّل ترويعاً وتشويهاً عن األصوليّات 

املُلحدين هو  الدينيّة عند  أّن ميحوها. فهل حّل األصوليّة  التي يتمّنى دوكينز  الدينيّة 

كنظرياتها  متاماً  للغاية  ومحرّفًة  معيبًة  إلحاديًّة  أصوليًّة  قّدمنا  فنحن  رذائلها؟  تكرار 

الدينيّة]]]. ومّثة وسائل أفضل للتعامل مع األصوليّة الدينيّة. ودوكينز جزٌء من املشكلة 

هنا، وليس هو َمْن يُقّدم الحّل لها.

صراع األصولّيات

واحدٌة من اإلساءات التي ارتكبها دوكينز بحّق العلوم الطبيعيّة هي إقدامه عىل تصويرها 

بال هوادٍة بأنّها إلحاديٌة. لكْن، ال يشَء صحيحاً من هذا القبيل، إالّ أّن الحيويّة الصليبيّة عند 

دوكينز أّدت إىل منّو مفهوم االستعداء هذا يف أجزاٍء كثريٍة من الربوتستانتية املحافظة يف 

الشامل األمرييّك. فهل مثَّة طريقٌة أفضُل لتأكيد أنّه يُنظر إىل العلوم بنظرٍة سلبيٍّة داخل 

هذا املجتمع، مع استفحال االهتامم بالدين وااللتزام به يف معظم أنحاء العامل؟ إذاً ال عجب 

يف أّن كثريين من مؤيدي الداروينية يعرّبون عن قلقهم تجاه هذه املحاولة لوسم النظرة 

باإللحادية. وهم فقدوا مصداقيتهم بتهّوٍر ودون داٍع يف عيون فئٍة كبريٍة من الناس.

معاديٌة  محافظٌة  مسيحيٌّة  حركٌة  وهي  الذيكّ،  التصميم  حركة  انتقدت  قد  كنت 

أّن هذه  انتُقدت أفكارَها أيضاً يف كتاب »وهم اإلله«]]]. لكن من املفارقات،  للتطّور، 

التاريخّي  إرصاره  ألّن  لَِم؟  العظمى.  أعمدتها  من  واحٌد  اآلن  دوكينز  أّن  تعترب  الحركة 

املحتملني  املؤيّدين  من  كثرياً  يُبعد  للدروانيّة  اإللحاديّة  االنعكاسات  عىل  والعقائدّي 

لنظرية التطّور. ويليام دمبسيك، املهندس الفكرّي لهذه الحركة، يشكر باستمراٍر ُمصّممه 

رسالًة تهكميًّة إىل حّد ما  الذيكّ من أجل دوكينز]]]. وكان قد أرسل إىل دوكينز مؤّخراً 

عىل النات: »بانتظاٍم أخرب زماليئ أنّك وعملك من الهدايا العظمى التي أرسلها الله إىل 

[1[-Dawkins insists that he is not an atheist fundamentalist )see God Delusion, p. 282(. This is very contestable!

[2[Ibid., pp. 131- 34, with reference to Michael Behe; William Dembski is not mentioned. For a somewhat more informed 

engagement with the movement, see Niall Shanks, God, the Devil, and Darwin: A Critique of Intelligent Design Theory )New 

York: Oxford University Press, 2004(.

[3[-For Dembski’s approach, see William A. Dembski, Intelligent Design: The Bridge Between Science & Theology )Downers 

Grove, 111.: InterVarsity Press, 1999(.
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حركة التصميم الذيك. لذا رجاًء حافظ عليها«. فتساورين الشكوك بأّن كتاب »وهم اإلله« 

أدخل عىل قلبه الرسور]]].

ال عجب يف أّن روز )الذي يصف نفسه بأنّه »داروينيٌّ متشّدٌد«( علّق بإمييْل ُمرسٍَّب 

إىل دانيال دنت قائالً أنّه )دنت( ودوكينز »كانا كارثتنْي بكلِّ ما للكلمة من معنى يف 

الحرب ضّد التصميم الذيك«.

ما نحتاج إليه ليس إلحاداً غرَي محسوٍب بل تعاطيّاً جّديّاً مع القضايا -ال أحد منكم 

املسيحيّة  بأّن  االّدعاء  ليس  لألفكار-  وتبادٍل  بجديٍة  املسيحيّة  دراسة  يف  الرغبة  لديه 

يّدعي دوكينز، وأكرث من ذلك،  الرّش سوى سخافٍة ورذالٍة، كام  ببساطٍة قوٌة من أجل 

نحن يف حالة حرٍب، وبحاجٍة إىل كسب حلفاء يف الحرب، وليس ببساطة إبعاد كُّل من 

لديْه نيٌّة حسنٌة]]].

آها! اآلن ندرك ملا دوكينز رمى روز يف الظلمة. ال تقلق يا مايكل- أنت برفقٍة حسنٍة.

لكن قبل طرده من جنة عدن دوكينز، أشار روز إىل نقطٍة أخرى. يف 22 ترشين األول 

1996، أطلق البابا جون بول الثاين ترصيحاً إىل األكادميية البابوية للعلوم فدعم الفكرة 

)باملناسبة،  للفكرة]]]  معيّنًة  ماديًّة  تفسرياٍت  انتقد  لكّنه  البيولوجّي،  للتطّور  العامة 

الكاثوليكية الرومانية مل تواجه قطُّ أيَّ صعوباٍت مع فكرة التطّور التي مُتيّز الربوتستانتية 

املحافظة(. فحصد ترصيح البابا ترحيباً من كثريٍ من العلامء باستثناء ريتشارد دوكينز. 

وهنا يأيت تعليق روز عىل ما حدث الحقاً: »عندما كتب جون بول الثاين رسالًة مؤيّدًة 

صادقاً  يكون  أّن  ميكن  وال  منافٌق  البابا  أّن  هو  ببساطٍة  دوكينز  رّد  كان  للداروينّية، 

بخصوص العلوم وأّن دوكينز نفسه فّضل دوغامئّياً صادقاً«]4].

[1[-See Madeleine Bunting’s perceptive article “Why the Intelligent Design Lobby Thanks God for Richard Dawkins,” The 

Guardian [London[, March 27, 2006.

[2[-For Ruse’s Darwinism, see Michael Ruse, Taking Darwin Seriously: A Naturalistic Approach to Philosophy )New York: 

Prometheus, 1998(. The exchange of e-mails between Ruse and Dennett took place on February 19, 2006, and was widely 

distributed.

[3[-For Ruse’s assessment of this statement, see Michael Ruse, “John Paul II and Evolution,” Quarterly Review of Biology 72 

)1997(: 391- 95.

[4[-Michael Ruse, cited in Dawkins, God Delusion, p. 67.
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يُساعدنا تعليق روز مبارشًة عىل فهم ما يجري. إذا كان جدول أعامل دوكينز مبنيّاً 

ٌب به. لكّنه ليس  عىل تشجيع املسيحيّني عىل قبول التطّور البيولوجّي، فهذا ترصيٌح مرحَّ

- يقبل  كذلك، فدوكينز ليس أبداً بوارد تقبّل فكرة أّن البابا -أو عىل األرجح أيَّ مسيحيٍّ

التطّور البيولوجّي. إذاً هو ال يقول الصدق، أليس كذلك؟ هو ال يستطيع. وفقاً لدوكينز، 

البابا شخٌص يؤمن بالخرافات وهو ما برح يّدعي العقالنيّة. من الصعب أاّل نصدق بأّن 

العلم هنا يُساء استخدامه للقضاء عىل الدين.

واحدٌة من السامت األكرثِ مأساويًة لكتاب »وهم اإلله« هي كيف ظهر مؤلّفه أنّه 

يتحّول من عامٍل لديه اهتامٌم شغوٌف بتقيّص الحقيقة إىل داعيٍة جلِف معاٍد للدين ال 

يهتّم باألدلّة. وهذا كان واضحاً يف املسلسل التلفزيويّن »أصُل كلِّ الرور«، والذي كان 

أيّدوا  الذين  املتديّنني  املتطرّفني  عن  دوكينز  بحث  هنا،  اإلله«.  »وهم  لكتاب  الُربّان 

العنف باسم الدين، أو أولئك الذين كانوا معادين للعلوم بصورٍة عدوانيٍّة يف نظرتهم. 

استنتاج  كان  فام  االعتبار.  بعني  أُخذت  أو  ُشملت  متثيٍل  صاحبِة  شخصياٍت  من  وما 

دوكينز؟ الدين يؤدي إىل العنف وهو معاٍد للعلوم.

ما ليس مستغرباً هو أّن املسلسل انتقده أولئك الذين اعتربوه مسخرًة من الناحية 

الفكريّة. فكام قال يل أحد العلامء املُلحدين رفيعي املستوى يف أوكسفورد، »ال تحكم 

عى بقّيتنا من خالل هذا الهراء الفكرّي الزائف«. لكّن »وهم اإلله« يستمّر ببساطٍة 

يف هذه املقاربة املتحيّزة بصورٍة فاضحٍة، مستهزئاً وُمنتقداً البدائل ورافضاً أخذها عىل 

. وذاك العدد يزداد ببساطٍة نظراً الستخدام دوكينز االنفعايّل للعلوم يف رصاعه  نحٍو جّديٍّ

امللحمّي ضّد الدين. ورمبا حان الوقت للمجتمع العلمّي برّمته أّن ينتفض ضّد االستخدام 

الّسيِّئ ألفكاره يف خدمة أصوليٍّة ُملحدٍة كهذه.
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؟
َ
هل قتل العلُم اهلل

 مساجلٌة الهوتّيٌة فلسفّيٌة ألفكار دوكينز]]]
أليس�ت ماكغراث]]]

ي 
العدوا�ف لحادي  الإ التفس�ي  عىل  الضوء  تلقي  المقالة  هذه 

، وتطرح تساؤلٍت  ف للعلوم الطبيعّية المنتسبة إىل ريتشارد دوكي�ف

ف 
ِّ يب�ي كما  الواضح  بياناته. من  الفكريّة وعن أسس  حول عقالنّيته 

بعلمه  وطيدٍة  صلٍة  عىل  هو  ف  دوكي�ف إلحاد  أن  المقالة  صاحب 

عن  لكونه مدافعاً  برهانيٍة  أسٍس  إىل  يفتقد  المغلق، وهو  وفكره 

المنهجّية العلمّية.

الالهوتّية  اختباراته  عن  ماكغراث  يتحدث  التالية  مقالته  ي 
�ف

ف اللَّه والمعرفة  ي سياق الكالم عن جدلية العالقة ب�ي
يمانّية �ف والإ

العلمّية.

 کلمة التحرير

سابقاً، كنت ملحداً. ترعرعت يف بيلفاست، عاصمة أيرلندا الشاملية، ويف الستينيات 

للعجزة  وملجأٌ  الطفولة،  وهم  من  رضٌب  اللَّه  أن  مفادها  حتميٍة  نتيجٍة  إىل  توصلت 

ولذوي النفوس الضعيفة واملتحايلني عىل الدين. أعرتف اآلن أنه كان رأياً متغطرساً، وأراه 

]1]-املصدر:

McGrath, Alister, ‘’L’évolution a-t-elle éliminé Dieu’’, www.scienceetfoi.com/evolution-elimine-dieu-atheisme

تعريب: ع. شعيتو،

مراجعة: هيئة التحرير.

املصدر: مجلة االستغراب، العدد: 7، السنة: السنة الثالثة - ربيع 2017م/ 1438هـ.

]2]-أليسرت إدغار ماكغراث )باإلنجليزية: Alister McGrath( )من مواليد 23 يناير 1953( هو الهويتٌّ من أيرلندا الشاملية، ومؤرٌخ، وعامٌل الهويتٌّ.

لالطاّلع أكرث، راجع هامش املقالة املعنونة: هل َدَحض العلم فكرة وجود الله؟
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اليوم محرجاً بعض اليشء. إذا كان يبدو متعجرفاً بعض اليشء إال أنه كان يعكس رأي 

العرص القائل بأن الدين كان سينتهي، ووجود اللَّه أيضاً.

جزٌء من املنطق الذي دفعني إىل هذا االستنتاج، كان مستنداً إىل العلوم الطبيعية. يف 

الثانوية العامة، تخصصت يف الرياضيات والعلوم، ويف الجامعة درست الكيمياء. ولكن 

التحفيز األول لدراسة العلوم كان يكمن يف فكرٍة مذهلٍة وهي قدرة الدخول يف عامل 

الطبيعة الرائع، واكتشفت أيضاً أن العلوم هي أفضُل معنٍي لنقد الدين. اإللحاد والعلوم 

إىل  وصلت  أن  إىل  راكدًة  بقيت  األفكار  هذه  كبريٍة.  لدرجٍة  فكريّاً  متناغمٌة  الطبيعية 

جامعة أوكسفورد يف أكتوبر 1971.

طان رائعان عىل مستوى  الكيمياء، ثم فيزياء األحياء الجزئية، اللذان أثبتا أنهام منشِّ

الفكر. أحيانا كان ينتابني اندفاٌع المٌع ولكن بدأت الصعوبات تربز إىل جانب عشقي 

للعلوم الطبيعية التي تغطي كل التوقعات، أعدت التفكري بإلحادي. ليس من السهل 

ألحٍد أن يُخضع معتقداته للنقد، ولكنني اتخذت هذا القرار، ألنني أدركت أن األشياء مل 

ى  تكن بالسهولة التي كنت أعتقدها يف السابق، بعض العنارص تراكمت لتُشكِّل ما يُسمَّ

بأزمة املعتقد.

والقوية  الجريئة  السابقة  الرباهني  مرضيًة.  ليست  اإللحاد  أُسس  أن  أُدرك  بدأت 

والحاسمة تبدو يل اآلن خجولًة وغرَي مؤكَّدٍة. الفرص التي سمحت يل بالتكلم مع بعض 

الدين  القليل،  إال  الدين  هذا  عن  أعرف  ال  أنني  يل  أوضحت  إميانهم  عن  املسيحيني 

مثل  بارزين  اٍد  نُقَّ ِقبل  من  البيانات  لبعض  وصٍف  مجرُد  هو  أعرفه  الذي  املسيحي 

»برتراند راسيل« و »كارل ماركس«، وهذا التوصيف مل يكن دقيق املنهجية. من جهٍة 

أخرى أدركت بشكٍل متدّرٍج أن فرضيتي حول العالقة بني العلوم واإللحاد كانت ساذجًة 

لهذه  املنهجي  الفصل  أُعالجها هي  أن  يجب  كان  التي  األمور  أهم  من  جديٍد.  لوافٍد 

العالقة، وأن العلوم واملسيحية يف عالقٍة وثيقٍة. كام أنّني سأحاول فهم ملاذا ال يتقاسم 

اآلخرون معي هذا الرأي.

يف عام 1977، بينام كنت أُجري أبحاثاً يف علم فيزياء األحياء الجزئية يف أكسفورد، 
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قرأت أول عمل لـ »ريتشارد داوكنز«، »الجني األناين« الذي صدر العام املايض. كان كتاباً 

رائعاً، مليئاً باألفكار وُمظهراً قدراٍت رائعًة تغرس يف نفس القارئ مفاهيَم صعبًة. كنت 

أقرأه بشغٍف. ولكن، كنت محتاراً أمام ما كنت أعتربه اإللحاد السطحّي املرتكز بطريقٍة 

غريِ متوازنٍة عىل الرباهني العلميّة التي عرضها يف كتابه. بدا إلحاده متصالً به بيولوجيّاً 

عرب فكره بدالً من كونه مثاَر دليٍل علميٍّ من املفروض أن يكون قد جمعها بنفسه.

اليوم، داوكنز أعلن بحزٍم أنه حامُل راية مؤّسسة اإللحاد الربيطانيّة. الشاب الالمع 

يف علم الحيوانات من أوكسفورد يف نهاية الستينيات تحول شيئاً فشيئاً إىل أهم ناقٍد 

بكل  إّن نوعية كتاباته جعلته معارضاً  الديانة املسيحية.  الدين وخصوصاً  حول قضية 

ما للكلمة من معًنى، عدوانيته وعنفه النرثي جعلت منه معارضاً من دون منازع لكلِّ 

مدافعٍ عن املسيحيّة. يف هذا املقال، أوّد طرح بعض اهتاممات داوكنز حول مواضيع 

العلم واإلميان. وأود بصفٍة خاّصٍة إعادة النظر يف العالقة الفكرية بني العلم واإللحاد، 

وهي من مميّزات كتابات داوكنز. وليس هديف انتقاد علم داوكنز، هذا النقد ينتمي إىل 

املجتمع العلمي كلّه. وإمّنا، هديف هو تحليل العالقة بني الطرائق العلميّة واإللحاد الذي 

يدافع عنه داوكنز.

يف هذه الوثيقة، سألخص أهم العنارص األساسية لنقده اإللحادي للمسيحيّة وسأجيب 

بإيجاٍز. القرّاء املتّعظون سيجدون توضيحاً ونقداً مفّصالً عن رؤية اإللحاد عند داوكنز يف 

ٍق مدعوون إىل مراجعة هذا الكتاب. كتايب »إله داونكز«]]] والذين يرغبون يف نقاٍش معمَّ

1. العلم استبعد اهلل:

بالنسبة لداوكنز، العلم وخصوصا فرضية »داروين« جعلت اإلميان بالله مستحيالً. 

ٌم من ِقبل اللّه، أما بعد هذه  داوكنز يدعم فكرة أّن العامل قبل فرضية »داروين« ُمصمَّ

الفرضية، فقد أصبحت هذه الفكرة خياليًة بالنسبة له. عالَُم داروين ليس له هدٌف، 

ونحن واهمون إذا اعتقدنا العكس. إذاً ال ميكن وصف الكون عىل أنه سيٌّئ أو جيٌد. 

يدعم داوكنز نظريّة أّن الكون الذي نراقبه ميثل الخصائص التي ميكن توقعها ولكن، يف 

[1[-Dawkins God.



   القععت المساخر ـ السطط و الثغظ662

نهاية املطاف نستنج أنه: ال هندسة، ال برش، ال خري... ال يشء سوى الالمباالة العمياء 

والخالية من أيِّ رحمٍة.

يعترب داوكنز أّن نظرية دارون هي مبثابة رؤيٍة عامليٍّة أكرثَ مام هي نظريٌّة علميٌّة 

فقط. تسمح له هذه النظريّة بطرح براهني أبعد من حدود العلم. داروين بشكٍل خاصٍّ 

، يدفعوننا إىل اإللحاد. ومن هنا بدأت األمور تتعقد بالنسبة لداوكنز.  والعلوم بشكٍل عامٍّ

وقد أثبت داوكنز وصفاً طبيعيّاً ميكن اقرتاحه يف الحالة الراهنة للكائنات الحية. ولكن 

لَِم يؤدي هذا إىل خالصة أّن اللَّه غرُي موجوٍد؟

نعرف جيداً أن الطرائق العملية ال ميكنها اتخاذ قراٍر بشأن فرضية وجود الله، مهام 

كانت الطريقُة: إيجابيًة أو سلبيًة. كّل من يعتقد أنه بإمكانه إثبات وجود اللَّه فهو مخطٌئ 

فيشّوه سمعته. بعض علامء األحياء البارزين مثل »فرانسيس كولني« يؤكدون أن العلوم 

الطبيعية تنشئ قرينًة إيجابيًة عن اإلميان، وآخرون )مثل »جاي كولد«( يعتقدون أنها تؤثر 

سلباً يف املؤمنني، ولكنهم ال يربهنون شيئاً مهام كانت رؤيتهم. إذا كان سؤال وجود اللَّه أمراً 

يجب حسمه، فمن الرضوري أن يكون قامئاً عىل أسًس أخرى.

 Scientific( سانيتفك  أمريكان  مجلة  يف  صادرٍة   1992 عام  إىل  تعود  مقالٍة  يف 

أّن  عىل  أرّص  غولد،  جاي  ستيفن  الوقت،  ذلك  يف  األمرييك  األحياء  عاملُ   ،)American

العلوم ال ميكنها حتى بطرائقها الخاصة أّن تثبت وجود الله. ال ميكننا كعلامء، تأكيد أو 

نفي، وال ميكننا حتّى بكّل بساطة رشح هذا الوجود. العنرص األسايّس لـ غولد ميكن أن 

يكون نظريًّة دارونيّة ال متّت بصلٍة لوجود أو طبيعة الله. بالنسبة إىل غولد ميكننا أّن 

نجد علامء أحياء ملحدين مثل جورج سيبسون وآخرين مثّل العامل األرثودوكيس الرويس 

ذوب زهانسكس.

داوكنز يعرض النظريّة الداروينية كطريٍق فكريٍّ لإللحاد. ولكن، يف الحقيقة، املسار 

الفكرّي املرسوم من داوكنز غارٌق هو أيضاً يف اإللحاد. يوجد هّوٌة بني النظريّة الدارونية 

واإللحاد، ومن الواضح أن داوكنز يريد ردمها. وإذا أردنا الوصول إىل نتيجٍة، يجب استخدام 

وسائَل مختلفٍة، بليغٍة ومقنعٍة ومن املفروض أن تكون الرباهني قويًة.
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2. اإليمان يجّنإ التعامل مع الدالئل:

من وجهة نظر داوكنز، املسيحية بََنْت أساَسها عىل اإلميان، وتركت البحث الحقيقي 

املتمحور حول الدالئل. أحد أهم طروحات داوكنز واملكررة باستمرار يف كتاباته، هي القول 

نوٌع من  اإلميان هو  أن  األدلة. داوكنز يدعم  العمياء ال  الثقة  الدين هو  اإلميان يف  بأن 

األمراض العقليّة، وهو آفة الكون وميكن مقارنته بفريوس الجدري ومن الصعب القضاء 

عليه. هل الحقيقة هي أبسط من ذلك؟ كنت متيقناً يف حينها ألنني كنت وقتها ُملحداً وقد 

اعتربت براهني داوكنز مقنعًة. أما اليوم فقد تغرّيت النظرة.

يقول لنا داوكينز أن اإلميان هو الثقة العمياء، التي ال تأبه باألدلة الثابتة وتتجاهل 

حتى األدلة املعارضة.

لنبدأ مبعاينة هذا التعريف لإلميان ومن أين مصدره. لَِم علينا القبول بهذا التعريف 

الالمنطقي؟ ومن قال أّن هذا التعريف منسوٌب إىل املؤمنني؟ داوكنز غرُي واضٍح يف هذه 

النقطة، وال يعرض أيَّ كاتٍب دينيٍّ ليربر هذه التعريف غري املنطقّي. هذه الطريقة غري 

املرّبرة تحّول اإلميان إىل نوٍع من املهزلة الفكرية. ال ميكنني قبول هذه الفكرة ومل أجد 

مفّكرين دينيني اعتمدوها. هذا التعريف ال ميكن الدفاع عنه من قبل أيِّ اعرتاف رسميٍّ 

من الدين أو أيِّ طائفٍة مسيحيٍّة. هذا تعريٌف خاصٌّ بداوكنز وهو جزٌء من اسرتاتيجيٍة 

تهدف إىل النقد.

هذا  أّن  علامً  العمياء،  الثقة  يعني  اإلميان  أّن  بحزٍم  يعتقد  داوكنز  أّن  املقلق  من 

. هذه األطروحة هي يف األساس لداوكنز لدرجة  التعريف ال يتبناه أيُّ كاتٍب مسيحيٍّ

أنه يؤثر يف كل جانب من جوانب موقفه من الدين واملؤمنني. داوكنز نفسه يعلق عىل 

أفكار ويليام بالييه]]] حول فرضية خلق الكون، ويصف هذه العقيدة بالخطأ.

يقول لنا داوكنز أن اإلميان هو الثقة العمياء، التي ال تأبه باألدلة الثابتة وتتجاهل حتى 

األدلة املعارضة. هذا ما قد يعتقده داوكنز بعكس املسيحيني الذين ال يفّكرون بذلك. و. ه 

غريفيث توماس )1861-1924(]]] يقدم تعريفاً لإلميان املسيحي التقليدي الطويل.

[1[-William Paley.

[2[-W. T. Gri�th-Thomas.
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 ]اإلميان] هو املفتاح إىل كّل ما يتعلق بالطبيعة البرشية، فإنه يبدأ مع اقتناٍع فكريٍّ 

عىل  ست  أُسِّ التي  واملشاعر  القلب  من  الثقة  مع  تأيت  إنها  املقنعة.  األدلة  عىل  يقوم 

اإلميان، وتوجت باإلرادة التي ترّص عىل هذا اإلميان والثقة من خالل خّط الحياة.

هذا التعريف املنطقي جّداً يجمع العنارص األساسيّة للفهم املسيحي لإلميان. سوف 

يالحظ الُقرّاء أّن هذا اإلميان »يبدأ مع اقتناعٍ فكريٍّ يقوم عى األدلة املقنعة«. ال أرى 

فائدة يف إكالل القرّاء باألقوال املسيحية الال متناهية املقتبسة من جميع الفرتات الزمنية 

والعصور لدعم وجهة النظر هذه. وهو يف كّل الحاالت مسؤولية داوكنز إلثبات كتاباته 

ٌه ومنحاٌز للـ »اإلميان« كام أنه من سامت اإلميان  عىل أساس أدلٍة عىل أن التعريف ُمشوَّ

املسيحي.

ومبجرد أن يستقّر رجل القش الخاص فيه، يعود داوكنز ويرميه. هذه اللعبة الفكرية 

فينا  تؤثر  التي  الجميلة  لنا، واألفكار  ليست شاقًة وال صعبًة. اإلميان طفويلٌّ، كام قيل 

، شنيٌع ومضحٌك فكريّاً  ويجري تدريسها لألطفال، ولكن من األفكار ما هو غرُي أخالقيٍّ

لجمهور الكبار. يف الوقت الحارض، لقد منونا وعلينا أن ننتقل إىل أشياء أخرى. لَِم نؤمن 

بأموٍر ال ميكن تفسريها علميّاً؟ يقول داوكنز أن اإلميان بالله هو مثل اإلميان بسانتا كلوز 

أو الجنيات. عندما تكربون ميّر ذلك عليكم مرور الكرام.

هذه حجة تلميٍذ ُوجد مصادفًة يف مناظرة عدٍد من الراشدين. هذه الحجة هي جديرٌة 

الناس ال ينظرون بالطريقة  بهاٍو، غرُي مقنعٍة أبداً. ال يوجد أيُّ دراسٍة جاّدٍة تظهر أن 

نفسها إىل الله، الجنيات وبابا نويل. توقفت عن االعتقاد بسانتا كلوز وبالجنيات عندما 

كنت يف عمر 6 سنواٍت. بعد إلحادي ببضع سنواٍت، اكتشفت اللَّه عندما كان عمري 18 

عاماً وأنا مل أنظر قّط يف ذلك االنحدار إىل مرحلة الطفولة. خالل قيامي ببحٍث لكتايب 

مرحلٍة  يف  بالله  االعتقاد  إىل  وصلوا  الناس  من  الكثري  أن  اإللحاد«]]]، الحظت  »غسق 

متأخرٍة من حياتهم، عند »كربهم«. لكن مل ألتق أحداً يؤمن بسانتا يف املرحلة ذاتها.

حقيقيٍّ  تشابٍه  بوجود  سيستعني  فإنه  مقبولًة،  املبسطة  داوكنز  حّجة  كانت  وإذا 

[1[-le crépuscule de l’athéisme.
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بني اللَّه وسانتا كلوز، وهذا ليس الوضع إطالقاً. ومن الواضح أنه ال ميكننا أن نضع يف 

الفئة نفسها اإلميان بالله واملعتقدات الطفولية. يقول داوكنز أن هذه املعتقدات قابلٌة 

للمقارنة مع غريها يف كياٍن غريِ موجوٍد. ومع هذا، فإنه يرتكب خطأً بدائيّاً: إن براهينه 

ال تسمح بإدراك نهاية الفرضيات الحججية.

إّن اإلميان الذي يأخذنا به داوكنز بسهولٍة إىل عامل سانتا كلوز  يا لها من سخريٍة، 

هو اإلميان نفسه الذي بنى عليه تراثه الفكري يف جامعته الخاصة، وخصوصاً يف مواده 

النهاية موثَّقاً  البيولوجية كان يف  العلوم  العلمية. إن دور فالسفة املسيحيني يف ظهور 

بطريقٍة جيّدٍة.

هذه  جّداً.  الفٌت  أٌمر  هو  اإللحاد،  من  مهرب  ال  أنه  داوكنز  بها  يؤكد  التي  الثقة 

املألوفة  كتلك  متاماً  تكون عىل صلٍة  ال  وقد  واضٍح  بشكٍل  متنقلًة  تبدو  الغريبة  الثقة 

ريتشارد فاينامن )1988-1918(]]]،  العلوم يف كثريٍ من األحيان. وقد أشار  مع فلسفة 

الحاصل عىل جائزة نوبل للفيزياء عام 1965، لعمله عىل الديناميكهربائية الكمية، بأّن 

املعرفة العلميّة هي جسٌد من االعرتافات حيث إن مستويات التأكيد تكون غرَي ثابتٍة: 

بعض هذه الترصيحات غرُي مؤكٍَّد، وبعُضها اآلخُر شبُه مؤكٍَّد، ولكّن أيّاً منها مل يصل إىل 

اإلثبات املطلق.

3. اهللَّ فيروس العقل:

فكرة اللَّه هي العدوى الخبيثة التي تصيب عقول األصحاء. حجة داوكنز األساسيّة 

هي أن اإلميان بالله ليس نتيجًة ألسباٍب منطقيٍّة أو مقنعٍة. وهذه هي نتيجة العدوى 

بفريوٍس ُمعٍد وخطريٍ، مامثل لذلك الذي يُلحق الفوىض بشبكات الكمبيوتر، وينظر إىل 

كانت  إذا  قويًة، حتّى  بدت  الصورة  باملقابل. هذه  نقيًة  يلوث عقوالً  بالله  اإلميان  أن 

القاعدُة الحججيُة والتجريبيُّة ضئيلًة. الفكرة كلها تنهار يف غياب األدلة التجريبيّة.

ال يوجد أيُّ دليٍل ميكن مالحظته لتربير األفكار املامثلة للفريوسات، أو التي قد تنترش 

القضية  هذه  معالجتها،  السهل  من  ليس  مقلقٍة،  بطريقٍة  ينىس  داوكنز  ولكن  مثلها، 

[1[-Richard Feynman.
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الحساسة: ال جدوى من الحديث عن شكل من أشكال الفريوسات التي ميكن أن تكون 

جيدًة بشكٍل وسيئًة بآخَر. يف حالة العالقة بني املضيف والطفيليات، هو مجرد التطور 

الدارويني يف العمل. إنها ليست جيدًة أو سيئًة. األمور كام أراها. إذا كنا نستطيع مقارنة 

األفكار بالفريوسات، بالتايل ال نستطيع أن نصفها بالجيدة أو السيئة، حتى من ناحيٍة 

جميع  إن  مفيٍد:  استنتاٍج  إىل  يؤدَي  أن  شأنه  من  هذا  الخاطئة.  أو  بالصحيحة  أخرى 

األفكار تتطور عىل أساس نجاح نرش التكاثر الصايف بينهم. وبعبارٍة أخرى قدراتهم عىل 

االنتشار ومعدالت بقائهم عىل قيد الحياة.

وميكن تفسري العلوم الطبيعية من خالل اإللحاد أو اإلميان بالله، ولكّنه ال يتطلب 

أيّاً من هذه التفسريات.

وإذا اعتربنا أّن كّل األفكار هي فريوساٌت فإنه من املستحيل التفريق بني اإللحاد واإلميان 

بالله عىل قواعَد علميٍّة. آلية النرش املقرتحة ال تسمح بتقييم استحقاقهم الفكرّي واملعنوي. 

األدلة ليست بحاجٍة ال لإلميان بالله وال لإللحاد لتستمر. ولكن ميكنها أن تكيف واحداً عن 

اآلخر. قيمة بعض األفكار ميكن أن تبنى عىل قواعد أخرى، وإذا كان ذلك رضوريّاً، فهذه 

القواعد يجب أن توجد خارج نطاق املنهج العلمي.

الواقعي،  العامل  العقل«؟ يف  لفرضيات »فريوس  أدلًة تجريبيًة  أين سنجد  ولكن، 

إخضاعها  بعد  كشفها  ميكن  أعراضها،  خالل  من  فقط  معروفًة  ليست  الفريوسات 

املقابل  يف  دقائَق.  غضوِن  يف  توصف  الجينيُة  وبنيتُها  صارمٍة،  تجريبيٍّة  لتحقيقاٍت 

»فريوس العقل« ليس سوى افرتاٍض. هذا االفرتاض يستند إىل ُحّجٍة قياسيٍة مشكوٍك 

عىل  تصوري  نظر  وجهة  من  مفرتًى  بالضبط  وإنه  املبارشة،  املالحظة  عىل  ال  فيها، 

قاعدة السلوك الذي يقرتحه داوكنز. هل لدينا إمكانيُة مراقبة هذه الفريوسات؟ ما 

كيفيّة  انتشارها،  لداوكنز:  األهم  والنقطة  اإلنسان؟  جسم  يف  موقعها  هيكلها؟  هو 

؟ نقلها

ميكننا أن نلّخص هذه األسئلة يف ثالثِة موضوعاٍت عاّمٍة:

الفريوسات  املجهر.  تحت  املثال،  سبيل  عىل  مرئيٌة،  هي  الحقيقية  الفريوسات   .1
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الثقافيّة والدينيّة الخاصة بداوكنز هي مجرُد فرضياٍت. ال يوجد أيُّ دليٍل ميكن مالحظتها 

من خالله.

2. ال يوجد أيُّ دليٍل تجريبيٍّ يبنّي أّن األفكار هي فريوساٌت. قد »تتصف« األفكار يف 

بعض النواحي كام لو كانت فريوساٍت. ولكن هناك فجوٌة كبريٌة بني التشبيه والهوية، ومبا 

أّن تاريخ العلم قد متكن من توضيحه بأمٍل يف املايض، ضلّت أحيانا العلوم باالستناد عىل 

االفرتاضات الخاطئة كام لو كانت هوية.

3. شعار »الله هو فريوٌس« صالٌح متاماً لإللحاد، هناك رؤيٌة أخرى من العامل أبعُد 

نتيجًة  اإللحاد  يعترب  إجازته ألنه  داوكنز  يرفض  الحال،  التجريبيّة. وبطبيعة  األدلّة  من 

حتميًة ومناسبًة للمنهج العلمي السليم بالنسبة له. ولكّن هذا ليس هو الحال. وميكن 

تفسري العلوم الطبيعية سواًء من خالل اإللحاد أو التوحيد، لكّنها ال تحتاج إىل أيٍّ من 

هذه التفسريات.

4. الدين سيِّأٌ:

أخريا، أودُّ أن أتوجه نحو أطروحٍة أساسيٍّة تتخلّل جميع كتابات داوكنز: إّن الدين هو 

سيٌّئ يف حّد ذاته، ويؤّدي إىل أشياء سيّئٍة أخرى. ومن الواضح أّن كّل هذا من األحكام 

كّل  يلغي  ما  اإلميان  قائٌم عىل  ألنه  سيّئاً  الدين  داوكنز  يرى  أوالً،  واألخالقيّة.  الفكريّة 

رشوط التفكري البرشّي. لقد رأينا بالفعل أّن هذا الرأي موضوُع مناقشٍة، وال ميكن أن 

يستمّر يف ظّل وجود أدلة.

املنظور األخالقّي هو بالطبع األكرثُ أهميًّة. إّن الجميع سيتفق حينها عىل واقع أّن بعض 

املتدينني يفعلون أشياء غريبة جّداً. ولكّن إدخال هذه الكلمة الصغرية »بعض« إىل براهني 

األسئلة  يؤدي إىل سلسلٍة من  املصطلح  استعامل هذا  تأثريها.  من  يُخفِّف فوراً  داوكنز 

النقدية. كيف؟ تحت أيِّ ظروٍف؟ عىل أيِّ موجٍة؟ كام تفرض سؤاالً مقارناً: كم شخصاً 

ضد الدين يترصفون بغرابٍة أو يقومون بأشياء غريبٍة؟ يف البداية، مع طرح هذا النوع من 

األسئلة، فإننا نهرب من إغراء هذه الهجامت الرخيصة للمعارضني ألفكارنا ويضطر املرء 

للتعامل مع الصدق يف بعض الجوانب املظلمة واملثرية للقلق يف الطبيعة البرشيّة.
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خطى  وعقب  األمراض،  من  نوٌع  الدين  أّن  منظوراً  كان   ، معنّيٍ عرٍص  خالل  إذاً، 

عدَة  تاركًة  التجريبية  األدلة  تزايد  بسبب  يقل  املنهج  هذا  اليوم  فرويد]]]،  سيغموند 

إجاباٍت )ولكن ال بطريقٍة منهجيٍّة(. إن مختلف أشكال الدين قد تكون مفيدًة لإلنسان. 

بالتأكيد بعض أشكال الدين ميكن أن تعترب مرضاً ومدمرًة يف الوقت ذاته. بعضها اآلخر 

يبدو مفيداً. بالطبع، هذه الشهادة ال تسمح لنا بأن نستنتج وجود الله. ولكن تشكل 

ركيزٍة أساسيٍّة من داوكنز الصليبية امللحدة، وهذا هو قول معتقداتها األساسية، مؤكداً 

أّن الدين هو يشٌء سيٌّئ بالنسبة للبرش.

ويظهر االستطالع يف عام 2001 عىل 100 دراسٍة علميٍّة حول العالقة بني االختيار 

الديني والرفاهية:

- 79 دراسًة تفيد عىل األقل بوجود عالقٍة إيجابيٍة بني الدين والرفاهية.

- 13 دراسًة ال تحّدد أيَّ ارتباٍط معنّيٍ بني الدين والرفاهية.

- 7 دراساٍت تجد جامعات معقدة بني الدين والرفاهية.

- دراسُة واحدٌة تكشف وجوَد ارتباٍط سلبيٍّ بني الدين والرفاهية.

كّل رؤية العامل لداوكنز تعتمد عىل هذه العالقة السلبية بني الدين ورفاه اإلنسان، 

وكذلك دحضت  التجريبية،  النتائج  من  فقط   %  1 بنسبة  واضٍح  بشكٍل  أكدت  حيث 

برصاحة 79 % منها.

هذه النتائج جديرٌة بتوضيح نقطٍة واحدٍة: نحن بحاجٍة إىل معالجة هذه املسألة يف 

ضوء شهادٍة علميٍة، والتحيزات ليست شخصيًة. ال أود أن اقرتح أن فكرة هذه الشهادات 

تثبت بوضوٍح أن اإلميان هو جيٌد للرجل. حتى مناقشة أّن هذا يدلُّ عىل وجود الله، 

ولكّن شيئاً واحداً، وبالتأكيد، لداوكنز، فيبدو أّن العامل يقوم عىل االعتقاد األسايّس بأّن 

اإلميان هو سيّئ بالنسبة للرجل، املوقف يصبح محرجاً. وهذا الرأي ال ميكن الدفاع عنه 

يف ضوء األدلة. هل الدين يكون سيئاً لإلنسان؟ أين األدلّة؟ هذه الفكرة تتالىش حاليّاً 

بشكٍل متدّرٍج يف الهواء بقوة من يثبت العكس.

[1[-Sigmund Freud.
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لداوكنز، املسألة بسيطٌة: هل تعطون أهميًة أكرَب للصحة أم للحقيقة؟ مبا أّن الدين 

باطٌل، فإنه من غريِ األخالقي أن نكون مؤمنني، بغّض النظر عن املكتسبات. ولكّن حجج 

داوكنز بشأن زيف اإلميان بالله ال تصمد. ورمّبا هذا هو السبب يف أنّها كاملٌة من حّجٍة 

إضافيٍّة: الدين سيئ بالنسبة للبرش. آفٌة متزايدٌة من األدلّة بشأن الرفاه التي تأيت من رجل 

الدين تصبح محرجًة بالنسبة له. هذا ال يجعل حجة الوظيفية الرئيسية سيئًة لإللحاد، 

ولكن يف الوقت ذاته تثري أسئلًة مقلقًة جّداً عن صحة هذا الربهان.

االستنتاج:

 ، يف هذه املقالة، ناقشت االنتقادات الرئيسية لداوكنز التي أثريت ضد الدين بشكٍل عامٍّ

وخصوصاً ضد املسيحية. أنا مل أعرض حجج داوكنز، وال إجابايت عىل نحٍو شامٍل، عىل أمل 

أن تكون بدايتي امللخصة قد ساعدت القراء يف الحصول عىل فكرٍة عن رهانات النقاش. 

استنتاجي هو بسيٌط، وأعتقد أنه أيضاً من غريِ نزاٍع. داوكنز يدعم أّن العلوم الطبيعية 

تقودنا إىل اإللحاد، وهذا من خالل اإلطاللة غري الرشعية للمنهج العلمي، والتي مل تتلق 

أيَّ رصيٍد من املجتمع العلمي أيضاً. هذا الرأي يستحق أن يتواجه مع السري بيرت مدور، 

الذي حصل عىل جائزة نوبل يف الطب يف السنوات القليلة املاضية. وقال هذا األخري: »إن 

وجود حدٍّ للعلوم تثبت بعدم قدرة هذا األخري عىل االجابة عن األسئلة االبتدائية الصبيانية 

املتعلقة مع أحداث البداية والنهاية، أسئلٍة من هذا القبيل عىل النحو التايل: لَِم نحن هنا؟ 

ما هو معنى الحياة؟« وأنا أزعم أن بداية الذكاء العلمي هو استكشاٌف علميٌّ ومحرتٌم 

لحدود هذا الذكاء.

يف الواقع، العلوم الطبيعية هي طيعٌة فكريّاً وعرضٌة لتفسرياٍت شتّى، سواًء كانت 

توحيديًة أو كافرًة أو ملحدًة. النقاش الكبري الذي يعارض اإللحاد ويدعو إىل اإلميان باللّه 

ال ميكن أن يحل من خالل العلوم الطبيعية. داوكنز هو شخٌص مفّوٌض لقراءة الطبيعة. 

، يعرف  واحٌد من االكتشافات، منذ سنواٍت، وأنا مواصٌل عىل اعتباره كفكٍر قويٍّ وروحيٍّ

بـ »الساموات تروي مجد الله«.
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يِن إلی الفضاِء العمومّي في الغرب،  َعْوَدُة الدِّ
يِن والِعلم مقاربٌة في العالَقِة الَجدليَِّة بيَن الدِّ

[[[

ّ د. عامر عبد زيد الوائىلي

رافقْت  التي  املواضيعِ  من  والديِن  العلِم  بني  الجدليَِّة  العالقِة  يف  البحَث  إنَّ 

النهضَة الغربيََّة وصواًل إىل تحوالت الحداثة وما بعدها، وهِذِه الجدليَُّة ال نستطيُع 

أن نفصلَها عن رصاِع الدولِة الغربيَّة الحديثِة املتحالفِة مع الطبقِة الربجوازيَّة يف 

رصاعها مع السلطة الدينيَّة التي كانت متتلك حضوًرا قويًّا ومؤثِّرًا. فهذا الرصاُع عىل 

الرثواِت واملنافعِ ترَك أَثرَُه العميَق يف العالقِة بني الديِن والعلِم يف ظلِّ توظيف األخريِ 

سِة الدينيَّة من  كنقيٍض للدين. وهذا التأويُل أنتَج أطروحتني متصارعتني بني املؤسَّ

جهٍة وبنَي الدولِة ورجاِل الفكِر الحدايّث من جهٍة أخرى.

ُز لها أدارَة املجتمعِ  يِن كرأسامٍل معنويٍّ يَُجوِّ  وأطروحُة الكنسيِة تنطلُق من الدِّ

العلامنيَّة ورجاِل  الدولِة  تتمثَّل يف سلطِة  لها  ، واألطروحُة املضاّدُة  بخطاب رعويٍّ

العلم والفكر، إذ تعمُل هذه األطروحُة عرَب توظيِف العلِم كمرجعٍ بديٍل للدين مع 

تأويالٍت عدميٍَّة.

 ويف ِظلِّ هذا الرصاع عىل احتكاِر إدارِة املجتمع ظهر هناك تضادٌّ بني الدين 

والعلم؛ إذ:

اإلنســاين  م  التقــدُّ وِبُبطئــه يف مســايرة  الِعلمــي،  بالجفــاء  يــن  الدِّ »نْعــت 

والحضــاري، وِمــن ثـَـمَّ الخلــود إىل تفريغــه ِمــن دائرتــه السياســيَّة واالجتامعيَّــة 

واالقتصاديَّــة والســلوكيَّة وغريهــا... فــإذا مــا اعتقــَد األتْبــاُع ذلــك -أي: اعتقــدوا 

أنَّ العلــم هــو املنهــج الــذي يجــب أن تخضــع لــه أعنــاُق بنــي البــر- أعدمــوا 

ــك  ــة إمــا هــذا أو ذاك، وبذل النِّصــف الداخــيل يف اإلنســان، فيقعــون يف خطيئ

]1]-أستاذ الحضارة الوسيطة املسيحية – اإلسالمية.
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يظهــر الخطــُر الكبــري عــى النفــس البريّــة، ســواًء يف َقبــول ِديــٍن يرفــض الِعلم، 

يــن، واألمــران ِكالهــام ال ميكــن أن نجــَد لهــام أيَّ  أو يف َقبــول ِعلــم يرفــض الدِّ

ــنَّة، أو ِمــن ســري األنبيــاء - عليهــم الســالم«]]]. ســنٍد ِمــن القــرآن والسُّ

 ويبدو أنَّ أمَر الرصاِع بني الديِن والعلِم ارتبَط بالتوظيِف الغريّب إْذ

»عــرب التاريــخ مل يكــن هنــاك بــروٌز لهــذا الــرصاع، ألنــه يف أحقــاٍب كثــريٍة كانــت 

الهيمنــة للديــن وتوجهاتــه، وكانــت خطــواُت التطــور العلمــي بطيئــًة وبعضهــا 

كان يــدور يف فلــك الــرضورات، وبعضهــا كان ممزوجــاً بالوثنيات واألســطوريات، 

وحتــى يف اليهوديــة مل يظهــر هــذا الــرصاع، وإمنــا بــرز يف عــرص ســيطرة الكنيســة 

ــة الــرصاع  ــدأت قضي ــد ب ــروٍن. وق بعــد ظهــور املســيحية بأكــرث مــن تســعة ق

ــة  ــرص النهض ــر أو ع ــرص التنوي ــور ع ــع ظه ــداً م ــطح تحدي ــيل الس ــو ع تطف

ــة الوقــوف بحــزٍم مــن رجــال العلــم ضــد ســيطرة الكنيســة  ــة، وبداي األوروبّي

املطلقــة. ومــن الضــالالت التــي وقــع فيهــا الغــرب نبــذ الديــن والخــروج عــيل 

أوامــره والنفــور مــن أحكامــه«]]].

 ويف مقابل ذلك ال نَِجُد يف التَّجربِة الدينيَِّة اإلسالميَِّة تناقًضا بنَي العلِم والديِن، بل 
يُعدُّ العلُم نوًعا من العبادِة، وواجبًا رشعيًّا يستِحقُّ الثناَء والثواَب، فعالقُة العلِم مع الديِن 

اإلسالميِّ عالقٌة عضويٌَّة ال انفصاَم فيها، ويستند املسلمون إىل كثريٍ من اإلشاراِت التي 

وردْت يف القرآِن الكريِم تدعوهم النتهاج سبيِل العلِم يف التعرِف عىل الكوِن والطبيعِة، 

ويف النتيجِة عىل الله، ولكنَّ فَْهَم الكوِن والطبيعِة وتعليَل ظواهرِها وتحليَل أُطُرِها ال يأيت 

َعرْبَ الروحانيَِّة التأمليَِّة املنعزلِة عن منهِج البحِث والتجريِب والتفكريِ العلميِّ الرصني.

 وهناَك من يَُقيُِّم التجربَة الغربيََّة، إذ قاَل وليم جيمس:

»إنك إذا ما فرست الظواهر العليا عن طريق ظواهر دنيا، ثم تركت مصري العامل 

اُصطُلح عى  الفيزيائية فذلك ما  الطبيعة  تحت رحمة قًوى عمياء... أو قوانني 

أن  يقول  الذي  التأليه  مذهب  مواجهته  يف  ويقف  املادي...  باملذهب  تسميته 

]1]-عامد الدين خليل، تهافت العلامنية، دار ابن كثري، ط 1، بريوت، 2008، ص 25.

.Posted on January 22, 2016 by civicegypt ،2]-د. عامد الدين إبراهيم عبد الرازق، الدين والعلم صداٌم أم تكامٌل[
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العقل ال يشاهد األشياء ويسجلها فحسب بل هو يرسي فيها ويعمل. وهكذا 

نجد أن العامل ال تقوده العنارص الدنيا بل العليا«.

هِذِه  بعَد  الديِن  عودُة  وهو   ، املُِهمِّ الحدِث  مقاربَة  البحِث  بهذا  نحاوُل  وسوَف   

الحقبِة الطويلِة من العلامنيَِّة والعدميَِّة، وهذا ما دفعنا إىل تجذيِر الرؤيِة القدميِة للعلِم 

والتأويالِت التي ارتبطْت بها، فرسمْت مشهًدا عدميًّا. ثُمَّ درسنا يف املبحِث الثايّن التحوالِت 

التي أَحدثْت قطيعًة مع الَفهِم املاديِّ القديِم، وما صاحبَُه من تأويالٍت. ونحاوُل توصيَف 

تلَك العودِة وأبعاَدها.

: كِّ المبحُث األّوُل: الماديَُّة القديمُة ونظريُة الشَّ

 يف هذا املبحث نحاوُل عرَض النظرِة العلميَِّة التي متخََّضت عنها النظرُة املاديَّة التي 

تُؤكُِّد أاّل وجود إالَّ للامدِة، وأنَّ األشياَء جميَعها قابلٌة للتفسريِ، إذ نحاوُل استثامَر توصيف 

َث عن التطوِر يف الحقِل العلميِّ فرسَم لنا جدليََّة عالقِته بالدين  ولرت ستيس الذي تحدَّ

إذ رأى:

ــيس العلــم يف القــرن الســابع عــر الذيــن أحدثوا التغيــري العنيف  »أن هــّم مؤسِّ

وســط منــاخ الفكــر يف العصــور الوســطى... وهــذه املكتشــفات الخاصــة للعلــم 

التــي يبــدو أنهــا تعارضــت مــع معتقــداٍت مســيحّيٍة معينــٍة ظهــرت، يف األغلب، 

يف القــرن التاســع عــر«]]].

 ويف سياِق هذا البحِث نستِشفُّ أنَّ هناَك خطنِي للنظرِة املاديَِّة القدميِة، األوُل: هو 

، ويعمُل عىل توظيِفِه يف نقِد  اإلنجاُز العلميُّ إىل جانِب تيَّاٍر يستثمُر هذا االنجاَز العلميَّ

املجتمعِ والسلطات السياسيَِّة والدينيَِّة. واآلخُر: هو سامت الفكِر الدينّي العقيّل.

ِك تحاوُل  الشَّ تقوُم عىل  ارتيابيٌّة  العلمّي هناك حركٌة فلسفيٌّة  اإلنجاِز  فمن جانِب 

رافقِت  التي  الحركُة  وهذِه  الغريبِّ،  العقِل  تغيريِ  أجِل  من  العلميَِّة  املنجزاِت  توظيَف 

الَعلَمَنَة  أنتجِت  التي  عرِش، وهي  السابعِ  القرِن  بعَدُه قد ظهرْت يف  أو جاءْت  العلَم، 

والعدميََّة يف الفكِر الغريبِّ الحديِث واملعارِص.

]1]-ولرت ستيس، الدين والعقل الحديث، ترجمة وتعليق وتقديم أ.د. امام عبد الفتاح امام، مكتبة مدبويل، ط 1، القاهرة، 1998، ص: 70.
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و  العلم  إحالل  عى  تنص  التي  القدمية  الفكرة  عن  الناس  يتحدث  سوف 

الفلسفة محل الدين، لكنهم سيدعون إليها اآلن رصاحة وسيمهرونها بأسامئهم، 

وسوف يتحّدُث بعُضهم حينئٍذ عن إحالل السياسة أو الفن محل الدين[1].

يْها العلمّي والشيّكّ وتحليلِها سنتناوُل  ومن أجِل كشِف النظرِة املاديَِّة العلميَِّة بِشقَّ

كِّ يف املطلِب الثاين. يف هذا املطلِب اآليت املنجزاِت العلميََّة. وسنتحدُث عن حركِة الشَّ

املطلُب األّوُل: املنجزاُت العلميَُّة يف الغرِب:

الّتي قّدَمها العلامُء.  الثورُة العلميُّة يف القرِن السابع عرش باألعامل العلميّة  بدأِت 

ونحاوُل َعرَْض منجزاتِهم يف باِب املنجزاِت العلميَِّة عىل النحو اآليت:

- كوبرنيكس )1473-1543م(: عاَش قبَل الحقبِة الحديثِة التي سيطرْت عليها الثورُة 

العلميَُّة يف القرِن السابع عرش بقرٍن كامٍل، ومَع ذلَك فقد كاَن من املستحيِل أَْن تظهَر 

هذِه الثورُة من دونِِه؛ فقد بُنيْت عىل أساِس نظرياتِِه، ونرشت بعٌض من كتاِبِه دوران 

ة يف وقٍت مبكٍِّر، حوايْل )1530م(، وإن كانت نصوُصه الكاملُة مل تظهر  األجرام السامويَّ

إالَّ يف سنة )1543م( وهي السنُة نفُسَها التي ماَت فيها]]]. وجاَء مبوقٍف نقديٍّ لنظريِة 

)بطلموس( القامئِة عىل ثالثِة فروٍض هي: األرض تظلُّ ساكنًة بال حركٍة يف مركِز الكوِن، 

والثاين: أَنَّ األجراَم السامويََّة كلَّها تدوُر حوَل األرِض، والثالث: أَنَّ دورانها حوَل األرِض 

يحصُل يف حركٍة دائريٍَّة]]]. وما أنجزَُه )كوبرنيكس( يَْكُمُن يف إسهاِمِه العلمّي الذي تجىلَّ 

أكرثَ  بطريقٍة  تفسريِها  و  االنقالَب،  تُشِبُه  التي  الكواكِب  بحركِة  العميِق  استبصارِِه  يف 

َط كوبرنيكس الحساباِت الرضوريََّة الالزمَة للنظاِم  تبسيطًا ِمامَّ فعل بطليموس. لقد بَسَّ

الشميّس تبسيطًا عظياًم؛ وذلك بتقليلِِه عدَد الدوائِر الصغرية من )80( إىل )34( دائرًة. 

وهذا التبسيُط العظيُم هو الطريقُة الوحيدُة التي أصبَح بها نظاُم )كوبرنيكس( أعىل 

وأسمى من نظاِم بطليموس]4].

]1]-جينيفر مايكل هيكت، تاريخ الشك، ترجمة عامد شيحة املركز القومي للرتجمة، ط 1 ن القاهرة، 2014، ص 627.

]2]-ولرتستيس، الدين والعقل الحديث،71.

]3]-نفس املصدر، ص 71.

]4]-املصدر نفسه، ص: 74 و 76.



677 َسْعَدُة الثِّغِظ إلى الفداِء السمعطّغ شغ الشرب

ولكنَّ كوبرنيكس مل يستطعِ الربهنَة عىل صحِة نظريتِه، و برهن عليها »نيوتن« يف ما 

بعد، ثم أكَّدتها املكتشفاُت التالية بعد ذلك]]].

الهندسيَِّة  باكتشافاتِِه  اشتهر  فرنيسٌّ  عامٌل  هو  )1596-1650م(]]]:  ديكارت  رينيه   -

الجديَد،  العلميَّ  املنهَج  بتطويرِِه  الحديثِة  الفلسفِة  يف  ثورٍة  أوَّل  فأحدَث  والفيزيائيَِّة، 

ى للكون بوصفِه آلًة محكومًة بقواننِي الطبيعِة امليكانيكيَّة، التي أبعدته متاماً عن  وتصدَّ

األسطوريَِّة والرمزيَِّة والغائيَِّة، وغايتُها أن تبحَث عن الكامِل يف النظاِم الريايضِّ للطبيعِة، 

حيُث عزَل ديكارت العلَم الفيزيايئَّ عن العلِل الغائيِة، وأرجَعها إىل األسباِب الكامنِة وراَء 

ًقا من القوانني القابلِة لسيطرِة  األحداِث الفيزيائيَِّة. كام عدَّ ديكارت الطبيعَة نظاًما ُمنسَّ

اإلنسان. 

َس الحداثِة الفلسفيَِّة بوضِعِه مبدأَ الذاتيَِّة الكوجيتو إْذ قال  وقد ُعدَّ ديكارت مؤسِّ

»أنا أفكر، إذاً أنا موجوٌد«!. وبهذا جعَل ديكارت اإلنساَن مركزًا للكون وأساساً للحقيقِة 

كِّ )لكنَّني يف هذه الحالة(، قال: ولليقني]]]. وقال عن الشَّ

ــة  ــا تشــمل عــى القــدر مــن الحقيق ــٍن أعــى نجدهــا فين ــف أّن فكــرَة كائ كي

الواقعيــة، أي متتلــك بالذهــن ذلــك القــدر الكبــري مــن الوجــود والكــامل بحيــث 

يقتــيض أن تكــون صــادرًة عــن ســبٍب أعــى مطلــق الكــامل]4].

كِّ املنهجّي يناقُش الرباهنَي عىل وجوِد اللَه وخلوِد   وعىل الرَّغِم من كونِه منظِّرًا للشَّ

النَّفِس كام يناقُش املبادئ والحقائَق كسبيٍل للبحِث والتفكري]5].

َل إليها؛  - غالييل )1564-1642م(]6]: شخصيٌَّة شهريٌة؛ بسبِب املكتشفاِت التي توصَّ

والفلِك، ومكتشُف حركِة دوراِن  والفيزياِء  بالحساِب  زمانِِه  كباِر علامِء  فهو واحٌد من 

األرِض حوَل الّشمِس، ومن أبرِز إنجازاتِِه أَنَُّه شاهَد:

]1]-املصدر نفسه، ص: 77.

[2[-Descartes.

[3[-Horkheimer, Kritische Theorie, Bd.I,FFm 1968 s, 303ff, Adorno, Vorlessung, zur Soziologie, 1958,s, 208f.

]4]-رينيه ديكارت، تأمالٌت ميتافيزيقيٌة، ترجمة كامل الحاج، منشورات عويدات، بريوت 1961، ص: 63.

]5]-انظر: رينيه ديكارت، يف الفلسفة األوىل، ترجمة عثامن أمني، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة، 1956، ص: 45.

[6[-Galilee
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 »مبنظــاره كثــرياً مــن النجــوم الجديــدة التــي ال تراهــا العــني املجــردة. وأدى بــه 

ذلــك إىل الكشــف الشــهري ألربعــٍة مــن النجيــامت الصغــرية حــول املريــخ. ولقــد 

أدى ذلــك إىل إحــداث عاصفــٍة. ذلــك ألن هــذا الكشــف ســوف يعنــي أن األرض 

ومعهــا القمــر مــن املحتمــل جــّداً أن تكــون كوكبــاً يــدور حــول الشــمس مثــل 

املريــخ. ومــن هنــا رفــض العلــامء واملثقفــون دعــوة غاليــيل للنظــر يف منظــاره 

لــيك يــروا بأنفســهم املريــخ والنجيــامت الصغــريات مــن حولــه، حتــى ال يفســد 

إميانهــم بالديــن«]]].

وعلََّق ولرت ستيس يف كتابه الدين والعقل الحديث بالقول:

يبدو هنا أننا مل نعد نؤمن، ألّن كلَّ ما يوجد ال بّد أن يخدم غرضاً ما، ألننا قد فقدنا 

يف الواقع، اإلميان بغرضية العامل.

ِر الدينيِّ عن وجود   ويف قانوِن الحركِة كان له تصوٌر مختلٌف عن أرسطو، وعن التَّصوُّ

أرواٍح أو مالئكٍة تحرُِّك األفالَك، وعن الدوامات التي افرتضها ديكارت؛ ألنَّ ما أقرَّه غالييل 

عن قانوِن الحركِة ميثُِّل ثورًة علميًَّة؛ إذ قال:

»إن الســيارة لــو انطلقــت برسعــة ســتني ميــال يف الســاعة ثــم توقــف املحــرك، 

ــاعة إىل  ــالً يف الس ــتني مي ــة س ــتقيٍم برسع ــطٍّ مس ــري يف خ ــل الس ــوف تواص فس

األبــد، مــا مل تعرتْضهــا قــّوٌة مــا فتوقفهــا...«]]].

- إسحاق ونيوتن )1642-1727م(]]]: هو عالٌِم إنجليزيٌّ اشتهَر بالفلسفِة والرياضياِت 

الحديِث،  العلِم  أساس  تشييِد  أَكمَل  نيوتن عبقريًّا عظياًم  كان  لقد  والفلِك،  والفيزياِء 

فوقف عىل أكتاِف كوبرنيكس و تيكوبراهي، و كبلر، و غالييل، فلم يكْن يف استطاعِتِه 

أَن يقوَم بعملِِه العظيِم من دونهم، إذ يُْعرَُف بوصفِه مكتشَف قوانني الجاذبيِّة:

»وهــذا مــا جــاء يف فرضــه: لــو مــال القمــر إىل الســقوط نحــو األرض فــإن اليشء 

الوحيــد الــذي مينعــه أن يفعــل ذلــك ال بــد أن يكــون هــو قوتــه املركزيّــة. لــيك 

]1]-ولرت ستيس، الدين والعقل الحديث، ص 81.

]2]-املصدر نفسه، ص 82.

[3[-Newton.
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يحافــظ عــى البقــاء يف محــوره، فــال بــد أن تكــون قــوُة جاذبّيــة األرض مســاويًة 

ومضــادًة لقــوة الطــرد املركزيــة عنــده. وكان هيوجنــز]]] وهــو الــذي اكتشــف 

قــوة الطــرد املركزيــة واســتفاد منهــا نيوتــن عندمــا وضــع كل هــذه األمــور معــا 

افــرتض الفــرض الــذي ســمي باســم قانــون الجاذبّيــة]]].

ــنِي  ــطِة القوان ــُل بواس ــٍة تعم ــورِة ماكن ــَم بص َر العالَ ــوَّ ــِة تص ــرِة الكونّي ويف النظ

ــَب  ــميسَّ والكواك ــاَم الش ــَق النظ ــَه َخلَ ــن أنَّ الل ــرتَض نيوت ــد اف ــة. لق الطبيعّي

ــمِس يف مداراتِهــا برسعــة، وحركتهــا  والنجيــامِت وجعلهــا تــدوُر حــوَل الشَّ

ــِل  ــدَّ للعقــِل أن يَحســَب املســافاِت والكت ــك فــال ب الصحيحــة، وعــى وفــِق ذل

والرسعــات«]]] . 

وكان نيوتن وتالِمَذتُُه الّذين أخذوا العلَم عنه مبارشًة يعتقدون باللّهِ  الخالِق املوجوِد 

يف كّل حْدٍب وصوٍب اعتقاداً راسخاً.

َع املذهُب، فأعطانا مواصفاِت هذا »اإلله« الذي ال سبيَل إىل معرفِتِه إالَّ  ثُمَّ توسَّ  

ٍم للكون  مبناهج األدلِة العقليَِّة، وبخاصة تلك التي تؤدِّي إىل علٍة عظمى أوىل، وإىل مصمِّ

عاقٍل كريٍم]4]. وقال نيوتن يف كتابه )األسس(: 

»إىل اآلن رشحنــا الظاهــرة الســاموية مبعــادالٍت وفرسناهــا بقــّوة الجاذبيــة 

ومل أضــع إطــارا ً لفرضياتهــا، ويف الواقــع كلُّ يشٍء ال يُســتنتج مــن ظاهــرٍة 

ــا  ــًة )م ــت ميتافيزيقي ــة إذا كان ــًة(، والفرضي ى )فرضّي ــسمَّ ــا يـُ ــٍة ماهيُته معروف

ــس  ــًة مســترتًة]5] فلي ــت خفي ــًة( أو إذا كان ــًة )فيزيائّي ــة( أو طبيعّي وراء الطبيع

لهــا مــكاٌن يف الفلســفة التجريبيــة، يف فلســفٍة كهــذه اقرتاحــاٌت خاصــٌة تســتدل 

مــن الظاهــرة تصبــح عامــة وتخـــضع للتتبــع واالســـتقراء«]6] ]7] .

[1[-Huyghens

]2]-املصدر نفسه، ص: 86.

]3]-املصدر نفسه، ص: 89.

]4]-دكتور عبد املنعم الحفني، املوسوعة امليرسة يف الفلسفة واالجتامع، ص: 551.

[5[-Occult.

[6[-Induction.

]7]-متي نارص مقديس: نظرة يف تطور فلسفة الفيزياء، بيت الحكمة، ط 1، بغداد، 2002م، ص 23.
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 فام هي مقوماُت الكوِن املادّي؟ هناك ثالُث حقائَق، هي: املادة، واملكان، و الزمان. 

ا املادة يف رأي نيوتن فهي مكونٌة من: )جسيامٍت كبريٍة وصلبٍة ومتحركٍة وغريِ قابلٍة  أمَّ

لالخرتاق، ذاِت أحجاٍم وأشكاٍل مختلفٍة(.

ا خواصُّ املادِة فهي عنَد نيوتن: )التمدد والصالبة والالخرتاقية والقصور الذايت.(   أمَّ

ُ أصغُر جسٍم  رة  ها ثابتٌة إىل األبد. والذَّ وطبيعُة هذِه الجسيامت –أي الذات– وخواصُّ

ميكن تصّورُُه.

سيظالن  إنَّهام  أي  مطلَقٌة،  حقيقٌة  نيوتن  تصوِر  يف  فكالهام  واملكاُن،  الزماُن  ا  أمَّ

كوجوديِن حتى لو فنيْت كلُّ االشياِء املاديَِّة يف الكوِن. ووَصف نيوتن املكان بقولِِه: 

»إن املــكان املطلــق بطبيعتــه ذاتهــا، ودون عالقــٍة بــأيِّ يشٍء خــارجٍ وغــريِ 

متحــرٍّك«، 

وأضاَف قائالً: 

ــه يتدفــق باطــراٍد مــن  ــه وبحكــم طبيعت ــح، بذات ــق والصحي »إن الزمــان املطل

ــأيِّ يشٍء خارجــِه.«  ــه عالقــٌة ب غــري أن تكــون ل

للتغري.  قابلني  وغري  عامليّان  وأنهام  املدى،  النِهائِيّاً  واملكان  الزمان  أن  يعتقد  فهو 

ويصف نيوتن الهدف املثايل لنظامه قائالً:

»أن اســتخالص مبدأيــن عامــني أو ثالثــة مبــادئ عامــٍة للحركــة مــن الظواهــر، 

ــة انبثــاق خــواصِّ ونشــاط جميــع األشــياء املاديــة مــن هــذه  ثــم إظهــار كيفّي

ــدان  ــريًة يف مي ــم اســتجالؤها ســيمثالن خطــوًة كب ــد ت ــي يكــون ق ــادئ الت املب

الفلســفة«]]].

العلميَّة عىل  الرؤيَة  تلك  َغلََّب  قد  نَِجُدُه  الدينيَِّة  الرؤيِة  مجاِل  الدينيَُّة: يف  أفكارُُه 

تصوراتِِه للعالقِة بني اللِه والكون؛ فهناك رؤيٌة حتميٌَّة محكومٌة بقوانينها حركُة الكوِن 

ولعلَّ هذا االستنتاَج يُعدُّ من أهمِّ مالمِح املذهِب الربويّب، ولكنَّنا نجُد أنَّ الرجَل كان 

]1]-روبرت م.أغروس وجورج ن.ستانسيو العلم يف منظوره الجديد، ترجمة كامل خالييل، عام املعرفة، الكويت، 1990، ص ص 20-19.
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ٍل وفحٍص؛ لهذا كاَن هناَك كثرٌي  ميتلُك رؤيًة نقديًَّة فاِحصًة؛ فال يتقبُل الديَن من دون تأمُّ

من التأويالِت حوَل حياتِِه الدينيَِّة؛ فبعُضهم قاَل:

»إن نيوتــن كان يؤمــن بالنظريــة األرثوذكســية الرقيــة حــول الثالــوث بــدالً من 

العقيــدة الغربيــة التــي تراهــا الكنيســة الرومانيــة الكاثوليكيــة واألنجليكانيــة 

ومعظــم الطوائــف الربوتســتانتية«.

 وهذا الكالُم فيه ردوٌد بفعِل املعطياِت التي ظهرْت بعد ذلَك حوَل )وجود أوراق 

نيوتن الالهوتية، حيث يصنف معظم العلامء نيوتن باعتباره موحًدا ال ثالوثّياً(. مبعنى 

أنَّه كاَن صاحَب رؤيٍة نقديٍَّة اختلَف بها مع املجتمعِ، وما تسوُدُه ِمن أفكاٍر حتى قيل أنَُّه 

ال يؤِمُن بالثالوِث، بل مهرطًقا... فهو من املحتمل آريويسٌّ وبالتأكيد ال ثالويثٌّ. ويستدلّون 

سَة وهو عىل فراش املوت. مبعنى أنَّهُ كاَن  عىل ذلَك برفِض نيوتن تلقيَنُه التعاليَم املقدَّ

يؤِمُن بالوحدانيَِّة وهو ما بيََّنُه من خالِل قانونيْه يف الحركِة والجاذبيَِّة الكونيَِّة اللذيِْن كانا 

َر من استعاملِهام بهدِف تصويِر الكوِن كآلٍة؛ وبهذا يختلُف مع  أعظَم إنجازاتِِه، ولكنَُّه حذَّ

كبلر و غالييل يف ما ذهبا إليه يف وصِفِهام للكون.

ُل من خالِل عالَِمِه، ومل يفصْل بنَي العالَم وحياتِِه الدينيَِّة، بل كانت لديِْه   لقد كان يتأمَّ

ُم مبقتضاها أَمرين: تفسريًا علميًّا، إذ قاَل: )تفرس الجاذبية حركة الكواكب،  رؤيٌة شاملٌة يقدِّ

ولكنها ال تفرس من الذي يجعلها تتحرك. فاللّه يحكم كلَّ يشٍء ويعرف كلَّ يشٍء وما ميكن أن 

يكون(، ولكنَّه هنا مل يفرْس الحركَة، بل أكََّد الخلَق وهذا واضٌح عند الربويّب فهو يقول: بخلِق 

اللِه الكوَن، ولكنَّه تركَه عىل الرَّغِم من تأكيدِه عىل علم اللِه وقدرتِه.

مة النقديَِّة  ا األمُر اآلخر: فهو من سامت الفكِر الدينّي العقيّل، ولكنَُّه يتَّصُف بالسِّ أمَّ

ال بطريقٍة تهافتيٍَّة تقوم عىل تصيِّد أخطاِء اآلخرين، بل هي صفٌة كشفيٌَّة تعيُد النظَر 

ِس ونقِدِه؛ إذ كتَب نيوتن نقًدا  بالديِن وآلياتِِه، ومن هنا كاَن يقوُم بدراسِة الكتاِب املقدَّ

للنصوِص، متثََّل يف )وصٌف تاريخيٌّ لتحريفنْي مهّمنْي للكتاب املقدس(. وأكدَّ أنَّ َصلْب 

يسوع كان يف 3 أبريل 33م. وحاوَل من دوِن جدوى العثوَر عىل الرسائِل املخفيَِّة داخَل 

لقد  العقيّل.  املتديِِّن  شخصيَِّة  يف  بارٌز  ملمٌح  النقديَُّة  مُة  السِّ وهذه  ِس.  املقدَّ الكتاِب 
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جعلتُْه تلَك الرؤيُة يختلُف مع كثريٍ من التفسرياِت الفلسفيَِّة لدى سبينوزا حوَل وجوِد 

حياٍة يف كلِّ مادٍة. ورأى نيوتن أدلًَّة عىل وجوِد تصميٍم يف نظاِم العالَِم، وأرصَّ عىل أنَّ 

مِة األخريِة يبدو  العنايَة اإللهيََّة رضوريٌَّة إلصالِح النظاِم واملحافظِة عليه. ويف هِذِه السِّ

مختلفاً مع الفهِم الحتميِّ الذي جاءْت به الفيزياُء لديه. وقد اعتقَد نيوتن أنَّه كانت 

َس  سٌة يف كتاباِت الفالسفِة القدماِء والعلامِء، وكذلَك فإنَّ الكتاَب املقدَّ هناك حكمٌة مقدَّ

دٍة إذا تمَّ حلُّها سنتمكُن من  سٍة مخفيٍّة عىل وفِق شفرٍة معقَّ يحتوي عىل حكمٍة مقدَّ

فهِم كيفيَِّة عمِل الطبيعة. ويبدو أنَّ هذا الكالَم يشرُي إىل يشٍء من املقابلة التي ترى أنَّ 

التوراَة هي خطُة خلِق الكوِن، ويبدو أنَّ هذا قد أثََّر يف نيوتن وبحِثِه عن تلَك الخطَِّة، 

كانت هناك  الوحي. وقد  بنفي  القائِل  الربوبيَِّة  أعمدِة  ِمن  واحٍد  يتعارُض مع  وهذا 

مواقُف متباينٌة من أفكارِِه انعكست:

ــدى النخــب  ــة ول ــة يف األوســاط العلمّي ــة املحرتمــة واملتداول ــرتا العمل »يف إنكل

املثقفــة، بــل ويف البــالط، محرضــٌة للفنت ومدنســٌة للمقّدســات يف فرنســا وأوروبا 
القاريــة االســتبدادية حاملــا اســتوردها مونتســكيو وفولتــري وغريهــام«.]]] 

كان لهذه الثورِة العلميَِّة أثراِن مهاّمِن، هام: إشاعُة التفّكِر العلمّي التجريبّي الّذي 

تجلَّْت آثارُُه يف الخطاِب العلمّي واألمر اآلخر: فقد بثَّ النظرة الكونيَّة للميكانيكيا الّتي 

بصورِة  العالََم  تصوَّروا  الكونيِّة  النظرِة  هذِه  يف  إْذ  ونيوتون،  وديكارت  غالييل  تبّناها 

ماكنٍة تعمُل بواسطِة القواننِي الطبيعيِّة. وكان نيوتن وتالمذتُُه الّذين أخذوا العلَم عنه 

مبارشًة يعتقدون اعتقاداً راسخاً باللّهِ  الخالِق املوجوِد يف كّل حْدٍب وصوٍب. أّما األجيال 

الّتي أعقبت هذا الجيِل فقد أثََّر االكتفاُء الذايت للمنظومِة النيوتونيِّة فيها )وخاّصًة عىل 

قُلَِّل االعتقاَد بدوِر الخالِق سبحانه وتعاىل يف إدارِة مقاليِد  بالغاً، حيث  العلامِء( تأثرياً 

األمورِ. وكان هذا التحّوُل قد نشأَ نتيجَة االختالفاِت املذهبيِّة يف أوروبا إىل حدٍّ ما، كام 

كان متأثّراً بعَض اليشِء بالتّضارِب بني الكنيسِة وغالييل]]]. وهذا ما نََودُّ الوقوَف عنَدُه 

يف املطلِب التايل.

]1]-خوسيه كازانوفا، األديان العامة يف العامل الحديث، ترجمة قسم اللغات الحية والرتجمة يف جامعة البلمند، مركز دراسات الوحدة العربية، ط 1، بريوت، 

2005، ص 46.

ة القرن/ الحادي والعرشين امليالدي، مجلة آفاق الحضارة اإلسالمية العدد 10، تاريخ النرش: 2010/3/7. ]2]-مهدي گلشني، العلم والدين واملعنويّات يف ُسدَّ
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كِّ املعارضُة للديِن: املطلُب الثاين: حركُة الشَّ

 يف مضامِر بحثنا عن الجانِب النقدي املتولِِّد عن املنجزاِت املاديَِّة العلميَِّة نجُد ثالَث 

فرضياٍت، مُيكُن أَن نَتَِّخَذ منها مسارًا لبحثِنا عن حركِة التنويِر الغربيَِّة ونقِدها للخطاِب الدينّي.

الفرضيُة األوىل: قامئٌة عىل تصنيِف الخطاِب العلميِّ إىل رؤيتني، األوىل: قدميٌة توصُف 

ا األوىل فهي املاديَُّة العلميَُّة، التي سنتناولُها  بكونِها ماديًَّة، واألخرى معارصٌة جديدٌة. أمَّ

يف هذا املطلِب. واألخرى تؤكد أن ال وجوَد إالَّ للامدِة، وأنَّ األشياَء جميَعها قابلٌة للتفسريِ 

بلغٍة ما، وهكذا يتحتم أْن تكوَن حريُة االختياِر وهاًم ِمن األوهام ما دامِت املادُة غرَي 

، وملا كانت املادُة عاجزًة عن أن تخطَِّط أو تهدَف إىل أيِّ يشٍء  قادرٍة عىل الترصِف الحرِّ

فال سبيَل إىل العثوِر عىل حكمٍة وراَء األشياِء الطبيعيَِّة. وسنتناولُها يف البحث القادم.

ويف النتيجِة يكوُن أثُر هذِه الرؤيِة حارًضا بعمٍق يف التأويِل الذي جاءْت به التياراُت 

الشكيَُّة التنويريَُّة.

ا الفرضيُة الثانيُة فهي تلَك الرؤيُة التي تحاوُل تربئَة العلِم ِمن أيِّ انحياٍز. أمَّ

العلِم، وأنَّه مل يكْن يف حالِة  التي تحاوُل تأكيَد استقالِل  الثالثُة فهي  الفرضيُة  ا  وأمَّ

سِة الدينيَِّة بل إنَّها تؤكُِّد أنَّ )نيوتن مسيحيٌّ خاشٌع للغاية، يأخذ الالهوت  رصاٍع مع املؤسَّ

مأخذ الِجّد أكرثَ من العلم()]]](، ويف النتيجِة فإّن العلُم مل يكن بذاتِِه معارًضا للديِن بل 

)باختصاٍر، العلُم محايٌد بالنسبة للدين أو ال عالقة له بالدين... ليس مثَة برهاٌن مستَمدٌّ 

من الطبيعة –مثل برهان النظام أو التدبري– له قيمٌة يف الربهنة عىل وجود اللّه. وإنّه ال 

ميكن أن يكون هناك برهاٌن مستمدٌّ من الطبيعة ينفي وجود الله(]]].

وهذِه الفرضيُة تقوُم عىل وجوِد خطاٍب نقديٍّ يف عرِص التنويِر له ثالثُة أبعاٍد متاميزٍة 

ٌه ضَد األفكاِر امليتافيزيقيَِّة السائدِة فوَق الطبيعِة. وبُْعٌد عميلُّ  بوضوٍح، بُْعٌد معريفٌّ موجَّ

ٌه ضدَّ فكرِة  سِة الكنسيَِّة. وبُْعٌد ذايتٌّ تعبرييُّ جاميلٌّ أخالقيٌّ موجَّ سيايسٌّ موّجٌه ضدَّ املؤسَّ

اللِه نفِسها]]].

]1]-ولرت ستيس، الدين والعقل الحديث، ص 92.

]2]-املصدر نفسه، ص 95.

]3]-خوسيه كازانوفا، األديان العامة يف العامل الحديث، ص 46.
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وما نريُد أن نجعَل منه مفتاًحا لهذا املطلِب هو أنَّ الفكَر العلمّي برؤيِتِه املاديَِّة قد 

أَطََّر الفكَر بحدوِد هذِه الرؤيِة وجعَل منها مصدَر الصواِب، وأنَّ رشعيتَها تنبُع من داخلِها 

ال من خارِجها، وهذه الرؤيُة أطَّرْت كلَّ الخطاِب التنويريِّ ومنهِجِه الوضعيِّ القائِم عىل 

الرؤيِة  هذِه  نقُل  يكوُن  النتيجِة  ويف  والتقويِم،  النقِد  يف  العلِم  مبنهِج  االلتزاِم  محاولِة 

فيه  اإلنسانيَِّة  العلوِم  إىل حقوِل  العلميَِّة  التجربِة  الوضعّي من حقِل  ومنهِجها  املاديَِّة 

يّك يف ميادين العلِم له آثاٌر قاسيٌة يف الحقوِل  الكثرُي من املحاذيِر؛ فاملنهُج االرتيايّب الشَّ

األخرى، ما قاَده إىل تشيئِة العلوِم اإلنسانيَِّة والديِن. وميكُن الجمُع بنَي هذِه الفرضياِت 

الثالثِة يف مقاربِة املنهِج التنويرّي يف حقولِه الثالث ِمن خالِل العرِض العمودّي.

ا دامئًا عىل سبيِل التسويغِ لتقبُِّل نتائجِ أفكارِِه من   ويكوُن عرُضَنا للتنويِر عرًضا احتفاليًّ

دوِن أن نتعامَل مَعُه يف حدوٍد تاريخيٍَّة ونسبيٍة، وانحياُز أهلِه يف نقوِدهم فيه جوانُب 

التنوير،  عرص  الفرنسيون واإلنجليز  أطلَق عليه  خاضعٌة للنقِد والتوصيِف، فهذا العرصُ 

واطلَق عليه األملان عرص االيضاح]]] الذي تطوَر يف القرننِي السابع عرش والثامن عرش. وهذه 

الحقبُة من تاريخِ الغرِب تجلَّت من خاللِها تحوالٌت اجتامعيٌَّة ومعرفيٌَّة وسياسيٌَّة، بوصِفها 

جزًءا من التحوالِت العميقِة يف البنيِة املجتمعيَِّة، َصاَحبَْت التحوالِت العلميََّة واالستكشافاِت 

الجغرافيََّة التي قادت إىل اكتشاِف العالَِم الجديِد. ويف النتيجِة ميكُن تكثيُف هذِه املظاهِر 

يف مفهوِم التنويِر الذي كان يعني انبعاث الروح النقديّة... انطالقاً من أّن العقل البرشي هو 

املصدر الوحيد للمعرفة الصحيحة]]].

كانت  عامَّ  مختلفٍة  ِبِسمٍة  الغربيَِّة  الثقافِة  بلورِة  يف  الكبرَي  األثَر  الحقبِة  لهذِه  إنَّ 

عليها يف العرِص الوسيِط، إذ استخدمِت الثقافُة األوربيَُّة خالَل هذا العرِص العديَد من 

أي  العالَِم،  وتغريَب  األورويّب،  التفوَق  اعتقدتُْه  ما  يف  للتفكريِ  الثقافيَِّة  االسرتاتجياِت 

السيطرَة األوربيََّة عىل الحضاراِت األخرى. كام طرحت طرقًا متعددًة أُِريَد لها أن تربَر 

كْونََنَة املامرساِت والقيِم األوروبيَِّة وتعميمها]]].

[1[-Enlightenment.

]2]-إبراهيم الحيدري ، عرص التنوير والحداثة، موقع الحوار املتمدن، محور: أبحاٌث سياسيٌّة، العدد: 4691 - 2015/ 1/ 14 - 18:39 

]3]-جريار ليكلرك، العوملة الثقافية الحضارات عىل املحك، ترجمة، جورج كتورة، دار الكتاب الجديد املتحدة، ط 1، بريوت، 2004، ص: 33.
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العلميَّة يف عهٍد جديٍد غريبٍّ عقيلٍّ علامينٍّ، وقد  النتيجة تبلورت تلك السامت  ويف 

املاديَِّة، حتى  الروِح  تلَك  إىل صياغِة  قادت  التي  والعدميَِّة،  كِّ  الشَّ روُح  عليه  هيمنت 

هيمنت عىل الروح الغربيَّة التي قلَّصت مساحَة الديِن ونقلتُْه ِمن املجاِل العلمّي إىل 

)خالصة  يف  التنويِر  عرَص  تخترُص  الغريّب  للفكِر  العروِض  أغلَب  ولكنَّ   ، الخاصِّ املجاِل 

ومعنى وجوهر ومثرة مجموعة نشاط اإلنسان العلمي واملعريف واالجتامعي والفني ويف 

كل جزئيات الحياة(]]].

ِمامَّ  متنوعًة  أشكااًل  أخذْت  وقد  بالتنويِر،  جاءْت  التي  التحوالِت  توصيُف  وميكُن   

عرضنا له يف الفرضيِة الثالثِة. ويبدو أنَّ هناك نقًدا راديكاليًّا للعلم ُعدَّ عتبًة يف العرصنِة 

والتنويِر العلاميّن، ولكنَّ أفكاَر التنويِر كانت متباينًة بني الدوِل الغربيَِّة، إذ كانت أفكاُر 

نيوتن التنويريَُّة يف إنكلرتا عملًة محرتمًة يف األوساِط العلميَِّة ولدى النُّخِب املثقفِة ولدى 

البالِط، ولكنَّها كانت محرضًة للفنِت ومدنسًة للمقّدساِت يف فرنسا وأوروبا القاريِة، وبعد 

مونتسكيو وفولتري وغريهام حتى أصبحت يف املحافِل الرسيَّة...]]]. لقد  استرياِدها من 

كِّ لدى فالسفِة التنويِر يف القرِن السابعِ، مكاٌن بارٌز يف إشاعِة منٍط ِمن  كان لحركِة الشَّ

ّ باملوروِث. يف وقٍت كانت املاديَُّة العلميَُّة قد فرضْت تفسرياتِها للكوِن، فإنَّها  الفكِر الشيكِّ

الشيّك  واملنهّج  العقيّل  التدبرَي  اعتمدِت  التي  كِّ  الشَّ عميقًة يف حركِة  آثاًرا  تركت  أيضاً 

الديكاريتّ. وتجارُب فرنسيس بيكن، والتغيرياُت السياسيَُّة عوامُل أّدت إىل ظهوِر حركِة 

اليهوديِّ  الرتاِث  يف  كام عرف  الوحي،  الكائِن عىل  الّديِن  انتقاِد  يف  متثَّلت  عنيفٍة  شكٍّ 

املسيحيِّ وقابله انتشاُر التأويِل للربوبيَّة كام وجدناه من قبُل يف فكِر نيوتن وقد تديَّن 

أغلُب مفّكري أوروبا به.

ًها ضدَّ مزاعِم امتالِك   وكان هؤالِء هم أصحاَب النقدِّ املعريفِّ للديِن، إذ كان النقُد موجَّ

ًها  –السيايسُّ موجَّ العميلُّ النقُد  السائدُة، وكان  الدينيَُّة  األفكاُر  بها  نادت  التي  الحقيقِة 

سِة الدينيَِّة ]]]. فقد أصدَر فولتري )1694-1778( سنة  ضدَّ الوظائِف اإليديولوجيَِّة للمؤسِّ

]1]-حسام اآللويس، الفلسفة و اإلنسان، دار الحكمة، ط 1، بغداد،1990، ص: 143.

]2]-انظر: خوسيه كازانوفا، األديان العامة يف العامل الحديث، ص: 46.

]3]-انظر: خوسيه كازانوفا، األديان العامة يف العامل الحديث، ص 47.
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)1732( »رسائَل من لندن بواسطة اإلنكليز« اتخذ فيها موقًفا معاكسا لشكل الحكم 

اإلنكليزّي آنذاك كام انتقد فيها الحكم املليك املطلق.  وقد أُحرق الكتاُب يف حينه، غري 

، عىل  أن صدوره يف ما بعد شّكل بدايًة لحركٍة فلسفيٍّة أصبح لها معًنى تاريخيٌّ عامليٌّ

الرغم من أنها مل تُفهم بصورٍة جيدة يف إنكلرتا آنذاك للظروف التي كانت إنكلرتا متّر 

، التي  بها. كام انتقد فولتري التعصب الديني ونادى بفكرة التسامح، إال أن الفكرَة األهمَّ

اشرتك بها يف نقد املؤّسسة الدينيّة مع باقي فالسفة التنوير هي تفسري الّدين بوصفه 

ومقموعاً. وكانت  الشعب جاهالً وخاضعاً  الكهنُة والُحّكاُم إلبقاء  مؤامرًة كربى حاكها 

ٌه إىل الكنيسِة،  عبارة فولتري الشهرية »فلنسحق الخسيس«]]]، إذ كاَن انتقاُد فولتري موجَّ

ودعا إىل التمرُِّد عىل سلطِتها وطالَب بتخيل الدولِة عن وظيفِتا يف رعايِة الكنيسِة بداًل 

كلَّ  وأنَّ  باإلنساِن  ترتبط  شخصيًَّة  قضيًة  العقيدَة  عدَّ  وقد  املجتمع.  أفراِد  رعايِة  من 

شخٍص مسؤوٌل أماَم خالِقِه، وعليه أالَّ يفرَض تصّورَُه الخاصَّ للعقيدِة عىل اآلخرين.]]] 

هولباخ  اتباُع  وكان  املدنيَِّة،  السلطِة  إىل  انحاَز  الكنسيِة  إىل  َه  املوجَّ النقَد  هذا  ولكنَّ 

مقتنعني بأنَّ الحاكَم الزمنّي، من خالِل إدارِة األمِل واملتعِة، يستطيُع االستغناَء عن الحاجِة 

، فالتضامُن األخرُي للنظاِم االجتامعيِّ ليس هو  إىل الرشعيَِّة الدينيَِّة أو االندماِج املعياريِّ

الكاهن بل الَجاّلَد]]]. وقد ساهَم يف هذا النقِد مونتسكيو)1689-1755( الذي رسَم مالمَح 

الحكومِة الصالحِة عىل أساِس مبدأِ فصِل السلطات، أي الفصل بني السلطاِت الترشيعيَِّة 

والتنفيذيَِّة والقضائيَِّة، وهو املبدأُ الذي يستطيُع تحقيَق الحريِة السياسيَِّة لألفراد. وقد 

دنيس  أيًضا  ونجُد  واألقواَم.  الشعوَب  يحكُم  الذي  ذاتَه،  البرشيَّ  العقَل  القانوُن  عدَّ 

ديدرو)1713-1784( قد أرشَف عىل وضعِ موسوعٍة فلسفيٍَّة شاملٍة للمعارِف اإلنسانيِِّة 

الجهِل  محاربِة  طريِق  عن  وتنويرِهم  األفراد  لدى   » نقديٍّ »حسٍّ  تربيِة  عىل  تساعُد 

والخرافِة، وتعريفهم مبنجزاِت العقِل يف املجاالِت العلميَِّة واألدبيَِّة والفنيَِّة واالقتصاديَِّة 

جميِعها. وكانت تلك الرؤيُة القامئُة عىل االرتياِب بالديِن، وكل أشكاِل اإلكلرييكيَّة، إذ قاَم 

جان جاك روسو)1712-1778( بتحليِل األشكاِل الثالثِة التي تمَّ طرُحها يف عرِص التنويِر 

]1]-نفس املصدر، ص 48.

[2[-Voltaire, F. M. in: Philosophische woerterbuch. s.630.

]3]-انظر: خوسيه كازانوفا، األديان العامة يف العامل الحديث، ص 89.
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وهي »ديُن اإلنساِن«، و »ديُن املواطِن«، و »ديُن الكاهِن« ويعدُّ الشكُل الثالُث هو 

مساوئه«]]]،  إثبات  يف  الوقت  إلضاعة  داعي  ال  بحيث  للغاية  جليٍة  بصورٍة  »السيئ 

لألفراِد،  الطبيعيَِّة  الحقوِق  وضامِن  السياسيَِّة  الحريَِّة  تحقيِق  إىل  دعا  أيًضا،  ولكنَّه 

التي تتوقُف عىل مدى متتعِ الشعِب بحِق السيادِة. وقد عدَّ الحريََّة جوهَر اإلنساِن، 

هو  للدولِة  أمُنوذٍج  أَفضَل  وأنَّ  الحريَِّة،  بضامِن  تلتزَم  أْن  السياسيَِّة  املؤسساِت  وعىل 

الرتبيَة  وأنَّ  وحاميِتها.  بتنفيِذها  الحكومُة  وتكتفي  القواننَي  الشعُب  فيه  يضُع  الذي 

الحريَِّة والدميقراطيَِّة  ِقيََم  املواطننَي يستوعبوَن  الليرباليََّة رضوريٌَّة، ألَنَّها كفيلٌة لجعِل 

العامة]]]. واملصلحَة 

كِّ والريبِة بالديِن يف القرِن الثامِن عرش فقد شكَّلت هذه  قْت حالُة الشَّ  وقد تعمَّ

األفكاُر التنويريَُّة بذوَر الوعي االجتامعيِّ والسيايّس، التي أمثرت يف نهاية القرن الثامن 

عرش مبادئَ الثورِة الفرنسيَِّة وتوجت باإلعالِن العاملّي لحقوِق اإلنساِن سنة )1789(. ويف 

القرِن الثامن عرش، ظهَر فيلسوفان، هام: ديفيد هيوم]]])-1711 1776م(، و إميانويل 

كانط )1724-1804م(.

ا هيوم فهو من أكرب الفالسفِة التجريبيني، عاَش يف عرِص التنويِر يف وقِت ظهوِر  أمَّ

الفالسفة: )فولتري وجان جاك روسو(. نرََشَ كتابَُه األهم »رسالة يف الطبيعة اإلنسانية« 

نِّ الثامنة عرشة، إنَّه »مل يشعر بأي إمياٍن بالدين منذ بدأ  وكان قد تعرََّض إىل تحوٍل يف السِّ

قراءة لوك وكالرك«. وحنَي بلَغ السابعَة عرشَة حتى كان قد خطَّط لرسالٍة يف الفلسفة... 

كان هيوم يرى أنَّ هناك منطني من التمثل لدى اإلنسان، األول: هو التصوراُت الحادَُّة 

واملبارشُة للعالَم الخارجّي، واآلخر: هو الذكرى املتعلقُة بهذه األحاسيس. إذ يدور تفكرُي 

هيوم عىل تحليِل املعرفِة كام تبدو للوجدان خالصًة من كلِّ إضافٍة عقليٍَّة عىل وفِْق 

، وهو يرى أنَّ املعرفَة يف جملِتها مجموعٌة من اإلدراكاِت، أي أفكاٌر بلغٍة  ّ املبدأ الحيسِّ

ومنها  معاٍن  أو  أفكاٌر  ومنها  انفعاالٌت،  منها  واإلدراكاُت  لوك،  بلغِة  معاٍن  أو  ديكارت 

]1]- خوسيه كازانوفا، األديان العامة يف العامل الحديث، ص: 48.

[2[-Rousseau, J.J. in: Philosophische Woerterbuch, s.516.

[3[-Hume.
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عالقاٌت بني املعاين بعِضها وببعض، وبينها وبني االنفعاالت، واالنفعاالُت هي الظواهُر 

الوجدانيَّة األوليَّة]]].

التي  هي  العالقُة  وهذه  الِعليَِّة،  عالقِة  لقيمِة  تابعٌة  فقيمتُها  الطبيعيَُّة  العلوُم  ا  أمَّ

تسمُح لنا باالستدالِل باملعلوِل الحارِض عىل العلَِّة املاضيِة، وبالعلِة الحارضِة عىل املعلوِل 

الباطِن، أو  املستقبِل. فهي ليسْت غريزيًة وليست مكتسبًة بالحسِّ الظاهِر أو الحسِّ 

فهاتان  والتقارن،  التشابِه  عالقتَِي  إىل  فأرجَعها  العليِّة  عالقَة  يحلُِّل  وهو  باالستدالل]]]. 

العالقتان هام األصليتان، وعالقُة العليِّة هي عادٌة فكريٌَّة مجردٌة من نوعهام، وما يُزعُم 

الالحِق  ِر  تصوِّ عدِم  عىل  قادٍر  غرَي  الفكَر  تجعل  العادَة  أنَّ  من  ناشٌئ  من رضورِة  لها 

وتوقُِّعِه إذا ما تصور السابق، والنتيجة تتمثُل يف عدِم وجوِد حقائَق رضوريٍَّة ومبادئَ 

، أمكن تصوُر اللِه نفساً كليًَّة،  مبعنى الكلمة]]]. ويقوُل أنّنا إذا شبّْهنا الكوَن بالجسِم الحيِّ

أو قّوًة ناميًة كالقوِة التي تُحدث النظاَم يف النباِت من دون قصٍد وال شعوٍر. ويقول أنَّ 

ِّ يعارُض القوَل بالعنايِة اإللهيِة. وليس وجوُد الرشِّ محتوماً كام يقولون، فمن  وجوَد الرشَّ

ِّ التي نشاهُدها يف عالَمنا]4]. وقد ترَك هذا  ِ جّداً تصوُر عالٍَم بريٍء من أسباِب الرشَّ املتيرسِّ

املوقُف الريبيُّ املعريفُّ أثرُُه من الدين ومن املعجزاِت اعتامداً عىل فلسفِة هيوم، فهو 

يرفُض أن يؤمن باملعجزاِت، ألنَّه ببساطٍة مل يرها بعينه.

 »إين أغبــط نفــيس عــى أننــي عــرثت عــى حجــٍة إذا صدقــت كانــت للعقــالِء 

ــد  ــكلِّ رضوِب الوهــم الخــرايفّ وســتكون إذاً نافعــًة أب واملثقفــنَي رادعــاً دامئــاً ل

الدهــر«]5]. 

ثمَّ يطلُق أشهَر فقراتِه فيقول:

»مــا مــن شــهادٍة تكفــي إلثبــات معجــزٍة، إال إذا كانــت الشــهادة مــن يكــون 

فيــه كذبهــا أكــرث إعجــازاً مــن الواقعــة التــي تحــاول إثباتهــا، فــإذا أنبــأين إنســاٌن 

]1]-يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة دار القلم، )د، ت( بريوت، ص 174.

]2]-املصدر نفسه، ص 174.

]3]-املصدر نفسه، ص 175.

]4]-كميل الحاج، املوسوعة امليرسة يف الفكر الفلسفي و االجتامعي، ص 6567.

]5]-ديفيد هيوم، مبحث يف الفاهمة البرشية، ترجمة: موىس وهبة، دار الفارايب، ط 1، بريوت، 2008م، ص: 159.
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بأنَّــه رأى ميتــاً يبعــُث، ســألُت نفــيس للتــو أيُّهــام أكــرث احتــامالً، أن يكــوَن هــذا 

الشــخُص خادعــاً ومخدوعــاً، أو أنَّ الواقعــة التــي يرويهــا وقعــت فعــالً. فــأوازن 

بــني املعجزتــني، وطبقــاً لرجحــان إحداهــام، أرفــُض املعجــزَة األكــرب. أوالً: ولــن تجد 

يف التاريــخ كلــه معجــزًة شــهد عليهــا عــدٌد كاٍف مــن النــاس، أوتــوا مــن صــادق 

اإلدراك والتعليــم والثقافــة مــا يؤمننــا أي انخــداع قــد ينخدعــون به، ومــن النزاهة 

التــي ال ريــب فيهــا مــا يرفعهــم فــوق أيِّ شــبهاٍت مــن دون أيِّ قصــٍد يف خديعــة 

غريهــم، ومــن الثقــة وحســن الســمعة يف أعــني البــر ]]].

ثانيــاً: مــا يجعلهــم يخــرسون الكثــري إذا ضبطوا متلبســني بــأي كذبٍة؛ ويشــهدون 

ــم،  يف الوقــت نفِســِه عــى وقائــَع وقعــت عالنيــًة، ويف جــزٍء مشــهوٍر مــن العالَ

مــام يجعــل الضبــَط أمــراً ال ميكــن تجنُبــُه، وهــذه الظــروُف كلُّهــا الزمــٌة إلعطائنا 

ــًة ضــدَّ  ــا يشــكُِّل دعــًوى قوي ــاً: إنَّ م ــر.]]]، ثالث ــَة يف شــهادِة الب ــَة الكامل الثق

ــِم الحوشــيَِّة  ــد األم ــرٍة عن ــِة هــو وجوُدهــا بوف ــاِت املعجــزِة والخارق كلِّ الرواي

ــا  ــَد شــعٍب حــرضيٍّ يكــوُن هــذا الشــعُب قــد ورثَه ــِة. وإذا ُوِجــدْت عن الجاهل

ــس  ــة والتقدي ــه مــع الهيب ــن نقلوهــا إلي ــال الذي عــن أســالِفِه الحوشــينَي الُجّه

الــذي يصاحــب دامئــاً اآلراء املوروثــة«]]]؛

َ العاملَ أو يثبُت وجوَد اللِه  ولكنَّه يف حواريٍَّة أخرى يؤكُِّد أنَّ العقَل ال ميكُن أن يفرسِّ

أبداً. فأيُّ امتياٍز خاصٍّ تنامُز به حركُة الدماِغ الصغريُة هذه التي نسميها الفكَر، حتى 

يتحتُّم علينا أن نجعلها أمُنوذجاً للكون كلِّه؟ بل يربط األمَر »بالوجدان« فبعَد أن أعياُه 

الجدُل حوَل مسائَل يقررُها الوجداُن يف رأِيِه أكرثَ مام يقررها العقُل ]4].

الفلسفِة  تاريخِ  ثورًة كربى يف  أنجزت  الكانطيَّة كانت قد  أنَّ  كانط، فال يخفى  ا  أمَّ

الحديِث قواُمها وضُع العقِل نفِسهِ أمامَ سؤاِل النقد، لقد أشاَر كانط إىل أّن التقييد عقٌل 

، أّما العقُل العميلُّ التطبيقيُّ املألوُف فهو أساُس الديِن، كام ناقَش دالئَل  علميٌّ نظريٌّ

]1]-املصدر نفسه، ص 160.

]2]-املصدر نفسه، ص 161.

]3]-املصدر نفسه، ص 164.

]4]-مات يف هدوء، »بغري أمل كثري« كام قال طبيبه يف 27 أغسطس 1776م. وميش يف جنازته جمع غفري برغم هطول املطر الغزير. وسمع صوت يقول »كان 

http://www.alsakher.com/showthread.php?t=123805 ! »ًكافراً«، وأجاب صوت آخر »ال يهم، فلقد كان رجالً أمينا
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وبراهنَي وجوِد اللِّه حيث أناَط براهنَي وجوِد اللِّه كلَّها، إىل اعتباراِت دالئِل املعرفة 

الفضُل  له  صاَر  وبذلك  الدينّي؛  بالخطاِب  الشكِّ  دوَر  ميارُس  كان  ولكنَّه  الّذاتية. 

امليتافيزيقا  وعموم  املسيحّي  لاّلهوِت  فلسفيٍَّة  أُُسٍس  من  تبّقى  ما  عىل  اإلجهاز  يف 

مثةَ  ليس  أنّه  قيَل  فقد  التنوير؛  أهل  لدى  الشكِّ  يكمُل مرشوَع  بهذا  الغربيّة؛ وهو 

َد الرضبةَ القاضيَة آلخِر قالِع اإلميان منذ ديكارت، أكرثُ ماّم قام به صاحُب  فعٌل سدَّ

كثريٍ  أذهان  راسخًة يف  القناعُة  باتت هذه  وقد  املحض،  العقِل  وناقُد  األنواِر  سؤاِل 

فيهم  مبن  اليوم،  وإىل  والعرشين(  عرش  والتاسع  عرش  )الثامن  القرون  فالسفِة  من 

مؤرخو الفلسفِة. وهذا الرأُي يقُع يف مقابِل رأٍي آخَر، يرى عكسَ ذلك متاًما، يرى يف 

امليتافيزيقيَِّة  األُُسس  بكّل  الكانطيّة محَض مسامحةٍ تحجبُ تسلياًم مضمًرا  املحاولِة 

قدوِم  يف  نيتشه  ير  فلم  تقويِضها]]].  سبيلِ  يف  األخرُي  هذا  ناضل  التي  والاّلهوتيَّة 

كانط ما هو جديرٌ بإحداِث التغيريِ يف أُُسِس الفلسفةِ األملانيَّة التي َوَسمها بأوصاٍف 

الجديِد  هذا  حقيقِة  عن  نيتشه  تساءَل  إذ  والبَلَه.  والخداِع  االنحطاِط  بني  ترتاوحُ 

الكانطيَّة حني قال:  الذي جاءت به 

»مــن أيــن ذلــك االقتنــاع األملــايّن، الــذي يُســمع صــداه إىل اليــوم، بأنــه بــدًءا 

مــن كانــط قــد حــدث انعطــاٌف نحــو يشٍء أفضــَل«]]]. 

داخَل  أقوى  بصورةٍ  تحّققت  قد  اإلميانِ  حتميَّة  أنَّ  ذلك  بعَد  سنكتشُف  ولكنَّنا 

الجدِل الكانطّي نفِسِه، حيُث إنَّ أُوىل عالماِت اإلخفاق يف تقويِض اإلمياِن، هي حنَي 

اُضطُرَّ هذا األخرُي إىل إحداث رضٍب من الرشِخ الوظيفّي بني عقلنِي، كان أحرى أن 

النظرّي  العقِل  حاقِّ  من  اإلمياِن  مسألِة  تهريبِ  يف  الكانطيَِّة  املحاولةِ  َح  تَطوُّ يُظهر 

إىل هامِش العقِل العميّل، الهامُش الذي يصبح مبوجب إطالقِه مركزًا يهّمشُ العقّل 

ِل األشياءِ مطلًقا. والفضُل يف دحِض مسألِة اإلمياِن ومعاودِة  النظرّي بوصِفِه حّدَ تعقُّ

آفاِق  انسدادِ  عن  حكايٌة  هي  األخالقّي  السؤال  خالِل  من  اللِه  لفكرةِ  التأسيِس 

املحاولَة  أعقبِت  التي  التاريخيَُّة  الُحَقبُ  أكَّدت  الله، ولقد  لفكرة  الفلسفّي  الدحِض 

]1]-إدريس هاين، يف املتاهة الكانطّية: محاولٌة يف نقد القانون األخالقّي الكانطّي،

]2]-املصدر نفسه وانظر: فريديرك نيتشه، عدو املسيح، ص 38.
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الكانطيََّة أنَّ األخالَق هي أعجُز ما تكونُ عن القيامِ يف دنيا الخلِق خارجَ الديِن أو 

بال رشِطه، أو من دون تقّمصِّ أدوارِِه ومتثّل وظائفه. ولو عرّبنا بطريقة مارتان بليز، 

اإلنسانيّة]]]. الِقيَم  سلَّم  قمة  تحتّل  الدينيّة  الِقيَم  فإنَّ 

يف  كامنٌة  الّدين  أصوَل  أّن  هي:  كانط  عقيدُة  كانْت  الرأِي  هذا  جانِب  إىل  ولكن   

اإلحساِس بواجباتنا األخالقيِّة. وأّن وجوَد اللِّه ال تثبتُُه املسائُل النظريَُّة امليتافيزيقيَّة أو 

علينا  يجب  كام  وجوِدِه،  وجوَب  يفرُض  الّذي  وتعاىل،  سبحانه  وجوَدُه  الحاجُة  تفرُض 

ُن لنا الّسعادَة، ويف أغلِب األحياِن  االعتقاد بخلوِدِه كأصٍل راسٍخ، وأّن سلوكَنا األخالقيَّ يَُؤمِّ

قد ال يكون السعُد واإلقباُل واليُرُس حليَفَنا يف هِذِه الدنيا، وهنا يجُب أن نفرَض وجوَد 

اللِّه، يك نرفَع من أذهانِنا املانَع من عدِم الجمعِ بني التقوى والسعادة]]].

 ويف القرن التاسع عرش قراءاٌت نقديًٌّة ذاُت طابَعٍ اجتامعيٍّ مثلَّها إميل دوركهايم 

النفعية  املعاير  املجتمع ال تحكمه سوى  أنَّ  أَكََّد األوُل  إذ  ماركس،  )1858-1917(، و 

وظيفًة  يؤيد  علامينٍّ  مدينٍّ«  »ديٍن  إىل  بالحاجة  فنادى  األنانّية،  الذاتّية  واملصلحة 

الرصاِع  عنده يف ظلِّ  السوسيولوجيُّ  الفكُر  وانبثَق  اندماجّيًة]]].   – معياريًّة  مجتمعّيًة 

من  الرغِم  وعىل  اإلدراك.  وآلياِت  الفهِم  تحليِل  يف  والتجريبيِّنَي  العقليِّنَي  من  كلٍّ  بنَي 

الديكاريت، من  املذهِب  املتساوِق مع  الفرنيّس  العقيّل  للتقليِد  ُعدَّ وفيّاً  الكبرية  نقوِدِه 

خالِل بحِثه يف األصوِل، وهي صفٌة اشرتَك فيها كلُّ اآلباِء يف هذه الحقبِة من الحداثِة يف 

الغرِب، والسيَّام القرن التاسع عرش حيث الثورة الصناعيَّة وهي حقبٌة غنيٌَّة بالتغيرياِت 

التي أحدثتها الثورُة الصناعيَُّة والثورُة العلميَُّة والثورُة السياسيَُّة وما صاحبها من انتشاِر 

 .[4[ الدينيَّةِ الظاهرِة  لتحليِل  بدايتها  إذ كرَّست معظَم جهوِدها يف  الَعلَْمنة والتحديث، 

ففي  ذاتها؛  السوسيولوجيِة  النظريِة  والدِة  لحظَة  الدينيِّ  االجتامِع  علِم  والدُة  وكانت 

أيَن يأيت  أنَّ أغلب اآلباِء يركِّزون عىل سؤاِل »األصول«، ِمن  الظروِف كان يُلحظ  هذه 

ُن من األفراِد الذي يتمتع بوجوٍد فريٍد من نوعه؟ وما هي  املجتمُع، هذا الكياُن املَُكوَّ

.Martin Blias, L›échelle des Valeurs Humaines, p 150 :1]-نفس املصدر السابق وانظر بواسطته[

ة القرن/ الحادي والعرشين امليالدي، مجلة آفاق الحضارة اإلسالمية العدد 10، تاريخ النرش: 2010/3/7 ]2]-مهدي گلشني، العلم والدين واملعنويّات يف ُسدَّ

]3]-خوسيه كازانوفا، األديان العامة يف العامل الحديث، ص: 49.

[4[-Trigano S., )2001(, Qu’est-ce que la religion? La transcendance des sociologiques, Paris, Flammarion,p,9.
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القوانني الخاصة باملجتمع؟ وكيَف ميكُن لعدٍد كبريٍ من البرِش، يتمتَُّع كلُّ واحٍد منهم 

ٍة أن يفكروا ويشعروا ويترصفوا بالطريقة نفسها؟ فتمَّ نقُل الديِن من  بحياٍة داخليٍَّة خاصَّ

الطابعِ العامِّ إىل الطابعِ الخاصِّ يف ظل )عدم اعرتاف الدولة وال ترتبط باالقتصاد –أي 

ما دامت مخصخصة واعترب السياسييون واملقاولون الليرباليون أن الدين بهذا الشكل 

يصبح مفيداً(]]].

يف  تجىّل  ما  وهذا  املجتمعّي،  الواقع  يف  املهيمنُة  هي  النفعيَِّة  الغاياِت  أنَّ  ويبدو 

بوظيفِة  يقوُم  علامينٍّ  مدينٍّ«  »ديٍن  إىل  بالحاجِة  نادى  الذي  دوركهايم  إميل  مقاربة 

معياريٍَّة اندماجيٍَّة بنظرِِه، وكأنَّه بهذا يناغُم تلَك الروَح الليرباليََّة النفعيَّة، فهو قد اعتقَد 

»بأّن العقل الجمعي هو أساس املثاليات األخالقية والقيم والدين، بل واملعرفة والتطور 

االجتامعي، ذلك ألن فرداً ما من األفراد ال يستطيع أن يُغريِّ من نظم املجتمع مهام أُويِت 

للمجتمع«]]]. مبعنى  الجمعي  العقل  عن رأي  اً  ُمعربِّ قّوٍة وسلطٍة، ما مل يكن ذلك  من 

أنَّ العقَل الجمعيَّ هو الذي يقوُم بتنميِط سلوكياِت الفرِد، وألنَّ العقَل الجمعيَّ َميَّاٌل 

إىل النفعيَِّة واألنانيَِّة، فال بدَّ أن يغدَو لهذه السلوكياِت تأثريُها عىل األفراِد، وقد حاول 

ديكارت أن يدرَس متثالِت العقِل الجمعيِّ من خالِل الديِن بكلِّ أبعاِدِه االجتامعيَِّة. وقد 

حاوَل قياس تأثري الدين يف كتابه األول »االنتحار«]]] فاحتوى بعَض التأمالِت الجوهريَِّة 

َق بعَد ذلك يف مؤلِفِه الثاين »األشكاِل األوليَّة للحياة الدينيَّة«  يف وظيفِة الديِن، إذ تعمَّ

الرغم  االنتحاِر عىل  لظاهرِة  دوركهايم من خالِل دراسِته  َق من هذا  تحقَّ 1912. وقد 

معدالِت  التبايِن يف  توضيَح  كان هدفُُه  بل  الشخيّص  االنتحاِر  بسبب  يهتم  مل  أنَّه  من 

انتحاٍر  إنَّه كان مهتاّمً بسبب وجوِد رشيحٍة معينٍة ِمن األفراد لها معدُل  االنتحاِر، أي 

أعىل من األخرين، واستبعد األسباَب البيولوجيَّة والنفسيَّة، ألنَّها ثابتٌة وأكَّد عىل العوامِل 

االجتامعيَّة والدينيَّة. فعرََّف االنتحاَر بأنّه: 

ــٍل إيجــايبٍّ  ــة عــن فع ــارشة الناجم ــري املب ــارشة وغ ــاة املب ــع حــاالت الوف »جمي

]1]-خوسيه كازانوفا، األديان العامة يف العامل الحديث، ص 48.

]2]-حسني فهيم، قصة األنرثوبولوجيا، املجلس الوطني للثقافة و الفنون و أآلداب الكويت، 1986، ص 172.

]3]-إميل دور كهايم، االنتحار، ترجمة، حسن عودة، منشورات وزارة الثقافة، ط 1، دمشق،2011.
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، مــن قبــل الضحيــة الــذي يعــرف أنّهــا ســوف تــؤدي إىل هــذه  أو ســلبيٍّ

النتيجــة«]]]. 

ُم االنتحاَر إىل أربعة أنواٍع:»االنتحار األناين« الذي يحدث غالباً حني يكون  فهو يقسِّ

االندماُج االجتامعيُّ ضعيًفا أو معدوًما، و »االنتحار اإليثارّي« الذي يحدُث يف املجتمعاِت 

ذاِت التكامِل العايل، حيُث ينظر لالحتياجاِت الفرديَِّة عىل أنَّها أقلُّ أهميًة من احتياجاِت 

املجتمعِ. فال يوجُد سبٌب لالنتحاِر سوى توِق الفرِد لقتِل نفِسِه نيابًة عن املجتمعِ، ومردُّ 

اإليثاريِّ  االنتحاِر  أسباِب معدالِت  من  اجتامعيٍَّة سوداويٍَّة هي سبٌب  تياراٍت  إىل  هذا 

العالية، و »االنتحار الالمعيارّي« الذي يحدُث حني تضطرُب ضوابُط املجتمعِ، وترتفُع 

كساِد  مثل،  املجتمَع  تعمُّ  التي  االضطراباِت  بسِب  االنتحاِر،  من  النوِع  هذا  معدالُت 

االقتصاِد، و »االنتحار القدرّي« ويظهُر يف املجتمعاِت القمعيَّة أكرثَ من الالزِم، األمُر الذي 

جعَل الناَس يُفّضلوَن املوَت عىل االستمراِر يف العيِش داخَل مجتمِعهم القمعّي ]]]. فإنَّنا 

نَلَمُس أنَّ دوركايم يتبُع يف سياِق تحليِل أشكاِل االنتحاِر تقديَم أسباٍب اجتامعيٍَّة دينيٍَّة، 

إْذ تنهُل نظريته يف سياِقها العام ِمن الديِن، والديُن يف نظرِِه يتضمُن مبدأَيْن رئيسني: 

»األول هــو أّن األفــكار الدينّيــة والطقــوس املتعلقــة بهــا ليســت إال رمــزاً للعقــل 

ــة  ــد للتجرب ــاين هــو أّن املجتمــع هــو املصــدر الوحي الجمعــي واملجتمــع، والث

الدينيــة، إذ هــو الــذي يجعلنــا نفــّرق تفرقــًة تاّمــًة بــني الحــيس والروحــي«]]].

ًدا من الظاهرِة الدينيَِّة وقد استثمَر النظرَة   و ماركس هو اآلخر شكََّل موقًفا متشدِّ

للمسألِة  األنرثبولوجّي  املنحى  انطلَق من  فقد  املتشدِد؛  نقدِه  بناِء  العلميََّة يف  املاديََّة 

الدينيَِّة متأثِّرًا باليساِر الهيغيّل وال سيَّام فويرباخ وموقفه من الديِن بوصِفِه »إسقاطاً« 

ذاتيّاً«)]4](. ثم تابَعُه ماركس ونيتشه وفرويد يف ثالثِة اتجاهاٍت مختلفٍة يف  و »استالباً 

التي وضَعها  الرسالِة  اللوثرّي يف  أيًضا يعودون إىل اإلرِث  للديِن. وهم  معرِض نقِدهم 

]1]-اميل دور كهايم، االنتحار، املصدر السابق.

]2]-نفس املصدر.

]3]-كميل الحاج، املصدر السابق، ص 228.

]4]-انظر بهذا الصدد: لودفيغ فويرباخ، جوهر املسيحية، ترجمة جورج برشني، دار الرافدين ط 1، بريوت، 2016.

نادية أحمد النرصاوي، فلسفة فويرباخ، دار الرافدين، ط 1، بريوت، 2016.
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الحريَِّة  مملكَة  بنَي  جذريّاً  صدًعا  أحدَث  الذي  وهو  املسيحّي(،  الفرد  )حريَّة  بعنواِن 

ًصا الحريَة لإلنساِن »الداخيّل«، والنطاِق »الداخيل« للفرِد، يف  ومملكِة الالحريَِّة، مخصِّ

حني يخضُع اإلنساُن »الخارجّي« بصورٍة ال تقبُل املعالجَة لنظاِم القوى الدنيويَّة]]].

فهذا املوقُف أصلَح مجاَل الديِن يف الفرِد عىل مستوى تجاربِه الدينيَِّة أي خصخصة 

الديِن، وعىل وفِق تلَك الرهاناِت جاءت أُطروحُة ماركس النقديَّة للديِن متأثِّرًة بتصوراِت 

فويرباخ القامئِة عىل أنَّ جوهَر املسيحيَِّة هو البرشيَُّة، وأنَّ الالهوَت هو األنرثوبولوجيا، 

ُد فويرباخ عىل أنَّ  وأنَّ موضوَع الديِن، أي اللّه، مجرُد تعبريٍ عن جوهِر اإلنساِن، ويشدِّ

نقطَة االنطالِق يف إلحاِدِه ليست املسلَّمَة الوضعيََّة املعرفيََّة والتي مفاُدها أنَّ »الديَن« 

َعبٌَث ومجرُد وهم، وال املسلَّمَة السياسيََّة املناهضَة لالكلريوس والتي مفاُدها أنَّ الديَن 

مؤامرٌة كهنوتيٌَّة، وأن األناجيَل منحولٌة وأن »حياَة املسيِح« أسطورٌة، بل األحرى االعرتاُف 

بأنَّ الديَن نفَسُه يعلُِّمنا اإللحاَد، وألنَّ »الديَن نفَسُه ...يف قلِبِه ويف جوهرِِه، ال يؤمُن بغريه 

ا الجانب األول فقد  يف املنظوِر املاركيسِّ يف الدين؛ يكون األوُل وصفيًّا، والثاين تقييميًّا. أمَّ

وصَف ماركس الديَن كمتغريٍ تابعٍ. وبعبارٍة أخرى، كان شْكلُُه وطبيعتُُه يعتمدان عىل 

االجتامِع الذي يراه كبًنى فوقيًّة خاضعٍة إىل تغرياِت البنى التحتيّة املتمثلِة بالعالقات 

االقتصاديَّة. وهذا ما تناوله ماركس وإنجلز يف األيديولوجيا األملانيَّة )1845-1846( فكانا 

يف االيديولوجيا متثياًل معكوساً للواقعِ، ثمَّ يجعُل من االقتصاِد البنيَة التحتيّة املمثلَة بقوى 

ِالفوقيّة املمثلة بالنظُِم السياسيَِّة والعوامل  اإلنتاِج وعالقاِت اإلنتاِج هي املحددة للبنية 

)النظريات،  واإليديولوجيا  والتعليم  والدين،  والقانوية،  السياسة  واملؤسساِت  الرمزيَّة 

واملفاهيم، والتمثالت(]]]، والجانُب الثاين يحتوي عىل عنارِص التقييم التي مبقتضاها يرى 

التشوِِّه االجتامعيِّ  أعراِض  االغرتاِب. بل هو عرٌض من  الديَن شكاًل من أشكال  ماركس 

. الديِن ضمن هذا التقييم ال ميكن فهمه  التي سوَف تختفي مع قدوم مجتمعٍ ال طبقيٍّ

ا يف التفكري  وِمْن ثَمَّ تقييمه مبعزٍل عن العامل الذي هو جزٌء منه، وهذا يُعدُّ بُعداً أساسيًّ

السوسيولوجّي.

]1]-خوسيه كازانوفا، األديان العامة يف العامل الحديث، ص 49.

]2]-دانيال هريفيه ليجيه، جان بول ويالم، سوسيولوجيا الدين، ترجمة، درويش الحلوجي، املجلس االعىل للثقافة، ط 1، القاهرة، 2005، ص 31-30.
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النقدّي الذي كان ماركس ميثل  للبعِد  انعكاساً  الجانبني كانا  وال شكَّ يف أنَّ هذين 

األثَر التنويريِّ فيه إذ كان »قد احتضن دعوة ذلك العرص القائم عىل التوظيف العقيل 

يف نقد الدين يف ضوء التقدم العلمي«]]]. ولكنَّ ماركس تجاوَز الجانَب املعريّف إىل تغيري 

املعرفيَِّة  املنظومِة  نقِد  القامئة عىل  التطبيقية«  »العلوم  يُسّمى  ما  بحثِه يف  عرَب  العامِل 

التي  اآلثاِر  جانِب  إىل  اإليديولوجيا  بعرص  متمثلًة  عرش  التاسع  القرِن  يف  بزغْت  التي 

خلَّفها التصنيُع، وتركت بصامٍت موجعًة يف الواقعِ االجتامعّي، وهنا كانت جهوُد ماركس 

ا ومنها الديُن، فجاَء  ا وسياسيًّا وثقافيًّ تكتشُف العامَل االقتصادّي وآثارَُه العميقَة اجتامعيًّ

ماركس سجنَي  يكن  و مل  البرشيَِّة،  التنميِة  وإحداِث  الواقعِ  تغيريِ هذا  أجَل  نقُدُه من 

الرؤيِة التنويريَّة ]]].

 ونقيُض هذا االغرتاِب هو الحريُة، وهكذا، يكون نرُش الحريِة وسيلًة لتقديِم األفراِد 

يقرتح  مل  »ماركس  الصدد،  هذا  ويف  ذلك،  رفِض  أو  قبوِل  خياَر  وَمْنِحهم  الحقيقِة  مع 

قط حظَر الديِن أو إقصاءه«. وهنا يحاوُل أن مينَح األفراَد حريَة التفكريِ خارَج ضغوِط 

الخاصِّ  الحيِِّز  إىل  العامِّ  الحيِِّز  من  الديِن  نقل  ثَمَّ  ومن  واكراهاتِها،  الدينيَِّة  سِة  املؤسَّ

بوصفه تجربًة فرديًَّة، وال يكتفي بهذا فقط، بل يرى رضورَة َعلْمَنَة الديِن نفِسِه. ونقُد 

هذا املوقِف ينعكُس أيًضا عند غراميش يف ما بعد إذ َخلَُص إىل أنَّ )الظاهرة الدينيّة هي 

ظاهرٌة دامئٌة ألنها ترتبط بالثقافة الشعبيّة، ثقافة الطبقات الثانوية، وهي الثقافة التي 

تغذي الحسَّ املشرتَك فيعوض محاربتها بالدعوة إىل اإللحاد ونبذ الدين(]]].

 وكانت هذه الرؤيُة االرتيابيُة العدميَُّة قد مارست نفيًا للدين، ونقالً له من الحيِز 

العامِّ إىل الحيِِّز الفردّي، وقد َعلَْمنت الخطاَب الدينّي، ولعلَّ هذا املوقَف هو ما دفَع 

فريدريش شاليرماخر يف كتاب »حول الدين خطابات إىل محتقريه من املثقفني« إىل 

ِة الديِن وفعاليتِه عىل الرغم من أنَُّه ينتمي إىل إرِث )لوثر(، فقال:  اإلقرار بقوَّ

[1[-Christiano 2008, p. 124.

]2]-لقد اعتمد الفكر التنويري عىل النقد بهدف االنتقال التدريجي من نقد الذات والعالقات االجتامعية إىل نقد املؤسسات التي أنتجت التامثالت والتصورات 

املختلفة لإلنسان يف الحقب السابقة، ثم لتستقر آليات النقد موجهًة نحو تشخيص سلبيات الفكر الديني واملامرسات السياسية لتصل إىل تأسيس حقوٍق جديدٍة ال 

عالقة لها بالحق اإللهي يف أصل السيادة. وقد كان هذا التحول التدريجي السبب الحقيقّي وراء تأسيس أخالٍق جديدٍة مستقلٍة عن الالهوت، أنظر: محمد بالراشد، 

التنوير األورويب: فكرة الحركة اإلصالحية يف العامل العريب، مجلة كتابات معارصة، النارشون للطبع والنرش، بريوت، 2009، ص 100.

]3]-حسن الصعيب، املاركسية والدين، دار التنوير، ط 1، بريوت، 2009، ص 92.
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ــة، وعندمــا يحمــل كل  ــه األصلي ــكل قوت ــن يف اإلنســان ب »عندمــا يتحــرك الدي

ملكــٍة مــن روحــه بتجــرٍب عــرب مجــرى اندفاعــه، فنحــن نتوقــع لــه أن ينفــذ إىل 

داخــل قلــوب كل الذيــن يعيشــون ويتنفســون ضمــن نفــوذه«]]]. 

وهذِه القوُة اإلميانيَّة هي التي تثبُت عقيدَة اإلنساِن إذ قال سورن كريكغارد: 

 ، بحقٍّ تستثمر  العدد  كثريُة  فهي  قويًة روحّياً  تكن  إذا مل  التي  العقيدة،  »هذه 

بحيث ال يتمكن املرء بحقٍّ )ال يتمكن املرء يف الواقع( من أن يحميها من الرياء 

والتعاليم املزيفة وغريها– إذاً فهي املسيحّية الحقيقة األصلّية«]]].

إنَّ هيمنَة الَعلَْمنَة يف مواجهِة الديِن يف الفكِر الغريّب أنتجْت ما هو مضادٌّ إىل الغايِة 

اُد، فهي قد منحت مجااًل أكرثَ سعًة النتشاِر األصوليّاِت الدينيَِّة]]]  التي كان ينُشُدها الُنقَّ

الغرِب  يف  الدولِة  من  املعتدلِة  الدينيَِّة  ساِت  املؤسَّ عىل  التضييَق  مستثمرًة  العامِل  يف 

وخطاِبها الَعلاَْمينِّ؛ ما ولََّد مواقَف مضادًَّة خصوصاً بعَد ما فقدِت الَعلَمنُة الرشعيََّة التي 

طاملا كانت الُعكَّاَز التي تعتِمُدُه تلك النقوُد.

المبحُث الثاني: النَّْظرُة العلميَُّة الجديدُة وعودُة الدِّيِن

املطلب األوَّل: النظرُة العلميَُّة الجديدُة:

َق هذا القرُن   تزايدْت خطى العلِم التقدميَُّة يف القرن الواحِد والعرشين، حيُث حقَّ

َم حلواًل ملشكالٍت ظلّْت قرونًا تبحُث عن إجاباٍت.  إنجازاٍت علميًَّة غرَي مسبوقٍة، و قدَّ

وهذه الخطى التقدميَُّة اتخذت طابًعا ثوريًّا يف املعرفِة و املنهِج بفضِل ما حققتُْه الفيزياُء 

ونظريّاٍت  ومناهَج  وتصّوراٍت  مفاهيَم  ترسيِخ  إىل  أدَّى  ٍم  تقدُّ من  وتطبيقاتُها  النظريَُّة 

ُه  فيزيائيٍَّة جديدٍة أصبحت محوَر فلسفِة العلِم يف القرِن العرشيِن، و البوصلَة التي توجِّ

املعرفَة العلميََّة و التفكرَي العلمّي... فتحّرَر العلُم يف القرَن العرشيَن من أغالِل تصوراٍت 

وأفكاٍر كبَّلِت الفكَر العلميَّ والفلسفيَّ طواَل ثالثِة قروٍن، ما أدَّى إىل عرقلِة مسريِة العلِم 

التقدميَّة. وهذه األغالُل نتجت عن تصّورات النظام اآليّل امليكانييّك الذي وضع صورتَه 

]1]-فريدريش شاليرماخر، »حول الدين خطابات إىل محتقريه من املثقفني »ترجمة، نبيل فياض وأنس الحراك، در الرافدين، ط 1، بريوت، 2018. ص 161.

]2]-كريكغارد، يف نقد الدين الجامهريي، ترجمة قحطان جاسم، منشورات اختالف، ط 1، بريوت،2015، ص 82.

]3]-انظر: أولفييه روا، الجهل املقدس، زمن دين بال ثقافة، ترجمة، صالح األشمر، دار الساقي، ط 1، بريوت، 2012.
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الحديثَة نيوتن، حيث نظَر نيوتن إىل الكوِن بصورِة آلٍة ضخمٍة منضبطٍة يف كلِّ أجزائِها، 

تدوُر هذه اآللة من دوِن انقطاٍع أو هدٍف، وعىل وفِق هذا التصوِر صاَغ نيوتن قواننَي 

]]]. إذ نرى أنَّ العلَم يف هذَه املرحلَة  امليكانيكا الشهريَة كجزٍء من النظاِم امليكانييكِّ اآليلِّ

يتبوأُ نزعًة وقّوًة تحرريًَّة، وهي ليس نزعًة بفضِل عثوِر العلِم عىل الحقيقِة، وال بفضِل 

تأثريِ  ِمن  بالحدِّ  املرحلِة  الريادّي يف هذِه  بفضِل دورِِه  املطلق، ولكن  الصحيِح  منهِجِه 

اإليديولوجياِت األخرى وهيمنِتها وعىل رأِْسها إيديولوجيُة الديِن]]].

ولكنَّ تحوالِت العلِم برؤيتِه الجديدِة النظريَِّة الفوضويَِّة الكايوس]]]، إذ يبدو أنَّ هذا 

بالتطوِر  القائلِة  التصوراِت  مع  تختلُف  علميٍَّة  مرجعياٍت  من  ينطلُق  باألساِس  املفهوَم 

حركٍة  يف  رصُدها  ميكُن  بالفوىض،  تُعرُف  مختلفٍة  فيزيائيٍَّة  قراءٍة  نحو  املتصاعِد  الخطِّيِّ 

رِة حيث غابِت القصديَُّة، فـ )الفوىض(]4] فرٌع جديٌد من فروِع العلِم التي تُعَنى  داخَل الذَّ

بدراسِة ظواهِر االضطراِب واالختالِل والالنظاِم والالخطِّيَّة، يف مختلِف املجاالِت، كاملناِخ، 

وأجهزِة الجسِم عند اإلنساِن، وسلوِك التجمعاِت الحيوانيَّة، فضالً عن االقتصاِد والتجارِة 

وحركِة األسواِق املاليَِّة، تطوراً نحو حركِة املجتمعاِت اإلنسانيَِّة والسياسيَِّة. )تبتدئ نظرية 

رشع  فمنذ  ويعجز.  التقليدي  العلم  عندها  يتوقف  التي  الحدود  من  كايوس  الفوىض 

العلم يف حل ألغاز الكون، عاىن دوماً من الجهل بشأن ظاهرة االضطراب، مثل تقلبات 

عمل  والتذبذب يف  وأعدادها،  الحية،  األنواع  يف  والتقلبات  البحر،  أمواج  املناخ، وحركة 

القلب والدماغ. إن الجانب غري املنظم من الطبيعة، غري املنسجم وغري املتناسق واملفاجئ 

واالنقاليب، أعجز العلم دوماً( ]5].

الفلسفة  يف  مقارباٌت  املتشضية،  األتيقيا  كتاب  البيولوجيا، ضمن  لعلم  السياسية  األبعاد  كشف  يف  ودورها  التطبيقّية  العلم  فلسفة  قطب،  ]1]-خالد 

التطبيقية، دار جيكور للطباعة والنرش والتوزيع، ط 1، بريوت 2016، ص 106-105

، ترجمة السيد نفادي، مكتبة األرسة، ط 1،  ]2]-كريم موىس، فلسفة العلم، دار الفارايب، ط 1، بريوت 2012 وانظر: بول فيريابند، العلم يف مجتمٍع حرٍّ

القاهرة، 2009، ص 93-92.

[3[-Chaos.

]4]-املوسوعة الحرة: https://ar.wikipedia.org/wikiواملعنى القديم للمفهوم كايوس: كاوس: هو الربة األولية لهذا الكون يف امليثولوجيا اإلغريقية وهي 

 )Οβίδιος( الربة التي تجسد املكان غري املحدد واملادة التي ال شكل لها والتي سبقت كلَّ خلِق وكلَّ خليقٍة وكلَّ ما هو معروٌف، أما الشاعر أوفيديوس

فقد وصف الربة كاوس بأنها املادة الخام املنفجرة التي ال حياة فيها وهي الربة التي ال حدود لها وال تكوين، إنها عبارة عن مجموعة بذوٍر متضاربٍة تعمها 

الفوىض العادلة. وهي القاع الذي ال نهاية لعمقه وكل ما يقع فيها يكون منجرفاً إىل ما ال نهاية هي نقيض األرض غايا )Γαία( املنبثقة منها، هي املكان 

الذي ال اتجاَه محتمالً فيه، إن وقع فيها يشٌء تناثر بكل االتجاهات، وهي الفضاء القاسم والفاصل ما بني السامء واألرض بعد انفصالهام عن بعضهم البعض.

]5]-جاميس غليك، نظرية الفوىض لالمتوقع، ترجمة: أحمد مغريب، الساقي، ط 1، بريوت،2008، ص 16.
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الِة بنَي  فهذه الرؤيُة العلميّة تقوُم عىل منٍت فلسفيٍّ جديٍد، وتدعو إىل املشاركِة الفعَّ

صاٍت  صاتِهم؛ فالتقسيُم التقليدّي للعلوِم إىل فروٍع مستقلٍّة وتخصُّ العلامِء مبختلِف تخصُّ

متباعدٍة، يُشكُِّل عقبًة يف طريِق التَّقدِم العلمّي، وقد بلَغ النجاُح مداه حنَي تحطَّمِت 

الحواجُز بني العلوِم، فربَز مفهوُم التطبيِق املتبادِل للخرباِت العلميَِّة، حيث ميكُن لكلِّ 

ِعلٍم أن يستفيَد من االكتشافاِت واألطروحاِت واالخرتاعاِت التي تأيت بها العلوُم األخرى 

وتكتشفها )وبعد عرش سنواٍت من تلك الجهود، صار مصطلح الفوىض الكايوس اخرتاعاً 

ُم تفسرًيا  لحركٍة متصاعدٍة أعادت صوغ املؤسسة العلميّة عامليّاً(]]]. إنَّ هذِه حنَي تحلُّ تقدِّ

يفرسِّ الفوىض التي عجز الِعلم الكالسييّك عن حلِّها، وما داَم يف العالَِم علامُء يبحثوَن 

يف قواننِي الطبيعِة، فسوَف يعاين من إهامٍل لظاهرة االضطراِب يف الغالف الجوّي، ويف 

البحاِر واملحيطاِت، ويف ظاهرِة التقلُِّب يف التجمعاِت الحيوانيَِّة الربيَِّة، وظاهرِة تذبذِب 

وميتلُئ  االستمراريَِّة  إىل  يفتقُر  الطبيعِة،  من  املنتظِم  غرُي  فالجانُب  والعقول.  القلوِب 

باألخطاِء. وهو ميثُِّل لغزاً للعلِم والعلامءِ. وقد كانت هناك جهوٌد كبريٌة يف هذا املجاِل 

حتى َعِمَل مديرو الربامِج الحكوميَِّة املنوِط بها تدبرُي املوارِد الالزمِة للبحِث العلمّي.

العرشين،  القرِن  علَم  بأّن  القوِل  إىل  الجديد(  )العلم  لهذا  الداعني  أقوى  ويذهُب 

سوَف يخلَُّد يف التاريِخ بسبب ثالثِة عوامَل هي: النسبيَُّة -امليكانيكا الكميَّة- الفوىض، 

ويذهبون إىل أبعَد من ذلك إذ يُعلنون أّن: )الفوىض( هي ثالُث أعظِم ثورٍة يف العلوِم 

الفيزيائيَّة يف القرِن العرشين.

النظريَُّة  العلميَِّة املعارصة، فغادرت تلَك  النظريَِّة   وكانت هناَك تطوراٌت كبريٌة يف 

امللموُس  الطابُع  انتفى  إذ  القدميِة،  النظريَِّة  يف  هيمنت  التي  املاديََّة  والحتميََّة  اآلليََّة 

للامدِة، وأصبَح اهتامُم علامِء الفيزياِء النظريَِّة بالطابعِ املجهريِّ للامدِة أي للذرِة ومكوناتها 

التي ميكُن أن تتحوَل من حالٍة إىل أخرى، أي تتحوُل املادُة إىل طاقٍة والطاقُة إىل مادٍة، 

دوِن  من  لألجسام  واملَْوجيََّة  الجسيميَّة  الطبيعَة  الكوانتم  نظريَُّة  أثبتت  أخرى  وبعبارٍة 

الذريَِّة. وتَِصُل هذ التطوراُت الفيزيائيَُّة إىل ذروتها مع نظريَِّة األوتاِر الفائقِة التي تهدُف 

إىل توحيِد كلٍّ من املكاِن والزماِن واملادِة، حيُث تشرُي هِذِه النظريَُّة إىل أنَّنا قد اقرتبنا من 

]1]-املرجع نفسه، ص 17.
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دٍة تنظُر إىل املادِة بوصفها مكونًة من أوتاٍر دقيقٍة جّداً يف حالِة اهتزاٍز  نظريٍَّة كونيٍَّة موحَّ

]]]. إنَّ نظريََّة األوتاِر الفائقِة هي آخُر صيحٍة يف هذا املجاٍل تُعقُد عليها أكرُب اآلماِل.  مستمرٍّ

واملنظومُة التي انصبّْت فيها كلُّ الروافِد الفكريَِّة الجديدِة تتناوُل عالََم صغرييات الصغائِر. 

رِة، أو فيزياَء الجسيامِت ذاِت الطَّاقِة العالية]]]. وعالََم الذَّ

 ويف هذا املطلِب سنقارُِب هذا التحوَل الذي أَصاَب العلوَم املعارصَة، و انعكَس عىل 

التأويالِت املعارصِة من الديِن وشكَّلت عودَة الديِن إىل الفضاِء العمومّي.

 والغايُة تكمُن يف معرفِة الحقيقِة كام يقوُل كاربوبر:

ــُف  ــفها. وكش ــن أن نكش ــن ميك ــًة، لك ــون محجوب ــد تك ــٌة، وق ــة بّين »الحقيق

الحقيقــة قــد ال يكــون يســرياً، لكــن متــى وقفــت الحقيقــة أمامنــا مكشــوفًة، 

ــة«]]].  ــا الحقيق ــرف أنّه ــا، وأن نع ــى أن نراه ــدرة ع ــا املق ــإّن لدين ف

لكن يبدو أنَّ الِعلَم يف عملِِه املستمرِّ من أجل اكتشاِف العالَم وفهِمه قد مرَّ بحقٍب 

رسعاَن ما تجاوزها وقد خلَق معها قطيعًة.

و كّنا قد تحدثْنا يف املبحِث األوِل عن النظرِة املاديَِّة للعلِم، ونحاوُل هنا أن نُْدرَِك 

املعارصِة  العلميَِّة  النظريَِّة  العلميِّ عىل وفِق  املنهِج  التي حدثت يف  العلميََّة  القطيعَة 

وحجِم التمفصِل الحاصِل يف الخطاِب العلمّي، و هذا سوَف يرتُك أثرََه يف عالقَة العلَم 

بالديِن بالتأكيِد؛ ولهذا سوَف نحاوُل عرَض التحوِل يف النظرِة املعارصِة للعلِم من بعِض 

املفاهيِم مثل: )العقل، والله، والعامل، واإلنسان واملجتمع، والجامل... إلخ( وهي مفاهيُم 

اًل بنَي النظرِة العلميَِّة القدميِة وتلَك الجديدِة. َشِهدْت تبدُّ

أوًل: مفهوُم العقِل:

 املقارنُة بنَي الرؤيِة املاديَِّة القدميِة كام يذكُر توماس هكسيل، وهو عاملٌ من علامِء 

]1]-خالد قطب، فلسفة العلم التطبيقية ودورها يف كشف األبعاد السياسية لعلم البيولوجيا، ص 107.

]2]-بول ديفيس وجوليان براون، األوتار الفائقة ”نظرية كلِّ يشٍء؟“ ترجمة، أدهم السامن، املعهد العايل للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، ط 2، دمشق، 

1997، ص: 12.

]3]-كريم موىس، فلسفة العلم، ص: 22.
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القرِن التاسعِ عرش، و)األفكار التي أعرّب عنها بالنطق وأفكارك يف ما يتعلّق بها إمنا هي 

ات جزئية(، أي إنَّ العقَل هو انبثاٌق من املادِة، خرُي طريقٍة للبحِث يف  عبارٌة عن تغريُّ

العقِل من زاويِة النظرِة القدميِة، وهي إظهاُر كيفيَِّة انبثاِق العقِل من املادِة. فهناك قوٌل 

لواحٍد من العلامء )إّن اإلرادة تؤثّر يف املادة، فقوله ليس كذباً فحسب وإمّنا هو هراٌء(]]]. 

إذ يوصُف العقُل: 

ــٍة لعمــل الجســم، ال  »يبــدو أن الوعــي مّتصــٌل بآليــات الجســم كنتيجــٍة ثانوي

أكــرثَ، وأْن ليــس لــه أيُّ قــدرٍة كانــت عــى تعديــل عمــٍل، مثلــام يــالزم صفــري 

البخــار مدكــة القاطــرة دومنــا تأثــري عــى آليتهــا«]]].

ولكنَّ الكشوفاِت العلميََّة الجديدَة جاءت مخالفًة ملا يف التصوِر القديِم إذ يرى الّسرُي 

َس فسيولوجيا األعصاب الحديثة:  تشارلز رشنغتون الذي يُعدُّ مؤسِّ

»هكــذا ظهــر فــرٌق جــذريٌّ بــني الحيــاة والعقــل، فالحيــاة هــي مســألة كيميــاء 

ــا العقــل فهــو يســتعيص عــى الكيميــاء والفيزيــاء«]]]. وفيزيــاء، أمَّ

فاإلحساُس عىل وفِق النظرِة الجديدِة ال يتوقَُّف عىل علَْمي الكيمياِء والفيزياِء، و ليَس 

ُه]4]. مقصوراً عليهام. إنَّ اإلدراَك الحيسَّ حقيقٌة، ولكن ليَس يف مقدوِر املادِة أن تُفرسِّ

، منذ بداياِت القرِن العرشين وحتى يومنا   وهِذِه التحوالُت الجذريَُّة يف الَفهِم العلميِّ

والغامِض  ِد  املعقَّ نحو  العلميَُّة  النظريَُّة  وانحازت  الرؤيِة.  تلَك  كَشفْت عن خطأِ  هذا، 

ِد  واملعقَّ الغامِض  ذلَك  استكشاِف  ُمحاَولَة  ا  وإمنَّ الغموِض،  وراَء  سعيًا  ال  كبريٍ،  بشكٍل 

ًدا يف فَهِمِه ومغزاه  وفَهِمِه كام هو، فإذا كان قََدرُنا أن يكوَن العالَُم الذي نعيُش فيه معقَّ

ة، فإنَّ العلَم ليس عليه إال أن يُِقرَّ بالواقعِ املوضوعّي من  أكرثَ ِمامَّ تأمُل البداهُة العامَّ

دوِن مساٍس بجوهرِِه أو تحريِفه]5].

]1]-روبرت م.أغروس وجورج ن.ستانسيو، العلم يف منظوره الجديد، ص 26.

]2]-نفس املصدر، ص 27.

]3]-نفس املصدر، 30-28.

]4]-نفس املصدر، ص 29.

]5]- صالح فليفل الجابري، فلسفة العقل التكامل العلمي وامليتافيزيقي، دار الفارايب، ط 1، بريوت، 2012، ص: 22-21.
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ثانًيا: مفهوُم المادِة:

ْل فيزياَء   أحرَز القرُن العرشون فتوحاٍت باهرًة واكتشافاٍت جديدًة بالفعل مل تَُكمِّ

أركاِن  أساسيَّنْي من  ركننْي  )1905م(  أنشتاين يف سنة  َهَدَم  إذ  بها،  أطاحت  بل  نيوتن 

فكريَتِ  التخيّل عن  إىل  الفيزياِء  علَم  قادت  ة  الخاصَّ النسبيَُّة  فالنظريَّة  القدمية،  املاديَِّة 

املكاِن املطلِق والزماِن املطلِق إىل األبد. وأكّدِت النظريَُّة النسبيَُّة أيًضا عىل تكافؤ املادِة 

والطاقِة يف الواقعِ بنتائَج مرتاتبٍة عىل محوريَِّة املراقب]]].

ا من علم الفيزياِء. ومل يَعْد يف مقدوِر الباحِث أن يعدَّ   وأصبح املراقُب جزًءا أساسيًّ

نفَسُه متفرًجا حياديًّا كام يف نظام نيوتن. ثُمَّ جاءت ميكانيكا الكمِّ فتضاعفت أهمية 

املراقِب يف النظريَِّة الفيزيائيَّة.

أو  العقل  »وجوَد«  ٍة  بشدَّ ُمنكرين  بعيٍد  غريِ  عهٍد  إىل  الطبيعيون  العلامُء  وكان   

العيانية  الفيزياِء امليكانيكيِّة والفيزياء  الباهَر الذي حّققه علُم  النجاَح  الروح، عىل أنَّ 

، وكذلك علُم الكيمياِء الذي حجَب الواقَع الجيّل القائَل بأنَّ األفكاَر والرغباِت  بصورٍة أعمَّ

والعواطَف ليست ِمن صنعِ املادِة. وكاَن مقبواًل عنَد العلامِء الطبيعيني عىل نحٍو يشبُه 

اإلجامَع عىل أن ال يشَء هناَك سوى املادة.

ثالًثا: الجماُل:

يف  العلامَء  يهدي  دلياًل  العلوِم  تاريِخ  من  عرٍص  كلِّ  يف  بالجامِل  اإلحساُس  كان   

كالوزِن  كميٌَّة  خواصُّ  إالَّ  لها  ليس  القدميِة،  النظريَِّة  وفِق  عىل  املادَة  ولكنَّ  أبحاثِهم، 

فالنظريَُّة  الخواّص،  ليَس من جملِة هذه  الجامَل  إن  والعدِد. حيُث  والشكِل  والحجِم 

القدميُة متيُل إىل جعلِِه خاّصيًّة من خواصِّ املراقِب ال صفًة من صفاِت األشياِء الطبيعيَّة ويف 

هذا يقوُل ديكارت: 

ــا يف الحكــم عــى الــيشء  »ال يــدل الجميــل وال البهيــج عــى أكــرثَ مــن موقفن

ــم عنــه«. املتكَلَّ

]1]-روبرت م.أغروس وجورج ن.ستانسيو، العلم يف منظوره الجديد، ص 30. وانظر: بول ديفيس وجوليان براون، األوتار الفائقة "نظرية كلِّ يشٍء؟"، ص: 
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 ويقول دارون: 

»مــن الجــيّل أن اإلحســاس بالجــامل يتوّقــف عــى طبيعــة العقــل بــرصِف النظــِر 

عــن أيِّ صفــٍة حقيقيــٍة يف الــيشِء محــلِّ اإلعجــاب«]]].

ويضُعُه فرويد يف دائرِة الغرائِز بقولِِه: 

»مــن دواعــي األســف أّن التحليــل النفــيس ليــس عنــده ما يقولــه يف الجــامل، وكلُّ 

مــا يبــدو مؤكَّداًهــو أنه مســتمدٌّ مــن مجال الشــعور الجنــيس«]]].

ا االختالُف بني الرؤيِة القدميِة املاديَِّة والرؤيِة الِعلميَِّة فهو اختالٌف كبرٌي، إْذ أجمَع  أمَّ

للحقيقِة  األساُس  املقياُس  الجامَل هو  أنَّ  العرشيِن عىل  القرِن  الفيزياِء يف  أبرُز علامِء 

العلميَِّة. إذ يرى ريتشارد فينامن]]]: 

»أّن املرء ميكن أن يستبني الحقيقة بفضل جاملها وبساطتها«]4](

، ومن املبادئ التي تُعتَمُد يف توصيِف الجامِل يف الرؤيِة العلميَِّة املعارصة ما يأيت:

- مبدأُ البساطِة: يستلزم شيئني اثنني –الكامَل واالقتصاَد– يقول هرني بوانكارية: 

»ألّن يف البســاطة والضخامــة كلتيهــام جــامالً ضمــن تؤثــر البحــث عــن حقائــق 

بســيطة وعــن حقائــق كبــرية«]5].

- مبدأُ التناسِق: أعلَن أنشتاين أنه »ال علم من غري االعتقاد بوجود التناسق الداخيل 

يف الكون«، والفيزياُء يف النظريَِّة الجديدِة هي من خواصِّ الطبيعِة، فهي بذلك تشقُّ 

طريًقا مشرتكًا بني العلوِم والفنوِن الجميلة.

- مبـدأُ التآلـِف: وهـو العنـرُص األخـرُي يف الجـامِل إذ قـال أدوار مانيـه: »الضـوء هـو 

الشـخصية الرئيسـة يف لوحـة الرسـم«]6]، فهـذِه اللوحـُة الكونيَّـُة تُعـربُِّ عـن التناسـِق 

]1]-املصدر نفسه، 44.

]2]-املصدر نفسه، والصفحة.

[3[-Richard Feynmann.

]4]-املصدر نفسه، ص 47.

]5]-املصدر نفسه، ص 48-47.

]6]-املصدر نفسه، ص 51.
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واالنسـجاِم يف وحـدٍة يحكُمهـا االنسـجاُم، ويف هـذا يقـول سـتيفن فاينبـريغ: 

ــامء يلتمســون الجــامل  ــا أّن العل ــم والفــن، أّولُه ــني العل ــاك أوجــُه شــبٍه ب »هن

والبســاطة، ونحــن نلتمــس ذلــك العتقادنــا بــأن القوانــني األساســّية التــي تُشــكِّل 

ركائــز الطبيعــة ال بــد أن تكــون بســيطًة..«]]].

رابًعا: اللُه:

ُة التي اسـتبعَدها أصحاُب النظريَِّة العلميَّـِة القدميِة، وأصحاُب  اللـُه هـو الفرضيَُّة املُِهمَّ

ـكِّ والتأويـالِت. ولكـنَّ الرؤيـَة العلميَّـَة اسـتطاعت مغـادرَة تلـَك األحـكاِم الشـموليَِّة  الشَّ

العدميَّـِة صـوَب إثبـاِت أنَّ الكـوَن لـه بدايـٌة ولـه نهايـٌة، َمـا أعـاَد االهتـامَم بفرضيـِة الله، 

ـٌق مـن ِخـالِل أَنَّ الكـوَن بأكملِه كلّيّـٌة واحدٌة قابلـٌة للبحِث العقيّل بأسـاليِب  وهـذا متحقِّ

ِعلَْمـِي الفيزيـاِء والفلـِك وصـواًل إىل االنفجـاِر العظيـِم، إذ اكتشـف إدويـن هابـل]]] أثنـاَء 

تحليلِـِه الضـوَء املنبعـَث من املجـرَّاِت البعيدِة أنَّ املجـراِت املمكَن رصُدهـا جميًعا يتباعُد 

بعُضهـا عـن بعـٍض، وكأنَّ هـذا هـو أوَُّل مفتـاحٍ ألرساِر تاريـخِ الكـوِن. فـإذا كانـت املجراُت 

تتباعـُد بعُضهـا عـن بعـض اآلَن فال بـدَّ إذاً أنَّهـا كانت يف املايض السـحيِق متَِّحـدًة، َما يدلُّ 

عـىل أنَّ للكـوِن بداية ً.

 ثُمَّ جاءت إشاراٌت ثانيٌة يف مجاِل الفيزياِء النوويَِّة. وقد كان كيميائيو القرِن التاسعِ 

مُس لغزًا إىل حني  مَس ال ميكُن أن تحرَِق وقوًدا تقليديًّا... وظلَّت الشَّ عرش يعرفون أنَّ الشَّ

الفيزيائيّان  العرشين، واستطاع  القرن  السنواِت األوىل من  النوويَِّة يف  الطاقِة  اكتشاف 

هانز بيثه]]] وكار فون فايتزماكر]4] )يف سنة 1938م( تقديَم تفسرٍي كامٍل لكيفيَِّة إنتاِج 

يف  كلُّها  الثقيلُة  العنارُص  كانِت  إْذ  النوويَِّة.  العنارِص  تحّوِل  من خالِل  للطاقِة  مِس  الشَّ

الكوِن قد تكّونت من الهدروجني يف تكوين النجوم، فال بدَّ إًذا من أنَّ الكوَن كلَّه تقريبا 

كان مركبًا يف البدايِة من الهدروجني، ومعنى هذا أنَّ الكوَن له بدايٌة. وكانت تلَك البدايُة 

]1]-املصدر نفسه، ص: 52.

[2[-Edwin Hubble.

[3[-Hans Bethe.

[4[-Carl von weizacker.
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مع االنفجاِر العظيِم حيث متكََّن كلٌّ من إرنو بنزياس]]] وروبرت ويلسون]]] من إثباتِِه ]]].

 فتلَك الرؤيُة الجديدُة يف العلِم املعارِص قد أحدثت تغيريًا عميًقا تجاه الدين، وهذا 

ما سوَف نقُف عنَده يف املطلب التايل.

يِن يف الغرِب: املطلُب الثاين: تجلِّياُت عودِة الدِّ

 من مالمِح تلَك التجلياِت يف الغرِب عقُد املؤمترات كام حدث يف سنة )1986(، إْذ 

ُعِقَد يف الهنِد املؤمتر العاملي للجمع بني العلم والدين اشرتَك فيه أكرثُ من )1100( عامٍل 

يف الفيزياِء والكيمياِء واألحياِء والفلسفِة والالهوِت وغريِهم من أنحاِء العالَم.

 وفُِتَحت أقساٌم تَهتمُّ بدراسِة الالهوِت، ففي )كمربدج( سنة )1998( منحت جامعُة 

أكسفورد مبلَغ مليوٍن ومئِة ألِف جنيٍه لتأسيِس فرِع العلِم والديِن. وكانت جامعة ليدز 

ِة بالبحِث يف التعامِل بني العلِم  ست مركزا للدراسات الوسطيَِّة املختصَّ أوَُّل جامعة أَسَّ

العلم  الدكتوراه يف  برنامٌج إلعطاِء درجِة  أمريكا وِضَع  والدين. ويف جامعة بوسطن يف 

والدين والفلسفة]4].

الدولِة واملجتمعِ  الوسيِط بنَي  الفضاَء العموميَّ هو فضاٌء رمزيٌّ يؤدِّي وظيفَة   إنَّ 

املديّن، وهو البيئُة التي تسمُح للطبقاِت والفئاِت االجتامعيَِّة املتنوعِة بالبحِث بطريقٍة 
حرٍَّة ونقديٍَّة لألعامل التي تتعهُد الدولُة بأدائها ]5](

وقد  الغرِب،  يف  والفلسفِة  الديِن  بنَي  يف  حاميًة  مناقشاٍت  يشهُد  الرمزيُّ  والفضاُء   

ِك يف الديِن، إذ كانت هناَك عالقٌة واضحٌة أقاَمها فالسفُة القرِن السابعِ  َق منهُج الشَّ تعمَّ

عرش والقرِن التاسعِ عرش قادت إىل حركٍة عدميٍَّة مارست إقصاًء عنيًفا للديِن ونقلتُْه من 

َر ماكس هوكهامير:  الفضاِء العامِّ إىل الفضاِء الخاص-كام ذكرنا يف املبحث األول- وقد صوَّ

َ عنه هابرماس:  »إّن موت الله  يعادل موت الحقيقة«، وهو ما عربَّ

[1[-Arno Benzias.

[2[-Robert Wilson.

]3]-انظر: روبرت م.أغروس وجورج ن.ستانسيو، العلم يف منظوره الجديد، ص 57-55.

[4[-Science & Spirit,vol.9,no.2,p.17.

]5]-حسن عفاري –معصومة بهرام، دور الدين يف الفضاء العمومي، مجلة االستغراب، 2018.
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»إن الحداثــة انتهــت مــع روســو وكانــط إاّل أّن مبــدأ العقالنّيــة هــو الــذي حــّل 

ــائل  ــه يف املس ــل الل ــة مث ــري املاديّ ــة أو غ ــل الطبيع ــة مث ــادئ املاديّ ــلَّ املب مح

ــة«]]]. العملي

أَمِنِه  عن  لإلنساِن  الدؤوُب  البحُث  قاَد  فقد  التحوُُّل،  جاَء  هذا  من  الرغم  وعىل 

ملشكالتِِه  جواٍب  عن  بحثاً  حياتِِه  يف  ِس  املقدَّ حضوِر  تعزيِز  إىل   ، والنفيسِّ االجتامعيِّ 

وتحدياِت الحياِة املعارصِة. ومن تجلياِت ذلك ما يشهُدُه الواقُع املعارُص من العودِة إىل 

، وبالخصوِص املجال التداويّل لألدياِن. ولكنَّنا وجدنا انبعاثًا للدين وعودًة له يف  القديسِّ

الفضاِء العمومِي يف الغرِب، ومردُّ هذا إىل العوامل اآلتية:

أواًل: نزعُة اإلنساِن الدينيَُّة وتعطُُّشُه املستمرُّ للجانِب الروحّي من ِجهٍة، ومن جهٍة 

ِ الفكِر املاديِّ املعارِص مبختلِف مقوالتِِه واتجاهاتِِه  أخرى اإلعالُن يف الوقِت ذاتِِه عن تعرثُّ

يف تقديم جواٍب عن أسئلِتِه الروحيَِّة، وهذا ميثُِّل حاجة اإلنساِن املعارِص )الغريّب( إىل 

جواٍب آخَر، يعيُد له ما افتقَدُه يف األول، وله املقدرُة التفسرييَُّة التجاوزيَُّة يف استيعاِب 

)اإلنسان الظاهرة( يف مختلِف جوانِبِه، ويحفظ للدين أصالته]]].

ثانياً: هناَك أثٌر للتحوالِت التي أصابت املشهَد العلميَّ وما أحدثَُه من قطيعٍة مع 

ثوابِت الخطاِب القديِم، وال بدَّ أن يكوَن لهذا تأثريُُه يف العالقِة بنَي العلِم والديِن يف ظلِّ 

ُد  هذِه التحوالِت العميقِة، ولكنَّ طبيعَة هذا القرِن هي أنَّه مضطرُب االتجاهاِت متعدِّ

املذاهِب، مل يتخْذ بَْعُد  مذهبًا حاساًم واضًحا سواًء كان ذلك يف الحقل األديّب أم الفنّي 

أم الفلسفّي بخالف القرِن التاسع عرش املنرصِم الذي بتَّ يف املوضوِع وحسب أن العلَم 

. كفيٌل بأن يخلف الفكَر الدينيِّ

للديِن  متنوعٍة  قراءاٍت  ظهوَر  لها  عرضنا  التي  العلميَِّة  التحوالِت  حصيلُة  وكانت   

رفعِت الحيَف الذي أحدثتُْه القراءاُت السابقُة، فأدَّى إىل هذا املوقِف الجديِد، وما عاناه 

العلميَُّة  املكتشفاُت  التحّوِل هو  ُغ هذا  املادِة. ومسوِّ العلامُء من صعوباٍت يف صميِم 

التي كان هدفُها العثوَر عىل التضامِّ بني الظاهراِت الطبيعيِة، وُوِصَف هذا التضامُّ بأنَُّه ال 

]1]-نفس املصدر السابق.

http://www.mominoun.com/articles ،2]-الحسن حام، النزوع الديني لإلنسان املعارص[
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ثَّ عن علِل  َ طبيعَة العلِم، وال أن يتحدَّ يستطيُع أن يقوَل شيئا عن الوجوِد، وال أن يفرسِّ

األشياِء. وأعتقُد أنَّ هذا وظيفُة البحوِث والدراساِت الدينيَِّة والفلسفيَِّة التي تحاوُل أن 

تضَع أَْوُجَه تالٍق بني العلِم والفكِر اإلنساينِّ بشكٍل عامٍّ والدينّي بشكٍل خاصٍّ يف سعيها 

قًة]]]. وأخَذ هذا األبعاَد اآلتية: إىل استثامِر املنجزاِت العلميَِّة استفادًة خالَّ

َسُة لألدياِن اإلبراهيميَِّة من معطياٍت  أّولها: النظُر إىل ما تحتوي عليه النصوُص املؤسِّ

عن اإلنساِن، تفسرياً وخطاباً، ومن هنا ظهرِت الحاجُة إىل دراسِة هذه النصوِص الدينيَِّة، 

لبياِن مقدرتها التفسرييَِّة يف مواكبِة اإلشكاالِت والتحديات التي يفرزُها الواقُع املعارص.

والعنايِة  التَّديُِّن  إىل  اإلنساِن  عودِة  من  املعارُص  الواقُع  يَْشَهُدُه  ملا  النظُر  ثانيها:   

السيايّس  ُس مرشوَعها  تؤسِّ التي  املتطرِّفِة  الدينيَِّة  التياراِت  من  عدٍد  ِس، وظهوِر  باملقدَّ

ِس. عىل الديِن واملقدَّ

 ثالثُها: النظُر لِموضوِع تكويِن اإلنساِن وخلِْقِه وما يشكِّلُُه ِمن أهميٍة معرفيٍَّة شغلت 

الدينّي،  االجتامع  علم  الدينيَّة،  األنرثوبولوجيا  النفس،  )علم  مختلفًة  معرفيًَّة  حقواًل 

الفلسفة( مع التبايِن الذي تكشُف عنه تلَك الحقوُل يف دراسِتها لإلنساِن، وقصورِها يف 

تقديِم جواٍب يستوعُب اإلنساَن يف مختلِف أبعاِدِه التكوينيَِّة والروحيَّة...]]].

أَثَر النظرياِت يف نقِد  التبايَن بني العلِم والديِن، تدرُِك   وهِذِه البحوُث التي تدرُِك 

التوصيفاِت الفلسفيَِّة التي اعتمدْت عىل توظيِف العلوِم املاديَِّة يف صورتِها القدميِة، من 

أجِل إقامِة ادعاءاتها العدميَِّة واإللحاديَِّة، ومن هنا تأيت رضورُة إضاءِة التحّوِل يف النظريَِّة 

ُغ تأويالتِها. وميكُن  العلميَِّة، من أجِل تفريغِ االدعاءاِت العدميَِّة من أيِّ سنٍد علميٍّ يسوِّ

رصُد التحوالِت يف املشهِد الغريّب حوَل العالقِة بني الديِن والعلم، منها:

أّواًل: هناَك بعُض األُطروحاِت التي تَرُصُد التحوالت:

 منها ما جاء به هابرماس يف دعوتِِه إىل عودِة الديِن إىل الفضاِء العمومّي انطالقا 

[1[-R. J. Russell, W. Stoeger and G. Cogne,op. cit,p. Mll-12.

http://www.mominoun.com/articles ،2]-الحسن حام، النزوع الديني لإلنسان املعارص[



707 َسْعَدُة الثِّغِظ إلى الفداِء السمعطّغ شغ الشرب

]]]، وهو الفعُل العقيلُّ الوحيُد الذي يرمي إىل فهم الحقيقة.  من تصورِِه عن »فعٍل تواصيلٍّ

. عىل الرغم  والفرُق املميُز له عن الفعل االسرتاتيجي هو أن الفعل التواصيلَّ غرُي تنافيسٍّ

من كونه عقالينَّ الصيغة فهو قائٌم عىل التواصل ومدفوٌع بالفهم التعاوين البيذايت]]] ومجرٌد 

من األنانيّة واملصلحة الذاتيّة«]]]. فهو بهذا يحاوُل البحَث عن أُفٍُق للحواِر، ال إقصاء الدين، 

فهو يرى هنا 

»إن دور فلســفة التواصــل النقــدي، يكمــن بوصفهــا اندماجــاً حّيــاً بــني التفكــري 

ــر  ــًة لتحري ــة، ومحاول ــة التمثيلّي ــم االجتــامع يف نقــد الدميقراطّي الفلســفي وعل

مجــال االتصــال اإلنســاين مــن قبضــة العقــل األدايت والتشــيؤ واالغــرتاب 

والســلعّية بالعــودة إىل الحداثــة نفســها، وقــد متــت إعادتــه مــن خــالل تحريــره 
ــة«]4] ــة والنزعــة العلمويّ مــن الذاتّي

التي متثَّلت يف العقِل األدايتّ لدى هؤالِء، وهو منطُق التفكريِ وأسلوبُهم يف رؤية العامل، 

فريى أيان كريب أنَّ مصطلَح األداتيَِّة يحمُل مضمونني، هام: أسلوٌب لرؤيِة العالَِم، وأسلوُب 

القيمِة فأصبَح يحكُم  الواقعَة عن  العمليِّة ويفصُل  النظريِّة، إذ يهتمُّ باألغراِض  املعرفِة 

العلوَم الطبيعيََّة والعلوَم االجتامعيَّة سواًء بسواٍء]5]، وغايتُُه التحرُُّر والعدالُة وإلغاُء التشيؤ 

واالغرتاب... فاملجتمُع الصناعيُّ املتقدُم يكشُف عن اغرتاِب اإلنساِن وتشيُِّئِه يف ظواهَر 

البريوقراطيَِّة  النُّظُِم  تسلُِّط  يف  أيضا  واالغرتاِب  التشيؤ  مقولة  وتظهُر  عٍة،  ومتنوِّ عديدٍة 

ِد الحاجاِت البرشيِّة وتقننِي  وأساليِب القمعِ اإلدارّي، واالغرتاُب اإلنساينُّ يظهُر يف عمليِّة توحُّ

أمناِط السلوك]6].

من  خاليٍة  لحياٍة  صوراً  يعرض  الدين  »أّن  يرصُد  نراه  املرجعيِة  هِذِه  من  وانطالقًا   

الشوائب وملهمٍة يف آٍن، ويُرغِّب أتباعه، ويُحرِّضهم عىل أداء أفعاٍل مقبولٍة ومفيدٍة« و 

[1[-action communicative.

[2[-Intersubjective.

]3]-املرجع نفسه، ص 417.

]4]-املصدر نفسه.

]5]-أيان كريب، النظرّية االجتامعّية من بارسونز إىل هابرماس، ت، محمد حسني غلوم، عامل املعرفة، ع 244، الكويت 1999م، ص: 315-318 وانظر، أبو 

النور حمدي أبو النور حسن، يورجني هابرماس االخالق والتواصل، التنوير، ط 6، بريوت، 2009م، ص: 46.

]6]-عبد الغفار مكاوي، النظرّية النقدّية ملدرسة فرانكفورت، ص: 44.
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»يدعو الفلسفة إىل التعلم من الدين، بدل الحلول محلَّه«، ويف النتيجِة يرى أنَّ »الدين 

ميكن أن يؤدي دوراً محورياً يف التعامالت واملناقشات االجتامعيّة«]]].

يِن: ثانًيا، هناك نقوٌد لهِذِه التحوالِت وعودِة الدِّ

الديِن.  املتطرفَة من  الغرِب وال سيَّام األشكاَل  الديِن يف  نقوٌد رصدت عودَة  هناَك 

ِد الَعلامنيَِّة التي جعلت  فهذه األطروحُة ترى أنَّ عودَة الديِن تأيت انعكاًسا لحالٍة التشدُّ

الدولَة تتدخُل يف صياغِة الخطاِب الدينّي املعارِص عىل وفِق آلياتها الَعلامنيَِّة فتساهم 

األصوليَِّة  اذَِّة  الشَّ الحركاِت  سيَّام  الغرِب، وال  التَّديِن يف  من  بروِز منٍط  يف  كبريٍ  إىل حدٍّ 

استثمرت  واإلسالِم  املسيحيَِّة  يف  األصوليََّة  أنَّ  ويبدو  االسالميَّة.  واألصوليَِّة  املسيحيَِّة  يف 

ساِت الدينيَّة. َد الغريّب اتجاَه املؤسَّ التشدُّ

فاألصوليَُّة ظاهرٌة عامليٌَّة متنوعٌة؛ فهناَك أصولياٌت دينيٌَّة مسيحيٌَّة ويهوديٌَّة صهيونيًٌّة، 

وهناَك أصوليٌَّة َعلامنيٌَّة، ألنَّ املشرتَك بنَي األصولياِت، كام يرى جان ديبوا هو املكوِّناُت 

األساسيًُّة لألصويّل، وهي: الجموديَُّة »رفُض التكيِّف« و »الجموُد املعارُض« لكلِّ منٍو، ولكلِّ 

تطوٍُّر، والعودُة إىل املايض و »االنتساُب إىل الرتاث« و »املحافظة«. وعدُم التسامحِ، االنغالُق 

والتحّجُر املذهبّي »التصلب« و »الكفاُح«، و »العناُد«. ويبدو أنَّ ظاهرَة عودِة الديِن يف 

الغرِب مرتبطٌة إىل حٍد كبريٍ مبنهجِ الدوِل الغربيَِّة يف تطبيِق الَعلامنيَِّة، ونقل الديِن من 

الجانِب العامِّ إىل الجانب الخاص، ومن ناحيٍة أخرى هي مرتبطٌة بظاهرِة العوملِة، فهناَك 

عالقٌة بنَي العوملِة وظاهرِة األُصوليّة يف الغرِب، وقد استثمرت الحركاُت األصوليَُّة املتطرِّفُة 

حثيٌث  جهٌد  هناَك  فكان  العاملّي.  للتسويِق  الدينيَِّة  األفكار  إىل  الرتويجِ  يف  املجاَل  هذا 

تقوُم به هذه الطائفُة يف االنتشاِر وحركِة التنصريِ العامليِّة، ويف هذِه املنافسِة بني الحركاِت 

املختلفِة تحاوُل الرتويَج ألفكارِها الدينيِّة، فكانت الطائفُة االنجيليُّة تحاوُل نرَش خطاِبها 

ا وإن تخلّت عن العالقِة التي تقيُمها مع بقيِّة الفرِق املسيحيِّة بنَي الثقافِة والديِن،  عامليًّ

ع  َد عامليّاً وإن تخلّت عن الثقافِة الغربيِّة من أجل التوسُّ فنجد هذِه األصوليّّة تحاوُل التمدُّ

واالنتشار ما جعل منها أصوليًّة متشّددًة مثلها مثل األصولياِت املسيحيَِّة األمريكيَِّة املتمثلِة 

بـ: )مورمورتيني، وشهود يهوه، واإلنجيلني، واملعمدانيني، والخمسينيني والسبتيني وأعضاء 

جيش الخالص(.

]1]-حسن عفاري –معصومة بهرام، دور الدين يف الفضاء العمومي.
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وكانت هذِه الطائفُة تؤكِّد عىل البعِد العميّل عىل حساِب البعِد الفكرّي، وهذا ما 

نَلَْمُسُه بقولهم: »إّن لدينا اإلمياَن، فينبغي أن يكون يف صميم حياتنا، وال أهميّة للمعرفة 

والثقافة إذا كانتا لتجاهل دعوة املسيح«، ويُعلِّق أوليفييه روا بقوله:»إنه زمن املؤمن 

املنطقي وزمن الجهل املقّدس«]]].

املسلمنَي  عىل  ضغوطًا  متارُس  الغربيََّة  الدوَل  فَنِجُد  اإلسالمّي  الصعيِد  عىل  ا  أمَّ

، ومنها ما  واملؤسساِت اإلسالميَِّة يف الغرِب، من أجِل غاياٍت متنوعٍة، منها ما هو سيايسٌّ

، ومنها ما هو اسرتاتيجيٌّ من خالِل تعاُملِها مع الدوِل  هو انتخايبٌّ، ومنها ما هو اقتصاديٌّ

يف الرشِق األوسِط. وهذه الغاياُت تقوُد الجامعاِت إىل االمتثاِل للدولِة، وتقديِم ضامناٍت 

ٍ من االجراءاِت  والخضوِع إىل ابتزاِز الدولِة أيًضا؛ ألنها ستكون قادرًة عىل فرِض عدٍد معنيَّ

حتَّى تضطَر تلك الجامعاُت إىل االعرتاِف الرسمّي بها؛ ومن أجِل هذا سوَف تسعى تلك 

الجامعاُت إىل الدفاِع والتكيُِّف والتوفيِق بنَي مهاجريَن سابقنَي ومسلمني حتَّى تضمَن 

ا من ناحيٍة أخرى]]]. لنفِسها قاعدًة اجتامعيًَّة من ناحيٍة، واعرتافًا رسميًّ

وعىل  الغربيَِّة  الدوِل  عىل  تردُّ  الغرِب  يف  اإلسالميََّة  األصوليََّة  الحركاِت  أنَّ  ونجُد   

الجامعاِت اإلسالميَِّة مًعا، وتستثمُر املعاناَة االقتصاديََّة التي يعانيها املسلمون، وصعوبَة 

تكيُّفهم االجتامعّي واالقتصادّي.

تتيُحُه  ما  باستثامر  اإلسالميَُّة  األصوليَُّة  الحركاُت  ازدهرت  فقد  أخرى  ناحيٍة  ومن   

الخناِق  تضييِق  أجل  من  الغرِب  يف  الدولُة  تعتمدها  ومامرساٍت  قواعَد  من  الَعلامنيَُّة 

ساِت املجتمع املديّن، وهي سياسُة الدوِل  ساِت الدينيَِّة وجعلها جزًءا من مؤسَّ عىل املؤسَّ

الَعلامنيَِّة يف الغرِب، التي تجلَّت َعلامنيتُها يف العزِل بنَي الديِن والثقافِة حنَي تدعو إىل 

مِج يف كياٍن دينيٍّ )مسلمني(، ونسياِن الهموِم الثقافيَِّة والقوميَِّة للمهاجرين، مبختلِف  الدَّ

الثقافيَِّة،  البيئِة  عن  الديِن  فصِل  عىل  القامئِة  العولَمة  ممكناِت  وتستثمُر  ثقافاتِهم، 

، مثلام تنترُش املسيحيَُّة –وال سيَّام اإلنجيليََّة- يف أفريقيا.  وانتشارِِه كديٍن خارَج وطِنِه األُمِّ

لذا أخذِت األصوليَُّة اإلسالميَُّة عقيدًة دينيًَّة تتجاوُز الثقافاِت التي جاَء منها املسلمون: 

عربيًَّة أو أمازيغيًَّة أو هنديًَّة أو فارسيًَّة، وتحاوُل دمَجهم بالعقيدِة وخطاِبها األيديولوجّي 

االحتجاجّي ضدَّ الغرِب وجربوتِه ومن أجِل قياِم دولِة الخالفِة ]]].

]1]-أوليفييه روا، الجهل املقدس، زمن دين بال ثقافة، ترجمة صالح األشمر، دار الساقي نط 1، بريوت، 2012م، ص 12-11.

، خليل أحمد خليل، ص 76. ]2]-متظر: أوليفيه روا، نحو إسالٍم اورويبٍّ

]3]-انظر: أولفييه روا، الجهل املقدس، زمن دين بال ثقافة، ترجمة، صالح األشمر، دار الساقي، ط 1، بريوت، 2012.
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 وهذه الرؤيُة ترى أنَّ انتشاَر الديِن بأشكالِِه املتواجدِة يف الغرِب كلِّها يقوُم بعزِل 

الديِن عن الثقافِة والبيئِة التي ظهَر فيها الديُن، وتحويلِِه إىل رؤيٍة عابرٍة للحدوِد أُصوليٍَّة 

َدٍة، وهذا حصل يف األصوليَِّة اإلنجيليَِّة واألصوليَِّة اإلسالميَّة. متشدِّ

خالصُة البحِث

املتحالفِة مع  الحديثِة  الغربيَِّة  الدولِة  نفِصلَها عن رصاِع  الجدليَُّة ال نستطيُع أن   -

الطبقِة الربجوازيَِّة يف رصاِعها مع السلطِة الدينيَِّة التي كانت متتلُك حضوًرا قويًّا مؤثِّرًا.

ُز لها إدارَة املجتمعِ بخطاٍب  - أُطروحُة الكنسيِة تنطلُق من الديِن كرأسامٍل معنويٍّ يجوِّ

. واألطروحُة املضادَُّة متثِّلُها سلطُة الدولِة الَعلامنيَِّة ورجاُل العلِم والفكِر، وتعمُل هذه  رعويٍّ

األُطروحُة عرَب توظيِف العلِم كمرجعٍ بديٍل للديِن مع تأويالٍت عدميٍَّة.

يِن والعلِم،  - يف ظلِّ هذا الرصاِع عىل احتكاِر إدارِة املجتمعِ ظهَر هناَك تضادٌّ بنَي الدِّ

، ويف مقابل ذلك اعتقدوا أنَّ العلَم هو املنهُج الذي يجُب  يُن بالجفاِء الِعلميِّ إذ نُِعَت الدِّ

أْن تخضَع له أعناُق بني البرش.

طحِ مَع ظهوِر عرِص التنويِر أو عرِص النهضِة  - بدأت قضيُة الرصاعِ تطفو عى السَّ

أساِس  املطلقِة، عىل  الكنيسِة  بحزٍم ضدَّ سيطرِة  العلِم  رجاِل  وقوُف  وبدأَ  األوروبيَِّة، 

النظرِة املاديَِّة العلميَِّة التي تؤكِّد ال وجوَد إالَّ للامدةِ ، وأنَّ األشياَء جميَعها قابلٌة للتفسريِ 

بلغته فحسب.

 وهنـا نسـتطيُع القـوَل أنَّ هناك َخطنّْي للنظـرِة املاديَِّة القدميـِة، األول: مُيثِّلُُه االنجاُز 

ُة االختيـاِر وهاًم من األوهـاِم، ما دامـِت املادُة  م أْن تكـوَن حريَـّ ، وهكـذا يتحتَـّ العلمـيُّ

َط أو تهدَف إىل أيِّ يشٍء  ، وألنَّ املادَة عاجزٌة عن أن تَُخطّـِ غـرَي قـادرٍة عـىل التَّرصُِّف الحـرِّ

فـال سـبيَل إىل العثـوِر عىل حكمـٍة وراَء األشـياِء الطبيعيَِّة بغريِ العقـِل ذاتِِه.

العلميَّ  اإلنجاَز  ارتيايبٌّ« يستثمُر  تياٌر »فلسفيٌّ  العلِم هذا هناك  تياِر  - إىل جانِب 

َ عنه  ويعمُل عىل توظيِفِه يف نقِد املجتمعِ والسلطاِت السياسيَِّة والدينيَِّة. وهو ما ُعربَّ

البرشيَّ هو  العقَل  أنَّ  انطالقًا من  النقديَِّة،  للروِح  انبعاثًا  بكونِِه  بالتنويِر، وقد وِصَف 

املصدُر الوحيُد للمعرفِة الصحيحة واملعرفِة األخرى.

ا، هيمنت عليه روُح  ا عقليًّا علامنيًّ - السامُت العلميَُّة التي بلورت عهًدا جديًدا غربيًّ
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الشكِّ والعدميَِّة، ويف النتيجة هيمنت تلَك الروُح املاديَُّة عىل الروِح الغربيَِّة التي قلَّصت 

. يِن ونقلتُْه من املجاِل العامِّ إىل املجاِل الخاصِّ مساحَة الدَّ

ُ عن تضادٍّ بني العلِم  ا يعربِّ - يبدو أنَّ الرصاَع هو إشكاليٌَّة غربيٌَّة وليس خطابًا كونيًّ

والديِن، بل هناك ما يخالُف هذه الحالَة إذ ال نجُد يف التجربِة الدينيَِّة اإلسالميَِّة يف حدِّ 

ذاتها تناقًضا بني العلِم والديِن، بل عىل عكس ذلك يعدُّ العلُم نوًعا من العبادةِ  وواجبًا 

ا يستحقُّ الثناَء واإلثابَة، فعالقُة العلِم بالدين اإلسالمّي هي عالقٌة عضويٌَّة ال  ا دينيًّ رشعيًّ

فكاَك لها.

اٍد لها من الغرِب ذاتِه عنَد تغليِب العلِم عىل   وهي إشكاليٌَّة غربيٌَّة مل تُْعَدْم من نُقًّ

يِن وإقصاِء اللِه ِمن مركزيَِّة العالَم َعرْبَ تفسريِ الظواهِر عن طريِق ظواهِر الدنيا، وهذ  الدِّ

يقوُد إىل ترِك مصريِ العالَِم تحَت رحمِة قًوى عمياء.

- لقد تزايدت خطى العلِم التقدميَُّة يف القرن العرشين، حيث حققَّ هذا القرُن إنجازاٍت 

هََدَم  إذ  إجاباٍت،  تبحُث عن  قرونًا  َم حلواًل ملشكالٍت ظلَّت  قدَّ و  غرَي مسبوقٍة،  علميًَّة 

)أينشتاين( يف سنة )1905( ركننِي أساسينِي من أركاِن املاديَِّة القدميِة؛ فنظريتُُه النسبيَُّة 

الخاصُة قادت علَم الفيزياِء إىل التخيّل عن فكريت املكاِن املطلِق و الزماِن املطلِق إىل األبد. 

وأكَّدِت عىل تكافؤ املادَِّة والطَّاقِة يف الواقعِ يف نتائَج مرتاتبة عىل محوريَّة املراقِب.

ُة التي استبعَدها أصحاُب النظرِة العلميَِّة القدميِة وأصحاُب  - الله هو الفرضيُة املُهمَّ

الشموليَِّة  األحكاِم  تلَك  مغادرَة  استطاعت  العلميَّة  الرؤيَة  ولكنَّ  والتأويالِت،  الشكِّ 

الله،  بفرضية  االهتامَم  أعاَد  ِمامَّ  نهايُة؛  وله  بدايٌة  له  الكوَن  أنَّ  اثبات  العدميَِّة صوَب 

وهذا متحقٌق من خالِل أنَّ الكوَن بأكملِِه كليٌَّة واحدٌة قابلٌة للبحِث العقيّل بأساليِب 

فرٌق  ظهَر  البايولوجيا  مجاِل  ويف  العظيِم.  االنفجاِر  إىل  وصواًل  والفلِك  الفيزياِء  علمي 

ا العقُل فهو يستعيص  جذريٌّ بني الحياِة والعقِل؛ فالحياُة هي مسألُة كيمياء وفيزياء، أمَّ

عىل الكيمياء والفيزياء.

، إىل تعزيِز  ؤوُب لإلنساِن إىل التحّوِل عن أمِنِه االجتامعيِّ والنفيسِّ - قاَد البحُث الدَّ

الحضوِر املقدس يف حياتِهِ، بحثاً عن جواٍب ملشكالتِِه وتحدياِت الحياِة املعارصِة، ومن 

التداويلَّ  املجاّل  والسيَّام  القديّس،  إىل  العودِة  من  املعارُص  الواقُع  يشهُدُه  ما  تجلياتِِه 

لألدياِن.
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