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امل
بتدأ
العائد إلى َو ْحيِ ه
العلم
ُ
ُ
محمود حيدر
ٍ
ثنائيات مثري ٍة لإلشكال وااللتباس ،كثنائ ّية الدين والعلم.
قل أن نقرأ يف حقول التفكري عن
َّ
حتى لتبدو الصورة وكأ ّن اختصاماً تكوين ًّيا بني طرفيها ال يقبل اللقاء واملصالحة .وهي كنظرياتها
ت مبقدمات ملتبس ٍة لتنتهي إىل نتائج ملتبسة .كام لو أن قَ َد َر العقل
من متناقضات الحداثة جيئَ ْ
الحديث من ِ
السة مع املسيحيّة ،أن يأنس إىل فتنة املفاهيم وال يفارقها البتَّة.
بعد ما قطع حبل ُّ َّ

من أجل هذا ُع َّدت فرض ّي ُة املخاصمة بني العلم والدين ،إحدى أبرز سالالت الحداثة كام
يتبي لنا أ ّن هذه الفرضيّة مل تكن مج ّرد
هو حال العقالنيّة والعلامنيّة واإللحاد املعريف .ولسوف َّ
ٍ
فلسفي أقام ال ِفرقة بني عاملني متاميزين ،وإنّ ا لتُعرب عن سريور ٍة حضاريّ ٍة طبعت الروح
موقف
ٍّ
الغربيّة بطبعها سحابة قرونٍ متصلة.

أطروحة التناقض بني العلم والدين إذا ً ،قضيّ ٌة ساري ٌة يف مجمل الحقول املعرفيّة للغرب
الحديث .فهي تبدأ من امليتافيزيقا ،ثم تتم ّدد يف أعامق املنهج الحاكم عىل العلوم اإلنسانيّة
كافة .لهذا جاز القول أ ّن لحظة الفصل بني اإلميان الديني وتط ّور العلوم ،وإن كانت حدثاً حضارياً
بدأت معامله يف عرص النهضة ،إال أ ّن تأسيساتها األنطولوج ّية تعود إىل التنظري اليوناين ،وتعييناً
ظل
عقب اإلنقالب األرسطي عىل األفالطون ّية .فعىل م ِّر األحقاب الالّحقة عىل ذاك التأسيسّ ،
يُرى إىل ثنائ ّية العلم والدين ضمن معادل ٍة متامدي ٍة من التناظر املستحيل .وأما التحوالت ال َب ْعديّة
التي جرت يف مجايل الالَّهوت والفلسفة والعلوم االجتامع ّية واإلنسان ّية ،فلم ت ُن ِه االحتدام ،بل
ستفيض إىل تعميقه بوسائط ومناهج مستحدثة.
وأن كانت مسالك السجال الفلسفي والسوسيولوجي حيال هذا اإلشكال ،فسيكون علينا
ّ
أي مساف ٍة ميكن العل ُم أن يأخذ
ـ لدوا ٍع منهج ّي ٍة ـ حرص املقاربة بالسؤال األسايس التايل:إىل ِّ
بسيَان اإلرادة اإلله ّية يف الكون؟
َ
الفعل اإللهي بعني االعتبار ويُق َّر َ َ
جه حرصا ً إىل
هذا السؤال يستبطن استفهاماً مركباً :من ناحي ٍة هو استفهام إبستمولوجي (معريف) يتو ّ
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ٌ
أنطولوجي يدور مدار الفلسفة وهمومها امليتافيزيقيّة.
سؤال
العلم آمالً منه اإلجابة ،ومن ناحي ٍة ثاني ٍة هو
ٌّ

ٍ
كواحد من أهم مفاتيح السجال حول منزلة
كل حال ،ينبغي علينا النظر إىل السؤال بجناحيه
يف ّ
ب الرجوع إىل
الدين يف العقل العلمي الحديث .ومل َّا كان التحقُّق من القضيّة متعلقاً باملنهجَ ،و َ
ج َ
ماهيّة نظريّة املعرفة التي أخذت بها ميتافيزيقا الحداثة من أجل التع ّرف عىل تلك القضيّة ومشكالتها.

تخلص ميتافيزيقا الحداثة إىل االعتقاد بأ ّن فهم العلم يُنجز وفق الرشوط الخاصة به ،وال يعتم ُد
ري شديد الكثافة ملرياث عرص التنوير
عىل ِّ
أي يش ٍء خارج ذاته .هذا املعتقد هو يف الواقع تظه ٌ
كل إشار ٍة إىل الدين أمرا ً فائضاً
الذي نظر إىل العالَم كآليّ ٍة ماديّ ٍة مستقلّة .وتبعاً لهذه النظرة ُع َّدت ّ
عن الحاجة ونزوعاً إىل الالَّعقالنيّة .مر ُّد ذلك كلّه إىل تسليم الحركة التنويريّة ،املطلق بق ّوة العقل
البرشي وقدرته عىل تذليل االستعصاءات التي تعرتض اكتشاف الكون وفهم أرساره .لذا غالباً
ما جرى التعامل مع العقالن ّية كحقيق ٍة قُصوى .حتى لقد أوشك كبار فالسفة الحداثة وعلامئها
ح ِّولت الكنائس بعد الثورة الفرنس ّية إىل "معابد للعقل" .يومذاك بدت
عىل "تأليهها" مل ّا رأوا كيف ُ
العقالن ّية -وهي يف غلواء توت ّرها -أدىن إىل عقيد ٍة مرادف ٍة لإللحاد ومنتجة له يف اآلن عينه.
خضعت للتحديات التي افرتضتها حركة "ما بعد الحداثة".
حت حتى
ْ
لك ّن النزعة العقالن ّية ما ب ِر َ
قامت هذه األخرية عىل نقد وتفكيك قيم الحداثة ال بقصد بناء نظام قيمٍ بديل ،وإنّ ا إلطالق سيلٍ
هائلٍ من األسئلة ال يزال أكرثها ممتنعاً عىل اإلجابة الناجزة يف التفكري الغريب املعارص .وما من شك،
ٍ
تقويض لثوابت النظام الحدايث ،وما نجم عن ذلك من فوىض
فإىل ما اقرتفته ما بعد الحداثة من
عارمة يف عامل األفكار ،فإنّها أسهمت أيضاً بتقويض األساس املنطقي للعلم الطبيعي .والذي تجدر
رسهم ما قامت به حركة ما بعد الحداثة حيال ا ّدعاءات
اإلشارة إليه أ ّن بعض املفكرين والالهوتيني َّ
العلم .هؤالء أغواهم الظن بأ ّن ما حصل سوف يفسح يف املجال أمام تسييل الدين يف املجتمعات
امل ُ َعلْ َم َنة .ثم ذهبوا إىل تسويغ م َّدعاهم بف َرضَ يّ ٍة تقول :إن مل يستطع العلم ا ّدعاء الحقيقة ،فإنّه ال ُيكنه
استبعاد الدين والتعامل معه عىل أساس أنّه باطل .لكن هذا االستنتاج ما لبث أن ارت َّد عىل الدين وعىل
العلم سوا ًء بسواء .فقد أنزلَتْ ُهام تنظريات ما بعد الحداثة منزالً واحدا ً ،وحكمت عليهام مبعيا ٍر واحد.
سى أيضاً عىل الدين .إذ بانتفاء سبب
والنتيجة املنطق ّية :أ ّن الحكم عىل العلم بالعجز والبطالن َ َ
االنشغال بحقل العلم ،ـ كام تزعم هذه التنظريات ـ ينتفي سبب اإللتزام بالحقل الديني.
***
الحاصل أ ّن شيئاً جوهرياً يف مقاصد العقالنيّة مل يحدث ألجل التمييز بني موقف الحداثة وما
بعدها ،تجاه األمر الديني .لقد ورثت ما بعد الحداثة عن الحداثة عقالن ّيتها لتكون إحدى أه ّم مرتكزاتها
األيديولوج ّية .استظلّت بها لتميض بعيدا ً يف تقديس العلم ،ثم لتح ّول العامل النيو-ليربايل املعارص
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إىل كينون ٍة تقنيّ ٍة خرساء تدير ذاتها بذاتها .لقد أعلنت جهارا ً أ ّن الكون يعمل عىل نحو ما يعمل العقل
كل ما يدخل
حني يفكّر بصور ٍة منطقيّ ٍة وموضوعيّ ٍة؛ يف حني أ ّن اإلنسان ميكنه يف نهاية األمر أن يفهم ّ
خربته متاماً كام يفهم ،مشكل ًة رياض ّي ًة أو ميكانيك ّي ًة بسيطة .وبالتايل فإ ّن القدرات العقل ّية التي كشفت
أي آل ٍة منزل ّية ،سوف تكشف له يف نهاية املطاف،
لإلنسان سبيل صنع واستخدام وتشغيل وإصالح ّ
كل يشء عن املوجودات األخرى .لهذا مييل املفكر العقالين إىل املوقف القائل
السبيل إىل فهم ّ
بأ ّن املعقول هو الطبيعي ،وال وجود ليش ٍء خارقٍ للطبيعة ،وأقىص ما يُعرف به هو املجهول الذي قد
يصبح يوماً ما معلوماً وال مكان يف مخططه الفكري لقوى خارقة .وتبعاً لهذه السامت تنزع العقالن ّية
قابل للفهم،
بكل ما هو غيبي ،ثم لتكتفي بالطبيعي ،الذي يؤمن املفكر العقالين أنّه ٌ
إىل عدم اإلقرار ّ
وأن السبيل إىل فهمه يف الغالب األعم يتم عرب ما سمي بـ "مناهج ووسائل البحث العلمي"...
***
دأبت العقالن ّية الجائرة عىل االكتفاء بخطابها األحادي ،وأعرضت يف الغالب األعم عن اإلصغاء
لنداء اإلميان .وما كان هذا ليكون إال بسبب االختالل املنهجي بني منطق عمل العلم ومنطق عمل
ج ٌة منطق ّي ٌة أوردوها عىل النحو التايل :بينام تدخل أسئلة الوجود
العقالن ّية .وللنظَّار يف هذا املضامر ح ّ
الكربى يف اهتاممات العقالين ،تتوارى هذه األسئلة أو قد تصل ح ّد التب ّدد لدى علامء الرياضيات
كل من هذين الحقلني .ولو أخذنا
وفيزياء الطبيعة .رمبا هذا هو الفارق الجوهري بني املشتغلني يف ّ
العلم مبعنى نسق املعارف العلميّة املرتاكمة (أي املنهج العلمي) فإنّنا لن نجد له رابطة اعتنا ٍء
بامليتافيزيقا أو بـ "ما بعد الطبيعة" .وما ذلك إال أل ّن العلم من حيث هو علم ،ال يق ّدم لنا مذهباً يف
الكونيات (كوزمولوجيا) أو يف الوجود يف ذاته (األنطولوجيا) فضالً عن الغاية من وجود املوجودات.
العلم مبا هو علم ال يسعى إىل اإلجابة ،وال حتى التساؤل ،عن القضايا الكربى املتعلّقة مبصري
اإلنسان يف الحياة واملوت أو الخري والرش .بعض العلامء ال تجد عندهم أي فضو ٍل ميتافيزيقي.
وشأنهم يف هذا شأن كثري من البرش ،ولكن ما أن يسأل أح ٌد منهم أياً من األسئلة الكربى ويحاول
يكف بهذا السلوك عن أن يكون عاملاً ،بل إنّه يفعل شيئاً آخر مغايرا ً لطبيعة عمله
اإلجابة عنها ،فإنّه ُّ
كعالِم .أ ّما املفكر العقالين فإ ّن لديه مجموع ًة كامل ًة من اإلجابات عن القضايا الكربى ،زاعامً أ ّن
الزمن والدأب كفيالن ،إذا ما الزم اإلنسان صواب التفكري ،بتقديم اإلجابات الصحيحة .وعليه ُع َّدت
النزعة العقالن ّية بالصورة التي ظهرت فيها خالل القرنني السادس عرش والسابع عرش يف الغرب نسقاً
ميتافيزيقياً كامالً .بل وأكرث من هذا ،عوملت يف كثري من األحيان كبديل من الدين.
***
من مفارقات العقالن ّية أنّها ـ عىل رغم متايزها عن العلم يف املاه ّية والوظيفة ـ تعاطت مع
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رضب من التكييف
األخري كموضو ٍع من مواضيع نشاطها الفكري .وضمن هذا املنحى جرى
ٌ
"العقالنوي" للثورة العلميّة .فقد متادت يف ذلك إىل الدرجة التي أمست فيها العقالنيّة بنسختها
الليربال ّية االنتفاع ّية مذهباً مناوئاً لإلميان الديني ،وذريع ًة أيديولوج ّي ًة لرتسيخ العلمنة الشاملة.

بي كيف استولت الحركة العقالنيّة عىل حضارة الغرب الحديث ،ووضعت
ما م َّر يدل عىل نح ٍو ِّ ٍ
كل منجزاته يف الفكر واملعرفة والتقانة تحت سطوة أجهزتها األيديولوجيّة .ولقد كان من الطبيعي
ّ
أن تسفر هذه الدينام ّية االستيالئ ّية عن فرض ّيتني أطلقهام التق ّدم االستثنايئ للعلوم ،ثم لتشكِّال معاً
أساساً لـ"نظريّة معرفة" تا َّمة القوام:
الفرضيّة األوىل :مبنيّة عىل االعتقاد بأ ّن العلم والتفكري العلمي قادران لوحدهام أن يح ِّددا ما
كل يش ٍء يجب أن يخضع لقوانني الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا
حقيقي ،وأ ّن ّ
علينا أن نتقبله عىل أنّه
ٌّ
أي فر ٍع آخر من فروع العلم ،أ ّما أمور مثل النزعة الروح ّية بل وحتى الشعور بالجامل والحدس
أو ّ
ٍ
متغريات يف كيمياء الدماغ الذي
والعاطفة واألخالق ّيات فقد اختزلتها النظرة العقالن ّية إىل مج ّرد
يتفاعل مع مجموع ٍة من القوانني امليكرو ـ بيولوج ّية املرتبطة بتط ّور اإلنسان.

أما الفرض ّية الثانية :فرتى أ ّن الهدف من تحصيل املعارف هو التحكُّم بالعامل الخارجي ،أو
الهيمنة عىل الطبيعة .وبذلك يصبح مركز اهتامم الغرب مركوزا ً يف العثور عىل الطريق األمثل
للوصول إىل هذه الهيمنة ولو جاءت عواقبها تدمريا ً للبيئة وعبثاً بنظام الطبيعة.
***
بحلول القرن السابع عرش سيظهر لنا كيف ستبدأ رحلة معرفيّة جديدة يف أوروبا قوامها هيمنة
العلم وكشوفات العقل .سيظهر ذلك بق ّو ٍة مع كتاب "تق ّدم التعلم" ( )1605لفرانسيس بيكون
كل حقيق ٍة يجب إخضاعها لل ّنقد الصارم عرب العلم التجريبي حتى
( )1626 – 1561الذي سيؤكد أ ّن ّ
تلك املتعلّقة بأكرث االعتقادات الدين ّية قداسة.
تلك كانت لحظ ٌة مفصليّ ٌة يف التنظري الغريب لل ِعلمويّة سوف تؤسس ملا ميكن اعتباره فصالً
وظيفياً بني الله والعامل .وكان ذلك يف الحقيقة رضباً من علمن ٍة تعرتف بالخالق وتعطل يف الوقت
نفسه تأثري هذا االعرتاف عىل االجتامع البرشي.
مثل هذه الطريقة نجدها يف فلسفة ديكارت الذي كان قادرا ً عىل التكّلم بلغ ٍة عقالنيّة .لك ّنه وهو
الكاثولييك الورع ،أراد أن يقنع نفسه بوجود خالق للكون مع رفضه العودة إىل معتقدات الكنيسة.
ورأى أ ّن اليشء الوحيد الذي ميكننا التأكّد منه هو تجربة الشك العقيل يف إطار بديه ّيته املعروفة
"أنا أفكر إذا ً أنا موجود".
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بالتزامن مع ديكارت اعتقد الفيلسوف الربيطاين توماس هوبس -ورمبا لتأثره مبنبته التورايت -أ ّن
العامل املادي خا ٍل من اإللهي ،وأ ّن الله قد كشف ذاته يف فجر التاريخ البرشي وسوف يكشف
نفسه يف نهايته .وحتى ذلك الوقت ـ يقول هوبس ـ علينا االستمرار يف العيش من دونه ،وكأنّنا
ننتظر يف الظالم.
أما جون لوك ( )1704 – 1632الذي كان أول الفالسفة من الذين أدخلوا التنوير الفلسفي يف
القرن الثامن عرش ،فلسوف يُدخل العلمنة إىل الح ّيز السيايس االجتامعي .فكان عليه أن يس ِّيلها
كفلسف ٍة وعقيد ٍة يف حركة الواقع ،فمن أجل الوصول إىل دين صحيح -حسب لوك -ينبغي عىل
الدولة أن تتسامح تجاه جميع أشكال االعتقاد ،ويجب أن تنشغل باإلدارة العلم ّية وحكم املجتمع
أي منهام يف شؤون اآلخر ،بذلك
فقط .وينبغي أن تكون الدولة منفصل ًة عن الكنيسة وأال يتدخل ٌّ
سيكون الناس ألول مر ٍة يف التاريخ البرشي أحرارا ً ،بالتايل قادرين عىل إدراك الحقيقة.
مع وفود العلم الحديث ،فرضت الرياضيات ـ وليس امليتافيزيقيا ـ نفسها باعتبارها األسلوب
وتجريبي للعامل .مل يستم ّد العلم الجديد يف تط ّوره الناضج قوانينه
علمي
املناسب لتشكيل فهمٍ
ٍّ
ٍّ
ٍ
كطالب لالندماج واالكتامل ضمن منظومة
اعتبارات ميتافيزيق ّي ٍة ومل يُق ّدم نفسه كتابعٍ جوهرياً أو
من
ٍ
امليتافيزيقيا والالهوت الطبيعي .ولقد مىض بعض الوقت قبل ظهور الطابع اإللحادي للمفهوم الجديد
أي إشار ٍة إىل الله يف التفسري العلمي للعامل
للعامل واملنهج العلمي الذي يُسنده .بالتدريج ،أصبحت ُّ
بعيد ًة وعرضيّ ًة بشكلٍ متزايد .ومع الوقت ،أصبح الله خارجاً عن املوضوع حتى حني يجري الحديث
عن مصدر النظام الشميس وصيانته ،وأصبح ضائعاً يف تخمينات نظريّ ٍة مبهم ٍة حول أصل السديم
لكل الظواهر املاديّة هو محور
السابق للوجود الشميس .كام أضحى التفسري الطبيعي الحرصي ّ
االهتامم املسيطر .يف األحقاب املتأخّرة للحداثة (القرنان التاسع عرش والعرشين) سيأخذ االنفصال
توسعت البيئات املتأث ّرة بالنظرة الكون ّية
القطعي بني العلم والدين مداه الفعيل .ومع هذا االنفصال ّ
العلم ّية الجديدة عىل نح ٍو مل تعد تقبل فيه اإلميان الديني .ذلك بأ ّن املنهج ّية اإللحاديّة للنظرة العلم ّية
املعارصة قامت ببساط ٍة عىل إقصاء السؤال عن وجود الله .تلقاء ذلك ،ولَّدت إطارا ً ذهنياً مييل نحو
إلهي وتحويله إىل نزع ٍة إنساني ٍة علميّ ٍة ُمطلقة.
تعميم المباالتها املنهجيّة تجاه ما هو ّ
***

مل تستمد "ال ِعلمويّة" رشع ّيتها فقط من العقالن ّية التي أخرجها عرص التنوير العلامين ،بل هي
وجدت الحاضنة الدين ّية لنم ّوها ،حيث استغلَّت الندوب العميقة التي تركها األثر العميق للحداثة
ّ
وتدل اختبارات اإلصالح الربوتستانتي يف القرن الخامس عرش عىل رسوخ قاعد ٍة
عىل بنية الكنيسة.
الهوت ّي ٍة قوامها الجمع بني اإلميان بالله واإلميان بالعلم مع إسقاط العصمة عن سلطة الكنيسة.
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تبلورت هذه النظريّة مع مارتن لوثر ( )1546 – 1483وجون كالفن ( )1564-1509وهولدريش زفينغيل
جاتهم الالَّهوتيّة يف وجه الكنيسة
(1531 – 1484م) الذين عادوا إىل منابع الرتاث املسيحي لتدعيم محا ّ
الكاثوليك ّية .ش ّدد لوثر عىل أهم ّية اإلميان ،لك ّنه رفض العقل بش ّد ٍة ألنّه يؤدي إىل اإللحاد .حسب
تأويل ّيته أ ّن معرفة الله عن طريق التفكري يف نظام الكون العجيب -كام فعل الالهوتيون املدرسيون ـ مل
يكن أمرا ً مسموحاً .يف مؤلفات لوثر كان اإلميان بالله قد بدأ ينسحب من العامل املادي الذي مل يعد له
أهم ّية اطالقاً .وهذا ما دفعه إىل علمنة السياسة .أ ّما كالفن وزفينغيل فذهبا أبعد مام ذهب إليه "املعلم"
يف التأسيس الالهويت للدنيويّة العلم ّية .حيث آمنا برضورة الجمع بني وحيان ّية الكتاب املقدس وواقع ّية
يعبوا عن إميانهم باملشاركة يف الحياة االجتامعيّة
الحياة البرشيّة .لقد وجدا أ ّن عىل املسيحيني أن ّ
والسياسيّة بدالً من االنسحاب إىل داخل الدير .وأ ّن عليهم أن يق ّدسوا العمل من خالل تعميد أخالق
س نحو األلوهة وليس عقاباً إلهيًّا عىل الخطيئة
رأس املال الصاعد .ذلك بأ ّن العمل هو
سعي مق ّد ٌ
ٌ
اآلدم ّية األوىل .لقد اعتقد كالفن أ ّن رؤية الله يف خلقه أم ٌر ممكن ،فلم ير تعارضاً بني العلم والكتاب
عب عن حقيق ٍة ِ
عص ّي ٍة
املقدس .فاإلنجيل مل يق ّدم معلومات حرف ّية حول الجغرافيا ونشأة الكون ،بل إنّه ّ
عىل الوصف من خالل كلامت ليس يف وسع البرش املحدودين فهمها وإدراك أرسارها الخف ِّية.
***

تيضء لنا هذه املقدمات عىل حقيقة أ ّن العلمنة ومعها النزعة العلميّة ،كانت تنمو بق ّو ٍة يف
أوروبا ومل يكن منوها خارج املسيحيّة .يف مثل هذه الحال ،بدت الصورة وكأ ّن الربوتستانتيّة
جة الهوتياً عىل إكراهات الكنيسة الكاثوليك ّية الرومان ّية ،هي التي فتحت الباب العايل لنظريّة
املحت ّ
العلمنة ولثورتها العلم ّية الشاملة فيام بعد .وسيأيت من ر ّواد حركة الحداثة -ممن تأثروا بالتأويل
الربوتستانتيَ -من يُضفي عىل هذه الصورة مرشوع ّيتها العلم ّية:

عند مستهل الحداثة سيشارك العامل الفليك الهولندي كوبر نيكوس (1543 – 1473م) كالفن رؤيته
الالهوت ّية املعلمنة ،مل ّا قال إ ّن ما أنجزت ُه حول مركزيّة الشمس ،هو أكرث إله ّي ًة مام هو برشي .أ ّما غالييل
الذي اخترب فرض ّية كوبرنيكوس عملياً فقد كان مقتنعاً بأ ّن ما أنجزه كان نعم ًة إله ّية .كذلك سيحذو
إسحاق نيوتن ( )1727 – 1642حذو نظرييه حني تحدث عن فكرة الجاذب ّية كق ّو ٍة كون ّي ٍة تجعل الكون
كلّه متامسكاً ومتنع األجرام السامويّة من االصطدام بعضها ببعض .فقد أعرب يومها عن اعتقاده بأ ّن ما
توصل إليه يثبت وجود الله العظيم ميكانيكياً .عىل النحو إيّاه سنستمع إىل اينشتاين ( )1955-1879وهو
ّ
يعلن يف خريف عمره أ ّن الله مل يكن ميارس لعبة الحظ ،وهو يهندس الكون األعظم.
***
ٍ
مساءالت غري مسبوق ٍة طاولت األسس األنطولوج ّية
أحقاب تالي ٍة سيشهد الجدل الفلسفي عىل
يف
ٍ
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واملعرفيّة التي قامت عليها ميتافيزيقا العقل املحض .من بني أبرز هذه املساءالت والدة بيئ ٍة فلسفيّ ٍة
لعل من أظهر الفرضيّات
الهوتيّ ٍة قصدت إثبات التكامل بني حقائق اإلميان والحقائق العلميّةّ .
املطروحة القول بعدم وجود رصا ٍع بني اإلميان يف طبيعته الحقيق ّية والعقل العميل يف طبيعته الحقيق ّية.

نشري هنا إىل ما ذهب إليه الفيلسوف األملاين اليبنتز يف كتابه املعروف "مقالة يف امليتافيزيقا"
من أ ّن تعريفه لله يختلف جوهريًّا عن تعريف الفالسفة املحدثني أمثال ديكارت وسبينوزا .فقد
رصح بأنه أبعد ما يكون عن رأي َمن يزعمون أنّه ليس مث ّة قواعد خري وكامل طبيعة األشياء أو يف
َّ
إل من جهة العلّة الصوريّة [املتمثّلة] يف أ ّن الله قد
خية ّ
أفكار الله عنها ،وأ ّن أعامل الله ليست ّ
رضوري ،وملكة فهمه مصدر الجواهر وإرادته أصل املوجودات،
قام بها" .فالله ـ كام يقول ـ كائ ٌن
ٌّ
وهو التناغم األسمى وعلّة األشياء القصوى"...
بني القرنني التاسع عرش والعرشين سوف تزدهر مناخات الحداثة ال َبعديّة مبسا ٍع فكريّ ٍة مفارقة
ملا دأبت عليه العقالن ّية الكالسيك ّية وال سيام لجهة اإلهامل املتع َّمد لسؤال اإلميان .لنا أن نذكر
عىل سبيل املثال ال الحرص ،مطارحات الفيلسوف والالهويت األملاين بول تيليتش (Paul Tillich
1965-1886م) .ركّزت هذه املطارحات بصف ٍة خاص ٍة عىل ضبط وتحديد طريقة ارتباط املسيح ّية
بالرتاث العلامين .ومع أنّه كان بروتستانتياً فإنّه مل يوفّر الربوتستانتيّة من النقد .لقد سعى إىل تظهري
ٍ
جديد يقيم توازناً دقيقاً وإيجابياً بني اإلميان والعلم .ودعا إىل إجراء تح ّو ٍل عميقٍ يح ُّد من
ج
منه ٍ
ٍ
النزعة األصوليّة للمذهب الربوتستانتي ،وال يؤدي يف الوقت نفسه إىل استظهارشكلٍ
جديد من
العلامن ّية.

ويفس البنى والعالقات يف العامل ،بقدر ما ميكن التحقق
رأى تيليتش أ ّن العلم يحاول أن يصف
ّ
علمي برأيه ،هي وصف القوانني البنيويّة التي
منها تجريبياً وحسابها كمياً .ذلك بأ ّن حقيقة ّ
كل حكمٍ
ٍّ
كل حقيق ٍة علميّ ٍة
تح ّدد الواقع ،وبالتايل التحقّق من هذا الوصف عن طريق التكرار التجريبي .ثم إ ّن ّ
هي أول ّية وعرضة للتغريات يف اإلمساك بالواقع ،ويف التعبري عنه تعبريا ً كافياً أيضاً .وما ذاك إالّ أل ّن
الحقيقة العلم ّية وحقيقة اإلميان ال تنتميان لبعد املعنى نفسه .إذا فُ ِه َم ذلك- ،كام يق ّرر تيليتش -ظهرت
ٍ
مختلف متاماً .فالرصاع يف الحقيقة ليس بني اإلميان
الرصاعات السابقة بني اإلميان والعلم يف ضو ٍء
والعلم ،بل بني إميانٍ وعلمٍ ال يعي كالهام بعده الصحيح .كذلك ال ميكن أن يصطرع العلم إال
مع العلم ،وال يحتدم اإلميان إال مع اإلميان ،إذ ال ميكن للعلم أن يبقى علامً حني يصطرع مع
ويصح هذا أيضاً عىل دوائر البحث العلمي األخرى كاألحياء وعلم النفس .فلم يكن الرصاع
اإلميان.
ّ
الشهري بني نظريّة التط ّور والهوت بعض الطوائف املسيحيّة رصاعاً بني العلم واإلميان ،بل رصاعاً
بني علم يُج ّرد إميانه اإلنسان من إنسانيّته وإميان شوه التأويل الحريف للكتاب املقدس تعبرياته.
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قصة الخليقة التوراتيّة باعتبارها وصفاً علمياً حدث يف الزمان
يفس ّ
ومن الواضح أ ّن الالهوت الذي ّ
تفس انحدار اإلنسان من أشكال
يتعارض مع العمل العلمي املسيطر عليه منهجياً ،ونظريّة التطور التي ّ
حيا ٍة أقدم بطريق ٍة تزيل االختالف الالمتناهي النوعي بني اإلنسان والحيوان هي إميان وليست علامً.
[تيليتش ـ بواعث اإلميان ـ ص .]94

هذا املستوى من النقاش وإن كان ال يزال منحرصا ً يف يف بيئات محددة ،فإنه يكشف عن وعود
بانعطافات كربى يف بنية العقل الغريب حيال العالقة بني اإلميان الديني والتورات العلمية املعارصة،
يف العاملي ،كام يدل
ّ
ولعل ما يضاعف من تحقق هذه الوعود املراجعات الفكرية لثوابت النظام املعر ّ
عليه أيضاً املستحدث حول دخول العامل الغريب يف ما سمي بـ "حقبة ما بعد العلامن ّية" وعودة أسئلة
ريب فإ ّن هذه اللهفة إىل اليقين ّية ليست سوى
ّ
الدين
لتحتل ح ّيزا ً وازناً من حلقات التفكري .وما من ٍ
محاول ٍة مللء الفراغ الثاوي يف قلب التجربة الحديثة.
***
تدخل موضوعات هذا العدد من "االستغراب" ضمن دائرة اإلشكاليات األساسية املطروحة يف
يل
الغرب حول الرابطة املعقّدة وامللتبسة بني الدين والعلم .وميكن لنا أن نقرأ هذا املوضوع اإلشكا ّ
كام تعالجه األبحاث الواردة من وجهني رئيسيني:
1ـ وجه التدافع السلبي الذي يفيض إىل إثبات التناقض بني العلم والدين ،وهو ما فعلته تنظريات
الفلسفة الكالسيك ّية للحداثة عرب ما سمي بالعقالن ّية العلم ّية.

ديني غايته سعادة
2ـ وجه التكامل وعدم االنفصال بني العلم والدين ،حيث ال تناقض بني إميانٍ
ٍّ
وعلم يسعى إىل توفري مقتضيات التط ّور الحضاري للبرشيّة.
اإلنسان،
ٍ

يضم العدد الجديد مجموع ًة من املقاربات النقديّة شارك فيها مفكّرون وعلامء من أوروبا وأمريكا
ومن العالَ َمني العريب واإلسالمي.
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الفيلسوفان سيد حسين نصر
ومظفر إقبال

فضاء اإلسالم أوسع من أن يض ّيق
بالثورة العلم ّية

الفيلسوفان سيد حسين نصر ومظفر إقبال
ّ
العلمية
فضاء اإلسالم أوسع من أن يضيق بالثورات

*]

[[[

جرت هذه املناظرة خالل جلستني نظّمتا يف شباط وآذار من العام  2003بني مفكّرين
ْ
ُ
تتناول
مسلمني يعيشان يف الغرب وهام الربوفيسور سيد حسني نرص والربوفيسور مظفّر إقبال.
املناظرة نطاقاً واسعاً من القضايا املتمحوِرة حول املفهوم العام لإلسالم ،والعلم ،ومواقف

ّت مناقشتها يف هذا الحوار
املسائل األخرى التي مت ْ
ُ
اشتملت
ْ
املسلمني تجاه العلم املعارص.
عص العوملة
حكم اإلسالمي من ِقبل ْ
عىل األبعا ِد املختلفة للتحديّات التي تُواجه نظام ال ُ
املدفوع من العلم والتكنولوجيا ،باإلضافة إىل إحياء التقليد اإلسالمي املتمثِّل باكتساب
العلم ،ودور املسلمني القاطنني يف الغرب يف إنعاش هذا التقليد اإلسالمي ،ووسائل صيانة
األبعاد املختلفة للحضارة اإلسالمية.
ويف ما ييل النص الكامل آلراء حسني نرص وإقبال.

المحرر

إقبال :منذ قرنني تقريباً من الزمن واملسلمون يُواجِهون ُمعضل ًة يبدو أنّه من غري املمكن تخطِّيها،
رصيْن اللَّ َذيْن
ب العيش يف عا ٍ
حيث ال يستطيعون تج ُّن َ
مل مدفو ٍع من العلم والتكنولوجيا املعا َ

ت ّم إنتاجهام يف الغرب ،وكذلك ال يستطيعون أن يعيشوا يف هكذا عامل من دون تدمري السامت
بعض املصلِحني يف القرن التاسع عرش توري َد العلم والتكنولوجيا
اإلسالمية لحضارتهم .اقرتح
ُ
الغربيَّ ْي ولكن ال املنظومة القيميّة والرؤية الكونيّة التي تطب ُع الغرب املعارص .استن َد افرتاضُ هم
*ـ العنوان األصيل.,Islam, Science, Muslims :
ـ املصدرIslam, Science, Muslims,and Technology :
Seyyed Hossein Nasr in Conversation with Muzaffar Iqbal, Published by Dost Publications Plot 110,
Street 15, Islamabad- Pakistan, page 49.
ـ ترجمة :هبة نارص .مراجعة :هيئة التحرير.

حسينسالا
الفيلسوفان سيدبارغت
نصر ومظفر إقبال

عىل املفهوم الذي يُفيد أ ّن العلم والتكنولوجيا هام خاليان من القيمة ،ولك ّن
ّ
للشك من خالل
خاطئ وقد أدركنا ذلك اآلن مبا ال مجال فيه
هذا االعتقاد
ٌ
مؤلَّفات العديد من الفالسفة وال ُكتّاب من املسلمني وغري املسلمني .لقد
ُمت بنفسك بالتأكيد عىل الحاجة للمحافظة عىل «الفضاء اإلسالمي» ،أي
ق َ
س يف عالقة هذه الحضارة مع
ذلك البُعد الفريد للحضارة اإلسالمية الذي ينع ِك ُ
ت أيضاً بتأليف عد ٍد من أعمق الدراسات النقْديّة للعلم
ال ُبعد املتسامي .لقد قُ ْم َ
بعض الكتّاب نقدا ً شديدا ً لنظرتك إىل الحداثة بشكلٍ
جه ُ
املعارص ،ولكن قد و ّ
املعاصيْن بشكلٍ خاص ،وذلك بسبب فقدانها
عام وإىل العلم والتكنولوجيا
ِ َ

للمنحى العميل .ما هو ر ُّدك عىل هذا االنتقاد؟

ِ
ٌ
العديد من
سؤال واس ٌع ينطوي عىل
نرص :بسم الله الرحمن الرحيم .هذا
ُ
وميتلك جانباً عملياً وآخر نظرياً .يف ما يتعل ُّق بالجانب العميل ،فإنّني
األبعاد،
يجب أن ُ
رب مثالً أنّه إذا أُصيب أحد األشخاص يف بنغالدش باملالريا،
نعثَ
أعت ُ
ُ
ح ض ّد املالريا لشفاء هذا اإلنسان .أ ّما بالنسبة لألشكال املختلفة
عىل أفضل لقا ٍ
من العلم الغريب الوافدة عىل العامل اإلسالمي ـ سوا ًء أكانت عىل هيئة الطب
أم اإللكرتونيات أم األمور األخرى التكنولوجية بأغلبها ولك ّنها مع ذلك عل ٌم
عي .عىل سبيل
يستحيل عىل الحكومات اجتنابها عىل
ُ
تطبيقي ـ فإنّه
ً
مستوى ُم َّ
ٌ
ألي حكوم ٍة أن ت ُعلن أنّها لن تنىشء شبك ًة للخطوط الهاتفية
املثال ،ال ُيكن ِّ
يف دولتها ،وال ريب يف هذا األمر.
عىل الرغم من ذلك ،هناك قضي ٌة أعمق بكثري .تقو ُم معظم مراكز القوة
السياسية بالرتكيز عىل األبعاد الظاهريّة لهذا السؤال فحسب ،وتعتق ُد بالفكرة
التي ت ُفي ُد أ ّن املزيد من العلم يعني املزيد من الق ّوة ،وبالتايل ينبغي عىل
العامل اإلسالمي أن يقتفي ق ْد َر اإلمكان التط ُّورات التكنولوجية ،وأن يُجاري
التكنولوجيا والعلم الغرب َّي ْي ،وحتّى أن يتف ّوق عىل الغرب كام فعل اليابانيون
الذين يصنعون سيارات أفضل من تلك املصنوعة يف ديرتويت .هذه العقل ّية
الشائعة يف العامل اإلسالمي هي يف غاية الخطورة ،وعىل وجه الخصوص
يف الزمن الراهن حيث إ ّن الغرب الذي ط ّور التكنولوجيا عىل أساس العلم
ٍ
صعوبات ومشاكل ال ُيكن تجاوزها كاألسئلة التي تدو ُر حول
املعارص يُوا ِج ُه
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سيد حسين
نصر
ٌ
ٌّ
إساليم
فيلسوف
ٌ
معاصر من مواليد إيران.
ً
يعمل أستاذا يف قسم
الدراسات اإلسالمية يف
جامعة جورج واشنطن،
ولديه العديد من
املؤلفات واملقاالت.
اشتهر سيد حسني نصر
يف مجال مقارنة األديان
ّ
والتصوف وفلسفة
العلم وامليت�افزييقيا.
ً
فلسفته تتضمن نقدا
ً
ً
ورفضا شديدا للحداثة
وتأثريها السليب على روح
اإلنسان.
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تعريف الكائن البرشي واألخالق ،أو مسألة تدمري البيئة واالحتباس الحراري ،أو
يئ أن ينض ّم إىل ُمعسكر
ألف سؤا ٍل آخر .إذا حاول العامل اإلسالمي بشكلٍ عشوا ٍّ
الحرية وعمل ّية تدمري البيئة تحت مس ّمى حداثة القرن الواحد والعرشين ،فإنّني
أعتق ُد أ ّن هذه الخطوة سوف تكون انتحارية.

ّ
مظفر إقبال
الرئيس املؤسس
ملركز اإلسالم والعلوم يف
ٌ
ألربتا كندا .وهو مؤلف
ً
لثالثة وعشرين كتابا.
وهو رئيس حترير مجلة
وجهات نظر إسالمية يف
العلم والثقافة ،اسمها
"اإلسالم والعلم".

ينفتح العا ُ
اإلسالمي عىل تطبيق العلم
مل
إذا ً ،عىل املستوى العميل ،بينام
ُ
ُّ
النقي ،ينبغي أن يُدرس هذا العلم وتطبيقاته بشكلٍ
نقدي
ويكتسب العل َم
املعارص
ٍّ
ُ
ّ
وأن يكون لديه مقدا ٌر من التقيُّد والتحفُّظ لدى التطبيق ،أي ال ينبغي عىل العامل
كل ما يجري يف الغرب .أ ّما بالنسبة إىل
كل تط ُّو ٍر ويُقلِّد َّ
ج يف ِّ
اإلسالمي أن يَلِ َ
الجانب النظري ،ال ّ
السعي للتمكُّن من العلوم
شك أنّه ينبغي عىل املسلمني
َ
نقدي يعتم ُد عىل الرتاث
يجب أن يقرتن هذا اإلتقان مع منظو ٍر
الغربية ولكن
ٍّ
ُ
الفكري اإلسالمي.
بعد أن قُلنا ما سبقِ ،
أص ُل اآلن إىل النقطة الثانية التي أكّدتُ عليها لعقو ٍد
متنامية .ال تستطي ُع الحضارة اإلسالمية أن تُقلِّد العل َم والتكنولوجيا الغرب َّي ْي من
دون تدمري نفسها ،ومن يقل غري هذا فإنّه ال يفه ُم فعالً األسس الفلسفيّة للعلم
املعارص أو أثر تطبيقات هذا العلم عىل العامل .إذا أرادتْ الحضار ُة اإلسالمية
أن تستم ّر كحضار ٍة ح ّية ،يتحتّ ُم عىل ممثِّليها بحثَ أُ ُسس العلم املعارص عىل
املستوى النظري .ينبغي أن يقوم هؤالء املمثِّلون بإطالق عملي ٍة إلعادة تفسري
األبعاد املختلفة للعلم املعارص وإعادة دمجها وقبولها أو رفْضها عىل ضوء
النظرة الكونية اإلسالمية ورؤيتها امليتافيزيقية لطبيعة الواقع .أ ّما من الناحية
التطبيق ّية ،ينبغي أن تسعى هذه العمل ّية إىل تطوير املعايري املستقلّة ملا ُيكن
القبول به أو ال.
بالتايل ،يُوجد بُعدان ُمختلفان ملا ينبغي فعلُه بالعلم املعارص .عىل املستوى
العميل ،توج ُد قراراتٌ ُمع ّين ٌة ال ُيكن اجتنابها يف مجاالت الطب ووسائل
االت ّصال وغريها ،ولكن مع ذلك ينبغي أالّ يتح ّمس العاملُ اإلسالمي ومييش
كل ما يفعله الغرب .أوالً ،حتّى
بشكلٍ مته ِّو ٍر يف طريقٍ مسدو ٍد يف محاولته لتقليد ِّ
ولو قمنا بذلك ،فإنّنا سوف نبقى عىل الدوام خلف الغرب ،وثانياً ،إذا استنسخنا
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ِ
صل بالجشع إىل ح ٍّد كبريٍ وال تبتع ُد عىل اإلطالق عن عيوب
املعاصة التي تتّ ُ
أخطا َء التكنولوجيا
يجعل الوضْ َع أسوأ
ُ
مم سوف
الكائن البرشي ،فإنّنا سوف نقو ُم ببساط ٍة باقتفاء آثار هذه األخطاء ّ
مينح العامل
بكثريٍ بالنسبة للعامل اإلسالمي .ينبغي أن يرتافق التقليد مع مقدا ٍر كبريٍ من التحفُّظ الذي
ُ
اإلسالمي وقتاً لتطوير البدائل حينام ُيكن ذلك.

عىل املستوى النظري ،توج ُد مهم ٌة أش ُّد ُعرسا ً وهي :أوالً محاولة فهم العلم الغريب بعمق،
الخاصة ينبغي إدراكه عىل ضوء النظرة الكون ّية اإلسالم ّية وعدم السعي
وثانياً بعد فهمه بصيغته
ّ
لتغطية االختالفات الرئيسيّة املوجودة بني فلسفة العلم املعارص كام تط ّور يف القرن السابع عرش
يف الغرب ،وبني الفلسفة اإلسالمية والفكر اإلسالمي اللَّ َذيْن أسفرا بالفعل عن العلم اإلسالمي.

الحل الذي
َّ
ت للت ّو بتلخيصه يُشبه
َّ
إقبال :عىل املستوى العميل ،يبدو أ ّن
الحل الذي قُ ْم َ
رافقنا ملا يُقارب من  300عام حيث متّت صياغته أوالً عىل ِ
يد املصلحني يف القرن الثامن عرش
ٍ
أشخاص من أمثال محمد عيل باشا
واملفكّرين املسلمني يف اإلمرباطورية العثامنية باإلضافة إىل
الذي وجد الجيوش الغربية عىل أعتاب البالد .لقد أدركوا حاجتهم إىل التكنولوجيا املعارصة من
الحل عىل نحو اكتساب الح ّد املطلوب
ّ
أجل التعامل مع هذا التهديد العسكري فقاموا بصياغة
املتغي ،ولكن هل من املمكن فعالً أن يكون هناك
فقط من العلم والتكنولوجيا للتعامل مع الوضع
ِّ
نو ٌع من التحفُّظ يف هذه العملية؟ عىل سبيل املثال ،حينام نقو ُم باسترياد وسائل االت ّصال املعارصة
كالهواتف النقّالة ،فإنّها ت ُساهم بشكلٍ
حتمي بتدمري األمناط السابقة من التواصل والتفا ُعل وتأيت
ٍّ
تجلب عىل
حزم ٍة كامل ٍة حيث ال ُيكن للفرد أن يختار مك ِّونات هذه الحزمة باإلضافة إىل أنّها
ك ُ
ُ
اإلسالمي.
ض الفضا َء
الدوام العديد من أبعاد الثقافة الغربية التي ت ُق ِّو ُ
ّ
حيادي أو حميد .إذا نظرنا إليه ككل،
حق ،وأنا آخر من يظ ّن أ ّن العلم املعارص
نرص :أنت ُم ٌ
ٌ
فإنّه يُق ِّد ُم الفوائ َد الواضحة ولك ّنه ميتلك بُعدا ً شيطانياً يُد ِّم ُر معظم الج ِّو الروحي يف داخل الفرد
وخارجه .ال ّ
ثت
شك يف هذا األمر وأريده أن يكون واضحاً جدا ً يف نقاشنا .يف الواقع ،حينام تح ّد ُ
كنت أعني أ ّن العامل اإلسالمي ينبغي أالّ يُقلِّد التكنولوجيا املعارصة بشكلٍ
عن التحفُّظ ،فإنّني ُ
أعمى بل أن يكون قادرا ً عىل تطوير نقْده الخاص لهذه التكنولوجيا كام جرى يف القرن التاسع عرش
يف إنكلرتا عىل يد ويليام موريس وجون َرسكني ،والحقاً يف القرن العرشين عىل يد العديد من
الكتّاب الغرب ِّيني ،إال أنّنا قلّام شهدنا هذا النوع من املنظور النقدي يف العامل اإلسالمي .ينبغي أن
نكون ُمدركني بالكامل لجميع املخاطر .لقد ذك ْرتَ الهاتف النقّال وهو ٌ
مثال ج ِّي ٌد للغاية حيث إنّه
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يل الهادئ حيث
ُ
غي بالفعل الفضا َء الذي
قد ّ
يعيش فيه العديد من البرش ويقوم بتدمري املكان الداخ َّ
نكون لوحدنا مع الله .ت ُحتِّ ُم هذه األداة الصغرية عىل مستخدميها أن يكونوا متّصلني عىل الدوام
تقريباً باضطراب العامل الخارجي ،وهذا أم ٌر متع َّمد ،وآثاره عىل الروح البرشيّة عميق ٌة للغاية.

بعد ذكر هذا األمر ،دعنا نُركِّز عىل بعض األبعاد األخرى .عىل سبيل املثال ،فلنذكر مرك َز إطفا ٍء
رش مع أفرادها وما إىل ذلك .لن تقبل هذه الوكاالت
ٌ
أو وكال ًة حكومي ًة تُريد أن يكون لديها
تواصل مبا ٌ
بعدم استخدام الهاتف النقّال بسبب مساوئه عىل املستوى الروحي .حينام تُوجد قضايا أساسية
تحلّها التكنولوجيات الجديدة بالرغم من عواقبها السيئة ،فمن الواضح أ ّن الحكومات اإلسالمية
ينطبق هذا األم ُر أيضاً عىل
لن تقبل بعدم االستفادة من هذه التكنولوجيات عىل املستوى العميل.
ُ
الهاتف النقّال ُم ِ
نتشا ً كثريا ً يف أوساطهم .ما ينبغي أن نقو ُم به
ُمعظم األفراد العاديني الذين أصبح
ُ
أي املوارد ،ول ُنرب َز بوسائل أعمق
كمفكِّرين هو أن نُق ِّد َم الن ْق َد ل ُنظ ِه َر ملاذا ينبغي أن نتحفّظ ويف ِّ
رصيْن .هذا املرشوع بتاممه ُمرتب ٌ
ط بأقسامه املختلفة حيث ال
َ
كامل روحية العلم والتكنولوجيا املعا َ
ُيكن للفرد أن يتقبّل بشكلٍ غري ٍ
ناقد جزءا ً من التكنولوجيا املعارصة فيرتك أبعادها األخرى ويُعلِن
يحصل عىل وجه الخصوص عندما يكون الفر ُد متب ِّنياً للنظرة الكونية
ُ
أ ّن التكنولوجيا رائعة ،وهذا
تجلب التكنولوجيا
بحل تكنولوجي .األمر ليس كذلك.
كل مشكل ٍة ٍّ
التكنولوجية حيث تحظى ُّ
ُ
املعارصة معها «منظوم ًة قيميّةً» ُمح َّددة ،وهي طريق ٌة معيّن ٌة يف الكينونة والفعل ومفهو ٌم خاص عن
ِ
املعاصة املوفِّرة
الوقت .ولكن تجد ُر اإلشارة إىل أنّه للمفارقة ،تقو ُم جمي ُع أدوات التكنولوجيا
للوقت بتدمريه يف الواقع .عىل سبيل املثال ،يح ُّد الربيد اإللكرتوين من الوقت الذي متلكه للر ّد
ويضغ ُ
َ
عليك لإلجابة بشكلٍ فوري.
ط
ٍ
شخص يف العامل قد يظ ُّن بأ ّن الحضارة اإلسالمية تستطي ُع انتقا َء الجزء الذي تعتربه جيدا ً
أنا آخر
من التكنولوجيا الغرب ّية وي ّدعي بأ ّن هذا الجزء هو غري ضا ٍر عىل اإلطالق ويقو ُم برفْض جز ٍء آخر.

ِ
معي ـ فإنّه
املعاصة ـ حتّى ولو كان إيجابياً عىل
أي شكلٍ يت ُّم تب ِّنيه من التكنولوجيا
ً
ُّ
مستوى َّ
يجلب معه آثاره السلبيّة ولك ْن مبقدور الفرد أن يكون حكيامً فيح َّد من هذه اآلثار .أ ّما عىل
سوف
ُ
اجتناب األشكال العديدة من التكنولوجيا يف هذه
املستوى العميل ،فإنّني ال أدري كيف ُيكن
ُ
ٍ
موقف حذ ٍر ونقْدي.
املرحلة التاريخية ،ولكن قد تتب ّدل األمور إذا حافظنا عىل
عم نقوله.
سوف تقو ُم الحكومات اإلسالمية بتب ِّني بعض أبعاد التكنولوجيا الغربية
ِّ
بغض النظر ّ
كنت أمت ّنى أالّ يكون الحال كذلك ،ولكن ال ُيكن تفاديه .بالتايل ،ينبغي أن يقوم الفر ُد عىل األقل
ُ
AL-ISTIGHRAB

خر يــف 2 0 1 8

االستغراب 13

حسينسالا
الفيلسوفان سيدبارغت
نصر ومظفر إقبال

21

ِ
املعاصة وأن يُحاوِل التقليل من آثارهها السيئة قد َر اإلمكان .وددْتُ لو
بتوفريِ نق ٍْد للتكنولوجيا
الخاصة
أنّه باستطاعتنا وضْ ع هذه التكنولوجيا بأكملها جانباً والقيام بتطوير التكنولوجيا اإلسالمية
ّ
بنا كام فعل املسلمون يف العصور الوسطى ،ولك ّن هذا األمر ليس ُممكناً يف الوقت الراهن .ما
ينبغي أن نفعله هو تغيري طريقة تفكري املسلمني وأن نجعلهم ُمدرِكني لآلثار السلبية املرتتِّبة عىل
ِ
املعاصة ،خصوصاً يف
املؤسسات
الخضوع لآلالتُ .معظ ُم املسلمني الذين تلقّوا تعلي َمهم يف
ّ
يتمسكون بها تقريباً كاعتقا ٍد
ويكن القول بأنّهم
ِشبه القارة الهندية ،يحملون نزع ًة علمي ًة عميق ًة ُ
ّ
ديني ،ومن الصعب جدا ً التغلُّب عىل هذا املوقف.
ٍّ

عىل املستوى الفكري ،ما ينبغي أن نفعله هو أن نكون شجعاناً مبا فيه الكفاية إلظهار نقاط
وروحي آخر لفهمه ،ومن ث ّم علينا ات ّخاذ
فكري
ضعف العلم املعارص وأن نسعى لتقديم إطا ٍر
ٍّ
ٍّ
إسالمي ُم ٍ
ستند إىل تراثنا العلمي الخاص بنا ،وهذا أم ٌر أتح ّدثُ
الخطوة التالية املتمثِّلة بتطوير علمٍ
ٍّ
ِ
املعاصة مع اإلبقاء
نحتاج إليه اآلن هو التمكُّن أوالً من العلوم
عنه منذ أربعة عقود .بالتايل ،ما
ُ
عىل تجذُّرنا التام بالرتاث الفكري اإلسالمي ،ومن ثم نأخ ُذ الخطو َة الثانية داخل اإلطار اإلسالمي
إسالمي أنّه ال يهت ُّم باكتشافات الفيزياء
يئ
أي عا ٍ
وال إطا ِر العلم املعارص .ال ُيكن أن يقول ُّ
مل فيزيا ٍّ
ٍّ
الك ّمية وأنّها غري مه ّمة ،ولك ّن املطلوب هو فه ُم امليكانيكيات الكم ّية ومن ث ّم إعادة تفسريها
ٍ
فستْها عىل أساس التش ُّعب ،وهنا تكم ُن ازدواجي ُة
بشكلٍ ُم
ختلف متاماً عن مدرسة كوبنهاغن التي ّ
ِ
املعاص.
أساس املرشوع العلمي
الفلسفة الديكارتية التي تُشك ُِّل
َ

إذا استطعنا أن نُنج َز هذه األمور عىل املستوى الفكري وأن نُنشئ فلسف ًة إسالمي ًة أصيلة عن
الطبيعة أو منظوم ًة ميتافيزيقي ًة عنها ،ومن ث ّم أن ننشئ علامً إسالمياً طبيعياً استنادا ً إىل تراثنا العلمي
ِ
املعاص ،ويف النهاية أن نقوم بد ْمج هذا األخري يف ت ُراثنا فإنّه سوف يغدو
الخاص و ُمكتشفات العلم
بإمكاننا إنشا َء التكنولوجيا الخاصة بنا عىل أساس ذلك العلم .ولكن يف يومنا الحايل ،تتمتّ ُع القوى
ُلت «دعنا نرفض العلم والتكنولوجيا
االقتصادية والعسكرية والسياسية بقو ٍة بالغة حيث إنّك إذا ق َ
املعاصيْن» فلن يستمع إليك أحد ،وهنا تكم ُن املشكلة بتاممها.
ِ َ

ألقيت نظر ًة إىل العامل اإلسالمي ،سوا ًء أكانت الحكومات ُموالي ًة أم ُمعادي ًة للغربَ ،ملَك ّي ًة أم
إذا
َ
ٍ
ثورات إسالمية أم علامنية ،فإنّها تتّح ُد جميعها يف الرتنُّم املجيد مبحامد العلم
جمهورية ،ناتجة عن
يتغي هذا املوقف .حمدا ً لله ،إنّني أظ ُّن أنّه خالل السنوات
والتكنولوجيا
املعاصيْن .ينبغي أن ّ
ِ َ
ٍ
موقف أكرث نقْدا ً للنزعة العلمية،
الثالثني األخرية حصل بعض التغيري يف هذا االتّجاه ،أي يف تطوير
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يئ من ج ّراء جهودي املتواضعة وقد أصبحت األحوال يف هذا امليدان أفضل
وكان ذلك بشكلٍ جز ٍّ
مم كانت عليه منذ ثالثني أو أربعني سنة .عىل األقل ،هناك يف الوقت الراهن بعض األصوات
ّ
املسلمة التي تعي أ ّن هذا ليس هو الطريق الذي ينبغي اتّباعه وأ ّن الرتاث الفكري اإلسالمي قد
ِ
ح عىل هذا
استطاع تقدي َم نق ٍْد للعلم والتكنولوجيا
املعاصيْن .إذا مل منلك خيارا ً يف بناء ج ٍ
رس قبي ٍ
ُغي موقفنا.
النهر ،عىل األقل ينبغي أالّ نقول« :ما أروع هذه التكنولوجيا وهذا العلم» بل ينبغي أن ن ِّ
الطب املعارص يبقى علينا أن نُدرِك عيوبه وأن نُحاوِل يف الوقت نفسه إعاد َة
إذا مل نجد بديالً عن
ِّ
تطوير ط ّبنا اإلسالمي التقليدي الشامل الذي ت ُرك يف املؤخَّرة .بعد أن وصل الوخ ُز باإلبر إىل
الطبي.
بعض األشخاص اآلن بالحديث عن إعادة إحياء ت ُراثنا
الغرب ،يقو ُم ُ
ّ

أختلف بالكامل مع محمد عيل باشا وغريه الذين قالوا« :اذهبوا إىل أوروبا وتعلّموا صناع َة
إنّني
ُ
كل يش ٍء آخر» .ال ُيكننا أن نفعل ذلك
جيش أفضل وننىس َّ
ٌ
األسلحة ومن ث ّم عودوا وسيكون لدينا
كل يش ٍء يرتب ُ
ط ببعضه من صناعة األسلحة إىل الحواسيب والهواتف النقّالة وصناعة الفوالذ
إذ إ ّن َّ
ِ
املعاصة بفرض نظر ٍة كوني ٍة معيّنة عىل اإلنسان ،وتقو ُم بتحويله بع ّدة
والطائرات .تقو ُم التكنولوجيا
بكل وسيل ٍة ُممكنة أالّ تدع ذلك يحصل
طرق إىل آلة .ينبغي عىل الحضارة اإلسالمية أن ت ُحاول ِّ
لها .حينام أقول أ ّن الحكومات اآلن ال متتلك الخيا َر عىل بعض املستويات ،فإنّني ال أعني أنّه لن
يكون لدينا خيا ٌر عىل اإلطالق .ولكن يف الوقت الحايل ينبغي أن نتّبع أسلوب التأخري ،أي بدالً من
كل مجال ،ينبغي أن نفعل ذلك فقط يف مورد
االندفاع إىل تقليد العلم والتكنولوجيا الغربيَّ ْي يف ِّ
الرضورة القصوى حيث ال يُوجد خيا ٌر آخر .يف نفس األثناء ،ينبغي أن نكْسب الوقت إلنشاء علمٍ
ٍ
خاصة بنا.
يوم من األيام إىل تكنولوجيا
خاص بنا وإن شاء الله
نتوصل يف ٍ
ّ
ّ
إقبال :إنّني أشع ُر أنّه عىل إحدى املستويات ،ترتب ُ
ط مسألة إعادة إحياء الرتاث العلمي اإلسالمي
بشكلٍ وثيق بإعادة إحياء التقليد اإلسالمي املتمثِّل بالتعلُّم بح ِّد ذاته.
صحيح.
نرص :هذا
ٌ

ت بفرصة الرتعرع يف ج ٍّو ُمفعمٍ بوجود أساطني الفلسفة التقليديّة واملذهب
إقبال :لقد حظيْ َ
ْت هذا األمر بشكلٍ بليغٍ يف سريتك الذاتيّة الفكريّة ،ولكن ما هي الفرص
الصويف ،وقد وصف َ
املوجودة اآلن ليك ينمو املسلمون يف هكذا بيئ ٍة فكريّ ٍة وروح ّي ٍة غن ّية؟ يخط ُر عىل بايل املسلمون
الذين يسكنون يف الغرب وكيف لنا أن نُوفِّر تلك البيئة للشباب والشابّات حيث إنّنا مل نتمكّن من
رشب ذلك الرتاث.
إنشاء ِّ
أي ّ
مؤسسات هناك يستطي ُع فيها جيلُنا الصاعد أن يحظى بفرصة ت ُّ
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جه أوالً إىل العامل اإلسالمي .ما نحتاج إىل تحقيقه هو :بدالً من تقليد
نرص :دعني أتو ّ
املؤسسات التعليم ّية الغرب ّية الذي دأبنا عليه خالل املائتي سنة املاضية منذ عهد السيد أحمد خان
ّ
مؤسساتنا التعلم ّية اإلسالم ّية التقليديّة .لألسف ،أصبحت رؤى العديد من
وغريه،
نحتاج إىل تعزيز ّ
ُ
هذه املدارس أكرث ِ
ضيقاً خالل القرون القليلة املاضية يف العديد من الدول اإلسالمية .عىل سبيل
املثال :ت ّم حذف الفلسفة واملنطق ،ناهيك عن الرياضيات وعلم الفلك ،من املناهج الدراسية
لهذه املدارس.
حينام أقول أنّنا بحاج ٍة إلعادة تأسيس املدارس وتعزيزها من جديد ،فإنّني ال أعني أن يتحقّق
ذلك عرب االنحصار الشديد سوا ًء أكان سياسياً أم ال بل إنّني اقص ُد أ ّن إحيا َء املنظومة املدرسية
الحقيقية واألصيلة ينبغي أن يبدأ من الداخل .عالو ًة عىل ذلك ،نح ُن بحاج ٍة يف العامل اإلسالمي
لتعزيز املنهج التقليدي املتمثِّل بنقْل املعرفة ود ْمجها مع األخالق والصفات والفضائل الروح ّية
تحقيق هذا األمر يف أرجاء العامل اإلسالمي ،من مدارس ماليزيا
يجب
التي ينبغي أن تنتقل معها.
ُ
ُ
إىل املغرب .يف بعض األماكن ،توجد إشاراتٌ باعث ٌة عىل األمل كإيران عىل سبيل املثال حيث ت ّم
مؤخَّرا ً
تأسيس العديد من املدارس الجديدة ذات املناهج األكرث شمولي ًة كتلك املتواجدة يف قم.
ُ
الطلب ولكن
ّ
بالطبع ،مستواها ليس عالياً يف الكثري من األحيان بسبب وجود أعدا ٍد كبري ٍة جدا ً من
ري من العلامء الشباب املميّزين جدا ً
هناك حاالتٌ استثنائية .باإلضافة إىل ذلك ،يوج ُد عد ٌد كب ٌ
َ
انتقال األبعاد الفكريّة والروحيّة لإلسالم ومل يقترصوا عىل دراسة الرشيعة فحسب.
الذين خ َِبوا
ينبغي أن نُع ِّزز هذه التجربة التعليمية التقليدية الشاملة يف داخل العامل اإلسالمي التي مل متُت
ولك ّنها بحاج ٍة إىل التقوية.
تنجح الحضار ُة اإلسالمية يف نقْل الخصائص اإليجابية لهذه املنظومة املدرسية إىل
مل
ْ
الجامعات الجديدة التي ت ّم تأسيسها يف «دار اإلسالم» منذ القرن التاسع عرش ،سوا ًء أكانت هذه
جامعاتُ بُنجاب ،كالكوتا ،الله آباد ،إسطنبول ،طهران ،أم القاهرة حيث قامت هذه املنشآت بتقليد
ُ
إهامل طابع العالقة بني األستاذ والتلميذ بأغلبها
بكل بساطة .بالتايل ،ت ّم
املنظومة الجامعية الغربية ِّ
أي دول ٍة إسالمية بشكلٍ
باإلضافة إىل الج ّو الروحي ومضمون املواد التي يت ُّم تدريسها .مل
تنجح ُّ
ْ
ِ
واملعاصة التي أنشأها املسلمون يف
مؤسساتها التعليمية التقليدية
تام يف تحقيق التكامل بني ّ
الطب ،وما إىل ذلك .هذه مهم ٌة
دولهم لتدريس املواد كالهندسة الحديثة ،الرياضيات ،الفيزياء،
ّ
عظيم ٌة ينبغي أن يُؤ ِّديها العاملُ اإلسالمي بنفْسه ليك يت ّم التغلُّب بشكلٍ
تدريجي عىل هذه الثنائية
ٍّ
نوعي املنظومة التعليمية.
بني
ّ
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لقد أ ّدى املؤمت ُر العاملي اإلسالمي التعليمي الذي ت ّم تنظيمه عىل يد السيد الراحل عيل أرشف،
والدكتور زُبري ،وعبد الله ناصيف ،وأنا نفيس باإلضافة إىل آخرين ،والذي أُقيم يف العام  ،1977إىل
سعت إىل تنفيذ هذه املهمة إال أ ّن املرشوع مل ينجح
تأسيس العديد من الجامعات اإلسالمية التي
ْ
تسمح لهذه الحركة باالستفادة
كلياً لألسف بسبب وجود بعض الرؤى الطائف ّية والالهوت ّية التي مل
ْ
بشكلٍ تام من الرتاث الفكري اإلسالمي .عىل سبيل املثال ،مل تنظ ْر هذه الجامعات اإلسالمية
ي إىل الفلسفة اإلسالمية ،وحينام ال يت ّم االهتامم بالفلسفة اإلسالمية فهذا يعني عدم
بشكلٍ ج ّد ٍ
االهتامم بالحقول الفكريّة اإلسالمية األخرى كالعلوم اإلسالمية.

ُيكنك أن تقو َم بتدريس الرشيعة من جه ٍة والعلم الطبيعي ،وعلم االجتامع ،وعلم االقتصاد
املعارصِين من جه ٍة أخرى وت ُس ّمي هذا املكان جامع ًة إسالم ّي ًة إال أنّه ال يُشكِّل جامع ًة إسالمي ًة يف
الواقع .الجامع ُة اإلسالمي ُة هي املكان الذي يُنظَر فيه إىل جميع املواد من الناحية اإلسالمية وحيث
يرتافق الدرس الروحي واألخالقي مع الدرس األكادميي والفكري.
ُ
أفضل مثا ٍل عىل هذا النقْل املتكامل هو ما ت ّم تحقيقه يف الغرب يف القرون ال ُوسطى حيث
ُ
أُنشأت الجامعاتُ الغرب ّية عىل أساس منظومة املدارس (اإلسالمية) إال أنّها كانت مسيحية .قامت
هذه الجامعات بأخذ املنهج التعليمي اإلسالمي والعديد من املواد والتطبيقات الدراسية وجعلتها
قامت بد ْمجها يف ُرؤاها الالهوتية والفلسفية الخاصة .بالتايل ،ت ّم يف القرون ال ُوسطى
مسيحية ،وقد
ْ
إنشا ُء الجامعات التي كانت غربي ًة ومسيحي ًة بالكامل ومختلف ًة جدا ً عن النامذج اإلسالمية التي
كانت قد تعلّمت منها الكثري .لألسف ،مل نستطع أن نفعل العكس ،والوضع الحايل يف العامل
كل البعد عن املثالية.
اإلسالمي بعي ٌد َّ
نحتاج لنقْل املناهج الغرب ّية الفكريّة وأساليب
حينام نأيت إىل وضع املسلمني يف الغرب،
ُ
مؤسساتنا هناك عرب استخدام تراثنا الفكري الخاص ومصادرنا ،وأفكارنا ،باإلضافة
البحث إىل ّ
التواصل البرشي .أ ّما بالنسبة إىل الكتب ،فأظ ُّن أ ّن هذا األمر قد تحقّق إىل ح ٍّد ما خالل
إىل
ُ
السنوات األربعني األخرية ،أي أنّنا قد ترجمنا عددا ً كبريا ً من كتب الرتاث الفكري اإلسالمي إىل
لغات ُم ِ
ٍ
ُمت بقدر استطاعتي
يب من وجهة النظر اإلسالمية ،وقد ق ُ
عاصة وقُمنا بتفسري الفكر الغر ّ
بتقديم ُمساهم ٍة ُمتواضعة إىل هذا الجهد وقام آخرون باملثل.

ُ
تتناول الفلسف َة اإلسالمية ،والعلوم ،والالهوت ،واملذهب
لديْنا اآلن العديد من الكتب التي
الصويف ،وما إىل ذلك وقد متّت ترجمتها أو كتابتها من وجهة نظ ٍر إسالمية بلغ ٍة ُم ِ
عاصة ومفهومة
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يف البيئة الغربية ،وهذه النصوص ليست نادر ًة إىل الح ِّد الذي كانت عليه منذ أربعني عاماً .ولكن
بأسلوب إسالمي ،مع أنّه لدينا اآلن
ما نفتق ُد إليه هو مرك ٌز ذو جود ٍة عالي ٍة ُيكن فيه تدريس التالميذ
ٍ
عد ٌد من الكل ّيات اإلسالمية يف الواليات املتّحدة إال أنّها مل تنجح كثريا ً إىل ح ِّد اآلن.

مث ّة حديثٌ عن تأسيس جامع ٍة إسالمي ٍة عىل نطاقٍ واسعٍ يف والية نيويورك وأ ّن هذه الجامعة
سوف تكو ُن أ ّو َل جامع ٍة إسالمي ٍة رئيس ّي ٍة يف أمريكا ،وتُرا ِو ُد املسؤولني عنها األفكا ُر بج ْعلها كجامعة
«جورجتاون» الكاثوليكية أو كل ّيات «يِشيفا» اليهودية للتعليم العايل أو كجامعة ألبريت آينشتاين
كل حا ٍل إنّني أحاول
أو يشء من هذا القبيل .الله فقط يعل ُم إن كانوا سينجحون أم ال ،وعىل ِّ
مساعدتهم .ولكن قبل أن نصل إىل تأسيس الجامعات الكبرية ،أو ُّد رؤي َة مكانٍ أصغر حيثُ ُيكن
تدريس  20إىل  30تلميذ عىل يد بعض املعلِّمني الذين يحملون معرف ًة عميق ًة بالرتاث الكامن يف
ُ
أقرتب من نهاية حيايت املهنية ولعلّه من نهاية حيايت – العلم عند الله وحده  -ولك ّنني
ذواتهم .إنّني
ُ
ت العديد من األجيال ومن ضمنهم  12أو  15عاملاً شابّاً خالل السنوات القليلة املاضية
قد د َّر ْس ُ
نقلت قسامً من هذا الرتاث
وقد أصبحوا اآلن علامء من الدرجة األوىل .إنّني أدعو الله أن أكون قد
ُ
إىل هؤالء األشخاص األصغر س ّناً.
عام تدريس عد ٍد
نحتاج إليه هو مكا ٌن أصغر يجتم ُع فيه هؤالء األفراد وأمثالهم ليت ّم يف ِّ
ما
كل ٍ
ُ
ٍ
رغيف أو
ُمت بخبزها ،ستحصل عىل
من العلامء املسلمني .إذا كانت لديك قبض ٌة من القمح وق َ
تحصل
ُ
ُمت بزراعة هذا القمح فإنّك سوف
اثنني من الخبز وسوف ينفذ القمح لديك ،ولكن إذا ق َ
يف الربيع التايل عىل حقلٍ كاملٍ وسوف تستطيع إطعام عد ٍد كبريٍ من الناس.

ُمت
ينبغي أن ينتقل التعلي ُم اإلسالمي هنا يف الغرب من وحد ٍة أصغر إىل وحد ٍة أكرب .إذا ق َ
بتأسيس وحد ٍة صغري ٍة ذات جود ٍة عالي ٍة جدا ً مع  20إىل  30فر ٍد عىل األكرث من التالمذة املسلمني
املوهوبني ومن ث ّم علّمتهم اإلرثَ الحقيقي للحياة الفكريّة اإلسالميّة  -باإلضافة إىل العلوم
ولوازمها :الفلسفة ،املنطق ،الرياضيات ،واملسائل الروحية  -فإ ّن أولئك األفراد سوف يقومون
ٍ
مئات من
بدورهم بتعليم اآلخرين .بهذه الطريقة ،وبعد نحو عرشين عاماً ،سوف يتوفّر لديْك بض ُع
األشخاص بإمكانهم أن يُشكِّلوا هيئ ًة تدريس ّي ًة يف جامع ٍة كُربى .إنّني أُفضِّ ل أن أتق ّدم خطو ًة خطوة
عىل هذا النحو.
ٍ
واحد مك ّرس مثالً للـ«علوم
أقرتح عىل أصدقايئ رضور َة توحيد جهودنا وإنشاء مرك ٍز
غالباً ما
ُ
الفكرية اإلسالمية» أو ما أردْتَ أن ت ُس ّميه .ينبغي أن يشتمل هذا املركز عىل الفلسفة ،املنطق،
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وبعض الالهوت ،ومواضيع ذات صلة ،وال رضورة إلعطاء الشهادات فيهُ .يكنه أن يكون
مؤسس ًة متّصلة مبرحلة ما بعد الدكتوراه كمركز الدراسات املتق ِّدمة يف برينستون ،وأن يأيت
ّ
ح َملة شهادات املاجستري والدكتوراه املهت ّمني بهذه املسائل وأن
إليه املسلمون املتديِّنون من َ
يتلقّوا هذا النقْل .أ ّما أولئك الذين يصلحون ليك يكونوا ناقلني للرتاث ،فال توجد مشكل ٌة يف
ٍ
قليل من الفالسفة واملفكِّرين اإليرانيني الشباب
بعض منهم حيث إنّه قد جاء عد ٌد ٌ
العثور عىل
املوهوبني جدا ً إىل الواليات املتّحدة ،ومع أ ّن لغتهم اإلنكليزية ليست متين ًة مبا فيه الكفاية إال
أنّهم ميتلكون املعرفة وقد أمضوا  15إىل  20عاماً يف دراسة العلوم التقليدية عىل يد املعلِّمني
مؤسسة وهناك الكثريون غريهم م ّمن ُيكنهم
التقليدينيُ .يكن توظيف هؤالء األفراد يف هذه ّ
تحقيق الهدف.
االنضامم وبالتايل ُيكن
ُ

ِ
يف األبعا َد التطبيقية لهذه العملية؟ إنّني أذك ُر أنّه يف
إقبال :هل ُيكننا أن
نستكش َف بشكلٍ إضا ٍّ
مسعى إلنشاء مرك ٍز عىل هذا النحو يف كراتيش مع الراحل حكيم
ْت يف
إحدى املراحل انشغل َ
ً
ُلت ،فإ ّن حكومات العامل اإلسالمي ليست مهتم ًة
محمد سعيد إال أ ّن هذا املجهود مل ينجح .كام ق َ
بهذا املرشوع ولعلّها ال تفه ُم الحاجة لهذا اإلحياء.
صحيح.
نرص :هذا
ٌ

متناقض ،ولك ّنني أشع ُر أ ّن لدينا فرصة
إقبال :لهذا السبب أردتُ أن أبدأ من الغرب .إ ّن األمر
ٌ
أكرب للنجاح هنا.
ّفق معك إىل درج ٍة كبرية ،ولكن توج ُد بعض االستثناءات يف العامل اإلسالمي.
نرص :إنّني أت ُ
إقبال :حينام نأخ ُذ بعني االعتبار الوجو َد الكبري للمشاريع التجارية الخاصة يف العامل اإلسالمي،
املؤسسات
فإنّه من املمكن نظرياً لألشخاص الذين ميتلكون املال واملوارد أن يقوموا بإنشاء هذه
ّ
ليست
إال أنّه يبدو أنّهم غري مهت ِّمني .كذلك ،تق ُع املوارد الطبيعية تحت سيطرة الحكومات التي
ْ
مهت ّمة ،فكيف ُيكن إطالق عملية اإلحياء يف هذه الظروف؟
نرص :أظ ُّن أ ّن هناك بعض الجهود الجارية يف هذا الصدد وبعض املرشَّ حني الج ّيدين لتحقيق
النجاح يف إيران ،وماليزيا ،والقسم اإلسالمي من الهند ،وباكستان ،وتركيا .يف إيران عىل وجه
مدارس حقيقي ٌة ت ُق ِّدم
الخصوص ،هناك عد ٌد من الجامعات التي يُديرها العلامء وال الحكومة ،وهذه
ٌ
ِ
املؤسسات الغربية
املعاصة وغريها من املواد التي يت ُّم تدريسها يف
اللغات األجنبية والعلوم
ّ
AL-ISTIGHRAB

خر يــف 2 0 1 8

االستغراب 13

حسينسالا
الفيلسوفان سيدبارغت
نصر ومظفر إقبال

27

ِ
جها يف قالب الفكر اإلسالمي .إنّني آمل أن تنبع العديد من األمور الجيّدة من
املعاصة ويت ُّم دم ُ
ليست مهتم ًة بإعادة
هذه الربامج ،ولك ّنه من الصحيح بشكلٍ عام أ ّن حكومات العامل اإلسالمي
ْ
تشكيل الوحدات الصغرية للتعلُّم اإلسالمي
ُ
إحياء الرتاث اإلسالمي املتمثِّل بطلب العلم .إذا ت ّم
هنا وهناك حتّى يف العامل اإلسالمي ،فإ ّن الجمهور األوسع والحكومات سوف تضط ُّر عاجالً أم
املؤسسات.
اهتامم أكرب نظرا ً إىل مميّزات األشخاص الذين يتلقّون التعليم يف هذه
آجالً إلبداء
ٍ
ّ
ُمت بإنشاء األكادمي ّية اإليرانية للفلسفة ـ أو ما كان يُطلَق عليها األكادميية امللكية ـ
لقد ق ُ
مبيزاني ٍة جيد ٍة جدا ً
حصلت عليها بشكلٍ مبارش من امللكة من دون املرور بالروتني الحكومي،
ُ
ٍ
إنجازات رائعة .يف الواقع ،تع ّرف العاملُ عىل
وخالل بضعة سنوات أظهرتْ األكادميي ُة اإليرانية
ِ
املنتسبني إىل الحكومة -الذين
هذه األكادميية وتفاجأ العديد من األشخاص يف إيران –حتّى من
ّ
بنش
كانوا سابقاً يُك ّنون
جعني للغاية .كان السبب هو قيا ُم األكادميية ْ
الشك حيالها وأصبحوا مش ّ
ٍ
مقاالت من الدرجة األوىل يف دوريّتها  Sophia Perennisباإلضافة إىل الدوريات العاملية ،وأراد
الفالسفة الرياديون أن يأتوا إىل إيران ليطّلعوا عىل ما يجري هناك .قامت األكادميية أيضاً بتدريس
عد ٍد من التالمذة املسلمني املتجذِّرين برتاثنا الفكري الخاص واملطّلعني بشكلٍ تام عىل الفكر
يب أيضاً.
الغر ّ
إذا ً ،عىل الرغم من أنّك لن تستطيع تغيري آراء الحكومات اإلسالمية بشكلٍ فوري إال أنّك تستطي ُع
النجاح من خالل إظهار النتائج .من املؤكَّد أ ّن الحكومات تُدي ُر الجامعات ولكن ما نتح ّدث عنه
يل كجامع ٍة تض ُّم  60ألف تلميذ ،بل سيتحقّق إذا كان لديك
اآلن لن يتحقّق عىل املستوى الك ّ
قليل من األشخاص .أظ ُّن أنّه ال ينبغي أن نهدف يف الوقت الحايل من التاريخ اإلسالمي
عد ٌد ٌ
إىل املشاريع الكم ّية الضخمة التي نناقشها حالياً بل إىل املشاريع الصغرية النوعية التجريبية التي
تجذب اآلخرين بسبب إنجازاتها عىل وجه التحديد.
حينام تنجح ،سوف
ُ

ّب اإلحيا ُء فه َم العملية التي أ ّدت إىل تراجع الرتاث الفكري
إقبال :بشكلٍ متزامن ،يتطل ُ
اإلسالمي ،وهناك العديد من الدراسات عن عملية التدهور هذه وقد قام بكتابتها علامء غرب ّيون
عىل األغلب إال أنّها تنبني عموماً عىل الفرضيات الخاطئة وتُق ِّد ُم أجوب ًة باطل ًة كفرضية غولدزايهر
التي تض ُع «العلوم األجنبية» يف مقابل «املعتقدات التقليدية اإلسالمية» أو الجواب البسيط الذي
يُفي ُد أ ّن الغزايل قد قام بالقضاء عىل العلم يف العامل اإلسالمي .ولكن ال توجد أجوب ٌة حقيقية؛ عىل
وأنت مل ت ُسهِب بالكتابة يف هذا امليدان .هناك أبعا ٌد متع ِّددة لهذا السؤال
األقل أنا ال أعلم أيّاً منها،
َ
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ومن ضمنها قضيّة التأريخ ،فام هو رأيك بهذه املسألة :متى ذبُل الرتاث الفكري اإلسالمي ،وملَ؟

كل بُ ٍ
عد من أبعاده منذ
نرص :أوالً ،إنّني ال أعتق ُد بأ ّن كامل الرتاث اإلسالمي قد تدهور يف ِّ
قرون .هذا ليس صحيحاً .عىل سبيل املثال ،بإمكاننا التح ُّدث عن الفن الذي يُ َع ُّد بُعدا ً مهامً للغاية
من الحضارة اإلسالمية وعىل وجه الخصوص ف ِّن الحياكة الذي مل يتدهور إال مؤخَّرا ً حيث متّت
جادات اإليرانية يف القرن التاسع عرش وتُع ُّد أعامالً فني ًة رائعة .كذلك يف ميدان
حياكة أجمل الس ّ
الهندسة ،استم ّرت عملي ُة تشييد األبنية الجميلة إىل القرن العرشين .إذا ً ،عل ْي َك أن ت ُح ِّدد املجاالت
التي تتعامل معها .عىل سبيل املثال ،من الناحية الفكريّة ،شهدتْ الفلسف ُة اإلسالمية التي تق ُع يف
ٍ
شخصيات
جت
قلب الرتاث الفكري اإلسالمي إحيا ًء كبريا ً يف إيران يف القرن التاسع عرش وخ ّر ْ
مهمة للغاية يف الهند ـ مثالً :علامء «فرنگي محل» يف مدينة لكهنو ،ومدرسة خريآبادي ،وغريها.
بالتايل ،ال ُيكن الحديث عن تراجعٍ عام ،ولك ْن ال ريب بأ ّن جميع الحضارات قد تدهورتْ
بطريق ٍة مع ّينة .إذا أخ ْذتَ منظّم ًة نابض ًة بالحياة الروح ّية نُس ّميها حضارة ،فإ ّن جمي َع الحضارات غري
ٍ
الغربية قد تدهورت بشكلٍ
خامد بينام تدهورت الحضارة الغربية بشكلٍ ف ّعال ،وهكذا سارت األمور
رث ديناميكية ولك ّن هذا ال
حتى فرت ٍة قريبة .منذ القرن األخري ،أصبحت الحضاراتُ غري الغربية أك َ
يعني أنّها ال مت ُّر اآلن بطور التدهور أل ّن كثريا ً ما تكو ُن الديناميكية غري متطابق ٍة مع املعايري الروحية
الخاصة لهذه الحضارات .يف األغلب ،تتدهو ُر هذه الحضارات حالياً بشكلٍ ف ّعا ٍل وهذه مسأل ٌة
ْت عنها يف ع ّدة من مقااليت خالل العقود القليلة املاضية.
معقَّد ٌة للغاية قد تح ّدث ُ
ننتقل بشكلٍ أدق إىل مسألة العلوم والفلسفة ألنّهام يتالزمان حيث إ ّن الرتاث
ُ
ولكن دعنا
الفكري اإلسالمي ال يُف ِّر ُق بني امليدان الفلسفي والعلمي .يُعاين العامل اإلسالمي من الحقيقة التي
ت ُفيد أ ّن فهمه لرتاثه الفكري الخاص يعتم ُد بأغلبه عىل الدراسات الغرب ّية حول الفلسفة والعلوم
ِ
املعاص يف
اإلسالمية .تعو ُد الدراسات الغربية إىل فرت ٍة طويل ٍة للغاية ولكنها قد بدأت باملعنى
منطقي
أجالت النظر بالرتاث الفكري اإلسالمي من وجهة نظ ٍر غربية وهذا
القرن التاسع عرش ،وقد
ْ
ٌ
انتهت جميع مدارس العلوم والفلسفة اإلسالمية يف القرن الثالث
متاماً .وفقاً لهذه الدراسات،
ْ
عرش حينام انقطع التواصل الفكري بني العامل اإلسالمي والغرب .لقد استغرق األم ُر وقتاً طويالً
أشخاص كهرني كوربني ،توشيهيكو إيزوتسو ،وأنا نفيس ،والعديد من
متثّل بع ّدة عقو ٍد حتى برز
ٌ
حة الفكرة التي ت ُفي ُد أ ّن الفلسفة اإلسالمية مل تنت ِه مع ابن ُرشد.
اآلخرين ل ُيحاولوا إعادة تأكيد ص ّ
ٍ
كتابات أكادميي ٍة يف ميدان العلوم الفيزيائية عىل يد علامء
تأليف
خالل العقود القليلة املاضية ،ت ّم
ُ
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غيت هذه املؤلّفات بشكلٍ
حت بأ ّن العلم
رص ْ
غربيني بأغلبهم ،وقد ّ
تدريجي الفكرة السابقة التي ّ
ٍّ
اإلسالمي بدأ يتدهور -وحتّى يختفي -مع سقوط بغداد يف العام 1258م.
منذ بضعة عقود ،ت ّم اكتشاف مدرسة مراغه ونح ُن نَدي ُن بأغلبية هذا االكتشاف إىل إ.س.كينيدي
وعد ٍد من العلامء الغربيني اآلخرين باإلضافة إىل بعض العلامء العرب كجورج صليبا و ُرشدي
ُ
راشد .لقد ت ّم أيضاً
اكتشاف علم الفلك لدى املامليك ويف اليمن ،وقد بذل ديفيد كينغ الكثري
ٍ
جهد يف هذا امليدان وكشَ َف عن فصلٍ كاملٍ
وجديد يف تاريخ علم الفلك اإلسالمي.
من ال ُ
كذلك ،خالل السنوات القليلة املاضية ،أُ
جريت العديد من الدراسات يف إسطنبول وأماكن
ْ
ٍ
أخرى من تركيا ومتحورتْ حول العلوم يف العهد العثامين ،وت ّم إضافة فصلٍ
جديد هناك إىل
تاريخ العلم اإلسالمي.
ي – حتّى من وجهة نظر العلم
درسنا َّ
كل هذه األعامل الالحقة بشكلٍ ج ّد ٍ
رب أنّه إذا ْ
إنّني أعت ُ
الغريب حيث إنّنا نقو ُم اآلن ال شعورياً بتقييم األمور من وجهة نظ ٍر غربية ،ويعو ُد ذلك يف األغلب
إىل االعتقاد بأ ّن العلم الغريب مه ٌم للغاية ،إىل درجة اعتباره مقياساً للحضارة اإلسالمية ومعيارا ً
أقبل بهذا األمر عىل الرغم من أنّني أظ ُّن أ ّن املثقّفني املسلمني يقبلون به
غربياً قُمنا بتب ِّنيه وأنا ال ُ
بشكلٍ عام -فإ ّن هذا التاريخ الذي يرم ُز إىل التدهور املزعوم للفكر اإلسالمي ،خصوصاً يف العلوم

الطبيعية ،ينبغي دفعه إىل املستقبل أي إ ّن مرحلة التدهور لن تكون يف القرن الثالث عرش بل يف
ٍ
وقت متأخ ٍر جدا ً .عىل سبيل املثال :فقط خالل السنتني أو الثالث املاضية ،اكتشف الربوفيسور
صليبا من جامعة كولومبيا أ ّن شمس الدين الخفري -الذي اعتُ ِب عىل الدوام يف بالد فارس عاملاً
دينياً أو فيلسوفاً ،وعاش من القرن الخامس عرش حتى القرن السادس عرش -هو عاملُ ٍ
فلك كبري وأنّه
كان أحد أهم علامء الفلك املتأخِّرين.
إنّني اعتق ُد أنّه إذا استطلعنا متا َم العامل اإلسالمي ،وألقينا نظر ًة بشكلٍ خاص إىل القرون املتأخرة
يف القسم اإلسالمي من الهند ،وبالد فارس ،والدولة العثامنية وليس فقط إىل ال ُبعد العريب من الحضارة
نكتشف أ ّن النشا َ
ط العلمي الجدير باملالحظة إىل ح ٍّد كبري قد استم ّر حتّى
اإلسالمية -فإنّنا سوف
ُ
يب
القرن الثامن عرش ،ولعلّه بقي يف بعض املجاالت حتى القرن التاسع عرش إىل أن بدأ العل ُم الغر ّ
يشق طريقه إىل العامل اإلسالمي ،وقام رويدا ً رويدا ً باستبدال الرتاث اإلسالمي الطبّي والعلمي السابق.
ُّ
أ ّما يف ميدان الفلسفة ،فإ ّن الرتاث الفلسفي اإلسالمي مل ميت عىل اإلطالق وقد شهد بعضاً من أعظم
درست عنده.
عصار الذي
ّ
ُممثِّليه يف القرن العرشين يف إيران
ُ
كالعلمة الطباطبايئ والسيد محمد ّ
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ينبغي أن نُد ِّون تاريخاً قطعياً وكامالً عن العلوم اإلسالمية للقرون الالحقة عىل وجه الخصوص،
وهذا ما نفتق ُده يف الوقت الحايل .يف هذا امليدان ،افتقر العلامء املسلمون يف الغالب لروح
املبادرة وقاموا بتكرار ما أعلنه العلامء الغربيون .أ ّما هؤالء العلامء الغربيون ،فقد قاموا حتّى ٍ
وقت
ُ
منتلك عنه اآلن قسطاً كبريا ً
قريب بالرتكيز عىل املرحلة املبكِّرة من تاريخ العلوم اإلسالمية الذي
حكم عىل زمن تدهور العلوم اإلسالمية وكيفيته
من املعرفة .وعليه ،فإ ّن أول يش ٍء ينبغي فعلُه قبل ال ُ
خ كاملٍ عن هذه العلوم اإلسالمية من وجهة نظرنا.
هو إصدار تاري ٍ
إذا أنجزنا هذا األمر ،أعتق ُد أنّنا سوف نج ُد أ ّن الرتاث العلمي اإلسالمي كان يقع يف ق ّمة تاريخ
العلم ،وذلك إذا تص ّورناه مثالً عىل غرار جورج سارتون من القرن الثامن إىل القرن الخامس عرش.
بعد ذلك ،مل يعد الرتاث العلمي اإلسالمي يف ق ّمة النشاط العلمي العاملي وأصبح الرتاث العلمي
إبداعي يف القرنني
بأسلوب
الغريب أكرث فاعلية .بالرغم من ذلك ،استم ّر الرتاث العلمي اإلسالمي
ٍ
ٍٍّ
الثاين عرش والثالث عرش الهجريني ،أي القرنني الثامن عرش والتاسع عرش امليالديني .أ ّما الفلسفة،
فام زالت مستمرة إىل يومنا الحايل.
قل النشاط العلمي ـ وال أقول تدهور -يف العامل اإلسالمي؟ أظ ُّن
قد يطرح أح ُدهم هذا السؤال :ملَ ّ
مطروح بطريق ٍة سلبي ٍة ألنّه يستن ُد إىل الفرضية التي تُفي ُد أ ّن النشا َ
لكل حضارة
ط الطبيعي ِّ
أ ّن هذا السؤال
ٌ
ينبغي أن يكون ف ّعاالً عىل الدوام يف ميدان العلوم الطبيعية والرياضيات .هذا ليس صحيحاً ونح ُن
نعل ُم ذلك حينام ندرس تاريخ العلم ،مثالً :الحقبة الطويلة للغاية من الحضارة البابلية يف العراق،
وآالف السنوات من الحضارة املرصيّة أو الرومان ّية أو الصين ّية أو الهنديّة .يف الكثري من الحاالت ،برز
النشا ُ
رصح به جورج سارتون.
ط العلمي الكبري يف زمن احتضار هذه الحضارات بالفعل ،وهذا ما َّ
عىل سبيل املثال ،يف الحضارة البابلية املعروفة بإنجازاتها العلمية العظيمة ،برز العل ُم يف فرتة موت
ُ
ينطبق
يصدق أيضاً عىل بعض املجاالت العلمية يف الحضارة املرصية .كذلك،
تلك الحضارة وهذا
ُ
هذا األمر بشكلٍ مؤك ٍَّد عىل الحضارة اليونانية حيث إ ّن اإلنجازات العلمية اليونانية عىل يد بطليموس
وأُقليدس وأمثالهام قد برزتْ بعد انهيار الحضارة اليونانية ،ويف زمن موت دينها ،وضعف ثقافتها،
والسيطرة عىل سياستها من قبل الرومان ،وال يوجد ٌّ
شك حول هذه املعلومات.
خ طويلٍ جدا ً وما
يف الحضارات األخرى كالحضارتني الهنديّة والصينيّة اللّتني متتّعتا بتاري ٍ
ناشطتي ،ن ِ
ٍ
ُالح ُ
حقبات شهدتْ االهتام َم البالغ مبا يُس ّمى العلوم يف يومنا الحايل
ظ وجو َد
زالتا
ْ
ٍ
وحقبات أخرى مل تشه ْد اهتامماً كبريا ً بهذه الحقول
–الرياضية والفيزيائية والفَلكية والكيميائية- ،
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أنتجت هاتان الحضارتان روائع الف ّن،
املعرفية .يف الفرتات التي مل تشهد اهتامماً كبريا ً ،كثريا ً ما
ْ
حكم ،واألدب ،والعديد من األمور األخرى.
والهندسة ،وأصول ال ُ

عىل خالف الحضارة البابلية ،بدأ العلم يف الحضارة اإلسالمية يف ٍ
وقت مب ِّك ٍر جدا ً ،أي إ ّن ق ّمة
النشاط العلمي بدأ يف ٍ
وقت مبك ٍر من التاريخ اإلسالمي .عىل سبيل املثال ،عاش جابر بن حيّان يف
القرن الثاين الهجري ومل يتجاوزه أح ٌد يف ميدان الكيمياء .كذلك ،شهد القرن التاسع علامء فلك
أشخاص كالبريوين وابن سينا .استم ّر النشا ُ
ط العلمي يف
ورياضيني عظامء ويف القرن العارش برز
ٌ
قم ٍة عالية لع ّدة قرونٍ طويل ٍة بالرغم من تصاريف ال ّدهر ،ومن ث ّم انتقلت طاقاتُ الحضارة بشكلٍ
تدريجي إىل مواض َع أخرى.
ٍّ

يف مطلع القرن السادس عرش ،بدأ الغرب باكتساب الق ّوة وت ّم افتتاح عرص االستكشاف ،ووصل
األوروبيون إىل قاريتّ أمريكا باإلضافة إىل آسيا من خالل اإلبحار حول أفريقيا عرب املحيط الهندي،
إال أنّهم مل يخرتقوا أرايض «دار اإلسالم» .يف ذلك الوقت ،كان العامل اإلسالمي ما ُ
يزال قوياً
ولعل أقوى إمرباطوريات العامل يف تلك الحقبة كانتا الدولتني العثامنية
ّ
جدا ً من الناحية السياسية
والصفوية ،واألثرى كانت إمرباطورية املغول يف الهند .كانت هذه اإلمرباطوريات من الناحية
االقتصادية ـ باإلضافة إىل السياسية والعسكرية ـ قوي ًة ونابض ًة بالحياة .أ ّما من الناحية الفنية ،فقد
أبرصت أعظ ُم األعامل الفنية يف تاريخ البرشية النو َر يف هذه الحقبة -عىل سبيل املثال :مسجد
عمل
تاج محل يف الهند ،وذلك املسجد الرائع يف أصفهان الذي هو بالفعل تحف ٌة فني ٌة بقدر ما هو ٌ
هنديس ،ومسجد السلطان أحمد يف إسطنبول -فقد ت ّم إنتاج أعام ٍل ُمد ِهشة يف ميدان العمران،
والتخطيط ،واألدب ،والعديد من األمور األخرى يف هذه امل ّدة.
حكم عىل حضار ٍة ما انطالقاً من اهتاممها بالعلم ومن ث ّم طرح السؤال« :ملَ تدهور
إذا ً ،فإ ّن ال ُ
العلم يف هذه الحضارة؟» ومساواة ذلك التدهور مع تدهور الحضارة بح ِّد ذاتها هو أم ٌر خاطئ أل ّن
كل
أي حضار ٍة طبيع ّي ٍة ال توازي ببساط ٍة حيا َة العلوم الطبيعية أو الرياضيات فيها ليك يت ّم وضع ّ
حيا َة ِّ
الطاقات اإلبداعية يف تلك امليادين .تأيت إحدى اللحظات حينام ترىض حضار ٌة ما بنظرتها الكون ّية
ينتقل إىل ميادين الفلسفة
ُ
ويكنك القول بأ ّن زخم النشاط اإلبداعي
ومنظورها إىل العلوم الكونيةُ ،
والعرفان والفن واألدب والقانون وغريها.
طرح السؤال بهذه الطريقة .لقد شهدتْ الحضار ُة اإلسالمية فرت ًة من االهتامم
أظ ُّن أنّه ال ينبغي
ُ
ُ
أي حضار ٍة أخرى نعرفها مبا فيها الحضارة الغربية حيث إ ّن هذه الحضارة
البالغ بالعلوم
يفوق أم ُدها َّ
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وجعلت
األخرية قد اهت ّمت بشكلٍ كبري بالعلوم منذ نحو أربعة قرون فقط -أي من عرص غاليليو-
ْ
العل َم ه َّمها الفكري الرئييس منذ ذلك الوقت .نح ُن ال نعرف ماذا سيحصل بعد  300عام ،وينبغي
أالّ نقوم بالتخمني حيث إنّنا ال نعلم ببساطة .أظ ُّن أنّه ليك نُحرز نظر ًة أعمق إىل هذه املسألة ،ينبغي
أن نحاول فه َم ديناميكية إنشاء العلم وبثّه داخل الحضارة اإلسالمية نفسها.

عبتَ عنها بشكلٍ ٍ
جيد وصادقٍ للغاية عىل ضوء تراثنا
ينبغي اإلجابة عىل مسألة اإلحياء التي ّ ْ
أكتب عن هذا األمر .ينبغي عدم تقدميه بالطريقة
العلمي اإلسالمي ،ومنذ أكرث من  40عاماً وأنا
ُ
الخاطئة التي يت ّم تناوله بها يف يومنا الحايل ،أي االعتقاد بأ ّن العلم اإلسالمي قد اندثر منذ  700عام
ُ
ُحاول اآلن إنعاشه بعد مرور العديد من القرون .إذا كانت هذه هي نظرتنا ،فإنّنا لن نستطيع عىل
ون
اإلطالق إحياء العلم اإلسالمي بشكلٍ أصيل.
ِ
املعاص يف هيكل الرتاث العلمي اإلسالمي يف القرن التاسع عرش
غرس العلم
كان ينبغي
ُ
والعرشين حينام كانت ال ُ
ُ
يفوق بالطبع
تزال هذه العلوم اإلسالمية التقليدية عىل قيد الحياة إىل ح ٍّد
ما هي عليه اآلن يف البالد اإلسالمية .ت ّم تطبيق أم ٍر من هذا القبيل يف ميدان الطب خالل القرن
العرشين عىل يد «مؤسسة همدارد» بعد تقسيم الهند ،ومن ِقبل الحكيم محمد س ّيد والحكيم عبد
الحميد اللَّ َذيْن رحال مؤخرا ً رحمهام الله حيث إ ّن أحدهام قد تع ّرض لعملية قتلٍ يف كراتيش كام
تعلم .لقد ساهم عملهام بطريق ٍة ما بغ ْرس بعض تقنيات الطب الغريب يف الرتاث الطبي للعامل
اإلسالمي ،ومن املؤسف أ ّن هكذا جهود مل تتحقّق بشكلٍ أعم يف ميادين أخرى.
هناك مرشو ٌع قد مثّل بالنسبة يل نوعاً من الطموح والرغبة الشخصية طوال حيايت وهو التايل:
ت
خ كاملٍ عن العلم اإلسالمي من وجهة نظر الحضارة اإلسالمية .لقد رش ْع ُ
أن أستطيع كتاب َة تاري ٍ
أمتمت سبعة
بهذا العمل عىل هيئة «البيبليوغرافيا املرشوحة للعلم اإلسالمي» يف السبعينيات وقد
ُ
مجلّدات قبل الثورة اإليرانية حيث إ ّن ثالثة مجلدات قد صدرت تحت إرشايف أ ّما األربعة املتبقية
كل هذه السنوات.
فإنها يف طور الصدور أخريا ً بعد ّ
حقيقي
اعتُ ِب مرشو ُعج ْمع بيبليوغرافيا كاملة للعلم اإلسالمي بجميع اللغات خطو ًة مهم ًة تجاه تقييمٍ
ٍّ
يستكمل كتايب «العلم والحضارة يف اإلسالم» ويعتم ُد عىل دراسة تاريخ العلوم
ُ
للعلم اإلسالمي ،وهو
صل بشكلٍ تام
اإلسالمية من وجهة نظ ٍر إسالمية .أعتق ُد بأ ّن مسألة إحياء العلم اإلسالمي ،كام تقول ،تتّ ُ

بفهمنا الضمحالل أو موت العلم اإلسالمي قبل العرص الحديث باإلضافة إىل تاريخه األسبق الذي
مل يُكتَب استنادا ً إىل املعرفة املنحازة بل يبحثُ يف جميع العلوم من منظور تراثنا الفكري الخاص.
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تحويل اكتشافاته العلمية إىل
َ
إقبال :أظ ُّن أ ّن هذا السؤال ميث ُُل بق ّو ٍة أل ّن الغرب قد استطاع
ٍ
تكنولوجيات ُعدوانية ومن ث ّم استخدم هذه التكنولوجيات للتغلُّب عىل العامل اإلسالمي وتدمري
يب
مؤسساته .بالتايل ،اعتقد معظ ُم املصلحني املسلمني الذين تح ّدثنا عنهم سابقاً بأ ّن العلم الغر ّ
ّ
جه نحو اكتساب هذا العلم .ولكن هل تستطي ُع أن
َّ
هو الذي أخضعهم وأ ّن
الحل يتمث ُّل بالتو ّ
ت مثال الطب ولكن تُستَخْدم العديد من العلوم األخرى
تقرتح حالً لهذا الوضع الراهن؟ لقد ق ّد ْم َ
َ
ش االقتصاد والرثاء املادي
كالكيمياء والفيزياء يف تطوير عد ٍد هائلٍ من التكنولوجيات التي ت ُن ِع ُ

وميدان التسلُّح ووسائل التحكُّم بسائر العامل .أعتق ُد أ ّن هذه التكنولوجيات هي رضوري ٌة بالنسبة
للعامل اإلسالمي ،فكيف ُيكن التوافق مع هذا األمر؟

ٌ
ديني وفلسفي .العل ُم
عميق جدا ً ،وسوف أحاول اإلجاب َة عنه من منظو ٍر
سؤال
نرص :هذا
ٌ
ٍّ
املعارص هو ما أُس ّميه علامً «فوستياً» وفقاً لغوته ،أي يأيت كنتيجة مقايضة الروح للشيطان من أجل
اكتساب العلم الدنيوي والسيطرة عليه ،ولهذا السبب قد عاث العل ُم فسادا ً بالنظرة املسيحية إىل

ُفسه كنو ٍع من الفلسفة
الكون .بالرغم من أنّه يبدو حيادياً ،إال أنّه ليس كذلك يف الواقع أل ّن الناس ت ِّ
بح ِّد ذاته .بالتايل ،فقد سيطرتْ النزعة العلمية عىل النظرة الكونية الغربية .عالو ًة عىل ذلك ،فإنّه

نسيج العامل
عىل الرغم من النجاحات الجزئية لتطبيقات هذا العلم بهيئة التكنولوجيا إال أنّه يُد ِّمر
َ
وكل يشء.
والبيئة ّ

ُيكنك القول بأ ّن اعتقاد العامل اإلسالمي بإمكانه حيازة تلك الق ّوة من دون املقايضة مع

الشيطان هو وهم ،وال أعتق ُد أ ّن ذلك سيتحقّق .عىل سبيل املثال ،إ ّن اكتساب الق ّوة الهائلة عرب
جهة بالليزر باملثل ،قد
جرات الغرب ،أو مقابلة الصواريخ املو ّ
القنابل النووية ،أو الر ّد عىل متف ّ

جهة بالليزر هي إسالمية
يكون ُمناسباً من الناحية السياسية ولك َّن القول بأ ّن هذه الصواريخ املو ّ
ِ
املعاص
زائف وا ّدعاء هذا األمر يُخالِ ُف حقيق َة اإلسالم .السبب هو أ ّن مرشوع العلم
هو
افرتاض ٌ
ٌ
بأكمله يعتم ُد عىل إهامل ال ُبعد الروحي يف الطبيعة ،أي إقصاء يد الله عن خلقه.

أي من
ُ
حتّى ولو كان أح ُد العلامء متديِّناً –من الناحية الفلسفية -إال أ ّن ال ُبع َد الروحي ال
يدخل يف ٍّ
ِ
املعاص،
صل بكيف ّية نظرته إىل ُدنيا الطبيعة .بالتايل ،يف العلم
مالحظاته أو حساباته املادية وال يتّ ُ
يت ُّم دراسة ال ُدنيا الطبيعية بشكلٍ مج ّرد عن حقيقة الله ،وحتّى لو ُوجِد بعض العلامء الغربيني الذين

ما زالوا يؤمنون بالله إال أ ّن هذا الواقع ال يرت ِب ُ
ط مبوضع النقاش الحايل .لهذا السبب ،قد يتقاس َم
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يئ كاثولييك جائز َة نوبل يف الفيزياء ،وال يرتب ُ
ط إميانهام أو عدمه بالعلم الذي
يئ ُملح ٌد وفيزيا ٌّ
فيزيا ٌّ
ِ
املعاص للعلم.
يتعقّبانه وفقاً للفهم
ما يستطي ُع العاملُ اإلسالمي فعله يرت ِب ُ
ط بالسؤال الذي تطرحه .ال أعت ِق ُد أنّه من خالل السعي
للتمكُّن من جميع وسائل الق ّوة –أو ما قد يُس ّمى بالتكنولوجيا -تبقى الجهة الساعية إسالمي ًة
نستقل بتلك الطريقة .مثالً ،خرست اليابان يف الحرب العاملية
ّ
ومستقل ًة متاماً ،فنح ُن ال نستطي ُع أن
الثانية ،ولو أنّها مل تُشارك يف الحرب لبقيت إحدى القوى العسكرية ال ُعظمى يف العامل .ماذا كانت
التكلفة؟ نح ُن نرى ما حصل للبوذية يف اليابان بعد خمسني عاماً ،وما جرى للتقاليد الدينية اليابانية
بالرغم من بقاء بعض األبعاد الثقافية ،ومن الواضح للجميع كيف أ ّن اإللحاد والالأدرية قد انترشا
يف اليابان خالل املايض القريب .أو خذ الصني التي ُيكن أن تتح ّول قريباً إىل ق ّو ٍة عاملية ،ولكن
السؤال هو هل ستكون هذه صيناً كونفوشيوسية أو صيناً أخرى؟ هذا هو جوهر املسألة.
بالطبع ،من غاية الصعوبة أن نقول للحكومات اإلسالمية أالّ متتلك هذه األسلحة أل ّن هذه
وأي حكوم ٍة ج ّيد ٍة تو ُّد الدفا َع عن شعبها.
الحكومات ت ُري ُد أن تكون قوي ًة وأن ت ُدافع عن نفسهاّ ،
ولكن مع ذلك ،إذا قُمنا كمفكِّرين بالتو ُّهم –وهذا قد حصل مع معظم املصلحني املسلمني خالل
املائة سنة املاضية أو أكرث -أنّه بإمكاننا إتقان التكنولوجيا العسكرية وغريها من أنواع التكنولوجيا
الغربية من دون التو ُّرط بعنارصها السلبية والنظرة الكونية املادية التي تُرافقها ،فإنّني أعتق ُد أنّنا نخو ُن
مهنتنا ومسؤوليتنا تجاه املجتمع.
أوالً ،ينبغي أن نُجا ِهر بهذه املسألة حتّى ولو كانت كلامتنا غري رائجة .إ ّن من يُؤمن بأحالم
جميع هؤالء املصلحني كمحمد عيل باشا ،جامل الدين األفغاين ،محمد عبده ،وحتّى بديع الزمان
النوريس من تركيا ومحمد إقبال ،ويعتق ُد أنّه بإمكاننا اكتساب تلك الق ّوة التكنولوجية وأن نبقى يف
الوقت نفسه بشكلٍ أصيلٍ ضمن النظرة الكونية اإلسالمية ،فإنّه يحلُم باملستحيل .أعتق ُد أ ّن ما ينبغي
فعلُه كمفكِّرين وعلامء مسلمني هو اإلعالن عن رضورة صيانة النظرة الكونية اإلسالمية يف ما يتعلّق
وبغض النظر عن النتائج الدنيوية.
بالعلم والطبيعة
ِّ
ثانياً ،كام يشع ُر بعض األشخاص يف الغرب بلزوم الدفاع عن البيئة يف وجه املامرسات
ِ
املعاصة تجاهها ،فإنّني أشع ُر بحاجتنا لحامية بيئتنا الدينية باإلضافة إىل البيئة الطبيعية.
التكنولوج ّية

ويجب أن
ثالثاً ،ينبغي أن نُحاوِل أن نفهم العلوم الغرب ّية وأن ندمجها يف املنظور اإلسالمي،
ُ
تكون هذه الخطوة يف الطليعة وعىل تخوم العلوم ،خصوصاً الفيزياء ومن ضمنها الفيزياء الكمية
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أساس الفهم
حيث ُيكننا إعادة تفسري ميكانيكيا الك ّم بطريق ٍة ميتافيزيقية .يُشكّل التش ُّعب الديكاريت
َ
ِ
استيعاب التداعيات الفلسفية لهذه امليكانيكيا وربْطها
يجعل
ُ
املعاصة ،وهذا
التام مليكانيكيا الكم
َ
بالفلسفة الطبيعية اإلسالمية يف غاية الصعوبةُ .يكن أن ينطبق هذا األمر أيضاً عىل املجاالت
األخرى.
رابعاً ،ينبغي أن ننشئ قدر اإلمكان جيوباً داخل العامل اإلسالمي لضامنة استمرارية وتطبيق
التكنولوجيات البديلة التي تعتم ُد عىل النظرة اإلسالمية إىل الطبيعة والعلم ،ومن ضمنها الطب،
الصيدلة ،الزراعة ،وغريها .فلنأمل أن هذا الجنون املتمثّل بالسعي لصناعة األسلحة األكرث فتكاً وأ ّن
كل ما يجري يف هذا امليدان العسكري يف العامل سوف يندثر تدريجياً وتتمكّن البرشية بطريق ٍة ما
ّ
بغرس بذرة العلم املقدس واألصيل عىل املستوى الروحي وأن نقو َم بتنمية عالقتنا الحقيقية مع
الطبيعة للمستقبل.
ٌ
ري يتعلّق ببعض النقد الذي ورد عىل عملك خصوصاً من ِقبل ديفيد كينغ،
لدي
إقبالّ :
سؤال صغ ٌ
ومن ث ّم أُريد أن أختم مبسألة األصول وعىل وجه التحديد األصول الكونية.

وبعض املؤ ِّرخني اآلخرين أنّك «تنظر مبثالي ٍة» إىل العلم اإلسالمي من دون
قال ديفيد كينغ
ُ
ٍ
ُ
مرات بتفصيلٍ دقيق ،ولكن يف ما يتعلّق
أعرف أنّك قد ع ّرفته ع ّدة
تحديد ما تقصده من هذا العلم.
ُ
يجول يف خاطري ،يقو ُم كينغ بتقديم أمثل ٍة مح ّددة عىل فهمك لتاريخ الرياضيات
بهذا النقد الذي
رشه يف «مهرجان عامل اإلسالم».
وأظ ُّن أنّه كان يقص ُد كتابك الذي ت ّم ن ُ
نرص :هذا صحيح ،اسمه «العلوم يف اإلسالم :دراس ٌة مص َّورة».

ت سابقاً عىل هذا النوع من النقد؟
ُنت قد أج ْب َ
إقبال :ال أعلم إن ك َ

نرص :ال ،فمن غري عاديت اإلجابة عىل النقد الذي ير ُد عىل كتبي ،ولكن دعني أذكر نقطتني يف
ما يتعلّق بنقْد ديفيد كينغ وأمثاله عىل كتايب عن العلوم اإلسالمية .أجرى كينغ بعض التصحيحات
ْت هذا الكتاب
نت لذلك .ألّف ُ
وخصوصاً يف ما يتعلّق بسوء تفسري «األداة» وقد كان ُمحقاً وأنا ُمم ٌّ
بت إليه تلك األخطاء التي كان
رس ْ
برسعة من أجل «مهرجان عامل اإلسالم» يف العام  1976فت َّ
ينبغي التحقُّق منها ،وأنا أشع ُر باالمتنان ألنّه قد أشار إىل بعضها .ولك ّن املسألة األهم هي أ ّن كينغ
ري منهم وضعيون -يرفضون املنظور التام
والعديد من املؤرخني الغرب ّيني يف ميدان العلوم –وكث ٌ
مؤسيس
الذي
درست من خالله تاري َ
ُ
خ العلوم اإلسالمية .إنّهم ينظرون إىل تاريخ العلوم من وجهة ّ
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الحقل املعريف كامتش وسارتون وغريهام الذين قاموا يف بداية تأسيس هذا الحقل برفض آراء
بيري دوهيم عن الفهم غري الوضعي لتاريخ العلوم .إ ّن تاريخ العلوم ،أصبح مع تط ّوره يستن ُد عىل
ْت فعله هو ف ْهم معنى
املنظور الوضعي للعلم وهو ما رفضْ تُه يف بداية حيايت العلمية ،وما حاول ُ
العلوم يف إطار النظرة الكونية الفكرية اإلسالمية.
تعريف العلوم
أوضحت ذلك للغاية حتّى ولو مل يكن
أ ّما ما أقصده من العلوم اإلسالمية ،فقد
ُ
ُ
ْت أح َد أبناء الغرب عن ماهية العلوم فسيجد صعوب ًة يف اإلجابة ،وقد قام
سهالً بشكلٍ عام .إذا سأل َ
مؤ ِّر ٌخ عظي ٌم للعلوم بتقديم أفضل إجاب ٍة وهي كالتايل :العلم هو ما يقو ُم به العلامء.
إقبال :صحيح.
ْت «العلم يعتم ُد
أفضل
ُ
ولعل هذا
نرص :أنت بنفسك عاملٌّ ،
ٍ
جواب مبقدورك تقدميه ألنّك إذا قُل َ
ْت شيئاً آخر
عىل هذا املنهج العلمي أو ذاك» ،فإ ّن هذا ال ينطبق عىل كيبلر أو آينشتاين ،وإذا قُل َ
ويكنك القول بأ ّن العلوم اإلسالمية هي ما
تنشأُ استثناءاتٌ أخرى .العل ُم هو ما يقو ُم به العلامءُ ،
ْت أن أضع تلك العلوم ضمن اإلطار التام
قام به العلامء املسلمون .ولكن عالو ًة عىل ذلك ،حاول ُ
ت ذلك يف بحثي
ح ُ
للكون الفكري اإلسالمي وأن أربطه باملبادئ اإلسالمية ،وأعتق ُد أنّني قد أوض ْ
عن تاريخ العلوم اإلسالمية .بالطبع ،مل يقبل املؤ ّرخون الغربيون للعلوم بذلك مل ّد ٍة طويلة ،ولكن
جهة النظر الخاصة
يقبل بنظريت ويُحاول ف ْه َم تاريخ العلوم يف ِّ
بعض ُ
يوجد اليوم ٌ
كل حضارة وفقاً لو ْ
بتلك الحضارة.
فريق كامل يف جامعة
استند نقْدي لجوزيف نيدهام عىل هذه القضية بالذات .لقد اشرتك
ٌ
ت
كنت شاباً وحيدا ً وكتبْ ُ
كامربيدج بالعمل عىل مؤلَّفه الضخم «العلم والحضارة يف الصني» ،بينام ُ
«العلم والحضارة يف اإلسالم» كر ٍّد عىل تفسريه للعلوم الرشقيّة .حينام رشع نيدهام بتأليف «العلم
يختلف بشكلٍ
خفي ،وهذا
ماركيس
يب
والحضارة يف الصني» ،كان
ُ
يكتب من وجهة نظر عا ٍ
مل غر ٍّ
ُ
ٍّ
ّ
ينطبق األمر ذاته عىل العلوم اإلسالمية
كبري عن الكتابة من وجهة النظر الكونفوشيوسية والطاوية.
ُ
حاولت توجي َه الرد عىل نيدهام وتفادي ما اعتربته أحد األخطاء ،بالرغم من التوثيق
ولهذا السبب
ُ
الرائع يف كتابه.
وضعت يف الكتب التي ألّفتها آنذاك ما اعتربتُ أنّه ينبغي أن
خالل الستينيات والسبعينيات،
ُ
جيل
تكون عليه منهجيّة دراس ِة تاريخ العلوم اإلسالمية من وجهة ال ّنظر اإلسالميّة .أ ّما اآلن ،فلدينا ٌ
املتخصصني بتاريخ العلوم
كامل من العلامء املسلمني األصغر سناً وحتّى العلامء الغرب ّيني
ٌ
ّ
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الذين ال يُعارضون مقاربتي للموضوع بل يؤيّدونها إىل ح ٍّد كبري .بالطبع ،ما زال يوجد الكثري من
احرتمت العلامء الج ّيدين يف هذا امليدان كديفيد كينغ بالرغم من أنّهم ال
املعارضني .لطاملا
ُ
تحل به العلامء املسلمون أنفسهم ،وهذه هي املشكلة بتاممها.
الروحي الذي ّ
ميتلكون املنظو َر
ّ

حينام قام نصري الدين الطويس أو ابن سينا بالكتابة عن العلوم ،كانا ميتلكان نظر ًة مح ّدد ًة
عن الكون ال يُشاطرهم إيّاها املؤ ِّرخون املعارصون يف ميدان العلوم .برصف النظر عن ذلك،
ت املؤرخني الغرب ّيني املحايدين الكتشافهم الحقائق والفرضيات التاريخية ،وقد
لطاملا احرت ْم ُ
ق ّدموا خدم ًة عظيم ًة باكتشافهم للمخطوطات واألدوات وقيامهم بتقدميها إىل العامل .ما ينبغي
أن يفعله املؤ ِّرخون املسلمون اليوم هو تطوير فهمهم الخاص لتاريخ العلوم ،وبدالً من تكرار ما
قاله سارتون ـ الذي كان عاملاً كبريا ً وأستاذي يف جامعة هارفارد ـ وما قاله اآلخرون ،يتحتّم عليهم
تطوي َر ميدان تاريخ العلوم من منظو ٍر إسالمي .هذا عىل وجه التحديد هو أحد األمور التي أردتُ
فعلها طوال حيايت.
إقبال :سؤايل األخري يتعلّق مبسألة األصول ولديه بُعدان :أ ّولهام هو مسألة األصول الكونية
ت يف كتابك
ري يف ميدان العلوم والدين ،ولقد قُ ْم َ
والثاين هو مسألة أصل الحياة .هذا موضو ٌع كب ٌ
«العقائد الكونية اإلسالمية» باستكشاف ثالثة أبعا ٍد مح ّدد ٍة لهذه املسألة إال أ ّن علم الكون املعارص
ال يُشاطرك هذه الرؤية ويُ َع ُّد بتاممه علامً كونياً مادياً .بالتايل ،كيف نفه ُم مثالً آراء ابن سينا والبريوين
ِ
كمً كبريا ً من املعلومات مبساعدة اآلالت العلمية
بالنظر إىل االكتشافات
املعاصة التي ق ّد ْ
مت ّ
املعارصة؟ باختصار ،ما هي الرؤية اإلسالمية تجاه أصل الكون مع أخذ معلوماتنا الحال ّية بعني
االعتبار ،وكيف ت ُقارن هذه النظرة برؤيتي ابن سينا والبريوين؟
ِ
ٍ
ينص عليه اإلسالم أو الهندوس ّية أو
املعاص ال
اكتشاف يف علم الكون
أي
ُ
ينقض ما ُّ
نرص :أعتق ُد أ ّن َّ
أي دينٍ آخر حول أصل الكون .علم الكون املعارص هو استقرا ٌء للفيزياء األرضية ويعتم ُد
املسيحيّة أو ّ
تنطبق عىل الكون بأكمله .باإلضافة
عىل الفرض ّية التي ت ُفي ُد أ ّنجمي َع قوانني الفيزياء األرضية التي درسناها
ُ
ُ
منتلك املعرفة بالفعل أل ّن هذا األسلوب يف النظر إىل الكون يُقيص
إىل ذلك ،فإ ّن هذا استقرا ٌء ونحن ال
أي عاملٍ ال ُيكن قياسه من خالل اآللة وبالتايل يكو ُن محصورا ً يف عامل الفيزياء الكالسييك القابل
َّ
ِ
أي دينٍ آخر،
للقياس باإلضافة إىل الفيزياء
املعاصة وميكانيكيا الكم .أ ّما العقائد الكونية يف اإلسالم أو ّ
فإنّها تعتم ُد عىل رؤي ٍة تامة للواقع ال تتعلّق بالله فقط بل أيضاً مبا نُس ّميه األبعاد املالئكية أو غري املادية
بأي يش ٍء قد نكتشفه عن األبعاد املادية للكون.
بأي نح ٍو من األنحاء ِّ
التي ال تتأث ّر ِّ
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تتغي
إنّني أنظ ُر بريب ٍة كبري ٍة إىل أخذ موضوع هذه الفرضيات الكونية عىل محمل الجد حيث إنّها ّ
كل بضعة سنوات .هناك الكثري من االستقراء واألمور املجهولة ،وما يُق َّدم كأحدث فرض ّي ٍة كوني ٍة
َّ
باهرة يندث ُر برسعة ألنّه يأيت أح ُدهم مبعلوم ٍة كوني ٍة جديدة أو يُعي ُد قياساً أو حساباً جديدا ً فترب ُز
فرضي ٌة جديد ٌة كاألكوان املتع ِّددة ،ونظرية األوتار ،وفرض ّية االنفجار الكبري ،وما إىل ذلك .منذ أن
ٍ
فرضيات كونية كُربى.
ُنت طالباً يف معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ،ت ّم تقديم  5أو 6
ك ُ
يف الواقع ،ال أرى بأ ّن أولئك الذين يقومون بتكوين النظريات حول الكون عىل أساس الفيزياء
والكيمياء ينبغي أن يستخدموا مصطلح علم الكونيات حيث إ ّن هذه األمور ليست كونيات باملعنى
ينحص بأبعاده املادية أو املرئية أو القابلة
الحقيقي .عل ُم الكونيات يعني علم الكون ،والكون ال
ِ ُ
للقياس .هذه األبعاد هي جز ٌء من الكون ولكنها ال تُشكِّل الكو َن بتاممه ،وأنا ال آخذ علم الكونيات
ين كامل عىل محمل الجد.
املادي املحض الذي ي ّدعي بأنّه عل ٌم كو ٌّ

ما ينبغي أن نفعله هو إعادة صياغة علم الكونيات اإلسالمي الذي ت ّم إنشاؤه استنادا ً إىل تعاليم
ِ
اإلسالم بلغ ٍة ُم ِ
املعاصون من وجهة نظره.
عاصة ،ومن ث ّم ينبغي أن نرى ما يقول علامء الكون
باإلضافة إىل ذلك ،فإ ّن املسألة ال تتعلّق بإجراء روابط سهلة كاإلرصار بأ ّن فرضية االنفجار الكبري
وسعان ما
ُ
تتطابق مع {كُن فيكون} أو «فليك ْن هناك نور» كام يقول علامء الالهوت املسيحيونُ ،
كل يشء .منذ  10أو  15سنة ،أُقيم مؤمتر
يأيت أح ُدهم ويقول بعدم وجود االنفجار الكبري فينهار ُّ
يف فيالديلفيا جمع بني علامء الالهوت اليهود وعلامء الكون حول االنفجار الكبري ،ولكن يف هذه
األيام يوجد العديد من علامء الكون الذين ال يؤمنون بفرضية االنفجار الكبري بعد اآلن.
أعتق ُد أنّه ال ينبغي الخلط بني نوعي علم الكون ،أي علم الكون الديني املست ِند إىل الرؤية
ِ
رب أ ّن الكون بدأ إثر فعلٍ
املعاص إذ إنّهام شكالن
إبداعي ،وعلم الكون
إلهي
امليتافيزيقية التي تعت ُ
ٍّ
ٍّ
ويكنك القول بأنّهام يتح ّدثان عن حقائق مختلفة .يعتم ُد عل ُم الكون
مختلفان للغاية من املعرفةُ ،
ِ
تنطبق
أي ظاهر ٍة فيزيائي ٍة قابلة للمالحظة والقياس عىل األرض
ُ
املعاص عىل الفرضية التي ت ُفي ُد أ ّن َّ

عىل الكون بأجمعه ،أي إ ّن املادة التي تتشك ُّل منها النجوم هي املادة نفسها التي نتشكّل منها
مم تفرتضُ ُه عملية االختزال والنزعة
كبرش .هذه فرضي ٌة كبري ٌة ال ُيكن إثبات ُها علمياً ولك ّنها جز ٌء ّ
العلمية املعارصة.
أي عالق ٍة
أظ ُّن أ ّن ما ينبغي فعله هو إظهار أ ّن صالح ّي َة علم الكون اإلسالمي ليس لديها ّ
بالتخمينات الكونية الحالية .علم الكون اإلسالمي هو مجرد علمٍ وطريق ٍة أخرى للنظر إىل األمور،
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َي ونشاط َْي فكريَّني متباي َنني .إ ّن
ومن املؤسف أ ّن الكلمة نفسها ت ُستخ َدم لحقلني معرفيّ ْي مختلف ْ
ويثِّل استقرا ًء
علم الكونيات التقليدي وعلم الكونيات الحديث -الذي ت ّم طرحه منذ القرن األخري ُ
أساليب متباينة.
للفيزياء األرضية -يتناوالن حقائق ُمختلف ٍة للغاية من خالل
ٍ
أ ّما بالنسبة ألصل الحياة ،فإنّني أعتقد ـ وهذا ليس اعتقادي فحسب بل ُيثِّل نظر َة الرتاث الفكري
كل يش ٍء موجود ينشأ
اإلسالمي وت ُؤكّده الفلسفة الخالدة ـ أ ّن جميع األصول تتعلّق بالكينونة أل ّن َّ
عن فعل الكينونة ـ أي الكينونة النقية ـ إذا تح ّدثنا بلغة الفلسفة اإلسالمية التقليدية باإلضافة إىل
كل املخلوقات لديها
الفلسفة الغربية ،أو ما نُس ّميه من الناحية الدينية يد الله ُمك ِّون الخالئق :أي إ ّن َّ
يف النهاية الخالق نفسه .الحياة عىل وجه األرض ظاهر ٌة مختلف ٌة للغاية عن العامل املادي ،واإلسالم
رص فقط يف نقطة اإلنشاء وأنّه ال
ال ُ
يقبل باالفرتاض الذي يُفي ُد أ ّن العالقة بني الخالق وخلْقه تنح ُ
وجود لعالق ٍة أخرى بعد ذلك .يُخربنا الدين اإلسالمي أ ّن إرادة الله تجري يف خلْقه دامئاً ـ حتّى يف
حياتك وحيايت ـ وبالتايل يغدو منشأ الحياة أمرا ً يس ُه ُل فهمه للغاية .اإليجاد يف العامل املادي ويف
ٌ
وإنزال من اململكة اإللهية.
فعل كينون ٍة إبداعي
القالب املكاين ـ الزماين لنو ٍع آخر من الواقع هو ُ
لذلك ،بالرغم من محاوالتنا الحثيثة إلنشاء االت ّصال بني املجال َْي الكيميايئ والبيولوجي ،إال أنّه ال
ِ
املعاص ،حيث ت ّم
وجود الت ّصا ٍل تام يف الواقع وهناك قفز ٌة ُيكنك أن تُس ّميها قفز ًة كم ّية .يف العلم
إقصاء يد الله عن العامل ،يُنظَر إىل القوة اإلبداعية عىل أنّها كامن ٌة يف الكون «املادي» وأنّها نو ٌع من
املحايثَة والحلوليّة بالرغم من أ ّن العلامء بالطبع ال يستخدمون هذه املصطلحات ،فأُخذتْ القوة
اإلبداعية اإللهية وأُعطيت للطبيعة.
فجأةً ،نُالح ُ
حي ،ويسعى العلامء إلظهار هذه القفزة كنو ٍع
ظ قفز ًة من املواد الكيميائية إىل كائنٍ ّ
«ليست الحياة سوى»،
من االتصال وذلك عرب االختزال فيستخدمون ما ُياثل التعبريات التالية
ْ
ُ
يعرتف العلامء بوجود قفز ٍة،
رص كيميائ ّي ٍة وفيزيائية .حينام
وعاد ًة ما تتب ُع هذه الـ«سوى» أسام ُء عنا ٍ
فإنّها ت ُؤخَذ كنتيج ٍة للقوى املوجودة داخل العامل الطبيعي .يف هذه األيام يج ُد الناس أنفسهم
حت بوجود عل ٍة ُمتسامية وراء تلك العملية فإنّهم
رص َ
ُمرتاحني مع هذا النوع من التفسري ،ولكن إذا ّ
ِ
املعاص عىل
ال يرتاحون تجاه هذا التأكيد .هذا ناج ٌم عن الفلسفة التي تُسيطر اليوم عىل العامل
ثت عن قفز ٍة ناشئ ٍة عن
الرغم من عدم وجود منطقٍ عىل اإلطالق يف تلك النظرة إىل األمور .إذا تح ّد َ
وينطبق األم ُر ذاته عىل القفزة من الحياة
وغريب
العنارص الداخلية وال الخارجية ،فإ ّن هذا صاد ٌم
ُ
ٌ
إىل الوعي ،وهذه قفز ٌة أعظم.
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منطق يف
د ْعنا ننتقل اآلن إىل أشكال الحياة .حينام ترى عصفورا ً يُحلّق يف الهواء ،فال يوجد
ٌ
االفرتاض بأ ّن الجناح قد منا تدريجياً من عض ٍو غري متّصلٍ بالطريان أو االفرتاض بأ ّن العني قد
تط ّورت بشكلٍ
تدريجي وباتت ت ُبرص .حينام ت ُفكّر باألمر ،ال يوجد يش ٌء أكرث منه منافا ًة للعقل.
ٍّ
حقيقي ألنّهم ال يُريدون القبول مبستويات
ولكن يو ّدون القبول بهذا التط ّور كأم ٍر ُمسلَّم به وكعلمٍ
ٍّ
تتجل أيضاً يف داخله.
ّ
الحقيقة املوجودة خارج عاملنا والتي
ٌ
وأجناس ،وقدرات مختلفة استنادا ً إىل املنشأ املقدس ألشكال
وأشكال حيات ّية،
حقائق،
هناك
ٌ
ٌ
ثت
الحياة .بالنسبة يل ،أؤمن بأ ّن تعاليم اإلسالم التي قام بتطويرها علامء الكون الثالثة الذين تح ّد ُ
عنهم يف كتايب عن علم الكون ما زالت صحيح ًة اليوم كام كانت يف السابق –مع وجود أشكا ٍل
أخرى من علم الكون اإلسالمي املط َّور عىل يد علامء كونيني آخرين ،ولك ّن هؤالء الثالثة هم األهم
بالرغم من أنّهم ال يُق ّدمون عىل اإلطالق جمي َع أشكال علم الكون اإلسالمي .هذه التعاليم مهم ٌة
للغاية يف فهمنا للكون والحياة.
إذا كان لدينا فالسفة وعلامء مسلمون موهوبون فعالً ومتجذّرون بشكلٍ عميقٍ يف ت ُراثهم،
ِ
املعاص عن الحياة باملنظور
سيستطيعون أن يقوموا بد ْمج املعلومات التي اكتشفها العلم
مفهوم الهويتٍّ أو إهامل االكتشافات العلمية .ال يوجد يش ٌء قد
بأي
ٍ
اإلسالمي من دون التضحية ّ
نب عىل االفرتاضات الفكرية ـ
ني من ٍ
اكتشفه العلم باعتباره معلوم ًة فعلية ـ وال مجرد تأويلٍ أو تخم ٍ
تتجل يف
ّ
تسلسل الوجود والقوة اإللهية التي
ويكن مالءمته مع التعاليم اإلسالمية الكون ّية عن
إالّ ُ
ُ
جميع مستويات الواقع وصوالً إىل العامل املادي.
إقبال :شكرا ً جزيالً لكم.
نرص :جزاكم الله خريا ً.
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المبدأ اإلنساني وجدل العلم والدين
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نقد العقل األوروبي
عمر األمين أحمد عبد اهلل

العلم والدين ..بداية كل األشياء
هانس كونغ

مفهوم الدين وتصنيف األديان
مصطفى النشار

هل يحتاج العلم إلى الدين؟
روجر تريغ

العلم والدين
عدنان الحساني

العلم ،الدين والحقيقة

ٌ
ّ
ّ
َ ْ
والواقعاني�ة
النسباني�ة
مفهوم
رؤية يف
جون تايلور

[*][[[

يف هذه الورقة ،يعالج الباحث الربيطاين جون تايلور طبيعة الحقيقة يف الروايات الواقع ّية
والنسب ّية ،كام يلقي الضوء عىل الجدل الدائر حول التفسريات الواقع ّية والنسبويّة للعلم يف
سياق العمل األديب املؤثّر لتوماس كوهن ( )Thomas Kuhnعن النامذج والثورات العلم ّية.
ثم يركز الباحث عىل تسويغ االعرتاض عىل املوقف النسبوي القائل بأنه ال ميكن فهم طبيعة
الخالف حول املعتقد الديني إال من خالل فهم الحقيقة املوضوع ّية ،وهذا األمر يفتح الطريق
واقعي لهذا الجانب من الدين الذي يهتم مبحاولة تقديم تفسريٍ
برأي الباحث أمام تفسريٍ
ٍّ
أسايس لخصوص ّيات الواقع.
ٍّ

المحرر

رأى أرسطو أ ّن الحقيقة هي مسأل ُة توافقٍ بني ما نقوله من ناحي ٍة وكيف ّية سري األمور من ناحي ٍة
أخرى .فإذا كان االفرتاض “أ” يقول بأن هناك جباالً عىل الجانب اآلخر من القمر ،إذن االفرتاض
ٌ
جبال عىل الجانب اآلخرمن القمر .وفق هذا
صحيح ،لكن فقط إذا كان هناك
افرتاض
“أ” هو
ٌ
ٌ
الرأي ،فإ ّن حقيق َة االفرتاض “أ” لها طابع موضوعي :إنّها تعتمد عىل الكيفيّة التي تكون عليها
*ـ جون تايلور هو رئيس قسم الفلسفة يف كلية رغبي ( .)Rugby Schoolكان سابقاً أستاذاً يف الفلسفة يف جامعة أكسفورد ،وشارك عىل
نطاق واسع يف تعزيز املناهج الفلسفية يف التعليم ،خاصة من خالل بيئة العمل للمرشوع .بدأ دورة عىل مستوى  ASعن “ وجهات نظر
حول العلم” يف تاريخ وفلسفة العلم .ومن بني كتابات أخرى له عن التعليم ،يبحث كتابه بعنوان “ فكر مجدداً :النهج الفلسفي للتدريس”
( )Think Again: A Philosophical Approach to Teaching) (Bloomsbury Education, 2012يف الكيفية التي ميكن
فيها للمدرسني إدراج وجهات نظر فلسفية يف جميع مراحل املناهج الدراسية.
ـ املصدر :معهد فاراداي للعلم والدين www.faraday-institute.org
ـ العنوان األصيل للمقالSuience, Relegin and Truth :
ـ ترجمة :إميان سويد.
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ٌ
مرتوك لك إذا كنت تعتقد أ ّن هناك جباالً عىل الجانب اآلخر من القمر أم ال-
األشياء حقًّا .فاألمر
حا أم ال فذلك ليس مرتوكاً لك .فحقيقة االفرتاض “أ” ال تعتمد
لكن أن يكون هذا االعتقاد صحي ً
عىل ما إذا كنت أنت ،أو أنا ،أو حتى الجنس البرشي بأكمله يؤمن باالفرتاض “أ”؛ الحقيقة تعتمد
عىل الكيف ّية التي تكون عليها األمور عىل الجانب اآلخر من القمر.

يرى الفيلسوف بروتاغوراس ((– Protagorasما قبل سقراط -أ ّن الحقيقة تعتمد عىل البرش لذلك
فهي ليست موضوع ّية .ولتوضيح ذلك سيكون الكالم عن األحاسيس ،لنفرتض أنّك وصلت للتو
إىل اململكة املتّحدة قادماً من جزر البهاماس ،يف حني أكون أنا قد وصلت من الرنويج .بالنسبة
يل ،سوف أشعر بالدفء ،بينام ستشعر أنت بالربودة .وعليه ال توجد حقيق ٌة موضوعيّ ٌة واحد ٌة حول
مدى الدفء يف اململكة املتحدة ،حسب قول بروتاغوراس .فالبرش املختلفون سوف يواجهون
درجة الحرارة بطرقٍ مختلف ٍة ،وليس هناك ما يُقال أكرث يف هذه املسألة .إذن ،إ ّن بروتاغوراس هو
لكل أولئك الراغبني يف تأكيد أ ّن الحقيقة نسبيّةٌ .وعليه ليس هناك من “حقيقة”
مبثابة الج ّد األعىل ّ
عىل هذا النحو ،هناك فقط “حقيقتي” و”حقيقتك”.
الر ّد عىل النسبان ّية الربوتاغوريّة سيكون باإلشارة إىل أنّه يوجد حاالت كثرية (كام هو الحال
حة املوضوعيّة أمرا ً غري مناسب ،إالّ أنّه يف العديد
مع األحاسيس) يكون الحديث فيها عن الص ّ
أحكام موضوع ّي ٍة.
ري ميكننا استخدامها من أجل إصدار
ٍ
من الحاالت األخرى ،سيكون لدينا معاي ٌ
ٍ
نزاعات ،مثل:
فمقياس الحرارة ،إذا ما استخدم بشكلٍ صحيح ،سيوفّر لنا وسيل ًة موضوع ّي ًة لتسوية
هل اململكة املتحدة أكرث دفئاً أم جزر البهاماس؟
قد يعارضنا الربوتاغوريون بقولهم ما الذي يجعل اختيار مقياس الحرارة «الطريقة الصحيحة»
لقياس درجة الحرارة؟ لكن سيكون هناك الكثري ما يقال لدعم اال ّدعاء بوجود فارقٍ
موضوعي بني
ٍّ
األشياء األكرث دفئًا واألكرث برودة .فنظام القياس الذي يدمج عالقة ميزان الحرارة مع حقائق أخرى
ميكن مالحظتها بسهولة ،مثل مت ّدد املعادن عند تسخينها ،يشتمل كذلك عىل حقائق أخرى حول
تب ّدالت الحالة مثل التجميد والغليان.
إذن ،الحكم األ ّويل عىل الجدل الدائر بني الروايات املوضوعيّة والنسبيّة حول الحقيقة ،هو أ ّن
هناك بالفعل حاالتٌ عىل ما يبدو ميكننا اإلشارة فيها إىل معايريٍ موضوع ّي ٍة لتحديد الحقيقة .إنها مسأل ُة
املعايري التي هي من صميم القض ّية نفسها .فام ي ّدعيه أتباع النسبان ّية (النسبية) ،بشأن أسئل ٍة مه ّم ٍة مثل
ٍ
خالفات عميق ٍة معيّنة حول العلم ،هو أنّنا نفتقر إىل
حقيقة املعتقدات الدينية ،أو حتى عند حصول
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املعايري التي ننشدها عند املشاركة يف النزاعات حول مكمن الحقيقة .وبدالً من االنخراط يف مشا ّد ٍة
غري مجدي ٍة بالرضورة حول األمور املطلقة ،من األنسب تقبل لغة الحقيقة النسب ّية.
جة ض ّد إمكانيّة املوضوعيّة يف
سوف ندرس تح ّدي النسبيّة يف موقعني ،أي بالتحديد ،الح ّ
العلم ،ومناقشة ما إذا كانت الحقيقة املوضوعية هدفاً مناسباً بالنسبة للمعتقدات الدينيّة.
انتشار النسبو ّية
خ من الشكوك حول إمكانيّة الحقيقة
كام رأينا من مناقش ٍة موجز ٍة لربوتاغوراس ،هناك تاري ٌ
املوضوع ّية ميت ّد عىل امتداد تاريخ الفكر البرشي؛ وطريقة التفكري هذه األيام التي يطلق عليها فكر
“ما بعد الحداثة” لها جذورها التي تعود إىل ما قبل عرص سقراط .أما األمر املثري لالهتامم فهو أن
نرى كيف أن حقباً معينة ،مثل حقبتنا ،تق ّدم مزيدا ً من التغذية لتنامي مختلف أنواع الفكر النسبي.
إ ّن امليل إىل رواي ٍة نسب ّي ٍة للحقيقة ،مبج ّرد وضعها ،لتنترش يف حديقة األفكار بأكملها ،تؤكده
ح من املوضوعيّة كالعلوم الطبيعيّة بصفتها مسعى برشيًّا ،وذلك من
املحاولة لعرض معقلٍ واض ٍ
بديهي جدا ً .لكن
خالل محاولة التصويب عىل عنارص ذاتيّة .قد تبدو النسبويّة يف العلم أمرا ً غري
ٍّ
كتاب “بنية الثورات العلم ّية” ( )The Structure of Scientific Revolutionsاملؤثر لتوماس
كوهن ،وما تبعه من مدرس ٍة كامل ٍة لعلامء علم االجتامع ،قادا إىل هذا االستنتاج متاماً (.)1
قد يعتقد املرء أن أفضل ما لدينا من النظريات العلم ّية املثبتة توفّر مثاالً ال يرقى إليه الشك عن
ٍ
الختبارات دقيق ٍة
الحقيقة املوضوع ّية .فام الذي ميكن أن نطلبه أكرث من نظريّ ٍة ،بعد أن خضعت
ومفصل ٍة وشامل ٍة من أنصارها ومعارضيها عىل ح ٍّد سواء عىل مدى فرت ٍة طويل ٍة من الوقت ،وجوب
ّ
أن تجتاز هذه االختبارات ،وأن تثبت أيضاً ،نتيجة للمزيد من التعبري النظري ،تالحمها مع غريها من
النظريات املختربة جيدا ً؟ مع ذلك فقد قال كوهن وآخرون بأنّه ميكن التشكيك بالنامذج العلم ّية
الفضىل الراسخة لدينا؛ بأن فكرة مقارنة النامذج مع الواقع عبار ٌة عن إشكال ّي ٍة كبري ٍة ،ولذلك فإننا
ملزمون مبراجعة صورتنا عن العلم كمؤسس ٍة فيها تتقدم نحو حقيق ٍة موضوع ّية .وقد دعا البعض
أي
أي دو ٍر يف رشح طبيعة العلم؛ ّ
إىل صور ٍة جديد ٍة ال تلعب فيها املوضوعيّة والعقالنيّة والحقيقة ّ
ٍ
يفس بشكلٍ بحت بالرجوع إىل عوامل سوسيولوج ّية خارج ّية.
نشاط
علمي َّ
ٍّ
ٍ
كهدف للعلم أم ٌر يف محلّه .وسرنى أ ّن منتقدي
لذلك ،إن الدفاع عن الحقيقة املوضوعية
متأصلٍ يف مؤسسة العلم ،أي
العقالنيّة واملوضوعيّة العلميّة ميكن الر ّد عليهم باإلشارة إىل يش ٍء
ّ
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حد العلامء ،حتى عند
االلتزام بعقالنيّ ٍة تتجاوز االلتزام بنامذج معيّنة .وااللتزام بإطا ٍر من القيم يو ّ
التزامهم بنامذج مختلفة .هذه القيم ميكن ال ّنظر إليها عىل أنّها مستمد ٌة من الهدف األسايس للعلم،
أي البحث عن النظريات التي تق ّدم أفضل تفسريٍ للبيانات املتاحة .ومبا أ ّن هذه «املزايا التفسرييّة»
معي ،فإنّها توفّر إطارا ً
ج
أي أمنوذ ٍ
مستم ّد ٌة من طبيعة التفسري العلمي يف ح ّد ذاته ،وليس من ّ
علمي ّ
ٍّ
ٍ
منطقي ملزايا النامذج املتنافسة ميكن أن يجري.
نقاش
أي
يف ّ
ٍّ

عىل هذا املنوال ،ميكن تركيب دفا ٍع عن الفلسفة «الواقع ّية العلم ّية» للعلم .فالواقع ّية هي وجهة
ٍ
وموضوعي للواقع ،وأ ّن نجاح العلم الذي يُرى من
ح
النظر بأن هدف العلم هو تقدي ُم
وصف صحي ٍ
ٍّ
دليل عىل أ ّن التق ّد َم يتحقق نحو
خالل إنشاء النظريّات ذات الق ّوة التفسرييّة املتزايدة باستمرار ،هو ٌ
ذلك الهدف .مع اإلشارة إىل أ ّن أتباع املذهب الواقعي غري ملتزمني باالعتقاد بأنّنا قد بلغنا حقائق
نهائ ّية غري قابل ٍة للتغيري .فالرتكيز يكون عىل التق ّدم نحو رواي ٍة صحيحة ،وعىل قيمة الدفاع عن
ٍ
تنظيمي؛ هذا ما يطمح إليه العلامء يف استفساراتهم.
يل
حقيق ٍة موضوعيّ ٍة
كهدف مثا ٍّ
ٍّ

إذا متكّنت الواقع ّية العلم ّية ،كام سرنى ،من الصمود يف وجه نقّادها النسبيني ،فإ ّن السؤال
ٍ
مناقشات أخرى؟ يف ظاهر األمر،
املطروح هو ما إذا كانت الواقع ّية كقيم ٍة ميكن الدفاع عنها يف
قد يكون التص ّدي لهجوم النسبيّة عىل فكرة الحقيقة يف مسائل العقيدة الدينيّة أمرا ً أكرث صعوبةً،
ألنّه ضمن الخطاب الديني .وعىل خالف الحالة العلم ّية ،يوجد خالفات واسع ٌة ومستعصي ٌة عىل
نظام من نظم املعتقدات الدين ّية هو الصحيح ،ولكن حول الطريقة
أي ٍ
مايبدو ،ليس فقط حول ّ
املناسبة إلجراء مناقشات بني املواقف الدين ّية املتنافسة.
ٍ
أسس عقالن ّية ،ويجب الدفاع عنه من خالل نداء
هناك من يقول أن اإلميان الديني قائ ٌم عىل
كل ما ميكن ترسيخه
العقل؛ كام يُقال ،وهذا القول شائع ،أن االلتزام الديني مسأل ٌة إميان ّي ٌة تتجاوز ّ
ج
مبنطقِ التامس الدليل أو الحجة .يوجد تباي ٌن هنا مع املؤسسة العلميّة ،التي تتميز بامتالك حج ٍ
متين ٍة حول مزايا نظريّ ٍ
ات مع ّينة ،ولك ّنها مع ذلك تبدي توافقاً كبريا ً حول املنهج ّية.
هذا األمر عىل ما يبدو مينح املصداقيّة ملزاعم النسباويني ،وبأ ّن من غري املناسب التفكري من الناحية
املوضوعيّة والعقالنيّة عند النظر يف املعتقدات يف املجال الديني .هنا ،كام يُقال ،لدينا رصاع مع
ألسباب شخص ّي ٍة ،والتي يت ّم تقييمها بشكلٍ
الذوات املختلفة؛ مع وجهات نظ ٍر عامل ّي ٍة يتم االلتزام بها
ٍ
أفضل من حيث قيمتها بالنسبة لألفراد املعنيني .الحقيقة املوضوعية يف مثل هذه األمور غري واردة؛ إذا
كان االعتقاد بوجود الله “أمرا ً مفروغاً منه بالنسبة لك” ،فقد نقول بأ ّن هذا صحيح بالنسبة لك.

االستغراب 13

AL-ISTIGHRAB

خر يــف 2 0 1 8

46

الملف

االستغراب

مع ذلك ،سوف نرى أن الرواي ًة النسبيّ ًة للمعتقد ليست خارج النقد .إذ تكمن الصعوبة بالنسبة
ٍ
خالف واسعِ ال ّنطاق -من
ألتباع املذهب النسبي يف الظاهر َة نفسها التي تح ّرك موقفهم – أي وجود
لكل م ّنا حقيقته الخاصة ،فإن ذلك يعني أن
الصعب تفسريها يف املصطلحات النسب ّية .فإذا كان ٍّ
جة اتباع النسبويّة.
الخالف غري ممكن .لكن يبدو أن هذا يتعارض مع الفرض ّية التي منها بدأت ح ّ
وقد يتّضح أن االستغناء عن الحقيقة املوضوعيّة كمعيا ٍر لإلميان أصعب مام يتخيّله هؤالء.
ننتقل أوالً إىل مسألة املوضوع ّية يف العلوم ،ومحاولة صياغة بديلٍ للصورة التقليديّة عن التق ّدم
العلمي باعتباره رحل ًة تراكميّ ًة وثابت ًة نحو صور ٍة حقيقيّ ٍة وموضوعيّ ٍة للعامل.
النامذج الكوهين ّية
عميق عىل تاريخ وفلسفة العلم .فقد لفت
ري
ٌ
كان لرواية توماس كوهن عن الثورات العلميّة تأث ٌ
ٍ
كمؤسسة .فخالل
برشي ك ّرس نفسه للعلم
نشاط
كوهن االنتباه إىل حقيق ٍة هي أ ّن العلم عبار ٌة عن
ٍّ
ّ
البحث العلمي العادي ،يعمل العلامء تحت إرشاف أمنوذج ،وميكن النظر إىل األمنوذج ،يف أبسط
صوره ،عىل أنّه نظريّ ٌة مركزيّ ٌة ضمن فر ٍع من العلوم ،عىل سبيل املثال ،كانت امليكانيكا النيوتون ّية
ج مسيط ٍر عىل الفيزياء ألكرث من  200عام .لكن هذا املصطلح له تطبيق أوسع ال يغطي
مبثابة أمنوذ ٍ
حل املشكالت ،والقواعد املنهجيّة ،وحتى
النظريات ،فحسب ،بل ويغطي أيضً ا أمثل ًة عن كيفيّة ِّ
ُجسد الفيزياء النيوتونية االلتزام بالحتم ّية ،عىل سبيل املثال .بشكلٍ عام،
املبادئ الفلسف ّية .إذ ت ِّ
جا ما كمصفوف ٍة صارمة :إنّها ما يربط مجموعة من العلامء معاً .لذلك هناك
ميكننا أن نرى أمنوذ ً
راب ٌ
مل
ط لألفكار حول الهويّة .نحن نصف العلامء من حيث مناذجهم الخاصة .أنت لست مجرد عا ٍ
يئ ،بل ،لنقل ،أنت “عاملُ
نسبوي”؛ أو ،يف العلوم البيولوجيّة ،قد تُع ّرف عن نفسك
كواكب
ٍ
ٍّ
فيزيا ٍّ
تطوري” وهكذا دواليك.
عىل أنك”عامل وراث ٍة
ّ
األمنوذج يز ّود العلامء بالقالب ألجل عملهم .لقد كان الفيزيائيون حتى مطلع القرن العرشين
يعودون إىل الوراء ويتطلّعون إىل امليكانيكا النيوتون ّية ،وقد سعوا إىل توسيع هذا األمنوذج .وكان
يتعي معالجة األلغاز غري املحلولة باستخدام األساليب نفسها التي استخدمها نيوتن .مع ذلك،
ّ
الحل بالطرق التي يعتمد عليها األمنوذج السائد .هذه
ّ
ومن وقت آلخر ،يجد العلامء ألغازا ً تقاوم
الحاالت الشاذة قد تثبت مت ّردها عىل وجه الخصوص ،مام يلفت انتباه كبار العاملني يف هذا
املجال ،ويشكّكون يف رشع ّية األمنوذج .إ ّن التوافق الذي يتّسم به العلم الطبيعي يتع ّرض للخطر،
ٍ
تعديالت مختلف ٍة ،أو تليني القواعد املنصوص عليها يف األمنوذج ،وهذا بالضبط
حيث يتم اقرتاح
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هو الوضع الذي تحقق يف عام  ،1900حيث ناضل الفيزيائيون للتعايش مع النتائج التي بدت غري
متوافق ٍة مع امليكانيكا النيوتنية.
ٍ
يحل الحاالت
جديد يزعم أنّه ّ
ج
يف أوقات األزمات يف فر ٍع من املعرفة ،قد يت ّم صياغة أمنوذ ٍ
ٍ
جديد وخصب .وإذا ما
ج
الشاذّة واملفارقات يف األمنوذج القائم ،باإلضافة إىل تقديم الوعد بنه ٍ
ري ٍ
كاف من العلامء بعدم الرضا عن األمنوذج الحايل ،فإنهم قد ينقلون والءهم إىل
شعر عد ٌد كب ٌ
األمنوذج الجديد  -وهي عمل ّي ٌة يُطلق عليها كوهن اسم “ثورة علمية”.
يف الحديث عن الثورات ،يستخدم كوهن استعار ًة سياس ّي ًة لوصف عمل ّية اختيار األمنوذج.
فالثورات السياس ّية تحدث يف سياقٍ من السخط العميق تجاه البنى القامئة .إذ إ ّن املؤسسات
نفسها التي يتم فيها النقاش السيايس العادي واتخاذ القرار تكون محل تشكيك ،لذلك فإن الثورة
ميّال ٌة إىل كونها شأناً مثريا ً جدا ً للقلق والعنف ،يُح َّد ُد فيها اتجاه النشاط السيايس يف املستقبل ،ال
ٍ
ٍ
طرف يتمكّن من حشد
وأي
لنقاش
ج
أي نه ٍ
ين ،بل من خالل عوامل كهذهّ ،
من خالل ِّ
سيايس عقال ّ
ٍّ
الق ّوة األكرب.

يشري كوهن إىل أن هناك انهيارا ً مامثالً للخطاب العقالين خالل الثورات العلم ّية .إنّه دور
األمنوذج الذي يعمل مبوجبه العالِم عىل تقديم التوجيه يف عمل ّية اختيار النظريّة  -لتقديم التوجيه
املنهجي لنشاط حل األلغاز .ولكن إذا كان هذا األمنوذج نفسه هو الذي يوجه العامل عادة ،ماذا
ميكن أن يلتمس العالِم عندما يسعى إىل ترشيد اختيار األمنوذج؟ يبدو كام لو أنّنا نواجه مشكل َة
التعميم :مفهوم العالِم الذي يصنع نظريّ ًة ج ّيد ًة يح ّدده للغاية األمنوذج املغروس يف هذا العالِم،
أي محاول ٍة للنقاش عىل املستوى العقالين سنجد أ ّن كالًّ من الطرفني
أو العاملة ،بحيث إنّه عند ِّ
يتجادالن بطريق ٍة ت ُس ّول لطرح السؤال (.)2
عدم التناسب ()Incommensurability
يستخدم كوهن مصطلح “عدم التناسب” لوصف الصعوبة يف مقارنة النامذج .أحد موارد هذه
ٍ
الصعوبة مرتب ٌ
باعتبارات حول املغزى .فالعلامء الذين يعملون يف مناذج مختلف ٍة ال يعنون اليشء
ط
نفسه حتى عند استخدام أجزا ٍء مع ّين ٍة من املصطلحات العلم ّية ،كام يقول كوهن ،بحيث يكون الفهم
املتبادل بني العلامء الذين يعملون يف مناذج مختلف ٍة يف خطر .ومبا أن معاين املصطلحات النظريّة
ج إىل آخر ،فال يوجد طريق ٌة محايد ٌة إلجراء مناقش ٍة حول قيمة النامذج املتنافسة.
تختلف من أمنوذ ٍ
معيٍ.
لذلك ليس هناك إمكانية للدفاع عن حكمٍ من حيث الصوابيّة املوضوعيّة ألمنوذ ٍ
ج ّ
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إ ّن فرضيّة عدم التناسب هي السبب يف كون الكثري من يصادفون كتاب “بنية الثورات العلمية”
للم ّرة األوىل يعتربونه مبثابة التمهيد للنسبويّة .من الصعب املغاالة بأهم ّية حجج كوهن ،التي
كل امليادين ،مق ّيد ٌة
ين يف العلم ،من ّ
يبدو أنّها تظهر أن اإلمكان ّية من أجل تحقيقٍ
موضوعي وعقال ٍّ
ٍّ
ومح ّدد ٌة بشكلٍ ج ّدي .فإذا ما ارتفع منسوب النسبويّة إىل مستوى يُرى فيه بأ ّن املوضوع ّية العلم ّية
ٍ
تخصصات أخرى تبدو أكرث ذاتيّةً؟
ين يف
تتآكل ،فام هو األمل املرتجى من أجل تحقيقٍ عقال ٍّ
إ ّن جزءا ً من سبب االستقبال الحاميس لكتاب “بنية الثورات العلمية” من قبل عاملني يف العلوم
ترحاب بصفتها تقود إىل درج ٍة أكرب يف التكافؤ .إ ّن
االجتامعية هو أن حجج كوهن كانت موضع
ٍ
االفتقار إىل املوضوع ّية ال يعود نق ًدا للعلوم االجتامعية إذا كان يف الواقع كل ما نطلق عليه معرفة
علمية هو ذايت.
استعادة العقالنية
جا من االستنتاجات النسبويّة التي استم ّدها آخرون من كتابه .ويف إحدى
كان كوهن نفسه منزع ً
ٍ
طبعات الحق ٍة من كتاب “بنية الثورات العلمية” سعى إىل توضيح مغزى بعض
الحوايش امله ّمة يف
املزاعم امله ّمة ،ال سيام تلك املحيطة مبفهوم عدم التناسب ( .)incommensurabilityلقد أوضح
أنّه مل يكن ينوي مهاجمة فكرة املقارنة العقالن ّية للنامذج .بيد أنّه كان يرغب فعالً يف استخالص
أسباب تجعل النزاعات خالل الثورات
الفكرة بأ ّن مثل هذه املقارنة ليست مسأل ًة بسيطةً .هناك
ٌ
أي إجرا ٍء لقرا ٍر تحكمه قواعد متاح ٍة للعالِم
ِّ
العلم ّية غري قابل ٍة
للحل بسهولة .إذ ال يوجد هناك من ّ
الذي يواجه االختيار بني النامذج .مع ذلك ،هناك عد ٌد من “املزايا النظريّة” ()theoretical virtues
 خصائص جذّابة من النظريات  -التي ال توفّر أسساً للمقارنة العقالنية ،ألنّها مك ّون ًة من العلم نفسه،ٍ
معي .إ ّن قوائم كوهن عن املزايا النظريّة هي الدقّة واملجال
علمي
ج
وال تعتمد فقط عىل أمنوذ ٍ
واحد ّ
ٍّ
ج مختلف ٍة أم ٌر ممك ٌن أل ّن العلامء عىل
(اإلمكان ّية) والبساطة واإلمثار .واملناقشة العقالن ّية بني أتباع مناذ ٍ
الجانبني متفقون حول ما يبحثون عنه :النظريّة التي توفّر أفضل قيم ًة للبيانات (األكرث دقّةً ،وشمول ّي ًة
وسيظل هناك ،بطبيعة الحال ،الكثري من األمور للجدال بشأنها (ما هو املقصود
ّ
وبساطة وإمثارا).
بـ “البساطة”؛ ما الذي يجب القيام به يف حال فوز إحدى النظريات عىل حساب أخرى) .لكن عىل
ٍ
مداوالت عقالن ّي ٍة هو يف مكانه الصحيح.
األقل ،إ ّن إطار العمل من أجل إجراء
كام أوضح كوهن موقفه من التغيري يف معنى املصطلحات النظريّة خالل التح ّوالت النموذجيّة.
ونفى ،عىل سبيل املثال ،أن يكون هناك انهيارا ً كامالً يف التواصل خالل الثورات العلميّة .فعدم
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أي من العاملني
جا معي ًنا ال ميكنهم أبدا ً التفاهم مع ٍّ
التناسب ال يعني أ ّن العلامء الذين يعتمدون أمنوذ ً
ج مختلف .املوضوع ،وببساطة ،هو أنّه مبا أن معنى مصطلح النظريّة املركزيّة قد
يف إطار أمنوذ ٍ
ج إىل آخر ،فسوف يكون هناك صعوبات يف التواصل .قد يُفتقد الوضوح يف
يختلف من أمنوذ ٍ
ٍ
جديد هو
ج
الرتجمة ،لكن كوهن يعتقد أن الرتجمة ممكنة .إذ إن تعلُّم التفكري مبصطلحات أمنوذ ٍ
متاماً مثل تعلّم لغ ٍة جديدة ،فاللّغة األم تأيت بشكلٍ طبيعي؛ أ ّما اللّغة الثانيّة فيجب تعلّمها ،والرتجمة
إىل اللّغة الجديدة أم ٌر يستلزم الجهد.

فكّر يف مثال كوهن الخاص بالتغيري يف معنى مصطلح “شامل” ( )massيف االنتقال من
األمنوذج النيوتوين إىل األمنوذج النسبوي .يجب عىل عامل الفيزياء املد َّرب بشكلٍ
تقليدي أن
ٍّ
يعمل عىل كيف ّية فهم املصطلح يف النسب ّية الخاصة .ففي املصطلحات النيوتون ّية ،يكون للجس ِّيم
كتل ٌة ال تختلف مع الرسعة .لكن الحال مل يعد كذلك يف نظريّة آينشتاين ،حيث يتم تحديد الكتلة
توسع املفهوم ،من خالل إدخال صيغٍ جديد ٍة ،مثل
بالرسعة .ومع تح ّول األمنوذج يأيت أيضاً ّ
“االسرتاحة -الكتلة” (“ :”rest-massإحدى نتائج نظرية النسبية الخاصة ألينشتاين ( )1905هي أن
كتلة الجسم تزداد مع رسعتها بالنسبة للمراقب .عندما يكون الجسم يف حالة اسرتاحة (نسبة إىل
املراقب) ،يكون لديه املقدرة املعتادة (القصور الذايت = امليل إىل مقاومة ق ّوة تطبيق ّية) التي نعرفها
أي
جمي ًعا) أو «الكتلة -الطاقة» (« :”mass-energyيف الفيزياء ،يشري تعادل الكتلة-الطاقة إىل أن ّ
يش ٍء له كتلة لديه كمية معادلة من الطاقة والعكس صحيح ،مع هذه الكميات األساسيّة املرتبطة
مبارشة ببعضها البعض من خالل الصيغة الشهرية أللربت أينشتاينE = m c 2 {\displaystyle( :
 .}E=mc^{2}}. {\displaystyle E=mc^{2وحدثت تح ّوالتٌ مامثل ٌة يف علم األحياء يف فهم
مصطلحات مثل “التوريث” ( )heritabilityو”علم التخلق” ( .)epigeneticsويجب تعلّم هذه
التعريفات الجديدة .هذا يعني أنّه ينبغي فعل يش ٍء حيال التع ّود عىل الطريقة الجديدة يف التحدث.
لكن هذا ال يعني أن هناك فجو ًة دالل ّي ًة لغويّ ًة ال ميكن تجاوزها بني النظريات الكالسيكية والحديثة.
من العلم إىل الدين
لقد رأينا أ ّن رواية كوهن عن التحوالت النموذج ّية يف العلم ،يف الوقت الذي يق ّدم فيه يف البداية
الدعم للتفسري النسبي لخيار النظريّة ،ميكن تفسريها يف الواقع بشكلٍ ج ّيد يف مصطلحات أكرث
تجانساً مع الواقعيّة العلميّة .إ ّن االختيار العقالين بني النامذج هو ممكن ،رشيطة أن يتفق العلام ُء
عىل إتاحة املجال ملداوالتهم بأن تكون مستنري ًة مبزايا الدقّة واملجال (اإلمكانية) والبساطة
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واإلمثار .فمن الناحية األنطولوجيّة (علم الوجود) ،ليس هناك ما يقوله كوهن يعني أنّنا ال نستطيع
ٍ
كأدوات إلدارة تعامالتنا مع حقيق ٍة موضوع ّي ٍة .يف الواقع ،إ ّن تفسري
التفكري يف مصطلحات النامذج
النامذج بصفتها طرقاً للتفكري ،بدالً من أط ٍر تح ّدد الواقع ،يتميز بوضوح أكرب عىل ما يبدو.
ج حول العلم الذي يتّفق مع املنطق السليم ،أي إنّه النشاط الذي
كل هذا يشري إىل استنتا ٍ
أسباب عقالن ّي ٌة للقرارات التي يتخذها
يهدف إىل الحقيقة املوضوع ّية ،وحيث ميكن أن يكون هناك
ٌ
العلامء ،حتى يف أوقات الخالف املتجذّر.
مع ذلك ،ماذا عن املعتقد الديني؟ إن ما يجعل النسب ّية جذّابة للبعض بشكلٍ غريزي ،عندما
تكون مسائل الدين (أو األخالق) مطروح ًة عىل الطاولة ،هو أنّه ال يبدو أ ّن هناك مجاالً ٍّ
لحل حاسمٍ
للخالفات الدامئة بشأن تساؤالت مثل وجود أو طبيعة الله .ففي هذه النزاعات ،ال يبدو أن هناك من
ج تس ّوي املسألة عىل نح ٍو واضح .قد يبدو هذا داعامً للشكوك
طرف قادر عىل إنتاج أدلّ ٍة أو حج ٍ
ٍ
إجابات حقيق ّي ٍة موضوع ّي ٍة يف مثل هذه الحاالت .الفكرة نفسها ميكن أن ت ُطرح
الواردة حول وجود
أي دليلٍ
للنقاش حول بعض املزاعم التاريخ ّية ،حيث إنّه ،ومبرور الوقت ،تصبح إمكان ّية وضع ّ
عىل اإلطالق عىل أدلّ ٍة حاسم ٍة أم ًرا بعيد املنال.
ومن املفارقات ،أ ّن الواقع نفسه ومع وجود خالفات أثبت صعوبة تفسريه يف املصطلحات
النسب ّية ،أنظر يف البنية املنطق ّية للخالف .وبالعودة إىل املثال الذي ك ّنا قد بدأناه ،لنفرتض أنّنا نحن
ٌ
جبال عىل الجانب اآلخر من القمر ،فإ ّن موضوع خالفنا هو
اإلثنان نتجادل حول ما إذا كان هناك
الفرض ّية (لنسميها “أ”) بأ ّن هناك جباالً عىل الجانب اآلخر من القمر .أنت تقول أ ّن االفرتاض “أ”
صحيح ،وأنا أقول أن االفرتاض “أ” خاطئ ،وعليه فإن اختالفنا يدور حول الحقيقة يف هذه املسألة،
أي حقيقة االفرتاض “أ”.

لفهم طبيعة الخالف ،علينا استدعاء مفهوم الحقيقة .من الواضح أ ّن الحقيقة املشك ِ
َّك بها هي
جرد “حقيقتي” أو “حقيقتك” .إذا ً نحن أعربنا عن الوضع من حيث
الحقيقة املوضوع ّية ،وليس م ّ
صحيح
أي خالف .أنا ال أناقض قولك بأن االفرتاض “أ”
مصطلحات الحقيقة النسبيّة ،فلن يكون هناك ّ
ٌ
خاطئ بالنسبة يل ،أكرث من معارضتي قولك “أنا أشعر بالدفء” هو صحيح
بالنسبة لك وبالقول أنه
ٌ
بالنسبة لك وبالقول أنّه غري صحيح بالنسبة يل .إذن ،ومبا أنه ميكننا فقط فهم بنية الخالف عىل أنّه
ٌ
اختالف عن الحقيقة (غري النسبية) ،ومبا أن هناك خالفاً بال شك ،فالنسبويّة ال ب ّد أن تكون خاطئة.
ٍ
يف ال ّنزاع يعرتفان بأن النظام املشرتك للقواعد –
كل
جة هو أ ّن َّ
الفرض ّية يف هذه الح ّ
طرف من طر ْ
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بصور ٍة عا ّم ٍة ،قوانني املنطق ورشائع القابليّة لالختبار التجريبي  -ينطبق عىل ما يقال .إ ّن هذه الفكرة
نفسها عن اإلطار املشرتك الذي يحدث فيه الخالف هو ما يو ّد الشخص النسبوي االستفهام عنه،
مسائل تتكون ،جزئياً عىل األقل ،من
ٌ
ومع ذلك ،من الوارد رؤية العلم والدين والفلسفة عىل أنّها
ٍ
كمحاوالت لتفسري العامل.
أنشط ٍة تقع ضمن الفئة العا ّمة نفسها ،أي
االعتامد عىل العقل
حد العلم والدين والفلسفة عىل املستوى العام جدا ً هو أ ّن كلّها تهدف إىل معالجة رغبتنا
ما يو ّ
صحيح أ ّن هذه
يف التفسري؛ لفهم العامل الذي نجد أنفسنا فيه ،فهم طبيعتنا ،وكيف علينا أن نعيش.
ٌ
النظم تهدف إىل توفري وسائلٍ مختلف ٍة من الفهم ،إالّ أ ّن هناك قواسامً مشرتك ًة للهدف ﻋﻰﻠ اﻤﻟﺴﺘﻮى
ﻣﻌﻴﻨﺔ ،قواس ٌم مشرتك ٌة يف املنهج ّية .إ ّن االلتزام بتطبيق العقل يف السعي وراء
اﻟﻌﺎم ،وﻲﻓ
ٍ
ﺟﻮاﻧﺐ ّ
ج يسعى إىل تلبية رغبتنا يف التفسري .هذا األمر ييش
أي نه ٍ
الحقيقة املوضوع ّية جز ٌء ال يتج ّزأ من ّ
مبا هو عكس ما يريده اتباع املذهب النسبي أن نفكّر به :أن ال ّنظم املختلفة للعلم والدين ،دعونا
نقول عىل سبيل املثال ال الحرص ،هي عواملٌ مختلفة.
النسبويّة يف بعض األحيان تكون متق ّدم ًة كجز ٍء من أجند ٍة أخالقيّ ٍة :اإلميان بحقيق ٍة مطلق ٍة
أم ٌر مرتب ٌ
بالتعصب .مع ذلك ،إذا كان املوقف النسبي يحمل معه الداللة بأن النقاش
ط بالرضورة
ّ
مستحيل ،فام الذي ينبغي وضعه يف مكانه
ٌ
ين بني املواقف املتنافسة يف العلوم أو الدين أم ٌر
العقال َّ
الصحيح ليكون مبثابة الوسيلة إلدارة الرصاعات الحقيق ّية للغاية حول هذه األمور؟ فإذا كانت
أساليب قرسيّة ،أو عىل
االعتبارات العقالنيّة غري سليمة ،يبدو عندها أنّنا أصبحنا مضطرين إىل نرش
ٍ
األقل ،دعائية ،سعياً للتعامل مع االختالفات يف املعتقد .قد يرغب اتباع النسبويّة ،وببساطة ،بأن
عمق وجديّ َة الخالفات يجعالن هذا االقرتاح غري مقبول .األفضل،
نعيش ونرتك غرينا يعيش  -لك ّن َ

باعتقادنا ،هو الحفاظ عىل اإلميان بالعقل.
مالحظات

1 Kuhn, T. The Structure of Scientific Revolutions, 2nd edn., Chicago: Chicago
University Press (1970).
2 Kuhn op. cit., p. 108.
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أطروحة العلم الديني

ً
ٌّ
تأصيلي على ضوء معادالت العلم والدين
مسعى
عيل عابدي شاهرودي

[*]

يسعى املفكر اإلسالمي عيل عابدي شاهرودي إىل تأصيل أطروحة العلم الديني انطالقاً
من الهندسة املعرف ّية للمعادالت التي تن ّظم العالقة بني العلم والدين.

يبي الكاتب ـ إىل رشح مفهوم العلم الديني عىل ضوء موازنة
تهدف هذه املقالة ـ كام ّ
املعادالت القامئة بني العلم والدين .وتقوم هذه املعادالت املدعاة عىل ركيزة قانون «املالزمة
بني العقل والرشع» ،وهو القانون املطروح يف علم الكالم قدميِه وجدي ِده ،كام يف األبحاث
والدراسات التي تنظر لالجتهاد الفقهي يف علم األصول وغريه.

المحرر

كانت يل محاوالتٌ بحثيَّ ٌة متواضع ٌة حول قانون املالزمة بني العقل والرشع الحيوي يف ميدان
استنباط األحكام الرشع َّية نرشتها تباعاً يف مجلّة «كيهان أنديشه» [[[.وميكن تبويب املحاوالت
ٍ
ثالث .فقد حاولت يف املرحلة األوىل تحليل قانون املالزمة وإرجاعه
مراحل
َ
املشار إليها ضمن
إىل مك ِّوناته األساسيَّة .ويف املرحلة الثانية عمدت إىل حاصل هذا التحليل لتنسيق أحكام األجزاء
خواصها ونتائجها املرتت ّبة عليها .ويف املرحلة الثالثة واألخرية حاولت التدقيق يف
الناتجة وتنظيم
ّ
الرتكيب املحتمل بني أجزاء هذا القانون لفحص إمكان َّيات التعميم واالستخدام للرتاكيب املنتجة.
وسوف أستفيد من نتائج ذلك البحث بوصفها أساساً ،أُقيم عىل ضوئها مباحث هذه املقالة.
ٌ
باحث وأستا ٌذ يف الحوزة والجامعة ،إيران.
*ـ
[[[ -كيهان انديشه ،األعداد 36 – 30 :و 45و 46و 53و 54و 56و.57
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ومن هنا ،سوف تعالج هذه املقالة مجموع ًة من األسئلة املركزيَّة هي:

ما هو املراد من الدين عند البحث حول «العالقة بني العلم والدين؟ أو ماذا ميكن أن يكون ،أو
ماذا يجب أن يكون مرادا ً؟
ما هو العلم؟ أو ماذا يمكن ،أو ماذا جيب أن يكون؟
مل ّا كان االجتهاد وسيل ًة من وسائل اكتشاف األحكام الرشعيَّة واملواقف الدينيَّة من املصادر
املعتمدة رشعاً ،كان من الطبيعي البحث حول كيفيَّة نفوذ الدين إىل املعرفة البرشيّة واستخراجه
بعض املواقف الدينيّة من خاللها؟
ما هي الصلة بني االجتهاد الذي هو معرف ٌة غري رضوريَّة (مكتسبة وغري بديه َّية) وهو نشا ٌ
يل
ط عق ٌّ
زمني ،ما هي الصلة بني هذا االجتهاد وبني سائر وجوه املعرفة
وتدريجي ،أو فلنقل أنّه
خاص
ٌّ
ّ
ٌّ
البرشيَّة؟

الصلة بينه ،وبني أشكال االكتشاف
إذا كان االجتهاد نشاطاً ذا طبيع ٍة استنباط َّي ٍة واكتشاف َّية ،فام هي ّ
األخرى التي تقع خارج منطقة االجتهاد؟
ما هي العالقة أو النسبة القامئة بني فرضيَّات العلوم البرشيَّة وبني الطبيعة ،وما بعدها ،وبني
الصلة بني هذه الفرضيَّات ،وبني القوانني يف الواقع أو
اإلنسان واملجتمع .وبعبار ٍة أخرى :ما وجه ّ
يف نفس األمر عىل ح ِّد تعبري الفالسفة؟
كل
وهذه املسألة األخرية هي من املسائل الحيويَّة للعلم يف العامل املعارص ،حيث تسعى ّ
وكل سؤا ٍل يُط َر ُح يُع ُّد مرحل ًة
نظريَّ ٍة إىل تقييم موقعها ،وفق املوازين واملعايري املتوفَّرة لديهاُّ .
كل سؤا ٍل يولِّد أسئل ًة
ومحطَّ ًة عىل طريق استكامل العلم واملعرفة السابقة عليه ،عىل الرغم من أ َّن ّ
وإشكال َّيات ،ويبدو أ َّن هذا األمر ال مف ّر منه ،أل َّن أبرز صف ٍة يف املعرفة البرشيَّة هي كونها تدريج َّي ًة
مراحل أكرث تق ُّدماً ودقَّة ،دون أن يعني ذلك بالرضورة سقوط
َ
ومحتمل ًة للخطأ ،وبالتايل تحتاج إىل
املرحلة السابقة عن وصف العلم َّية ،وإن أ َّدى ذلك إىل إبطال بعض أجزاء النظريَّات املنبنية يف
مراحل سابق ٍة ،حيث إ َّن اإلبطال نفسه محاول ٌة علم َّي ٌة تؤدي إىل استكامل ٍ
نقص وتعميق فهمٍ .
َ
املدخل
كل من
إ َّن البحث عن العالقة بني العلم والدين ميكن أن يشمل مجموع ًة من املسائل منها :صلة ٍّ
العلم والدين «بالواقع العام» .ونقصد بالواقع املعنى الذي يشمل الواقع التجريبي ،والواقع ما بعد
الطبيعي والواقع النفس أمري.
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الملف

االستغراب

واملراد من العلم يف هذه املقالة معنيان ال يخلو الواقع من أحدهام:
لكل عاقلٍ سوا ًء
املعنى األول :العلم مبعناه العام املشرتك واملالزم للطبيعة اإلنسان َّية ،بل املالزم ِّ
أكان إنساناً أم غري إنسان ،مثل :قانون عدم التناقض ،قانون الهويَّة ،بطالن الدور ،واستحالة التسلسل
يف العلل ،قانون حاجة الحادث إىل علَّة ،وحاجة املمكن إىل علَّة ،وغري ذلك من القوانني العقليَّة
التي ال تحتاج إىل استدال ٍل وإثبات.
كل ما
املعنى الثاين :العلم املكتسب الذي ميكن تحصيله من خالل التجربة أو دونها ،وهو ّ
رص مبا يه ِّدده ،فهو من جه ٍة يف معرض الخطأ
يتوقَّف عىل االستدالل واإلثبات .وهذا العلم هو محا ٌ
ومفتوح عىل احتامالت اإلضافة إليه والزيادة
تدريجي ومحدو ٌد
وعدم إصابة الواقع ،ومن جه ٍة ثاني ٍة هو
ٌ
ٌّ
عليه .وألجل ذلك كلِّه نجده ال يستغني عن النقد والتكميل واإلضافة .وعىل هذا األساس نصل إىل
القانون صفر يف تقييمنا للعلم البرشي وهذا القانون هو الذي يحكم مستقبل املعرفة البرشيَّة يف
مستوياتها الالحقة.
القانون صفر
كل قض َّي ٍة علم َّي ٍة تابع ٍة
يقتيض هذا القانون األساس الحاكم عىل املعرفة البرشيَّة املكتسبة ،بأ َّن ّ
ملعايريِ مجالِها العلمي وقوانينه الناظمة له .وأ َّما بالنسبة إىل العقل الناظر إىل هذه القض َّية من الخارج
محتمل .وإذا كان ال ب َّد من االستدالل
ٌ
فهي يف معرض االحتامل؛ أي إ ّن كالًّ من صد ِقها وكذبِها
إلثبات عموميَّة هذا القانون وشموله ،نقول:
فلسفي ُّ
يدل عىل معنيني:
مصطلح
اإلمكانُ
ٌ
ٌّ

الخاص وهو اإلمكان الذي يُس َند إىل املمكنات ،ويُس َّمى يف اصطالح الفالسفة
يت
ّ
اإلمكا ُن الذا ُّ
أي
حة توسعة دائرة هذا اإلمكان ل ُيسند إىل الوجود اإلمكاين .وعىل ِّ
باإلمكان املاهوي .وأعتقد بص ّ
سلب رضورة الوجود ورضور ُة العدم
حال ،فإ َّن املراد من هذا املصطلح عندما يُسند إىل املاهيَّة:
ُ
ميتافيزيقي يالزم
فلسفي
كل من الوجود والعدم .وهذا اإلمكان هو مفهو ٌم
عنها ،وتساوي نسبتهام إىل ٍّ
ٌّ
ٌّ
املاه َّيات املمكنة حتى بعد وجودها .ومل يكتف الفالسفة مبصطلح اإلمكان عىل عمومه بل حاولوا
أقسام وأنوا ٍع له فطرحوا مصطلح اإلمكان الوقوعي ،ومصطلح اإلمكان الفقري الذي
الوصول إىل
ٍ
أبدعه الفيلسوف املسلم صدر الدين الشريازي.
املعنى الثاين لإلمكان هو اإلمكان مبعنى احتامل الصدق والكذب ،وهذا املصطلح يبدو واضحا
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ربا ال يكون من باب التطويل بال طائل الحديث عن
ال يحتاج إىل الكثري من البيان ،ولكن مع ذلك َّ
بعض أحكامه ورشوطه رغب ًة يف املزيد من التوضيح:
توضيح مفهوم اإلمكان بمعنى االحتامل
يرتكز االحتامل عىل اإلمكان الذايت الخاص ،أو عىل عدم العلم بالواقعة أو اليشء أو القض َّية.
ني فلسف َّي ٍة ورياض َّي ٍة تحكمه وتنظِّم أبعاده .ويكتفي الذهن اإلنساين
وعىل الحالني يتمتَّع االحتامل بقوان ٍ
بالتقريب والحدس لحساب قيمة االحتامالت يف الحياة اليوم َّية العاديَّة ،ويف الحاالت التي تحتاج إىل
الدقَّة حاول الذهن اإلنساين تنظيم االحتامالت عىل ٍ
يتول أمرها ما يعرف بـ «حساب
َّ
أسس رياضيّة
االحتامل» يف علم الرياض َّيات ،كام اخرتع هذا الذهن بعض القوانني الفلسف َّية لدراسة االحتامالت
وتقييمها.
كل قضيَّ ٍة من القضايا
وعىل هذا األساس ،فإ َّن ما نقصده من االحتامل والقانون صفر هو أ َّن ّ
املرتت ِّبة عىل العلم البرشي والناتجة عنه تتمتَّع بح ِّد ذاتها بقيم ٍة احتامل َّي ٍة هي( :صفر) لصدقها؛ أي إنَّها
يف ح ِّد ذاتها ال تبلغ درجتها من الصدق أكرث من صفر.
إثبات القيمة صفر لالحتامالت األول َّية
كل قض َّي ٍة من القضايا عندما ننسبها إىل الوجود اإلنساين غري املعصوم واملع َّرض للخطأ واالشتباه،
ُّ
يتساوى فيها احتامل صدقها وكذبها يف ح ِّد نفسها .وهذا االحتامل وإن كان مبعنى احتامل الصدق
ناتج ،أو هو أث ٌر من آثار اإلمكان الذايت .ومضمون هذا اإلمكان هو أ َّن
والكذب ،إال أنَّه يف الوقت عينه ٌ
املوجود غري املعصوم وغري املصون من الخطأ ال يحمل يف ذاته واقع القضايا ،بل واق ُع هذه القضايا
حة معرفته
قائ ٌم خارج ذاته وهو يحاول اكتشافها واالطالع عليها وبالتايل ال مرجع أ ّول ًّيا ورضوريًّا لص ّ
أو كذبها .وميكن تقرير الربهان عىل هذه القاعدة عىل النحو اآليت:

ألي يش ٍء هو إمكا ٌن بالقياس إىل ماه َّيته ،أي إ َّن نسبة هذه املاه َّية إىل
عىل الرغم من أ َّن اإلمكان ِّ
جح
ّ
جح وجودها عىل عدمها ما مل يكن هناك علَّ ٌة ت ُر ّ
كل من الوجود والعدم متساويةٌ ،بحيث ال ير ّ
كل املمكنات
جانب الوجود .ولك َّن هذا اإلمكان بحسب نفس األمر مسا ٍو لعدم اليشء ،ومن هنا فإ ّن ّ
يف ح ّد ذاتها معدومةٌ ،وعدمها النفس أمري متق ِّد ٌم عىل وجودها ،وبالتايل هي مسبوق ٌة بالعدم .وبعبار ٍة
واجب الوجو ِد الوجو َد عليها.
أخرى :هي حادث ٌة بالحدوث النفس أمري وتتمتَّع بالوجود بعد إفاضة
ُ
كل قض َّي ٍة علم َّي ٍة يتساوى فيها احتامل
وعندما نط ِّبق هذا القانون الفلسفي عىل املعرفة ،نرى أ َّن ّ

االستغراب 13

AL-ISTIGHRAB

خر يــف 2 0 1 8

56

الملف

االستغراب

الخطأ والصواب ،بل هي مسبوق ٌة بالعدم .نعم هذا العدم أو تساوي احتامل الخطأ والصواب هو مع
غض النظر عن العلل املوجدة للعلم بالقض َّية .وهذا ما نقصده مبساواة احتامل القض َّية لـ «صفر»
ِّ
ٌ
وذلك أ َّن العلم بالقض َّية حادثٌ
محل كالمنا
مسبوق بالعدم بالقياس إىل العالِم بالقض َّية الذي هو يف ّ
يت لنيل الواقع كام هو يف نفس األمر .نعم ذلك
موجو ٌد يجوز عليه الخطأ ،وهو فاق ٌد ِّ
ألي ضامنٍ ذا ٍّ
كلّه يف القضايا املكتسبة .هذا مع االلتفات إىل أ َّن القضايا املكتسبة عندما تُقطع صلتها بالعالِم
تكون قيم َة احتامل صدقها رياضياً  1/2ال صفرا ً؛ ألنَّها تحتمل الصدق والكذب بشكلٍ متساوٍ.
ويرتت َّب عىل ما تق َّدم كلِّه حاجة العلوم املكتسبة إىل التقوية والتمتني ،وبالتايل هي مضطَّر ٌة
عبنا عنه بالقانون
إلفساح املجال لغريها من القضايا األكرث ق َّوة .وال يعني هذا القانون األ َّويل الذي َّ
صفر ،أو القانون األ َّويل ترجيح قض َّي ٍة عىل قض َّي ٍة أو احتام ٍل عىل احتامل .وما هو يف الواقع إال
لكل القضايا العلم َّية املكتسبة التي
جرس إنذار ،للعقل اإلنساين يدعوه إىل مامرسة النقد الذايت ِّ
يؤمن بها .ورمبا ميكن التعبري عن هذا القانون ووصفه بأنَّه «قانون إمكان املعرفة البرشيَّة»؛ وذلك
ألنَّه يدعو اإلنسان إىل تج ُّنب الحكم برضورة الصدق عىل القضايا التي يكتسبها ،ويؤ ِّدي إىل
وضعها يف خانة إمكان الصدق.
ٍ
وملزيد من التوضيح نضيف :إ َّن كلمة «الرضورة» عندما تُستعمل يف سياق الحديث عن رضورة
صدق قض َّي ٍة ،ال يتناىف مع إمكانها الذايت ،عندما تكون القض َّي ُة ممكن ًة ماد ًة «وجهة» .وكذلك كلمة
اإلمكان يف هذا املبحث يُراد بها احتامل صدق القض َّية .وأ َّما اإلمكان املستعمل يف كامل القض َّية،
فهو اإلمكان باملعنى الفلسفي (امليتافيزيقي) وهو اإلمكان الذايت املاهوي.
فضاء الرضورة يف العلم
يتم َّتع العلم بفضاءين رضوريني:
فضاء املفاهيم والقضايا العا َّمة التي ال تحتاج إىل استدال ٍل أو إثبات .ويتوقَّف وجود العلم
ألي قض َّي ٍة
واستمرار مسريته عىل وجود هذه املجموعة من الرضوريَّات حيث إ ّن هي املنطلق ِّ
ٍ
إثبات وإن كانت يف مقام الرشح والتوضيح ت ُقرن
علميَّة ،وهذه املفاهيم والقضايا ال تحتاج إىل
ٌ
ظاهري لرفع الشبهة وتوضيح البديه َّيات ورشحها .ومن
استدالل
أحياناً ،مبا يشبه االستدالل ولك َّنه
ٌّ
أمثلة هذه الرضوريَّات :الوجود ،العدم ،العلّة واملعلول ،الرشط واملرشوط ،استحالة التناقض،
استحالة الدور ،واستحالة التسلسل.
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إنّه فضاء العصمة من الخطأ يف الواقع ونظام اإلمكان الذي ميثِّل معيارا ً لبعض املعارف
ولألخالق .وقد فتح الله هذا الباب يف وجوه البرش عن طريق املعصومني(عليهم السالم)؛ حيث
أرشق العلم اللَّ ُدين عىل قلوب مجموع ٍة من الناس ليكونوا حج ًة وضامناً لتوجيه اإلنسان .وهكذا
ميس من خالل
يتَّضح أ َّن الوصول إىل الدين وأصول معارفه كام إىل أصول القيم األخالقيةٌ َّ ،
طريقني :األ َّول منهام هو العلم اللَّ ُدين املتوفِّر عند األنبياء واألوصياء(ع) .والثاين منهام هو
املصدر املستقر يف كافَّة العقول واألذهان .وهذا املصدر هو مجموع القضايا العا َّمة املستقرة يف
العقل اإلنساين :العميل منه والنظري ،مثل :وجوب الصدق وامتناع اجتامع التناقض.
مفهوم الدين يف هذه الدراسة
قريب يف ماه َّيته من ماه َّية العقل العام واألخالق،
نستخدم كلمة «الدين» يف هذه الدراسة يف معنى
ٍ
بعيدا ً عن اختالف وجهات النظر حول بعض التفاصيل .وقبل رشح هذا املعنى وتوضيحه ،نرى
رضورة توضيح مفهوم «التديُّن» من جه ِة ما له من املعنى املتعارف عليه بني األذهان ،كام من جهة
ما له من معنى ميكن أن يراد منه ،أو ينقل من ذهنٍ إىل ذهنٍ عند استخدام هذه الكلمة.
جح
تشري كلمة «التديُّن» إىل اإلرادة العا َّمة واملشرتكة بني العقل واألخالق عىل تب ِّني حقيقة ،تر ُ
أي ٍ
رشط أو ح ٍّد عىل سائر الحقائق والخيارات .وعندما يتحقَّق هذا العزم وتلك اإلرادة،
ك َّفتُها دون ِّ
ويتوصل الفرد إىل اختيار تلك الحقيقة ،ويوجد فر ٌد بالذات لها يف النفس اإلنسان َّية ،يتحقَّق اإلميان
َّ
وبتبع ذلك يتحقَّق ما يُطلق عليه يف الروايات الرشع َّية «روح اإلميان».

ٍ
كل درج ٍة من هذه الدرجات من
درجات متعدد ٍة ،يتحقَّق ما يُالزم ّ
وبتحقُّق التديُّن وما له من
خاصة بتلك الدرجة من التديُّن .مثالً :مييل اإلنسان بالطبع إىل تحقيق منافعه ويفضِّ لها عىل
ترجيحات َّ
غريها ولوال أ َّن العقل العميل يحول بينه وبني اإلثرة والطمع لسعى يف سبيل الحصول عىل مصالحه
ومنافعه ولو عىل حساب مصالح اآلخرين ومنافعهم ولكن عندما يتحقَّق يف النفس اإلنسانيَّة درج ٌة
من درجات التديُّن نرى هذا اإلنسان ،ومبا يتناسب مع هذه الدرجة مييل إىل اإليثار بدل اإلثرة ،فيميل
إىل العمل مبا ُييل عليه مبدأ األخالق والوجود ومصدرهام األ َّول .وبالتدقيق يف مصدر هذا امليل
ومنشئه نجد أ َّن له مصدرين هام العقل واألخالق من جه ٍة ،وهام ينبعان من داخل النفس اإلنسانيَّة
منفصل عن النفس اإلنسانيَّة ويقع خارج حرميها وفضائها
ٌ
مبقتىض فطرتها .واملصدر اآلخر هو مصد ٌر

الخاص بها .وبني هذه الحقيقة وبني العقل واألخالق وشائج قرىب تدعو إىل الخضوع بني يديها دون
ّ
ٍ
إحساس بالتكلُّف واالنفصال .وهذه الحقيقة هي الله وهي مصدر التديُّن ومنبعه األصيل .وسوف
أي
ِّ
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نشري الحقاً إىل أ َّن الدين مرتب ٌ
ط بحقيق ٍة هي األصل للوجود واألخالق يف آنٍ معاً ،بل ال معنى لألخالق
وال ضامن لها من دون وجود هذه الحقيقة التي هي الله.
بأي ٍ
ٌ
معادل ومسا ٍو لرتجيح
قيد لإلحسان
إذا ً ،امليل إىل الرتجيح غري املرشوط وال املقيَّد ِّ
اإلحسان عىل امليول والرغبات والنوازع والحاجات ،ومبا أ َّن األمر املطلق باإلحسان أم ٌر خال ٌد،
أي موجو ٍد ممكن ،ومرتب ٌ
ط ارتباطاً وثيقاً مبصدر الوجود واألخالق.
ٌّ
فهو
مستقل عن اإلنسان وعن ِّ
خواصه
وبعد ما تقدم ،يبدو من املناسب الرشوع يف تعريف ال ّدين وتحديد ماهيَّته ،بحسب
ِّ
ورشوطه ،كام بحسب مصدره ومنشئه وحقيقته املق ِّومة له .واملراد من ماه َّية الدين ،ماه َّيته يف
سياق تركيب «العلم والدين».

يل نحو التعلّق
امليل
ُ
وبالنظر إىل ما تقدم من إشار ٍة إىل حقيقة التديُّن وأنَّه
األخالقي والعق ّ
ّ
بحقيق ٍة تستحق الشكر والتقدير بذاتها .بالنظر إىل ذلك ميكن البحث حول الدين من جهة ارتباط
العقل األخالقي بالحقيقة اإللهيَّة بوصفها املتعلَّق األ َّويل والذايت للتديُّن .ويجدر بنا اإلشارة إىل
يعب عن نظام األخالق والعقل ،نشري به إىل األبعاد
رص ِّ
أ َّن تركيب «العقل األخالقي» مفهو ٌم مخت ٌ
املتع ِّددة للعقل النظري والعقل العميل يف بعده األخالقي.
محل آخر يف مقال ٍة حول العقل العميل[[[ ،وكذلك بنا ًء عىل ما حقَّقناه يف
بنا ًء عىل ما قررناه يف ٍّ
أبحاثنا النقديَّة حول العقل ميكننا القول هنا :إ َّن العقل األخالقي منقا ٌد بالطبع للقوانني األخالق َّية
كل قض َّي ٍة أخالق َّي ٍة لها وجودها بالحمل
األبديَّة ،وهو يعطيها صدر مجلس وجدانه .ومن هنا ،فإ َّن ّ
أخالقي بالذات وال يصل إىل األخالق
الشائع يف منزلة العقل األخالقي .وهكذا يبدو أ ّن العقل
ٌّ
أخالقي بالطبع ،يتل َّمس أثر قوانني األخالق
بعد التأمل والبحث أو االكتساب .وبالتايل فإ ّن اإلنسان
ٌّ
يف مرحلة الوجدان األ َّويل الرضوري وهذا يكشف عن عدم استناد هذه القوانني إىل مبدأ ممكن.

مصباح ها ٍد له نحو الرقي والتط ُّور يف نظامه األخالقي،
وهكذا يتضح أنَّه يتوفَّر للعقل ومن داخله
ٌ
ومثل هذا النظام األخالقي ليس من صنع املخلوق ،فهو بالتايل مستن ٌد إىل حقيق ٍة هي مبدأ الوجود
واألخالق يف آن ،وتس ّمى هذه الحقيقة التي هي الله تعاىل بـ«الشارع» من حيث س ُّنها مجموع ًة من
القوانني الناظمة للفعل االختياري الصادر عن املخلوق القادر عىل االختيار.
وعليه ،فإ َّن ماه َّية الدين تتح َّدد وفق مقتضيات العقل النظري والعقل األخالقي بأنَّها :نظام أصول
اإلميان وقوانني العمل يف حدود منطقة االختيار .مع االلتفات إىل فكرة األمر بني األمرين التي
[[[ -انظر :مجلة نقد ونظر ،السنة الرابعة ،العدد 1و ،2شتاء ربيع  ،1377-1376ص.121
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كل من االختيار والجرب .وقد أبلغ الله هذه األصول وأق َّر تلك القوانني آخذا ً باالعتبار
تضبط حدود ٍّ
حدود قدرات اإلنسان وحدود دائرة اختياره.
والدين بعد إبالغه إىل األنبياء ،وعرضهم إياه عىل اإلنسان يصبح يف متناول قواهم املدرِكة من
طريقني :الطريق العام البديهي املتاح لجميع الناس بالفطرة ،وطريق االكتساب والتعلّم املتوقِّف
عىل الوعي واالختيار .ولهذا الدين يف واقعه من حيث هو معيا ٌر لتقويم املفاهيم والقضايا الدين َّية
وتؤش هذه
تطابق تام .املرحلة األوىل :هي مرحلة نزول الدين واستيداعه.
مرحلتان طول َّيتان بينهام
ِّ
ٌ
املرحلة إىل الدين كام نزل عىل النبي محمد(ص) وأودع عند أوصيائه(ع) ،وهي املرتبة األوىل
لواقع الدين يف عامل اإلمكان .واألمر عينه يصدق بالنسبة إىل األديان السابقة التي نزلت عىل
األنبياء السابقني عىل نبينا محمد (ص).
املرحلة الثانية :هي مرحلة صدور الدين وإبالغه بواسطة النبي(ص) ومن بعده بواسطة
أوصيائه(ع) .وهذه املرحلة أو املرتبة للدين تقع يف طول املرتبة السابقة وهي متأخر ٌة عنها رتبة،
وأحياناً هي متأخر ٌة عنها زماناً أيضاً .ويف هذه املرحلة تنتقل القوانني واألحكام واألصول من عامل
الجعل والترشيع النظري إىل عامل الفعل َّية ،ويرتتَّب عىل هذا االنتقال وجوب البحث عن التكليف.
خاص ٌة مبمثيل الله ورسله ،أو فلنقل أنّها خاص ٌة بالوسطاء
بينام نالحظ أ َّن املرحلة األوىل
ّ
أي أث ٍر من آثار فعل َّية التكليف ،ما مل يتم إبالغ هذه
بني الله والعباد ،وال يرتت َّب عىل هذه املرحلة َّ
األحكام وتح ُّولها إىل عامل الفعل َّية .وهذه املرحلة ليست مج ّرد طريقٍ لتحقق املفاهيم واألحكام
واملاه َّيات الترشيع َّية ،بل هي مرحلة ذات صف ٍة موضوع َّية؛ حيث إنَّها الطريق املضمون والنموذجي
(استنادارد) لوصول األحكام بواسطة النبي(ص) واألوصياء(ع).

واملقصود من موضوع َّية هذا الطريق ،هو أنَّه ليس طريقاً فحسب؛ بحيث ميكن استبداله بغريه
طريق مؤث ٌر يف مضمون الرسالة اإلله َّية ،ولوال هذا الطريق النس ّد باب
من الطرق والوسائل ،بل هو
ٌ
التواصل بني الله وعباده .ومن هنا ،فإ َّن محاوالت اكتشاف األحكام الدين َّية واملفاهيم الترشيعية،
هي محاوالتٌ برشيَّ ٌة ت ِ
الخاصة مبن له صلة
ُوصل إىل ال ّدين يف مرحلته الثانية ال يف هذه املرحلة
َّ
وحي ،أو ارتباط مبارش مبلقي الوحي.
كل األدلَّة االجتهاديَّة والفقاهت َّية التي يراد منها إثبات
ويشمل هذا الحكم املشار إليه أعاله ّ
الحكم الرشعي أو اكتشاف الوظيفة العمل َّية ،فهي جميعها ناظر ٌة إىل الدين يف مرحلته الثانية؛ أي
مرحلة اإلبالغ .وعىل هذا األساس يكون طرفا املالزمة يف قانون املالزمة بني حكم الله وحكم
العقل ،هام الدين والعقل يف املرحلة الثانية أي مرحلة اإلبالغ .وال ينفع قانون املالزمة إلثبات
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التكاليف ما مل يكن مستندا ً إىل مصد ٍر موثوقٍ هو ما أبلغه وسطاء الله وحملة رسالته إىل عباده .وال
معصوم
عقل محدو ٌد وغري
طريق للعقل إىل املرحلة األوىل من مراحل تحقُّق الدين؛ وذلك ألنه ٌ
ٍ
أي ضامن ٍة تحميه من الوقوع فيه .وذلك عىل الرغم من دعوى بعضهم القدرة
من الخطأ ،وال ميلك َّ
املتعالية (ترانسندنت) للعقل يف مجال امليتافيزيقا.
الخاصة عىل الوصول إىل الترشيع والدين يف
ومن اآلثار التي ترتت َّب عىل دعوى قدرة العقول
َّ
مرحلته األوىل ،هو أن نُق َّر هذه العقول املحدودة وغري املعصومة من الخطأ ،بحسب الفرض ،عىل
ما ت َّدعيه وقد يكون يف كثريٍ من األحوال متناقضاً ،ونسمح لهذه العقول بنسبة ما تكتشفه إىل الله.
لوازم ال ميكن القبول بها أو اعتقادها.
وال يخفى ما يف ذلك من
ٍ
العلم والدين ككفتي ميزان
كل من العلم والدين بح ِّد ذاتيهام ،ومن هذه الجهة هام يتوفَّران عىل حقيق ٍة
ما تق َّدم كلُّه هو حول ٍّ
بغض النظر عن جهاز اإلدراك البرشي الذي يرتبط مبرحلة الكشف واالستنباط .وقد
قامئ ٍة بنفسهاَّ ،
ُعلِم مام تق َّدم أ َّن جهاز اإلدراك اإلنساين يف مرحلة الرضورة واألحكام الرضوريَّة (البديهية) يتل َّمس
بأي غرب ٍة بينه وبني
حقيقة الدين ومقتضياته الكليَّة ،بل وميكنه أن يأمر بالعمل بها إذا أراد ،وال يشعر ِّ
هذه االقتضاءات الكليّة.
ديني»؛ وذلك ألنَّه
ٌ
وإذا كان العقل النظري يتمتَّع بهذه الصفة فإ َّن العقل العميل أيضاً هو
«عقل ٌّ
بحسب طبعه األ َّويل وحالته األصيلة مييل إىل ترجيح القوانني األخالقيَّة عىل املصالح والحاجات،
وقد تق َّدم أ َّن القوانني األخالق َّية ترتبط مببدأ الوجود واألخالق.

وعىل ضوء النتائج التي انتهينا إليها حتى اآلن ،ميكننا القول أ َّن العلم والدين يسريان عىل خ ٍّ
ط
واحد ،وأ ّن بينهام تالزماً وانسجاماً تاماًّ ،وذلك بالنظر إىل اقتضاءات حقيقة الدين من جه ٍة واكتشاف
العلم بحسب حقيقته األول َّية من جه ٍة أخرى .وبعبار ٍة أوضح :إ َّن العلم يف مرحلة الرضوري منه ال
يُدرِك وال يكشف إال القوانني الصحيحة املطابقة للواقع ،والدين كذلك يف مرحلة استيداعه عند
املعصوم (ع) ويف املرحلة الالحقة له ال يق ُّر حقيق ًة غري مطابق ٍة للواقع أو بعيد ٍة عن إلزامات القانون
ٌ
مجال للتضارب أو التنايف
األخالقي ،وعندما يكون املالك واملعيار هو املطابقة للواقع ،ال يبقى
كل من الطرفني .وما يستحق البحث هو مرحلة ما بعد العلم الرضوري.
والتضا ّد بني مقتضيات ٍّ
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إشكال َّية إصابة العلم البرشي للواقع
إذا كان العلم يف مرحلة الرضورة والبداهة ،ال يعاين من أزمة إصابة الواقع والقبض عليه ،فإ َّن
اإلشكاليَّة األبرز تظهر عندما نتجاوز مرحلة الرضورة ،إىل منطقة العلم املكتسب؛ وذلك أل َّن العلم
املكتسب الذي يحاول العثور عىل الحقيقة الدينيَّة والقبض عليها تاب ٌع للجهاز اإلدرايك من جهة،
وتاب ٌع للمناهج املعتمدة يف مقام االستنباط من املعطيات التي يوفِّرها الدين للعقل اإلنساين من
جه ٍة أخرى .ومن هنا ،تح َّول البحث إىل سبل الوصول إىل الدين ومدى إصابة مفاهيمه وترشيعاته،
رضوري (ممكن الصدق)؟
تدريجي وغري
طاملا أ َّن هذا العلم الحاصل من االشتغال البحثي عل ٌم
ٍّ
ٌّ

والسؤال نفسه ينطبق عىل مدى إصابة علومنا املكتسبة للواقع ونفس األمر :كيف يرتبط عقلنا
– التدريجي غري املعصوم عن الخطأ – بالواقع ونفس األمر وكيف يكتشفه ،وتتَّسع دائرة السؤال
لتض َّم يف محيطها العقل النظري والعقل العميل والعقل األخالقي؟ وتقع مسؤوليَّة اإلجابة عن
إشكال َّية العقل والواقع عىل عاتق نقد املعرفة والعلم ونقد مصادرهام ،فال ب َّد من تقويم مصادر
املعرفة وتحديد الصالح منها إلنتاج املعرفة وغري الصالح ،وبعد هذه املرحلة من النقد ال ب َّد
التوصل
من النظر يف رشوط إنتاج هذه املصادر وإمكان َّيات تعميمها ،كام ونقد النتائج التي ت َّم
ُّ
إليها .ليُعلم بعد ذلك مدى قدرة الجهاز املعريف لإلنسان العادي عىل إدراك الواقع ،ولتُح َّدد دائرة
امليادين واملجاالت التي ميكن لهذا الجهاز اإلدرايك أن يرسح فيها ويصول ويجول؟ ولتُعلَم أيضاً
الحدود والسدود التي تحارص العقل اإلنساين تكويناً ومتنعه من التطاول عىل ما ال يُطال ،ول َي ِك َّف
عن السعي يف تناول ما ال يُنال .وبالتايل ال ب َّد من اإلجابة عن مجموعة من األسئلة منها :هل للعقل
حدو ٌد تكوينيَّ ٌة ال يستطيع تجاوزها؟ هل متنع السدود الوجوديَّة واملاهويَّة جهاز اإلدراك البرشي من
الوصول إىل ميادينٍ أوسع مام يناله فعالً؟ أم أنَّه ال ح َّد للعقل واإلدراك وال سدود تكوين َّية تحول
بينه وبني التوث ُّب إىل ما يرغب يف الوصول إليه ونيله؟
وال يتَّسع املجال لإلجابة عن هذه األسئلة جميعاً ،وال لتحليل اإلشكال َّيات كلِّها؛ ولذلك
أحيل القارىء الكريم إىل بعض كتابايت يف موضوع تقويم املعرفة تحت عنوان« :نقد العقل
الرتكيبي» و«نقد متامية العقل» ،ولكن ال بأس من اإلشارة إىل أنَّنا يف تلك الكتابات أرشنا إىل
كل موجو ٍد مشاب ٍه له يتمتَّع
أ َّن العقل جهاز مركب وذو مراحل ومستويات .وكام أ َّن اإلنسان بل ّ
بالعقل النظري والعقل العميل ،والعقل األخالقي ،والعقل الشهودي ،كذلك يتوفَّر عىل شبه
العقل (العقل يف مرحلة الق ّوة الواهمة والق ّوة املتخيلة) والعقل الحيس والعقل الوجودي ،وهذه
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املراحل أو املفاهيم جميعاً تشكِّل ما يعرف بالعقل دون إضاف ٍة إىل يش ٍء آخر وتعطيه قوامه.
وعىل هذا األساس ،تنال املوجودات العاقلة عقلها الخاص .ويف هذه املرحلة أي مرحلة
الخاص ت ُتاح إمكانيَّة نقد العلم املكتسب واالستداليل .فالعلوم البرشيَّة بأرسها من العقل
العقل
ّ
املفسة ،هذه كلّها
الحس والتجريبي ،إىل العلوم املتعلّقة بالقضايا والعلوم
املحض إىل العقل
ِّ
ّ
الخاص ومثاره .وما نقصده من مفهوم «العقل الخاص» هو العقل املنظِّر أو
من نتائج العقل
ّ
املبتكر للنظريَّات يف القضايا العقل َّية والنظريَّة أو يف األمور الحس َّية.

محتاج إىل معايريٍ
العقل محدودا ً وغري مصونٍ من الخطأ وتدريجياً كذلك ،فهو
ُ
ومل ّا كان هذا
ٌ
مستقلَّ ٍة عنه .وهذه املعايري موجود ٌة يف العقل املشرتك ،يف القضايا واملفاهيم العا َّمة املستقلَّة عن
فتتجل هذه املعايري يف العلم اللَّ ُدين املعصوم
َّ
النظريَّات .وأ َّما يف العقل الذي يقع خارج الذّهن
مؤشات عصمته وحفظه من الخطأ .وهذا العل ُم اللَّ ُدين من خصائص
من الخطأ الذي يحمل
ِّ
وسائط الله ورسله إىل عامل اإلمكان .ولدينا برهانان تامان يثبتان وجود هؤالء الرسل يف عامل
ين.
املمكنات أحدهام برها ُن مل ٌّّي واآلخر إ ّ
اإلن
تقرير الربهان ّ ّ
لكل ذي عقلٍ بحيث ال يحتاج إدراكها
ري التي طرحوها واضح ٌة للعيان ،وظاهر ٌة ِّ
إ َّن املعاي َ
ٍ
ُ
وأصول
ني األخالق
جهد من العقل
أي
الخاص ونظريَّاته .ومل َّا كانت قوان ُ
ّ
وتوضيحها للعقول إىل ِّ
رشيعة الدين ،وهام متطابقان يف جوهرهام ،مل َّا كانت هذه األمور قامئ ًة بذاتها ومستغني ًة عن
النظريَّات ،كان إبالغ املبلغني عن الله وتعليمهم لرشائعه سبحانه مستغنياً أيضاً عن النظريَّات
وإل لكان جهاز العقل البرشي وأساسه وقوانني األخالق بحاج ٍة إىل هذه
وأفكار العقل الخاصّ .
حة وعدمها والحسن وعدمه عىل معونة هذه النظريَّات وغوثها.
النظريَّات ،ولتوقَّف الحكم بالص ّ

ومن هنا ،نعرف أ َّن أساس العقل البرشي وحده يكفي لتثبيت القوانني األخالق َّية ،كام أنَّه يكفي
لتثبيت مقتضيات العقل النظري ومفاهيمه .كذلك يكتفي العقل بنفسه ليق ِّرر القانون القايض :بـ «عدم
جواز تعميم حكم العقل املحدود الصادر من غري املعصوم من الخطأ عىل سائر املوجودات».
الخاص نحو اللجوء إىل مصد ٍر
وهذا القانون هو أساس استقالل العقل املشرتك ،وهو الدافع للعقل
ّ
معصوم من الخطأ مستق ٍّر يف عامل اإلمكان واملمكنات ،ولوال ذلك ملا كان للعقل والعقالن َّية معنى،
ٍ
جة رك ٌن ميكن االعتامد عليه.
وال للقانون األخالقي قيمة ،وال لالستدالل والح ّ
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ويرتت َّب عىل ما تق َّدم من الحديث حول طبيعة العقل ومراحل تقييمه ونقده وحول الدين وماهيَّته
ونسخه مجموع ٌة من النتائج نوردها يف ما يأيت:
خواصه وأحكامه ومقتضياته التي ال تُتَوقَّع من اآلخر.
لكل منهام
 - 1العقل عىل نوعني ٍّ
ّ

النوع األول :العقل املشرتك الذي يق ِّرر أو يكتشف املفاهيم والقضايا واألوامر الرضوريَّ ِة
الخاص.
الصدقِ التي ال تحتاج إىل نظ ٍر واستدالل ،وهي بالتايل خارج دائرة العقل
ّ
الخاص ،وهو العقل املكتسب وهو أدا ُة أو مجموع ُة املعارف التي يكتسبها.
النوع الثاين :العقل
ّ
ويتّحد هذان النوعان يف اإلنسان املعصوم ،وبسبب هذا االتحاد هو من َّزهٌ عن الخطأ يف الحكم
وعن السهو.

الخاص،
الخاص .وألجل هذا االرتباط بالعقل
 - 2االستدالل عىل أنواعه من متعلّقات العقل
ّ
ّ
فإ َّن وجو َه االستدالل محارص ٌة بالقانون الثاليث ،أو فلنقل تتميَّز بصفاته الثالثة وهي :كونها محدود ًة
وتدريجيّ ًة ومحتمل َة الخطأ.
ربر نتائجها وتثْبتها ،إال أ َّن إثباتها مرشو ٌ
ط ومحدو ٌد ،وال
 - 3وبنا ًء عليه ،فإ َّن األدلَّة وإن كانت ت ِّ
يقسم األصوليون األدلَّة
يُتوقَّع من الدليل املحدود اإلثباتُ
ُ
املطلق واملج َّرد من الحدود .ومن هنا ِّ
إىل ثالثة أقسام:

رص بقول املعصوم وفعله وتقريره ،ويف العقل الرضوري
ُ
األول:
الدليل «العام الشمول» وهو منح ٌ
جحة ،وبطالن الدور والتسلسل.
مثل قانون عدم التناقض ،وقانون حاجة املمكن إىل علَّة مر ِّ

جة الذي يجوز االعتامد عليه ملن ال ينال الدليل من
الثاين :الدليل «الشامل» وهو الدليل الح َّ
يحصل
النوع األ َّول ،وأه ّم سامت هذا الدليل تكمن يف اشرتاط االعتامد عليه بخربة ،ويف أنَّه ال
ِّ
الواقع وال يصيبه بالرضورة ،بل يح ِّدد الوظيفة العمل َّية ملن ال يعلم بالتكليف .بينام الدليل األ َّول
ومصيب للواقع.
مثبت للتكليف
ٌ
ٌ

جز الواقع عىل صاحبه
الثالث :الدليل «الالزم» وهو الدليل
ّ
الخاص بصاحبه ،ومثل هذا الدليل ين ِّ
وال يُلزِم غريه .ومثاله القطع الشخيص غري املستند إىل الدليل األ َّول .فمثل هذا الدليل إذا تجاوزنا
أي حا ٍل ليس حج ًة عىل غري القاطع.
الخالف بني األصوليني يف جواز االعتامد عليه ،هو عىل ِّ
ٌ
تساؤل حول موقع االجتهاد
ويولد من رحم اعتبار االستدالل من صنف الدليل «الالزم»،
واستنباط املجتهد لألحكام الرشع َّية؟
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ونجد أنفسنا مضطَّرين إىل التوقُّف عند هذا التساؤل ،ولو مع مراعاة االختصار قدر ما يتاح لنا ذلك:
َ
عمل يستند إىل الخربة كغريه من األعامل
االستنباطي الذي يُس ّمى االجتهاد ،هو ٌ
االستدالل
إ َّن
ّ
خاصة يُشرتط
املشابهة التي تعتمد عىل الخربة ،مع فارقٍ بينه وبينها يف كونه مح ّددا ً ومقيّدا ً بخرب ٍة
ّ
معي من األدلَّة هي املصادر التي اعتمدتها الرشيعة وأق ّرتها وساطة بني
فيها االستناد إىل نو ٍع ّ ٍ
اإلنسان وبني تكليفه الرشعي ،بينام غري االجتهاد من األعامل الخربوية ال تُق َّيد بهذا القيد .فالطبيب
كل من يثق بخربته كائناً ما كان منشأ هذه الخربة .وأ َّما املجتهد ،فال يجوز الرجوع
مثالً يرجع إليه ّ
إليه والعمل بفتواه ،إال إذا كانت مستند ًة إىل ٍ
ٍ
خاص من األدلّة ،وأ َّما الفتاوى واالستنباطات التي
منط
جة
تعتمد عىل غري األدلَّة الرشعيَّة ،فهي حتّى لو أفادت اليقني وولَّدت القطع ،إال أنَّها ال تكون ح َّ
دليل «الزم».
إال عىل صاحبها .وبالتايل فهي ٌ
ٌ
خالف يف حجيَّة الدليل الالزم حتى عىل صاحب الدليل
هذا ،وبني األصوليني واإلخباريني
ج ًة عىل القاطع
والقاطع به .والرأي املشهور بني األصوليني أ َّن القطع مهام كان مصدره ومنشأه ح ّ
جة بالدليل غري العقيل.
جز ويُعذِّر .وأ َّما اإلخباريون فهم يرون انحصار الح ّ
يُن ِّ
تستحق االحرتام والتقدير بل
 - 4إ َّن جوهر الدين وروحه هو حقيق ٌة قامئ ٌة بذاتها وهي عا َّمة
ّ
كل
كل زمانٍ ومكان .وملا كان عاملَ اإلمكان يف بعديه العميل والنظري يخلو من ّ
والتضحية ،يف ّ
تستحق التضحية بهذا الشكل ،فإ َّن الله وحده وما يصدر عنه من أحكام ،هو الذي تنطبق عليه
فكر ٍة
ّ
هذه الصفة .وبالتايل فإ َّن يف الدين ما يدعو العقل إىل الطاعة واالنقياد.

وعليه ،فإ َّن مفهوم الدين وحقيقته أم ٌر مستق ٌّر يف عمق العقل اإلنساين ،وهذه الحقيقة مستقلَّ ٌة
سببي أو مسببي .ومعنى ذلك أنَّ:
أي أم ٍر
عن ِّ
ٍّ

تص ُّور الدين والتصديق به من التص ّورات والتصديقات األ ّول ّية والشاملة املستق ّرة يف العقل.
ومطابق لنظام العقل وما يرتت َّب عليه بالذات.
ومن هنا ،فإ َّن نظام الدين وما يتولَّد عنه بالذات مسا ٍو
ٌ
وهذه املساواة هي مكمن املالزمة بني حكم العقل وحكم الرشع .وأؤكِّد أ َّن العقل عند الحديث
الخاص املحدود ،وذلك لعدم إمكان الحكم
عن املالزمة هو العقل املشرتك الرضوري ال العقل
ّ
بالتالزم بني الدين املعصوم بالذات وبني العقل غري املصون من الخطأ.
ٍ
خاص ٍة وضمن
ظروف
 - 5بنا ًء عليه ،ال مالزمة بني ما يصدر عن العقل وبني الرشع ،إال يف
َّ
ٍ
رشوط مح َّددة.
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اخلاص والرشع
العالقة املحدودة بني العقل
ّ
الخاص والرشع بحالة مطابقة ما ينتج عنه الواقع ،وملقتضيات العقل
ينحرص التالزم بني العقل
ّ
املشرتك .وأ َّما يف غري تلك الحالة ،فال مالزمة بينهام .ولك َّن مشكلة هذه القضيَّة الرشطيَّة هي
الخاص ملعيا ٍر يُثبت توفُّر الرشط وهو مطابقة الواقع؛ ولذلك نحتاج إىل العقل
يف فقدان العقل
ّ
الرضوري املشرتك للعودة إليه بوصفه مالكاً للمعايري التي تقطع التسلسل وتبعدنا عن الدور .وذلك
بالرجوع إىل ما عند العقل املشرتك من قضايا رضوريَّة ال تتوقَّف عىل اإلثبات واالستدالل.
الخاص والرشع عىل ضامنات يق ِّدمها العقل املشرتك.
إذا ً ،يتوقَّف الحكم باملالزمة بني العقل
ّ
أي ضامن ٍة للحكم بتحقق رشط املالزمة
وأ َّما إذا بقينا يف إطار العقل
ّ
الخاص ،فال تتوفَّر بني أيدينا ّ
وهو مطابقة الواقع .وال ب َّد من اإلشارة إىل أنَّه عندما تتوفَّر ضامنات العقل املشرتك ،ال نبقى
خاص ،سمته األساس
عقل
الخاص مبا هو ٌ
الخاص املكتسب .وعليه ،فإ َّن العقل
مع العقل
ّ
ّ
ّ
وخصوص َّيته األبرز هي املحدوديّة وعدم العصمة من الخطأ .وال يعني ذلك أبدا ً التشكيك يف نتائج
هذا العقل وما يصدر عنه .فإ َّن بني االستدالل واالكتشاف ،وبني االستنباط من هذا االكتشاف،
والحكم مبالزمة النتيجة للرشع فرقاً شاسعاً .فالدليل الصالح الستنباط الحكم الرشعي هو الكتاب
والسنة ،وعندما يُضَ ُّم إليهام اإلجامع والعقل ،يلتئم شمل األدلَّة األربعة التي يتحدث عنها الفقهاء
واألصوليني يف كتبهم وأبحاثهم األصول َّية والفقه َّية.
ويف هذا السياق توجد أسئل ٌة ع َّدة تدور حول اإلجامع والعقل من قبيل :ما املراد منهام عندما

ربر حج ّيتهام ومدى هذه الحج َّية،
يقرنان بالكتاب والسنة يف مجموعة األدلَّة األربعة؟ وما هو م ّ
مع عدم كونهام من املصادر الرشع َّية املبارشة؟ هذه األسئلة وغريها من أهم أبحاث علم األصول
وأكرثها حيويَّة له .وقد أعمل علامء األصول عقولهم يف هذه املسائل وفكّكوا كثريا ً من عقدها.

ولك َّنه العلم الذي ال غاية ألمده وال منتهى لطريقه يظل يسعى يف طرح األجوبة واختبارها،
ّ
ملحك التقويم .وهذا ما فعله علامء املسلمني منذ صدر اإلسالم وحتَّى يومنا هذا.
وإخضاعها

إل باالستعداد الدائم للنقد ونقد النقد .ولسنا
ولكن قيمة ذلك الجهد ال تتجوهر وتزداد تألّقاً وبريقاًّ ،
اآلن بصدد معاودة التع ُّرف عىل أسس تلك النقود ،وإنَّ ا نحن بصدد بيان أهم َّية البحث حول دليل َّية

العقل واإلجامع يف الرتاث اإلسالمي .ولذلك ال نجد بُ ًّدا من الخوض يف ما خيض فيه من قبل

علَّنا نعرث عىل جديد.
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اإلشارة إىل دليل َّية العقل واإلمجاع
اإلمجاع بوصفه دلي ً
ال
رأي من اآلراء ال يُع ُّد بح ّد ذاته،
من الواضح أ َّن اجتامع عد ٍد من األشخاص غري املعصومني عىل ٍ
الرشعي يستند يف الواقع ونفس األمر
مصدرا ً رشع َّياً أو أساساًَ لثبوت الحكم الرشعي؛ أل َّن الحكم
ّ
إىل إرادة الشارع وأمره أو نهيه ،بواسطة النبي (ص) وأوصيائه املعصومني (ع) ،الذين جعلهم الله
رش لوصول
واسط ًة يف ثبوت الحكم الرشعي ونقل ًة إلرادته ،مع فارقٍ بينهم هو أن النبي (ص) ٌ
سبب مبا ٌ
سبب لبقاء هذه الفعليّة واستمرار الرشيعة عىل مستوى البالغ
الرشيعة إىل مرحلة الفعلية ،والويص (ع) ٌ
والوصول .وقد تق َّدمت اإلشارة إىل انحصار الوساطة يف اإلبالغ برسلٍ يختارهم الله ويحرص هذه
امله ّمة فيهم .وأرشنا أيضاً إىل أ َّن إرادة الله وحده وجوهر الدين هو الذي يستحق الخضوع املطلق
محل بحثنا ليس يف اإلجامع ووجوب الخضوع له بالذات ،وإنَّ ا البحث يف
والكامل .ومن هنا ،فإ َّن ّ
مدى قدرة اإلجامع عىل الكشف عن إرادة الله؟ وبعبار ٍة أخرى :البحث حول اإلجامع يشبه البحث عن
األمارات وإمكان االعتامد عليها الكتشاف إرادة الله وأحكام رشيعته.
ج ًة بذاته وحجيَّته تُستم ّد من كشفه عن
وباختصا ٍر يجيب الفقه اإلمامي :إ َّن اإلجامع ليس ح َّ
بأي طريق ٍة كان هذا الكشف سوا ًء أكان من باب املالزمة أم التض ّمن .ويقيِّد فقهاء
موقف املعصوم ِّ
اإلمامية حج َّية اإلجامع يف دائرة األحكام والرشيعة وال يوسعون دائرته إىل أصول الدين والعقائد،
جة الله عىل عالَم اإلمكان.
أل َّن هذه األخرية ال تثبت إال بإرجاعها إىل العقل املشرتك أو إىل ح ّ
العقل بوصفه دلي ً
ال
ال يتع َّدد العقل وال يختلف من فر ٍد إىل آخر ،وما يتع َّدد هو مراتبه .فاملرتبة األوىل منه هي مرتبة
العقل املشرتك الذي يُس َّمى بالعقل الرضوري .وتوصف هذه املرتبة من العقل بـ«املشرتك» بالنظر
ٍ
ٍ
وتتجل هذه املرتبة يف مجموع ٍة
َّ
ظرف وظرف.
شخص وآخر ،وبني
إىل عدم االختالف فيها بني
من القضايا البديهية مثل« :استحالة التناقض»« ،استحالة التسلسل والدور»« ،حاجة املمكن إىل
علة» .وكذلك يف القضايا التي تحمل قياساتها معها .ومن أبرز سامت هذا العقل أو هذه املرتبة
من العقل ،عمومها ،وحجيّتها ،ومالزمتها ألحكام الرشع.
الخاص املحدود بالزمان واملكان وبالشخص
واملرتبة الثانية من العقل هي مرتب ُة العقل
ّ
العاقل ،وهذه املرتبة من امتيازات اإلنسان وخصائصه التي متيِّزه عن سائر املخلوقات .وهذا
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ج ًة عىل صاحبه إال أنَّه ال ميكن تعميمه بح ِّد ذاته وإلزام اآلخرين به ما مل ينته إىل
العقل وإن كان ح َّ
مصد ٍر مشرتك هو العقل الرضوري أو الرشع .ولذلك ال ميكن الحكم باملالزمة بينه وبني الرشع،
مستقلً عن الرشع وأحكامه .وهنا مكمن البحث وهو هل من طريق لضامن مطابقة
ّ
أو بكونه دليالً
مدركات هذا العقل ألحكام الرشع؟ وهي مسأل ٌة عىل درج ٍة عالي ٍة من الحساس ّية والخطورة ولك َّنها
تختص بحالة
تقع خارج إطار بحثنا يف هذه املقالة .ولكن ال ب َّد من اإلشارة إىل أ َّن هذه اإلشكاليَّة
ُّ
الخاص وحده دون أن يستند إىل أم ٍر من خارجه .وأ َّما إذا م ّد
االستدالل العقيل املعتمد عىل العقل
ّ
يد االستعانة إىل املصادر الدين َّية فإنّه ال يعود استدالالً عقل ّياً ،بل يتح َّول إىل اجتها ٍد مل َز ٍم مبراعاة
حدود الفتوى ورشوطها .ويف مثل هذه الحالة ،يتح َّول العقل إىل وسيل ٍة من وسائل االستنباط.
يوسعون دائرة عمل العقل
وعندما يق ِّرر الفقهاء حجيَّة العقل يقررونها يف حدود هذه الدائرة ،وال ّ
إىل غري الكشف واالستنباط.
والدين إىل العلم الديني
العبور من مفهومي العلم ّ
ٍ
عبارات سابقة ،ال ّدين املحض كام هو
املقصود من مفهوم ال ّدين أو جوهره بحسب ما تق َّدم يف
يف واقعه بحسب ما نزل عىل النبي (ص) يف مرحلة التأسيس وبحسب ما أودعه النبي (ص) عند
ُ
وقول املعصوم
كتاب الله
أوصيائه يف مرحلة الحفظ واالستمرار .ووعاء هذا الدين ومستودعه هو
ُ
وفعله وتقريره وبهذا املعنى للدين ت ُقاس سائر املواقف واألفكار ليُحكم لها أو عليها.

وأ َّما الدين بحسب العقل املشرتك ،فقد تق َّدم توضيحه .ونعيد تحصيالً للفائدة فنقول :إ َّن
الدين بحسب العقل املشرتك هو ما يراه العقل رضورياً ،ويؤمن به بالرضورة ،ويرى وجوب طاعته
والخضوع له ،ومل َّا كانت مثل هذه الفكرة الدينيَّة غري موجود ٍة يف العقل بح ِّد ذاته كان الله تعاىل
هو املنشئ لها واملق ّرر لحقيقتها .وبعد هذا التوضيح ميكننا العبور إىل مركَّب «العلم الديني» ،أو
بعبار ٍة أخرى إىل معرفتنا بالعلم وبالدين ومستوى هذه املعرفة وكيف َّيتها .ولسنا نقصد بهذه املعرفة
معرفتنا للعلم أو الدين ،األمر الذي تق ّدم رشحه وتوضيحه .بل املقصود هو املعرفة االجتهاديَّة التي
هي العنرص املق ِّوم ملفهوم «العلم الديني».
مقوم ًا للعلم الديني
االجتهاد بوصفه ِّ
رغم الخوف من اإلطالة إال أنَّنا ال نجد مف ّرا ً من بيان معنى طريف العنوان املذكور أعاله:

االجتهاد :لقد ق َّدم الفقهاء واألصوليون تعريفاتٌ ع ّد ٌة لالجتهاد وناقشوا وأكرثوا النقاش يف
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الطرد والعكس والجامعيّة واملانعيّة .ولك َّننا نرى رضورة تعريف االجتهاد مبا يشمل االجتهاد يف
الفقه وغريه من العلوم؛ ولذلك يبدو أ َّن التعريف املناسب هو« :االجتهاد هو استخراج املفاهيم
والقضايا واملعارف واألحكام من النصوص الدين َّية وفق قواعد وضوابط محدّ د ٍة تق ّرها الرشيعة
وترىض بها منهجاً ووسيل ًة لالستنباط ،سوا ًء استندت هذه الضوابط إىل العقل املشرتك ،أو إىل غريه
ج ًة ويجوز بل يجب
مام ثبت جواز االعتامد عليه .مع االلتفات إىل أنَّ نتيجة االجتهاد ،وإن كانت ح َّ
الصدق ،وإال لو كانت رضوريَّة الصدق ملا
الخضوع لها وامتثال مقتضاها ،إال أنّها ليست رضوريَّ َة ّ
كانت اجتهاداً».
تعريف جام ٌع شامل ،ويبدو يف هذا التعريف
هذا هو التعريف الذي نتب ّناه لالجتهاد ،ونرى أنّه
ٌ
وطريق إىل اكتشاف األمور الرشع َّية .وينطبق هذا التعريف عىل
التفاته إىل أ َّن االجتهاد هو وسيل ٌة
ٌ
كل من األصوليني
االجتهاد يف الفقه واالجتهاد يف غريه من العلوم الدين َّية .ويشمل كذلك مسلك ٍّ
إل يف رشوط سلوك الطريق
كل منهام يهدف إىل الغاية نفسها والفرق ليس ّ
واألخباريني؛ حيث إ َّن ًّ
نحو الغاية وحدودها .وأه ّم وجوه االختالف بني املسلكني تكمن يف املوقف من العقل وأ َّما يف
أقل ح ّدة.
غري العقل فاالختالف ّ
مفهوم العلم الديني
كل
ربا يكون ما تق َّدم حول العقل والدين يف مقام رشح مفهوميهام وبني حدودهام وماه ّية ٍّ
ّ
منهام ،مقدم ٌة تسمح لنا بالبحث حول مفهوم «العلم الديني» وبيان موقعه .وعىل ضوء ذلك نرى أ َّن
العلم الديني له شكالن أو هو ينقسم إىل نوعني:
األول :العلم الذي يسعى إىل دراسة الدين مبا هو دين ،بهدف رشحه وتعليمه وترويجه من ثم
تطبيقه.
الثاين :العلم الذي ميكن استخراجه من النصوص الدين َّية ،عىل الرغم من عدم كون الدين مبا

هو دين ،ضامناً له وملتزماً ببيانه بالرضورة .ولكن مع ذلك وبالنظر إىل شمول الدين واستيعابه لعامل
يتول وبغرض تحقيق االنسجام يف هذا العامل ،تقدي ُم بعض املعارف وتعليمها ولو
َّ
اإلمكان ،فإنَّه
يل هي
َّ
عام وإجاميل .وعليه فإ َّن املعارف التي
عىل نح ٍو ٍ
يتول ال ّدين تقدميها بشكلٍ خاص وتفصي ٍّ

ديني عام.
ديني خاص ،وأ َّما العلوم واملعارف التي يق ِّدمها الدين عىل نح ٍو ك ٍّ
يل وعام فهي عل ٌم ٌّ
عل ٌم ٌّ
ورمبا يحتاج وضوح املطلب ملزيد بيان.
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تعريف العلم الديني اخلاص
ربا ميكن اإلشارة إىل مرتبتني
هذا القسم من العلم الذي يلتزم الدين والنصوص الدين َّية ببيانهّ ،
له ،هام:
املرتبة األوىل :وهي العلم الديني املشرتك والعام ،وهذه املرتبة تشتمل عىل ماه َّية الدين بوجه
وتبي حدودها .ومن هنا فإ َّن األصول والقوانني املشرتكة بني
ّ
عام كام ماه َّية العقل
الكل وتوضِّ حها ّ
جميع الكائنات العاقلة والتي هي رضوريَّ ٌة وبديهيَّ ٌة هي من العلم الديني يف هذه املرتبة من مراتبه.
وأمثلة هذه األصول كثري ٌة منها :أصول معرفة الربوب ّية ،واألصول املالزمة لها كالنب ّوة والوصاية وما
لكل العقول .وميزة هذه األصول يف كل َّياتها العا َّمة عدم إمكان االجتهاد
شابهها من القوانني البديه َّية ِّ
فيها ،بالنظر إىل وضوحها وبداهتها كام بالنظر إىل عمومها وعدم االختالف فيها.
املرتبة الثانية :العلم االجتهادي ،وهذه املرتبة من العلم متوقِّف ٌة عىل إعامل أدوات االجتهاد املق َّررة
ووسائله ومصادره التي أمضتها الرشيعة ،وهي الكتاب والسنة كام ُع ِّرفت يف الفقه اإلمامي؛ أي قول
املعصوم وفعله وتقريره .وأ َّما اإلجامع والعقل فهام وإن كانا من األدلَّة ،إال أنَّهام ليسا من املصادر،
محل سابق.
بل هام دليالن يقعان يف طول املصادر األصل َّية ال يف عرضها .وقد ب َّينا ذلك يف ٍّ

وهكذا يتَّضح أ َّن العلم الديني االجتهادي هو مرتب ٌة من العلم ومحاول ٌة الكتشاف الدين أو
موقف منها عىل ضوء األدلَّة األربعة املق ّررة يف املنهج
موقفه من القضايا التي يُتوقَّع أن يكون له
ٌ
رص بحدود إمكان َّيات
االجتهادي .ولكن ال ينبغي أن يغيب عن الذهن أ َّن العلم االجتهادي محا ٌ
رص أيضاً
رص بقانون احتامل الخطأ ،ومحا ٌ
استفادتنا من األدلَّة وقدرتنا عىل توظيفها ،كام هو محا ٌ
من جه ٍة ثالث ٍة بحدود قدراتنا اإلدراكيّة التي وإن كانت موصول ًة بالعقل املشرتك ومعتمد ًة عليه ،إال
يف قد
أنَّها موصول ٌة به ضمن نطاق قوانا اإلدراكيّة وقدراتها .وعليه فإ َّن علمنا الديني هذا عل ٌم اكتشا ٌّ
جة ،إال أ َّن حج َّيته ال تؤ ِّهله لتعميم نتائجه لتكون مبثابة العلم الديني من
يخطىء وقد يصيب وهو ح َّ
املرتبة األوىل .وهو محاول ٌة قد تنسخها محاول ٌة جديد ٌة أو تجعلها أكرث غوصاً يف األعامق وأش ّد
تدريجي وممك ُن الخطأ ،وبالتايل ال
وضوحاً أو خفاء .ولذلك كلِّه فإ َّن العلم الديني ممكن ،ولك َّنه
ٌّ
يَس ُّد الباب أمام االجتهادات الالحقة وال يسحب منها مرشوعيَّة التعبري عن ذاتها .ويبدو يل أ َّن هذا
املعنى هو املراد من شعار فتح باب االجتهاد يف غياب املعصوم ،األمر الذي أرىس أركانه النبي
(ص) و َم ْن بعده من أوصيائه ليتاح لألجيال تحديد موقف الرشيعة من الوقائع التي تحبل بها األيام
ٍ
اجتهادي واضح املعامل.
ج
والليايل ،وفق أصو ٍل
وقواعد منظم ٍة يف منه ٍ
ٍّ
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سامت العلم االجتهادي اخلاص
رمبا ميكننا حرص أه ّم سامت العلم االجتهادي يف ما يأيت:
الخاص عىل الكتاب والسنة ،بوصفهام معيارين أساسني ونهائيني
 - 1يعتمد العلم االجتهادي
ّ
لكل املواقف االجتهاديّة .والعقل واإلجامع لهام دورهام الذي يؤديّانه وفق األسس التي تح َّدثنا
ّ
عنها يف ما تق َّدم.
 - 2األصول والقوانني العا َّمة التي تسمح أو ت ُنظِّم عمل ّية االجتهاد مبعناها العام تُع ّد قوانيناً
الخاص الذي يدير وينظّم حركتها.
لكل عملي ِة اجتها ٍد منطقها
لالجتهاد مبعناه الخاص ،ولكن يبقى ِّ
ّ
فعلم األصول وما يشتمل عليه من قواعد وقوانني ميثّل منطقاً خاصاً للفقه ،ويلعب دور املنطق
ني لتنظيم عمل ّية التفكري يف امليدان األرحب .وكام نحن بحاجة إىل منطقٍ خاص
الذي هو قوان ٌ
ينظم االجتهاد يف الفقه ،كذلك نحن بحاجة إىل منطقٍ ينظم االشتغال االجتهادي عىل الدين يف
ٍ
خاصة بها ،وال ميكنها أن تكتفي باملنطق مبا هو
ضوابط
مجاالته األخرى التي ال تستغني عن
َّ
مجموع ٌة من املعايري الناظمة للفكر بشكلٍ عام.
العلوم االجتهادية اخلاصة
الخاص (الفقه) عىل سائر العلوم االجتهادية التي تعمل يف
ينطبق التعريف الذي ذكرناه لالجتهاد
ّ
إطار الدين وتجعله محورا ً الهتاممها ،وهي كام قلنا تحتاج إىل منطقٍ خاص بها قد يختلف من علمٍ
كل منهام عىل حدة ورشح حدوده ،وإمنا نكتفي باإلشارة إىل هذه
إىل آخر .ولسنا فعالً بصدد بيان ٍّ
ٌ
مشرتك سوا ًء أكان املوضوع أم الهدف أم املنهج.
العلوم االجتهادية مبا هي مجاالتٌ يجمعها عنوا ٌن

 - 1العلم اإللهي باملعنى األخص ،وهو العلم بالله بواسطة األدلَّة األربعة املشار إليها وهي
الكتاب والس ّنة والعقل واإلجامع .ومن متف ِّرعات هذا العلم ما يتعلّق بأصول النب ّوة واإلمامة واملعاد،
وأ َّما العدل فهو من العلم اإللهي بالنظر إىل كونه صف ًة من صفاته تعاىل.
الخاص وهو املستنبط من األدلَّة األربعة بطريق ٍة اجتهاديّة.
 - 2الكالم اإلسالمي مبعناه
ّ

 - 3الفلسفة اإلسالمية مبعناها الخاص ،وهي العلم املستنبط من امليتافيزيقا بالطريقة املعروفة
لالستنباط.
 - 4علم التفسري وهو محاولة اكتشاف مراد الله تعاىل من كالمه ،وكذلك يشمل محاولة فهم
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مراد املعصومني يف ما روي عنهم من أقوال .وتتسع دائرة هذا العلم لتضم إىل حدودها املعاين
املحتملة من هذه النصوص.
 - 5علم الفقه وقد تق ّدم الكالم عنه وأوضحنا حدوده من خالل الحديث عن بعض ما يحيط به.
 - 6علم أصول الفقه وهو العلم اآليل الذي ينظّم عملية االجتهاد يف الفقه ويف غريه أحياناً من
يصح االستدالل به وما ال يصح.
يتول بيان ما
َّ
خالل االستناد إىل األدلَّة األربعة .وهو يف أهم أبعاده
ّ
العلم الديني باملعنى األعم
ونطلق عىل هذا العلم الديني وصف األعم بالنظر إىل أ َّن الدين مبا هو دي ٌن ال يلتزم بشكلٍ أ ّويل
يتول تعليمها وال ترويجها .ولكنه يتص َّدى لهذا األمر بالعرض ،ومن حيث إنَّه
َّ
أمر هذه املعارف وال
مظه ٌر من مظاهر كامل الله ومتام َّيته ،ومن هنا ،يتص َّدى الدين لتوضيح بعض األمور التي تكشف
وجوه النظام يف عالَم اإلمكان أو تساعد عىل تحقيق االنسجام بني أجزائه.
وبعبار ٍة أوضح :دور الدين من حيث هو دي ٌن ال يؤ َّدى ،إلّ إذا تص ّدى الدين ملهمة توضيح بعض
األمور التي تدخل يف دائرة اختصاصه وتحقّق أهدافه وغاياته .وأ َّما يف الدائرة الثانية وهي دائرة
العلم الديني مبعناه األعم ،فالهدف هو تقريب الكائنات العاقلة من ساحة العناية اإللهية ،وتحقيق
االنسجام بني النظام الفردي للكائنات وبني النظام األحسن القائم يف كيان العامل بأرسه.
بيان إمكان العلم الديني العام
العلم من حيث هو عل ٌم كائناً ما كان ،يتوفَّر عىل بني ٍة من األنظمة ،والعالقات ،والقواعد،
والفرض َّيات ،واالستدالالت ،واملسائل ،والحلول واالكتشافات واالستنباطات .والكائنات العاقلة
ِ
يت من
املكتشفة والحاملة للعلم واملعرفة ،ال تتمتَّع بالعلم وال تناله يف مرتبة ذاته؛ أي ليس هو ذا ٌّ
ذات َّياتها .وتدرك هذه املوجودات العاقلة عدم كون العلم ذاتياً لها وتؤيد التجربة والربهان ذلك أيضاً.

ويف نظام املمكنات ال يتمتّع سوى املعصوم الذي جعله الله واسط ًة يف هداية املخلوقات،
بالعلم اللَّ ُدين املكتسب بالفيض دون حاج ٍة إىل توسيط النظر والفكر.
وعليه ميكن القول أ َّن الكائنات العاقلة العادية تنال العلم وتحصل عليه من طريقني:
يل يوصل هذه الكائنات إىل العلوم واملعارف من خالل الفطرة واالستدالل معاً،
أحدهام :داخ ٌّ
أو من خالل أحدهام.
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ثانيهام :الطريق الذي فتحه الله يف وجه املمكنات ،وهو طريق من اختارهم الله واسط ًة بينه
وبني املخلوقات .ويُس ِّمي الفالسفة هؤالء الوسائط بالعقول ،ويف الدين والنصوص الدين َّية يسمى
هؤالء باملعصومني وهم :األنبياء وأوصياء األنبياء (ع) .وعىل رأسهم نبينا خاتم األنبياء (ص) ويليه
يف الفضل املعصومون األربعة عرش (ع) كام يعتقد اإلمام َّية .ويتمتَّع هؤالء مضافاً إىل علمهم
بالكتاب بالعلم اللَّ ُدين وغريه من الكامالت التي تجعلهم يف صدر عامل املمكنات ويف أعىل قبّته.
وعىل ضوء ما تق ّدم ،يتّضح الربهان املثبت إلمكان العلم الديني باملعنى العام .وهو العلم
الذي ال يهدف منه إىل بيان ماهيَّة الدين وحقيقته ،ومل يخصص ذلك أيضاً .ولكن هذا العلم من
اللوازم التكوينيَّة التي تحف باألغراض الترشيعيَّة وتساعد عىل تحقيقها.
تقرير الربهان عىل إمكان العلم الديني العام
ميكن تنظيم الربهان املشار إليه آنفاً عىل النحو اآليت:
إ َّن الدين يهدف إىل َس ْوق البرش واألخذ بأيديهم نحو الله [سوا ًء أكان هذا األخذ مبعنى الهداية
الس ْوق والقيادة ].وهذا األخذ باأليدي نحو الله مسا ٍو ومتوا ٍز مع التط ّور املعريف يف
أم كان مبعنى َّ
نظام الكائنات.
وعليه يجب أن يتوفر يف الهداة املعصومني كامالتٌ تتناسب مع كامالت نظام عالَم اإلمكان.
بل يجب أن يكون ما يتوفَّر لهذه املوجودات من كامالت أرقى مام يف غريهم من موجودات
حق كتاب الله الذي يجب أن يكون جامعاً ملراتب العلم
عامل اإلمكان .واألمر عينه يصدق يف ّ
والهداية .ويجب أن تظل هذه الهدايات وهذه الكامالت متوفِّرة ومتاحة ما مل متنع من توفرها
املوانع وتحجبها الحواجب ،وهذه الهدايات مستودعة عىل نحو اإلجامل يف النصوص وال ب َّد من
أن تبقى ما بقي اإلنسان محتاجاً إىل الهداية ،وعىل نحو التفصيل عند املعصوم الذي إ َّما أن يكون
ألسباب تدعو إىل غيابه مع تعلُّق اآلمال بعودته وظهوره من جديد.
حارضا ً بني الناس ،وإ َّما أن يغيب
ٍ
أسلوب استخراج العلم الديني العام من الدين
مل يكن الفقهاء يف محاولتهم تنظيم قواعد العمل االجتهادي بدعاً بني العلامء ،وال ف ُّنهم بدعاً

ج ينظّم عمل الباحثني فيها ووجوه اشرتاك
بني العلوم والفنون .بل إ َّن ّ
كل العلوم تحتاج إىل منه ٍ
العلوم يف املنهج كثري ٌة عىل الرغم من االختالف يف بعض التفاصيل والخصوصيَّات .وقد بيَّنا يف
محل آخر ما يصلح ليكون منهجاً عاماً لالجتهاد .رمبا يكون بعض ما ذكرنا يف ذلك املحل صالحاً
ّ
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بوصفه منهجاً الستخراج العلم الديني العام أيضاً .وميكن تلخيص أهم ما أسسناه يف ذلك املحل
يف النقاط اآلتية بوصفها مراحل ال ب َّد من ط ّيها الستخراج العلم الديني العام من الدين:
مفهوم جامعٍ بني هذه املسائل للبحث حوله.
 -1تحديد مسائل العلم املستهدف وتحديد
ٍ

 -2الرجوع إىل النصوص الدين َّية للنظر فيها واكتشاف ما ميكن أن تق َّدمه حول هذا العنوان
الجامع.
 -3التحقيق يف الكتب واألسانيد عىل املباين املتاحة كافَّة يك ال نطرح ما ميكن أن يكون من
الدين وفيه ما ينفع لهذا املفهوم الجامع.
 -4البحث يف أنواع االكتشافات املمكنة من النصوص الدين َّية .وتشمل هذه املرحلة ما تق َّدم
من املراحل السابقة وتستوعبها.
5و -6وضع النتائج املكتشفة من مجموع ٍة من النصوص وض ّمها إىل بعضها ،ومقارنتها مبا
يكشف أو ميكن اكتشافه من مجموع ٍة أخرى من النصوص.
 -7عرض النتائج التي ت َّم اكتشافها من النصوص جميعاً عىل كتاب الله وعىل السنة القطعية
الصدور .كام يحصل يف الفقه حيث تعرض النتائج التي يتوصل إليها الفقيه عىل كتاب الله ليقبل
منها ما يوافقه ويُر ُّد ما يخالفه .وتجدر اإلشارة إىل أ َّن هذا العرض يتم عىل صعيدين ويف حالتني
هام :حالة التعارض بني النصوص املستفاد منها ،وحالة الرغبة يف تثبيت النتائج حتى لو كانت
النصوص غري متعارضة.
 -8تحرير جهاز املعرفة من تأثري القسم االكتسايب لهذا الجهاز؛ حيث إ َّن هذا القسم املركَّب
من العقل والحس الخاصني يعيقان يف بعض األحيان عن قبول بعض النتائج العلميَّة .وهذه اإلعاقة
كل ما يعيقه عن قبول
موجود ٌة يف العلوم العادية؛ ولذلك ال ب َّد من تحرير الجهاز املعريف من ّ
يب يف قسمٍ كبريٍ منه ،فإ َّن إجراء
النتائج الصحيحة .وهذا ما يحصل يف الفيزياء الذي هو عل ٌم تجر ّ
متوقف عىل تحييد بعض النظريَّات ولو بشكلٍ مؤقت .واألمثلة
بعض التجارب أو التفكري فيها
ٌ
عىل ذلك كثرية منها بعض التجارب عىل الطاقة وحاالتها ومنها حالة نقد القانون األول من قوانني
ميكانيك نيوتن الذي يسمى بقانون ( Inertiaالقصور الذايت).
أي حال ،تشري هذه املرحلة إىل رضورة إقامة القوانني واالكتشافات العلميَّة عىل
وعىل ّ
معايريٍ واضحة املعامل عا َّمة ،ليسمح ذلك بتعميم القوانني حتى لو كان مأخذها خاصاً،
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دون أن يؤدي إغفال بعض النظر يَّات العلميَّة إىل اإلخالل ببنية الدليل ونظامه.
نظر ّية امتناع جتريد احلس َّيات عن األمور العقل َّية
ال يبدو أ َّن نظريَّة العلم الديني تصل إىل ما نريد لها من الوضوح والجالء دون تسليط بعض
األضواء التكميلية عليها ،ولهذا الغرض نرى رضورة الحديث عن أمو ٍر مت ّممة ثالث ٍة هي ما يأيت تباعاً:
أو ًال :التجريد عن النظر َّية
لقد ساد يف بعض املراحل من تاريخ فلسفة العلم يف الغرب وهي فرتة أوج املذهب التجريبي،
ساد االعتقاد بإمكان تفريغ التجربة من النظريَّة ،وازداد هذا االعتقاد عمقاً ورسوخاً مع املدرسة

الوضع ّية املنطق ّية ،ولكن ب َّينت التجارب الواقع ّية للعلم عدم إمكان الفصل بني التجربة والنظريَّة
وتجريد التجربة عن النظريّة .وممن رفع لواء النقد يف وجه هذه الرؤية واتهم املعرفة الحسيّة
بالطرق يف النظريَّات فيلسوف العلم املعروف كارل بوبر.
تركيب بني الحس والعقل .وقد ميَّز
وأما يف الفلسفة اإلسالميَّة فاملوقف السائد هو أ ّن التجربة
ٌ
الحس والشهود وبني التص ّور والتصديق ،كام م َّيزوا بني العلم الحضوري
الفالسفة املسلمون بني
ّ
لت يف
توص ُ
والعلم الحصويل ،دون أن يؤ ِّدي ذلك إىل الفصل بني هذه املجاالت وتشتيتها وقد ّ
حيس
ألي موضو ٍع
بعض دراسايت إىل عدم إمكان وجود قض َّي ٍة حس ّي ٍة محض ،وبالتايل ال ميكن ِّ
ٍّ
ٍ
خالص أو موضوع كذلك أن يعرف إىل عامل القضيَّة طريقاً؛ وذلك أ َّن األمر الحيس عندما يُجعل
وإل ال
موضوعاً يف قض َّي ٍة أو محموالً فيها عليه أن يغادر حس َّيته الخالصة ويلبس لبوساً عقلياًّ ،
يسمح لها بالدخول إىل حرم القض َّية.
ُّ
حل مسألة التجريد عن النظر َّية
وفق هذه الرؤية نقرتح تبديل التساؤل من إمكان «تجريد األمور» عن النظريّة ،إىل التساؤل عن
إمكان تجريد املعطيات الحس َّية الواقعة جزءا ً يف قض َّية عن العنارص والعالقات والصور العقل َّية.
وربا يكون تكميالً أو تعميقاً للموقف املعروف
وموقفي الذي َّ
توصلت إليه يف نقد جهاز العقلَّ ،
يف الفلسفة اإلسالم َّية يف عصورها العرشة ،هو :أ َّن تجريد القض َّية ،حتَّى لو كانت حس َّيةً ،عن
العنارص والعالقات والصور العقل َّية ،غري ممكنٍ كام أ َّن تجريد مورد السؤال والبحث عن القض َّية
غري ممكن .وأ َّما تجريد اليشء أو الدليل أو النظريَّة املكتسبة من النظريَّات املكتسبة التي ال متثِّل
ومتاح.
أساساً ومنطلقاً لألمور املذكورة ،فهو ممك ٌن
ٌ
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ولكن ال ب َّد من االلتفات إىل أ َّن بني اإلمكان والوقوع عموماً وخصوصاً مطلقاً ،من جه ٍة،
وعموماً وخصوصاً غري مطلقٍ من جه ٍة أخرى .وبني إمكان التجريد ووقوعه عقبات كأْ َداء ال ب َّد من
اقتحامها .وعليه ،إذا كان املراد من النظريَّة القائلة باستحالة التجريد عن النظريَّة وأ َّن الذهن والعقل
اإلنساين يتعامل مع األمور وينظر إليها من خالل عدسة النظريَّة ،حتَّى لو كانت هذه األمور حس َّية.
إذا كان املقصود من هذه النظريَّة هو :عجز الذهن أو الجهاز املعريف البرشي عن السري يف مسرية
االكتشاف العلمي ،مع التح ُّرر من النظريَّات واالنعتاق من أرسها .فإ َّن هذا الكالم يبطله مالحظتنا
األقل والعمل عىل الكشف
ّ
بالوجدان ،قدرة العقل عىل اخرتاق حصار النظريَّات ،أو بعضها عىل
العميل بعيدا ً عن بعض النظريَّات.
وقد يُق َبل هذا الكالم إذا أُريد به عدم قدرة الجهاز املعريف عىل التح ُّرر من مقتضيات العقل
يصح إذا كان املراد من النظريَّات التي ال ميكن التح ُّرر منها هو تلك
املشرتك وإلزاماته .وكذلك
ّ
محل البحث والدراسة.
التي متثل أساساً ومرتكزا ً تقوم عليه أحكام املوضوع ّ
العقل املشرتك أساس ًا وهادي ًا
كائناً ما كان موضوع البحث ومتعلّقه ،فإ َّن الجهاز املعريف ال يخلو من قضي ٍة ترتبط مبتعلَّق
املعرفة العام .وهذه القضايا التي تشمل القضايا الحسيَّة أيضاً ،عىل أنواع:
القضايا العا َّمة املشرتكة التي يتشكَّل منها العقل :النظري ،والعميل ،واألخالقي ،والحيس.
القضايا األساس التي يقوم عليها متعلِّقا البحث واالستدالل والتقويم.
القضايا الهادية التي تضفي عىل موضوع املعرفة وضوحه ،سوا ًء أكان هذا الوضوح افرتاضياً ،أم
تبي لنا أ َّن الجسم هو اليشء الذي يشغل حيزا ً من املكان .أو القض َّية
واقعياً وحقيقياً .كالقض َّية التي ِّ
التي تخربنا بأ َّن الزمان هو ذلك اليشء الذي يصلح لقياس الحركة ،أو الذي يُقاس به مكث اليشء
يف مكانٍ مح َّدد .أو مثل تلك القضية التي تكشف لنا افرتاضياً عن أ َّن الجوهر الفرد (الجزء الذي
ال يتجزأ) هو :الجسم الساكن يف مكانٍ أو املتحرك الذي ال يقبل القسمة ،وال ميكن نسبة الطول
والعرض أو العمق إليه .نعم ال ميكن تجريد هذه األشياء وما شابهها عن القضايا املع ِّرفة لها؛ أل َّن
ذلك يؤ ِّدي إىل استحالة تص ُّور األشياء وعدم إمكان فهمها.
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ثانيا :خواص العلم الديني

[[[

استخراج علمٍ من العلوم كالفيزياء أو الكيمياء أو امليكانيك من النصوص الدين َّية،
إذا افرتضنا
ُ
كل
فإ َّن هذه العلوم عىل الرغم من اتحادها مع نظرائها من العلوم غري الدينيَّة (أل َّن املفروض توفُّر ِّ
خاصة به ،وال يعني استخراج العلم من النص الديني اختالفه يف البنية مع نظريه ،إال
علمٍ عىل بنية
َّ
العادي تنتهي بانتهائه إىل غايته
خواصه وفعال ّيته؛ وذلك أل َّن مه َّمة العلم
يف منظومة عالقاته ويف
ّ
ّ
تضج بالرغبة أوالرتغيب باستكامل
وهي االكتشاف .وأ َّما العلم الديني فإنَّه مشب ٌع بروح الدين التي
ّ
اإلنسان ،والسري به نحو الدخول إىل ساحة العناية اإللهيَّة .ولتوضيح الفكرة نستعني مبثا ٍل مح ّد ٍد
يلقي الضوء عىل ما نرمي إليه.
إ َّن علم الحياة يسعى يف سبيل فهم الحياة من خالل التع ّرف عىل :رشوط الحياة وأقسامها،
وعالقاتها ،وإمكاناتها ،وخواصها؛ بهدف توضيحها وبيانها من خالل النظريَّات .وهذه األفكار
جميعاً حتَّى لو أصابت الواقع ،فإنَّها ال ربط لها بالهدف األصيل لإلنسان وهو السعادة عن طريق
النص الديني ،ال ميكن أن يكون محايدا ً
تحقيق القانون األخالقي .وأ َّما علم الحياة املستنبط من
ّ
كل هذه األمور واألفكار باملبدأ واملعاد ،وهذا ما نشاهده يف بعض
تجاه هذا الهدف ،بل إنَّه يربط َّ
النصوص الدين ّية التي تتضمن مثل هذه األفكار ،ككتاب «توحيد املفضل» الذي أماله عليه اإلمام
الصادق (ع).
ثالثا :مراتب املعاين يف العلم الديني
إ َّن العلم الحاصل بواسطة نظام األسباب واملسببات وهو النظام املعتمد يف العلوم البرشيّة،
ال ميكنه االنعتاق من أرس النظريَّات وال استيعاب املعاين الخارجة عن حدودها ،إال إذا أُبطلت
ح َّدت فعاليتها بحدو ٍد خاصة .بل ال ميكن للعلم أن يشتمل عىل املعاين التي
هذه النظريَّات ،أو ُ
تنتمي إىل مايض العلم نفسه ،فإ َّن طبيعة العلم تنوء باملايض ،وتطرد املعاين القدمية ،وتستبدلها
مبا يتناسب مع إطارها الجديد.
وهذا الضيق والعجز عن استيعاب ما مىض ،أو ما سوف يأيت نتيج ًة من نتائج الحدود التي يقبع
ين داخلها ،وأثرا ً من آثار عدم عصمته عن الخطأ .ومن هنا ،فإ َّن ما يدفع العلم إىل
الكائن اإلنسا ّ
التمسك بيش ٍء
التمسك ببعض املايض ليس قو ًة وبسط ًة فيه أو يف جسمه ،بل هو بدافع الرغبة يف
ّ
كائناً ما كان ،لعجز العلم االنطالق من الصفر.
[[[ -وهو العلم املستنبط أو املمكن استنباطه من ألنص الديني.
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أي
هذا بالقياس إىل املايض ،وأما حول املستقبل فإ َّن العلم عاج ٌز عن استيعاب ،أو احتضان ِّ
ٍ
جديد يف العلم فهو ابن اللحظة ،إال بالحدود التي تسمح بها أطره ومنطلقاته.
واملعبة عنها
وعليه ،فإ َّن علومنا ونظريَّاتنا ليست جمعيَّ ًة وال شاملة ،والنصوص الحاملة لها
ّ
ال متلك القدرة عىل تقديم ما ال يتناهى .وأ َّما العلم الديني الذي ميكن استخراجه من النصوص
الدينية ،فإنَّه يكون دامئاً مشبعاً بروح النصوص الداعمة له ،أال وهي روح العلم اللَّ ُدين؛ ولذلك
فهذا العلم من هذه الحيث ّية ،ال من حيث ّية انتسابه إلينا ،يحمل طاقات هذه النصوص وإمكان َّياتها غري
املتناهية.
إذا ً ،العلم الديني أو استنباطنا من النصوص الدين َّية يتمتع مبجموع ٍة من الحيث َّيات املق ِّومة له
التي تضفي عليه ماه َّيته االجتهادية.
أوالً :حيث َّية إمكان استخراجه من النص الديني.

ثانياً :حيثيَّة إمكان استنباطه من النص الديني ،وال يخفى أ َّن الحيثيَّة األوىل ممهد ٌة للثانية؛ وذلك
أل َّن االستنباط هو املرحلة األخرية يف النظريَّة االجتهاديَّة .واالستخراج يشري إىل املعاين املمكنة.
محل كالمنا
ِّ
وأ َّما االستنباط ،فهو يشري إىل املعاين املقصودة لصاحب النص ،وهو الشارع يف
النص واكتشاف داللته.
وذلك عىل ضوء القواعد واملعايري املعتمدة يف إسناد
ّ
ثالثاً :حيث َّي ُة مطابقة النظريَّات املكتشفة لنفس األمر الذي هو مضمون كالم الله ،يف كتابه وكالم
املعصومني.

رابعاً :حيث َّية مراتب املطابقة ،ومدى شمول النظريات بالنسبة إىل تلك املراتب .ورمبا نكون يف
غنى عن اإلشارة إىل أ َّن هذه الحيث َّية تتوقَّف عىل ما سبقها من الحيث َّيات الثالث املتقدمة.
ً
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جون بولكينغهورنJohn Polkinghorne

[*][[[

ُ
ين املعارص جون بولكينغهورن يف هذا البحث عن
يئ والالهو ّ
يت الربيطا ّ
يتحدّث العالِ ُم الفيزيا ّ
موقع ّية اإلنسان يف النشأة الكون ّية انطالقاً مام قدّمته علوم الفيزياء الحديثة ،كام يربط بني معطيات
يبي
هذه العلوم واألسس الالهوت ّية يف إطار الجدل املفتوح بني الدين والعلم .يف مستهل مقالته ّ
ٍ
تم تعيينه بشكلٍ
ملحوظ مبا
بولكينغهورن أنّ الحياة الكربون ّية ميكنها فقط أن تتط ّور يف كونٍ قدّ ّ
ُأعطي من قوانني الطبيعة .التفسريات املحتملة لهذا اإلتقان املُحكم إما أنْ متيل إىل التخمني
خلْق .تُحا ِك ُم هذه الورقة هذين التفسريين املتنافسني.
بتعدّد األكوان أو إىل مفهوم ال َ

المحرر

نشأ الكون الذي نالحظه اليوم ،قبل ما يقرب من الـ 13.7مليار عام ،يف حال ٍة فريد ٍة من
الكثافة العالية والحرارة الشديدة جدا ً التي عند العا ّمة من الناس نُسميها "االنفجار الكبري".
كان الكون يف بدايته األوىل من الناحية الرتكيبيّة بسيطاً جدا ً ،موجودا ً تقريباً عىل هيئة كر ٍة
حد ٍة من املا ّدة /الطاقة .أحد األسباب التي تسمح لعلامء الكونيات بالتح ّدث
ّ
متوسع ٍة مو ّ
ري معقد ٍة ،وبالتايل
بدرج ٍة معقول ٍة من الثقة عن العهد األول للكون هو أ ّن األشياء كانت غ َ
جتُها .لكن بعد ما يقارب األربعة عرش مليار عام من الصريورة التطوريّة فإ ّن
من السهولة نَ ْ َذ َ
خ اإلنسان (بخالياه العصبية الـ 1011وأكرث
الكون أصبح شدي ُد الرتكيب ،مبا يحتويه من م ّ
قس وأستا ٌذ يف الفيزياء النظرية للجسميات األول ّية ورئيس كل ّية كوين يف كيمربج ومؤسس الجمعية الدولية للعلم والدين.
*ـ ٌّ
ـ املصدر.www.faraday-institute.org :
ـ العنوان األصيلThe science and Religion - Debate - an Imtoduction :
ـ ترجمة :الشيخ الدكتور حسن البلويش.
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من  1014من الوصالت) ،ذلك النظام األكرث تعقيدا ً الذي صادفه العلم يف مسرية استكشافه
للعامل.
تتضمن الصريور ُة التطوريّة تفاعالً بني ناحيتني من العامل الطبيعي ،التي ميكن عىل طريقة
الشعار تسميتها "الصدفة والرضورة" .نسب ٌة قليل ٌة جدا ً فقط مام هو ممكن نظرياً حدث فعلياً ومتثل
”الصدفة“ التفاصيل املحتملة لألحداث الفعل ّية .فعىل سبيل املثال ،يف بداية الكون األوىل كانت
هناك تقلباتٌ قليل ٌة يف توزيع املا ّدة .ق ّدمت عدم التجانسات هذه البذور العشوائ ّية التي منها ستنمو
حبُوبيّة للمجرات والنجوم .التفاصيل الفعليّة لهذه البنية الكونيّة كانت مسأل َة
يف النهاية البنية ال ُ
صدفة ،لكن الصريورة كذلك تض ّمنت ”الرضورة“ القانونيّة التي متثلت يف فعل الجاذبيّة .فقليل من
يب باتجاه "هنا" ،تُنشئ صريور ًة متضاعف ًة من ،خاللها
املا ّدة "هنا" تتضمن قليالً من
ٍ
استقطاب جاذ ٍّ
تتكثّف املجرات.
الرؤية املركزيّة للمبدأ اإلنساين (( )Anthropic Principle (APهي أ ّن الطبيعة الخاصة
الص ْنع"
عب عنها بصور ٍة مجازيّ ٍة "اتقا ُن ُ
للرضورة القانون ّية يلزم أ ّن لها صور ًة خاص ًة جدا ً عاد ًة ما يُ ّ
( )fine-tuningلقوانني الطبيعة .هذا إذا كان ما سيؤول إنسانياً ([[[  )anthropoiممكناً أساساً عىل
التطوري البسيط ملا ميكن أن يكون (صدفةً) لن
أمد التاريخ الكوين .بعبار ٍة أخرى ،االستكشاف
ّ
ين للكون (الرضورة) مل يأخذ صور ًة محدد ًة جدا ً كانت مطلوب ًة
يكون كافياً إذا ما كان االنتظا ُم القانو ُّ
لإلمكان ّية الحيات ّية .كان عمر الكون مليارات السنوات قبل ظهور الحياة فيه ،لك ّنه كان محموالً بتلك
اإلمكان ّية من البداية.
العديد من الرؤى العلمية تتشارك يف املسري نحو هذه النتيجة غري املتوقعة .تتصل هذه الرؤى
ين ،من اللحظات األوىل لالنشطار
بالصريورات التي حدثت يف مراحل متعدد ٍة من التاريخ الكو ّ
الثاين بعد االنفجار الكبري ،مرورا ً بالجيل األول للنجوم واملج ّرات ،إىل الصريورات الفاعلة
اليوم يف الكون .سيكون كافياً أن نشري إىل بعض األمثلة التي ت ّوضح نو َع التأمالت امل ُتض ّمنة.
وللمعالجات التفصيل ّية والشاملة ،ميكن الرجوع إىل عد ٍد من الدراسات التفصيلية[[[.
[[[ -االستعامل اليوناين للبرشية  -وهنا ليس بالرضورة حرفياً أن يعني اإلنسانية بخصوصيتها التامة ،بل باملعنى العام لتعقيد الحياة
الكربونية.
;)[2]- Barrow, J.D. and Tipler, F.J. The Anthropic Cosmological Principle, Oxford University Press (1986
Leslie, J. Universes, London: Routledge (1989); Holder, R.D. God, the Multiverse, and Everything,
Aldershot: Ashgate (2004).
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التحديد اإلنساين
ني التي تعمل يف الكون ستكون موضوعاً لجمل ٍة
إذا كانت الحيا ُة الكربون ّية ممكنةً ،فإ ّن القوان َ
من املح ّددات.
الطبيعة املفتوحة
ٍ
يعرتف العلم بشكلٍ
حقيقي يعتمد عىل وجود أنظم ٍة ميكن القول عنها
متصاعد أ ّن ظهور إبدا ٍع
ٍّ
فوىض" .واملقصود من ذلك أ ّن االنتظام واالنفتاح ،النظام والفوىض ،فيها ،مرتابط ٌة
أنّها "عىل حافة
ً
بشكلٍ حاذق .هي أنظم ٌة حيث يسيطر النظام الصلب بشكلٍ شديد املرونة ليسمح للظهو ٍر الجديد
ح ًّقاٍ .إعاد ُة ترتيب العنارص املوجودة أم ٌر ممكن ،لكنه لن يكون إبداعاً حقيقياً ،إال أ ّن األنظمة التي
تكون شديد َة الفوىض يف طبيعتها تتعرض لعدم االستقرار وهذا يعني أن ال يش َء جديدا ً ميكنه
ُبي الفكرة التي ق ّدمناها .فإذا مل يكن
االستمرار إىل األبد.
ّ
والقص ُة املألوفة للتط ّور البيولوجي ت ّ
تغي جيني كثري ،فإ ّن
ري جيني ،فإ ّن الحياة لن ت ُط ِّور أبدا ً أشكاالً جديدة؛ وإذا كان هناك ّ ٌ
هناك تغي ٌ
األنواع لن تتأسس بحيث ميكن لالنتخاب الطبيعي أن يعمل.
الطبيع ُة األساس ّية لقانون الفيزياء هي امليكانيكا الكم ّية ،بالنتائج التي تتضمن كالً من االعتامد
(أي :عدم القابلية للتخمني للعديد
(أي؛ استقرار الذرات) واالنفتاح (ّ )openness
(ّ )reliability
من النتائج) .وإ ّن من املعقول أ ّن هذه املميزات كانت رضوري ًة لظهور الحياة التي كانت ستكون
مستحيل ًة يف كونٍ
محكوم بالحتميّة النيوتنيّة.
ٍ
الرتتيب العام
إ ّن استقرار املدارات الكوكبيّة كرضور ٍة واضح ٍة لتط ّور الحياة يف أحدها ،ت َنبع من حقيقة أ ّن
الجاذبية تطيع قانون الرتبيع العكيس .فإ ّن قانون التكعيب العكيس يف املقابل ،عىل سبيل املثال،
كان سيجعل النظام الشميس غري قاد ٍر عىل التامسك ولو للحظة .فإن الطبيعة الرتبيع ّية العكس ّية
للجاذبية متصل ٌة بأبعاد الفضاء ،فلو كان الفضاء ذا أربع ِة أبعا ٍد بدالً من ثالث ،فإ َّن الجاذبية يف الواقع
كانت ستكون تكعيبي ًة عكسيّة.
التحديد العددي
ٍ
ثوابت متناظر ٍة
أربع قوى أساسيّة للطبيعة تعمل يف كوننا .تتحدد قواها الذاتيّة بقيم أربعة
AL-ISTIGHRAB

خر يــف 2 0 1 8

االستغراب 13

اإلنسانيغتسال
وجدلاالعلم والدين
المبدأ بار ّ

81

للطبيعة .ثابت البناء الدقيق (𝛼) يُح ّدد الق ّوة الكهرومغناطيس ّية؛ ثابت الجاذب ّية لنيوتن (𝑮) يحدد
ق ّوة الجاذب ّية؛ وثابتان يح ّددان قو َة القوى النوويّة )𝑔s( ،للقوة الشديدة التي متسك النواة ببعضها،
و( )𝑔wللقوة الضعيفة التي تسبّب بعض االضمحالل النووي وأيضاً تتحكم بتفاعالت النيوترونات.
مقادي ُر هذه الثوابت قد تح ّددت بشكلٍ دقيقٍ جدا ً من أجل متكني الكون عىل إنتاج الحياة.
كل ما فيه من هايدروجني إىل
لو أن ( )𝑔wكانت أصغر قليالً ،لكان الكون يف بدايته تح ّول ُّ
َبد تحت الدرجة التي تتوقف فيها صريورة الطاقة النووية الكونية .ال يعني هذا فقط
هيليوم قبل أ ْن ت ْ ُ
أسايس جدا ً للحياة لن يوجد ،بل وأيضاً سيعني أنّه لن يوجد إال النجوم املحرتقة
أ ّن املاء الذي هو
ٌّ
أي من كواكبها .ولو أ ّن ( )𝑔wكان أكرب
بالهيليوم ،والتي لن تعيش لفرت ٍة كافي ٍة لدعم تط ّور الحياة يف ٍّ
بعض اليشء ملا حصلت االنفجارات النجم ّية العظيمة.

ٍ
نتائج مه ّم ٌة جدا ً بالنسبة للصريورة الدقيقة واملتوازنة بشكلٍ
حساس تلك التي
للحقيقة السابقة
ٌ
من خاللها تم إنشاء املواد الكمياوية الخام للحياة .ذلك أ ّن الكون يف بدايته األوىل كان بسيطاً،
أنتج فقط عنرصين بسيطني هام الهايدروجني والهيلوم ،وهام كميائياً ال ميكنهام تأسيس حيا ٍة بل
ٍ
بخصائص
يتطلب األمر أكرث من عرشين عنرصا ً مميّزا ً ،عىل رأسهم الكربون ،من الذين يتّسمون
كميائي ٍة تسمح لصور ٍة من الجزئيات املرتابطة الطويلة التي تتحمل األساس البيولوجي الكيميايئ
للحياة .واملكان الوحيد يف الكون الذي ميكن فيه صناعة الكربون هي قعر األفران النوويّة للنجوم.
ص ِن َعت من غبار النجوم .ف َُّك سلسلة التفاعالت النوويّة التي من خاللها
ُّ
كل املخلوقات الحيّة ُ
ت ّم إنتاج الكربون والعنارص األثقل منه كانت إحدى انتصارات الفيزياء الفلكيّة للقرن الواحد
والعرشين .فرد هوييل ( ،)Fred Hoyleالذي كان رائدا ً يف هذا العمل ،رأى أ ّن إنتاج الكربون
النجمي ممك ٌن فقط أل ّن رنيناً يحدثُ يف طاق ٍة مع ّين ٍة يف الكربون ،وكذلك هناك ضمو ٌر ملثل هذا
الرنني يف األوكسجني الذي حال دون ضياع الكربون ألنه جعلها كلّها تتح ّول إىل أوكسجني .هذه
الخصائص النوويّة التفصيليّة تعتمد عىل قيمة ( ،)𝑔sولو أ ّن هذه القيمة كانت بعض اليشء مختلفةً،
ملا كان ،إذا ً ،ممكناً وجود الكربون ،وبالتايل الحياة الكربونية .عندما كَشَ َف عن ذلك ،هوييل،
والذي كان ملحدا ً ،ا ُْس ِن َد إليه أنّه قال أن الكون كان ”مؤامرةً“ .مل يكن يستطي ُع تص ّور أ ّن مثل هذا
ٍ
حدث عبثي.
اإلتقان البالغ األهمية كان مج ّرد
رص بعد الحديد ،األكرث ثباتاً من بني األنواع النووية .وهنا
ال ميكن داخل النجم
إنتاج عنا ٍ
ُ
رضوري للحياة ،وكيف ميكن إخراج العنارص
مشكلتان :كيف ميكن عمل عنارص أثقل ،بعضها
ٌّ
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النجمي العظيم يعالج املشكلتني ،ذلك أ ّن التفاعالت
األخف خارج النجم الذي صنعها؟ االنفجار
ّ
ُّ
َص َن ُع عنارص أثقل من الحديد ،مع األخذ باالعتبار أن ()𝑔w
النيوترينوية التي تصاحبه هي األخرى ت ْ
تتخذ قيم ًة مناسبة.
للنجوم دو ٌر آخر تؤديه يف متكني الحياة ،وذلك ببساط ٍة من خالل تقديم مصادر من الطاقة
طويلة األمد (مليارات من السنوات) وثابتة نسبياً لتكون وقودا ً للصريورة .وهذا يتطلب نسب ًة من
الطاقة الكهرومغناطيسية للجاذبية (𝑮  )𝛼 -لتكون ضمن حدو ٍد قريب ٍة  -عدا ذلك فإ ّن النجوم إما
ٍ
ٍ
مليارات من السنوات أو تحرتق بشكلٍ
أ ْن تحرتق بشكلٍ
شديد بحيث ال ميكن العيش إال بضع
ٍ
ضعيف بحيث تكون غري قابل ٍة لالستخدام.
العدي ُد من املح ّددات اإلنسانية األخرى ميكن ذكرها أيضاً .إحدى تلك املحددات األكرث دق ًة
تلك التي تتصل بالثابت الكوين (𝞴) ،املعامل الذي ينتمي للنوع املضاد للجاذبية ،الذي يقوم
ّص آنيشتاين إمكان ّية الالصفر لـ (𝞴  )non-zeroلكن العلامء من بعد ت َنظّروا أنه
بتنافر املا ّدة .شخ َ
لو وجدت أساساً فإنّها ستكون صغري ًة جدا ً ،أل ّن البديل عن ذلك هو أ ّن الكون كان سينفجر بشكلٍ
رسيعٍ جدا ً .ونحن نعلم اليوم ،أ َّن قيمة 𝞴 يلزم أالّ تكون أكرث من  10-120مام يفرتض أن يكون من
الصنع الرضوري.
قوتها املتوقعة .وهذا ميثل درج ًة استثنائي ًة جدا ً إلحكام ُ
الظروف األوىل وغريها
ٍ
انقبايض للجاذبيّة (ش ّد
اتجاهات متقابل ٍة من ش ٍّد
حرب بني
ين عبارة عن ك ٍّر وف ٍّر يف
ٍ
التاريخ الكو ّ
ٍّ
املادة ببعضها) ومجموع اآلثار االنبساطية (مثل تلك الرسعات األوىل بعد االنفجار الكبري مع
اآلثار األخرى ،مثل تلك الراجعة للحالة الالصفرية لـ𝞴) .هذان اإلتجاهان يلزم أن يكونا متوازنني
بشكلٍ
قريب جدا ً إذا ما أُريد للكون أ ْن يبقى وال ينهار برسع ٍة إىل حالة ”االنقباض الكبري“ (big
ٍ
 ،)crunchأو يُصبح بشكلٍ رسيعٍ جدا ً خفيفاً جدا ً بحيث تكون الصريورة املنتجة لتشكّل الكون
مستحيلة .ويف الواقع ،عندما يعود علامء الكونيات إىل عرص بالنك؛ عندما كان الكون بعمر10-43
ثانية ،فإنّهم يستنتجون أ ّن االختالف كان ميكن أن يكون فقط جز ًء واحدا ً يف  .1060سنعود لهذه
النقطة تحديدا ً الحقاً مر ًة أخرى.
يؤكد روجر برنوز ( )Roger Penroseحقيقة أ ّن الكون يبدو أنّه قد بدأ يف حال ٍة من النظام العايل
متصل بشكلٍ وثيقٍ بخصائص
ٌ
جدا ً (أو العشوائية املنخفضة ” .)“low entropyهذا ما يُظ ّن أنّه
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الديناميكية الحراريّة للكون ،بل ومن املمكن أن يكون متصالً بطبيعة الزمن .يُق ّدر برنوز[[[ أ ّن
احتامل ّية حدوث هذا بالصدفة هو واحد يف عرشة مرفوع بقوة .10123

كل واحد ٍة منها تحتوى
حظ ،مبج ّراته الـّ 10١١
الرضورة اإلنسانية األخرى هي حجم الكون امل ُال َ
مبعدل  1011نجم .عىل الرغم من أ ّن مثل هذه الضخامة ميكنها يف بعض األحيان أن تبدو ُم ْر ِعبَ ًة
للسكان الذين ميثلون نقط ًة يف هذا الغبار الكوين ،لكن علينا أالّ ننزعج من ذلك ،أل ّن كوناً عىل
األقل بحجم كوننا يحتاج إىل البقاء ألربعة عرش مليار سنة ليك يصبح بإمكان البرشيّة الظهور عىل
ّ
مرسح الحياة .أما لو كان اليشء أصغر من ذلك بشكلٍ كبري فسيكون له تاريخ قصري جدا ً.
االعتبارات البيولوج ّية
تعقي ًد علم األحياء (البيولوجيا) باملقارنة مع الفيزياء يجعل استنباط املح ّددات اإلنسانية بشكلٍ

رش من تفاصيل الصريورات البيولوجيّة أمرا ً أكرثَ صعوبة .إال أنّه من الواضح أ ّن الحياة تعتمد من
مبا ٍ
ٍ
جهات عىل تفاصيل خصائص املادة يف عاملنا[[[ .املثال البسيط لذلك هو الخاص ّية الغريبة
ع ّدة
ج صلبة من عمقها إىل
للامء بأنّه يتم ّدد عند تجميده ،وبالتايل مينع البحريات من أ ْن تتحول إىل ثلو ٍ
أي حيا ٍة ممكن ٍة داخلها .التغيريات يف قيمة 𝛼 يؤ ّدي إىل ّ ٍ
تغي يف هذه
أعالها الذي يؤ ّدي إىل قتل ّ
الخصائص.
ق ّدم هذا القسم مخططاً عاماً لالعتبارات التي جعلت من الواضح أ ّن الكون اإلنساين هو كو ٌن
خاص جدا ً يف واقع األمر .كام أنّه من النافع االلتفات إىل أنّه يف الوقت الذي ت ُح ّدد الرشوط
ٌ
املتع ّددة ثوابت الطبيعة ،فإ ّن هناك مجموع ًة من القيم وبشكلٍ متسقٍ تتناسب معهم جميعاً؛ حقائق
ملحوظة يف ح ّد ذاته عن تكوين العامل.
التفسري
يتفق جميع العلامء أ ّن النسيج الفيزيايئ للكون عليه أن يتّخذ شكالً محددا ً إذا ما أُريد للحياة
الكربونية أن تتط ّور ضمن تاريخ الكون .يبدأ االختالف بينهم عند مناقشة ما الذي قد يكون مهامً
لهذه الحقائق امللفتة للنظر.
مرحب بها .مهنياً ،يطمح
الصنع الكوين يأيت كصدم ٍة غري
ٍ
بالنسبة للعديد من العلامء ،إحكام ُ
[1].Penrose, R. The Emperor’s New Mind, Oxford University Press (1989), pp.339- 345
[2].See Denton, M.J. Nature’s Destiny, New York: The Free Press (1998).
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ٍ
العلامء نحو التعميم ،وهذا يجعلهم حذرين بشكلٍ
مفرط من التخصيص ،وه ْم مييلون لإلميان
بي أ ّن املسألة
بأ ّن كوننا مجرد ع ّين ٍة منط ّي ٍة مام ميكن أن تكون عليه األكوان .لكن املبدأ اإلنساين يُ ّ
ليست كذلك ،بل إ ّن كوننا خاص ،واح ٌد من تريليون ،كام يقال .اإلعرتاف بذلك يبدو كأنه مضا ٌد
صحيح أ ّن اإلنسان ال يعيش يف وسط األكوان ،لكن البنية الفيزيائية الجوهرية
للثورة الكوبرنكية.
ٌ
للعامل عليها أ ْن تتقيّد ضمن حدو ٍد ضيّق ٍة إذا ما أريد لتط ّور الحياة الكربونيّة أ ْن تكون مالمئة .البعض
ب به لإلميان .فإذا كان الكون موهوباً بإمكانية
ح ٍ
يخىش أيضاً أنهم يكتشفون هنا خطرا ً غري مر ّ
الص ْنع ،فإن هذا يشري إىل أ ّن هنالك ُمح ِكامً إله ّياً للصنع.
ُمحكمة ُ
جة التصميم عىل وجود الله أدرجت يف القامئة .الرؤية
بذلك ،فإن شكالً جديدا ً جدا ً من ح ّ
جة التصميم عىل وجود الله ،والتي ت ّم تب ّنيها يف السابق
الداروينية قد سلبت ق ّوة الشكل القديم لح ّ
من قبل البعض كجون راي ( )John Rayووليام بايل ( .)William Paleyفهم قد أكّدوا عىل
بي كيف ميكن أ ّن تؤدي تجمعات
االستعدادات الوظيفيّة للكائنات الحيّة ،لكن التفكري التط ّوري ّ
ٍ
رش من املص ّمم
عرضية وغربالت
خلٍ مبا ٍ
الختالفات صغري ٍة إىل ظهور تصميمٍ من غري استدعاء تد ّ
توصل الالهوتيون إىل أ ّن النوع السابق لعلم الالهوت الطبيعي قد ارتكب خطأً بوضع
اإللهيّ .
نفسه منافساً للعلم يف مجاله الرشعي ،وذلك مبحاولة التعامل مع أسئل ٍة مثل أصل النظام البرصي
لعيون الثديات ،التي أجوبتها توجد بشكلٍ معقو ٍل ضمن القدرة البيولوجية .هذا النقد ال ميكن
جة؛ اإلمكانية اإلنسانية .فعلم الالهوت الجديد يسعى ليكون متكامالً
توجيهه للشكل الجديد للح ّ
مع العلم بدالً من أن يكون منافساً له .ذلك أ ّن اهتاممه هو قوانني الطبيعة ذاتها ،اليشء الذي
ال ميكن للعلم الصادق تفسريه باعتبار أ ّن عليه افرتاضها باعتبارها أسساً غري مرشوح ٍة لتفسرياته
التفصيلية للحوادث .جادل ديفيد هيوم بقبول خصائص املادة باعتبارها حقيق ًة بهامء ،لكن سمة
الطبيعة املحكمة الصنع تجعل األمر غري ُم ْر ِ
ض فكرياً أن يتوقف السؤال للفهم عند هذه النقطة.
جسمة (أو مشبهة) جدا ً ،كام لو أ ّن عمل
جة التصميم باعتبارها ُم ّ
انتقد ديفيد هيوم الشكل القديم لح ّ
الخالق ميكن أن يقارن بشكلٍ مالئمٍ مع عمل النجارين يف صنع سفينة .هذا النقد ال ميكن توجيهه
قياس برشي .مبصطلحات
جة اإلنسانيّة ،باعتبار أ ّن املادة املوهوبة بإماكنياتها الذاتية ليس لها
للح ّ
ٌ
الصنع تتطابق مع البارا (( )baraالكلمة
الكلامت العربيّة املستخدمة يف العهد القديم ،فإ ّن إحكام ُ
املختصة بالفعل اإللهي) ،بدالً من آسا (( )asahالصنع ،التي تستخدم لله ولإلنسان).

ٍ
صياغات
الصنع هو بالتفريق بني ع ّدة
الخطوة األوىل يف االحتجاج حول تفسري هذا اإلحكام يف ُ
املسمة بـ“املبدأ اإلنساين الضعيف“ (Weak
للمبدأ اإلنساين .الصياغة األكرث اِعتداالً هي
ّ
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 ،)Anthropic Principle، WAPوالذي ببساط ٍة يطرح الرؤية اآلتية :إ ّن سمة الكون الذي نالحظه يلزم
أن يكون متناسقاً مع وجودنا كمالحظني له فيه .بالنظرة األوىل ،قد ال تبدو هذه الفكرة نقط ًة مثري ًة فكرياً
مبا فيه الكفاية ،ذلك أنّه من الواضح ،عىل سبيل املثال ،أ ّن من غري املفاجئ أن نرى كوناً بعمر أربعة
عرش مليار سنة ،ألن كائنات معقدة مثلنا ما كانت ميكن أن تظهر ملرسح الحياة يف الحقب األوىل.
هذا؛ لكننا رأينا يف القسم السابق أ ّن البحوث العلمية قد بيّنت أ ّن الرشوط اإلنسانية الكاملة التي تحقق
املبدأ بعيد ٌة جدا ً عن أن تكون بديه ّيةً .ومرجع ذلك أنّها تتضم ُن نوعاً من التحديدات التي تجعل
الحدود ضيق ًة يف القيم املطلوبة من ثوابت الطبيعة التي تح ّدد النسيج الفيزيايئ للعامل.
آخرون مالوا لتعريف ”املبدأ اإلنساين الصلب“ (( ،)Strong Anthropic Principle (SAPالذي
يزعم بأ ّن الكون بالرضورة كان يلزم به أ ْن يكون لديه مثل هذه الخصائص باعتبارها ستسمح بالحياة
يف ٍ
وقت ما أن تتط ّور يف داخله .املشكلة مع هذا الطرح تتمثل يف محاولة النظر يف أنه ماذا ميكن أن
يكون مصدر هذه الرضورة املؤكدة .املبدأ اإلنساين الصلب هو بشد ٍة مقول ٌة غائية .كمؤمنني متدينني،
سيكونون سعداء بتأسيس هذه الرضورة تحت إرادة الخالق ،لكن وضع املبدأ اإلنساين الصلب كإدعا ٍء
ين رصف يعترب غامضاً ،فهو بالتأكيد ال يبدو متأسساً يف العلم بذاته.
علام ّ

هناك صياغتان أخريتان للمبدأ اإلنساين عاد ًة ما ت ُناقشان .املبدأ اإلنساين التشاريك (Participatory
 )Anthropic Principle (PAPالذي يؤكّد بأ ّن املالحظني ميثّلون رضور ًة إليجاد الكون يف الوجود.
بعض ما يطرح هنا كتفسريٍ مستم ٍّر للنظريّة الكم ّية التي تتحدث بحيث ّية ”املالحظ الخالق للواقع“[[[،
ُ
لك ّنه من الصعب االعتقاد بأ ّن الكون مل ”يوجد“ حتى ظهر املالحظون .هنالك أيضاً املبدأ اإلنساين
النهايئ (( ،)Final Anthropic Principle (FAPوالذي ي ّدعي بأنّه منذ أن بدأت الصريورة املعلوماتيّة
الذك ّية يف الكون ( ،)intelligent information-processingفإنه يلزم أن تستمر إىل األبد .وهنا مرة
ين
أخرى ،يبدو من الصعوبة مبكان أن نجد مصدرا ً علامنياً لهذه الرضورة املزعومة .املبدأ اإلنسا ُّ
يئ يبدوان أقل إقناعاً من املبدأ اإلنساين الصلب.
ين النها ّ
التشاريكُّ واملبدأ اإلنسا ّ
املسار اآلخر من الهجوم عىل االستدالل اإلنساين لخاص ّية الكون يحاول إبطال م ّدعى
الخصوص ّية الكون ّية ،وذلك بالقول بأننا فعلياً ليس أمامنا إال كوناً واحدا ً قابالً للدراسة ،فكيف ميكن
كل ذلك من عيّن ٍة واحدة؟ إال أنّه بخياالتنا العلميّة ميكننا زيارة أكوانٍ ممكن ٍة أخرى
للمرء أن يستنتج ّ
[[[ -ملالحظة نقد هذه األطروحة ،أنظرPolkinghorne, J.C. Quantum Theory: A very short introduction, Oxford :
.92-University Press (2002), pp. 90
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تشابه كوننا إىل ح ٍّد معقول .واالعتبارات التي ذُكرتْ يف القسم السابق يف املقال عن العوامل التي
ثوابتها الطبيع ّية تتخذ قيامً مختلف ًة عن تلك التي يف هذا الكون تصلح أن تكون مثاالً عىل إمكانية
املعرفة .ومن خالل املجموع النظري من املعلومات حول العوامل الجارية لنا ،نجد أ ّن مجموع ًة
ٍ
تأكيد فإ ّن هذا ٍ
كاف لتأسيس درج ٍة
وبكل
ِّ
قليل ًة جدا ً منها فقط ميكنها أن تشاركنا اإلمكان ّية اإلنسان ّية.
من التحديد التي تستدعي نوعاً من الفهم املاوراء علمي ( )metascientificلإلمكانية اإلنسانيّة.

مقارب ًة أخرى تقرتح أنّه يف الحقيقة قد يكون هنالك فقط عا ٌ
مل واح ٌد ممكن ،ذلك الذي،
بالرضورة ،تتخذ فيه القوى القويّة القيم التي نحن نالحظها فعلياً .مؤيّدوا هذه األطروحة يستندون إىل
ح بني النظرية النسبيّة العامة والنظرية الكميّة ،وهم
الصعوبة التي يجدها الفيزيائيون يف الجمع بنجا ٍ
يقرتحون أنّه من املمكن وجود النظرية املوحدة الكربى ( )Grand Unified Theoryالتي تحقّق
كل الثوابت الطبيعية .حتى لو كان األمر كذلك  -وهو يبدو بالنسبة لكثريين
ذلك ،والتي تح ّدد قيم ّ
حدة الكربى ستكون كُلّياً متحرر ًة من مقياس امل ُعامالت  -فإ ّن
أنه من غري املحتمل أن النظرية املو ّ
عىل املرء أ ّن يق ّدم تفسريا ً ملاذا النظريّة النسبيّة والنظريّة الكميّة يُتعامل معها باعتبارها معطيات
ٍ
معنى حتميات منطقية .مضافاً
بأي
بكل
مسلّمة .فهام ِّ
تأكيد يبدوان رضورات إنسانية ،لك ّنهام ليسا ِّ
ً
حد ٌة كربى متم ّيزة ،فإ ّن الصدفة اإلنسانية األعظم بالنسبة
إىل ذلك ،لو كانت هنالك واقعياً نظري ٌة مو ّ
ٍ
تأكيد أ ّن هذه النظرية املح ّددة عىل أسس التناسق املنطقي ت ُثبت أيضاً أن
بكل
للجميع ستكون ِّ
مل قابل عىل أن تكون األحياء املتط ّورة قادر ًة لفهم ذلك التناسق.
تكون أساساً لعا ٍ
األطروحة األكرث اعتداالً وواقعي ًة تلك التي تقرتح أ ّن بعض الصدف اإلنسانية ميكنها أن تكون نتائج
الصنع .املثال الفعيل لهذا االتجاه رمبا يُق ّدم يف حالة
لنظري ٍة أعمق ،وبالتايل هم ال يتطلبون إحكام ُ
التوازن الحساس بني اآلثارات االنبساط ّية واالنقباض ّية يف البدايات األوىل للكون التي ناقشناها سابقاً.
إنّه من املعتقد اليوم أ ّن الكون عندما كان عمره 10- 35ثانية قد حدثت مرحلة التح ّول الكوين (نوع من
الغليان يف الفضاء) ،الذي بالنسبة لفرتته القصرية انفجر الكون برسع ٍة مذهلة .هذه الصريورة ،والتي
التوسعيّة واالنقباضيّة
وسعت الكون وخلقت توازناً دقيقاً بني االتجاهات
ّ
تسمى بالتضخّم ،قد تكون ّ
التي نالحظها اليوم .إال أنّه وعىل الرغم من ذلك ،فإ ّن التضخّم بح ّد ذاته ،إذا ما كان سيعمل بشكلٍ
ح ،يتطلّب أ ْن تعمل النظريّة املوحدة الكربى يف الكون بشكلٍ مح ّد ٍد جدا ً ،وبالتايل فإ ّن الخاص ّية
صحي ٍ
اإلنسانية مل ت ُفقد لكن دفعت إىل مستوى أعمق يف نسيج العامل.
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ميكن للمرء يف املقابل أن ينظر إىل نو ٍع من املبدأ اإلنساين املعتدل[[[ ،الذي يالحظ سم ًة
ٍ
كحدث اعتباطي ،ولذلك فإنها تتطلّب بعضاً
خاص ًة للكون ويعرتف أنها من املفرتض أالّ ت ُعامل
من التفسري.
قُ ّدمت مقاربتان نقضيتان ما وراء  -علمية يف مقابل املبدأ اإلنسان .يروي جون لسيل
ُبي بشكلٍ
تخطيطي املسائل[[[.
( ،)John Leslieالذي يحب أن يتفلسف بالشكل االحتاميل ،قص ًة ت ّ
ٍّ
عطي ضاب ٌ
ط
أنت عىل وشك أن يُنفذ فيك حكم اإلعدام ،وبنادق الخرباء الرماة مص ّوبة عىل صدرك .أُ َ
األم َر بإطالق النار… ثم تجد نفسك ال تزال عىل قيد الحياة! هل تقوم ومتيض بعيدا ً فحسب،
ٍ
تأكيد
بكل
وتقول” :كادت أن تقع!؟“ بالتأكيد ال ،وذلك لكون الحدث ملفتاً جدا ً لالنتباه ،والتايل ّ
يستدعي تفسريا ً .لسيل يقرتح أ ّن هذا يلزم أحد شكلني .إما أ ّن هنالك العديد من اإلعدامات جرت
يف هذا اليوم ،وألن الرماة عاد ًة ما يَغفلون عن ٍ
أحد ما ،فأنت بالصدفة ذلك الذي غفلوا عنه من
بينهم .وإما أ ّن هنالك أمورا ً أكرث من ذلك تجري وراء الكواليس وأنت لست واعياً بها  -كأن يكون
ٍ
قصد وسابق ارصا ٍر وتصميمٍ  .هذه الحكاية الساحرة قد
الرماة يقفون يف صفك وقد غفلوا عنك عن
ترجمت إىل املقاربتني التاليتني يف تناول مسائل املبدأ اإلنساين مبا يناسبها من الجديّة.
املتعددة.
األكوان
ّ
ٍ
واحد
كل
تقرتح هذه املقاربة أنّه من املحتمل أ ْن يكون هنالك العديد من األكوان املختلفةُّ ،
منها يحتوي عىل أنوا ٍع مختلف ٍة من قوانني الطبيعة .يف هذا السجل الهائل للكون ،مبجرد الصدفة
قابل لتطوير الحياة الكربونيّة ،وهذا بالطبع كوكبنا ،حيث إننا نتمتع بحيا ٍة كربونية.
هناك كو ٌن واح ٌد ٌ
فاملبدأ اإلنساين الكوين ببساط ٍة مجرد تذكر ٍة نادر ٍة رابح ٍة يف اليانصيب املتعدد الكوين.
النسخة األكرث اعتداالً لهذه الفكرة تفرتض أن هذه العوامل املختلفة هي فعلياً مجاالتٌ ضخم ٌة
حدة الكربى يف بدايتها؛
يئ منفرد .فالطريقة التي من خاللها انشطر تناظر النظرية املو ّ
ضمن كونٍ فيزيا ٍّ
قوى هي التي تعمل فعلياً اليوم ،ال يلزم أن ينظر إليها عىل أنّها حرفياً
كتوسعٍ ب ّرد الكون ومن ثم ولّد ً
ّ
ٍ
مجاالت
كوني ٌة عامة لجميع األكوان املحتملة .بل يف املقابل ميكن أن يكون الكون فسيفساء من
مفصل ًة مختلف ًة عن األخرى .ونحن غري
ص َورا ً ّ
مختلف ٍة بحيث يكون فيها انشطار التناظر قد سلك ُ
ج عن
واعيني لذلك ،والسبب أ ّن التضخّم الذي حدث للكون األول قد سلك ِّ
بكل مجا ٍل يف حيّ ٍز خار ٍ
[1] Polkinghorne, J.C. Reason and Reality, SPCK (1991), pp.77- 80.
[2].Leslie, J. op. cit.[2], pp. 13- 14.
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حيّز اآلخر وبالتايل خارج عن مجال رؤيتنا ،ومجالنا الذي نحن فيه هو ذلك الذي بات نتيج ًة النشطار
التناظر الذي يتناسب مع رضورة املبدأ اإلنساين .هذه الفكرة معقولة ،لك ّنها يف واقع األمر مج ّرد
حدة الكربى
تعديلٍ إىل درج ٍة ما ملتطلبات الخصوص ّية ،ذلك أنّه ال يزال رضورياً أن تتخذ النظرية املو ّ
قوى قوي ًة مناسبة.
املتأصلة شكالً ،عندما ينشطر تناظره ،ميكن أن يسفر عن ً

ح أكرث تطرفاً من هذا سيأخذ باملرء إىل حقلٍ من التخمني خارج مجال التفكري الفيزيايئ
أي مقرت ٍ
ّ
الرصني .هذه املحاوالت املهزوزة تلجأ لقناعات مختلّ ٍة التحديد للكونيات الكموية بالتعاضد
ٍ
فرضيات خاصة للفوارق املتطرفة بني السامت القانونية للعوامل مفرتض ًة عىل أنها تعمل بهذه
مع
ٍ
وجودي
إلرساف
ميتافيزيقي
ني
الطريقة .نظرية األكوان املتع ّددة بهذه الصورة ليست أكرث من تخم ٍ
ٍّ
ٍّ
يئ من أجل منع أ ّن يكون اإلميان منتمياً للمقاربة الثانية.
مفرط  -يُلجأ إليه ،كام يبدو  -بشكلٍ جز ٍّ
اخللق
ميكن للمؤمن أن يعتقد بأن هنالك كوناً واحدا ً فقط تعكس فيه السامت اإلنسانية ببساط ٍة هبة
خ مثمر .هذه الفكرة هي األخرى
اإلمكان ّية املمنوحة من خالقه من أجل أن يكون للكون تاري ٌ
تع ّد تخميناً ميتافيزيقياً لكنه ،يف مقابل نظرية تع ّدد األكوان ،يؤدي العديد من الوظائف التفسرييّة
األخرى باإلضافة إىل معالجته ملسائل املبدأ اإلنساين .عىل سبيل املثال ،فإن قابلة العامل
انعكاس لعقل خالقه.
للفهم وروعته األخّاذة املدهشة جدا ً للعلامء ميكن فهمها عىل أنّها
ٌ
املشاهدات اإلنسانية الشائعة للتجارب التي تتصل بالتالقي مع الواقع املق ّدس ميكن فهمها
عىل أنها نابع ٌة من االستقبال الفعيل للوجود املحتجب لله .بفهم األمور بهذه الطريقة ،فإن
ج ًة صلب ًة منطقياً لإلميان بالله بحيث
املحددات اإلنسانية لعاملنا ال يُ ّدعى لها أنّها تق ّدم ح ّ
أحمق ،بل إنّها تساهم بتقديم بصري ٍة للحالة الرتاكم ّية لإلميان ،وذلك باعتبارها
يُع ّد املن ِك ُر لها
َ
التفسري األفضل لطبيعة العامل الذي نقطنه.
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مأزق االنفصال بني العلم واإليمان
عمر األمني أحمد عبد الله

[*]
[[[

بي االختالل
يركّز هذا البحث عىل تفكيك البنية املعرف ّية والحضاريّة للعقل األورويب ويُ ّ
األنطولوجي الذي أصابه بسبب إنبنائه عىل الفصل الحاد بني العلم واإلميان الديني.
ويف سياق بحثه يحاول الكاتب واملفكّر السوداين الربوفسور عمر األمني أحمد عبد الله
تقديم منظور ّي ًة معرف ّي ًة إسالم ّي ًة تُعيد وصل ما قطعه العقل الغريب من أوارص الوحدة والتواصل
يف الحضارة اإلنسان ّية الحديثة.

“المحرر”

لو تجاوزنا عن اختصاص العقل باللّغة العرب ّية وبيئتها ،ثم نظرنا إىل العقل بوصفه خاص ّية ارتفاقٍ
رب ِر نقصان مك ّونٍ يف أصل اإلنسان
مقام
باإلنسانية إىل ٍ
علمي أسمى ،فذلك يُطلق سؤاالً حارا ً عن م ِّ
ٍّ
األورويب يُخرجه من رتاج هذه املنزلة املتاحة ملطلق اإلنسان.

وأظ ّن أنّه بعد أن بات واضحاً أ ّن العقل ليس تكويناً بايولوجياً يف اإلنسان ،وهو ليس الجهاز
الذي يقوم بالعمليات التفكرييّة ،لك ّنه يبدو كخيا ٍر ممي ٍز عن خيارات حيويّ ٍة إنسانيّ ٍة متعددة ،يتميّز
عنها لكونه خيارا ً حاكامً ملسارات ٍّ
ين عرب طريق العلم واملنهج العلمي .فاستنتاج اآلخر
ترق إنسا ٍّ
املقابل لهذه النتيجة ،أن تدبري اإلنسان وتفاكريه املنحرفة هي التي أقعدت به ومنعته عن ارتياد آفاق
هذا الرتقّي .وهنا تعود بنا الدائرة التهام أوروبا بحكم قيادها املعريف للعامل .لكن ال ب ّد أن يأيت
رض يف جامعة الخرطوم.
*ـ مفكّ ٌر
إسالمي سودا ٌّ
ين وأستا ٌذ محا ٌ
ٌّ
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ٌ
سؤال عن إمكانيّة تفادي وقوع أوروبا خارج خيارات العقل .فهل ميكن ألوروبا استجالب مفقودها
ٌ
سؤال يفرض علينا
ناقص التكوين من أصله؟ وهذا
العقيل هذا؟ أم أ ّن اإلنسان األورويب هو إنسا ٌن
ُ
ين من كافة أبعاده الطبيع ّية والتاريخ ّية يك نتمكن من
أن نقوم بفحص أوروبا ذاتها كمك ّونٍ إنسا ٍّ
ٍ
موروث
يب
تح ّري إجاب ٍة عن هذا السؤال الهام ،والذي يبدو أنه يستبطن حقيقة وجود عج ٍز ذا ٍّ
يت أورو ٍّ
نتبي أمره خالل
ومقيمٍ ومتأصلٍ يُبعد اإلنسان األورويب عن ارتياد حرضة العقل .وهذا ما أو ّد أن ّ
هذا الفحص:

أوروبا ..كم وكيف وما هي؟
تطل النافذة األوىل عىل
ُدخولنا الفاحص عىل أوروبا سيكون دخوالً تأويلياً عرب أربع نوافذّ .
جغرافيتها والثانية عىل تاريخها والثالثة عىل املميزات البارزة لنسقها الحضاري .أ ّما النافذة الرابعة
فستفتح مبارش ًة عىل ماه ّيتها شكالً ومحتوى ،أي تبحث شكالن ّية تكوينها ،وكذلك حقيقتها البنائ ّية
فحص يطال أوروبا مظهرا ً ومخربا ً.
التكوينيّة .وهذا بالطبع
ٌ

وستكون إجابتنا عن هذا السؤال من خالل نظرنا من الثالث نوافذ األوىل .فإذا ما كانت إجابتنا
مأخوذ ًة عن الك ّم األورويب منظورا ً إليه من نافذة الجغرافيا ،فأوروبا هي جز ٌء من اليابسة تفصلها
جبال األورال يف حدودها الرشقية عن القارة اآلسيوية ،ويفصلها البحر األبيض املتوسط الذي يقع
جنوبها عن القارة األفريقية .لكن الجغرافيا التي تق ّرر مثل هذا التقرير هي جغرافيا تقليديّة عفا عليها
ده ٌر كبري .خاص ًة بعد أن التحقت أمريكا الشامل ّية وأسرتاليا بأوروبا فأصبحتا مضافتني أوروب ّيتني قلباً
وقالباً مام يج ّوز ض ّمهام إىل جغرافيّتها.
اللحق بتاريخ
أ ّما ،كم أوروبا منظورا ً إليها من نافذة علوم التاريخ؟ فسنم ّر عىل وجود أوروبا ّ
العامل القديم .فقد كانت أوروبا مجهول ًة قدر ما يقارب الثالثة آالف عام األوىل ،والتي متثل ثالثة
أرباع عمر أول مرك ٍز للحضارة اإلنسانية .وقد ت ّم تحديد تاريخ هذا املركز بنا ًء عىل ما ق ّرره املؤرخون
األوروبيون أن بدايته كانت يف العام  4000قبل امليالد .وهذا التاريخ هو ما يعتربه املؤرخون
األوروبيون بداية التاريخ اإلنساين عىل عمومه .وعىل الرغم من أن هذه البداية التي يقول بها
املؤرخون األوروبيني مركوز ًة رايتها يف القارة األفريقية بحضارتها الفرعونية النوبيّة القدمية ،إال أنّها
ٍ
ضعف ظاهر ٍة .إذ يعتمد تصنيف املؤرخني األوروبيني للدولة املرصيّة
كتقري ٍر تعاين من إشكاالت
مفهوم يعتمد عىل حقيقة ظهور الكتابة التي يكتسب بُعدها السجل
القدمية كبداي ٍة للتاريخ عىل
ٍ
تاريخي ال خالف عىل موثوق ّيته.
التاريخي صفة التوثيق الكتايب وهذه عندهم وعند غريهم مصد ٌر
ٌّ
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فكل ما هو بعد ظهور الكتابة فهو
لك ّنه يصري عند املؤرخني األوروبيني الخط التاريخي الفاصلّ .
تاريخ ،أ ّما ما يسبق ظهورها فهو ميثل عندهم حقب ًة تاريخي ًة مغاير ًة بحسب عدم موثوقية سجلّها
تاريخي وما هو ال
التاريخي .فظهور الكتابة ميثّل للمؤرخني األوروبيني حدا ً فاصالً بني ما هو
ٌّ
تاريخي ويصطلحون له مصطلح ( )prehistoricوترجمته "ما قبل التاريخي".
ٌّ
فإذا ما نظرنا إىل العام املأخوذ كح ٍّد يفصل بني ما هو تاريخي وما هو قبل تاريخي ،أي العام
 4000قبل امليالد ،فهو يتطابق بحسب ما ص ّنفه املؤرخون األوربيون مع بداية الدولة املرصيّة
القدمية ،التي يعتربون بدايتها بفرتة حكم األرسة األوىل وميثّلها الفرعون مينا األول .ونالحظ أن من
أهم املميزات واملعامل التاريخية لتلك الدولة ،أنّها بدأت بتمكّن هذا الفرعون من توحيد دولتني
كانتا متثالن الوجهني البحري والقبيل ،وعاصمته تقع يف املنطقة املعروفة اآلن مبنطقة الجيزة
حيث اإلهرامات الثالثة الكبرية للفراعنة خوفو وخفرع ومنقرع.

الناظر بحذاق ٍة مباحث ّي ٍة لهذا التصنيف يالحظ أنّه
ٌ
تصنيف ذو ميو ٍل واضح ٍة ال تتمتع مبنطقٍ
عسف يف الرتاتيب التاريخ ّية ال يصمد أمام
ميكن قبوله دون أن يخضع ملساءالت .إذ يظهر فيه
ٌ
أي محاول ٍة الستنطاق الدوافع التي تقف خلفه .بل رسعان ما يتكشّ ف ويتع ّرى أمام أوىل محاوالت
ّ
االستنطاق .فمقول ُة توحيد دولتي الوجهني القبيل والبحري ال يبدو أنّها تحتوي عىل منطقٍ يشري إىل
خ لتوحيد دولتني ،ما يجعله مرحل ًة الحق ًة لوجو ٍد
بداي ٍة تاريخ ّي ٍة لظهور دولة ،بل يفهم بداهة أنّه تاري ٌ
سابقٍ لدولتني منفصلتني مل يحن إىل ذلك الحني أوان توحيدهام .فإذا ما الحظنا أن تلكام الدولتني
مل تعدما صفة استعامل الكتابة ،فذلك مام كان يفرتض فيه أن يدخلهام كليهام يف ح ِّيز التاريخ،
فيتزحزح بالتايل الح ّد الفاصل بني التاريخ وما قبل التاريخ الذي يقرتحه املؤرخون األوروبيون إىل
زمنٍ أكرث بكورةً.
كمعنى
إضاف ًة إىل عسف الرتاتيب التاريخية ،فذاتُ املفهوم الذي يعتربه املؤرخون األوروبيون
ً
ملصطلح الدولة املرصيّة القدمية يعاين هو نفسه من داء ضعف ضبط املصطلح .إذ نالحظ
أن املؤرخني األوروبيني يأخذون الدولة املرصية القدمية بفهمٍ ملرص أكرث حداث ًة ومعارص ًة ال
يتطابق مع حقيقة هذا املصطلح التاريخية .وقد ال يتيح تاريخ سبك املصطلح واستعامله يف علوم
املرصيات ،ذلك الذي وقع متزامناً مع حملة نابليون بونابارت لغزو مرص ،عذرا ً ميكن القبول به
كسبب لظهور خلل يف تصنيفهم للمرصي باملفهوم املعارص .فالوجهان القبيل والبحري ال ميثالن
ٍ
ٌ
معروف بالدولة املرصيّة التاريخ ّية .إذ إن وجودهام التاريخي يفرض أن يت ّم األخ ٌذ
معارص ما هو
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باملفهوم التاريخي للنوبة السفيل والتي تشمل الحدود املرصيّة الحالية والنوبة العليا التي متتد
إىل ما هو خارج حدود مرص املعارصة إىل مقرن النيلني األبيض واألزرق يف ما يعرف حالياً بدولة
السودان .وذلك بطبيعة الحال يقود إىل نقض عرى مقوالت من شاكلة القول أ ّن األرسة التي ص ّنفها
املؤرخون األوربيون كأرس ٍة أوىل ليست هي األرسة األوىل متاماً ،وال هي األرسة التي تشكّل
بداية اململكة املرصية مبعناها التاريخي الحقيقي .فاململكة املرصية تقوم تاريخياً عىل مرك ٍز
ح ٍد لإلله الكبري (آمون رع) ،الذي يُعترب موقع معبده الشهري هو املرجعية التاريخية للدولة
ديني مو ّ
ٍّ
املرصية مبفهومها التاريخي الحقيقي وبجغرافيتها املمتدة من النوبة العليا يف أواسط ما يعرف
مصب نهر النيل يف البحر األبيض املتوسط .ومركز اإلله آمون رع يقع يف جبل
اآلن بالسودان إىل
ّ
الربكل يف قلب النوبة العليا ،وتاريخ تلك الدولة تشري وثائقه املكتوبة بلغ ٍة هريوغلوفي ٍة واضح ٍة إىل
ما يزيد بألفي عام عن مملكة الفرعون مينا األول ،أي قبل العام  6000قبل امليالد[[[.

لكن يبدو أ ّن هذه الصورة املغايرة ملا دفع به التصنيف التاريخي األورويب تُوفّر أرضي ًة صالح ًة
لحقيق ٍة ال تقع موقعاً حسناً يف املخيّلة األوروبيّة ،أ ّن أصول ومرجعية الحضارة املرصية النوبية
ٌ
أصول منداح ٌة من أواسط حوض وادي النيل ومتجه ٌة إىل الشامل ،األمر الذي ال يعجب
هي
املؤرخني األوروبيني ويحملهم إىل إهامل مثل هذا التحقيق التاريخي ،فيلجأون إىل افتعال أط ٍر
تاريخي ٍة وجغرافي ٍة للمملكة املرصية القدمية يف منطقة الجيزة الحالية يك يتم اعتبارها مرجعيّ ًة
تاريخيةً ،ميكن أن يضعها موقعها القريب من القارة األوروبية يف تص ّور وإدعاء أن أصولها تقع يف
امليثولوجيا األوروبية القدمية .ويقولون تحديدا ً أنّها حضار ٌة تابع ٌة لحضار ٍة أوروبي ٍة ما زالت مفرتض ًة
تفتقر إىل الشواهد التاريخية أو اآلثارية لقار ٍة يقولون أنها مفقود ٌة تس ّمى (قارة أطالنتس) وردت فقط
عىل لسان املعلم األثيني أفالطون .وهذا ما يعنون به مبارش ًة أن الحضارة املرصيّة أتت منداح ًة
من الشامل إىل الجنوب ،أي أ ّن أصولها ومرجعيّتها التاريخية هي مرجعي ٌة أوروبية .وهذا زع ٌم مل
أي شاكل ٍة كانت ،درجة أن
أي شواهد تاريخي ٍة من ّ
يستطيعوا منذ أفالطون إىل يومنا هذا أن يوفروا له ّ
وقع أصحابه من املؤرخني األوروبيني لقم ًة سائغ ًة يف فك املؤرخ األفريقي السنغايل الكبري الشيخ
وكس مباين وهياكل أطروحاتهم ،التي مل تق َو عىل الصمود كثريا ً أمام باهر منطق
أنتا ديوب ،فهشّ م ّ
التحقيق التاريخي الرصني.
ً
ً
مفصال تاريخياً أكرث واقعية لبداية التاريخ املسجل كتابة ،فهو ال يسلم من
جدال أن العام  6000قبل امليالد قد ميثل
[[[  -وحتى لو سلمنا
ً
احتامل وارد ينبغي أخذه يف الحسبان أن هذا التاريخ ال ضري يف أن يتكشف الحقا أن حدوثه قد تم يف عهد أكرث بكورة من تشييد معبد
اإلله آمون رع يف جبل الربكل يف أواسط السودان الحايل ،ورمبا أكرث توغالً إىل الجنوب كام هو مقرتح حضارة الشهيناب النيلية التي يعود
تاريخها إىل ما يقارب الثالثني ألف عام قبل امليالد.
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ٌ
معروف عند األوربيني ببداية التاريخ
لكن وحتى ولو بنينا عىل ما يبدو أنّه متوف ٌر ضمن ما هو
بحسب مرجع ّية ما بعد ظهور الكتابة يف حضارة حوض وادي النيل ،فالقارة األوروبية كانت وحتى
فرتة ما قبل األلفية األخرية قبل امليالد يقطنها سكان الغاب ،وكان إنسانها الذي يقطنها يعيش إىل
حينها فرتة ما عرف تاريخياً بالعرص الحجري القديم حينام كانت تسود حقبة ساكني الكهوف .أما
بُعيد بداي ِة األلفية األخرية قبل امليالد فقد انتقل إليها ،من جزر بحر (إيجة) املتصلة بالحضارة
ٍ
دويالت يف مدنٍ مثل
املرصية القدمية عرب البحر األبيض املتوسط يش ٌء من التمدين م ّهد لظهور
أثينا وطروادة وأسربطة والحقاً يف مقدونيا .اقرأ وراجع الربوفسري مارتن برنال «أثينا السوداء» مطبعة
جامعة ديوك ،سبتمرب 2001م.

مناسس مصطلح أوروبا خالل النافذة الثالثة لرنى مميزات نسقها الحضاري الذي
أما عندما
ُ
يح ّدد شكلها ومالمحها ،فأوروبا حينها ستعني مصطلحاً بالغ التعقيد تتسم بالتف ّرد والغرابة .فمنذ
بعزم واجتها ٍد
بروزها كحضار ٍة يف بدايات الربع األول من القرن األول قبل امليالد ،فقد كانت تعمل ٍ
عىل غزو العامل واستعامره .فقد احتل البطاملة اليونانيون مرص وحويض البحر األبيض املتوسط
والبحر األحمر .كام احتل اإلسكندر املقدوين شامل أفريقيا وجنوب غرب القارة اآلسيويّة حتى
بلغت إمرباطوريته يف حدودها الرشق ّية نهر السند .ثم تابع الفعل نفسه اإلمرباطور الروماين يوليوس
قيرص الذي احتل مرص ،وتابع األمر بقية األباطرة الرومان الذين حكموا شامل أفريقيا والشام وكثريا ً
من أجزاء القارة اآلسيوية .ثم جاء بعد ذلك اإلمرباطور نابليون بونابرت الذي استوىل عىل مرص
وأجزا ٍء من آسيا ،وانتهى األمر باإلنجليز والفرنسيني والبلجيك والربتغاليني واإلسبان الحتالل
واستعامر بقية العاملني القديم والجديد.
وميكننا القول أن مامرسات النسق االستعامري األورويب للعامل قد أسفرت عن تغيريات طالت
حتى مالمح جغرافيته .فقد قام االستعامر األورويب بتطهري قارتني كاملتني كانتا مملوءتني بسكانهام
تطهريا ً عرقياً كامالً أدى إىل إلحاق تلكام القارتني بالجغرافيا األوروبية ،وذلك كنتيج ٍة مبارش ٍة
إلحالل املستعمر األورويب ألوروبيني بعد إباد ٍة شبه كامل ٍة لسكانها الطبيعيني .تلكام القارتان هام
أمريكا الشاملية وأسرتاليا.
كذلك عاىن العامل من فرض أحاديّة حضاريّة تابعة لنو ٍع ما س ّمي باالستعامر الحديث حيث
وظّف االستعامر وكال ًء عملوا مبساعدته عىل االحتفاظ بتحكّمه السلطوي عىل املنوال نفسه لنسقه
كل أرجاء املعمورة خارج أوروبا.
أي ّ
الحضاري يف ما كان يستعمره من العامل استعامرا ً استيطانياًّ ،
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لذلك فمصطلح أوروبا وبفضلٍ من استعامريّته أصبح ميتلك خارطة الحضارة اإلنسانية عىل نطاق
عاملنا يرسم خطوطها وفواصلها كيفام شاء.
لذلك وعىل أيامنا هذه يف بداية العقد الثاين من القرن الحايل والذي يس ّمونه القرن الحادي
وكثري من دول الهند الصينية عن
ٍ
والعرشين[[[ ،فإنّه حضارياً ال ميكن إخراج اليابان وكوريا الجنوبية
منظومة الحضارة التي تنتمي إىل أوروبا ،مبا يف ذلك امللحقات كأمريكا الشاملية وأسرتاليا اللتني
أصبحتا كام ذكرنا كأمنا هام جغرافيا أوروبية أصيلة .وميكن يف هذا الصدد أن نث ّمن نجاح القارة
األفريقية يف تطهري أرضها من نظامني لالحتالل االستعامري قام بهام أوروبيون عنرصيّون أقاموا
دولتني أوربيتني يف ما كانا يسميانهام روديسيا الجنوبية ودولة جنوب أفريقيا.
ِّ
مصاف
تحضه ونقله إىل
ويقول البعض أن استعامر أوروبا للعامل قد كان خطو ًة هام ًة يف سبيل
ّ
حضارة القرن العرشين مبا أضفته من خريٍ عميمٍ شمل كافة املجتمعات اإلنسانية .وينىس القائلون
مبثل هذا الحديث ،أن األوروبيني قد أوقفوا باستعامرهم العامل تجرب ًة مجتمع ّي ًة ثريّ ًة ومتنوعةً،
ٍ
اختالف عن صورة الحضارة األوروبية التي
كان من املفرتض أن ت ُؤسس لنامذج رمبا تكون ذات
جه لهؤالء بالسؤال التايل :ماذا
حملت عليها شعوب املجتمعات العاملية قو ًة
وتجبا ً .ولنا أن نتو ّ
ُ
ّ
رصتها صفوفاً إما كمور ٍد للخامات الزراعيّة
فعلت أوروبا إللحاق مستعمراتها بحضارتها غري أن ّ
والطبيعية ،أو سوقٍ لترصيف ما يتم عندها تصنيعه من هذه املواد الخام؟.
وتلخيصاً أقول :إ ّن الضبط الجغرايف التاريخي الحضاري الذي عمدتُ عىل إجرائه ألوروبا
قصدتُ منه أن يكون ضبطاً صالحاً لالستعامل حينام أعمد إىل فحص أسباب االختصاص األورويب
بأزمات العلم واملعرفة واملنهج والعقل ،وهو كام سرتون سيكون ذا فائد ٍة ج ّم ٍة عندما نعمل عىل
توصيف اإلنسان األورويب وتحديد موقعه من منظومة العقل البرشي مبفهومها العلمي الصحيح.
ماه ّية أوروبا وكينونتها:
عم كان
ونحن ّ
نطل من النافذة الرابعة يك نرى ماه ّية أوروبا وكينونتها ،فإننا سنواجه صعوبة البحث ّ
يسود القارة األوروبية قبل األلفية األخرية قبل امليالد وذلك لقلة ورمبا انعدام اآلثار املادية ملا ميكن
أن نعتربه شواهد لحياة تجمعات إنسان الغاب األورويب .لكن ميكن تجاوز هذه الصعوبة من خالل
استنطاق بواكري الحضارة األوروبية يف أسربطة وأثينا وطروادة ،ثم استنتاج معلومات عن شكالنيتها
[[[ -وقد سبق أن أوضحت املفارقة بني تعداد أو إحصاء ما قضينا من سنني وبني حساب تاريخنا .أرجو أن يرجع ملراجعة ذلك يف
املبحث الثالث.
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واألوديسا.
مام حكته امليثولوجيا اإلغريقية خاصة منظومتى الشاعر اإلغريقي هومريوس اإللياذة
ّ

املالحظة األوىل شديد ُة الوضوح مام ال تحتاج إىل كثري مت ّعن ،وهي أن هنالك اختالفاً بني ما
هو موجو ٌد يف حياة حوض وادي النيل وما هو موجو ٌد يف أوروبا .إذ تشري الشواهد التاريخيّة لحياة
ٍ
صناعات معامريّ ٍة وأدوات
حوض وادي النيل إىل وجود حالة مت ّدنٍ باكرة ،من أهم مواصفاتها وجود
ٍ
ٍ
ومجاورات مجتمع ّي ٍة
زراعي يوحي بوجود حالة استقرا ٍر
نشاط
فخّاريّ ٍة رفيعة التقنية ،إضافة إىل وجود
ٍّ
وادع ٍة ومساملة ،ويف ذلك ما هو واضح الخالف عام حكته املنظومتان اإلغريقيتان .فام يبدو يشري
إىل أن ما كان يقع ما بني أثينا وطروادة وأسربطة هو صنو ما يفعله الحداد مبطروقاته .وذلك بطبيعة
الحال ال يخالف حقيقة ما روي يف العهود اإلغريقية األوىل ،ثم ما تالها يف العهد الروماين من
ٍ
ٍ
ٍ
ومؤامرات وصلت درجة اغتصاب اإلله زيوس
وتحاسد
تباغض
حكايا آللهة اإلغريق والرومان من
كبري اآللهة األوروبية آللهة أوروبا التي تحمل اسمها تلك القارة املتنافرة املتدافعة تاريخانيتها .واقع
خ مرصو ٍد بعد عهود امليثولوجيا اإلغريقية هو ما قادنا إىل أن نقرر باستحالة
حال ما حدث يف تاري ٍ
أن تكون تلك الصورة تعبريا ً عن حال ٍة عارض ٍة أو منبتّ ٍة تختلف عن صبغة بواكري الحضارة األوروبية
التي سادت ما بعد القرن األول قبل امليالد .وتتميز هذه البواكري باعتامدها عىل شخصية أوروبية
تتأرجح ما بني النبالة والفروس ّية املقابلة للسيادة أو العبودية املقابلة للجمهور األورويب الذي عاش
تاريخياً حال ًة ثابت ًة من القنانة والخنوع السلطوي حتى ليصري الجالس عىل س ّدة اإلمرباطورية هو
سبب ومرجعيّ ُة ما حدث بعد االجتامع املديني األثيني
املالك الفعيل لرقاب رعيّته .وذلك يبدو أنه
ُ
أو الروماين الباكر من قنان ٍة استمرت إىل ما بعد سقوط الدولة الرومانية وتحول السيادة اإلمرباطورية
ملك األرايض .فالدولة يف أثينا وروما ثم يف دولة النبالء واإلقطاع
التي أصبحت يف أيدي النبالء ّ
يف العصور الوسيطة يتكون اجتامعها املديني من السادة النبالء ثم يليهم الفرسان وبعض امللحقني
ألداء الخدمات املساعدة املس َّمني بالربجوازية .وما سوى ذلك مل يكن يوجد سوى أقنانٍ مملوكني
ج للغزو واالستعامر يعملون يف خدمة هؤالء السادة
بالكامل لسادتهم ،أو عبيد ت ّم استجالبهم كنتا ٍ
والفرسان .واملجموعتان كالهام ال متثّالن مواطنني معرتفاً مبواطنتهم األثينية أو الرومانية أو يف
دولة اإلقطاع والقنانة يف العصور األوروبية الوسطى واملظلمة.
هذه الصورة التي كانت تتمييز بها املواطنة األثينية ثم الرومانية وما لحق بهام ،توفّر منوذجاً يبني
الرتكيبة البنائية للمجمعات الحرضيّة األوروبية .وأتحاىش إطالق صفة املجتمع عىل ما أسميته
تج ّم ٍ
عات حرضي ٍة أوروبية ،ذلك أن التصنيف التأوييل الصحيح الذي يعتمد عىل منطقٍ مقبو ٍل
لظهور الكيان املجتمعي يتناىف مع بنائية مثل هذا النوع من الرتاكيب .لذلك فالفرضية األولية التي
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تدفع بها هذه األطروحة أن املجتمع كصيغ ٍة درجت التجمعات اإلنسانية عىل تشكيل هويّتها من
خاللها ،هو أم ٌر منعد ٌم متاماً يف أوروبا ،ويوجد بدالً عنه فقط تجمعات سكانية حرضية فاقدة متاماً
للصفة املجتمع ّية.
ولفحص أركان هذه األطروحة ال ب ّد من تأويل مصطلح املجتمع يك نتبني كيفيّة بنائيته األولية
تخالف صيغة االجتامع األورويب.
التي ذكرنا أنّها
ُ

أتوصل إىل تأويلٍ
جازم للمصطلح
بدايةً ،ال ب ّد يل أن أذكر أنّني وإىل حني كتابة هذه السطور مل
ٍ
ّ
ين يف مختلف
يعب تعبريا ً صحيحاً ّ
أتبي ما إذا كان ّ
(مجتمع) يك ّ
عم جرى ويجري من اجتام ٍع إنسا ٍّ
ِ
ٍ
ح
استالف أو
مناحي عاملنا األريض؟ أم أنه يعاين من
يعب عن اجتامع رشائ ٍ
ضعف ترجم ٍة بوصفه ّ
إنسان ّي ٍة بعينها؟ وأظن أنّه يستحسن بنا القبول بهذا املصطلح بوضعه الحايل كتعبريٍ وبصيغته
الحالية ،وذلك لحني توجهنا بسؤالنا عن تأويل كينونة ومآالت هذا املصطلح ألهل الذكر.
يعب مصطلح املجتمع عن اجتام ٍع أو تجميعٍ .وذلك أخ ٌذ بتفعيلة الفعل جمع يجمع جمعاً،
لغ ًة ّ
والنحو بها ناحي َة تفعيلة استفعل يف الفعل اجتمع يجتمع اجتامعاً .ورمبا يبدو يف صيغة االستفعال
مبني للمجهول لكن ذي تأثريٍ
استبطا ٌن لعملية التكوين التي ّ
ربا ترمز إىل فعل فاعلٍ مسترتٍ أو رمبا ٍّ
ح تضفي بسمتها عىل صفة وطريقة التكوين.
ورو ٍ
متاح من معرف ٍة باملصطلح إىل أ ّن شكل املجتمع
خارج نطاق اللّغة تشري عملية تأويل ما هو ٌ
املجسم ذي الثالثة أبعاد كام هي املباين ،إذ يحتوي عىل
وطابعه الرتكيبي رمبا يأخذ شكل
ّ
ٍ
وحدات بنائي ٍة وماد ٍة الصقة لهذه الوحدات .بذل املزيد من الجهد التأوييل يوصل إىل تفصيالت

شكل الوحدات البنائيّة والكشف عن نوعيّة املادة الالصقة لتلك الوحدات .ففي مجال الوحدات
ٍ
تجمعات كيفام يكون شكلها مدينيّة أو حضارية أو بدوية حيث
أي
البنائية ال يختلف املجتمع عن ّ
ميثل الفرد اإلنساين هذه الوحدات البنائية .أما عند الحديث عن املادة الالصقة فالحديث يطول.
فإنه وكام هو ظاه ٌر ال يحتاج لكشّ ٍ
ٍ
فاحص ،ويف بواكري الخروج من التجمعات اإلنسانية الصغرية
اف
يف العرص الحجري القديم ،قد حدث أن كانت صيغة تلك التجمعات تنتمي ملجموعات ذات
واضح أيضاً وال يحتاج إىل كشّ ٍ
ٍ
فاحص،
اف
إثني ّة واحدة ،أي تتمتع بصفة القرابة العشائرية .وما هو
ٌ
طبيعي الزم
أن تلك العشائرية كانت متطلباً حياتياً رضورياً القدر نفسه الذي تؤخذ به كواقع حا ٍل
ٍّ
تلك التج ّمعات التي كان ديدنها هو قدرتها عىل الرصاع من أجل بقاء النوع يف حياة الغاب الباكرة
مفتَسات َها .وقد كان من واجبات تلك الجامعة – كام هو شأن كثريٍ من الثدييات
مبفرتِساتِها أو َ
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العليا من آكلة اللحوم – هو الصيد الجامعي التعاوين وذلك لكفاية الجامعة .كام ميكن القبول
بخاصية تعاون تلك الجامعة يف تحديد األماكن ذات الوفرة يف إنتاج الثامر أو البقوليات ورمبا
تأمني وجود الجامعة يف تلك املناطق للثديات التي تجمع بني أكل اللحوم والثامر .لذلك وبنا ًء
عليه فام ميكن أن يوصف بالتجانس اإلثني والتجانس يف متطلبات تلك الجامعة هو ما يضفي
ٍ
مبيزات حيوي ٍة تقود إىل القول بذوبان الفرد يف تلك الجامعات الباكرة ذوباناً تاماً شكالً ومحتوى،
ٍ
ٍ
ذوات متفردة.
ملتخالفات أو
إذ ال حاجة وال رضورة
وبال شك ،فالراجح أن تكون بعض غرائز ذوات الثدي الكربى تفعل فعلها وسط هذه التج ّمعات،
وكذلك فبعض تلك التج ّمعات ،شأنها يف ذلك شأن الثدييات العليا ،متتلك تجريباً بيئوياً يتمثل
يف الهجرة ال طلباً ملناطق الوفرة الغذائية وحسب ،بل وأحياناً مفارقة ملناطق كثرية األمطار إىل
أقل رمبا هرباً من مثل ذبابة التيس تيس .مثل تلك الهجرة تقوم بها ثدييات أعايل حوض
مناطق ّ
نهري الدندر والرهد املوسميني بأواسط السودان من أعايل الهضبة الحبشية إىل سهل البطانة يف
هجرة ال ّ
شك أن تاريخها ميت ّد لحقب ٍة استق ّر فيها مناخ كوكبنا عىل ما هو عليه حالياً .وميكن القول
أن بعض تلك التجمعات تتحول بفعل الهجرة إىل قطعانٍ كبري ٍة ومتوسط ٍة وصغري ٍة أحياناً .فصفات
التجانس التي كانت تتمتع بها التجمعات الصغرية ،هي نفسها وليس غريها ما يسود بني القطعان
كنتيج ٍة لوحدة البيئة الحاضنة لتلك التجمعات ووحدة األصول العرقيّة كذلك .تلك الهجرات
نفسها تحدث يف مناطقٍ أخرى من القارة األفريقية جنوب خط االستواء من مناطقٍ متاخمة لخط
االستواء إىل مناطق مدارية .ومن البداهة أن تحدث بعض التاميزات إذا ما متت املقارنة بني
ألسباب رمبا تكون نتيج ًة الختالف البيئة الطبيعية مبا
أي من الهجرتني
ٍ
تجمعات الثدييات يف ٍّ
تسببه من تح ّورات بيئية ،أو كنتيج ٍة الختالفات يف الجينات الوراثية بني أفراد املجموعتني .لذلك
فمن تحصيل الحاصل أن نق ّرر أ ّن ناتج مثل تلك التباينات والتامثالت يؤدي إىل وجود تشابهات
أو متايزات بني مختلف مجموعات الثدييات مبا يف ذلك اإلنسان تبعاً للبيئة الجغرافية أو التناسل.
ومن ذلك نالحظ الفروقات والتامثالت بني حيوان وإنسان املناطق القطبية الباردة وحيوان وإنسان
املناطق املدارية ،أو الفروقات بني حيوان أو إنسان املناطق الجبليّة وحيوان أو إنسان السهول.
إضاف ًة إىل ذلك فهناك متايزاتٌ أخرى يخلقها تكوين التج ّمعات الصغرية أو التجمعات ذات
الطبيعة القطعانية الكبرية واملتوسطة .فمام هو مرصو ٌد من آثا ٍر للعصور الحجريّة القدمية ،نالحظ
أن طرق التواصل قد وصلت ح ّد التعبري بالرسومات .وذلك ال يعطي صور ًة كامل ًة لنوع التواصل
الصويت وما إذا كان قد وصل ح ّد اللغات املنطوقة املتداولة ،أم كان التواصل الصويت ما يزال
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ٍ
أصوات تم التعارف عىل ما متثله من حاالت مثل
يعيش أطوار بدايات التخليق اللغوي يف شكل
التحذير من الخطر أو التهديد لحمل اآلخرين بعيدا ً عن مجاالت البعض الحيوية ،أو خالفه من
يت بني مختلف مراتب مملكة الحيوان عىل عمومها.
كثري مام ميكن مالحظته من تواصلٍ صو ٍّ
ني من الدهر مل يكن فيه شيئاً مذكورا ً بغري حيوانيته التي ال تختلف
واإلنسان بالطبع قد أىت عليه ح ٌ
إال اختالفاً طفيفاً عن بقية إخوته يف مملكة الحيوان يف أطوار نشأته الحيوانية األوىل .ومام هو يف
بداهة مفهومة ،أن طرق التواصل الصويت ،والحقاً طُرق التواصل اللغوي هي نفسها مام يدخل تلك
املجموعات الكبرية واملتوسطة والصغرية يف دور ٍة أخرى من التاميزات والتشابهات ،مبا ميكن من
استعامل تلك التاميزات يف الفرز والتفريق بني تلك املجموعات.

ني
وبالطبع ،ومام تسبغه قناعاتٌ يفرضها واقع الحال اإلنساين ،أن بيئ ًة وافرة العطاء كانت خري مع ٍ
ٍ
ٍ
وتحوالت نوعي ٍة وسط املجموعات
حراك
وبيئوي طبيعي ،أفىض إىل
حيوي
تجريب
عىل ظهور
ٍ
ٍّ
ٍّ
اإلنسانية األوىل حتى وصلت إىل بدايات املعارف اإلنسانية عىل إطالقها ،أال وهي املعارف
التصميمية.
وينبغي هنا االعرتاف بأ ّن علم التصميم هو الذي مكّن من انتقال اإلنسان من بيئته الحيوانية
األوىل إىل بيئ ٍة أكرث تقدماً ورقياً ووفر ًة تجريبية .فإنسان العرص الحجري هو املصمم اإلنساين
األول ،ومعارفه التصميم ّية هي مفتاح حقول التجريب التي قادت إىل مسلسل الرتاكم املعريف،
وبالطبع فقد كان ذلك مام ساهم مساهم ًة كبرية يف عملية تجميع املجتمعات البرشية األوىل.
كيف؟
ٌ
انثروبولوجي
تأويل
ٌّ

ٍ
مقاربات ما بني الوسائل
أي
بادئُ ذي بد ٍء ،ينبغي تسليط املزيد من الضوء التأوييل لرؤية ِّ
واآلليات التكوينيّة األوليّة للمجتمع ،وبني األشكال السابقة التي م ّهدت لتلك التجميعات .وميكن
ٍ
تجمعات أخرى الحقة تطورت عندها
النظر للتفريق بني التج ّمعات األوىل لساكني الكهوف ،وبني
ٍ
ج
حرفة صيد الحيوان بعد متكّنهم من صنع اآلالت الحجرية .ونسوق ذلك يف
ارتباط مع مستنت ٍ
يل تعلمناه يف املدارس األ ّوليّة ال أو ّد أن أعارضه ،أن استئناس وترويض النار كان قد تم يف طو ٍر
أ ّو ٍّ
أكرث بكور ًة وأقل وفرة معرفية من عرص صنع اآلالت الحجرية .وميكننا أن نستنتج أيضاً أن هجرات
الثدييات قد مكّنت بعض املجموعات الكبرية واملتوسطة من السكن بجانب بعض األنهار الدامئة
متوسط األمطار واعتدال املناخ بصور ٍة
الجريان حيث الوفرة املستدامة للموارد ،إضاف ًة إىل اعتدا ٍل
ّ
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أكرب .وقد يبدو أن ما توفر لساكني ضفاف األنهار من استقرا ٍر رمبا كان ضمن أقوى العوامل التي
أفضت إىل اكتشاف الزراعة ثم استئناس وتربية الحيوان .وقد نالحظ اهتزاز منطق السبق ما بني
اكتشاف الزراعة وتربية الحيوان ومدى تساوقهام أو تتابعهام مع تصنيع اآلالت الحجرية .لكن
وبطبيعة الحال فإن مثل هذا االهتزاز قد ال يحدث يف عنرص السبق إذا ما نظرنا إىل مرحلة تصنيع
األدوات الفخّاريّة الالحقة.
فصناعة الفخار رغم بكورتها فهي ال ميكنها أن تتساوق مع اكتشاف الزراعة أو تربية وتأليف
ٍ
ارتباط
الحيوان ،إذ إن تصنيعها ال ب ّد أن يرتبط بعنرص االستقرار .وهي كصناع ٍة تتمي ُز بكونها ذات
ٍ
ألناس بعينهم يصنعون ويتملّكون ويحتفظون بتلك األدوات .إضاف ًة إىل أن
عضوي بوجود مساكنٍ
ٍّ
مركب
عمل
تصنيع األدوات الخزفية هو تصني ٌع ال يتميز باملبارشة وال البساطة التصميمية ،بل هو ٌ
ٌ
خام يتم تشكيلها ثم تحضري محارقٍ لحرقها ،ثم حرقها بكيفية معينة .كل ذلك يشري إىل
من ماد ٍة ٍ
مجتمعي جديد ،طرأ
مدى تعقيد هذه العملية التي ميكن أن يُرى يف ظهورها ظهو ٌر باك ٌر لتنظيمٍ
ٍّ
عىل تلك الجامعة.
وما ميكننا أن نستخلصه من هذا الجهد التأوييل ،أ ّن مجموع ًة من العنارص التمييزية قد بات
باإلمكان مالحظتها يف التجمعات اإلنسانية الباكرة .ويبدو أنه يف اللحظة التي وصلت بالتجريب
اإلنساين إىل االستقرار الزراعي وصناعة األدوات الفخاريّة ال ب ّد أن يكون قد صاحبه تطوي ٌر للتواصل
ُغوي أكرث تعقيدا ً وأكرث قدر ًة عىل التعبري .فإن ذلك كله مام ميكن
الصويت البسيط إىل تواصل ل ٍّ
استخدامه لتمييز فرتة ظهور املجتمعات الباكرة األوىل .فالتج ّمعات املستقرة التي قامت عىل
ٍ
تكويني أكرث
تعقيد
ضفاف األنهار متارس الزراعة وتص ّنع األدوات الفخارية ،هي تجمعاتٌ ذات
ٍّ
من تج ّمعات ساكني الكهوف الصيادين وملتقطي الثامر .هذا االنتظام واالنسجام يف تجمعات
االستقرار الزراعي عىل ضفاف األنهار ،أوجد وحد ًة عضوي ًة بني مكونات تلك التجمعات ،جعل
وانسجام .وإذا ما
من الفرد لبن ًة بنائ ّي ًة لجامع ٍة متناغم ٍة منسجم ٍة تؤ ّدي واجباتها الجامعية يف تناغمٍ
ٍ
الحظنا تشابه سحنات ومالمح أفراد هذه املكونات وتشابه تكويناتهم الجسدية ،فسنق ّرر بعدها أنّه
مجتمعي تلتصق مكوناته بفضل ماد ٍة الصق ٍة هي عبار ٌة عام تفرزه البيئة الطبيعية
قد أصبح هنالك بنا ٌء
ٌّ
ٍ
مميزات عىل هذه التجمعات من مقومات منها لغة هذه الجامعة واألساليب التي
وما تضفيه من
تتخذها يف مامرساتها من ٍ
صيد وزراع ٍة وتصنيع لآلالت الفخاريّة .كذلك فال ب ّد أن نالحظ أ َّن كثريا ً
أي فر ٍد
من هذه الصفات مكتسب ٌة كنتيج ٍة لهذا النظام التجميعي ،وهي صفاتٌ ينبغي أن يتزود بها ّ
تقوميي
تعليمي أو
نهج
يك يكون صالحاً لالنتظام ثم االنسجام داخل هذه الجامعة .لذلك ينشأ ٌ
ٌّ
ٌّ
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ضعف ال يُتيح للفرد
يتوسل به األفراد لنيل صفة االنتامء لهذه الجامعة ،إذ إن انعدام هذه الصفات
ٌ
ّ
نهج الستعدال اعوجاج
االنتامء واالنسجام مع مجموعته .هذا النهج
التقوميي هو يف الوقت نفسه ٌ
ُّ
الفرد يك يستقيم عوده بهذه التسوية التي تؤ ّهله لعضويّة هذه الجامعة.
التقوميي الذي يستعدل اعوجاج الفرد
إ ّن النهج املكسب لصفات االنسجام هذه ،وهو العنرص
ُّ
يك ينسجم مع الجامعة ،هو الذي نعنيه مبارش ًة باملصطلح العريب “ثقافة” .إذ إ ّن تقويم الفرد معناها
يل املبارش هو تثقيفه ،والتي هي نفسها استعدال اعوجاجه .لذلك فاللبنات البنائية التي يقوم
التأوي ّ
عليها بناء املجتمع هي اإلنسان املفرد الذي يلتصق بغريه من الناس األفراد مباد ٍة الصق ٍة هي
الثقافة ،فيك ّون مجتمعاً .وبالطبع ال يسمح انعدام املادة الالصقة ترصيص اللبنات ،فال يقوم بناء.
ين مجتمعاً نتيج ًة النعدام عنرص البناء األسايس .وذلك حك ٌم
يصي ّ
فانعدام الثقافة ال ّ
أي تجمعٍ إنسا ٍّ
ثابت يشري إىل وجود ٍ
رباط دائمٍ ما بني املجتمع والثقافة حتى ليعني انعدامها نفياً مبارشا ً ورصيحاً
ٌ
ين هو مجتمعاً بالرضورة.
لصفة أن يكون ّ
أي تجمعٍ إنسا ٍّ

ومع نضوج مصطلح “مجتمع” وبعد أن مت ّيز بتكوينه الذي يقوم عىل الثقافة ،فال ب ّد من إعامل
ٍ
ضبط مصطلح ّي ٍة تزيل ما بإمكانه أن يأيت مبا يضعف نضوجه نتيج ًة لعدم استقرار معنى
أجهزة
املصطلح يف اللّغة العربيّة مع تراجمه يف اللغات األوروبية املصاحبة .فقد درج املرتجمون عىل
ترجمة مصطلح ثقافة باملصطلح اإلنجليزي املقابل ( .)CULTUREوما ينبغي أن نذكره هنا أن يف
ناتج عن اختالف بيئتيه الطبيعية واملجتمع ّية .فقد أفرز تلك البيئة جذرا ً
ري ٌ
املصطلح اإلنجليزي تأث ٌ
لغوياً للمصطلح يتخالف مع الجذر اللغوي العريب .فالجذر اللغوي للمصطلح اإلنجليزي يعني
النامء أو النمو أو اإلنبات كام يبدو يف مصطلح علوم الطب ( )Blood Cultureوترجمته (استزراع
الدم) ويستعمله األطباء كام هو معلو ٌم الستزراع الجراثيم .أو املصطلح ( )Agricultureومعناها
الزراعة مبعناها العريض .يف حني يرجع جذر املصطلح العريب ،كام سبق ذكره ،لعملية استعدال
االعوجاج ،للعصا أو لقناة الرمح إلخ .والفرق ظاه ٌر ال يتيح ملرتجمي املصطلحات أن يقولوا مبثل
هذه الرتجمة ،إذا ما كانوا يركنون لعلمويّة تحكّم تراجم مصطلحياتهم .فهذه املعلومة تقود إىل
اتهام بالضعف اللغوي للمرتجمني الذين يق ّررون أن املصطلح اإلنجليزي ( )cultureهو ترجم ٌة
ٍ
صحيح أ ّن ترجمته هي اإلنبات أو االستزراع أو النمو.
للمصطلح ثقافة يف اللّغة العرب ّية ،بينام
ٌ
ميت لحقل العلم بصل ٍة ،قد يصدر ما يعيق التفكري العلمي املستقيم الذي ال
ويف حقلٍ قد ال ُّ
بد أن ينبني عليه البحث العلمي .هذا الحقل تقوم به مؤسسات سياس ّية ذات طبيع ٍة تتصل بالعلوم.
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ومثايل عىل ذلك (منظمة اليونسكو) التي أُنشئت لرتعى العلوم والثقافة .والشاهد أن طبيعة وقوانني
ٍ
اتفاقات سياسي ٍة رمبا كان من شأنها أن تل ّون العلوم بألوانٍ سياس ّية
هذه املؤسسة وشبيهاتها مبن ّي ٌة عىل
مام ميحقها .ذلك أن واقع حال مثل هذه املؤسسات بطبيعته يفرض عليها أن تُخضع ما تقرره لهذه
تعريف ص َدر لهذه املؤسسة الدولية لتعريف الثقافة ،فرأت
االتفاقات السياس ّية غري العلمية .ومن ذلك
ٌ
ٍ
واحد فع َّرفت الثقافة
ح
أن تجمع فيه ُّ
كل ما ُيكن أن يدخل يف إنشاء وقيام املجتمعات يف مصطل ٍ
«الكل املركب من العادات والتقاليد واملعتقدات والفنون واآلداب واملنتجات املادية وطُرق
ُّ
بأنها:
أي تجمعات إنسانية».
وأساليب العيش وامليزات اإلثنية والفولكلور وذلك مام تنتجه أو تتعلق به ّ
ٍ
كمتناقضات مثل تجميع طرق ووسائل العيش كعملي ٍة ميثلها
ويبدو أ ّن يف هذا التجميع ما قد يرى

املصطلح ( )cultureمع عملية تسوية وتعديل الفرد يك ينسجم مع الجامعة وميثلها املصطلح
العريب “ثقافة” .وال ميكن أن تقول أن املجتمع األورويب قد قام عىل ثقاف ٍة مجتمع ّية ،إذ نكون قد
أقحمنا أفراده يف ما ال يتح ّملونه أو يطيقونه من تقييد .وعاد ًة ينبت األورويب يف بيئته بالكيفية التي
ينبت بها دومنا مثق ٍ
ويشب عن الطوق ويرتعرع عىل منط فردان ّي ٍة ال تجميع
َّف يق ّيد طريقة إنباته فينبت
ّ
أو تسوية أوتعديل فيها .وذلك رمبا يشري إىل طريق ٍة مخالف ٍة يف ترصيص لبنات تج ّم ٍ
عات إنسانية
مخالفة للنمط العتيق يف تك ّون املجتمعات وتقع يف الغرب األورويب .وقد قاد هذا اإلتجاه السيايس
إىل تقرير أ ّن ثقاف ًة مختلف ًة توجد يف الغرب األورويب يسمونها ثقافة الفردانية .وما هو مؤكد أن مثل
هذا السبك املصطلحي هو ٌ
غريب يجمع متناقضات ال ميكن تجميعها حتى لتبدو غرابة يف
سبك
ٌ
استعامل مصطلح «ثقافة الفردانية» إذ تهزم الفردانية الثقافة من حيث إن الثقافة تجمي ٌع يسوى له األفراد
ٍ
جمعي ،يف حني تؤدي الفردانية إىل التف ّرد الذي يتم ّرد عىل النموذج
لتنميط
ويُثقّفوا يك يصلحوا
ٍّ
حد .وقد يالحظ أن يف سيادة (منط النمو الفرداين) تنتج تجميعاً نحا بطبيعته نحو
املجتمعي املو ّ
وتفش ظاهرة االستعباد يف التجمعات املدينية األوروبية الباكرة ،تلك التي آلت إىل نشوء
الرصاع
ّ
ظاهرة الطبقية الطاغية عىل االجتامع األورويب.
وما هو معلو ٌم هو أ ّن تطورا ً قد طرأ عىل االجتامع اإلنساين أ ّدى إىل ظهور املدن بشكلها
املعارص ،أي كمراك َز حرضيّ ٍة تتمركز حولها مناشط الفاعلية اإلنسانية .وهذا ما ينبغي أن نحسن
والتحض من املجتمع ومن ثقافته.
تأويله يك نرى موقع عمليّتي التم ّدن
ّ
أ ّو ُل ما يتب ّدى من شكل البناء املديني وما يتبعه من بنا ٍء حرضي ،هو أن تينك بنيتان حقوق ّيتان،
أي تتصالن بضبط وتنسيق الفاعليّة اإلنسانية .وذلك يعني أنّهام كبنيتني تقعان أعىل من البناء
املجتمعي ذي الصفة التحتية امللتصقة مبحض اجتامع اإلنسان البسيط األ ّويل ،أي قبل أن يرتقّى
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والتحض
وجوده حتى تصري له فاعليّ ًة منتظم ًة يف شكل بني ٍة حقوقيّ ٍة فوقيّ ٍة كام هي بنية التمدين
ّ
الالحقة لوجود وظهور املجتمع .لذلك فينبغي أن نف ّرق بني اجتامعني ،االجتامع األول الذي
يقوم عىل االنتامء الثقايف ،واالجتامع الثاين الذي يقوم عىل فاعل ّية اإلنسان ونشاطه .فاملهندس
والطبيب وعامل البناء وامليكانييك والجندي يف الجيوش النظام ّية فهؤالء كلّهم ينتمون إىل النوع
ٍ
صفات
الثاين من االجتامع .ذلك الذي يقوم عىل فاعليّة اإلنسان .أما النوع األول فيتجه مبارش ًة إىل
إنساني ٍة أول ّي ٍة كاالنتامء القبيل ،فالجهيني أو القريش أو الفاريس أو الشايقي أو الكناين ،هؤالء كلّهم
ينتمون إىل االجتامع األ ّويل ذي االنتامء الثقايف.
نحض مثالني عن هذين النوعني من االجتامع يك نتمكن من املقارنة بينهام حيث
وميكننا أن
ّ
ميكن رؤية النوع ذي البعد الثقايف حارضا ً يف مختلف املناطق السكنية يف الرشقني املتوسط
واألقىص .وميكنني أن أقدم مثاالً لهذا النوع مام أملسه ملساً يف املناطق حول العاصمة السودان ّية
الخرطوم كام هي جزيرة تويت التي تسكنها قبائل املحس ذات األصول النوبيّة ،أو ضاحية أم ضبان
التي كانت تسكنها قبيلة الكواهلة السودانية ذات األصول العربية .أما النوع الذي ينسب تكوينه
إىل الفاعل ّية فذلك نجده يف حالة (إشالق ع ّباس) الذي كان ميثل ثكن ًة عسكري ًة تقع عىل أطراف
مدينة الخرطوم ،أو منطقة (الربكس) والتي كانت ثكنات للجيش اإلنجليزي إبان فرتة استعامر
اإلنجليز للسودان ،ثم تح ّول بعد ذلك كسكنٍ لطالب جامعة الخرطوم .ففي إشالق عباس أو منطقة
(الربكس) ال ميكن أن نقول بوجود مجتمع ،بل ميكننا تسميتها مبنطق ٍة سكني ٍة للجنود والضباط من
الجيوش التي كانت تعمل يف السودان ثم سكن لطالب العلم بعد ذلك .بينام ميكن اعتبار جزيرة
ٍ
صفات ومعانٍ
بكل ما تحمله كلمة مجتمعٍ من
تويت وقرية أم ضبان منطقتني تحتويان عىل مجتمعٍ ِّ
ثقافي ٍة وهويّاتيّة (هويّة).

وال مينع بالطبع أن يتم ّك َن مجتم ٌع بصفته الثقاف ّية من أن يوظّف ما بحوزته من فاعلي ٍة لتكوين مرك ٍز
حرضي .املثال التاريخي لذلك هو كام يف دولة سبأ التي كان يسكنها إىل جانب العرب القحطانيني
العاربة ،قبائل حبشية ذات أصو ٍل سامي ٍة أفريقي ٍة كقبائل األمهرا وبعض قبائل البجا .وال ميكن بالطبع
إنكار فاعل ّية املركز الحضاري لدولة سبأ الس ّباقة إىل تقنية إقامة السدود .كذلك مدينة مكة التي سكنتها
قبيلة قريش ذات الريادة يف مجال التجارة العاملية ،وهناك أمثل ٌة كثري ٌة يصعب حرصها.
لكن وعىل الرغم من باهر ما يف هذه األمثلة ،فال يعترب شأناً شائعاً صبغ التمييزات الثقافية عىل
املراكز الحرضيّة ،كام ال يعترب من معترباتها وال يعتد به .فاملدينة ال تأبه للصفة التي ال تضيف كثريا ً
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كمفهوم يف صفة فاعليّة الفرد .إذ
لفاعلية مواطنيها .فاالنتامء القريش أو الشايقي ال ميتلك أن يؤثر
ٍ
ال ميكن القول بعالق ٍة بني أن تكون طبيباً أو مهندساً أو ميكانيك ّياً وبني أن تكون قرشياً أو جهنياً أو
جعلياً ،فهذا مام يصعب تركيبه عىل هذا.
ٍ
مجتمعات وما يت ّم تجميعه مدينياً من
نتبي هنا املخالفة بني ما يت ّم صياغته ثقافياً من
وبالطبع ّ
تج ّم ٍ
عات سكان ّي ٍة قد ال يتع ّدى معنى اجتامعها غري تنشيط فعاليتها .وبالطبع فإ ّن املجتمع هو ذاك
الذي يراعي ملنشأ أفراده ويعجم عودهم بتوحيد عاداتهم ومعتقداتهم وتقاليدهم وقيمهم وشعائرهم
ّ
الدينية وأصولهم اإلثنية
فالكل املتكون من هذا التعديل والتسوية ميثل الهوية التي يضيفها مجتمعٍ
ما عىل أفراده ،فيميزهم بانتامءهم الثقايف الذي عجموا ذواتهم يك يكونوا داخله مميزين عمن
أسلوب وطريق ٌة يف العيش اشتهرت يف املجتمعني الرشقي والرشق أوسطي بحسب
سواهم .وهذا
ٌ
ٍ
اجتامعي ،هل كان
تأسيس
انتظام أصول هذه املجتمعات عىل قيمٍ ثقافي ٍة ذات صف ٍة أولي ٍة يف
ٍّ
محتوياً عىل هذا املك ّون التأسييس ،أم كان تأسيساً يقوم فقط عىل مقومات الفاعلية املجتمعية
ذات االنتظام خلف القوانني املنظمة للتم ّدن وملؤسساته السلطوية؟ اإلجابة عن هذا السؤال
نتبي الطريقة التي ت ّم من خاللها
توجب علينا أن نعمد إىل ترشيح جسد االجتامع األورويب يك ّ
تجميعه بها ،فإىل مضابط هذا الترشيح والفحص.
هل تم تأسيس جمتمع يف أوروبا؟
ٍ
تعقيدات أحدثتها نشوء
جب يف البداية ولضامن اإلجابة عن هذا السؤال ،الوقوف عىل
ويتو ّ
املدن كمراك ٍز حرضيّ ٍة تقوم برعاية فاعلية ونشاط التج ّمعات اإلنسانيّة آنذاك .خاص ًة بعد أن نحت
والتحض يف ما عرف تاريخياً بحضارة املدينة
تلك املدن نحوا ً ت ُجاوز تأسيس عنارص التم ّدن
ّ
ٍ
منظومات حرضيّ ٍة أكرب وأكرث تعقيدا ً كام هو مثال الدولتني األوروبيتني أثينا
الواحدة ،إىل تكوين
وروما والدولة الفارس ّية خارج أوروبا ،والحقاً إىل تكوين الدولة الوطنية القُطرية التي تسود عاملنا
املعارص.

ضعف يحيط بتنزيل جدل ّية مقومات منظومة الحضارة
نتحسب ملا يبدو أنه
وينبغي منهجياً أن
ٌ
ّ
املعنية بتأسيس املجتمع األورويب مع املك ّون التأسييس الثقايف األ ّويل ،يف حني أن ذلك الضعف
رمبا يبدو وكأنّ ا هو نتيج ٌة للتخليط املعتاد الظهور بني الذايت واملوضوعي .فقبل أن نفرتض أن
تأسيس املجتمع األورويب كان قد قام عىل أحاديّ ٍة تأسيس ّي ٍة ال تنظر إىل هذا املك ّون األسايس وال تعت ّد
به فإنه ينبغي أن نفتح أعيننا عىل حقيقة ضعف مقاربة مقومات منظومة الحضارة من بنى فوق ّي ٍة حقوقي ٍة
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ورمبا مؤسسيّة ،مع منظومة الثقافة كبني ٍة تحتيّ ٍة بحسب أ ّن األوىل ال تؤدي إىل تكوين مجتمعٍ ،بل إىل
ظهور تج ّم ٍ
عات سكن ّية كام هو يف إشالق عباس أو الربكس ،يف حني تؤدي الثانية إىل تكوين مجتمعٍ
والحق أ ّن تلك ليست حقيق ًة مانع ًة ألن ميتزج املكونان يف
كام هو يف جزيرة تويت وقرية أم ضبان.
ُّ
مجتمعي ،فقط يحتاج ذلك التجريب إىل قياد ماه ٍر عرب مرشو ٍع واضح األركان واملقومات.
تجريب
ٍ
ٍّ
مفتعل يقوم
ٌ
وتلك حقيق ٌة تشري إىل أ ّن أحادية التجريب يف املجتمع اإلنساين املعارص إمنا هو واق ٌع
عىل خلف ّية استيالء التجريب األورويب وسيطرته عىل تجريب بق ّية املنظومات عىل نطاق البسيطة،
ومن ثم فرض أحادية التجريب عليها .ومن ناحي ٍة أخرى ،فلو أحس ّنا النظر إىل بواكري ثم الحق تكوين
املراكز الحرضيّة األوروب ّية يف أثينا وإسربطة وطروادة ومقدونيا ويف روما ،ثم يف دويالت قنانة النبالء
األوروبيني يف العصور األوروبيّة الوسيطة ،ثم يف الحق معارص الدولة الوطنية ،لرأينا كيف تتطابق
شكالنية ومحتوى إشالق عباس كثكن ٍة عسكريّة عىل تلك التجمعات الحرضية األوروبية .فمن ناحية
املحتوى ،فتلك الحوارض تتكون وحداتها البنائية من النبالء والسادة املالك ،ويليهم الفرسان ،ثم
ييل ذلك طبق ٌة وسطى صغري ٌة مساعد ٌة يسمونها الطبقة الربجوازية ،ثم عبيد أو أقنان ال يتم اعتبارهم
كل هذه التجمعات ذات الفرز
مواطنني ،بل قطعا ٌن مملوك ٌة بالكامل للسادة النبالء واملالك .تسري ُّ
تراتب تحكم ّي ٍة
السلم واملوادعة ،بل تقوم عىل
ٍ
الطبقي الدقيق بسريور ٍة ال تحتوي عىل ّ
أي قد ٍر من ّ
تحت يد قبضة قوى مسلّح ٍة دقيقة التنظيم وقوية الشكيمة .هذا الفرز الطبقي العتيق يف التجمعات
فكل طبق ٍة لها تقاليد
ألي شكلٍ من أشكال الثقافة املجتمعيةّ .
الحرضية األوروبية ال يفتح مجاالً ّ
طبقية مبنية عىل العلو والتأفف مام هو موجو ٌد يف الطبقة التي تحتها .لذلك تخلو تلك التجمعات
أي شكلٍ من أشكال الثقافة التجميع ّية ،بل تقوم فقط بتجويد نسق انتظامها
السكنية متام الخلو من ّ
ين ومؤسيس .وهذا ما جعل الثورة الفرنسية التي قامت ضد هذا الوضع
الحضاري من
ٍ
توضيب قانو ٍّ
الطبقي الالإنساين تطالب بالحريّة واإلخاء واملساواة .ويبدو أن إعالن الدولة األوروبية الجديدة التي
متخضت عن نجاح تلك الثورة يف ركل تلك املنظومة الطبقية وبشكلها ذاك ،ومن ثم االتجاه إلقامة
جمهوريات تعني يف ما تعني إعطاء اعتبار لحرية وكرامة اإلنسان األورويب الذي كان ِقناًّ .فقد أ ّدت
الثورة الفرنسية إىل إقامة دول ٍة جديد ٍة تقوم عىل ٍ
اجتامعي جديد .وأرجو أالّ يفوت علينا هنا أن
عقد
ٍّ
ننظر إىل إعادة تأسيس شكل العالقات اإلنسانية يف االجتامع األورويب ،ومدى اعتامد تأسيسه عىل
ٍ
ٍ
تعقيدات
تعاقد يك ّرس عدم تع ّدي الدولة عىل أسس التعاقد الطبقي القديم .وهذه مشتبكاتٌ ذات
تحتاج للمزيد من التأويل يك نرى مزيدا ً من حقائقها التكوين ّية ما ال يسع مجالنا هنا لذكرها ،فنتوقف
هنا متج ّنبني أن تجرفنا رغب ٌة حا ّر ٌة إلجراء املزيد من فضح أسس تشكيل االجتامع األورويب .وعىل هذه
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جل املناوالت األوروبية لرفد التجريب اإلنساين ال تحتوي عىل غري املؤسسيّة
الشاكلة فقد كانت ّ
والعسكريتاريا .ففي فصلٍ
درايس يف مجال تاريخ التصميم املعامري أقامته جامعة السودان للعلوم
ٍّ
والتكنولوجيا العام  ،1996أشار الدكتور هاشم خليفة محجوب إىل حقيقة ريادة العمران الروماين يف
حل وارتحال الوحدات
مجال التخطيط العمراين .وقد أوضح الدكتور هاشم يف هذا الصدد كيف أن ّ
ٍ
مركبات تقتيض تعبيد الطرق التي تسري
العسكريّة الرومانية وفق تراتبها ،وهي يف غالبها محمول ًة عىل
عليها .وبواقع حالها الذي يقتيض أن يكون بداية تح ّركها من حالة الظعون ،إىل أن تضع مطارحها
ٍ
وحدات
للسكون مرة أخرى ،أن يتم ذلك وفق انتظام بحسب تراتب الجيوش الرومانية وتقسيمها إىل
منتظم ٍة التحرك ،بالقدر نفسه الذي ينظم طريقة وضع املضارب وطريقة فتح مسارات بينها ،وهذا
تخطي ٌ
ين باكر رفدت به عسكريتاريا الدولة الرومانية التجريب اإلنساين ،تشري إليه املقولة
ط عمرا ٌّ
التاريخية الشهرية :كل الطرق تؤدي إىل روما.

وليت شعري ،أيكون يف الفعل عب ٌد يعبّد تعبيدا ً ،يف الجملة «تعبيد طرق روما» إشارة إىل
بكل الج ّد إىل العارفني باللغة العربية
استعامل العبيد يف عمليات التعبيد هذه؟ وهذا سؤال أسوقه ّ
ٍ
وهواجس يف عملية التعبيد هذه.
شكوك
عىس أن يقودونا إىل تسكني
َ

ِ
ِ
ٍ
ومالبسات نشأة التجمعات السكنية
ظروف
مناسب عن
تلخيص
وأمتنى أن نكون قد وصلنا إىل
ٍ
األوروبية ،وكيفية مخالفة ظروف نشأتها لظروف نشأة املجتمعات يف الرشقني األقىص واملتوسط،
حيث يتم تأسيس املجتمعات الرشقية عىل قد ٍر معت ٍ
رب من الثقافة املجتمع ّية فتدخل يف طبيعة
تكوينها املجتمعي .من ذلك نستطيع أن نقرر بحسب اعتامد التجمعات السكانية األوروبية فقط
عىل تنظيم وتنسيق املصالح املرسلة ضمن تنسيق وتنظيم فاعليّة ونشاط إنسانها ،فستكون بالتايل
ظروف نشأة وتكوين تلك التجمعات خالية متاماً من البعد الثقايف الذي ال تحتاجه لتنسيق فاعليتها
ونشاطاتها .لذلك ال ميكن أن يُطلق عىل ما تؤسسه تلك التجمعات السكنية صفة مجتمع ،فهو
ٍ
وحدات
عبار ٌة عن قطاعات سكن ّية ملواطنني ت ّم تجميعهم ضمن صياغة قوى اإلنتاج األوروبية يف
إنتاجيّ ٍة صغرية ال روابط ثقافية بينها .ولو تتبعنا شكل ومحتوى األرسة يف املجتمع األورويب،
ٍ
مميزات تتميز بها األرس األوروبية من صغ ٍر يف التكوين ،وخل ٍّو من
لج ّمعنا ما ال ميكن إحصاؤه من
ٍ
املبادرة املجتمع ّية ،واالعتامد عىل عقو ٍد اجتامعي ٍة صيغت فقط ألجل حقوقٍ
وواجبات قانونية،
ٍ
كيانات تقوم عىل قيمِ ثقاف ٍة مجتمعي ٍة رمبا تتعدى أطر
أي شكلٍ ألنساقٍ أو
وتختفي متام االختفاء ّ
العقود االجتامعية يف ُرقيّها القيمي واألخالقي.
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وبطبيعة األشياء ،فإنه ميكن أن يُرى يف الطابع األورويب ذي امليول الحضاريّة يف تأسيس شكل
ج يحتوي عىل متر ٍد عىل الثقافة املجتمعية ،ورمبا يُرى فيه
اجتامعه اإلنساين ،أن ما قدمه من منوذ ٍ
صورة من صور العداء للثقايف كسم ٍة تاريخية مالزمة .وذلك رمبا يعطي تربيرا ً كافياً لعدوانية سلوك
التشكيلة الحضاريّة األوروبية يف م ّر عصور تاريخها عىل جريانها ،وذلك بد ًءا مام قام به اإلغريق من
غزو لطروادة مستعملني حيلة الحصان الخشبي الشهرية ،ثم ما تال ذلك من غز ٍو واحتال ٍل قامت به
دولة اإلغريق البطاملة عىل سكان حويض البحر األبيض املتوسط والبحر األحمر .وما قاموا به من
تأسيس موانئٍ يف شكل ِقال ٍع وحصونٍ عىل ساحل البحر األحمر كميناء أدوليس وميناء بطليموس
ثريون وذلك ألجل اصطياد وترحيل الرقيق األفريقي .ثم ما تبع ذلك من غزو واحتالل روماين ملرص
َوصل حتى أواسط أفريقيا يف دولة مروى .وكذلك احتاللهم سواحل البحر األبيض املتوسط وبعض
مناحي وسواحل الشام .هذا االحتالل واالستعامر الذي تواصل يف القرن الثامن عرش ،ثم القرن التاسع
تقليدي قديم ،تبعه استعام ٌر آخر حديثٌ يف
ين
ٍّ
عرش ثم القرن العرشين يف شكل استعام ٍر استيطا ٍّ
القرن العرشين ال يتسع املجال هنا لتوصيفه .ورمبا هنالك ذيول ما زالت شاخص ًة لحقبة االستعامر
االستيطاين األورويب مبفهومه التقليدي من احتال ٍل تقوم به بعض الدول األوروبية هنا وهناك يف
أفريقيا وآسيا وأسرتاليا وبعضاً من األمريكيتني ،كام هو يف مستعمرة جنوب إسبانيا ،وسبيتا ومليلة يف
املغرب العريب ومستعمرة جزر الفولكالند األرجنتينية وجزر املارتنيك إلخ.

وقد يُقال أن يف بعض املناطق كأوروبا مثالً قي ٌم للصدق واألمانة والتعاضد اإلنساين وهذه مام
تحسب ضمن القيم الثقافية العليا .ومع القبول عىل مضض بهذا القول ،فإنه يجدر بنا أن نف ّرق بني
ٍ
تجمعات نو ّد أن ننظر يف ما إذا
املكونات الذاتية للشخص ّية األوروبية ،وبني مكانة هذه القيم من
كان بإمكانها االلتزام بثقاف ٍة جامعيّ ٍة تقود إىل تأسيس مجتمعٍ أم ال.
وقد يقال كذلك بوجود ثقاف ٍة يف تجمعات املراكز الحرضيّة األوروبية تسمى بثقافة الفردانية.
إصطالحي غريب ،إذ إن التفرد يهزم الفعل الثقايف يف حقيقته التكوينية
وكام ذكرت سابقاً فهذا تجمي ٌع
ٌّ
األساسية كتجميعٍ بحسب القيم التي شملها التعريف أعاله .وبالطبع والبداهة فالفردانية والتفرد
ٍ
صفات مشرتكة شكالً ألفراد مجتمع ما.
يخالفان عنرص التجميع ،الذي يفرتض فيه أنه يقود إىل شيوع
ين بغري أنه مج ّمعات
لذلك وبنا ًء عليه فإنّه ال ميكن أن يُوصف ما قام يف أوروبا من اجتام ٍع إنسا ٍّ
متت إىل الثقافة املجتمعية بكثري صلة ،وال متكّن يف
سكن ّية تم تأسيسها عىل صفات التفرد التي ال ّ
تأسيس
الوقت نفسه وصف ما أسسته باملجتمع .لذلك فتأسيس املجمعات السكنية األوروبية هو
ٌ
AL-ISTIGHRAB

خر يــف 2 0 1 8

االستغراب 13

العقلغتسالا
نقد بار
األوروبي

107

يقوم عىل ٍ
نقص كبريٍ يف أساسه التكويني وذلك كنتيج ٍة مبارش ٍة للفقد الكبري ،أال وهو عدم وجود
ثقاف ٍة مجتمع ّي ٍة تؤدي إىل تكملة تأسيس البناء املجتمعي عليها.
هذا التقرير يقودنا إىل احتواء ما ميكن أن يُقال عن تأسيس مجتمعٍ يف أوروبا عىل حقيقة خل ّو
ح مبعناه يف اللّغة العربيّة ويقوم اجتامعها الذي
املك ّون املجتمعي األورويب من الثقافة كمصطل ٍ
يعب عنه املصطلح (.)culture
يخالف قيم التكوين املجتمعي عىل النمو الفرداين الح ّر الذي ّ
لذلك فهو بداهة أن النظر من جانب خل ّو االجتامع األورويب من القيم الثقافية ال ميكننا من إطالق
صفة مجتمعٍ عىل هذا التأسيس ،بل يقودنا واقع حال سلوك تشكيلة االجتامع األورويب إىل تقرير
أ ّن ما ت ّم تأسيسه من اجتام ٍع مييّزه مت ّرد عىل الثقافة يصل إىل ح ّد التع ّدي عليها .وهذه بالطبع
مقوالتٌ لها ما بعدها مام تقتضيه من الفحص املتأين الذي ال بد أن يبحث يف مسببات حدوث
أصيل يف بيولوجيا اإلنسان األورويب؟ أم هي خيا ٌر من خياراته
ٌ
مثل هذه الحالة فيحدد ،أهي مكو ٌن
قادته إىل التجايف عن تجارب تاريخي ٍة مجتمعي ٍة ناجح ٍة سبقت تاريخ ووجود االجتامع األورويب؟
ٍ
معالجات ملصطلح الثقافة قد تساعد يف توسيع
وسأحاول يف الفقرة التالية تخريج مقوالت تحوي
دائرة قراءته وبالتايل تبيني مسببات الثقاف ّية النموذج األورويب.
يف اجلغرافيا الثقاف ّية ألوروبا
يل ملس ّمى جغرافيا الثقافة؟ فإذا كانت اإلجابة
يتبادر إىل الذهن سؤال :هل هنالك وجو ٌد فع ٌّ
بنعم ،فهل ألوروبا يف هذه الجغرافيا ح ّي ٌز يض ّمها؟

ٌ
استنكاري
سؤال
منطقي أن يكون أ ّول ما يتبادر عىل ذهن املجيب عن السؤال األ ّول بأنّه
وهو
ٌّ
ٌّ
يُقابل قول :ومل ال يكون للثقافة جغرافيا؟! أليست هي فعال ّي ًة إنساني ًة تضفي متييزات عىل من
يكتسون بها؟ وهل من يكتسون بها هم خارج التصنيف الجغرايف لإلنسان يف عاملنا؟
حسناً قبلنا وآم َّنا وت ُبنا إىل الله أن نظن بوقوع الثقافة خارج مصنفات الجغرافيا .فشعوب العامل،
ٍ
شعوب أخرى ،وهذه
بصفات تكوينية تقوم يف غالبها عىل ما يتاميز بينها وبني
بال أدىن شك ،تتميز
ٍ
بالطبع مام يقال أنّها تيش بصفات الهويّة التي متيّز كثريا ً من سكان عاملنا مبيّ ٍ
زات مقروء ٍة يف
سامتهم ومطالعهم دون الحاجة إىل سؤالهم سؤال الهويّة واالنتامء .وهذه بطبيعة الحال جغرافيا
للثقافة مطروقة ومتداولة دون أن تتبلور يف مصطلح.
ري حري ٍة أ ّن مصطلحاً هاماً كمصطلح جغرافيا الثقافة مل يتم تدشينه إىل يومنا
وال تتملكني كث ُ
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هذا بصور ٍة تتكافأ مع ما يفرتض أن ميثله من أهميّ ٍة تساوي إ ْن مل تكن تضارع جغرافيا الحضارة.
ولست يف مكان ٍة مباحث ّي ٍة أتأكد منها بأ ّن ما أقوم به اآلن أهو إفرتا ٌع لهذا املصطلح ،أم أنه سبق له أن
ت ّم افرتاعه هنا أو هناك؟ لك ّني يف كلتا الحالتني مل أصادف مبحثاً ُو ِ
ضع فيه هذا املصطلح موضع
ٍ
ٍ
باب
محاوالت محدود ٍة سبق أن قمت بها يف العام  2006يف
األخذ والرد غري
مبحث نرشته يف ٍ
أسبوعي كنت أح ّرره يف صحيفة الصحافة السودانية تحت عنوان «مفاكرة الجمعة» عقّب عليه
ٍّ
بصور ٍة الحق ٍة املفكر السوداين الدكتور عبد الله عيل إبراهيم .لذلك يصبح عندي ومييس ،إىل
أن أتبني أن هنالك طرحاً أو معالج ًة سابق ًة لهذا الباب املعريف الهام ،أن هذه األطروحة صاحبة

فضل إذا ما ثبت سبق االفرتاع .فمصطلح
ٌ
فضل افرتاع هذا املبحث الهام وتدشينه .وليس يف ذلك
ح غريب يستعمل ألول مرة ،بل يبدو مألوفاً كأمنا هو ذو وجو ٍد
جغرافيا الثقافة ال يبدو كمصطل ٍ
وترصد .فالجغرافيا
معلوم بالرضورة ،غ ّيبته مالبسات غري طبيع ّية الوجود بل عن ن ّي ٍة وبإرصا ٍر
سابقٍ
ٍ
ّ
مفهوم ٌة للعام والخاص ،أما ثقافتها فهي معروف ٌة كذلك رغم أ ّن معرفتها يتداخل معها التعريف
ذو الصبغة السياسية الذي يخلط ما بينها وبني املصطلح األورويب املخالف ( .)cultureوذلك
ما أو ّد أن أج ّدد تأكيده هنا أن ما نعنيه من هذا امل ُصطلح هو معنى مصفّى من تخليطات السياسة
بحيث يقع خيارنا مع املصطلح الذي يعطي املجتمع اإلنساين املربوط بالهويّة الفردية أال وهو
املصطلح العريب ثقافة الذي يقوم عىل التسوية والتعديل ال َه ْويَوي ألفراد املجتمع .وسنتبني من
خالل هذا الفحص دوافع ومسببات تغييب هذا املصطلح الهام.
ُ
ح ال يحتاج إىل ترجيعٍ معلومايتٍّ إىل
استيضاح
واستنطاق معامل جغرافيا الثقافة يشري بوضو ٍ
ُ
ٍ
يف متاميز .هذه األقاليم الثالث
يف
وجود ثالثة أقالي َم عامل ّي ٍة ذات
يف ثقا ٍّ
طبيعي وجغرا ٍّ
تصنيف جغرا ٍّ
ٍّ
هي اإلقليم الرشقي وميت ّد من جبال األورال يف غرب القارة اآلسيوية حتى تخوم الصني واليابان
رشقاً .ثم اإلقليم الغريب وميتد من جبال األورال يف ناحيتها الرشقية إىل حدود الجزر الربيطانية
يف ما قبل اكتشاف ما سمي حينها جغرافياً باألرايض الجديدة .ثم إىل الشواطئ الغربية ألمريكا
الشاملية بعد (تطهريها)[[[ عرقياً من سكّانها األصليني وانضاممها بحسب الجغرافيا السياسية إىل
الغرب األورويب.
[[[ -ونحن نرمي إىل ضبط املصطلح ،فال بد لنا أن نالحظ أن مصطلح التطهري العرقي الذي درج عىل استعامله مؤخراً يعاين من اختالل
لغوي .فاإلبادة ال متت بكثري صلة إىل الطهارة املأخوذ منها صيغة املصطلح والتي تعني النظافة .ورمبا يؤدي استعامل هذا املصطلح
بصيغته هذه ،إذا ما عرفنا أن كلمة التطهري معناها التنظيف ،إىل معنى معاكس متاماً ،أن سكان بقعة ما هم سوى أوساخ بحكم استعامل
مصطلح (تطهري) ليدل عىل معنى إبادتهم.
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أما ثالث األقاليم فهو الرشق األوسط أي الجزء من اليابسة الذي يتوسط اإلقليمني الرشقي والغريب.
عم إذا كان وسطها هو خ ُّ
ط طول قرينتش
وما هو ُمعطى يف جغرافيا العامل ،غ ّ
ُض النظر ّ
اإلنجليزية أو خ ّ
ط طول مكة املك ّرمة ،فام متّت تسميته بالرشق فهو أ ّول ما ترشق الشمس عليه يف
غروب لشمس عاملنا يف
أي يوم يتم اختياره من أيام تقومياتها املعروفة ،والغرب هو مكان آخر
ٍ
ِّ
توسط مرشق
ذلك اليوم نفسه .ويحتل الرشق املتوسط منطقة الوسط الجغرايف ،وهو أيضاً منطقة ّ
أي يوم من أيام تقومياته املعروفة.
ومغرب شمس عاملنا يف ِّ
ألي من هذه األقاليم تصنيفه الثقايف الذي يتطابق مع موصوفات جغراف ّيته الطبيعية
والشاهد أنه ٍّ
ألي
والثقافية .فمن الناحية الثقافية ،فالرشق يبدو أنه غارق يف لج ٍ
ج كثيف ٍة من الروحانيات النافية ِّ
تجريب
شكلٍ من أشكال الحيوانية يف اإلنسان .فنريفانا الرشق تتسامى باإلنسان إىل مصاف
ٍ
ٍ
نفس روحاني ٌة
ين
رصف ال يعرتف ِّ
بأي قد ٍر من املاديّة يف النفس اإلنسانية ،في ّدعي بأنّها ٌ
روحا ٍّ
رصفة .فالديانة البوذية والهندوسية والحقاً الكونفوشية ،كلّها معتقدات تتفق عىل روحانية اإلنسان
ألي قد ٍر من الحيوانية .ومعلو ٌم أ ّن هذه املعتقدات الدينية تنترش تقريباً عىل أرض
الرصفة النافية ِّ
ٍ
مبعارف
ما أسميته باإلقليم الرشقي ،حيث بلغ التجريب الروحاين هناك شأناً كبريا ً فأصبح يتمتع
ٌ
معروف عندنا بعلوم األحياء أو البايولوجيا .فالصينيون
مس بعضها معرفيتنا الحيويّة ملا هو
تجريبي ٍة َّ
ٍ
ٍ
مرابط
ملسالك روح ّي ٍة يف جسم اإلنسان غري مرئية ،مع ذلك فشكّها بإب ٍر بعينها يف
تجريب
ذوو
ٍ
ملجاريها توصلت إليها تجريب ّية الروحانية الصينية ،ما يجعلهم يتحكمون يف القوى الجسامنية
درجة التحكم يف األمل بإيقافه متاماً.

ٌ
غارق إىل شحمة أذنيه
أما اإلقليم الغريب ،الذي يتمثّل يف القارة األوروبية وملحقتها أمريكا ،فهو
يف ما أسامه املفكر السوداين محمد أبو القاسم حاج حمد يف كتابه «العاملية اإلسالمية الثانية،
مادي ال
جدلية الغيب واإلنسان والطبيعة» بالالهوت األريض .وهو كام يصفه حاج حمد معتق ٌد
ٌّ
لوي أو مثايل .وقد درجت أوروبا يف باكورة تاريخ معتقداتها عىل
بأي وجو ٍد
روحي ُع ٍّ
يعرتف ِّ
ٍّ
أناس بعينهم تشك ُّل سريتهم طغياناً وق ّو ًة مفرطة ال
أن ت ُؤسس منظوم ٌة أللوه ّي ٍة خاص ٍة بها ،قوامها
ٌ
تقاوم ،يستسلم لها األوروبيون استسالماً تاماً .فاآللهة زيوس وهريكوليز وبرومثيوس إلخ متهمون
حيك تاريخي ،بأنهم ليسوا سوى ٍ
أناس بعينهم عاشوا مراحل
وفق قراء ٍة تحليليّ ٍة ملا بني أيدينا من
ٍ
ٍ
تجمعات إنسان ّي ٍة ملن نسميهم عاد ًة باإلنسان األول .وهم ،بطبع عرصهم ،ضعاف
باكرة من تأسيس
التأهيل مبعدات القتال ،ويعتمدون يف غالب أمرهم عىل وسع حيلتهم مقروءة مع وفرة ق ّوتهم البدنية
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ٍ
حيوانات مفرتس ٍة وقوى طبيع ٍة أكرث افرتاساً
البتكار حلو ٍل يتغلبون بواسطتها عىل مرتبصني بهم من
ال يعرفون لها من مصدر .ومبا أن تأليه األسالف كظاهر ٍة إنساني ٍة متفشي ٍة لها فوائدها أحياناً ومضارها
أحياناً أخرى كثرية ،فهذه اآللهة األوروبية ليس لها من طريق للخروج عن مثل هذه التصورات
ٍ
لذوات إنسانية بعينها
اإلنسانية الباكرة ،مام يشري إىل أن القصة يف حقيقتها هي ليست سوى تأليه
كام جاء يف امليثولوجيا اإلغريقية واألخرى الرومانية .ويبدو هذا ظاهرا ً يف أن تلك اآللهة ذات
ٍ
مواصفات ت ُعترب امتدادا ً للنفس اإلنسانية يف أدىن سلّم حيوانيتها .فهي تتباغض وتتحاسد وتتدابر
ججها ناحية سيادة
وتتآمر وترسق وتغتصب وتستعبد ،وتستعمل يف ِّ
كل ذلك قو ًة طاغي ًة ال تُقهر ،تؤ ّ
هذه القوة املفرطة .ونادرا ً ما تلعب هذه اآللهة أدوارا ً تبدي فيها شيئاً من التعاطف والحب ،فهي
كلّها كآله ٍة أسرية لشهواتها وتستعمل قوتها املفرطة ألجل إشباع هذه الشهوات .وهذه معلوماتٌ
أي مطبوع ٍة عن امليثولوجيا اإلغريقية أو الرومانية.
متوفر ٌة يف ّ

أما يف الرشق املتوسط ،ومنذ بداي ٍة باكر ٍة تعود إىل ما يقارب الثالثة آالف عام قبل امليالد،
فاملالحظ أنه ُم ّهد إىل ما يسمى بالديانات الكتابية الرئيسية الثالثة اليهودية ثم املسيحية ثم اإلسالم.
وما مييز هذه الديانات هو توحيد اآللهة وإفرادها كق ّوة خريٍ مطلقة تتعاىل عن صغائر الذات اإلنسانية.
كذلك مام مييز هذه الديانات قدميها الوثني وحديثها املمثّل يف الديانات الكتابية الثالثة ،أنّها كلّها
تؤمن بالبعث والنشور وحياة ما بعد املوت ومحاسبة اإلنسان عىل تحصيله الحيوي .ونالحظ
بتوسط اإلنسان ما بني الروحانية وتساميها
كذلك أن معتقديّة الرشق أوسطية قدميها وحديثها تؤمن ّ
ٍ
احتياجات حيواني ٍة أرضي ٍة يحتاجها اإلنسان .ومتييز هذه املعتقدية بدخول عرص توحيد اآللهة
وبني
ساموي من ّز ٍل عىل
كتاب
خ باك ٍر ميتد إىل ما يفوق الثالثة آالف عام قبل امليالد هي عمر أول
ٍ
يف تاري ٍ
ٍّ
سيدنا موىس – عليه السالم – يقوم عىل رشائع تنظّم حياة اإلنسان ،وعىل إميانٍ مبعا ٍد فيه محاسبة
وحب خري
عىل مدى التزام هذا اإلنسان بقيم السامء التي تدعوه إىل خُلقٍ رفيعٍ ومساملة ومواعدة
ّ
وتعاطف وتوادد بينه وبني إخوته يف اإلنسانية.
يف فنضعه بوصفه أوىل لبنات بناء معارف الجغرافيا
وما ميكننا استنتاجه بسهول ٍة وي ٍ
رس معر ٍّ
ٍ
يف لهذه
طبيعي لهذا التصنيف الجغرايف مع
الثقافية ،ما يسمح لنا أن نقرر أنه تالز ٌم
تصنيف ثقا ٍّ
ٌّ
املناحي نفسها .فمرشق الشمس الجغرايف يتميز أهله بتامثلهم مع مرشق شمس الروح يف اإلنسان
والذي هو – كام هو حادث فعالً – مغرب شمس ماديّة وحيوان ّية اإلنسان .أما أهل مغربها فهم
يتامثلون مع مغرب شمس الروح ،أي رشوق حيوانية املادية األرضية .وبالطبع يتوسط أهل الرشق
املتوسط عاملي الروحانية واملادية.
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ح أن هذه التقسيامت كأنّ ا هي املغذي لقناع ٍة ذات منطقٍ مقبو ٍل ،أن الجغرافيا
وما يبدو بوضو ٍ
الطبيعية للعامل تؤرش بقوة إىل صحة مقوالت الجغرافيا الثقافية التي مل تعرها منظومة املعارف اإلنسانية
أي اهتامم .فنريفانا املرشق املمتدة من الجزر اليابانية ثم الصني إىل تخوم غرب شبه القارة الهندية
ّ
تكاد تنطق مبساملة ووداعة إنسانها ووداعة ومساملة منظومته املجتمعية ،فيبدو مظهرها الثقايف ال
يخالف مخربها من حيث االلتزام بالقيم اإلنسانية الرفيعة املهذبة .وذلك غري ما يرفد به الغرب هذا
العامل من العدوانية والتعدي ومعتقديته التي يبدو انغامسها يف حيوانيتها واضحاً يف شيوع ظاهرة
التعري الجسدي ،وجموح رغبات نفوسهم الطفولية .وأصدق مثال عىل ذلك هو تفيش ظاهرة املثلية
الجنسية كظاهر ٍة تاريخي ٍة ومعارصة أوروبية بلغت درجة أنها أصبحت من متطلبات حقوق اإلنسان
األورويب املنصوص عليها قانونياً .أما يف الرشق املتوسط ،فيبدو هنالك توس ٌ
حضاري يبدو
يف
ٌّ
ط ثقا ٌّ
ح يف معتقديتها التي تسودها األديان الساموية الكتابية الكربى الثالثة.
بوضو ٍ
ماه ّية علم املنظور
يف دراس ٍة سابق ٍة يل حول علم املنظور ،سبق يل أن خُضت يف تصنيف ملا رأيت فيه متالزمة
كل ذلك عىل
التكوين التصويري البرصي عند اإلنسان ،مقروءة مع مردوده الذهني ،وانعكاس ّ
ذهنيته وبالتايل معتقديّته .وأظ ّن أين حينها قد توصلت إىل قراءة ط ّيبة وبالتايل استنتاجاتٌ تدعم
مقوالت جغرافيا الثقافة وتضيف إليها قدرا ً معتربا ً من تصورات تبدو مبنطقٍ مقبول ،أضعها يف
مبحثي هذا كمقوالت أولية تحتاج للمزيد من العناية والتدقيق والفحص املعلومايت.
تعتمد متالزمة تكوين الصورة البرصي مع املردود الذهني عىل بداهة حقيقة معرفية ،أن البرص
يشكّل املصدر األكرب لدخول املعلومات إىل الذهن ،ويحتفظ بالتايل بأكرب منطق ٍة يف الجهاز
املسؤول عن عامية التسيري الذهني عند اإلنسان أال وهو الجهاز العصبي أو املخ تحديدا ً .وتحتل

الصورة مكانتها الطبيعية الكبرية من هذه (الكوتة) املعلوماتية ،وبالتايل من مساحة ما يستعمل
من هذا الجهاز .والحال هذه فالصورة كمدخلٍ معلومايتٍّ تتميز بحضو ٍر طا ٍغ يستند يف غالب أمره
عىل مكونات هذه الصورة التي ال تكاد تفارق بيئتها الطبيعية وجغرافيتها ،اللتني ال ب ّد أن تفعال
يف
ّ
فعلهام يف كليهام ،الكوتة والجهاز.
وتطل علينا هنا علو ٌم مختبئ ٌة تتوارى عنا يف مت ّنعٍ معر ٍّ
ٌ
معارف تتصل بعلوم التصوير عىل عمومها .وأرضب
ينتظر استقواء فهومنا وارتفاقها ملقامه .وهي
أسايس
يف
تصويري
رص
مثاالً عن ذلك يف ما أسميه جوعاً وشبعاً برصياً يتصل بعن ٍ
ٍّ
ٍّ
بيئوي وجغرا ٍّ
ٍّ
برصي
صوري
أال وهو عنرص اللون .فإنسان اإلسكيمو الذي يعيش يف الدائرة القطبية هو ذو شبعٍ
ٍّ
ٍّ
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من اللون األبيض الزجاجي الشفاف الذي يس ّد أمامه أفق منظوره التصويري .وذلك بالطبع يقابل
جوعه البرصي عن اللّون األحمر القرنفيل أو اللون األخرض الزمردي املعدوم متاماً عنده يف حني
أنه يس ّد األفق املنظوري التصويري عند أهل جزيرة زنجبار األفريقية ،والذين ميثلون املك ّون
املضاد من ناحيتي الشبع أو الجوع املنظوري التصويري لسكان الدائرة القطبية .وبالطبع فهنالك
ما يضيّق وسع هذا البحث عن استيعابه من توسط بني الشبع والجوع وبالطبع لونها عىل مك ّون
مخفي ضمن هذا
معلوماتية الذهن .أما من ناحي ٍة أخرى تتصل بتشكيل الصورة املنظورية مام هو
ٌّ
الخفاء املعريف ،فام نسميه بعلم املنظور الخطّي الذي يعالج تكوين الصورة املنظورية ،وميارسه
التشكيليون واملصممون املعامريون .هو ذو صل ٍة ال يُستهان بها بالسلوك الذهني اإلنساين أرجو
أن أوضح هنا نزرا ً يسريا ً منه.

هنديس تتسبب فيه آلة البرص وهي العني .فاألرض تبدو يف
تخضع الصور املنظوريّة لنسقٍ
ٍّ
علوي حيث يلتقي هذان املستويان
يل يقابل السامء الذي يبدو يف شكل مستوى
ٍّ
شكلٍ مستوى سف ٍّ
وهمي يس ّمى خط األفق .كذلك يح ّد هذين املستويني مستويان آخران هام املستويان
يف مستوى
ٍّ
الجانبيان اليساري واليميني .هذه املستويات األربع تشكّل أكرب وأقرب أضال ٍع قاعدتها لعني
املشاهد ما يسمى مبستوى الصورة ،والذي هو شبه مستطيلٍ يقبع يف أقرب نقط ٍة تصويريّ ٍة من
العني ،ثم يتصاغر هذا املستطيل أو مستوى الصورة إىل أن يصل يف أقىص امتدا ٍد له بعيدا ً عن
عني املشاهد إىل ما يس ّمى أحياناً بنقطة التناهي البرصي أو بنقطة التاليش البرصي أحياناً أخرى.
وهنالك مستويان برصيان آخران ،وكالهام مستوى حقيقي لكنه غري منظور .املستوى األول منهام
هو مستوى يتطابق مع خّط األفق وميت ّد منه إىل تنصيف مستوى الصورة تنصيفاً أفقياً إىل مستويني
وعلوي ،فنس ّمي خط تالقيهام مبستوى النظر األفقي الذي يتطابق متاماً مع خط األفق .مثل
يل
ٍّ
سف ٍّ
مقسامً مستوى الصورة إىل نصفني يساري ومييني وميكن تسميته مبستوى
هذا الخط يتك ّرر رأسياً ّ
النظر الرأيس .تطابق مستوى النظر األفقي مع خط األفق يجعل من الثاين متحركاً إىل أعىل وأسفل
تبعاً لتحرك األول ،فريتفع خط األفق تبعاً الرتفاع مستوى النظر ،وبالتايل ينخفض بانخفاضه .ومبا
أن قاعدة الصورة البرصيّة األساسيّة أفقية وذلك بحكم وقوع العينية األفقي مع بعضهام البعض من
ناحية ،واستنادهام عىل قاعديت األرض والسامء كأكرب مك ّونٍ تصويري برصي من ناحي ٍة أخرى ،فإن
النسق األفقي للصورة املنظورية هو األكرث تأثريا ً يف الكيفية التي تنتظم بها مكونات هذه الصورة
وبالتايل الطريقة التي تتم مبوجبها رؤيتها.

وبالطبع تتباين هذه الصور تبعاً الرتفاع أو انخفاض مستوى نظر املخلوقات بحسب ارتفاع
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قامتها ،أي خ ّ
عم تراه الزواحف،
ط أفقها املنظوري .فالطيور ترى صور ًة تختلف يف تشكيلتها ّ
عم يراه الزراف وهو ينظر إىل صورة شجرة يسري نحوها يك يأكل من أغصانها،
وذلك كلّه يختلف ّ
وذلك بالطبع يخالف تنسيق صورة الشجرة نفسها يف عني سمك ٍة يف بركة ما ٍء صافي ٍة تقع محاذي ًة
أي من هذه الصور يلعب مستوى النظر يف مطابقته
لتلك الشجرة تحت فخذي هذه الزرافة .ويف ّ
ٍ
ارتفاعات
مع خط األفق دورا ً حاسامً يف شكل وتكوين هذه الصور .فالطيور وهي تحلق عىل
تفوق العرشة أمتار فوق مستوى سطح األرض ،يرتفع مستوى نظرها وخط أفقها املنظوري حتى
ليكاد أن يلتصق باملستوى العلوي لصورتها التي تراها حتى لتتوزع الصورة يف عني الطائر لتكون
نسبة مساحة السامء ترتاوح ما بني ثُ ن إىل خُمس الصورة .بينام تتم ّدد صورة األرض ملساح ٍة

تصل إىل ما بني سبعة أمثان إىل أربعة أخامس مساحة تلك الصورة .ولذلك بالتحديد يسمى
اإلظهاريون املعامريون مناظري مخططاتهم املعامرية املأخوذة من مثل ذلك العلو مبنظور عني
الطائر .ويختلف بالطبع منظور عني الطائر عن منظور عني السوائم .إذ تنعكس الصورة هنا متاماً
ٍ
أخامس مساحة الصورة التي تراها األغنام ،وذلك
فتحتل مساح َة السامء سبعة أمثانٍ إىل أربعة
ّ
بحكم انخفاض مستوى نظرها وبالتايل أفقها املنظوري الذي ال يتع ّدى ارتفاعه من سطح األرض
ما بني  40إىل  20سنتمرتا ً فام أدىن ،هي بالتقريب ارتفاع مستوى عيون األغنام عن سطح األرض.

مستنتج بصور ٍة طبيعيّ ٍة من هذا التصنيف هو أن الطيور يف تحليقها الفضايئ ،تتمتع مبنظو ٍر
ما هو
ٌ
يئ وذلك الحتالل األرض ألربعة أخامس مساحة صورتها املنظورية ،يف حني يفتقر
فيه افتقا ٌر سام ٌّ
منظور عني السوائم افتقارا ً أرضياً وذلك الحتالل السامء ألربعة أخامس مساحة صورتها .وبقراءة
واقع حال الطيور والسوائم يف بيئتيهام السامئية واألرضية .فالطيور ال تعاين كثري معانا ٍة كالسوائم
عم يف األرض من كثري مهددات .فهي تهرب
وذلك ألن واقع حالها يوفر لها نوعاً من األمان ّ
بأعشاشها إىل أعايل األشجار الباسقة ،أو إىل جز ٍر بحريّ ٍة نائي ٍة يقل فيها خطر املرتبصني بصورة
كبرية نسبياً .يف حني تظل السوائم صيدا ً سهالً ملفرتساتها ال تحميها سوى طبيعتها ككائن ولو ٍد
يحافظ بكرثة إنجابه عىل نوعه.
وبطبيعة الحال فال ب ّد أن ينطبع مردود شكل الصورة املرئية مقروءة مع واقع الحال البيئوي
ٍ
نسبي
إحساس
لكليهام الطيور والسوائم .فاالفتقار األريض ،وهو بالطبع نقصان مردود ،مقروءا ً مع
ٍّ

باألمان يجعل من الطيور – كام هي الصورة املعروفة عنها – بأنّها ٌ
مثال للسلم واملوادعة والحب.
ونراها كذلك مثاالً نادرا ً للتعاضد والتكافل األرسي يف بناء أعشاشها ،ويف إطعام صغارها ،حتى
صارت رمزا ً لذلك يتغ ّنى بها شعراء معنيون بالتعبري عن املشاعر اإلنسانية الدافئة.
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أما السوائم فهي دامئة االحتطاب ،تسري وهي يف غالب أمرها منكسة رؤوسها إىل أسفل ،باحث ٌة
عام تقتات به ،أو ناظر ٌة إىل إخوتها يف قطيعٍ ذي فحل ال ينقطع صوته املزمجر طيلة النهار وأجزا ًء
مقدر ًة من الليل وهو يقوم يتعشري إناث ذلك القطيع .فإذا ما علمنا أن مجموع ًة مقدر ًة من السوائم
رس أصدقاءها وال
كاألغنام والضأن قد صارت داجن ًة تعيش تحت حامية اإلنسان ،فواقع حالها ال ي ّ
أعداءها من الذئاب الذين كانوا تاريخياً يرتبصون بها قبل تدجينها .فهي تعيش بلف ٍة تاريخية كبرية
مل تتوصل رغم انقضاء دهو ٍر غري قصرية عليها بأنها ما هي سوى ذبائح مدخرة يستعملها اإلنسان
ٍ
ٍ
ٍ
انحطاط وغبا ٍء كثيف،
موات إال مع صفات
إحساس
يف طعامه .لذلك مل تلهم السوائم اإلنسان أي
فالذي يوصف بأنه (خروف) أو (غنامية) فهو يف سلمٍ متدنٍ من الغباء والحيوانية .ويبدو أن يف ذلك
تطابقاً يف واقع حالها البيئوي وأفقها املنظوري بالغ االنخفاض واالنحطاط األريض.
الشاهد أن اإلنسان هو الكائن الوحيد الذي مييش وهو منتصب القامة عىل قدميه ،هذا إذا ما
تجاوزنا عن انتصاب القامة الذي تنتهجه قردة الشامبانزي والغوريال يف بعض األحيان .وذلك
ينصف أي مامس ميثل قاعدة مثلث متساوي الضلعني يبدأ من رأس أي
استوا ٌء
يئ ّ
طبيعي فيزيا ٌّ
ٌّ
إنسانٍ يقف ُمفردا ً قامته عىل ظهر هذه البسيطة .كذلك يُعترب املنصف العمودي لهذا املثلث

كمحو ٍر للكرة األرضية مي ّر مبركزها ويخرتقها حتى ليمكن أن تدور حوله هذه الكرة متى ما وجدت
قوة الدفع الالزمة لذلك .وهذا استوا ٌء ت ّم كنتيج ٍة مبارش ٍة لتسوية وتعديل القامة اإلنسانية ضمن
أطوارها التكوينية .هذا االستواء له مستحقاتٌ معطا ٌة لإلنسان قد ال تتوفر معرفيتها له ،لكنها بالتأكيد
هي مستحقات أفاد منها اإلنسان دون أن تثري يف ذهنه تساؤالتٌ عن فعاليتها وفائدة تلك الفعالية
هي ما يجنيه منها بسالسة ويف طبيعية .ضمن هذه املستحقات ما يبدو أنه تركيبي ٌة معقد ٌة يف طريقة
تكوين الصور التي يراها اإلنسان يف ما يحيط به من مناظري .فلم يتساءل اإلنسان عن عملية الخداع
التصويري الذي متارسه أدوات البرص من تصغريٍ وتكبريٍ للصور املنظوريّة ،ومن ثم تعديلٍ وتسوي ٍة
برصي ال
برصية وصلت ح ّد استجالب صورة السامء لتلتقي باألرض يف خط األفق .وذلك خدا ٌع
ٌّ
وجود له كحقيق ٍة فيزيائ ّي ٍة واقع ّي ٍة ،بل هو محض صور ٍة تهرب إىل األمام كلام اقرتبنا منها ،مع ذلك
ٍ
تساؤالت تطمح يف تفسري
ألي
ت ُشكّل مدخالً معرفيّاً ال غناء لإلنسان عنه مل يحدث أن أخضع ِّ
منطق وقوعه بالقدر الذي يستجلب منه ما يحلو له من معارف .ولو الحظنا ودققنا يف طريقة تكوين
الصورة لرأينا يف تقسيامتها الثالثة التي قسمناها أمرا ً جلالً .إن خط األفق الذي يرتفع وينخفض
يتنصف متاماً يف عني ذلك اإلنسان املنتصبة قامته عىل سطح
يف مناظري عيون الطائر والسوائم ّ
ٍ
منخفض ظاهر
أريض ال تقع يف مرتفعٍ ظاهر اإلرتفاع أو
البسيطة إذا ما كان وقوفه يف منطقة استوا ٍء
ٍّ
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اإلنخفاض .فارتفاع قامة هذا اإلنسان املتوسطة ما بني القرص أو الطول الشاذين ،قد حدث أن كان
اتفاق اإلظهاريني املعامريني عىل أن ارتفاع العني املبرصة لهذه القامة يبلغ  165سنتمرتا ً بالتقريب.
وهذا هو ارتفاع القامة الذي يؤدي إىل تنصيف صوريت األرض والسامء حيث يتوسط مستوى
الصورة األفقي أو خط أفق هذه الصورة متاماً .وذلك بالطبع يتخالف مع منظور الطيور ذي االفتقار
الساموي ،أو منظور السوائم ذي االفتقار األريض .فصورة املنظور اإلنساين هي بطبيعة حالها
صور ٌة متوازن ٌة ال افتقار أرض ًّيا وال سامئ ًّيا يعرتيها .وبالطبع والبداهة فضمن ما أ ّدى إىل ما يتمتع به
اإلنسان من وسعٍ ذهني يفوق به الطيور والسوائم ،فهو االنعكاس الذهني للمناظري مبا ميثله للبرص
من مردو ٍد يف تكوين الذهنية اإلنسانية ،ومبا يلعبه التوسط املنظوري لإلنسان ونفيه لالفتقارين
األريض والساميئ.

مع ذلك فدورة أخرى للجغرافيا تعيد تكوين الصور املنظوريّة اإلنسان ّية وتعيد تخليط سامت
افتقارها التي فارقها اإلنسان مر ًة أخرى فتعيد تصنيفه مستدل ًة بهذه العودة اإلنسانية للحيوان الذي
توسط منظوره .فالصورة التي يراها إنسان أعايل الجبال تختلف عن
فارقه باستواء قامته ومن ثم ّ
الصورة التي يراها ساكنو عميق الوهاد ،وتختلف كذلك عن من يراها ساكنو األرايض املنبسطة
كام هي الصحاري واملنبسطات السهلية يف شامل أفريقيا والرشق األوسط .ومن ذلك ميكننا أن
ننظر إىل اإلنسان كام هي الطيور املحلقة يف أعىل مرتفعات الرشق األقىص كام هي منطقة جبال
الهماليا أو هضبة التبت الصينية ،وننظر إىل مطالعته صورا ً أشبه مبا تراه الطيور يف تحليقها كام
هي مطالعة صورة سور الصني العظيم التي ت ُرى كام تطالع الطيور مناظريها .بنفس القدر الذي
ينكس فيه األورويب برصه إىل األسفل تبعاً لبيئته السكنية التي يختارون لها عادة وهادا ً أو سفوح
يسهل بناء القالع أو الحصون وأسوارها الحجرية العالية ذات الربوج عليها .ونالحظ التصاق
ّ
أودي ٍة
هذا املك ّون املعامري بالطبيعة واحرتامها كام هي الطبيعة التصميميّة ملباين مرسح الكولوسيم
الروماين ذو الدرجات املنحدرة إىل أسفل حيث تبدو االستفادة تصميمي ًة من الشكل الطبيعي
املنحدر واملتدرج للتلة التي بني فقط بنحتها وتشذيبها .كذلك نالحظ التداخل املميز ملبنى
البارثنون ،ذو األصول األثينية التي تواصل عطاءها املعامري يف العرص الروماين ،بالطبيعة وتداخله
مع أشجا ٍر باسق ٍة يف السفح الجبيل الذي شيّد عليه .وبالطبع فاحرتام الطبيعة وتحويرها معامرياً
تعترب عقيد ًة معامري ًة أوروبي ًة ثابت ًة ما زالت تفعل فعلها إىل يومنا هذا .وهي بالطبع الرافد الذي بصم
ببصمته عىل كيفية تصميم املسارح ودور املشاهدة تاريخي ًة كانت أم معارصة.
ح
ومبراجعة السلوك الذهني الذي يرتبط بصل ٍة ما بهذا املك ّون البرصي التصويري .فالناظر من سف ٍ
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من سفوح جبال الهماليا إىل ما ميتد أمامه من شاهقات أو لصورة سور الصني العظيم ميتد إىل ما
ال نهاية له ،يرى صور ًة تبعث يف نفسه إحساساً طاغياً بالضخامة والالنهائية ،ومعها بالطبع إحساساً
جه ًة مبارش ًة إىل دواخله للتواضع
بضآلته وقلّ ِة حيلته مقارن ًة مع ما يراه .وهذه بالطبع تدعوه دعو ًة مو ّ
التكب والخيالء مام يدعم يف نفسه التسامي الذي يحلّق به يف أجواء الروحانية
والتزام الوهيطة وترك
ّ
وما فيها من سلّمِ وموادع ٍة تتشابه مع سلّم ووداعة تشتهر بها الطيور .ولو تأملنا صور ًة منظوري ًة لسور
الصني العظيم لرأينا صور ًة أقرب ملا تراه الطيور من مناظريٍ محلقة .وذلك يكاد يتطابق كمنظو ٍر مع
مجمل صو ٍر يراها إنسان الرشق يف هضبة التبت أو يف جبال الهماليا أو يف مرتفعات فيتنام أو يف تالل
فكل مناظري هؤالء كأمنا هي مناظري طيو ٍر محلقة.
وأودية الجزر اليابانيةّ .
وتتعاكس متاماً صور الطيور املحلقة مع ما يراه اإلنسان األورويب من مناظريٍ محصور ٍة داخل
ج
جدران القالع والحصون املقامة عىل السفوح واملنحدرات الجبلية .فالناظر إىل شار ٍع متعر ٍ
أي قري ٍة أو حارض ٍة أوروبية ،أو الجالس عىل مد ّرجات مرسح الكولوسيَم
ومنحد ٍر إىل أسفل يف ّ
يشاهد املصارعة الرومانية القدمية التي رمبا تنتهي إىل مقتل أحد املتصارعني .أو مشاهدة عبيد
مفتوح بابها إىل أقفاص أسو ٍد مج ّوع ٍة خصيصاً يك تهاجم هؤالء
يطلقون داخل حلبة مصارعة
ٌ
العبيد وتلتهمهم أمام املشاهد الروماين الذي يستمتع مبثل هذه املشاهد وهو يحتيس من قناين
خمورهم املعتقة .مثل هذه املناظري تتميز بأن طبيعة النظر إليها يقوم عىل تنكيس الرأس كام هي
حص سوامئي ملكونات صور ٍة يزداد صغر حجمها كلّام تباعدت
السوائم .وما تراه من رؤى فيه تف ّ
إحساس بكرب مقارن يف هيئة
عن عني املشاهد مام يبعث يف املشاهد إحساساً بضآلتها وبالتايل
ٌ
املشاهد مام يبعث فيه شعورا ً بالخيالء والتكرب .فالناظر إىل مبنى ال (كولولس ّيم) الروماين ،أو معبد
البارثنون األثينوروماين ،فإنه سيستشعر أوالً كثافة وقوة اإللتصاق بالطبيعة مضافاً إىل ما ذكرناه من
تنكيس للرأس ،وما يتبع ذلك من مناظر بالغة البشاعة يُرى فيها حياة اإلنسان مهدر ًة تحت رغبات
ذلك االحتطاب السوامئي الدفينة كام هي يف مشاهدة عملية افرتاس العبيد يف مرسح هوا ٍء طلق.
طبيعي أن يتامثل أهل مرشق الشمس مع مرشق شمس الروح ،فيصريوا كأمنا
لذلك فكأمنا هو
ٌّ
هم الطيور املحلّقة يف وداعتهم ومساملتهم ،يف حني يقبع أهل مغرب الشمس مع مغرب شمس
وإحتطاب سوامئي .أما عند النظر إىل حالة التوسط
الروح وما مييز غروبها من بروز حيوانيّ ٍة كثيف ٍة
ٍ
املنظوري يف سهول وصحاري منطقة الرشق املتوسط فنالحظ وجود توازنٍ
يئ
ٍّ
افتقاري سام ٍّ
وأريض ،ما يؤدي إىل اعرتاف إنسان تلك املناحي بحيوان ّي ٍة فيه فال ينفيها كام ينفيها النريفانيون
الرشقيون ،ويحرتم كذلك روحانية ساموية ال ينفيها كام ينفيها الغربيون األوروبيون ،ويف ذلك
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توس ٌ
ين ال يحدث إال يف منطقة مهبط األديان الساموية الثالثة اليهودية واملسيحية
ط
ٌّ
مادي روحا ٌّ
واإلسالم ،منطقة الرشق األوسط.
طبيعي كذلك أن نرى يف هذين املثالني – تحليقاً أو احتطاباً – متاثالً وتطابقاً مدهشاً ما بني
ٌّ
الجغرافيا الطبيعية والجغرافيا الثقافية وما يدعمهام من علمٍ منظور .وذلك شأ ٌن يتطلب املزيد من
البحث والتقيص يك يبوح مبا يحمله يف داخله من أرسار.
خ يختص
ونختتم هذه الجزئية البحثية مبالحظ ٍة مصاحبة ،أن التاريخ املرصود عن عاملنا هو تاري ٌ
ني واحد ٍة تغفل تاريخ الثقافة وما أفرزه من جغرافيا ميكن
خ مقرو ٌء بع ٍ
بالدولة ومؤسسيتها .وذلك تاري ٌ
أن يُقرأ خاللها مدى متحور اإلنسانية حول محاور قيم الثقافة العليا ،أو بالتايل فإ ّن جفاءها عن
ٍ
ٍ
ين عن االنتظام يف سلك دوائر جغرافيا الثقافة ،قد يصل
كمسببات
ذلك ما ميكن أخذه
لتجاف إنسا ٍّ
يبي مدى
إىل اعتبار عدم القبول مبا تطرحه من قيم .وبالطبع ميكن أن يستتبع ذلك ٌ
أدب مقارن ّ
متس ٍ
ك بالقيم العليا أو عدمه .ويف هذا الصدد أظن أنه من
مالءمة منظوم ٍة مجتمع ّي ٍة مع ما ت ّدعيه من ّ
املمكن النظر يف شأن غياب مصطلح جغرافيا الثقافة .فهو بحكم الجفاء األورويب عن هذه القيم،
فطبيعي أن يكون انعكاس ذلك ال ينحرص داخل حدود هجر جغرافيتها وحسب ،بل يتعدى ذلك
ٌّ
حرب خفيّ ٍة بني طفوليّة ويفاعة القيم األوروبية ،وبني باهر املثل العليا الثقافية يف الرشق
إىل حالة
ٍ
األوسط والرشق األقىص.
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العلم والدين ..بداية كل األشياء
هل يمكن أن تكون هناك نظرية واحدة لكل األشياء؟

هانس كونغ Hans Kung

[*]
[[[

هذه الدراسة للفيلسوف والالهويت السويرسي املعارص هانس كونغ ،مثري ٌة إلشكاليات شتى
ال سيام لجهة قوله بنظرية النسبية املعرفية التي تنطبق عىل الدين والعلم .األمر الذي يستدعي
التعامل مع هذا النص تعامالً نقدياً عىل الرغم مام يذهب إليه يف اعتبار العلم والدين بداية كل
كتاب شهريٍ له بعنوان:
األشياء يف الوجود .يف هذه الدراسة التي هي ترجم ٌة للفصل األول من
ٍ
كل األشياء” .يتناول كونغ العالقة بني الرؤية األنطولوج ّية للوجود وواقع ّية
“العلم والدين ـ بداية ّ
الخلق الفيزيايئ ،وذلك انطالقاً من مبدأ التالزم الوثيق بني الدين والعلم يف النظر إىل الوجود وإن
بلغ ٍة مختلف ٍة .من الجدير هنا لفت عناية القارئ إىل تض ّمن هذه املقالة جملةً من اإلشكال ّيات
املركز ّية ،كام سبق وأرشنا .لعل أبرز ما يطرح بهذا الخصوص نظر ّية التكامل بني العلم والدين
مبعنى التفاعل النقدي والبناء بينهام .وانطالقاً من هذه الفرضية يدعو كونغ إىل نفي جميع أمناط
املطلقات سوا ًء يف العلم أو يف الدين ،كام أنّه يعترب الالهوت علامً البدّ وأن يخضع ملنهج
التجربة والخطأ .وهذا كام نرى يؤدّي إىل انسحاب سلبيات العلم من النسب ّية وإىل عدم القطع ّية
يف الدين أيضاً ،وعليه فال حقيقة غائ ّية ميكن الوصول إليها .فمرشوع كونغ للتالحم بني العلم
والدين ورفع التناقض بينهام ،هو يف الحقيقة ٌ
تنازل من جانب الدين لصالح العلم ليصبح الدين
مرفوض وعو ٌد عىل بدء.
ٌ
فرض ّي ًة قابل ًة للنقاش واألخذ والرد ،وهذا

«المحرر»

بكل نتائج أبحاثهم التي اكتشفوها ،وتفكَّروا فيها ،وأكّدتها لهم
يحق لعلامء الفيزياء أن يفتخروا ِّ
ّ
التجارب .كام يجب عىل باقي العلامء -يف الواقع -أن يعودوا باستمرار لهذا العلم األسايس ،الذي
*ـ فيلسوف والهويت سويرسي معارص (.)......- 1922

ـ العنوان األصيل باألملانيةDer Anfang aller Dinge: Naturwissenschaft und Religion :
Hans Küng
ـ املصدرPiper Verlag GmbH, Munich 2005:
ـ العنوان األصيل باإلنكليزية)The Beginning of All Things ( Science and Religion :
املصدر باإلنكليزية)Published June 1st 2007 by William B. Eerdmans Publishing Company, 2007 (220 pages :

ـ نقله من األملانية إىل االنجليزية جون بودن.
ـ ترجمة :د .صالح الدين عثامن  -د .بهاء درويش
ـ مراجعة :د .جاد مقديس من فريق مركز دلتا لألبحاث املع ّمقة.

والدينر ..غتسال
العلم با
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يخترب ويحلّل الجزئيّات األ ّوليّة والقوى األساسيّة للواقع املادي .من هنا ميكننا أن نفهم أنّه عىل
أساس النجاحات العظيمة املنجزة التي ال خالف عليها والتي تحققت ،يتوقع بعض علامء الفيزياء
«لكل يشء»،
ّ
أنّه سيكون من املمكن يف يوم ما سرب غور الكون .أ ّما كيف؟ فمن خالل إيجاد نظريّ ٍة
ولكل يش ٍء ميثّل صياغ ًة ( )formulaللعامل ميكنها حلّ األلغاز العميقة
ّ
لكل القوى الطبيع ّية،
أي ّ
لكوننا ،لعاملنا ،وبالتايل تفسري الواقع ّية كلّها عن طريق الفيزياء.
لغز الواقعية
خ طويل .لقد كانت يف األصل تعني «النظام» .جاء أ ّول
للكلمة اليونانيّة «الكون  »cosmosتاري ٌ
ذك ٍر لها يف «هومريوس» يف القرن الثامن قبل امليالد لتعني الجيش املنظّم .ثم أصبحت تعني
«الزينة  ،»decorationوهو املعنى الذي اختربه فيثاغورس أ ّول م ّر ٍة يف القرن السادس قبل امليالد.
وأخريا ً ،فمع بداية العرص الذي نعيشه ،صارت تعني «انسجام» الكون ،ثم استخدمت بعد ذلك
كل
لتعني «نظام العامل» والكون .من هنا فإ ّن كلمة «الكون  »cosmosتعني العامل من حيث إنّه ٌ
منظّ ٌم .أو الكون يف مقابل الفوىض.
إ ّن كلمة «العامل  »universeتعني «التح ّول إىل الواحد» مشتقّة من الكلامت الالتينيّة ,unus
«الكل املك ّو ُن
ُّ
 .vertere, versumمن حيث إنّها وحدةٌ .ومن ثم فإذا شئنا الدقّة ،فإ ّن «الكون» يعني
من أجزائه» .من هنا فإين يف هذا الكتاب سوف أستخدم مصطلحي « ،»universeو«»cosmos
مبعنى واحد ،محاوالً أن أصل إىل أصل ومعنى الكون.
اللغز الثنائي A Twofold Riddle

كل األشياء» عىل سؤا ٍل ذي شقني:
ينطوي هذا العنوان البسيط «بداية ّ

السؤال الرئييس عن «البداية بصفة عامة» :ملاذا يوجد الكون؟ ملاذا مل يكن غري موجود؟

السؤال حول «الظروف املحيطة بالبداية» :ملاذا الكون عىل ما هو عليه؟ ملاذا له هذه الخصائص
املع ّينة الحاسمة لحياتنا البرشيّة وبقائنا؟
أقل من أصل الكون ووجوده ككل ،أي الواقع ّية ككل.
املسألة إذا ً ،ليست ّ

ولكن ،ما هي «كل ّية» هذه الواقع ّية؟ هل هي فقط «الطبيعة» ،أم أنّها «الروح» أيضً ا؟ هل ميكن
للعلوم أن تدرج الروح أيضاً كموضو ٍع لها؟ وهل يجب علينا يف بعض الحاالت أن نعتقد بوجو ِد
كل منها من نو ٍع مختلف؟ «كون متع ّدد» ،وإن مل يكن هذا ليكون
أكرث من كونٍ واحد؟ بأكوانٍ ع ّدةٌّ ،
ٍ
ٍ
يل
أي مالحظ ٍة مبارشة؟ ما هي الواقعيّة؟ سوف أبدأ من
أكرث من مج ّرد
افرتاض لن تدعمه ّ
وصف أو ٍّ
«كل» ما هناك.
«كل األشياء» .الواقع ّية هي ّ
وكاملٍ يحوي ّ
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صاغ الناس يف العصور الوسطى أسئلتهم صياغ ًة غرضيّةً :ما الغرض من يشءٍ ما؟ أ ّما يف
العصور الحديثة ،فقد ُوضع السؤال بطريق ٍة غائ ّية :ملاذا اليشء هو عىل ما هو عليه؟ كيف صنع؟
كل يشء ،يجب أن
م َّم يتكون؟ وما هي القوانني التي يستجيب لها؟ إذا ما أردنا أن نعرف ما هو ّ
كل يش ٍء للوجود .إذا أردنا أن نعرف ما هو الكون ،يجب أن نعرف كيف أىت
نعرف كيف جاء ّ
للوجود .لقد كان ما فكّر فيه غالباً املفكّرون نظريًّا يف أوائل العرص الحديث ،وما اكتشفته التجارب
كل أشكال املقاومة وحارب من أجل صور ٍة جديد ٍة للعامل شيئاً مبهرا ً.
وصمد أمام ّ
واليوم ال يجب أن نفهم تاريخ العامل فقط من حيث كونه تاريخ اإلنسان (ذلك الذي امت ّد ملئات
اآلالف من السنني) ولكن من حيث كونه التاريخ الحقيقي للعامل الذي امت ّد منذ  13.7بليون عاماً
منذ االنفجار العظيم.
كل حال ،لقد احتاج «النموذج» الفيزيقي الفليك للعامل ،وهو األساس العلمي للصورة
عىل ّ
الحديثة للعامل ،ألربعة قرون من الزمان ليك يتأسس.
النموذج احلديث للعامل :كوبرنيقوس ،كبلر ،جاليليو
ين النزعة ،ولكن رجالً من رجال الكنيسة (من بولندا إىل أملانيا) يُدعى نيقوالس
مل يكن عالِامً علام َّ
كوبرنيقوس (1543 – 1473م) ذلك الذي تب ّنى فكرة أريستاركوس من مدينة ساموس Aristarchus of
( Samusالقرن الثالث قبل امليالد) ،وعىل أساس مالحظاته وحساباته وتفكريه الهنديس الحريك ،ق ّدم
ثوري بالفعل للعامل .عىل كل حال ،فإنّه كان قد درس يف إيطاليا وق ّدم – كام هو
ج
التص ّور الرائع لنموذ ٍ
ٍّ
معروف -يف كتابه (ستة كتب يف ثورات امليادين السامويّة (De revolutionibus orbium coelestium
أحل فيها هذه الصورة
 [[[)Six Books on the Revolutions of Heavenly Spheres ،libri V1نظريّ ًة ّ
ٍ
محل النموذج التقليدي املغلق للعالِم الذي قدمه بطلميوس  ،Ptolemyوالذي كان يثبت بشكلٍ
متزايد
ّ
ٍ
فرتات زمن ّي ٍة أطول ،بنموذج شميس املركز.
عىل عدم موافقته لحساب أماكن الكواكب عىل
ري عىل صورة
لقد كان هذا تغريا ً يف النموذج اإلرشادي بامتياز ،بدأ يف الفيزياء ثم أصبح له تأث ٌ
العامل الكاملة وميتافيزيقا اإلنسان .لقد أصبح هذا التح ّول الكوبرنيقي هو البداية لعد ٍد آخر من
التحوالت الثوريّة األساسيّة التي تشكّل ما يُعرف بالحداثة .كام أنّه املثال األ ّويل ملا نعنيه «بالتح ّول
يف النموذج اإلرشادي» .إنّه أكرث من كونه مج ّرد تغيريٍ يف «طريقة التفكري» شكّل رؤيتنا العامليّة
[[[ -راجع)N. Copernicus, De revolutionibus orbium coelestium libri Vi (1543 :
طبعة نقدية جديدة)Hildesheim, 1984( .
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للزمن ،إنّه التغيري الذي وصفه توماس كون بأنّه «املجموعة الكاملة للمعتقدات والقيم واآلليات
التي يشرتك فيها أعضاء مجتمعٍ ما»[[[.

أكّد يوهانز كبلر ( )1630 – 1571ـ الذي درس الالهوت الربوتستانتي يف توبنجن -Tubingen
ححه أيضاً .ثم تحول كبلر بعد
هذا النموذج للعامل الذي قدّمه كوبرنيقوس بطريق ٍة نظريّ ٍة محض ٍة وص ّ
ذلك إىل الرياضيات والفلك :ليست مدارات الكواكب دائريّ ًة ولكن بيضاويّة.

لقد أصبحت قوانني كبلر الثالثة لحركة الكواكب هي أساس كتابه «الفلك الجديد an
 .[[[)Astronomia nova) 1609ولقد أصبحت املعرفة التي ميكن اختبارها تجريبياً وتلك التي
ميكن قياسها ،هي فقط التي ميكن بها تفسري الطبيعة .ومع هذا- ،بالنسبة لكبلر -إ ّن الفليك صاحب
كل
إلهي يف عامل ّ
انسجام
النظرة الفلسفيّة الكليّة ال يستبعد معه االعتقاد يف وجود إل ٍه خالقٍ أو
ٍ
ٍّ
األشياء والعالقات ذات األساس الريايض[[[.
بدا هذا النموذج الجديد للعامل مه ِّد ًدا للصورة التقليديّة للعامل ،وذلك عندما اكتشف الريايض
والفيزيايئ والفيلسوف اإليطايل جاليليو جالييل ( [[[)1642 – 1564بالتلسكوب (املصنوع بنموذج
هولندي) أوجه كوكب فينوس ،وأربعة أقام ٍر من أقامر كوكب املشرتي ،وحلقات الكوكب زحل.
نجوم مفردة .بهذا التأكيد
كام اكتشف أيضاً أ ّن الربيق الغائم لدرب الل ّبانة  milky wayيتك ّون من
ٍ
للنموذج الكوبرنيقي غري القابل للدحض ،والذي وفقاً له تدور األرض حول الشمس ومن خالل
تقديم التجارب الكم ّية (قوانني البندول والجاذب ّية) أصبح جاليليو مؤسس العلم الحديث.
لقد وضعت اآلن األسس للربهان عىل قوانني الطبيعة والبحث غري املحدود فيها .لقد أدرك
جاليليو نفسه كيف ته ّدد أبحاثه الرؤية اإلنجيل ّية للعامل .لقد أراد من حيث املبدأ أن يكتب الطبيعة
بلغة الرياضيات ،وأن يجعل لكتابها الجديّة نفسها التي «لكتاب اإلنجيل» .لقد أوضح يف رسال ٍة كتبها
لبندكتني كاستيليل  Benedictine Castelli 1613آراءه يف العالقة بني الإنجيل واملعرفة بالطبيعة :لو أ ّن
ٍ
املعرفة العلم ّية يقين ّية وتناقض ما جاء يف اإلنجيل ،فإنّه من الرضوري تقديم تفسريٍ
جديد لإلنجيل[[[.
[1]- T.S. Kuhn, the Structure of Scientific Revolutions. 2nd ed.

(الطبعة الثانية) .بحاشية.)Chicago, 1970) 175 .
[[[ -راجع  ,)J. Kepler, an Astronomia nova (Prague, 1609يف األعامل الكاملة (Munich, 1937, vol.3; The New
.)Astronomy Cambridge, 1922
)[3]- V. Bialas, Johannes Kepler (Munich 2004
وخاصة الفصل الثالث  ”,The Harmony of the World “ ,يقدم صورة كاملة عن كبلر
[4]- G. Galilei, Dialogo (1632); Dialogues Concerning Two New Sciences (New York, 1954).
[5]- Galilei, letter to B. Castelli, 21 December 1613, in Opere, vol.5 (Florence 1965), 281, 88.
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ولكن ماذا كان ر ّد فعل الكنيسة أمام هذه الصورة الجديدة للعامل؟ كيف كان رد فعلها أمام هذا
الكل؟ هذا التغيري يف النموذج اإلرشادي؟
ّ
التغيري الكوبرنيقي
الكنيسة ضد العلم
من املعروف -وهو أم ٌر له داللة -أ ّن كوبرنيقوس أخّر نرش أعامله إىل ما قبل وفاته بفرت ٍة قصري ٍة،
خوفاً من القامئة الكاثوليكيّة الرومانيّة للكتب املمنوعة ومن النار .هل كان هذا مثاالً للخوف
الكاثولييك الروماين من الفلسفة الطبيعيّة الجديدة ،والعلم الطبيعي الجديد؟ ال ،إذ قد ُرفض عمله
نظري
أساس
من قبل املصلحني لوثر و فيليب ميالنكتون  .Melanchthonوألنّ عمله أُعطي له
ٌّ
ٌ
ويُقال أنّه قُدم فقط كافرتاض ،فلقد اعتقدوا أنّه من املمكن عدم االنتباه له .ثم إ ّن كوبرنيقوس
كان قد ُوضع ضمن املمنوعني فقط عام  ،1616عندما وصل موضوع جاليليو لذروته .ومن وقتها
أصبح الدين ق ّو ًة مضا ّدةً ،والكنيسة الكاثوليك ّية مؤسس ًة شيمتها الرقابة وتسجيل األسامء املمنوعة
واالستجوابات ،بدالً من أن تهتم بالفهم والجهد والقبول ملا هو عقالين.
ففي عام  1632تم استدعاء جاليليو لالستجواب ،واتهم بأنّه تخطّى بنظريّته يف مركزيّة الشمس
ربا مل يذكر جاليليو االقتباس الذي ينسب له كثريا ً
التي أعلنها عام  1616خطاً ُينع تخطّيه .نعمّ ،
«ومع هذا فها هي األرض تدور» ،كام أنّه مل يتم تعذيبه -كام يُزعم غالباً -إالّ أنّه من الثابت أ ّن
الضغط كان كبريا ً لدرجة أنّه يف  22يونيو  1633اعرتف بأ ّن خطأه كان خطأً كاثوليكيًّا مقدساً .ولقد
حكم عليه باإلقامة الجربيّة يف فيلته الكائنة يف مقاطعة «أرسرتي  ،»Arcetriوهناك فقد جاليليو
أعوام مع مجموع ٍة من طالبه ،وكتب كتابه يف امليكانيكا
برصه بعد أربعة أعوام ،وعاش بعدها مثان
ٍ
وقوانني الجاذب ّية الذي كانت له أهم ّي ٌة بالغ ٌة للتط ّور الالّحق يف علم الفيزياء.
«وفقاً للحالة الحاليّة «ألبحاث جاليليو» ال خالف عىل أ ّن املكتب املقدس Holy Office
عم ات ّهم به» .بهذه
يف  1633أطلق حكامً خاطئاً ،ولقد كان جاليليو مسؤوالً مسؤوليّ ًة جزئيّ ًة ّ
الكلامت يُعارض مؤ ّرخ الكنيسة الكاثوليكيّة جورج دنزلر  Georg Denzlerيف كتابه املعنون (ال
نهاية لحالة جاليليو  [[[)No End to Galileo Caseاملدافعني عن الكنيسة الكاثوليك ّية الرومان ّية
النشطني حتى يومنا هذا.

[1]- G. Denzler, “Der Fall Galilei und Kein Ende,” Zeitschrift Fur Kirchengeschichte 95, no.2 (1984):
هنا 223- 33, 228
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يعب عن سوء حظ؟
هل كان خالف جاليليو مع الكنيسة حدث ًا مفرد ًا ّ
ال ،لقد كانت سابقة س ّممت العالقة بني العلم الناشئ الجديد والكنيسة والدين ،خاص ًة أنّه يف
الفرتة التالية أيضاً مل يتغّري اتجاه روما ،بل عىل العكس أصبح أقوى يف مواجهة تق ّدم العلم (وبعد
لكل من لوثر والربوتستانت
ذلك خاصة بالنسبة ألبحاث تشارلز دارون) .وبعد االستبعاد الكاريث ٍّ
من قبل روما ،تال واقعة جاليليو شبه هجر ٍة جامعيّ ٍة للعلامء من الكنيسة الكاثوليكيّة ورصا ٍع دائمٍ بني
ني االستجواب -مل يعد هناك يف إيطاليا وأسبانيا حتى
العلم والالهوت الدائم .وبالتايل – تحت ّ
القرن العرشين علام ٌء يستحقون الذكر .ولك ّن القمع الكنيس مل يستطع االستمرار يف مواجهة أدلّة
العلوم الطبيع ّية.
انتصار العلم
مل تستطع حتى روما أن توقف انهيار بنية العصور الوسطى للعامل ،ومل تستطع أن توقف علمنة
 demystificationالطبيعة والتغلّب عىل اعتقاد العصور الوسطى يف الشياطني والسحر والخرافة.
وبعد خمسني عاماً من اتهام جاليليو وعندما كانت الكنيسة الكاثوليك ّية يف ق ّمة مقاومتها لالصالح
ومقاومة الشعور السائد باالنتصار يف العرص البارويك ،ت ّم تصوير رؤية العصور الوسطى القدمية
يف كنيسة سان اجنازيو  San Ignazioللجزويت يف روما :كان صحن الكنيسة بأكمله مزيّناً بجداريّ ٍة
وكل املالئكة والقساوسة ،كام لو كان التلسكوب مل يُخرتع
ضخم ٍة تص ّور السامء بزينة الثالوث ّ
أي تغريٍ بارادميي يف الفلك والفيزياء .ولكن عىل املدى الطويل ،مل يستمر هذا
بعد ومل يحدث ّ
عب عنه التصوير -ض ّد الثورة العلميّة .ومل تعد السلطات التقليديّة مع الوقت مقنعة.
الوهم -الذي ّ
لقد ق ّدمت واقعة جاليليو ماد ًة ملرسح ّي ٍ
ات كثري ٍة :للامركيس برتولت بريخت ،Bertolt Brecht
واليهودي ماكس برود  ،Max Brodوالكاثولييك جرترود فون لفورت ،Gertrud von Le Fort
الخاصة عىل
وغريهم .بل لقد أدهش األب جون بول الثاين يف أيامنا هذه -والذي تع ّد أحكامه
ّ
تحديد النسل وقبول املرأة كراعي ٍة يف الكنيسة خاطئ ًة متا ًما مثل خطأ سابقيه عن الفلك والفيزياء-
العلامء واملؤرخني مبالحظته الغامضة الخاصة بواقعة جاليليو .لقد أعلن مبنتهى الجديّة عام 1979
– بعد  350عاماً من وفاة جاليليو -أنّه يريد فتح تحقيقٍ يف واقعة جاليليو.
ح يف كلمته التي ألقاها بتاريخ  31أكتوبر  1982اإلقرار
ولكن عندما انتهى التحقيق ،تج ّنب بوضو ٍ
بذنب سابقيه ،واستجوابات الهيئة املسؤولة عن الدفاع عن املباديء الكاثوليك ّية ،ونسب الواقعة التي
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مل يح ّددها بدقّة «ألغلبيّة الهوتيي هذا الزمان» .لقد كان هذا «إحياء جديدا ً مل يحدث»[[[.

وعىل كل ،لقد أعادت أسام ٌء بارز ُة إحياء جاليليو ،إذ تأكّدت يف الواقع اكتشافاته بعد مرور
جيلني بواسطة عامل الرياضيات والفيزياء والفلك -والذي ال يقل متيزا ً عن جاليليو -سري اسحاق
نيوتن ( )1727 – 1634والذي كان أستاذا ً يعمل يف جامعة كامربدج .ففي كتابه “املبادئ الرياضيّة
للفلسفة الطبيعيّة”[[[ املنشور  1687صاغ نيوتن ثالثة مبادئٍ يف امليكانيكا وقانونه يف الجاذبية-
وهو ما كان قد تم اكتشافه قبل ذلك بعقدين من الزمان -وهي جميعها تنطبق عىل حركة األجرام
الساموية .ومن ثم فقد أمكن وجود «ميكانيكا سامويّة» .إ ّن ق ّوة الجاذب ّية نفسها التي تجعل التفاحة
تسقط عىل األرض ،هي ما تربط القمر باألرض .وكذلك اكتشف نيوتن طبيعة الضوء والكهرباء،
كل منهام
كام اخرتع الحساب يف الوقت نفسه الذي اخرتعه ليبنتز .وإذا كان كبلر وجاليليو قد ق ّدم ٌّ
عنارص لنظريّ ٍة شاملة ،فإ ّن نيوتن قد استطاع من اكتشافاتهام واكتشافات غريهام أن يصيغ نظاماً
جديدا ً مقنعاً للعامل ،أمكن الربهان عليه بصور ٍة عقليّ ٍة وبقوانني رياضيّ ٍة وكميّ ٍة دقيقة .وعىل هذا
املؤسس الثاين للعلم الدقيق ،أي مؤسس الفيزياء النظريّة
النحو أضحى نيوتن – بعد جاليليو –
ّ
الكالسيكيّة.
ومل يضع أح ٌد صورة نيوتن الردية الحتميّة والواقعيّة للعامل موضع سؤا ٍل إال مع بداية القرن
العرشين من خالل النظريّة النسبيّة ألينشتني ونظريّة (الكم) الكوانتم.

هنا أصبح من الواضح أ ّن الفيزياء ال ميكنها قطعاً وصف العامل عىل ما هو عليه ،مستقالً عن
املنظور الذي يراه منه املالحظ كام افرتض نيوتن .ليست نظرياته ومناذجه أوصافاً دقيق ًة للواقع
عىل املستوى الذ ّري (الواقعيّة الساذجة) ،ولك ّنها محاوالتٌ انتقائيّ ٌة ورمزيّةٌ ،تص ّور بُنى العامل
ومسؤول ٌة عن ظواهر معيّن ٍة قابل ٍة للمالحظة :واقعيّة نقديّة تدرك الواقع الفيزيقي ليس ببساط ٍة من
خالل املالحظة ولكن باالشرتاك مع تفسريات وتجارب[[[.
[[[ -راجع :األبحاث بواسطة مؤرخ العلم م .سيجرى « M. Segreضوء عىل حالة جاليليو”  Light on the Galileo Caseمجلة
 .Isis (History of Science Society) 88، 1997: 484 – 504يبني هذا امللف كيف عاد القس جون بول الثاين  1992يف رأيه الذي
أعلنه عام  .1979راجعSegre, “ Galileo: A ‘Rehabilitation’ That Has Never Taken Place,” Endeavour 23, no.1 :
Segre, “Hielt Johannes Paul II sein Versprechen?” in Der Ungenandigte Galilei. Beitrage .23-(1999): 20
.11-zu einem Symposiun. Ed., M. Segre.and E. Knobloch.(Stuttgart 2001), 107
[2]- I. Newton, Philosophiae naturalis principia mathematica (London, 1687; 3rd ed.
طبعة جديدة من مجلدين .Cambridge, Mass 1972 - 1726
.الفصل السابع [3]- I. G. Barbour, Religion and Science (San Fransisco, 1998),
عامل الفيزياء والالهويت الشهري الذي ميز نفسه بالحوار بني الدين والعلم وقدم تحليال علميا وفلسفيا دقيقا لالختالفات االبستمولوجية بني
الفيزياء الكالسيكية والفيزياء الحديثة.
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الوصف الفيزيقي للبداية
يف النموذج اإلرشادي ذاته الذي وضعه نيوتن ،تال ذلك حسابات دقيق ٌة واكتشافاتٌ أخرى
كثرية ،إىل أن أصبحت الفيزياء ناضج ًة بشكلٍ ٍ
تغيأً آخر يف النموذج اإلرشادي:
كاف لتتح ّمل معه ّ
تغريا ً يف الفيزياء والذي وفقاً له -وعىل غري املتوقع -أصبح الزمان واملكان كائنني مرنني جدا ً بحيث
مل يعد من املمكن التفكري فيهام بشكلٍ مستقل.
الفيزياء اجلديدة :املكان – الزمان النسبيان ألينشتني
مل يختلف كثريا ً
مع بداية القرن العرشين وضع ألربت أينشتني ( )1955 – 1879هذا النموذج الجديد لعا ٍ
عن العامل الالمتناهي لفيزياء نيوتن الكالسيكيّة[[[ .ميكن اشتقاق هذا النموذج الجديد من املعادالت
األسايسّة للنظريّة النسبيّة العامة التي وضعها خالل  .1916 – 1914لقد رفع رسعة الضوء 300,000
كيلو مرت يف الثانية ،ليكون ثابت الطبيعة املطلق وغري القابل للتغري .فال يوجد ما ميكن توصيله بأرسع
من الضوء ،والذي يتساوى بالنسبة لسائر املالحظني مهام كانت رسعة حركتهم الواحد بالنسبة لآلخر.
عىل هذا النحو ،انصهرت الجاذب ّية النسب ّية ألينشتني واملكان والزمان  -والتي كانت هي الثوابت يف نسق
ٍ
نيوتن – يف كيانٍ
جديد هو املكان-الزمان .فالكتلة تلوي (تشوه) الزمان واملكان .لذا ليست ق ّوة
فيزيقي
ٍّ
الجاذب ّية سوى «التواء» املكان والزمان بالكتل املحتوية فيه .وتكون النتيجة مكان زمانٍ ذي أربعة أبعا ٍد
ٍ
إحداثيات مكانيّ ٍة زمانيّ ٍة ال اقليديّة .يف مايو
رائع ٍة ال ميكن تصوره :تحدث فيه الحسابات انطالقاً بهندسة
ٍ
كسوف كاملٍ للشمس ،تأكد تخمني أينشتني أ ّن ضوء األجرام السامويّة
 1919وبقياسات ت ّم إجراؤها أثناء
البعيدة يلتوي – قياسياً -بكتل ٍة ضخم ٍة مثل الشمس (بضعف الش ّدة التي توقعتها ميكانيكا نيوتن) .لقد
كان «املكان امللتوي»  Space Warpedهو الخرب املثري .فالكون امللوي يف املكان يعني أنّنا يجب
أن نفكر يف الكون من حيث كونه غري محدو ٍد ولكن له كتلة مح ّددة .ميكننا فهم هذا بالقياس ملكانٍ
ذي ثالثة أبعا ٍد (وليس أربعة أبعاد) ،مثال ،سطح جسم كروي :فالخنفساء التي تزحف وال تجد نهاية ،من
ح متنا ٍه ولك ّنه ال يعرف حدودا ً.
املمكن أن تعترب املكان ال متناه .فهو ذو سط ٍ
ممتد
كون
ٌ
ٌّ
كل االنجازات
إن لنموذج املكان الزمان ألينشتني عيوباً أيضاً :فهو يتخيّل – مثله يف ذلك مثل ّ
يتغي وأبدي .فلقد اعتقد أرسطو أ ّن الكون محدو ٌد يف
العلم ّية يف القرن التاسع عرش -كوناً ساكناً ال ّ
املكان ولكن ال بداية وال نهاية له يف الزمان.
[1]- A. Einstein, Relativity: The Special and The General Theory (1917: New York, 1961),
بصفة خاصة الصفحات ”Considerations about the World as a Whole “ 32 – 30
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أسسها –
تأسست رؤي ٌة ديناميكيّ ٌة جديد ٌة للكونّ .
ويف مقابل هذا ،ورغم املقاومة الشديدةّ ،
والغريب أنّه كان الهوتياً -عامل الفلك الفيزيايئ يف جامعة لوفان «أبيه جورج المرت Abbe Georges
لكل من أدنجتون وأينشتني والذي استطاع
 )1966 – 1894( »Lemaitreالذي كان تلميذا ً ثم زميالً ٍّ
أن يضع – من داخل إطار النظريّة النسب ّية العامة  -عام  1927منوذجاً لكونٍ ممت ٍّد كام أنّه كان أ ّول
من وضع افرتاض «الذرة البدائ ّية  »primeval atomأو «االنفجار العظيم  »Big Bangو(الذي هو
يف أساسه كُنية .)nickname
ولقد ح ّدد الفيزيايئ األمرييك أدون هابل  – Edwin Hubbleوالذي تسمى تلسكوب الفضاء
الضخم «هابل» عىل اسمه -يف فرت ٍة مبكّر ٍة جدا ً  1924 – 1923يف باسادينا  Pasadenaاملسافة
نجوم ميكن تقسيمها ،وعىل هذا النحو
التي تفصل مج ّرة أندروميدا عن األرض ،وذلك عن طريق
ٍ
أجرام سامويّ ٍة خارج درب الت ّبانة ،واضعاً بذلك أسس
أمكن للم ّرة األوىل أن يربهن عىل وجود
ٍ
ٍ
علم ٍ
فلك
جديد خارج املج ّرات .فلقد انتهى عام  1929من التحوالت الحمراء يف خطوط طيف
مجرّات درب التبّانة (تأثري هابل) إىل النتيجة بأن الكون مستم ٌّر يف االمتداد[[[ .هذا يعني أنّ األنساق
كل االتجاهات
الضخمة للمج ّرات ليست ببساط ٍة شاغر ٍة ملكانٍ  ،ولك ّنها آخذ ٌة يف االمتداد يف ّ
برسع ٍة هائل ٍة (مثل البالون عىل قارورة من الهليوم).

ومن ثم فإنّه يف هذا الكون الشديد الظلمة ،ليست النجوم موزّع ًة بالتساوي يف األعامق التي
يبدو أنّها غري متناهي ٍة للفضاء .ولك ّنها تتغري وتتطور باستمرار .فخارج درب التبّانة التي ننتمي إليها،
تسري املجرات بعيدا ً ع ّنا برسع ٍة تتناسب مع بعدها عنا .منذ متى وهذه الظاهرة تحدث؟ ال ميكن
بالطبع أن يكون هذا يحدث منذ زمنٍ غري متنا ٍه .إذ ال بدّ أنّه كانت هناك بداية :االنفجار العظيم وهو
ما يبدو أ ّن الفيزياء والرياضيات قد برهنا عليه .وبعد أن زار أينشتني زميله هابل عىل جبال ويلسون،
ترك اآلخر التص ّور الثابت للكون ،وقبِل بنموذج الكون املمتد ،ولك ّنه مل يقبل نظريّة الكم التي
كانت قد صيغت يف الوقت نفسه رغم الربهان التجريبي عليها .لذا ،رغم شهرته العامل ّية ،أخذت
ٍ
كباحث تزداد إىل أن أصبح تقريباً معزوالً متا ًما.
عزلته
االنفجار العظيم ونتائجه

علمي ،وذلك
بإمكان علامء الفيزياء الفلك ّية اآلن أن يصفوا بشكلٍ دقيقٍ بداية الكون من منظو ٍر
ٍّ
عىل أساس هذه االكتشافات والحسابات الدقيقة التي وصفتها باختصار ،كيف نشأ الكون ،أو كيف
ٌ
اتفاق عظي ٌم جدا ً لدرجة أنّنا ميكننا أن
– كام يقال -حدث الخلق .إ ّن االتفاق الذي وصل إليه العلامء
قيايس مل تستطع النامذج املنافسة له أن تصمد .ما ييل هو تخطي ٌ
رص له.
ج
نتحدث عن منوذ ٍ
ط مخت ٌ
ٍّ
[1]- F. Hubble, The Realm of the Nebulae (New Haven, 1936).
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لقد انضغطت يف البداية كل الطاقة واملادة يف كر ٍة ناريّ ٍة  -حارة أويلّة وصغرية لدرجة ال ميكن
تخيّلها -ذات أصغر أبعا ٍد ميكن تص ّورها وأضخم كثاف ًة وحرارة .كانت خليطاً من االشعاع واملادة،
بلغت كثافتها وحرارتها حدا ً جعل من املستحيل عىل املجرات أو النجوم أن توجد فيها .فمنذ انفجار
القنابل الذريّة التي هي «صغرية جدا ً» باملقارنة بالكون ،ميكننا أن نفهم بسهول ٍة أكرث كيف بدأ الكون
ين ضخمٍ (وهو أحدث تقدي ٍر وصل إليه علامء الفيزياء الفلكية) .لقد
منذ  13.7بليون سنة بانفجا ٍر كو ٍّ
ظل محتفظاً بحرار ٍة درجتها مائة بليون
مت ّدد برسع ٍة وأصبح أكرث برودةً ،ولكن بعد مائة جز ٍء من الثانية ّ
وظل الكون يتم ّدد بالطريقة نفسها يف كل االتجاهات.
درجة وكثافتها تعادل أربعة بليون كثافة املاءّ .
من املحتمل أ ّن جزئيات أول ّي ًة تك ّونت يف الثواين األوىل من فوتونات شديدة الرثاء يف
ٍ
جزيئات أول ّية خفيف ٍة وخاصة
الطاقة ،وخاصة الربوتونات والنيوترونات وجزئياتها املضادة ،مع
االلكرتونات والبوزيرتونات .وبعد دقائق قليلة تكونت نوى الهليوم من النيوترونات والربوتونات
بواسطة عمليّة اندماج (انصهار) .ثم تكونت بعد مئات اآلالف من السنني ذرات من الهيدروجني
املحايد والهيلوم بواسطة ربط االلكرتونات .وبعد ما يقرب من عرشين مليون عاماً -مع انخفاض
ضغط ما كانت يف األصل كميات خفيف ٌة عالي ُة الضغط ومع انخفاض الحرارة -أمكن للغاز أن
يتكثّف بق ّوة الجاذب ّية ليتح ّول إىل كتلٍ من املادة ثم أخريا ً إىل مجرات ،أي إىل ما يقرب من مائة
كل منها عىل ما يفوق عرشة بليون نجم.
بليون درب تبانة ،تسيطر ٌّ

ري حتى اآلن ملا سبب هذا الرتكيز للامدة لتتحول إىل مجرات .هناك تفسرياتٌ
ال يوجد تفس ٌ
للمراحل التي ميكن وصفها بالتبسيط عىل النحو التايل :لقد أ ّدت الجاذب ّية بسحب الغاز إىل
أن يتكثّف ويصبح نجوماً وذلك عندما انهارت تحت ثقلها الذايت .ثم حدثت فيها تفاعالتٌ
نوويّ ٌة أنتجت باإلضافة إىل الهيدروجني والهليوم أيضاً عنارص ثقيل ٍة ،مثل الكربون واألكسجني
والنيرتوجني .بعض هذه النجوم مل يظل ثابتاً عرب الزمان ،وانفجر وألقى بكتلٍ ضخم ٍة ال ميكن
تص ّورها للمواد الخام املتكونة حديثاً يف الفضاء الواقع بني النجوم ،لتعود وتكون مر ًة أخرى سحب
غا ٍز ضخمة ،وهو ما تكثّف مع الوقت ليصبح نجوماً.
ومل تتكون شمسنا يف أحد األذرع الخارج ّية ملج ّرتنا اللولب ّية ،والتي يبلغ قطرها مائة ألف سنة
ضوئ ّية إالّ مع نجوم الجيل الثاين هذه ،والتي تحوي أيضاً عنارص ثقيل ٍة إىل جانب الهيدروجني
والهليوم .ومل يحدث هذا إال بعد تسعة بليون عاماً.
لقد تكثفت املادة يف شكل كواكب ،والتي تحوي أيضاً اآلن عىل كربون وأكسجني ونيرتوجني
وعنارص ثقيل ٍة أخرى رضوريّة جدا ً للحياة عىل األرض .لقد شكل هذا الجيل الثاين من النجوم
والكواكب أساس تطور الحياة والوعي.
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ولقد برد اإلشعاع عىل مدار باليني السنني بحيث إنّه ميكن القول أنّه ال يوجد سوى إشعا ٍع
ٍ
منخفض تكاد درجته تصل للصفر ( 273.15-درجة مئوية) .ويف عام  1964اكتشف
خلفي
ين
كو ٍّ
ٍّ
باملصادفة املهندسان األمريكيان أرنو بنزياس وروبرت ويلسون (اللذان ُمنحا جائزة نوبل يف
يك
تلسكوب السل ٍّ
الفيزياء عام  1978الكتشافاتهام) بواسطة مقاييس مستوى الصوت باستخدام
ٍ
أ ّن املوجة الصغرية الكون ّية ،أو اإلشعاع الطبيعي الخلفي الذي كشفا عنه من كل االتجاهات ،يف
محيط السنتيمرت والديسيمرت ،مل يكن سوى بقايا اإلشعاع الحراري الناتج عن االنفجار العظيم.
ونتيج ًة المتداد الكون ،تحول هذا اإلشعاع املتبقّي إىل إشعا ٍع ذي درجة حرار ٍة منخفضة .ومنذ
اكتشاف وقياس ميدان اإلشعاع الكوين هذاُ ،ع ّد منوذج االنفجار العظيم مقياساً يقاس عىل أساسه.
ومل يظهر اإلنسان عىل سطح األرض إال بعد  13.7بليون عاماً متكونًا من ذرات من الكربون
واألكسجني ،وهي املادة الكيميائ ّية الخام للحياة وهي أيضاً املادة التي تك ّون منها الجيل األول من
النجوم .فكام قال الشاعر نوفالس « Novalisنحن غبار النجوم .»stardust
ما الذي حيمل العامل كله يف وجوده األعمق
كل األسئلة ،ويربز ذلك يف عدم وجود تفسريٍ لتوزّع
يجيب النموذج القيايس عىل ّ
بالطبع ،ال
ُ
املادة املتجانس بشكلٍ كبريٍ ودقيقٍ  ،وملاذا أدى التوزيع العادل للامدة إىل تكوين ال ُبنى :املجرات
ٍ
وصف
ومجموعات املجرات .عىل هذا النحو ،نجحت الفيزياء الجديدة بصور ٍة مذهل ٍة يف تقديم
تجريبي دقيقٍ لبداية الكون .وليس عجيباً أ ّن بعض علامء الفيزياء يحاولون التغلغل يف الواقع
ٍّ
بصور ٍة أعمق من هذا املستوى العايل للمعرفة ،ليك يقدموا إجاب ًة مح ّدد ًة لسؤال جوته الذي وضعه
عىل لسان فاوست« :ما الذي يحمل العامل كلّه يف أعامقه؟»
هايزنربج ونظر ّية الكم
صحيح -أنّ املكان والزمان مل يظهرا يف الفضاء
افرتاض
لقد افرتض ألربت أينشتني – وهو
ٌ
ٌ
الخايل ،ولكن مع واقعة االنفجار العظيم .فاملادة مل تتكثف واملجرات والنجوم مل تأت إىل
الوجود إال مع املكان والزمان املمتدين .فالواقعة بأرسها ح ّددتها الجاذبيّة .ففي تكمل ٍة منطقيّ ٍة مع
نظريّة النسب ّية ولعقو ٍد من الزمان بعد عام  ،1920حاول أينشتني أن يق ّدم نظريّ ًة يف املجال «املوحد»
تشمل الجاذب ّية والديناميكا الحراريّة ،إال أنّه مل ينجح كام نعرف .فهو مل يأخذ يف االعتبار متطلبات
نظريّة الكم وفيزياء الجزيئات األول ّية ،وخاصة وجود مثل هذه التأثريات املتبادلة كالقوى النوويّة.
أي حا ٍل ،فلقد أدرك مبكرا ً -عام  -1900الفيزيايئ ماكس بالنك يف برلني أ ّن الطاقة املغناطيس ّية
وعىل ِّ
الكهربائ ّية تصاب باإلشعاع فقط يف أجزا ٍء متقطّع ٍة مح ّددة ،يف كميات من الطاقة .عىل هذا النحو
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تغي حدث يف الفيزياء منذ نيوتن ،إذ لوالها ملا وجدت طاق ٌة نوويّ ٌة
ولدت نظريّة الكم :وهو أكرب ّ
حتى اآلن ،أو ساعات ذريّ ٌة أو خاليا شمسيّة ،أو ترانزيستور أو ليزر .فبينام انتقد أينشتني أفكار بالنك،
أحدث الفيزيايئ الدمناريك نيلز بور تقدماً محددا ً بنموذجه الذري -فاإللكرتونات املشحونة سالباً
تدور حول نوا ٍة ذريّ ٍة مشحون ٍة شحناً موجباً.
وبعد ٍ
كل من األملاين فرينر هايزنربج تلميذ العامل بور
عقد من الزمان ،بدءا ً من  1925استطاع ٌّ
كل عىل حدة اقرتاح نظريّ ٍة للكم أكرث
( )1976 – 1901والنمساوي أرفن رشودنجر(ٌّ )1961 – 1887
تطورا ً ،وهي ما ط ّورها بصور ٍة أفضل ماكس بورن ( )1970 – 1882والربيطاين بول ديراك (1902
–  .)1984تصف ميكانيكا الكم هذه ميكانيكا عامل الذرات والجزيئات الصغرية غري املريئّة :إذ
ميكنها أن تستوعب كالً من الجزيء والخاص ّية املوج ّية ألصغر كتل ٍة للطاقة تظهر كوحدة (كم)
ٍ
تناقض كالً من النظريّة املوج ّية والجسيم ّية .ومن ثمّ أصبحت فيزياء الكم
ومن ثم تجمع بدون
أساس الكيمياء الحديثة والبيولوجيا الجزيئيّة.

كل معرف ٍة جديدة :أضحت فيزياء الك ّم موضوعاً
جهل جدي ٌد مع ّ
ولكن كام يحدث غالباً ،يأيت ٌ
لقانون العالقات غري املح ّددة أو الغامئة الذي صاغه هايزنربج.

فإذا عرفنا مكان اإللكرتون ،ال ميكننا معرفة ما يفعل .فمهام استطعنا أن نحسب ونقيس ،ال
ميكننا قياس مكان وق ّوة دفع الجزيء يف الوقت نفسه ،أل ّن القياس يصبح غامئاً .املغزى هنا
ٌ
احتامل إحصايئ .وتكون النتيجة أنّه مل ّا كان من املستحيل
أنّه ال يوجد يقني فيزيقي ولكن فقط
القياس الدقيق للحالة الحال ّية ملوضو ٍع ما (باملعنى الكالسييك) ،فإنّه ال ميكننا أيضً ا توقّع مستقبله
بدقة .وهو ما يعني أ ّن الصدفة أضحت بالرضورة عنرصا ً مرتبطاً بنظريّة الكم ،وال ميكن حذفها
ٍ
مبالحظات أخرى أكرث دقّة.

لهذا السبب ،وعىل الرغم من أ ّن أينشتني استطاع التن ّبؤ بنظريّة الكم عام  1905باالفرتاض
العبقري عن الكم الخفيف ،فإنّه قاوم حرباً رضوساً ض ّد هذا الفرض« :من املؤكد أن ميكانيكا الكم
تفرض نفسها ،إال أ ّن صوتاً داخلنا يقول أنّها ليست بعد اليشء الواقعي .تخربنا نظريّة الكم بالكثري،
[[[
فإن عىل قناع ٍة أن الله ال يلقي بالرند».
أي حا ٍل ّ
إالّ أنّها ال تق ّربنا من رس النظريّة األقدم .وعىل ّ
صياغة العامل – أمل عظيم

متخص ٍ
ص يف الفيزياء بقول رتشارد فينامن -الحاصل عىل جائزة
كل من هو غري
قد يطمنئ ّ
ّ

[1]- A. Einstein, Letter to Max Born of 4 Dec. 1936, in Albert Einstein and Max Born, The Born Eistein
).راجع أيضا Letters: Friendship, Politics and Physics in Uncertain Times (New York 2005), 129f. (118

االستغراب 13

AL-ISTIGHRAB

خر يــف 2 0 1 8

130

الملف

االستغراب

كل من يزعم أنّه فهم نظريّة الكم مل يفهمها» .فالعالقة الغامئة
نوبل وأحد ر ّواد نظريّة الكم« -إ ّن ّ
يف الواقع ال تتناسب ال مع منوذج نيوتن وال منوذج أينشتني للعامل ،والذي وفقاً له يخضع سائر
الكون من الكواكب وحتى أصغر جزيئات لقوانينه التي تفرض نفسها .ومنذ ذلك الحني تركّز عمل
علامء الفيزياء يف محاولة دمج قوانني الجاذب ّية التي تصف العامل كلّه وفيزياء الكم التي تصف البناء
لكل قوى
كل هذه النجاحات السابقة ،بدا أ ّن النظريّة الشاملة ّ
األصغر للامدة يف نظريّة واحدة .وبعد ّ
الطبيعة أو «صياغة العامل» كامنة يف ميدان ما هو ممكن.
كان أينشتني قد ق ّدم بالفعل نسخ ًة أ ّول ّي ًة لصياغة العامل يف عام  ،1923ولقد تم الربهان عىل
وجود أخطا ٍء يف هذه الصياغة ،بل ويف الصياغات التالية عليها .لقد كان فرينر هايزنربج هو من
حدة للامدة مبساعدة نظريّة مجال
حاول بعد الحرب العامل ّية الثانية تقديم مثل هذه النظريّة املو ّ
لكل الجزيئات األول ّية وتأثرياتها املتبادلة .ولكن حتى «صياغة العامل
الكم ،وهي صياغة العامل ّ
التي قدمها هايزنربج»  1958والتي اكتشفت أخريا ً مل تقنع الفيزيائيني.

ج ٍه جديد.
وأخريا ً ق ّدمت «نظريّة األوتار  »string theoryأمالً يف ّ
حل املشكالت األساس ّية بتو ّ
ٍ
كنقاط ال امتداد لها ،ولكن كأوتا ٍر دقيق ٍة جدا ً تتذبذب
هذه النظريّة ال تع ّد أكرث الجزئيات الكم ّية أول ّي ًة
برت ّد ٍ
كل حال ،فقد ثبت عند محاولة تكميم هذه النظريّة أنّه من الصعب تقديم
دات مختلفة .وعىل ّ
ٍ
توصل العلامء ألكرث من أحد عرش بعدا ً مكانياً زمانياً ،وألف
وصف
ريايض متّسقٍ لهذه األوتار .لقد ّ
ٍّ
كون ممكن حيث يختلف أحدهام عن اآلخر ،ولكنهم مل يتمكنوا من تفسري ملاذا الكون الذي
نحياه هو الكون الذي تح ّول إىل واقع[[[.

التوصل
لقد بدا أ ّن بعض علامء الفيزياء -وليس هايزنربج -يحلمون -بتأثري هذه النظريّة -بإمكان
ّ
إىل نظريّ ٍة فائق ٍة ال لبس فيها بأ ّن اإلله الخالق ما كان سيكون له خيا ٌر بشأن كيفيّة خلقه للعامل ،وهو
ما يجعل الله ال لزوم له أو أ ّن بينه وبني صياغة العامل املنشودة هويّة .إ ّن هؤالء العلامء مازالوا
يفكرون – بوعي أو بدون وعي -إنطالقاً من منوذج العلم امليكانييك املادي الذي كان شائعاً منذ
حل مشكالت العلم خطوة خطوة .ومل يجعل أحد
القرن التاسع عرش ،وكان االقتناع بأ ّن بإمكانه ّ
حد ٍة ترى اإلله
الخلف ّية األيديولوج ّية واضح ًة مثل العالِم الذي حاول مؤخرا ً عمل نظريّ ٍة كبري ٍة مو ّ
الخالق ال لزوم له.
املوحدة الكربى بدال من  GODاإلله ؟ هوكنج Hawking
GUTالنظر ّية
ّ
لقد كان عامل الفيزياء االنجليزي ستيفن هوكنج ( Stephen Hawkingاملولود  )1942يف
[[[ -يف نقد نظرية األوتار الفائقة وما يعرف بالنظريات املوحدة الكربى راجعM. Gell Mann, the Quark and the Jaguar :
)(New York, 1994
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كمربدج الذي نال عن استحقاق إعجاب ال ّناس (وذلك ألنّه بسبب خللٍ
عصبي ال عالج له يف
ٍّ
الحبل الشويك ،مل يكن بإمكانه التواصل مع البيئة الخارجيّة إال من خالل الكمبيوتر) ،هو من أمل
يف أبحاثه عن الكون يف الحالة التي أعقبت االنفجار العظيم أن يضع نظريّ ًة موحدة كبرية يدمج فيها
كل التفاعالت املعروفة .كان املقصد من هذه النظريّة هو تفسري «ما يحمل العامل بأرسه يف وجوده
ّ
األعمق» .فإذا كان هايزنربج بنظريّته يف ميكانيكا الكم استطاع أن يق ّدم نظريّ ًة كبري ًة تم التحقق منها
بصور ٍة تجريب ّي ٍة ،وتظهر يف الوقت نفسه احرتاماً كبريا ً للجانب الديني ،فإن هوكنج يف كتابه الذي
ملخص للزمان (لقد تم بيع  25مليون نسخة من هذا الكتاب رغم
خ
حقق أعىل نسبة مبيعات «تاري ٌ
ٌ
صعوبة فهمه حتى للعلامء) َو َع َد  -حيث ميلؤه األمل يف تحقيق التنوير -بتقديم نظريّ ٍة واحد ٍة كبري ٍة
ٍ
ال تقدم فقط تفسريا ً
ملعطيات تجريبيّ ٍة مح ّدد ٍة ،ولكن متكننا من «معرفة عقل الله»[[[.

ٍ
قصد وقُصد بها التهكّم .ذلك أل ّن رأي هوكنج كان يتلخص يف
لقد ُوضعت هذه املالحظة عن
سيفس نفسه ،ولن يكون هناك حاج ٌة الفرتاض
كل يش ٍء
ستفس ّ
أ ّن العامل بهذه النظريّة الشاملة التي
ّ
ّ
مغلق عىل نفسه ،بدون مفردات وحدود ،وأمكن
وجود الله كخالقٍ للكون .فإذا ثبت أن العامل كيا ٌن
ٌ
تفسريه متاماً بنظريّ ٍة موحدة ،فستربهن الفيزياء عىل أنّه ال حاجة الفرتاض إل ٍه خالق.
مغلق ال مفردات فيه أو رشوط أوليّة ،وذلك يف مقابل
وفقاً لرأي هوكنج القائل بأ ّن العامل كيا ٌن
ٌ
نظريّة االنفجار العظيم ،لن يكون هناك «تفردا ً» وفقاً له يكون لله الحريّة التا ّمة لوضع رشوط بداية
العامل وقوانينه« .سيظل لله بالطبع حريّة اختيار القوانني التي يخضع لها العامل .إالّ أ ّن هذا لن يكون
ٍ
نظريات موحدة تامة ،مثل نظريّة
اختيارا ً .فقد يكون هناك نظريّ ٌة واحد ٌة فقط أو مجموع ٌة صغري ٌة من
األوتار املغلقة تتصف باالتساق الذايت وتسمح بوجود بُنى معقّدة مثل الكائنات الح ّية تبحث يف
قوانني الكون وتسأل عن طبيعة اإلله» [[[.
لكل
هل هذه «نظريّة موحدة كاملة»؟ لقد أجاب هوكنج – بوعي -أنّه رغم عبقريّة املعادالت ّ
كل يش ٍء مل تعط بعد.
يش ٍء ،فإ ّن واقع ّية ّ

ربر وجود الكون من األساس« .حتى وإن أمكن وجود نظريّ ٍة واحدة،
ّ
ويظل السؤال قامئاً عن م ّ
فإنّها ليست سوى مجموع ٍة من القواعد واملعادالت .ماذا هناك بحيث يشعل النار يف هذه
ريايض ال
ج
املعادالت بحيث تصف عاملاً؟ إ ّن األسلوب املتبع يف العلم والقائم عىل إيجاد منوذ ٍ
ٍّ
[[[
ميكنه أن يجيب عىل السؤال ملاذا يجب أن يكون هناك عاملٌ 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
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رب ٍر
وعىل ّ
عب هوكنج بوضوح عن أمله بأن تتمكن نظرية  GUTيوماً ما من تقديم م ّ
كل حال ،فقد ّ
لوجود الكون« .وعىل كل ،فإذا اكتشفنا نظريّ ًة كاملة ،يجب من حيث املبدأ أن تكون قابل ًة للفهم
بواسطة الجميع وليس فقط مجموعة صغرية من العلامء .عندئذ سنتمكن جميعاً – فالسفة وعلامء
ربر وجودنا ووجود الكون .ومتى وجدنا اإلجابة
وأناس عاديون -من املشاركة يف السؤال حول م ّ
ٍ
إال أن
عندئذ سنعرف عقل اللهّ [[[».
عىل هذا السؤال ،سيع ّد هذا أكرب انتصار للعقل البرشي -ألنّنا
األمور رسيعاً ما سارت عىل خالف هذا متاماً.
صياغة العامل – إحباط عظيم

لقد اعتقد هوكنج أنّه باإلمكان إيجاد صياغ ٍة كامل ٍة لقوانني الطبيعة :أي مجموعة من القواعد متكّننا
من حيث املبدأ عىل األقل من توقّع املستقبل «بدقّة تعسفيّة» ،ومن ثم نتمكن من تحديد حالة الكون
كل الجزيئات،
معي .لقد افرتضت الفيزياء الكالسيك ّية أنّه متى عرفنا جزيئات وقوة دفع ّ
يف زمنٍ
ّ
أي زمنٍ آخر .ولكن فيزياء الكم أظهرت أ ّن هناك حاالت
ميكننا أيضاً حساب األماكن والرسعات يف ّ
وكل من يفكر عىل منواله أن يجد
كل ،فقد كان هدف هوكنج ّ
ال ميكن حسابها من حيث املبدأ .وعىل ّ
وصفاً شامالً للواقع ّية مبا يف ذلك نظريّة الكم ،وصفاً يحتوى أو ال يحتوى عىل إله.
وهنا نصل إىل املفاجأة الكربى :فقد الحظ هوكنج يف محارض ٍة ألقاها عام  2004يف كامربدج
حدة كبرية»[[[ .وانتهى إىل أنّ األمل
أنّه توقف إىل األبد من حيث املبدأ عن البحث عن «نظريّة مو ّ
يف إيجاد نظريّ ٍة شامل ٍة تامة تع ّرف العامل يف أعامقه ،ومن ثم تتحكم فيه كان خدعة .فلم يكن من
املمكن بالنسبة له أن يؤسس نظريّ ًة للكون بعد ٍد مح ّد ٍد من القضايا.

ما يثري الدهشة أ ّن هوكنج هنا يشري إىل نظريّة عدم االكتامل األوىل لعامل الرياضيات النمساوي
كورت جودل  1978 – 1906الذي قد يعدّ أكرث املناطقة أهم ّية يف القرن العرشين .من عام ،1930
تقول هذه النظريّة أ ّن النسق املتناه للمسلّامت يحوي دامئاً صيغاً ال ميكن ال الربهان عليها وال
دحضها داخل النسق نفسه[[[ .يشبه هذا املوقف املثال املعروف منذ القدم حني يقول شخص
كل قضيّ ٍة هي إ ّما صادقة أو كاذبة (وهذا هو اكتامل
ما «هذه القيضّة كاذبة» .وإذا ما افرتضنا أ ّن ّ
[1]- Hawking, Brief History of Time, 175
متاح عىل الرابط ”[2]- Hawking, “Godel and the End of Physics,
www.damtp.com.ac.uk/strtst/dirac/hawking
[[[ -بالنسبة لهؤالء الذين هم عىل علم باملوضوع ،فإن الصياغة الدقيقة هي :يف كل نسق صوري مؤسس عىل قواعد انطالقاً من
مسلامت وخال من التناقض ،وميكن وصفه يف املنطق من املستوى األول ووصف األعداد الطبيعية فيه باإلضافة والرضب ،فإن هناك دلئامً
صيغ ال ميكن ال اثباتها وال تفنيدها داخل النسق.
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النسق) ،فإن هذه القضيّة تصدق تحديدا ً إذا كانت كاذبة .لذا فهناك تناقض[[[.

بكل هذا
وبغض النظر عام إذا كان هوكنج قد اقتبس من جودل وفهمه جيدا ً أم ال ،فإ ّن ما فعله ّ
هو أنّه ك ّرر الخربات التي كانت لعلامء الرياضيات والفيزياء النظريّة السابقني عليه لعقود مضت.
ٍ
خالف حول أسسها ،وهو الخالف الذي
ذلك أل ّن تط ّور الرياضيات أدى تقريباً عام  1910إىل
[[[
مازال قامئاً حتى اآلن ،وخاصة حول مكانة نظريّة الفئات ومبدأ الثالث املرفوع  .فلن يندهش
أولئك الذين يهتمون بشدّ ٍة بنتائج العلم  -وهو ما أفعله منذ  [[[- 1970بالتغري الذي حدث يف تفكري
هوكنج .لذا ،فهل هناك إله  GODبدالً من نظرية موحدة كبرية GUT؟ أريد أن أتحقّق من هذا املبدأ
تحديدا ً ،ولكن بعد أن أتناول مشكالت أسس الرياضيات.
اخلالف حول أسس الرياضيات
منذ بداية العرص الحديث ،تط ّورت الرياضيات جنباً إىل جنب مع الفيزياء بخ ٍّ
ط مستقيم .ومع
كل فر ٍع من
انطباقها عىل امليكانيكا السامويّة وعلوم الصوت ّيات والبرصيّات والكهرباء وأخريا ً عىل ّ
فروع العلم والتكنولوجيا ،كانت تحقّق نرصا ً بعد نرص .وبالتايل أال ميكن تحقيق حلم وجود علمٍ
ريايض شاملٍ ذلك الذي بدأه ديكارت وليبنتز؟ سأحاول يف هذا الجزء أن أتناول مشكل ًة عويص ًة
ٍّ
تؤث ّر بشكلٍ
أسايس يف أولئك املهتمني بالرياضيات واملنطق ،إال أ ّن لها تأثريات هامة عىل العالقة
ٍّ
بني العلم والدين .وبإمكان أولئك األقل اهتامماً بالرياضيات واملنطق تخطّي هذه الصفحات.
هل ميكن أن تكون هناك رياضيات بدون تناقض؟ جودل

لكل شي ٍء:
إ ّن ما أ ّدى إىل هذه املشكلة هي محاولة جعل الرياضيات العلم األسايس والشامل ّ
لقد هدّدت نظريّة الفئات التي اخرتعها عامل الرياضيات األملاين جورج كانتور ()1918 – 1845
دقة الرياضيات وخل ّوها من التناقضات .إذ أدت إىل ظهور معضالت ومفارقات وتناقضات :قضايا
كل األعداد الرتتيب ّية»
ميكن الربهان عىل صدقها وكذبها يف الوقت نفسه .املثال الشهري هو مثال «فئة ّ
كل األعداد
ترتيبي أكرب من ّ
لكل فئة من فئات األعداد الرتتيب ّية هناك عد ٌد
(وفقاً لبورايل -فوريت)ّ :
ٌّ
ترتيبي أكرب من «فئة األعداد الرتتيبية» أن يوجد
ألي عد ٍد
الرتتيبيّة املوجودة يف الفئة .إال أنّه ال ميكن ّ
ٍّ
[[[ -ميكن تقديم الربهان هنا مبثال يثبت عدم إمكانية الربهان عليه .أشعر باالمتنان ألورلريك فلجرن  Ulrich Felgnerأستاذ املنطق
يف جامعة توبنجن «أسس وتاريخ الرياضيات  »The Foundations and History of Mathematicsلهذا املرجع والقرتاحاته
القيمة األخرى.
[[[ -راجع عرض املناظرة يف
C. Parsons, “Mathematics, Foundations of,” in Encyclopedia of Philosophy (London, 1967) 5:188- 213.
[3]- H. Kung, Does God Exist? An Answer for Today. (London and New York, 1978), A.III.1: “The
Epistemological Discussion”.
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يف هذه الفئة (ألّنه أكرب) ،ومع هذا – كام ميكن الربهان عىل ذلك يف الوقت نفسه -يجب أن يوجد
كل األعداد الرتتيبيّة) .ومن ثم فقد أ ّدى التعامل مع املفارقات
يف الفئة (وإالّ لن يكون لدينا فئة ّ
الرياض ّية املنطق ّية ،وكذلك املفارقات اللغويّة (البنائ ّية أو السيامنتيك ّية) يف الرياضيات إىل ظهور
أزم ٍة خطري ٍة حول أسس الرياضيات .فألول مر ٍة يف تاريخ الرياضيات تظهر مشكلة خل ّو النظريّة
بأساليب وطرقٍ مختلف ٍة يف
لحل هذه املشكلة
الرياض ّية من التناقض .ولقد ظهرت محاوالتٌ كثري ٌة ّ
ٍ
ٍ
تفسريات قياس ّي ٍة مختلف ٍة يف املنطق ،ولكن يناقض أحدها اآلخر
التفكري .ويف النهاية ظهرت ثالثة
(وكانت يف الوقت نفسه مدارس يف الرياضيات) :النزعة املنطق ّية ( فريدريك لودفيج جوتلوب
فريجة ،F. L. G. Frege ،برتراند رسل  ،B. Russellألفرد نورث وايتهد  ،)A. N. Whiteheadالنزعة
الحدسيّة ( لويتزن اجربتس جان بروور  ،)L. E. J Brouwerثم النزعة الصوريّة ( دافيد هلربت D.
تشتق املنطق من الرياضيات وال النزعة الحدسية
 .)Hilbertولكن مل تستطع النزعة املنطقيّة التي ّ
التي حاولت أن تؤسس املنطق إنطالقاً من بعض الحدوس الرياض ّية األساس ّية أن تلقى قبوالً عاماً.
كل من املنطق والرياضيات يف الوقت
واألمر ينسحب أيضاً عىل النزعة الصوريّة التي رأت يف ٍّ
نفسه نسقاً من القواعد نتج عن حساب املصادرات (تاركة كل املعاين جانباً).
عىل هذا النحو تقف النظريّة الثانية لعدم االكتامل لكورتجودل  1930يف سياقٍ تاريخي .لقد برهن
جودل يف هذه النظريّة أن املرء ال ميكنه أن يثبت خل ّو نسق  -معقد بشكل كاف -من التناقض بوسائل
من داخل النسق ذاته .وهو ما يعني أن معظم أنساق املسلّامت الرياض ّية ليست يف وضعٍ ميكنها معه
أن تربهن عىل خل ّوها هي ذاتها من التناقض .مل يكن من املمكن حامية الفكر الريايض برباهني بنائ ّي ٍة
متناهي ٍة عن الخل ّو من التناقض بطريق ٍة ملزِم ٍة بشكلٍ عام .ودارت املالحظة الذك ّية واملضحكة يف
الوقت نفسه التالية بني علامء الرياضيات :الله موجو ٌد أل ّن الرياضيات خالي ٌة من التناقض ،والشيطان
موجو ٌد ألّنه ال ميكن الربهان عىل هذا الخلو من التناقض ( أندريه وايل .)Andre Weil

الحظ عامل الرياضيات واملنطقي هانز هرمز  Hans Hermesيف كتابه الشهري الصادر عام
( 1961إمكانية العد ،إمكانية التحديد ،إمكانية الحساب Enumerability, Decidability,
 )computabilityأنّه «بالنسبة للدور املهم الذي تقوم به الرياضيات اليوم يف تصورنا للعامل...
يبي مبناهج رياضيّ ٍة دقيق ٍة أن هناك مشكالت
فإنّه من املهم للغاية ...أ ّن عامل الرياضيات استطاع أن ّ
رياض ّي ًة ال ميكن تناولها مبناهج حساب الرياضيات»[[[ .يتحدث هرمز هنا – متابعاً يف ذلك نهج
[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
واملنطقHermes, Einfuhrung in die mathematische Logik. Klassischer Pradikaten Logik, 2nd. Ed.( :
.)Stuttgart 1969
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امييل بوست  -Emil L. Postعن «القانون الطبيعي الخاص بحدود ريضنة  mathematizingقوة
[[[
اإلنسان العاقل».

علامء الرياضيات أنفسهم إذا ً ،يريدون رياضيات خالي ًة من األوهام .وقد يبدو الحكم الذي
أطلقه عامل الرياضيات األمرييك املهم موريس كالين ( )1992 –1908وفقاً لبعض زمالئه حكامً
مبالغاً فيه -بل وضا ًرا -ولكنّه حك ٌم ميكن فهمه يف ضوء الكثري من الشكوك uncertainties
األساس ّية التي ال يعي بها الكثري من علامء الرياضيات إال قليالً .لقد اتضح هذا األمر بصور ٍة ج ّيد ٍة
بالنسبة يل من خالل الحوارات .فلقد كتب كالين عام  1975وذلك قبل ظهور كتاب هوكنج -الذي
حقّق نسب ًة عالي ًة من املبيعاتٍ -
بعقد من الزمان ،يقول ”:إ ّن الحالة الراهنة التي عليها الرياضيات
حال ٌة مؤسفة .إذ عليها أن تهجر إدعائها الصدق .لقد فشلت محاوالت استبعاد املفارقات ،كام
فشل التأكيد عىل خل ّو بُناها من التناقضات .والجميع يختلفون بشأن تطبيق مسلامتها ...علينا أن
نهجر إدعاء الربهان غري القابل لالعرتاض عليه .وأخريا ً ،فلم يستطع التصور السائد عن الرياضيات
كل ما كان يجب
كل منها عىل مجموع ٍة من املسلامت أن يضم ّ
بأنّها مجموع ٌة من البنى ،يتأسس ّ
أن تحتويه الرياضيات»[[[.
نظرية هنائية لكل يشء[[[:
يف املامرسة الرياضيّة اليوميّة ،تؤدي التساؤالت التي تثريها املشكالت املتعلقة بأسس الرياضيات
دو ًرا ثانويًا؛ فام هو مه ٌم بالنسبة ملحورنا هو أ ّن الريايض أو الفيزيايئ الذي يهدف إىل «معرفة عقل
اإلله» قد يكون مضط ًرا إىل التص ّدي بجديّ ٍة للتساؤالت الفلسفيّة والالهوتيّة مثلام هو الحال يف الفيزياء.
والسؤال الذي نطرحه اآلن :إذا كانت أسس الرياضيات غري مربهن ٍة غال ًبا ،فهل ينبغي عىل املرء صياغة
الدعاوى الكل ّية للرياضيات والتفكري العلمي مبزيد من التواضع وضبط النفس؟
نتائج رياضيّ ٌة ال ميكن
اليوم يرى ستيفن هوكينج  Stephen Hawkingأنّه «إذا كانت هناك
ٌ
الربهنة عليها ،فإن مثة مشكالت فيزيائيّة ال ميكن التنبؤ بها ...فنحن لسنا مالئكة تشاهد الكون
من الخارج ،بل إنّنا ومناذجنا باألحرى جز ٌء من الكون الذي نصفه ،ومن ثم فالنظريّة الفيزيائ ّية لها
مرجع ّيتها الذاتية ،مثلام هو الحال يف مربهنة جودل ،ولذا ميكن للمرء أن يتوقع أنّها إ ّما غري متّسق ٍة
أو غري مكتملة»[[[.

[1]- Hermes, Enumerability- Decidability- Computability, vi.
.هنا [2]- M. Kline, “Les Fondements des mathematiques,” La Recherche 54 (Mar 1971): 200- 208, 208
Kline, Mathematical Thought from Ancient to Modern Times (New York, 1972).
[[[ -بدءاً من هنا حتى نهاية الفصل ،الرتجمة لألستاذ الدكتور صالح عثامن ،أستاذ املنطق وفلسفة العلوم جامعة املنوفية.
[[[ -لهذا االقتباس واالقتباسات الثالثة التالية ،انظر هوكينج« :جودل ونهاية الفيزياء» .Gödel and the End of Physics
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حد ٍة تزعم معرفة عقل اإلله ،اعرتف هوكينج يف
عىل أنّه بعد فشل محاولته الهادفة لوضع نظريّ ٍة مو ّ
رش أن «بعض الناس سوف يُصابون بخيبة أملٍ كبري ٍة إذا مل تكن مثة نظريّة نهائيّة ميكن
النهاية بشكلٍ مبا ٍ
عبا عن ذلك
صياغتها كمجموع ٍة متناهي ٍة من املبادئ» .وذهب هوكينج إىل أنّه ينتمي إىل هذا امل ُعسكرُ ،م ّ ً
غيتُ رأيي ،وأنا اآلن سعي ٌد بأ ّن سعينا نحو الفهم لن ينتهي أب ًدا ،وأنّنا سنواجه دو ًما تحديًا
بقوله « :لك ّني َّ
ٍ
بكشف جديد» .لذا يجعل هوكينج من الرضورة  Necessityفضيلة؛ «فبدونها سوف نُصاب بالركود ،وقد
أكدت مربهنةجودل أن مثة عمالً بشكلٍ دائم لعلامء الرياضيات» ،وبالطبع لعلامء الفيزياء.
فرصة لالستفادة من النقد الذايت:
وهكذا فإن الطموح املتغطرس للفيزيايئ الذي أراد أن يُدرج العامل بأكمله يف نظرية فيزيائية
واحدة ،غري عابئ مبا تثريه الفلسفة والالهوت واألنرثبولوجيا من مشكالت ،قد سقط عىل أرض
الواقع .وبإمكاننا أن نفهم تعليق جون كورنويل ( John Cornwellمدير مرشوع ال ُبعد العلمي
أي نظريّة
رصح قائالً« :إن شُ هرة هوكينج» – التي مل تُثمر ّ
واإلنساين بكل ّية يسوع بكاليفورنيا ،إذ َّ
ت ّم اختبارها عىل مستوى نظريات آينشتني  ،Einsteinبوهر  ،Bohrديراك  ،Diracأو هيزنربج
« – Heisenbergكانت تقوم عىل فكرة أنّه كان يف سباقٍ مع الزمن من أجل اكتشاف الحقيقة
النهائيّة للوجود قبل موته .وباعرتافه أ ّن هناك دامئًا شيئًا مل يُكتشف بعد ،ينضم اآلن إىل صفوف
العامة فكريًا .بل قد يُسلّم – كام فعل العامل الربيطاين الالمع جون بوردون ساندرسون هالدن B. S.
 – Haldaneبأن الكون قد ال يكون فقط عص ًيا عىل التخ ّيل ،بل عص ًيا أكرث مام ميكننا أن نتخيل»[[[.
بي هوكينج مع صديقه وزميل عمله روجر بيرنوز[[[ أ ّن «نظريّة آينشتني يف النسبيّة العامة
وقد ّ
[[[[[[ǻ
تنطوي عىل أ ّن املكان والزمان قد بدأ باالنفجار العظيم ،وينتهيان يف الثقوب السوداء»  .لكن
حح أيضً ا وجهات نظره التجريبة حول الثقوب السوداء ،تلك الرتكيزات الهائلة من
هوكينج قد ص َّ
[[[ -ج .كورنويل« :مطلب هوكينج :بحث بال نهاية»  ،Harwking’s Quest: A Search without Endتابلت 7 ،مارس .2014
[[[ -السري روجر برنوز ( Sir Roger Penroseمن مواليد سنة  ،)1931عامل رياضيات وفيزياء بريطاين ،وهو حال ًيا أستاذ كريس روز بول
 Rouse Ballللرياضيات بجامعة إكسفورد (امل ُرتجم).
[[[ -قارن« :عن ستيفن – تاريخ مخترص يل»  ،About Stephen: An Brief History of Mineفيديو متاح يف:
http://www.hawking.org.uk/about/about.html
[[[ *-املُ رتجم :املرجع املشار إليه عبارة عن ملف فيديو كان ُمتا ًحا عىل موقع ستيفن هوكينج ،ورمبا تم حذفه أو نقله إىل موضع آخر.
وميكن للقارئ مشاهدة الفيديو ذاته عىل موقع يوتيوب متب ًعا الرابط التايل:
Movie Hunter. (2015, Jan. 7). Stephen Hawking: A Brief History of Mine (2013) [Video file]. Retrieved
from= https://www.youtube.com/watch?v=0A0J3WHgUx0
ومثة فيديو آخر مامثل تحت عنوان تاريخ مخترص لستيفن هوكينج ،متاح عىل الرابط التايل:
Perimeter Institute for Theoretical Physics. (2011, Nov. 23). Brief History of Stephen Hawking [Video
file]. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=utNQe7ZPH0Y&feature=youtu.be
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الكتلة الكثيفة للغاية التي تتشكل لدينا يف مركز درب التبانة ،ورمبا أيضً ا يف مركز معظم املجرات[[[.
إن الثقب األسود – الذي وصفه وح َّدد قياساته منذ زمنٍ ٍ
بعيد الفيزيايئ األملاين كارل شفارتزشيلد
( – )1916 – 1873ينشأ حني يحرتق وينهار نجم ضخم بشكلٍ بارز ،وتحت ضغط جاذيبّته الخاصة
يتكاثف إىل كتل ٍة من املادة مركّزة للغاية ،بحيث تستعيص عىل الخضوع لقوانني الجاذب ّية وقوانني
ثقب أسو ٍد يجب أن تكون مبثابة كر ٍة
ميكانيكا الك ّم .عىل سبيل املثال ،ليك تتحول األرض إىل ٍ
نصف قطرها أقل من سنتيمرت ،وليك تتحول الشمس إىل ثقب أسود يجب أن يصل نصف قطرها
إىل أقل من ثالثة كيلومرتات[[[.
كل يش ٍء يتجاوز ح ًدا معي ًنا (أفق الحدث Event
ووفقًا لنظرية هوكينج املبكّرة سنة  ،1976فإ ّن ّ
 [[[)Horizonيتم ابتالعه داخل الثقب األسود بسبب الثقالة والكثافة الشديدة ،التي متنع حتى الضوء من
أي معلومات.
الفرار منه ،وقد صادر هوكينج عىل فكرة اإلشعاع النقي  Pure Radiationالذي ال يحوي ّ
ويف سنة  ،1997راهن هوكينج عىل نطاق واسع -مبشاركة زميله األمرييك جون بريسكيل[[[ – عىل أ ّن
تظل مخفيّ ًة إىل األبد ولن يتم إطالق رصاحها عىل اإلطالق.
املعلومات التي يبتلعها الثقب األسود ّ

ومع ذلك ،أعلن هوكينج – يف املؤمتر السابع عرش عن النسب ّية العامة والجاذب ّية الذي ُعقد يف
يوليو من سنة  2004مبدينة دبلن – أ ّن املعلومات يف النهاية ميكن أن تظهر من خالل التقلّبات
عىل حافة الثقب األسود .لقد خرس رهانه ،ويف الوقت ذاته ،نقَّح وجهة نظره التي طرحها قبل ثالثني
عا ًما ،القائلة بأ ّن االختفاء املزعوم للامدة والطاقة داخل الثقب األسود ينبغي تفسريه بفكرة األكوان
املوازية لكوننا .إ ّن االضطرابات الهائلة التي تحدث عندما تنهار النجوم ال ترسل الطاقة واملادة
يظل يف كوننا وينجو من الفناء يف الثقب األسود يف
كل يش ٍء ّ
امتصتها إىل كونٍ موازٍ ،بل إ ّن ّ
التي
ّ
شكلٍ مضغوط؛ «فليس مثة كونٍ ٍ
وليد كام ظننت من قبل»[[[ ،وأعرب هوكينج عن أسفه الشديد ألنّه
اضطر إىل تخييب ظ ّن املجتمع العلمي.
[[[ -لالطالع عىل ما ييل انظر التقرير املنشور يف صحيفة إنرتناشيونال هريالد تريبيون بتاريخ  18/17يوليو « ،2004هوكينج يرتاجع عن
الثقوب السواداء» .Hawking Backpedals on Black Holes
[[[ -هذا مع ثبات الكتلة الحالية لكل منهام ،تلك التي تنضغط لتصبح بال فراغات بينية يف ذراتها وبني جسيامت نوي ذراتها (املُ رتجم).
[[[ -أفق الحدث وفقًا للنسبية العامة هو حدٌ يف املكان – زمان يُشكل منطقة حول الثقب األسود ،بحيث ال يستطيع الراصد من إحدى
جهتيه أن يلحظ أية 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 هوكينج الحقًا أن هذا الوصف ألفق الحدث يتعارض مع قوانني الفيزياء الكمية ،حيث أن تأثريات
ميكانيكا الكم حول الثقب األسود تتسبب يف تقلب كبري يف نسيج املكان – زمان تجعل من املستحيل تواجد حد واضح يف الفضاء ،أي
أن أفق الحدث من املمكن أن يختفي يف النهاية مام يسمح بخروج أي يشء كان محتج ًزا بداخله (امل ُرتجم).
(املُ
[[[ -جون فيليب بريسكيل ( John Phillip Preskillمن مواليد  ،)1953أستاذ الفيزياء النظرية مبعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا رتجم).
[[[ -ستيفن هوكينج« :رسالة من أسوشييتد برس»  S. Hawking, communication from AP، 22يوليو .2004
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عالو ًة عىل ذلك ،ووفقًا لــ رودولف تاشرن ( Rudolf Taschnerأستاذ الحوسبة العلمية بفيينا)،
تؤدي مربهنة جودل األوىل يف عدم االكتامل إىل النتائج التالية لخرباء الحاسوب :ليس مثة إجراء
كل ميكن أن تقوم به آلة حاسبة ،بحيث تقرر – بالنسبة لكل برامج الحاسوب – ما إذا كانت هذه
ّ
جا ،أم أنّها ستظل تعمل دون انقطاع يف حلق ٍة ال متناهية .تلك
الربامج ستتوقف يف النهاية لتُنتج خر ً
بكل يش ٍء،
هي الرسالة الفائضة للمعتقد الديني غال ًبا ،أعني عدم إمكان ّية وجود حاسوب لديه معرفة ّ
ي حا ٍل فإ ّن التصور الدقيق لآللة الحاسبة الب ّد وأن يُواجه بالفشل،
وقادر عىل كل يشء .وعىل أ ّ
سنظل دو ًما أمام يشء يصعب فهمه[[[ .وحتى قبل تاشرن ،أدرك جودل وبرهن عىل أن «مشكلة
ّ
ألنّنا
حل لها.
التوقف  [[[ »Stop Problemال ّ
لكل من هوكينج وكافة العلامء من ذوي العقل ّية املامثلة – وأنا أسأل نفيس –
أمل يأن إذن ٍّ
أن يفحصوا ،ليس فقط التخيمنات الرائعة وبعض وجهات النظر التجريب ّية ،ولكن أيضً ا األسس
الوضعيّة لفكرهم العلمي ،تلك التي متت ّد جذورها إىل القرن التاسع عرش؟ لن تكون هذه العمليّة
أي حال ،نظ ًرا لتأثريها عىل أسس الرياضيات واملنطق؛ فالوضعيّة  Positivismأكرث من
هينة عىل ّ
مج ّرد نظريّة؛ إنّها وجهة نظ ٍر إزاء العامل ،وال يُالحظ بعض علامء الطبيعة أنّهم يبحثون يف العامل من
خالل الرؤى الوضع ّية ،وهو ما يستلزم م ّنا اآلن إلقاء الضوء عىل وجهة نظر الوضع ّية إزاء العامل.
أوجه القصور يف الوضعية:
ال يحتاج ستيفن هوكينج إالّ للتشاور مع زميله الربيطاين البارز كارل بوبر ( Karl Popperفيينا
 – 1902لندن  )1994الذي كان أستاذًا للمنطق والعلم النظري بكليّة االقتصاد يف لندن منذ سنة
 ،1946يك يزداد معرف ًة يف مرحل ٍة مبكر ٍة بالحدود األساس ّية للعلوم الطبيع ّية؛ فقد كان بوبر يف شبابه
عىل مقرب ٍة من حلقة فيينا الوضع ّية ،والتي شملت فالسفة ورياضيني وعلامء التفوا حول مورتز
شليك  Moritz Schlickتلميذ ماكس بالنك  .[[[ Max Planckوقد ضمت الحلقة أيضً ا كورت
جودل ،ونرشت يف سنة  1922بيانًا تحت عنوان «رؤية علمية للعامل» Scientific View of the
[[[ -رودلف تاشرن :األرقام يف عملها :منظور ثقايف  ،Der Zahlen gigantische Schattenفيسبادن.2004 ،
[[[ -مشكلة التوقف Stop or Halting Problemهي 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 س ُينهي عمله بناتج معني أم سيستمر يف العمل إىل ما ال نهاية .وقد
أثبت آالن تورنج سنة  1953أنه ال توجد خوارزمية عامة (سلسلة من الخطوات الثابتة) بإمكانها حل مشكلة التوقف (امل ُرتجم).
[[[ -قارن مورتز شليك« :مقاالت ُمجمعة ( 1936-Gesammelte Aufsdtze 1926 »1936/1926فيينا  .)1938وبالنسبة لشخصية
شليك املعقدة (حيث مل يكن ضد امليتافيزيقا متا ًما) راجع الخطاب التذكاري الذي أعاد تلميذه فريدريك وايزمان Friedrich
 Waismannطباعته كتصدير للكتاب املذكور؛ ففي سنة  1930أعلن شليك «التحول يف الفلسفة» ،مشريًا إىل كل من ليبنتز وفريجه
ورسل ،وفتجنشتني بصفة خاصة.
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جمال ذات معنى؛ يتمثل النوع
ً
 ،[[[ Worldأكدت فيه أ ّن نوعني فقط من الجمل ميكن اعتبارهام
جمل صوريّ ٌة خالص ٌة دون محتوى تجريبي؛ بينام يتمثل
ٌ
األول يف جمل الرياضيات واملنطق ،وهي
النوع الثاين يف جمل العلوم التجريب ّية ،وهي الجمل التي ميكن إثباتها متا ًما من خالل التجربة.
كل الجمل امليتافيزيق ّية – غري الخاضعة للفحص التجريبي – ال معنى لها؟
فهل ّ
هل يمكن رفض اجلمل غري اخلاضعة للفحص التجريبي؟ (بوبر):
ٍ
كأساس
مل تعد الوضعيّة املنطقيّة ،التي تفرتض شيئًا ما كـ «معطى» باملعنى التجريبي
حججها ،ترغب يف قبول خربة الحواس كنقطة ابتداء ،مثلام هو الحال بالنسبة للوضع ّية
يئ ل ُ
نها ٍّ
التجريب ّية القدمية التي دشّ نها الفيسلوف الفرنيس أوجست كونط  ،Auguste Comteحيث َّ
صك
كل
حة ّ
كونط مصطلح «الوضعية» سنة  ،1830لكن خربة الحواس كانت تُعد السلطة املسيطرة لص ّ
التأكيدات ،وإىل هذا الح ّد تح ّدث الناس عن الوضع ّية املنطق ّية الجديدة أو النزعة التجريب ّية.

جدد بعمق – بعد قرنٍ من كونط – مبوضوع ّية ورصامة ودقّة العلوم الطبيع ّية
لقد تأثر الوضع ّيون ال ُ
كل جمل
والرياضيات ،وطالبوا أيضً ا بالفحص التجريبي للفلسفة ،مبعنى فحص مدى قابل ّية ّ
ُعب عن حال ٍة تخضع مبارش ًة
الفلسفة للتحقق؛ فال ت ُع ّد ّ
أي جمل ٍة واقع ّي ٍة وذات معنى إال تلك التي ت ّ
للمالحظة ،أو تكون قابل ًة للفحص من قبل التجريبيني .ومن الواضح أنّه يف مثل هذا العلم وتلك
الفلسفة لن يكون هناك أي اعتبا ٍر 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 متا ًما ،ويغدو الالهوت بشكلٍ قبيل بال معنى.
ومع ذلك ،وبشكلٍ عام ،أليس «اعرتاف» الوضعي بأ ّن املشكالت امليتافيزيق ّية مجرد مشكالت
ريا رغبويًا (مجرد أمنية)؟ كان هذا هو اعرتاض بوبر يف مرحل ٍة مبكرة:
زائف ٍة بال معنى ميثل تفك ً

[إن هذه الرغبة ...ميكن دامئًا أن تكون مريضّة .وال يشء أسهل من تبيان أن مشكل ًة ما ال معنى
لها أو زائفة .كل ما عليك فعله هو أن تركّز عىل املعنى الض ّيق املريح لكلمة «معنى» ،وسوف تجد
أي معنى!
نفسك عىل الفور ُملز ًما بأن تقول عن أي سؤال غري مريح أنك غري قاد ٍر عىل أن تجد له ّ
وفضالً عن ذلك ،إذا سلَّمت بأنّه ما من مشكل ٍة ذات معنى بخالف تلك التي تنطوي عليها العلوم
أي مناقش ٍة حول تصور «املعنى» سوف تغدو أيضً ا بال معنى .إن معتقد املعنى –
الطبيع ّية ،فإن ّ
[[[ -باإلضافة إىل مورتز شليك وكورت جودل ورودلف كارناب ،ضمت حلقة فيينا كأعضاء أساسيني كل من هربرت فيجل Herbert
 ،Feigelفيليب فرانك  ،Philipp Frankهانز هان  ،Hans Hahnفيكتور كرافت  ،Vietor Kraftكارل مينغر  ،Karl Mengerأوتو
نيوراث  ،Otto Neurathوفريدريك وايزمان (باالرتباط مع هانز ريشنباخ  Hans Reichenbachيف برلني.
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مبجرد تتويجه – يعلو إىل األبد فوق املعركة؛ فال يتسنى بعدها مهاجمته ،بل يغدو – عىل حد تعبري
وحاسم][[[.
فتجنشتني ُ – Wittgensteinمحص ًنا
ً

لكل من مورتز شليك ورودلف كارناب  ،Rudolf Carnapوغريهم
لكن األمل املمتزج بالتفاءل ٍّ
كل يش ٍء إىل الوضوح،
من أعضاء حلقة فيينا ،بأن املستقبل سوف يؤول إىل النزعة التي تهدف قبل ّ
قد دمرته النازيّة والفاش ّية؛ ففي بواكري سنة  1935هاجر كارناب إىل الواليات املتحدة األمريكية ،ويف
ٍ
تلميذ سابق له ،ويف سنة  1937هاجر بوبر إىل نيوزيالندا ،ويف
ناري من
سنة  1936قُتل شليك بطلقٍ
ٍّ
سنة  1938هاجر األعضاء اآلخرون بحلقة فيينا ،الذين كان أغلبهم من اليهود وتم حظر نشاطهم.
ومع ذلك ،وبسبب هذا تحدي ًدا ،امتدت الوضعيّة املنطقيّة إىل العامل األنجلوسكسوين ،وهذا
حا هو السؤال النقدي :هل مثة مشكالت زائفة فقط بال معنى؟
يجعل األمر األكرث إلحا ً
هل ثمة مشكالت زائفة فقط بال معنى؟

كانت تلك هي املعضلة الداخل ّية [[[ التي س ّببت أزم ًة لربنامج الوضع ّية املنطق ّية ،بل واعرتف
بها املناطقة أنفسهم يف نهاية املطاف .وقد تع ّددت االعرتاضات عىل مثل هذا اإلميان بالعلم؛
فهل ميكن مثالً أن نضع تعريفًا ُمحد ًدا بوضوح للتصورات األساسيّة للعلوم الطبيعيّة مثل تصور
يتغي باستمرار ،بحيث إنّنا كلّام سعينا إىل وضوح
«الذرة»؟ أالّ يعتمد هذا عىل مجرى البحث الذي ّ
التصورات عجزنا عن بلوغه؟ أمل ينبذ العلم كلمة «الذرة» ذاتها (غري القابلة للتجزئة)؟ وهل بإمكاننا
يف املعرفة والبحوث الرياض ّية والعلم ّية أن نستبعد متا ًما الذات العارفة (أي الرشوط واالفرتاضات
كل علمٍ أن يتب ّنى املنهج الريايض العلمي
ووجهات النظر والرؤى الذاتية)؟ وهل يجب عىل ّ
بوصفه املنهج الرشعي الوحيد؟ أمل يتم السعي يف ذلك الوقت إىل لغ ٍة موحدة للعلم ،ويف معيّتها
ثبت بوضوح أن وحدة العلم مجرد وهم؟
ومع ذلك ،علينا أن نطرح سؤاالً أعمق حول «املعنى» و«الالمعنى» :هل من املرشوع أن
يستبعد املرء تساؤالت قبل ّية مع ّينة بوصفها «بال معنى» إذا مل يستطع أن يُح ّدد ما يعنيه بـ «املعنى»
وبأي حق يجعل الخربة التجريب ّية للحواس معيا ًرا للمعنى؟
باستخدام مصطلحات تجريب ّية رياضية؟
ّ
أال يتخذ بذلك موقفًا ميتافيزيقيًا ،ومن ثم بال معنى ،ويُعلن يف الوقت ذاته أن ألفي سنة من التفكري
الناقد يف امليتافيزيقي بال معنى؟ هل «التغلب عىل امليتافيزيقا بالتحليل املنطقي للغة» – وتلك
[[[ -كارل بوبر :منطق الكشف العلمي The Logic of Scientific Discovery (1934؛ لندن  ،)2002ص .29
[[[ :Aporia -كلمة يونانية تعني الهوة التي ال قرار لها ،أو الطريق املسدود ،وقد استخدمها الفيلسوف الفرنيس جاك دريدا Jacques
 )Derrida (1930 – 2004لنقد النصوص التي تحتوي عىل ثغرات وتناقضات (امل ُرتجم).
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عبارة كارناب – قد تم تحقيقه مبثل هذا التوجه؟ وهل كل ما هو ميتافيزيقي ال يعدو أن يكون
بالفعل سوى رضب من رضوب الخيال؟ هل الجمل امليتافيزيقية مجرد جمل زائفة حقًا؟ وهل
التصورات امليتافيزيقية مثل املطلق  ،Absoluteغري املرشوط  ،Unconditionalكينونة الكيان
 ،Being of the entityأنا  ،The Iمحض تصورات زائفة؟ أال تختلف كلمة «إله»  Godعن كلمة
ُمختلقة بال معنى مثل «بابيغ»  ،Babigالتي ال تخضع ألي معيار للمعنى؟[[[ هل التمييز بني التوحيد
 Theismواإللحاد  Atheismوالالأدرية  Agnosticismحقًا بال معنى؟ هل يجب أن ينتهي بنا
األمر إىل إعالن «موت اإلله» يف «اللغة» بسبب نجاح الرياضيات والعلم؟ عىل العكس :ليس
ٍ
نقيض من امليتافيزيقا
املنطق الحديث ونظريّة العلم يف حاجة إىل أن يكونا بالرضورة عىل طرف
والالهوت .ملاذا؟

استحالة الربهنة
كل اجلمل صادقة ،حتى يف العلم
يف ٍ
وقت مبكر من سنة  ،1935حلَّل كارل بوبر بدقّة يف كتابه املؤثر «منطق الكشف العلمي»
 The Logic of Scientific Discoveryقواعد الت ّوصل للفروض والنظريّات العلم ّية ،وأثبت قصور
املنهج االستقرايئ يف العلوم التجريبيّة .لقد طرح السؤال التايل :كيف يصل الباحث إىل نسقٍ
ُحية
ٍّ
نظري من خالل تجارب جزئيّة؟ وكيف ميكن تحقيق رؤى علميّة جديدة؟ وجاءت إجابته امل ّ
عىل النحو التايل :ليس من خالل التحقق  Verificationوالربهان  ،Proofبل من خالل التكذيب
 Falsiﬁcationوالتفنيد .Refutation
محوري للوضع ّية املنطق ّية ،مبعنى أنّه املطلب الجذري للتحقّق
إن مبدأ التحقّق ،وهو مبدأ
ٌّ
التجريبي من كل الجمل اإلنسان ّية ،لن يضع ح ًدا للجمل غري الخاضعة للتجربة ،وسوف يُبطل
كل املعرفة العلم ّية« :ففي مسعاهم إلبادة امليتافيزيقا،
الفروض التجريب ّية يف الوقت ذاته ،وبالتايل ّ
أباد الوضعيّون املناطقة أيضً ا العلم الطبيعي»[[[ .ملاذا؟ ألنّ معظم الجمل العلميّة ال ميكن التحقّق
منها تجريب ًّيا ،ومن ثم يجب رفضها باعتبارها جمالً زائفة« ،بل إ ّن قوانني العلم ال ُيكن أن ت ُرد أيضً ا
إىل جملٍ أول ّي ٍة للتجربة» .خذ مثالً الجملة التالية« :كل النحاس ُموصل للكهرباء»؛ فليك نُحقق
[[[ -انظر رودلف كارناب« :استبعاد امليتافيزيقا من خالل التحليل املنطقي للغة»Überwindung der Metaphysik durch
 ،logische Analyse der Spracheإركينتنيس ،العدد  ،241 – 219 :)1931( 2ص .227
[[[ -كارل بوبر :منطق الكشف العلمي ،ص .13
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كل النحاس يف الكون للفحص للتحقق من هذه الخاصيّة،
هذه الجملة تجريبيًا البد وأن نُخضع ّ
محل ثق ٍة استنا ًدا إىل التجربة التي تم
أي نظريّة ال ميكن أن تكون ّ
وهو أم ٌر مستحيل بالطبع .لذا فإ ّن ّ
تعميم النظرية انطالقًا منها.

لقد متثّل موقف بوبر املعارض يف أ ّن القوانني العلميّة – التي يجب أيضً ا أن تجعل التنبؤات
الحاسمة باملستقبل ممكنة – ال ميكن التحقق منها ،بل ميكن فقط تكذيبها باستخدام منهج التجربة
كل البجع
والخطأ .خذ مثاالً آخر :إ ّن الجملة «كل البجع أبيض» ال ميكن التحقق منها ألنّنا ال نعرف ّ
عىل امتداد العامل ،لك ّن بجع ًة سوداء واحدة ت ّم اكتشافها يف أسرتاليا كانت كافي ًة لتكذيب الجملة
فلنتحل إذن بالتواضع! «ومن املؤكد متا ًما ..أ ّن املثال ّية العلم ّية القدمية قد
ّ
«كل البجع أبيض».
كل جمل ٍة علم ّي ٍة يجب
توارت مبا لدينا من معارف مؤكدة لتتجيل كوثن ،أو فلنقل بشكلٍ إيجايبّ :
كل تعزي ٍز إنّ ا يتعلق بجملٍ أخرى»[[[.
تظل مؤقت ًة إىل األبد ،قد تكون حقًا ُمع ّززة ،لكن ّ
أن ّ
وهكذا ،ففي بداية معرفتنا ،ال تكون لدينا سوى تخمينات ،افرتاضات ،مناذج وفروض تخضع
للفحص .ومثة أساس نهايئ للجمل العلم ّية التي ال ميكن انتقادها ،هو بالنسبة لـ بوبر «االعتقاد»
ٍ
ميؤوس منها .وقد تب ّنى بوبر هذا الرأي انطالقًا من الفيلسوف
 Beliefالذي ينتهي إىل معضل ٍة
األملاين فرايز يعقوب فريدريش )1843 – 1773( Jacob Friedrich Fries؛ فإمّا التأكيد البسيط عىل
ٍ
جديد دامئًا ،أو النزوع النفيس
ج
الدوجامطيقيّة Dogmatism ،أو الرتاجع الالمتناهي نحو استنتا ٍ
نحو تعميم الخربات الفردية[[[ .وكل هذه الطرق غري قابلة للتطبيق.
يب للمعنى،
ماذا يعني هذا بالنسبة ملعيار التحقق؟ يعني أنّه ال ميكن أن يُستخدم كمعيا ٍر إيجا ٍّ
ربا أمكننا استخدامه
أو كقاعد ٍة للتمييز بني الجمل ذات املعنى وتلك التي ال معنى لهاّ .
فقط كمعيا ٍر لتعيني الحدود ،أي للتمييز بني الجمل املوثوق بها وغري املوثوق بها يف املنطق
والرياضيات والعلوم التجريبيّة .ويعني هذا – وضعيًا – أن هذا املعيار العقالين – غري اإليجايب –
لتعيني الحدود يفسح املجال أيضً ا للجمل غري الفيزيائ ّية وغري التجريب ّية ذات املعنى ،والتي هي
[[[ -املرجع ذاته ،ص .280
[[[ -قارن هانز آلربت« :مقال يف العقل النقدي» ( Traktat über kritische Vernunftالطبعة الثالثة ،توبينجن ،)1975 ،ص ص 13
–  .15حيث تغري هذا الوصف ل ُيعرف باسم معضـلة مونكاوزن الثالثية = =  :Munchausen Trilemmaالرتاجع الالمتناهـي – الحجـة
الدائرية – الدوجمـاطيقية( .ومؤدى هذه املعضلة التي ناقشها الفيلسوف األملاين هانز آالربت يف كتابه املذكور ،أننا ال نستطيع إثبات
صحة أي يشء أو إثبات عدم صحته ،ألن األدلة التي نقدمها يف البداية تحتاج إىل أدلة جزئية تدعمها ،واألدلة الجزئية ينبغي أن تدعمها أدلة
جزئية أُخرى لتثبت صحة األدلة الجزئية األوىل ،وهكذا ندور يف حلق ٌة مغلقة ال تنتهي .والحلول املفرتضة – غري املقنعة – لهذه املعضلة
ثالثة )1 :الرتاجع الالمتناهي :حيث تصبح األدلة سلسل ًة ال تنتهي من األدلة الجزئية التي ترتد عىل بعضها البعض وتطالب باملزيد؛ )2
فس املا َء باملا ِء؛  )3الدوجامطيقية:
ال ُ
حجة الدائرية :حيث يكون الدليل إثباتًا للنظرية ،والنظرية إثباتًا للدليل .أو كام يقول املثل العريبَ ّ :
حيث تُعد فيه األفكار بديهيات أو مصادرات ثابتة من البداية ،ونقطة انطالق لسنا يف حاجة إىل الربهنة عليها – امل ُرتجم).
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ميتافيزيقيّة باملعنى الواسع؛ أي الجمل التي تتجاوز نطاق املجال العلمي .ويصل بوبر من هذا إىل
نتيج ٍة مؤ ّداها أن التحليل العقالين للتساؤالت امليتافيزيقيّة ممكن من حيث املبدأ .وهذا يشمل
كل «مشكلة الكوزمولوجيا» التي «تعني بكل الكائنات املفكرة» :مشكلة فهم العامل مبا يف ذلك
ّ
أنفسنا ،ومعرفتنا ،كجز ٍء من العامل[[[.
وهكذا ،نستطيع القول وفقًا لبوبر« :إنّها لحقيقة أ ّن األفكار امليتافيزيقيّة املج ّردة – وبالتايل
األفكار الفلسف ّية – كانت ذات أهم ّي ٍة قصوى للكوزمولوجيا؛ فمن طاليس  Thalesإىل آينشتني
 ،Einsteinومن املذهب الذري القديم  Ancient atomismإىل تكهنات ديكارت Descartes
حول املادة ،ومن تكهنات جلربت  Gilbertونيوتن  Newtonوليبنتز  Leibnizوبوسكوفيتش
 Boscovicحول القوى إىل تكهنات فاراداي  Faradayوآينشتني حول مجاالت القوى ،كانت
األفكار امليتافيزيق ّية عالم ًة مضيئ ًة عىل الطريق»[[[ .ماذا يعني هذا كلّه بالنسبة ملعرفتنا بالواقع؟
استقاللية وحدود املعرفة العلمية:
لقد حاول العلامء حقًا ،وبنجاح كبري ،االرتقاء مبعرفتهم إىل حد اليقني الريايض ،والنموذج
املعياري لالنفجار العظيمٌ ،
مثال لهذا مثري لإلعجاب ،فالبحث يف فروع العلم من الفيزياء النوويّة
إىل الفيزياء الفلك ّية ،ومن البيولوجيا الجزيئ ّية إىل الطب ،ميكن أن يتم بهذه الدرجة من الدقّة التي
ومستقل وقائ ٌم
ٌّ
رب ٌر
تُحقق أكرب قد ٍر ممكنٍ من اليقني الريايض .وهكذا ،فالعلم املو َّ
جه رياضيًا ُم َّ
أي الهويتٍّ أو كاهنٍ أن يُشكك فيه باإلشارة إىل ُسلطة أعىل (الله،
بذاته متا ًما ،وال ينبغي عىل ّ
الكتاب املقدس ،البابا ،الكنيسة) .نستطيع القول أيضً ا أن املواجهة مع محاوالت السيطرة من قبل
السلطات الدين ّية ،من النوع الذي يُشكل حتى اآلن تهدي ًدا مستم ًرا ملسائل ُمح ّدد ٍة تتعلق بالتمييز
ربرة
بني الجمل الرياض ّية العلم ّية والجمل الفلسف ّية والالهوت ّية املتجاوزة للتجربة ،هي مواجهة ُم َّ
ورضوريّة مبدئ ًيا.

هذا التمييز ال يقترص فقط عىل العلم؛ فالعلم يُفضل التمييز .وإذا كانت تساؤالت العلم تتم
مناقشتها حقًا وفقًا ملنهج ومنط العلم ،فإن تساؤالت العلوم اإلنسان ّية؛ أعني تساؤالت النفس
البرشيّة واملجتمع :القانون والسياسة والتاريخ؛ علم الجامل واألخالق والدين – يجب أن ت ُناقش
أيضً ا وفقًا ملنهج ومنط مم ّي ٍز يتوافق مع أهدافها .ومع تأكيدنا املرشوع عىل استقالل ّية وذات ّية التسيري
الذايت للعلم ،فإن مشكالت أسسه ال ينبغي تجاوزها؛ فال ينبغي التغايض عن السمة الفرض ّية
لقوانينه؛ وال يجب أن نخلع عىل نتائجه طاب ًعا مطلقًا.
[[[ -كارل بوبر :املرجع السابق ،ص .xviii
[[[ -املوضع ذاته.
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لكل من الفيزياء والرياضيات نتائج مثري ًة لإلعجاب ،لك ّنه
ٍّ
لقد أمثر التاريخ األحدث
مهم باملثل
يُظهر أيضً ا حدو ًدا أساسيّ ًة للمعرفة الفيزيائيّة والرياضيّة .ويجب أن يكون هذا
ً
للبيولوجيا ،التي تستند إىل الفيزياء والرياضيات ،وبصفة خاصة بيولوجيا األعصاب.
لقد واجهت الفيزياء حدو ًدا أساس ّية يف مع ّية ميكانيكا الك ّم ،السيام بعد تب ّني هايزنربج لعالقة
أي جسيم وق ّوته
الالتحديد  :Indeterminacy relationفحيث إنّنا ال نستطيع تحديد موضع ّ
الدافعة يف الوقت ذاته ،فلن ميكننا مبدئ ًيا قياس بعض الحوادث الذريّة سلفًا .إ ّن الالتحديد ال
يسمح سوى باالحتامل اإلحصايئ.
خصوصا يف مشكلة أسسها؛ فوفقًا ملربهنة عدم
وقفت الرياضيات أيضً ا ضد حدو ٍد أساس ّي ٍة،
ً
االكتامل الثانية لكورت جودل سنة  ،1930ليس مثة براهني استدالل ّية متناهية ميكن أن تقدم ضامن ًة
مقنع ًة كل ًيا عىل أن الفكر الريايض خا ٍل من التناقض.

كل هذا يعني أنه إىل جانب اإلمكانات الضخمة للعلم ،علينا أيضً ا أن نالحظ حدوده ،فثمة ح ٍّد
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
علمي ميكن وفقًا له الترصيح بأ ّن الجمل غري الخاضعة للتجربة ،الفلسف ّية –
ريايض أو
يوجد معيا ٌر
ٌّ
ٌّ
الالهوت ّية ،ليست بذات معنى ،أو أنّها مبثابة مشكالت زائفة .إ ّن تحقيق الدقّة الرياض ّية ال ميكن أن
ألي علم ،وال ميكن تحقيقه من خالل التاريخ الذي يُعالج أحداث ًا مفردة ،ومن الواضح
يكون هدفًا ّ
أنّه قد وقف أيضً ا ضد الحدود يف علم النفس والفلسفة.
أي حال ،لقد تح ّولت النربة الرياض ّية بعد الثامنينات من التساؤالت املؤرقة حول أسسها
عىل ِّ
ٍ
موقف أكرث واقع ّي ًة متثل يف طرح
– والتي عجزت بوضوح عن تقديم إجابات نهائ ّي ٍة عنها – إىل
مشكالت ملموسة .وهنا أتاح الحاسوب إمكانات غري متوقع ٍة ،ولكن لدي اآلن أكرث من سبب
للعودة من الرياضيات إىل التساؤالت الفلسف ّية الكل ّية التي ترتبط بالواقع عىل هذا النحو.
الشك يف الواقع:
كل يش ٍء حقيقي؛ الكيانات ،واملجموع الكيل لها ،والوجود
ذكرت يف املقدمة أن الواقع هو ّ
قائم بهذا املعنى .ولكن هل هذا تعريف للواقع؟ ال ،فالواقع ال ميكن تعريفه بشكلٍ قبيل .وال
ميكن تعريف الكل – الجامع الشامل – عىل نح ٍو محدد .ويك ال نتحدث بطريق ٍة مج ّردة وفارغة،
فسوف أشري بكلامت قليل ٍة إىل ما أعنيه بالواقع.
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ٌ
مشكوك فيه
إ ّن الواقع ليس واق ًعا قبليًا متعاليًا ،يستعيص عىل الشك ،وال جدال فيه؛ لك ّنه واق ٌع
يف العديد من الجوانب .ملاذا؟
وكل ما يُشكل العامل
الواقع يف املقام األول هو عاملنا ،األصل الذي ننتمي إليه ،كوننا ،العامل ّ
بكل أغوارهام ،املادة وضد املادة ،الربوتونات
يف املكان والزمان ،املاكروكوزم وامليكروكوزم ّ
[[[
ومضادات الربوتونات ،الجسيامت األوليّة ،مجاالت القوى والسطح املنحني ،األقزام البيض
حمر[[[  ،Red giantsوالثقوب السوداء .لكن الواقع أيضً ا هو العامل
 ،White dwarfsالعامليق ال ُ
بتاريخه الذي ميت ّد إىل ما يقرب من ثالثة عرش مليار سنة منذ االنفجار العظيم ،وخمسة مليارات
سنة منذ تشكل الشمس ،وثالثة ونصف مليار سنة منذ بزوغ الحياة ،وفقط حوايل  200.000سنة
بكل ما فيه من عجائب
شامال الطبيعة والثقافةّ ،
ً
منذ أنسنة البرش[[[  .Hominizationإنّه العامل
وبكل مخاطره
ّ
بكل شكوكه وهشاشته،
وأهوال .هو ليس «العامل يف مجمله» ،بل العامل الحقيقي ّ
العين ّية وكوارثه الطبيع ّية ،وبؤسه الحقيقي وأمناط معاناته التي ال حرص لها .إنّه الحيوانات والبرش
يف رصاعهم من أجل الوجود ،يف خروجهم إىل الحياة وفنائهم ،يف تأرجحهم بني آكل ومأكول.
كل األلوان
كل املستويات والطبقاتّ ،
الواقع العاملي هو بصف ٍة خاصة البرش؛ البرش من ّ
واألعراق ،األمم واملناطق ،الفرد واملجتمع – عظمة وبوس العرق البرشي .إنّه اإلنسان ككائنٍ
حر؛ كموضوع للعلوم
طبيعي؛ كموضوع للعلم والطب ،وهو يف الوقت ذاته اإلنسان ككائن ُ
اإلنسانية؛ اإلنسان غري الخاضع لدقة الحساب ،والذي غال ًبا ما ُيثل لُغ ًزا لنفسه ،فالبرش مسؤولون
عن التقدم التكنولوجي الهائل ،لكنهم أيضً ا مسؤولون عن التدمري غري املسبوق للبيئة ،وعن
االنفجار السكاين ونقص املياه واإليدز وما إىل ذلك.
الواقع هو بصفة خاصة «نفيس»؛ فأنا ميكن أن أصبح هدفًا لنفيس كموضوع ،لدي الوعي بذايت؛
حا وجس ًدا ،استعدا ًدا وسلوكًا ،مبواطن قويت وضعفي ،مرتفعايت وأعامقي،
الواقع هو نفيس رو ً
[[[ -القزم األبيض ،ويُعرف أيضً ا بالقزم املنحل  Degenerate dwarfعبارة عن بقايا نواة نجمية مؤلفة يف الغالب من مادة إلكرتونية
منحلة ،ويتميز بكثافته الشديد ،إذ متاثل كتلته كتلة الشمس ،بينام مياثل حجمه حجم األرض .كام يتميز القزم األبيض باللمعان الخافت
الناجم عن انبعاث طاقة حرارية مخزنة .وأقرب قزم أبيض إىل األرض هو الشعرى اليامنية ب  ،Sirius Bويبعد عن األرض بحوايل 8.6
سنة ضوئية .وقد صك االسم (القزم األبيض) عامل الفلك الهولندي – األمرييك وليام لوينت  Willem Luytenسنة ( 1922امل ُرتجم).
[[[ -العمالق األحمر نجم يبلغ قطره من خمسة عرش إىل خمسة وأربعني مرة قطر الشمس ،ويعادل ملعانه حوايل مائة مرة أو أكرث ملعان
الشمس ،وهو نوع من أنواع النجوم يف الفضاء املحيط مبجرتنا مجرة درب التبانة .وتصل درجة حرارة سطح العمالق األحمر إىل ما يقرب
من  8.540فهرنهيت (امل ُرتجم).
[[[ -يشري مصطلح «أنسنة البرش» وفقًا لنظرية التطور إىل نقطة التحول إىل اإلنسان ،ويذهب علامء التطور واألنرثوبولوجيا إىل حدوثها منذ
ما يقرب من  200.000سنة (امل ُرتجم).
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وجوانبي املرشقة وضاليل .ووفقًا للرؤى العلميّة ،أنا خاض ٌع متا ًما للسببيّة املاديّة والبيولوجيّة:
أي ثغرات عىل ما يبدو ،لك ّني من خالل خربيت املؤكدة بنفيس (وخربيت بعد ٍد ال
السبب ّية دون ّ
يُحىص من اآلخرين الذين ميكن أن يكونوا أيضً ا موضع تفكري) أدرك أنّني قاد ٌر عىل معرفة نفيس،
واتخاذ قرا ٍر عن نفيس ،والتفكري والعمل بشكلٍ اسرتاتيجي.
من املمكن إذن أن أجيب عن السؤال الذي طرحته يف البداية :ما الواقع؟ وأقول :الواقع ليس
غني األوجه[[[.
ّ
أحادي البُعد أو عىل مستوى واحد ،لك ّنه ُّ
ومتعدد الطبقات:
متعدد األبعاد،
الواقع
ّ
ّ
يُقال أ ّن العلم يهدف إىل سرب أغوار األشياء (التامس الجذر  ،)Radixلكن اإلحاطة الحقيقيّة
واحد أو من بُ ٍ
ٍ
عد واحد؛ ففي مواجهة العقالن ّية املطلقة،
جانب
والتجذير ال ينبغي تحديدهام من
ٍ
ويف مواجهة أيديولوجيا املذهب العقالين ،يجب أن ننتبه بشكلٍ قبيل للسمة املميّزة الواقع ،أال
يتجل قط ًعا بطرقٍ مختلفة للغاية ،وميكن أن
ّ
وهي كونه متع ّدد األبعاد ومتع ّدد الطبقات؛ فالواقع
تكون له سمة مختلفة للغاية.
يف هذا الصدد ،أتذكر زيارة املتحف الوطني يف أثينا بصحبة أصدقا ٍء من دفعتي يف مدرسة
لوسرين  ،Lucerne schoolوقد فوجئت بأ ّن واقع املتحف ذاته ميثل شيئًا بعينه للكيميايئ الذي
صب الربونز والعمليات التقن ّية األخرى .وهو يش ٌء ثانٍ بالنسبة
كل يش ٍء مشكالت
يُالحظ قبل ّ
ّ
للمؤرخ الذي يهتم بتط ّور الفن من قديم إىل كالسييك إىل هلينستى  .Hellenisticوهو يشء ثالث
بالنسبة مل ُحب الفن الذي تفتنه جامليات املعروضات دون غريها! وميكن وصف القناع الذهبي
ذاته مللك مايسيني  Prince of Mycenaeوتقدير قيمته من وجهات نظر مختلفة .ومن املهم أن
نالحظ أن كل وصف وتقييم – سوا ًء أكان للكيميايئ أم للمؤرخ أم مل ُحب الفن – ميكن أن يكون
صادقًا اعتام ًدا عىل املنظور.
ومن الواضح أ ّن الواقع ذاته يختلف اعتام ًدا عىل املنظور الذي يبدو فيه للمالحظ ،فضالً عن
اهتاممات هذا األخري ،ومن ثم فليس هناك واقع «يف ذاته» ،بل مثة جوانب وأبعاد وطبقات عديدة
مختلفة للواقع .وقد كان فرينز هيزنربج (يف ٍ
وقت مبكر من سنة  ،1942خالل الحرب العامليّة الثانية)
[[[ -سوف يجد القارئ يف األقسام التالية ردًا غري مبارش عىل الواحدية املادية أو الطبيعية Materialistic or Naturalistic Monism
التي طرحها – عىل سبيل املثال – عامل البيولوجيا األمرييك إدوارد أوسبورن ويلسون  E.O. Wilsonيف كتابه «التطابق :وحدة املعرفة»
( Consilience: The Unity of Knowledgeنيويورك.)1998 ،
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يف مقدمة كبار الفيزيائيني الذين أشاروا إىل هذه الحقيقة ،إذ تحدث يف «نظريّة طبقات الواقع» عن
الطبقة األدين ،التي ميكن فيها للعالقات السبب ّية للظواهر والعمليات أن تكون موضوع ّية ،وعن
الطبقة األعىل للواقع ،التي تتسع فيها الرؤية لتلك األجزاء من العامل التي ال نتحدث عنها إال يف
الحكايات الرمزيّة :األساس األخري للواقع[[[.

ري واح ٌد (أي التفسري
يعني هذا – بالنسبة ملامرسة البحث والتدريس والحياة – أنّه ال يوجد تفس ٌ
الفيزيايئ) للموضوعات البسيطة مثل املناضد والدراجات ،بل مستويات عديد ٍة من التفسري (مبا
نوعي من جوانب
جانب
فيها التفسري الوظيفي) .وال ميكن التوصية بإضفاء الطابع املطلق عىل
ٍ
ٍّ
الواقع ،أل ّن املرء يف هذه الحالة يُصبح أعمى حرف ًيا بالنسبة لآلخرين .وبني الفالسفة وعلامء
الالهوت والفقهاء ،وكذلك بني علامء الرياضيات والفيزيائيني وعلامء الفيزياء العصب ّية ،وكل
العلامء ،ميكن للعامء املهني أن يغدو بسهول ٍة عامء تجاه الواقع ،إذ لن تعد لديهم رؤي ٌة للواقع كام
كل يشء»،
هو بالفعل ،بل كام يريدون رؤيته .ويحدث هذا يف املناقشات التي تتعلق بـ «نظريّة ّ
لكل ما هو فيزيايئ ،وال ت ُسهم إال قليالً يف فهم
تلك التي تبدو – حني ننظر إليها عن كثب – نظريّ ًة ّ
شكسبري  Shakespeareوهاندل  ،Handelأو نيوتن  .Newtonكذلك يحدث هذا يف النقاش حول
الدماغ وحريّة اإلرادة كام سرنى الحقًا.

زخم للعلم الحديث؛ فالسفة مثل ديكارت
تأ ّمل بصف ٍة خاصة الشخصيات العظيمة التي أعطت
ً
 ،Descartesسبينوزا  ،Spinozaوليبنتز  ،Leibnizبل وفولتري  ،Voltaireليسينج  ،Lessingوكانط
 ،Kantوكذلك علامء الطبيعة أمثال كوبرنيكوس  ،Copernicusكبلر  ،Keplerجاليليو ،Galileo
نيوتن ،وبويل  :Boyleهل كانوا سيستسلمون ببساط ٍة إلنكار بُ ٍ
عد آخر بخالف ذلك الذي يرصده
العقل الريايض العلمي ،أو يرفضونه بوصفه بُع ًدا بال معنى؟ يف هذا الصدد ،من الخطأ عىل األقل
أن نُدرج هؤالء املفكرين العظام تحت ما نسميه املذهب العقالين ،فهم ليسوا ممثلني ألي مذهب،
ومل يكونوا عميانًا تجاه الجوانب األخرى للواقع.
ومع ذلك ،يجب أن أحذّر فو ًرا من سوء الفهم؛ فعىل الرغم من وجود العديد من مستويات
الواقع ،ال ميكن للمرء أن يقول ببساط ٍة أ ّن الطبقات املختلفة للواقع هي مبثابة وقوع (جمع واقع)
 Realitiesمختلفة .ويف ما يتعلق بجميع األبعاد املتع ّددة للواقع ،ال يجوز للمرء أن يغفل الوحدة
يف األبعاد املختلفة .ويف جميع املنظورات والطبقات واألبعاد والجوانب والتمييزات ،هناك واق ٌع
واح ٌد يتقاسمه البرش ،دامئًا عىل حساب إنسان ّيتهم الكاملة يف هذا العامل .لذا نجد أ ّن ثنائ ّية ديكارت:
[[[ -فرينر هيزنربج« :الواقع وترتيبه»  ،)Ordnung der Wirklichkeit (1942يف «األعامل الكاملة»  Gesammelte Werkeتحرير
وولفغانغ بلوم وآخرين (مونيتش )1984 ،املجلد األول ،306 – 117 :ص ص .302 – 294

االستغراب 13

AL-ISTIGHRAB

خر يــف 2 0 1 8

148

الملف

االستغراب

بني الذات واملوضوع ،الفكر والوجود ،الروح واملادة ،النفس والجسد ،اإلنسان والحيوان ،قد
تع ّرضت لالنتقاد يف مرحل ٍة مبكرة .لكن وحدة وحقيقة الواقع – يف مواجهة الثنائيّة بني العقل
واإلميان ،والفلسفة والالهوت – يجب التعبري عنها مرا ًرا وتكرا ًرا :فالسؤال الذي طرحته الفلسفة
اليونان ّية عن وحدة وحقيقة الوجود ،والسؤال الذي طرحه العربانيني القدامى حول 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
أساسا جدي ًدا لليقني (الكوجيتو :أنا أفكر إذا ً أنا موجود
الوحيد – تعلَّم البرش أن يجدوا يف العقل
ً
أي ٍ
وقت مىض يف محيط
 ،)Cogito, Ergo Sumوتعلموا استخدام العقل عىل نحوٍ شاملٍ أكرث من ّ
رضوري من املنظور التاريخي
ربره من حيث املبدأ ،بل هو
ٌّ
الشك .وقد كان لهذا التوجه ما ي ّ
للبرش يف التنوير العلمي برضورة البحث يف الطبيعة وقوانينها دون تحيز ،وبطريق ٍة عقالن ّي ٍة ونسق ّي ٍة،
بكل جوانبها املختلفة.
وكذلك للبرش أنفسهم يف عالقاتهم االجتامعيّة ّ
لكن البرش ال يحيون بالعقل وحده؛ فعىل الرغم من أ ّن العقل املستقل واملعرفة العلم ّية لهام
ربرهام من حيث املبدأ ،بل ورضوريان تاريخ ًيا ،فإ ّن العقالن ّية املطلقة مرفوضة .وسوا ًء أكان
ما ي ّ
كل رجلٍ أو امرأة لديه – أو لديها – ما هو أكرث من العقل؛
املرء فيزيائيًا أم فيلسوفًا أم أيًا كان ،فإ ّن ّ
لديه الرغبة أو الشعور ،الخيال واالستعداد ،والعواطف والشهوات ،تلك التي ال ميكن ببساطة
ر َّدها إىل العقل .وإىل جانب التفكري العقالين املنهجي – الذي تجىل يف روح الهندسة Sprit de
 géométrieعند ديكارت – هناك أيضً ا معرفة حدس ّية كل ّية ،واستشعار  ،Sensingوشعور ،وروح
اإلبداع .Esprit de finesse

أي
ومع ذلك فبإمكان املرء أن يعرتض قائالً :أليس «املوضوعي» فقط هو الواقعي؟ عىل ّ
حال ،حتى املوضوعيّة العلميّة – التي هي يف غاية املركزيّة بالنسبة للعلم الحديث – م ّرت
مبراحل تاريخ ّية يف األزمنة الحديثة[[[ .ورمبا كان يف استطاعتنا القول أ ّن املوضوع ّية ليست يف
هويّ ٍة مع الحقيقة؛ فكام أ ّن العدالة بعيدة متا ًما عن استنفاد قامئ ٍة من الفضائل االجتامع ّية ،فكذلك
املوضوع ّية ،بعيد ٌة متا ًما عن استنفاد الفضائل اإلبستيمولوجية .وكام أ ّن العدالة ميكن أن تتعارض
مع الخري ،فاملوضوع ّية ميكن أن تتعارض مع جوانب أخرى للحقيقة .ومهام كانت صيغ الفيزياء
والرياضيات والكيمياء تبدو موضوع ّيةً ،إال أنّها ليست عىل اإلطالق املعايري الوحيدة للواقع .إ ّن
[[[ -قارن لورين داستون« :هل للموضوعية العلمية تاريخ؟»  ،Can Scientiﬁc Objectivity Have a Historyأليكساندر فون
همبولدت – ميرتيلونجن  ،)2000( 75ص ص .40 – 31
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العلامء لديهم أيضً ا خربة ثابتة بعامل األلوان والنغامت والروائح ،لكن الرثوة الحسيّة للعامل أكرث ثرا ًء
كل الصيغ الفيزيائيّة والكيميائيّة .وقبل أن يتمكن علامء الفيزياء أو الكيمياء
بشكلٍ ال متناهي من ّ
من مالحظة املوجات الكهرمغنطيس ّية عدمية اللون ذات األطوال والرتددات املتفاوتة ،رأوا أيضً ا –
بكل العواطف املصاحبة للحالة – األحمر واألصفر واألزرق واألخرض بآالف من تبايناتها.
ّ

من جه ٍة أخرى ،يجب التص ّدي لنزعة ر ّد املعرفة العلميّة عن طريق العقل؛ ولقد كان كانط ُمحقًا
رصح قائالً :إ ّن الدين الذي يعلن الحرب عىل العقل من دون تفكّر يف العواقب لن يتمكّن من
حني َّ
الصمود أمامه عىل املدى الطويل[[[ .وقد صاغ الالهويت جورجن مولتامن[[[ Jürgen Moltmann
ّ
– من توبنجن  Tübingenالعبارة الصحيحة املناظرة ملقولة كانط ،فكتب قائالً« :حتى العقل ،يف
انتصاره التنويري عىل ما أسامه اإلميان ،مل يكن قاد ًرا عىل الصمود مبفرده ،بل وضع أشكاالً غري
معقول ٍة للغاية من املصداق ّية الساذجة»[[[ .والحق أنّ عبادة العقل كإل ٍه مل متنع إرهاب املقصلة إبّان
ين للغاية ،غالبًا ما يعمل بطريق ٍة غري عقالنيّة متا ًما،
الثورة الفرنسيّة .وحتى العلم ،الذي هو عقال ّ
ويؤدي أحيانًا إىل نتائج غري عقالنيّة.
العلم والالهوت :وجهات نظر خمتلفة:
لقد فقد العلم منذ ٍ
وقت طويلٍ عذريّة بداياته األوىل ،وتبخّرت نشوة التق ّدم يف القرن التاسع
عرش والنصف األول من القرن العرشين .وعىل مدى العقود املاضية أصبح من الواضح بشكلٍ
ٍ
متزايد أ ّن التقدم العلمي هو أبعد ما يكون عن التقدم اإلنساين دامئًا.
العلم :األساس وليس الكل:
كل مظاهر التق ّدم العلمي والتكنولوجي الكبري تقري ًبا (التكنولوجيا النوويّة ،تكنولوجيا الجينات،
العناية الطب ّية املركّزة ،الثورة الخرضاء ،أمتتة اإلنتاج ،عوملة االقتصاد والتكنولوجيا واالتصاالت) كانت
لها أيضً ا عواقبها السلب ّية التي ينبغي وضعها يف االعتبار؛ فبعد انهيار االقتصاد الفقاعي يف نهاية القرن
جدد مل تعد لديهم قناعة بأ ّن األسواق التي ت ّم الزعم بأنّها
العرشين ،حتى االقتصاديني من الليرباليني ال ُ
ذات ّية التنظيم يحكمها العقل .وحتى يف األلف ّية الثالثة يتم استثامر مليارات الدوالرات يف صناعة األسلحة
مبختلف أنواعها بدالً من مكافحة الفقر والجوع واملرض واألميّة ،وهذا كله يتعارض مع العقل.
[[[ -ورد هذا النص يف تصدير الطبعة األوىل لكتاب كانط« :الدين يف حدود العقل وحده» Religion within the Limits of
( )Reason Alone (1793امل ُرتجم).

[[[ -جورجن مولتامن ،الهويت إصالحي أملاين ،من مواليد سنة  ،1926ويعمل أستاذًا فخريًا لالهوت النسقي بجامعة توبنجن األملانية
(امل ُرتجم).
[[[ -قارن جورغن مولتامن« :الالهوت يف عامل العلم الحديث»  ،Theology in the World of Modern Scienceمجلة األمل
والتخطيط ( Hope and Planningلندن  ،223 – 200 :)1971ص .207
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كل من أفغانستان والعراق كان من املفرتض أن تُقاوم بعقالنيّ ٍة كبرية
والواقع أ ّن الحرب يف ّ
يف بداية القرن الحادي والعرشين ،السيام مع توافر تكنولوجيا رفيعة املستوى لها عواقب مدمرة
للبلدان املعن ّية والعامل أجمع ،وتدفع كثري من الناس إىل التشكيك فيام إذا كان الجنس البرشي
ج ًة ض ّد
أي
ٍ
لديه ّ
سبب عىل اإلطالق إلطالق عنان التكنولوجيا الحرب ّية .وهذا كله بالتأكيد ليس ح ّ
جة ض ّد العلم الذي يخلع عىل العلم والتكنولوج ًيا طاب ًعا مطلقًا.
ح ّ
العقل والعلم ،لك ّنه ُ

أساسا للتكنولوجيا والصناعة الحديثتني ،وللصورة الحديثة للعامل ،وللحضارة
لقد أصبح العلم بحق ً
والثقافة الحديثتني ،لكن العلم لن يُحقق هذا الدور بشكلٍ عادل إال إذا كان األساس متي ًنا مبا يكفي
لحمل املبنى بأكمله؛ إذا رأى الناس النسب ّية والوقت ّية  ،Provisionalityوالتكيف االجتامعي واآلثار
كل صور ٍة للعامل ،ويف جميع التصميامت والنامذج واألوجه؛ وإذا ما كانت العلوم
األخالق ّية ،يف ّ
حا بها إىل جانب املناهج العلم ّية ،فضالً عن الفلسفة والالهوت.
اإلنسان ّية والعلوم االجتامع ّية مسمو ً
وبعبار ٍة أخرى ،يجب أالّ يكون العلم هو منفذنا الوحيد للنظر إىل العامل ،فالعلم – مهام كانت دقّته
ونظرته الثاقبة –حني يتشح بالطابع املطلق يغدو أضحوك ًة للجميع ،بل وخط ًرا مشرتكًا .وإذا حاول
عالج الوهم الذي يكتنف كافة املجاالت األخرى – بلغة التحليل النفيس – فسوف يُعالج وهمه هو
ذاته يف نهاية املطاف .لك ّننا هنا يف حاج ٍة إىل مناقشة نقط ٍة مضادة.
أيضا يف حاجة إىل النقد الذايت:
الالهوت ً
وجهات نظ ٍر مختلفة :العلم أكرث اهتام ًما بتحليل املعطيات والوقائع واإلجراءات والعمليات
حق يف ذلك .لكن علامء الالهوت – والفالسفة إن أرادوا
والطاقات والبني والتطورات ،وهو ُم ٌّ
حق يف االهتامم بالتساؤالت التي تدور حول املعاين والغايات
ذلك – ميكن فقط أن يكونوا عىل ّ
النهائيّة أو األوىل ،باإلضافة إىل القيم واملثل العليا واملعايري والقرارات واملواقف .ونحن نرحب
اليوم أيضً ا بأن يعرتف العلامء بأنهم ال ميكنهم تقديم حقائق مح ّددة ونهائيّة ،إذ يبدون عىل استعدا ٍد
أي ٍ
وقت مىض ملراجعة وجهات نظرهم ،بل وإخضاعها برمتها للفحص مر ًة أخرى وفقًا
أكرث من ّ
ملنهج التجربة والخطأ.
من جهة أخرى ،ينبغي باملثل عىل علامء الالهوت والفالسفة أن يحتفظوا بتواضعهم وقدرتهم
عىل النقد الذايت يف نقاشهم مع العلامء ،ألنّهم وإن كانت تشغلهم أيضً ا حقيقة اإلميان بحكم
مهنتهم ،فإنّهم ال ميتلكون هذه الحقيقة بشكلٍ قبيل وقاطع؛ عليهم السعي نحو الحقيقة م ّر ًة تلو
األخرى كشأن غريهم من الناس ،وبإمكانهم فقط تقريبها .عليهم أيضً ا أن يكتشفوا الحقيقة باستخدام
منهج التجربة والخطأ ،وأن يكونوا مستعدين لتنقيح وجهات نظرهم .إ ّن تفاعل الخُطط ،والنقد،
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علم
يئ يف الالهوت إذا اعتربناه ً
والنقد املضاد ،والتحسني ،كلّها أمو ٌر ممكنة ومطلوبة بشكلٍ مبد ٍّ
عقيم.
وليس مذهبًا دوجامطيقيًا
ً
ج ٍة تتعلق
كذلك يجب عىل علامء الالهوت عدم جعل الجدل مع العلامء سهالً بإقحام ح ّ
ٌ
سلوك
جة التي تبني عىل األقل منذ عرص النهضة أنّها غري علميّة ،وهو
ُ
ح ّ
بالسلطة يف النقاش؛ ال ُ
يتجل يف االنسحاب إىل العصمة املزعومة للكتاب املقدس والبابا وقرارات املجامع الكنسيّة
ّ
[[[
ٍ
مبزيد من النقاش والفحص .
التي ال تسمح

وال ّ
ح ٍة إىل تطوير عالقته بالعلم؛ فلقد تم منع أعضاء
شك أ ّن الالهوت األملاين يف حاج ٍة مل ّ
مدرسة كارل بارث  School ’Karl Barthمن الحوار مع العلامء تحت تأثري الكراهية التاريخيّة
ألي «الهوت طبيعي»  .Natural Theologyويف مدرسة رودولف بولتامن s’Rudolf Bultmann
ّ
تام للكوزمولوجيا.
 Schoolكان هناك تركي ٌز عىل الوجود امليضء لإلنسان ،مصحوبًا بتجاهلٍ ٍ
وكان علامء الالهوت الكاثوليك مهتمني فقط بالوثائق الكاثوليك ّية الرومان ّية املد ّمرة وإعادة تأهيل
جاليليو وتيالر دي شاردان[[[ .Teilhard de Chardin
وكانت األمور مختلف ًة متا ًما عىل الصعيد األنجلوسكسوين ،إذ مل يكن علامء الالهوت فقط مغرمني
بالفيزياء ،بل كان علامء الفيزياء أيضً ا منشغلون إىل ح ٍّد ٍ
بعيد بالالهوت ،وقدموا أعامالً ب ّينية هامة .وعىل
مدى عقود ،كان العديد من الباحثني مبثابة مناذج أمثرت عد ًدا من املنشورات الهامة ،ومنهم مثالً
الفيزيايئ والالهويت األمرييك إيان بربور[[[ ( Ian G. Barbourنورثفيلد ،مينيسوتا) ،وقد سبقت اإلشارة
إليه[[[؛ وكذلك الكيميايئ وعامل الالهوت الربيطاين آرثر بيكوك ( Arthur Peacoekeأكسفورد)[[[ ،و
جون بولكينغهورن  John Polkinghorneأستاذ الفيزياء الرياضية والالهوت بكامربدج[[[.
[[[ -هذا ما طالب به الفيلسوف األملاين برنولف كانيتشيدر  Bernulf Kanitscheiderيف لقاء له مع مجلة طيف العلم Spektrum
 der Wissenschaftاألملانية يف نوفمرب سنة  ،1995ص ص .83 – 80

[[[ -تيالر دي شاردان ( ،)1955 – 1881فيلسوف وكاهن وجيولوجي فرنيس تخصص يف حفريات ما قبل التاريخ ،وساهم يف اكتشاف
«إنسان بكني»  ،Peking Manأحد أشهر مناذج اإلنسان املنتصب ( Homo Erectusامل ُرتجم).
[[[ -إيان بربور ( ،)2013 – 1923فيزيايئ والهويت أمرييك تخصص يف العالقة بني العلم والدين (املُ رتجم).
[[[ -انظر بصفة خاصة إيان بربور« :الدين يف عرص العلم» ( Religion in an Age of Scienceلندن  ،)1990وقد سبقت اإلشارة
لكتابه« :الدين والعلم» .Religion and Science
[[[ -قارن آرثر بيكوك« :الالهوت لعرص العلم :الكينونة والصريورة – الطبيعية واإللهية» Theology for a Scientific Age: Being
( and Becoming — Natural and Divineأكسفورد )1990؛ وأيضً ا بيكوك« :ممرات من العلم نحو اإلله :نهاية كل تحرياتنا»
( Paths from Science towards God: The End of All Exploringأكسفورد .)2001
[[[ -جون بولكينغهورن« :االعتقاد يف الله يف عرص العلم» ( Belief in God in an Age of Scienceنيوهافن ،)1998 ،وينطوي
الكتاب عىل ملخص جديد لفكره .وانظر أيضً ا جون بولكينغهورن« :العلم والالهوت – مدخل» Science and Theology: An
( Introductionلندن  ،)1998وكذلك عرض أسرتيد دينرت  Astrid Dinterألعامل بولكينهورن املبكرة بني عامي  1990 – 1979ذات
التوجهات اإلبستيمولوجية واألخالقية.1999 ،
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وال يعرتين القلق هنا إزاء التوازي يف املنهج بني العلم والالهوت والتصور املوحد للعلم والعقالن ّية،
من النوع الذي نجده لدى بولكينغهورن يف كتبه املبكرة .عىل العكس ،حيث إ ّن االستقالليّة املنهجيّة
ٍ
دفاعي
موقف
أي
لكل من العلم والعلوم اإلنسانية،
ّ
ً
خصوصا الفلسفة والالهوت ،تبدو يل هامة ،كام أ ّن ّ
ٍّ
تربيري أراه غري ًبا .وبخالف العلامء األنجلوسكسونيني ،أرغب يف مقارنة نتائج العلم قليالً باملعتقدات
ٍّ
[[[
ٍ
تاريخي دقيق بالغ األهمية  ،مقارنة مبا يحويه
لفحص
الهلينستية للبابوات اليونانيني ،تلك التي تعرضت
ٍّ
العهدين القديم والجديد ،مثلام يتضح من الرشوح التاريخ ّية النقديّة املعارصة[[[.
ريا ،ويف عملية املقارنة مع العلم ،لن يكتفي املرء بالنظريات الكالسيكية لنيوتن ،بل يواجه
أخ ً
بثبات نظريتي النسبية والكم[[[.
املعرفة الفيزيائية ال يمكن أن تتجاوز عامل اخلربة:
كان إميانويل كانط يف رؤيته مدركًا غال ًبا لحقيقة أ ّن املعرفة الفيزيائ ّية لها عالقة باملكان والزمان،
ولكن ليس بالعامل «يف ذاته» مستقالً عن ذواتنا؛ فالفيزياء تُعالج فقط عامل الظواهر ،وال ميكن أن
تتجاوز من حيث املبدأ خربتنا باملكان والزمان.
ومع ذلك ،فالفيزياء الحاليّة تختلف مع كانط يف نقطتني:

أوالً :أ ّن التحديدات األساسيّة للطبيعة مثل املكان والزمان والسببيّة ال ينبغي أن تُفهم كمعطيات
موضوعيّة ،بل هي فحسب رشوط قبليّة ملعرفتنا ،وعامل الخربة ال يرتكز بأكمله عىل الذاتيّة الخالصة.

ثان ًيا :ليس التف ّوق املطلق للذات ّية الخالصة للعلم هو ما تم استبعاده فقط ،بل لقد أصبح «اليشء
يف ذاته» تصو ًرا إشكاليًا؛ فالوعي التكويني ليس مبثابة ُسلطة أبديّة ،وال هو مبثابة محتوى موضوعي
حا نستطيع القول أ ّن البعد الفيزيايئ هو عمليّ ٌة ال ميكن أن
لعامل ما وراء الظواهر .وبعبارة أكرث وضو ً
خاصا بها،
ترتكز فقط عىل الذات،أو تقوم ببساط ٍة يف عامل األشياء يف ذاتها ،ولك ّنها تشكل عامل ًا
ً
هو ما يسميه والرت شولتز « Walter Schulzعامل الفيزياء»[[[.
[[[ -قارن هانز كونج « :Hans Kungاملسيحية – حوهرها وتاريخها» ( Christianity, Its Essence and Historyلندن ونيويورك،
 ،)1995وأيضً ا هانز كونج« :املفكرون املسيحيون الكبار» ( Great Christian Thinkersلندن ونيويورك.)1994 ،
[[[ -انظر كونج :عن كونك مسيح ًيا ( On Being a Christianلندن ونيويورك .)1977
[[[ -هنا أبني تحلياليت عىل األسس املنهجية التي وضعتها من قبل يف كتايب« :هل مثة إله؟»  ،?Does God Existالسيام الفقرة املعنونة:
العقل أم اإلميان؟ :ضد املذهب العقالين من أجل العقالنية ،Reason or Faith? Against Rationalism for Rationality
والفقرة املعنونة :إله الكتاب املقدس :الله وعامله  .The God of the Bible: God and His Worldوانظـر أيض ًـا أندرياس بينك
« = = :Andreas Benkالفيزياء الحديثة والالهوت»  ،Moderne Physik und Theologieأطروحة ما بعد الدكتوراه Moderne
 ،Physik und Theologieحيث يُقدم نقاشً ا نقديًا شامالً لنظريتي النسبية والكم.
[[[ -قارن والرت شولتز« :الفلسفة يف عامل متغري» (Philosophie in der Veranderten Weltبولينجن )1972 ،ص ص  114وما بعدها.
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ويرتتب عىل ذلك أن الفهم الذايت الكالسييك للعلم ،الذي ميكن للمرء أن يصفه بوصفه كيانًا
كام هو بالفعل ،أي كـ «يشء يف ذاته» ،مل يعد من املمكن الحفاظ عليه اليوم .إ ّن ميكانيكا الكم
ومناقشات أسس الرياضيات تشري إىل عدم اكتامل وغموض املعرفة البرشيّة ،والحق أنّنا حتى لو
حة ،ولو متكنا من جلبها جمي ًعا
متكنا من جمع ّ
كل النظريات العلم ّية يف حقلٍ محدو ٍد من الص ّ
داخل صور ٍة علم ّي ٍة للعامل ،فلن تزداد املوثوق ّية التجريب ّية بالرضورة.
أما بالنسبة للعلامء الذين يأخذون نسب ّية رؤاهم للواقع مأخذ الجد ،عىل املستوى األعىل كام
فعل هيزنربج ،أو عىل املستوى العميق كام أفضّ ل القول ،فإ ّن السؤال الذي يفرضه موقفهم هو
ٌ
سؤال عن الق ّوة الرابطة بني أصغر
التايل :ما الذي يجعل العامل متامسكًا يف باطنه؟ وليس هذا
الجسيامت (الكوركات  )Quarksيف النوي الذريّة (وقد فاز كل من جروس D. J. Gross
وويلكزيك  P. Wilczekوبوليتزر  H. D. Politzerبجائزة نوبل سنة  2004عن عملهم يف هذا
الصدد) ،لكنه سؤال عن أساس ومعنى الواقع بأكمله.

وال يزال علامء الرياضيات وعلامء الفلك اليوم يتبعون أسالفهم نيكوالس كوزا Nicholas of
 ،Cusaوكبلر  ،Keplerوجاليليو  ،Galileoوحتى كانتور  Cantorوبالنك  Planckيفرتضون – عىل
غرار أفالطون وفيثاغورث – أن الخواص الرياضية لألشياء هي مبثابة مشريات ألصلها اإللهي.
أي ٍ
وقت مىض يف أ ّن الرياضيات ،التي
ومع ذلك ،فبعد مناقشة األسس ،يجب أن نفكر أكرث من ّ
هي اخرتاع للروح اإلنسان ّية والعامل ،والتي مل تكن خلقًا ح ًرا للبرش ،مناسبة متا ًما للجميع عىل نحو
مثري للدهشة؛ فهي تبدو عقالن ّي ًة للكل عىل ح ٍّد سواء ،ومنظمة ،وبسيطة ج ًدا يف النهاية .اآلن يجب
حا كيف أفهم العالقة بني العلم والدين.
أن يكون واض ً
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مفهوم الدين وتصنيف األديان
ّ
ّ
الفلسفية
العليم والرؤى
التحليل

مصطفى النشار

[*]
[[[

نقرأ يف هذه الدراسة للباحث املرصي مصطفى النشار مفهوم الدّ ين والرؤى األديان ّية
كل دينٍ ملاه ّيته والغاية اإلله ّية منه ،كام مييض إىل
املختلفة لهذا املفهوم ،انطالقاً من تأسيس ِّ
عقد رؤي ٍة تحليل ّي ٍة ملوقف األديان من العلم سوا ًء يف الفضاء اإلسالمي أو يف الفضاء الغريب
املسيحي ،قاصداً جالء جمل ٍة من املجهوالت املعرف ّية امل ّتصلة بهذا الشأن.

المحرر

أي امر ٍؤ حتى يهت ّز وجدانه ،إنّه جوه ُر الحضارات
ال ّدين ،ذلك اللفظ الساحر الذي ما أ ْن يسمعه ُّ
اإلنسانيّة عرب العصور وإن عالَ شأنه يف بعض الحضارات وابتعد عن الصورة يف بعضها اآلخر.
يظل ال ّدين أحد املنجزات البرشيّة التي تضافرت الفطرة فيها ،الفطرة التي فطر اللّ ُه
ومع ذلك ّ
الناس عليها ،مع الرساالت السامويّة التي أرسلها الله لهداية البرش يف تجنيب اإلنسان الخوف
َ
من األساطري الكثرية حول معبوداته التي ابتدعها منذ فجر التاريخ ،وجعله يهتدي إىل اإلله الواحد
األحد .ومع ذلك فال تزال حتى وقتنا هذا الديانات الطبيعيّة التي ميكن أن نطلق عليها دياناتٌ
فلسفيّ ٌة باعتبارها صناع ًة إنسانيّ ًة إىل جوار الديانات الساموية ،كام أنه ال تزال هناك دعواتٌ وتياراتٌ
أي شكلٍ من األشكال .هذا هو اإلنسان وهذه هي
إلحاديّ ٌة رافض ٌة لإلميان بالوجود اإللهي عىل ِّ
جِبلّته التي خلقه الله عليها كام ورد يف اآليات البيّنات للقرآن الكريم يف مثل قوله تعاىل« :من شاء
ٍ
«ونفس وما س ّواها فألهمها فجورها وتقواها»« ،لكم دينكم ويل دين».
فليؤمن ومن شاء فليكفر»،
*ـ أستاذ الفلسفة بكلية اآلداب ـ جامعة القاهرة.
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ويف اآلية األخرية ما يشري حتام ًإىل أن اإلنسان وإن مل يكن من املؤمنني بوجود خالقٍ للكون ،فهذا
بح ّد ذاته يع ّد عقيد ًة وديناً!!
ولعل هذا هو ما يدعونا بداي ًة إىل تعريف ال ّدين لغ ًة واصطالحاً حتى تتضح الصورة يف ما يتعلق
ّ
مبعنى الدين واملقصود باللفظ ذاته لغ ًة واصطالحاً.
أو ًال :املعنى اللغوي للدين:
إن ال ّدين كام ع ّرفه «املعجم الوجيز» هو «اس ٌم لجميع ما يتديّن به وجمعه أديان»[[[ أما املعنى
الحريف للفظة الدين فلها معاين شتّى عند العرب؛ يقال :دانه ديناً أي جازاه ومصداق ذلك قوله
أي مجزيون ومحاسبون عىل أفعالنا ،ومنه الديّان وهي صف ٌة من صفات الله
تعاىل« :إنا ملدينون» ْ
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 ،للفريوز آبادي فيع ّرف الدين بأنّه ماله أجل ِ
كالدينة (بالكرس) :أدين وديون
ورجل دائ ٌن ومدي ٌن ومدان.
ٌ
و ِدنته (بالكرس) وأدنته ،أعطيته إىل أجلٍ وأقرضته ،ودان هو أخذه،
وال ِّدين (بالكرس) :الجزاء وقد دنته بالكرس ديناً ،وقد دنت به (بالكرس) :العادة والعبادة[[[.

ونفس هذه املعاين اللغوية لدى الرازي يف «مختار الصحاح» حيث يقول «الدين بالكرس:
كالعادة والشأن ،ودانه يدينه ديناً بالكرس :أذلّه واستعبده فدان .ويف الحديث :الك ّيس من دان نفسه
وعمل ملا بعد املوت .وال ّدين أيضاً :الجزاء واملكافأة :يقال دان يدينه ديناً أي جازاه .يقال «كام
تدين تدان» أي كام ت ُجازي تُجازى بفعلك وبحسب ما عملت .والدين أيضاً الطاعة .ومنه الدين
والجمع األديان[[[.
كل هذه التعريفات اللغويّة أ ّن الدين يف اللّغة هو العادة والحالة التي يكون عليها
ويتضح من ِّ
اإلنسان مطيعاً وذليالً أمام دائنه ،ينتظر الجزاء منه بحسب عمله .إن الدين إذا ً حال ُة املرء إزاء شأنٍ
ما ،وال ّ
ٌ
بكل اشتقاقاته يجعلنا أمام طرفني؛ ٌ
وطرف أدىن،
طرف أعىل
شك أن هذا املعنى اللّغوي ِّ
محتاج للطرف األعىل .ومن هنا ارتبط الدين باالستسالم
والدين هو حال ٌة للطرف األدىن الذي هو
ٌ
[[[ -املعجم الوجيز ،من إصدارات مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،الهيئة العامة لشئون املطابع األمريية ،طبعة  ،2009ص.241
[[[ -انظر ابن منظور :لسان العرب(مادة دين) ،الجزء  ،17ص.30 24-
[[[ -الفريوز ابادى :القاموس املحيط ،الجزء الرابع ،مؤسسة البايب الحلبى ،بدون تاريخ ،القاهرة ،نقال عن د .سعيد مراد ،املدخل إىل
دراسة تاريخ األديان ،مكتبة الرشيد بالزقازيق1998 ،م ،ص.7
[[[ -نقال عن :د .محمد عثامن الخشت :مدخل إىل فلسفة الدين ،دار قباء للطباعة والنرش والتوزيع بالقاهرة  ،2003ص.14 13-
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والطاعة للمعبود ،كام يستسلم املرء ملن يدينه ويستكني طاع ًة له و ُذالًّ يف الطلب.
أما يف اللّغات الغرب ّية اإلنجليزية والفرنسية فكلمة  Religionمشت ّق ٌة عن الالتينية  Religioوهي
ٍ
بواجب ما تجاه اآللهة[[[.
تأنيب ضمري،
بخوف أو
عام اإلحساس املصحوب
ٍ
ِ
تعني بشكلٍ ٍ

وبوج ٍه عام فإ ّن الدين سوا ًء يف اللّغة العرب ّية أو يف اللغات األخرى من دان أي خضع ّ
وذل،
ومنها دان بكذا فهي ديان ٌة وهو دينه ،وتديّن به أي أصبح متديناً .والكلمة إذا أطلقت يُراد بها :ما
يتديّن به البرش ،ويدين به من اعتقا ٍد وسلوك .ومبعنى آخر هي طاعة املرء والتزامه مبا يعتنقه من
فك ٍر ومبادئ .ومي ّيز يف اللغة العربية بني الدين باعتباره العادة أو الشأن أو الحال ،وبني التديّن الذي
هو الخضوع ،واالستعباد ،والديّان التي تطلق عىل اإلله الخالق الذي يوكل إليه يف النهاية الحساب
وعقاب حيث ينبني الدين عىل املكافأة أو الجزاء فيجازى اإلنسان عىل عمله إن خريا ً
ثواب
من
ٍ
ٍ
ري وإن رشا ً فرش.
فخ ٌ

وأديا ٌن هي جمع دين :أما رجال ال ّدين فهم املطيعون املنقادون ،وقد يُح ّمل الدي ُن اإلنسا َن ما
يكره ،ومن هنا تأيت كلمة الدين مبعنى القرض ،إما باألخذ أو بالعطاء يف ما كان له أجل ،كام أجله
الجزاء والحساب والطاعة واملواظبة والغلبة واالستعالء والسلطان وامللك والحكم والحاسب
وامل ُجازي الذي ال يض ّيع عمالً مبا يجزي بالخري والرش؛ ففي الديانة :ع ّز ٌة ومذلّةٌ ،وطاع ٌة وعصيانٌ،
وعاد ًة يف الخري أو الرش واالبتالء[[[.
ثانيا :املعنى االصطالحي للدين:
ً
تتعدد التعريفات االصطالح ّية للدين حسب جهة النظر التي يؤمن بها ويعتقد فيها صاحب
التعريف؛ فالفالسفة املح ّدثون أكّدوا عىل ع ّدة معانٍ للدين منها «أنه جمل ٌة من اإلدراكات
واالعتقادات واألفعال الحاصلة للنفس من ج ّراء ح ّبها لله ،وعبادتها إياه ،وطاعتها ألوامره» .ومنها
«أن ال ّدين هو اإلميان بالقيم املطلقة والعمل بها ،كاإلميان بالعلم أو اإلميان بالتق ّدم أو اإلميان
يحب خالقه
بالجامل أو اإلميان باإلنسان ّية ،ففضل املؤمنون بهذه القيم كفضل املتع ّبد الذي
ّ
ٍ
وإخالص وإنكا ٍر
وحب
رشعه ال فضل ألحدهام عىل اآلخر إال مبا يتّصف به من تج ّر ٍد
ٍّ
ويعمل مبا ّ
للذات» ،ومنها أن «الدين مؤسس ٌة اجتامع ّي ٌة تض ّم أفرادا ً يتحلّون بالصفات اآلتية:
أ -قبولهم بعض األحكام املشرتكة وقيامهم ببعض الشعائر.

[[[ -انظر :الالند :املعجم ،معجم الالند الفلسفي ،ترجمهُ إىل العربية تحت عنوان “موسوعة الالند الفلسفية” د .خليل أحمد خليل ،دار
عويدات بباريس وبريوت ،الطبعة الثانية 2001م ،املجلد الثالث ،ص.1204 - 1203
[[[ -انظر :مادة “ دين  -معتقد” يف ويكيبديا -املوسوعة الحرة /Wikipedia.org/wiki .ودين -معتقدP.2
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ب -إميانهم بقيمٍ مطلق ٍة وحرصهم عىل تأكيد هذا اإلميان وحفظه.

متصل بق ّو ٍة روح ّي ٍة أعىل منه ،مفارقة لهذا العامل أو سارية فيه ،كثرية أو
ٌ
ج -اعتقادهم أن اإلنسان
موحدة «[[[.

وإذا ما انتقلنا من هذه الكلامت العامة إىل معانٍ مح ّدد ٍة أعطاها بعض الفالسفة للدين فنجد أن اميل
دوركايم اعترب أن «الدين مؤسس ٌة اجتامع ّي ٌة قوامها التفريق بني املق ّد ٍ
س وغري املق ّدس ،ولها جانبان
مؤلف من الطقوس والعادات»[[[.
روحي مؤل ٌّف من العقائد واملشاعر الوجدان ّية ،واآلخر
أحدهام
مادي ٌ
ّ
ّ
وبالطبع فإ ّن التعريف الذي ق ّدمه دوركايم هنا يتسق مع منظوره االجتامعي للدين ،فهو يف واقع
تعريف للدين من خالل التحليل االجتامعي والفكري للمؤمنني والتمييز بني املق ّدس وغري
األمر
ٌ
املق ّدس ،والتمييز بني الروحي واملادي يف العقيدة ومامرسة الشعائر.

أما التعريف الذي يق ّدمه لنا وايتهد فيقول :إ ّن الدين عيا ٌن ليش ٍء يقوم يف ما وراء املجرى العابر
حقيقي ولكنه مع ذلك ال يزال ينتظر
لألشياء املبارشة ،أو خلف هذا املجرى ،أو يف باطنه؛ يش ٌء
ٌّ
التحقق ،يش ٌء هو مبثابة إمكان ّي ٍة بعيدة ،ولك ّنه يف الوقت نفسه أعظم الحقائق الراهنة؛ يش ٌء يخلع
كل ما من شأنه أن ينقيض ويزول ولك ّنه مع ذلك يند عن كل فهم؛ يش ٌء يع ّد امتالكه
معنى عىل ّ
عيص بعي ُد املنال ،يش ٌء هو املثل األعىل النهايئ ولك ّنه
مبثابة الخري األقىص ولك ّنه يف اآلن نفسه
ٌّ
مطلب ال رجاء فيه»[[[.
يف الوقت نفسه
ٌ
ويغلب عىل هذا التعريف بالطبع املنحى الصويف إذ إنّه ناب ٌع عن خربة صاحبه الدينية الخاصة،
ورمبا يتفق ولرت ستيس مع وايتهد يف هذا التعريف الحديس الصويف للدين حيث إنّه يعلّق عليه
قائال بأن «ال ّدين هو تعطش النفس إىل املستحيل؛ إىل ما هو بعيد املنال ،إىل ما يفوق التصور..
مستحيل أو بعيد املنال فهو إذن بحكم
ٌ
وأن الدين ينشد الالمتناهي؛ والالمتناهي بحكم تعريفه
تعريفه ما ال سبيل إىل بلوغه أبدا ..والدين أيضاً ينشد النور ولك ّنه النور الذي ال ميكن العثور عليه
أي مكانٍ أو هو النور الذي ال وجود له أصالً
أي زمان .إنه ليس موجودا ً يف ّ
أي مكان ،أو يف ّ
يف ّ
يف عامل املكان ..إ ّن الدين هو النزوع إىل قطع العالئق مع الكينونة والوجود معاً أو هو الرغبة يف
ألي وجو ٍد ماضياً كان أم
التح ّرر متاماً من أغالل الكينونة ..إن ال ّدين هو هذا النهم الذي هيهات ِّ
[[[ -جميل صليبا ،املعجم الفلسفى ،املجلد األول ،دار الكتاب اللبناىن ببريوت1978 ،م ،مادة “ألدين” ،ص.573 - 572
[[[ -نقال عن نفس املرجع السابق ،ص.573
[3]- Whitehead (A.N.) Science and the Modern World, Ch. 12.
نقال عن وولرت سيتس :الزمن واألزل -مقال يف فلسفة الدين ،ترجمة د .زكريا إبرهيم ،منشورات مكتبة األرسة ،الهيئة املرصية العامة
للكتاب ،القاهرة2013 ،م ،ص.37

االستغراب 13

AL-ISTIGHRAB

خر يــف 2 0 1 8

158

الملف

االستغراب

مل
أي عا ٍ
ألي وجو ٍد ممكنٍ يف هذا العامل أو يف ِّ
يل أو ِّ
حارضا ً أم مستقبالً ،بل هيهات ِّ
ألي وجو ٍد فع ٍّ
[[[
آخر عىل األرض أو فوق السحب والنجوم مادياً كان أو نفسياً أم روحياً ،هيهات له أن يشبعه. »..
أما الدين من منظور علامء االجتامع واألنرثوبولوجيا فهو «مجموعة األفكار املج ّردة والقيم أو
التجارب القادمة من رحم الثقافة ،ولذلك فال ّدين هو رؤي ٌة ال غنى عنها يف العامل تحكم األفكار
ٍ
واحد أو آلهة ،وإرشاك
الشخصية واألعامل ،واملعتقد الديني يرتبط عاد ًة بالطبيعة ،الوجود ،وعبادة إل ٍه
اآللهة يف الكون والحياة البرشيّة وقد يتعلّق ذلك بالقيم واملامرسات التي تنتقل من ِقبل الزعيم
الروحي للديانة يف بعض الديانات ،أما يف الديانات اإلبراهيم ّية (الساموية) فمعظم املعتقدات
األساسية قد كشفت من خالل اإلله[[[ (أي عرب الوحي اإللهي ألحد األنبياء أو الرسل).
وإذا انتقلنا من هذه التعريفات العامة والفلسف ّية واألنرثوبولوجية إىل املنظور اإلسالمي لتعريف
إلهي يسوق ذوي العقول إىل الخري»[[[.
الدين فإ ّن الدين عند فالسفتنا القدامى يُطلق «عىل وضعٍ ٍّ

وهذا املعنى الذي أشار إليه تحديدا ً أبوالبقاء يف كتابه «الكلّيات» حينام قال يف معرض تعريفه
إلهي لذوي العقول باختيارهم املحمود إىل الخري بالذات قلبياً كان أو
للدين أنه «عبار ٌة عن وضعٍ ٍّ
قالب ّياً كاالعتقاد والعلم والصالة .وقد يتج ّوز فيه فيطلق عىل األصول خاصة فيكون مبعنى امللّة،
وعليه قوله تعاىل« :دينا قيام ملّة إبراهيم» (سورة األنعام -آية  ،)161وقد يتج ّوز فيه أيضاً فيطلق عىل
الفروع خاصة ،وعليه «ذلك دين القيمة» (البينة -آية  ،)5أي امللّة الق ّيمة يعني فروع هذه األصول.
رشعه
والدين
ٌ
منسوب إىل الله تعاىل .وامللّة إىل الرسول ،واملذهب إىل املجتهد ،وامللّة اس ٌم ما ّ
ليتوصلوا به إىل أجل ثوابه ،والدين مثلها ،لكن امللّة تقال باعتبار الدعاء
الله لعباد ِه عىل لسان نب ّيه
ّ
إليه ،والدين باعتبار الطاعة واالنقياد إليه»[[[.
إلهي يدعو أصحاب
ويف نفس السياق يتحدث الجرجاين يف تعريفه للدين حيث يقول «أنه وض ٌع ٌّ
صل الله عليه وسلم .الدين وامللّة متّحدان بالذات ومختلفان
العقول إىل ما هو عند الرسول ّ
باالعتبار؛ فإن الرشيعة من حيث إنها تطاع تس ّمى ديناً ،ومن حيث إنها تجمع تس ّمى ملة .ومن حيث
منسوب إىل الله
إنها يُرجع إليها تس ّمى مذهباً ،وقيل الفرق بني الدين وامللّة ،واملذهب أن الدين
ٌ
منسوب إىل املجتهد»[[[.
تعاىل ،وامللّة منسوب ٌة إىل الرسول ،واملذهب
ٌ
[[[ -وولرت ستيس ،نفس املرجع السابق ،ص.43 - 39

 , P. 3− 4.دين [2]- Wikipedia. Org./wiki/

[[[ -انظر جميل صليبا ،نفس املرجع السابق ،ص.572
[[[ -أبو البقاء :الكليات ،تحقيق د .عدنان درويش ومحمد املرصي ،الجزء الثالث ،وزارة الثقافة واإلرشاد القومي ،دمشق1982 ،م،
ص .329 - 327نقال عن :د .سعيد مراد ،نفس املرجع السابق ،ص.9
[[[ -الجرجاين ،التعريفات ،دار الكتب العلمية ببريوت1983 ،م ،ص.106 - 105
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ولنأخذ يف االعتبار من التعريفني السابقني التمييز الدقيق لدى العلامء املسلمني بني ال ّدين
وامللّة واملذهب ،فهذه مصطلحات ثالث وإن كان بينها ارتبا ٌ
ط حيث إنّها كلّها تعود إىل األصل
وهو الدين ،فامللل ميكن أن تتع ّدد بتع ّدد التابعني لهذا الدين أو ذاك تبعاً لوجود أتباعه جغرافياً
وبيئيّاً وثقافياً ،إذ تتلقّى هذه الجامعات الدين بصور قد تختلف يف بعض التفاصيل .وبالنسبة إىل
الدين اإلسالمي فاملسألة رمبا تكون أكرث وضوحاً حيث إ ّن الدين من الله (أي من الوحي) ،وامللّة
صل الله عليه وآله وسلم يف (السنة النبوية الرشيفة)،
هي ملة الرسول واألنبياء وآخرهم رسول الله ّ
واملذهب يعود إىل أولئك املجتهدين ،بالقياس عىل أصل الرشيعة يف القرآن والسنة النبويّة ،مثل
اجتهادات األمئة األربعة أو غريهم من أصحاب املذاهب الفقهية.
وعود إىل بدء فإ ّن تعريف الدين عموماً من زاوي ٍة فلسف ّي ٍة يف املعجم الفلسفي هو «أن الدين
أي دينٍ
عب عن املطلق يف إطالقه وعن املح ّدد يف محدوديته وعن العالقة بينهام .ولهذا يتصف ّ
يُ ّ
مبا يأيت:
ٍ
وطقوس مع ّينة.
أ -مامرسة شعائ ٍر

أي قيمة أخرى.
ب -االعتقاد يف قيم ٍة مطلق ٍة ال تعدلها ّ

ّ
متكث ًة أو أحادية[[[.
ج -ارتباط الفرد بق ّو ٍة روح ّي ٍة عليا وقد تكون هذه الق ّوة

ولعل هذا هو ما يقودنا إىل التأكيد عىل أ ّن مثة خصائص تتميز بها األديان ومن أهم هذه
ّ
الخصائص[[[:

ٍ
واحد أو ع ّدة
 اإلميان بوجود إل ٍه أو كائنات فوق طبيعية ،فمعظم األديان تعتقد بوجود خالقٍخالقني للكون والعامل قادرين عىل التحكم بهام وبالبرش وكافّة الكائنات األخرى.
 -التمييز بني عامل األرواح وعامل املادة.

طقوس عباديّ ٍة يقصد بها تبجيل املق ّدس من ٍ
ٍ
ذات إله ّي ٍة وغريها من األشياء التي تتصف
 وجودبالقدس ّية.
أخالقي أو رشيع ٌة تشمل األخالق واألحكام التي يجب إتباعها من قبل الناس ويعتقد
 قانو ٌنٌّ
املؤمنون عاد ًة أنها آتي ٌة من اإلله.
 الصالة وهي الشكل األسايس لالتصال باللّه أو اآللهة وإظهار التبجيل والخضوع والعرفان.[[[ -يوسف كرم ومراد وهبة :املعجم الفلسفي ،دار الثقافة الجديدة بالقاهرة 1979م ،ص.299
[[[ -انظر /Wikipedia.org/wiki :دين أو معتقد .P. 4 ,
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 رؤي ٌة كونيّ ٌة ترشح كيفيّة خلق العامل وتركيب السموات واألرض وبعض األديان تحتوى عىلآليّة الثواب والعقاب أي كيف ينظم اإلله شؤون العامل.
 -رشيع ٌة أو مبادئ رشع ّية لتنظيم حياة املؤمن وفقاً للرؤية الكون ّية التي يق ّدمها هذا الدين.

وميكن يف هذا اإلطار الذي ينظر إىل خصائص األديان بشكلٍ عام أيّاً كان نوعها وصورتها
ٍ
مستويات مشرتكة بني هذه األديان[[[:
وعرصها التأكيد عىل ثالث حقائقٍ أو
أي دينٍ  -يق ّد ُم تفسريا ً لعامل الوجود وموضع اإلنسان ،وهي مبثابة املقوالت التي
 أن ال ّدينُّ -يطلق عليها «عقائد الدين».

 إن من شؤون ال ّدين أن يقول ألتباعه عليكم أن تتحركوا مبنهج ّي ٍة خاصة يف واقع الحياة وأنتعملوا بهذه التوصيات التي يطرحها هذا الدين يف إطار مجموع ٍة من التعاليم التي متثّل القسم
الثاين للدين أي «التعاليم األخالقية».
يجسد املستويني السابقني ،وهي مجموع ٌة من األعامل والسلوكيات
 «عباداتٌ دينيّةٌ» وهو ما ّالرمزيّة والشعائريّة ومجموعة هذه األعامل مثل الصالة والصوم والحج..إلخ.
أقسام يف األغلب األعم وهي:
ومن ثم فإ ّن الدين عمو ًما ينقسم إىل ثالثة
ٍ
العقائد الدين ّية - 2 .األخالق الدين ّية - 3 .العبادات الدين ّية.

ٍ
أي دين ،له خمسة ٍ
وثوابت مح ّدد ٍة وهي:
أسس
ويف هذا السياق أيضا ينبغي اإلشارة إىل أ ّن الدينُّ ،

بشت
 ّمؤسس الديانة :وهو الشخص ّية التي أسست العقيدة وح ّددت ثوابتها ونظّمتها وأ ّول من ّ َ
وحي إليها بالكتاب املق ّدس.
بها أو هي التي أنشأتها أو هي التي أُ َ
 اسم الديانة :ويطلق اسم الديانة حسب اسمها املعتقد وله معنى ،أو تطلق حسب اسم منش ِئهاأو حسب املكان الذي خرجت منه.
كتب مقدس ٍة وهو الكتاب أو
ِّ
 الكتاب املقدس:ولكل عقيد ٍة دين ّي ٍة كتابها املقدس أو رمبا ع ّدة ٍ
الكتب التي أنشأها املؤسس األول أو من اتبعوه من عظامء هذه الديانة ،وعاد ًة ما يض ّم هذا الكتاب
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وترشيعات
وسلوكيات
وأخالقيات
وعقائد
فروض
كل ما يتعلق بأركان هذه الديانة من
املقدس ّ
ٍ
واجتامع ّي ٍ
وعبادات ومعامالت .ويظهر ذلك الكتاب أو الكتب إما باعرتافها
ات وتقويمٍ وأعيا ٍد
[[[ -انظر :مصطفى ملكيان :طوائف الشبهات الدينية ،ضمن كتاب :الفكر الديني وتحديات الحداثة ،تعريب أحمد القبابجى ،مؤسسة دار
االنتشار العريب ،بريوت ،لبنان 2009م ،ص.17 - 16
AL-ISTIGHRAB

خر يــف 2 0 1 8

االستغراب 13

الدينرغتسالا
مفهوم با
وتصنيف األديان

161

بتأليفها كام يف البوذيّة والكونفوشيّة والطاوية والجينيّة ،أو القول بأنّها ُموىص بها من قبل الله كام
يف اليهودية واملسيحيّة واإلسالم.
كل مواعيده مثل األعياد والصيام ومواعيد
لكل دينٍ تقوميه الخاص الذي يتحكّم يف ِّ
 التقويمِّ :الحج ..إلخ ويبدأ التقويم غالباً من ِ
وقت إنشاء الدين مثل التقويم الهجري عند املسلمني والتقويم
امليالدي عند املسيحيني والتقويم العرباين عند اليهود.
ولكل دينٍ لغة نزل بها ،وهي ذات اللّغة التي تُ ارس بها الشعائر[[[.
ِّ
 اللغة:ولعل السؤال اآلن عن أسباب نشأة الدين وملاذا يبدو التديّن أمرا ً رضورياً يف حياة اإلنسان يف
ّ
كلتا الحالتني سوا ًء أكان مؤمناً أم غري مؤمن؟!
ثالثًا :نشأة الدين وبواعثه بني الفلسفة والعلم:
يختلف الفالسفة والعلامء حول نشأة االعتقاد الديني ورضورته لدى اإلنسان .وإن كان أغلبهم
مييل إىل أ ّن الدي َن فطر ٌة يف النفس البرشيّة .والفطرة هي الطبيعة التي خلقها الله يف جميع البرش،
ومن هنا فإ ّن الحقيقة التي أجمع عليها مؤ ّرخو األديان «هي أنه ليست هناك جامع ٌة إنسان ّية ،ظهرت
وعاشت ثم مضت دون أن تفكّر يف مبدأ اإلنسان ومصريه ويف تعليل ظواهر الكون وأحداثه ودون
أن تتخذ لها من هذه املسائل رأياً معيناً ح ّقاً أو باطالً ،يقيناً أو ظ ّناً ،تُص ّور به الق ّوة التي تخضع لها
هذه الظواهر يف شأنها واملآل الذي تصري إليه الكائنات بعد تحولها «[[[.
شعوري
عمل ال
ورمبا يكون ذلك هو ما حدا ببعض العلامء إىل القول بأن الدين أو االعتقاد هو ٌ
ّ
اختياري ال
سوا ًء أكان ذلك العمل الالشعوري طريقه العقل الباطن أم اإللهام فهو يف نظرهم عمل
ٌّ
دخل للمرء يف تكوينه وال قدرة له عىل ر ّده عنه .ومن هنا فإ ّن الدين يف نظرهم يخالف العلم ألنه
قائ ٌم عىل الشعور واإلرادة»[[[.
جانب آخ ٍر من الفالسفة مثل ديكارت وهيجل ووليم جيميس أن اإلميان
بينام الرأي األرجح عند
ٍ
أو العقيدة من عمل العقل واإلرادة معاً وأنّه ال ميكن تجريد االعتقاد أو الدين عن عمل االختيار
واإلرادة .انظر إىل هيجل وهو يدافع عن ذلك الرأي فيقول« :إ ّن الفكر هو الذي مي ّيز اإلنسان عن
الحيوان ..ومن العجيب أن نباعد بني الفكر والوجدان أو الشعور حتى لنجعلهام ضدين بحيث
نعتقد أن الفكر يُل ّوث الشعور -وال سيام الشعور الديني -ويشوهه بل ويقيض عليه» ومن العجيب
[[[ -انظر /Wikipedia.org/wiki :دين أو معتقد .5−P. 4 ,
[[[ -د .محمد عبد الله دراز :الدين -بحوث مهداة لدراسة تاريخ األديان ،مطبعة السعادة بالقاهرة 1969م ،ص.34
[[[ -د .رؤوف شلبي ،األديان القدمية يف الرشق ،دار الرشوق ،القاهرة ،الطبعة الثانية1983 ،م ،ص.29
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أيضاً «أن نتص ّور أ ّن الديّن والتقوى قد شبَّا بعيدا ً عن الفكر وأنّهام اعتمدا عىل يش ٍء آخر سواه»
ومن يتصور ذلك ينىس يف الوقت ذاته «أن اإلنسان هو وحده الذي ميكن أن يكون له دين وأن
الحيوانات تفتقر إىل الدين بقدر ما تفتقد إىل القانون واألخالق»[[[.
إن هيجل ِمن الذين يرون أ ّن الدين ليس مسأل ًة ال شعورية لدى اإلنسان وإمنا هي مسأل ٌة فيها
ناتج الفكر ويدلّل عىل ذلك بأ ّن
ري من الوعي الشعوري ومن الفكر ،فالدين عند اإلنسان ُ
قد ٌر كب ٌ
الفكر هو ما مي ّيز اإلنسان عن الحيوان ،ومبا أن اإلنسان هو الكائن الوحيد املتديّن كام أنه هو
الوحيد املبدع للقانون واألخالق ،فالدين لديه إذن ناتج درج ٍة من درجات الفكر والوعي ،وإن
تقل قليالً لديه عن درجة الفلسفة العقل ّية الخالصة.
كانت بالطبع درج ٌة من الفكر ّ
بالطبع فإ ّن هذا الرأي يتّفق مع الحقيقة التي نراها واضح ًة ال تحتاج كثريا ً إىل برهان وهي أن
الدين ظاهر ٌة صاحبت اإلنسان -دون غريه من املخلوقات -منذ نشأته عىل األرض يف جميع
العصور ويف شتّى بقاع األرض .وهذه الحقيقة ال يختلف حولها ال العلم وال األديان السامويّة،
فإن أخذت مبا جاء يف الكتب السامويّة من أن آدم أبو البرش وهو أول إنسانٍ ظهر عىل هذه األرض
فإن آدم كام هو معروف أول األنبياء .وإذا أخذت بنظريّ ِة التطور العلم ّية أي نظريّة النشور واالرتقاء
فإن انبثاق اإلنسان ارتقا ًء من الحيوان أو مبعنى آخر فإن آخر ارتقاء اإلنسان من طور الحيوان ّية إىل
طور اإلنسان ّية جعله يتم ّيز بع ّدة أمو ٍر منها اللّغة واستخدام األلفاظ الدالة عىل املعاين التي يريد أن
يعب عنها ،ومنها كذلك استخدام األدوات واآلالت التي يسيطر بها عىل الطبيعة ويسخّرها لخدمته،
ّ
[[[
ومنها بالطبع التدين والعبادة .ومنذ فجر هذا التاريخ اإلنساين يتميز اإلنسان بالتدين  ،وأصبح له
معتقده الديني الذي انفرد به عن بقية الكائنات.

تفس نشأة ال ّدين بأنه فطر ٌة عقل ّي ٌة فطر اللّه الناس عليها وهي
وإذا تجاوزنا هذه النظريّة التي ّ
النظريّة التي تكاد ت َلقى إجامعاً من العلامء والفالسفة وأصحاب األديان عىل ح ٍّد سواء ،فإن مثة
تفس نشأة الدين منها النظريّة االجتامع ّية عند دوركايم ،تلك النظرية التي يرى
نظريات أخرى ّ
صاحبها أن الدين ظاهر ٌة اجتامع ّي ٌة تختلف باختالف الظروف االجتامع ّية التي يعيشها الناس من
ج هي:
املجتمعات البدائية إىل املجتمعات املتحرضة ،وقد دلّل عىل ذلك بثالثة حج ٍ
 التجانس املطلق واالطّراد الدائم يف الظواهر الدينية عامة ،فال يوجد دي ٌن إال وقد أخذ عنسلفه من األديان من العقائد السابقة واطّرد عنها منذ الديانات البدائية.

[[[ -هيجل :موسوعة العلوم الفلسفية ،ترجمة د .إمام عبد الفتاح إمام ،مكتبة مدبويل بالقاهرة ،بدون تاريخ ،ص.51
[[[ -د .أحمد فؤاد األهواىن ،تقدميه لكتاب ستيس :الزمان واألزل ،سبق اإلشارة إليه ،ص.9
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 استقالل الحقائق الدينيّة وموضوعيّتها باعتبارها مستقل ًة إىل ح ٍّد كبريٍ عن األفراد قامئ ًة بذاتهابكل ما يف املوضوعيّة من معنى.
ومن ثم فهي موضوعيّة ِّ

حقائق آمر ٌة مسيطر ٌة تضع التكاليف وهي يف جميع صورها عالي ٌة
 جربيّة الحقائق الدينية وهيٌ
آمر ٌة ألنها تنبثق من املجموع وتعود إليه»[[[.

س ومدن ٍ
إن املحور األسايس للدين يتمثّل يف تقسيم األشياء إىل :مق ّد ٍ
س يشمل
ّس؛ فاملق ّد ُ
جميع األمور ذات النفع للمجتمع ،واملدنّس أو غري املق ّدس هي األمور الفرديّة العادية .ويرى
دوركايم من خالل مطالعته حول األديان ،أن األديان البدائية وخاص ًة الوثن ّية يف القبائل األسرتالية،
تعترب الوثنية منشأ األديان الكبرية ومتثّل عبادة الصنم تجسيدا ً ملقدسات املجتمع ودينه .ويعتقد
ٍ
بقدرات فوق فرديّ ٍة يف قالب
دوركايم أن األقوام البدائ ّية حرصت ال ّروح الجمع ّية لديها والتي تتمتع
ٍ
نبات مق ّدس ،وهذه الظاهرة ظاهرة تقديس الوثن
الصنم ،وينعكس ذلك يف تقديس حيوان أو
تكاملت بالتدريج يف املراحل الالحقة من حركة املجتمعات البرشيّة إىل تقديس األرواح وأخريا ً
ٌ
مجال مق ّدس
تقديس وعبادة اإلله الواحد .وعىل هذا األساس ظهر االعتقاد الديني يف مجالني؛
ٌ
ومجال غري مقدس .ومعتقد دوركايم أن سائر املعتقدات الدينية كاالعتقاد بالروح والخلود وغريها
تنحو هذا املنحى يف معرفة املنشأ لها ،وعىل سبيل املثال فإن الشعائر الدينية ت ُعترب عامالً من
عوامل تقوية العالقات االجتامعية بني األفراد[[[.
والحقيقة أن نظرية دوركايم يواجهها الكثري من االنتقادات حيث إنّه ال يوجد دليل عىل أن الوثنية
كام يقول دوركايم تُعترب منشأً ألديانٍ أخرى ،كام أن الوثنية يف اسرتاليا ال تعترب منوذجاً فريدا ً للوثنية
ٍ
بقدرات كبري ٍة للتأثري عىل
يف املجتمعات البرشيّة األخرى .وكذلك فإن املجتمع مع كونه يتمتع
الفرد إال أنّه يف مسألة العقائد الدينية ،فإن الفرد يخضع لهيمنة معتقده الديني أكرث من خضوعه يف
أحيانٍ كثري ٍة 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 ولي ُد قوى املجتمع ،فإ ّن الواق َع يقول أن االختالف الديني ووجود ال ِفرق
واملذاهب املختلفة يف املجتمع ُّ
يدل عىل أن الدين رمبا يكون عامالً من عوامل الفرقة ومتزيق
املجتمع مثلام أنّه ميكن أن يكون عامالً من عوامل توحيده[[[.
وهناك نظري ٌة أخرى لتفسري نشأة الدين وهي النظرية املاركسية التي تعترب أن العامل االقتصادي
[[[ -د .عىل سامى النشار :نشأة الدين -النظريات التطورية واملؤلهة يف نرشة مكتبة الخانجى مبرص ،بدون تاريخ ،ص.15 - 14
[[[ -أبوالفضل محمودي ،منشأ الدين ،ضمن كتاب الفكر الديني وتحديات الحداثة ،تعريب أحمد القبابجي ،سبق اإلشارة إليه ،ص.34 - 33
[[[ -نفسه ،ص.36 – 35

االستغراب 13

AL-ISTIGHRAB

خر يــف 2 0 1 8

164

الملف

االستغراب

ناتج عن استغراب اإلنسان وابتعاده عن ذاته األصليّة بسبب
هو األهم؛ فامركس يعترب أن الدين ٌ
الظروف االقتصاديّة والتفاوت الطبقي الذي يرتبط يف بنيته التحتيّة بعواملٍ اقتصاديّ ٍة وشكل اإلنتاج
كل مجتمعٍ إمنا ينبني عىل بُعدين أساسيني هام
االقتصادي يف املجتمع .ويعتقد ماركس وأتباعه بأن ّ
البنية التحتية والبنية الفوقية؛ واملقصود باألوىل العالقات االقتصادية وأشكال اإلنتاج االقتصادي
يف املجتمع ،أما املقصود بالثانية املراتب الحقوقيّة والنظم السياسية والعقائد الدينية واألفكار
األيدلوجية والفنون والفلسفات وغريها .والدين يف نظر ماركس رغم كونه من األمور الفوقيّة إال
عوامل متغري ٌة ومتحول ٌة يف حياة البرش .ومن ثم فإنّه عندما
ٌ
أنّه يتأثر بالبنى والعوامل التحتية وهي
يحدث ّ ٍ
تغي يف الحياة االقتصادية وأمناط اإلنتاج يف املجتمع فإن ذلك يرتتب عليه إيجاد تغيريٍ يف
املعتقدات الدينية لدى الناس .كام يرى ماركس أن الدين عبار ًة عن أيدلوجي ِة الطبقة الحاكمة حيث
يقدم للفقراء توصيات لحفظ النسيج االجتامعي ويقرر أن النظام السيايس مق ّد ٌر محتو ٌم عىل أفراد
املجتمع فال ينبغي مواجهة هذا النظام من موقع الرفض والتم ّرد .فوظيفة الدين عند ماركس إذن
هي تفسري العامل ومنح املرشوعيّة للوضع املوجود ومواساة املحرومني .ومن هنا فهو يتنبأ بزوال
الدين تدريجياً مع زيادة الوعى الطبقي ومعرفة اإلنسان لذاته وللعامل[[[.
وبالطبع فإن هذه الرؤية االقتصاديّة لنشأة الدين واعتباره أدا ًة أيدلوج ّية تسخّرها الطبقة الحاكمة
للسيطرة عىل فقراء املجتمع ليسلموا بالواقع أيّاً كان نو ُع الظلم الذي يعانون منه مسأل ٌة فيها نظر
ألن الواقع كثريا ً ما كذّب ذلك ،فالحقيقة هي أن الدين رمبا يكون من العوامل األهم للثورة عىل
هذه النظم الحاكمة التي تحاول استخدام الدين استخداماً سياسيا .وليس ّ
أدل عىل ذلك من أن
الدين كان هو العامل املح ّرك ملوىس وأتباعه يف مواجهة الفرعون دفاعاً عن املحرومني والفقراء
من بني إرسائيل ،كام أ ّن الدين لدى نبي اإلسالم محمد صلوات الله وسالمه عليه كان حرك ًة يف
مواجهة أرشاف قريش وتحكّمهم االقتصادي ،فضالً عن أن تجربة البلدان االشرتاكية التي ط ّبقت
املاركسية هي ذاتها ت ُكذّب نظريّة ماركس ونبوءاته فهي مل تساعد يف زوال الدين ،بل رمبا حدث
العكس وليس ّ
أدل عىل ذلك من أن الشعوب التي خضعت لهذه التجربة االشرتاكية ظلّت محافظ ًة
عىل عقائدها الدينية وما أن زالت الحكومات االشرتاكية عادت هذه العقائد الدينية إىل الظهور وعاد
أتباعها ملامرسة شعائرهم الدينية دون خوف من بطش هذه الحكومات الشيوعية التي كانت معادي ًة
جانب آخر فإنّه إذا كان ماركس واملاركسيون يقولون باملنشأ االقتصادي
للدين واملتدينني .ومن
ٍ
ٍ
نظريات مقابل ٍة ترى العكس متاماً ،فها هو ماكس فيرب عامل االجتامع الشهري يرى
للدين ،فإن مثة
أن الدين ميثّل األساس واألصل لالقتصاد وميثّل البنية التحت ّية لالقتصاد ودلّل عىل ذلك بأن
[[[ -نفسه ،ص.36
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الربوتستانتية كانت عامالً رئيسيّاً من عوامل ظهور الرأساملية والنظام الرأساميل[[[.

ومثة تفسري آخر هو ما ميكن أن نطلق عليه التفسري النفيس (السيكولوجي) لنشأة الدين يق ّدمه
كل من فرويد ويونج من علامء النفس املحدثني؛ إذ يرى فرويد أن الدين ينبع من عجز اإلنسان
ًّ
يف مواجهة قوى الطبيعة يف الخارج والقوى الغريزيّة داخل نفسه ،وينشأ الدين كام يضيف فرويد
يف كتابه «مستقبل وهم» أن الدين ينشأ يف مرحل ٍة مبكر ٍة من التط ّور اإلنساين عندما مل يكن اإلنسان
يستطيع أن يستخدم عقله يف التص ّدي لهذه القوى الخارجية والداخلية ،وكان الدين يف رأي فرويد
تكرارا ً لتجربة الطفل حيث يتعامل اإلنسان مع القوى امله ّددة له بنفس الطريقة التي تعلّم بها وهو
ٍ
مؤسسات إنساني ٍة سيئ ٍة
مييل إىل تقديس
طفل ،وعىل هذا اعترب فرويد أن الدين وهم ،بل وخط ٌر ألنه ُ
تحالف معها عىل م ِّر التاريخ[[[ .ويعتقد فرويد أ ّن الدين يستمد فاعليته من االنفعاالت الداخلية
املتولّدة من حالة الكبت الجنيس يف مرحلة الطفولة يف ما يطلق عليه فرويد «عقدة أوديب»؛
أب ساموي
فاالعتقاد بالله يعكس ميول ورغبات كامنة يف الالشعور تظهر عىل شكلِ حاج ٍة إىل ٍ
ميلك قدر ًة كبري ًة لحامية اإلنسان ،كام كان الطفل يشعر بالحاجة لألب لحاميته يف مرحلة الطفولة.
ٍ
ورغبات نفس ّي ٍة
أوهام وآما ٍل
وعىل هذا األساس فالدين ميثّل حال ًة نفسان ّية ناشئ ًة عند اإلنسان من
ٍ
يف أعامق وجوده[[[.
ويف نفس اإلطار يرى يونج من خالل كتابه «علم النفس والدين» أن جوهر التجربة الدينية هو
الخضوع لقوى أعىل من أنفسنا .ويربط بني الالشعور والتجربة الدينية عىل أساس أن الالشعور
ميكن أن يكون مج ّرد شط ٍر من العقل الفردي ،بل هو ق ّو ٌة تند عن سيطرتنا وتؤث ّر عىل عقولنا .ومن
ٍ
خاص من الخربة العاطف ّية تتمثل يف الخضوع لق ّو ٍة أعىل سوا ًء
برضب
ثم فإن الخربة الدينية تتسم
ٍ
أأطلقنا عىل هذه الق ّوة اسم اإلله أم أطلقنا عليها اسم الالشعور[[[.
والحقيقة أنّه عىل الرغم من أ ّن هذه النظريّة النفس ّية لنشأة الدين قد القت رواجاً واسعاً بني
املختصني سوا ًء باملوافقة أو بالرفض ،فإنّها نظريّ ٌة أحاديّ ٌة الجانب تركّز عىل املنشأ الجنيس
للسلوك اإلنساين عموماً والسلوك الديني عىل وج ِه الخصوص ،وت ّدعي أن ترصف اإلنسان
ٍ
يل وهذا أم ٌر غاي ٌة يف الغرابة ألنه ال ميكن
لكبت
إزاء الدين واعتناقه إياه نتيج ًة
جنيس طفو ّ
ٍّ
جنيس ألنه ال يوجد أساساً ميل
وعي
ألحد عاملاً كان أو فيلسوفاً أن ي ّدعي أن هذا الطفل لديه
ٌّ
ٌ
[[[ -نفسه ،ص.39-38
[[[ -نقال عن :د .سعيد مراد ،نفس املرجع السابق ،ص.23
[[[ -أبوالفضل محمودي ،نفس املرجع السابق ،ص.39
[[[ -اريك فروم :الدين والتحليل النفىس ،ترجمة فؤاد كامل ،مكتبة غريب بالقاهرة1977 ،م ،ص.23 - 21
نقال عن سعيد مراد ،نفس املرجع السابق ،ص.25 - 24
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جنيس لدى الطفل يف هذه املرحلة والذي ميكن أن يظل يؤثر عليه حتى بعد بلوغه.
ٌّ

جانب آخر فإ ّن هذه النظريّة الفرويديّة فيها نو ٌع من الدور املنطقي؛ فمن جهة تق ّرر أن
ومن
ٍ
الحضارة البرشيّة واالجتامع ّية تح ّدد من ميول الفرد وتؤدي إىل كبتها وقمعها فتظهر عىل شكل
«عقدة أوديب» ،ومن جه ٍة أخرى فالحضارة والفنون البرشيّة وليدة هذا الكبت وامليول الجنسية من
خالل عملية التفعيل واإلسقاط حيث تظهر انعكاسات هذا الكبت عىل شكل دينٍ وف ٍّن وغري ذلك.
إن مثة تناقضاً هنا يف مضمون هذا الكالم[[[.

ٍ
كل واحد ٍة منها عىل بُ ٍ
واحد
عد
ويف اعتقادي الشخيص أن هذه النظريات الثالث األخرية إمنا تركّز ُّ
من أبعاد نشأة الظاهرة الدينية يف املجتمعات اإلنسانية .وهذا التفسري األحادي البعد عاد ًة ما يكون
أي ظاهر ٍة إنسان ّي ٍة إمنا هي يف واقع الحال ظاهر ٌة معقد ٌة ينبغي عدم قرص فهمها عىل
تفسريا ً قارصا ً أل ّن ّ
أحد عواملها أو أحد مصادرها.
الناس عليها ،فهم منذ فجر التاريخ بإرادتهم وعقولهم
والخالصة أننا نرى أ ّن الدين فطر ٌة فطر الل ُه
َ
يعتقدون يف دين ما .اختلفت مظاهر العبادة وأسامء املعبودات لكنهم يف النهاية يؤمنون بعقيد ٍة
ما حول أصل الخلق ونشأة الوجود وما وراء هذه الظواهر الطبيعية .وهذه الفطرة ليست ال شعورية
بقدر ما هي فطرة عاقلة حيث إن اإلنسان هو الكائن الوحيد املتديّن يف هذا الوجود ومل يكن ممكناً
عب عنها القرآن الكريم
له أن يكون كذلك إال عرب عقله الواعي وإرادته الح ّرة .وهذه الحقيقة هي ما ّ
ح يف قوله تعاىل« :وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم عىل أنفسهم
بوضو ٍ
ألست بربكم قالوا بىل شهدنا» (األعراف -آية .)172

إن هذه اآلية إذن تتضمن النظريّة اإلسالم ّية لنشأة الدين ،إذ يع ّرف فيها القرآن حقيق َة الباعث عىل
التدين ،فقد استخرج الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم التي سوف توجد جيالً بعد جيل يف قرن
بعد قرن ،وسألهم ألست بربكم؟ فأجابوا :بىل ..فكانت الفطرة التي خلق الله عليها اإلنسان فطر ًة
سيم ًة من حيث استطاعتها التع ّرف عىل الله دون حاج ٍة إىل وسيط ،فإذا انحرفت عن ذلك بعد ذلك
فال علّة 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« :أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلني»،
فس ابن
«أو تقولوا إمنا أرشك آباؤنا من قبل وك ّنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا مبا فعل املبطلون» .وقد ّ
عباس آية األعراف التي سبق اإلشارة إليها بقوله :إن الله مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة
هو خالقها إىل يوم القيامة فأخذ منهم امليثاق أن يعبدوه وال يرشكوا به شيئاً وتكفل لهم باألرزاق
ثم أعادهم يف صلبه فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطاه امليثاق يومئذ ،فمن أدرك منهم امليثاق
[[[ -أبوالفضل محمودي ،نفس املرجع السابق.41 ،
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ّ
فوف به نفعه امليثاق األول ،ومن مات صغريا ً قبل أن يدرك امليثاق اآلخر مات عىل امليثاق
اآلخر
األول أي عىل الفطرة ،ومن هنا ندرك حقيقة أن التدين مرتب ٌ
ط بالفطرة وهي امليثاق األول وهو قوله
تعاىل «فطر ُة الله التي فطر الناس عليها»[[[.

إن الدين يف املفهوم اإلسالمي هو قانون الله إىل اإلنسان عامة ،حيث انقاد الكون كلّه إىل
الناموس اإللهي حسب قوله تعاىل «ثم استوى إىل السامء وهي دخان فقال لها ولألرض ائتيا طوعاً
أو كرهاً قالتا أتينا طائعني» (فصلت :آية  ،)11ومل يبق يف الكون إال اإلنسان فأنزل الله له الدين وحياً
جل شأنه حسب قوله تعاىل« :أفغري دين الله يبغون ،وله أسلم من يف السموات
سامويًّا من عنده ّ
واألرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون» (آل عمران -آية  .)83وهذا الدين الذي أنزله الله عىل البرش
تعب عنه اآلية
جميعاً مصدره الوحي اإللهي إىل األنبياء جميعاً عىل امتداد التاريخ البرشى .وهذا ما ّ
الكرمية «إنا أوحينا إليك كام أوحينا إىل نوح والنبيني من بعده» (النساء :آية .[[[)163
كل حا ٍل فإن تع ّدد الديانات وتع ّدد صور األلوه ّية ال يند عن هذه الرؤية إال مبا مي ّيز الدين
وعىل ِّ
اإلسالمي عن الديانات والعقائد السابقة منذ آدم حتى اآلن .والخالصة أن الدين فطر ٌة من الله فطر
الناس عليها ومن يشذ عن ذلك فإمنا خالف الفطرة وخرج عليها .وهو من ثم دائم اإلحساس أن
ٍ
ج واهي ٍة ميكن ببساطة أن يختربها جميعاً
مثة ما ينقصه حتى ولو ا ّدعى غري ذلك عرب
أسانيد وحج ٍ
كل هذه الخالئق وأين مصدرها وأين منتهاها..؟؟
بالنظر يف ذاته متسائالً كيف خلق وكيف خُلقت ّ
إىل آخر هذه التساؤالت التي إن أمعن النظر فيها أدرك أن الفطرة الصحيحة هي اإلميان بالله الخالق
ومن ثم اكتشف رضورة الدين وعبادة الخالق الواحد األحد.
إن مثة بواعث عديدة لإلميان بالله والتديّن بعقيد ٍة ما لخّصها ول ديورانت يف خمسة نقاط
وهي :الخوف والدهشة واألحالم والنفس والروحانية[[[ ،واتفق معه كثريون من العلامء بشكلٍ أو
بآخر ،فلقد قالوا أن بواعث االعتقاد خمسة هي:
 -الحاجة الفردية.

 -الخوف من الطبيعة واإلحساس بروعة املجهول.

لكل ما ّد ٍة روحاً تحمل فيها وأ ّن االستحواذ عىل هذه الروح ميكّن اإلنسان من
 االعتقاد بأن ِّاستخدامها واالنتفاع بها.
 السحر الذي اعتربه البعض املصدر الذي دفع اإلنسان إىل التدين.[[[ -د .رءوف شلبى ،نفس املرجع السابق ،ص.37 - 36
[[[ -نفسه ،ص.40 - 39
[[[ -انظر :ول ديورانت :قصة الحضارة ،املجلد األول ،منشورات مكتبة األرسة ،الهيئة املرصية العامة للكتاب ،القاهرة2001 ،م ،ص.102 - 99
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 العادات والتقاليد حيث إن األجيال تحرص دامئاً عىل تقليد بعضها البعض يف التديّن وهذايلخص قوله تعاىل« :وجدنا آباءنا كذلك يفعلون»[[[.
ولعل الخالف بني ول ديورانت وأولئك خالفاً يف التصنيف ،فديورانت يعترب أ ّن السحر من
ّ
جانب آخر فإ ّن ما قاله ول ديورانت عن الدهشة واألحالم
طرائق الدين وليس من بواعثه .ومن
ٍ
ٍ
كل ما يعلم به املرء أيّاً كانت درجة غرابته باعثاً لإلميان والتدين،
كبواعث للدين ليس دقيقاً ،فليس ّ
إلهي ما
وكذلك ليس ما يدهش املرء باعثاً للعقيدة الدينية اللهم ّ
إل إ ْن كانت الدهشة أمام إعجا ٍز ٍّ
نبي من األنبياء أو رسو ٍل من
سوا ًء شاهده املرء يف الكون من حوله أو من دعو ٍة جاءت عىل يد ٍّ
كل حا ٍل فإ ّن تع ّدد هذه البواعث أيّاً كان موقفنا منها يرتتب
الرسل من أصحاب الرساالت .وعىل ِّ
عليها صو ًرا عديد ًة من األديان؛ فام هي هذه الصور وكيف نصنفها؟
موضوعي شامل:
رابعا :تصنيف األديان من منظو ٍر
ً
ٍّ

ِ
وحضارات العامل تتع ّدد وتتن ّوع أصولها وتفريعاتها لدرج ٍة
شعوب
إ ّن املعتقدات الدينيّة لدى
ٍ
ري من علامء تاريخ األديان وعلامء مقارنة األديان
يصعب بالفعل حرصها وتصنيفها ،وقد اجتهد كث ٌ
يف تصنيفها .وبالطبع فقد اختلفت هذه التصنيفات تبعاً مليول هؤالء العلامء وتبعاً للمناهج املتع ّددة
التي اتبعوها .وإن كنت أميل إىل األخذ بتصنيف العالِم املرصي د .محمد خليفة ،حيث مييّز بني
نوعني كبريين من التصنيفات؛ تصنيفاتٌ غري علميّ ٍة وغري موضوعي ٍة ،وتصنيفاتٌ علميّ ٌة موضوعيةٌ.
وبالطبع فإن التصنيفات التي يرى ونحن معه أنّها علميّ ٌة يشوبها الكثري من أوجه النقص التي متنع
موضوعي ميكن أن نختلف
علمي
أساس
من اعتامدها وإقرارها ،بينام التصنيفات العلميّة فهي لها
ٌ
ّ
ٌّ
ٌ
مقبول نظرا ً لألساس العلمي الذي يستند عليه.
حوله لك ّنه
( أ ) التصنيفات غري العلمية[[[:
تصنيف األديان إىل ح ّية وميتة ،وهذا التصنيف يستند عىل وجود هذا الدين أو عدم وجوده
يل ولها أتبا ٌع يؤمنون
عىل مرسح الحياة الحديثة واملعارصة؛ فاألديان الح ّية هي التي لها وجو ٌد حا ٌّ
بها .أما األديان امليتة فهي التي زالت من الوجود وانتهت يف التاريخ ومل يعد لها أتباع يؤمنون بها
حاليا .وأساس عدم علم ّي ِة هذا التصنيف أنّه أغفل حقيقة أ ّن الفكرة الدينية ال متوت وأنها قد تنتقل
إىل صور ٍة أخرى أو تتطور إىل شكلٍ آخر .ومن ثم فاألديان ال متوت موتاً حقيقياً كام يف الكائنات
[[[ -د .رؤوف شلبي ،نفس املرجع السابق ،ص.30
وراجع كذلك :عىل سامى النشار ،نشأة الدين .سبق اإلشارة إليه ،ص 30وما بعدها.
[[[ -انظر :د .محمد خليفة حسن ،تاريخ األديان -دراسة وصفية مقارنة ،بدون دار نرش2000 ،م ،ص.39 - 33
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الحيّة وإمنا تنتقل أفكارها ومفاهيمها من دينٍ إىل دينٍ آخر .فام نتصور أنها دياناتٌ ماتت هي ليست
كذلك ،وعىل سبيل املثال فإن الفكر الهندي الديني القديم السابق عىل الهندوسيّة الرباهامنية مل
ميت متاماً وإمنا هو موجود بصور ٍة أو بأخرى يف الهندوسيّة ويف البوذيّة ويف الجينية .حتى الفكر
الديني البدايئ ال يزال له وجوده الحايل إما يف شكلٍ
رسبه يف بعض الديانات
ٍّ
مستقل أو من خالل ت ّ
األحدث .ففي القارة األفريقية مثالً دخلت بعض هذه األفكار الدينية البدائية يف املسيحيّة واإلسالم
رسبت األفكار
حال انتشارها يف هذه القارة وهذا ما حدث يف ّ
كل ديانات الرشق اآلسيوي حيث ت ّ
الدينية البدائية القدمية يف الديانات الحديثة التي يؤمن بها املحدثون.
تصنيف يعتمد عىل فصل األديان الطبيع ّية أي التي
تصنيف األديان إىل طبيع ّية وغري طبيعية ،وهو
ٌ
تستمد فكرها الديني من الطبيعة عن األديان التي تركّز عىل الفكر املاورايئ (امليتافيزيقي) وهذا
تعسفي نظرا ً ألن األديان عموماً تنظر إىل الطبيعة والوجود نظر ًة كل ّي ًة وت ُك ّون تصورا ً شامالً
فصل
ٌ
ٌّ
للعامل الطبيعي وعامل ما وراء الطبيعة حتى وإ ّن ركّزت عىل أحد العاملني دون اآلخر؛ فالديانات
البدائية مثالً يُنظر إليها عىل أنّها دياناتٌ طبيع ّي ٌة ارتبط فيها اإلنسان بالطبيعة ،ومع ذلك مل ينفصل
اإلنسان املؤمن بها رغم فكره البدايئ عن عامل ما وراء الطبيعة وإن جاء تعبريه عن ذلك من خالل
األساطري وليس من خالل األفكار العقل ّية املجردة التي رمبا حلّت يف ما بعد يف مرحل ٍة الحق ٍة
من تط ّور هذه الديانات الطبيع ّية محل األسطورة حيث إن موقف اإلنسان من الطبيعة مرتب ٌ
ط بدرجة
التق ّدم الفكري ومدى قدرته عىل فهم أرسار الطبيعة .ومن ثم فإن التمييز املزعوم بني األديان
الطبيع ّية واألديان امليتافيزيق ّية ليس متييزا ً علم ّياً.
يت يخضع لرؤي ٍة دين ّي ٍة أو مذهب ّي ٍة معينة.
تصنيف األديان إىل حقيقي ٍة وباطلة ،وهو
ٌ
تصنيف ذا ٌّ
ٍ
حقيقي هو ديني أنا وطائفتي الذي نؤمن به ،وبني
واحد
ولذلك فهو يكون عاد ًة متييزا ً بني دينٍ
ٍّ
ٍ
والتعصب من
بني عىل التمييز
ديانات أخرى باطل ٍة وزائف ٍة ألننا ال نؤمن بها .وبالطبع فهو
ٌ
ّ
تصنيف َ
تعسفي
تصنيف
كل صاحب ديان ٍة يعترب دينه هو الحق وبقية األديان باطلة .ولذا فهو
البداية ،ألن َّ
ٌ
ٌّ
فكل دينٍ لدى صاحبه إمنا هو طريق ٌة للوصول إىل الحقيقة وما دام البرش مختلفون حول هذه
ّ
املتعصب
الحقيقة وتتعدد رؤاهم حولها ،فإنهم بالتايل سيختلفون يف عقائدهم الدينية .وال يرى
ّ
ٍ
ٍ
علمي بل يقوم
أساس
ألي دينٍ آخر .وعىل ذلك فإن هذا التصنيف ال يقوم عىل
أي
حسنات ِّ
لدينٍ ما ّ
ِّ
عىل أساس الرؤية املذهب ّية املتعصبة واملتحيزة مقدما.
بكل ديانة من الديانات،
تصنيف يستند عىل أعداد املؤمنني ِّ
التصنيف اإلحصايئ للدين ،وهو
ٌ
نسبي
تصنيف
ومن ثم فهو يتدرج من أكرث الديانات أتباعاً حتى أقلّها يف عدد التابعني .وهو بالتايل
ٌ
ٌّ
متغي عليه الكثري من املآخذ حيث إن أهم ّية األديان وقيمتها ال تُقاس بعدد التابعني لها؛ فهناك
ٌّ
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تخص أصحاب
ألسباب قد
أديا ٌن عىل قد ٍر كبريٍ جدا ً من الرقي والتق ّدم الديني ولكن أتباعها قليلون
ٍ
ّ
الدين أنفسهم الذين يضعون قيودا ً عىل التح ّول إىل دينهم ومينعون انتشاره مثل ما هو حادثٌ يف
اليهودية؛ فهي ديان ٌة توحيديّ ٌة راقي ٌة ومتقدمة ،ولك ّن أهلها ح ّولوها إىل ديان ٍة قوميّ ٍة خاص ٍة بهم دون
وقل عدد أتباعها .وهناك دياناتٌ كثري ٌة األتباع ولك ّنها قليلة القيمة ومتدني ٌة يف
غريهم ،فمنعوا انتشارها ّ
فكرها الديني وهذا وضع الديانات البدائية املنترشة يف بعض مواضع القارة األفريقية ،وآسيا وأمريكا
قوي وخطريٍ يف غريها من
الجنوبية واسرتاليا .فضالً عن أن مثة ديانات قليلة األتباع لكنها ذات تأثري ٍّ
كل من اليهوديّة واملسيحيّة ،وكاليهودية ذات التأثريٍ القوي يف
األديان كالزرادشتية ذات التأثري يف ٍّ
ولعل من أصعب ما يواجه هذا التصنيف من االنتقادات أن أعدا ًدا كبري ًة من املنتمني إىل
املسيحيةّ .
واضح جدا ً يف أوربا وأمريكا ويف االتحاد
بعضها يع ّد انتامؤهم شكلياً وباالسم فقط ،وهذا األمر
ٌ
حصون ضمن املؤمنني باملسيحية يف حني أن
السوفيتي املنحل .إن معظم بل رمبا ّ
كل هؤالء يُ َ
الواقع أن الكثري منهم تح ّولوا إىل العلامنيّة ورفضوا الدين واعتربوه أمرا ً شخصياً ،وكذلك تقف ظاهرة
تح ّول البعض من دينٍ إىل دينٍ أخر دون اإلحصاء الدقيق ألتباع هذا الدين أو ذاك.
(ب) التصنيفات العلم ّية[[[:
تصنيف يعتمد عىل ما سمي يف علم الجغرافيا بجغراف ّية
التصنيف الجغرايف لألديان ،وهو
ٌ
األديان وهو يختص بدراسة التوزيع الجغرايف لألديان وعمل األطالس الجغرافيّة التي تح ّدد مناطق
الصلة بني العوامل الجغرافية والفكر الديني وتأثري البيئة
انتشار األديان يف العامل وتهت ّم بتحديد ّ
الجغراف ّية يف العادات والتقاليد الدينية .ومن صور هذا التصنيف ،النظر إىل األديان من خالل
التمييز بني أديان الرشق وأديان الغرب وذلك حسب تقسيم أقاليم العامل إىل رشق ّي ٍة وغربية ،ومن
صوره أيضاً التصنيف القاري لألديان فيقال أديان آسيا ،أو أديان أفريقيا أو أديان أوربا وهكذا.
رص نظرا ً ألن ما يس ّمى مثالً
تصنيف رغم استناده إىل بعض املعايري العلم ّية ّ
والحقيقة أنه
ٌ
إل أنه قا ٌ
بأديان الغرب مثل اليهوديّة واملسيح ّية واإلسالم هي كلها أديا ٌن ظهرت يف الرشق ولها أتباعها يف
كل مكان يف العامل.
ّ

وإذا كان البعض ينظر إىل اليهودية واملسيحية تحديدا ً بأنهام ديانتان غرب ّيتان فهذا خطأ ألنهام
يب
يف األصل دياناتٌ رشقيّ ٌة كام قلنا ،فضالً عن أنه ال ميكن أن ينظر إىل اإلسالم عىل أنه دي ٌن غر ٌّ
رشقي فهو جغرافيًّا ينتمي إىل الرشق وله انتشاره يف الغرب .وهكذا الحال يف ما ينظر إليه عىل
أو
ٌّ
أنها دياناتٌ رشقي ٌة بحتة مثل الديانات الهندوسية والبوذية والكونفوشية والطاوية وغريها .فهذه أيضاً
دياناتٌ ظهرت يف الرشق اآلسيوي وخاص ًة الرشق األقىص ولكن اآلن لها أتباعها يف كثريٍ من دول
[[[ -انظر :نفس املرجع السابق ،ص.47 - 40
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أي األحوال فإن هذا التصنيف الجغرايف لألديان إمنا يستند
العامل وخاصة يف الغريب منه .وعىل ّ
ٍ
ح ميكن االستفادة العلم ّية منه يف أحيان كثري ٍة حيث يحدد األماكن التي
أساس
عىل
علمي واض ٍ
ٍّ
يكرث انتشار أتباع ديان ٍة معين ٍة فيها وحجم هذا االنتشار ،وتكشف هذه الدراسات الجغرافية لألديان
عن حركة انتشار هذه األديان وانتقاالتها مام يقيض باستمرار متابعة توزيع هؤالء األتباع وإعادة
التوزيع الجغرايف لهم حسب الواقع الديني للشعوب.

معني برتتيب أديان العامل تاريخياً حسب ظهورها
التصنيف التاريخي لألديان ،وهذا التصنيف
ٌّ
فيقسم األديان حسب عصورها التاريخية مثلام يُقال أديا ٌن قدمية ،ودياناتٌ وسيطةٌ،
يف التاريخ،
ّ
ٍ
ٍ
وديانات حضارية .وهذا التصنيف
ديانات بدائي ٍة
ودياناتٌ حديث ٌة وأحياناً ما يتم التقسيم التاريخي إىل
رغم استناده إىل بعض الحقائق التاريخية إال أنه يُواجهه مشاكل عديدة مثل عدم تحديد زمان نشأة
بعض الديانات بدقة ،كام أن مثة ديانات متزامنة يف ظهورها ويصعب ترتيبها ترتيباً تاريخياً مثلام
هو الحال يف ديانات الزرادشتية والبوذية والكونفوشية والطاوية فكلها تعود إىل القرن السادس قبل
ٍ
بشخصيات يُحاط الكثري منها بأساطريٍ تحجب الرؤية التاريخية
امليالد وقد ارتبطت يف ظهورها
لعصورهم وظروف تأسيس دينهم .كام أن التمييز بني أديانٍ وسيط ٍة وأديانٍ حديث ٍة غري دقيقٍ ألن
املقصود به ليس نشأة الدين وإمنا فقط األوضاع الدينية يف العرصين الوسيط والحديث.
التصنيف الديني املوضوعي لألديان ،وهذا التصنيف يعتمد عىل العامل الديني وليس عىل
العلوم كالتصنيف الجغرايف أو التاريخي .ويع ّد هذا التصنيف أكرث التصانيف مناسب ًة لألديان؛ إذ
ٍ
أساس من تشابه األديان واختالفها يف العقائد واملفاهيم الدينية ،مثلام نصنف األديان
يقوم عىل
إىل أديانٍ إلهي ٍة وأديانٍ غري إلهي ٍة عىل أساس اإلميان باأللوهية ،وهناك الديانات التع ّددية والديانات
ٍ
أساس من التمييز بني األديان التي يؤمن أتباعها بآله ٍة متع ّدد ٍة والديانات التي يؤمن
التوحيديّة عىل
ٍ
واحد فقط .ويتبع املجموعة األوىل من الديانات معظم الديانات الرشقيّة واليونانية
أتباعها بإل ٍه
القدمية حيث تعددت فيها اآللهة وعبادة العنارص الطبيع ّية والكائنات الحية .أما املجموعة الثانية
فهي ت ُطلق عىل الديانات الساموية اإلبراهيمية الثالثة (اليهودية واملسيحية واإلسالم) .ومثة ديانات
متثّل مجموع ًة ثالثة من الديانات الثنوية أو اإلثنية الثنائية مثل الزرادشتية واملانوية[[[ واملزدكية[[[.
جا من الزرادشتية واليهودية واملسيحية .وقد ادعى ماين النبوة يف بابل
[[[ -نسبة إىل ماين بن فاتك (274-216م) ،وهي ديانة تعترب مزي ً
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 أرسلني الله لنرش دين الحق يف بابل “ و” أرسني الله نب ًيا من بابل حتى تصل دعويت العامل أجمع “ .د .إمام
عبدالفتاح إمام ،هامش برتجمته العربية لكتاب جفري بارندر :املعتقدات الدينية لدى الشعوب ،ص.129
[[[ -املزدكية دين ثنوي منبثق من املانوية ومؤسسه الزعيم الديني الفاريس مزدك املتوىف حوايل 528م .وقد قاد حركة اشرتاكية مناهضة
للزرادشتية السائده يف عرصه ،ودعى إىل ديانة دعت إىل املشاركة يف األموال والنساء .لكن الكهنة والنبالء من الزرادشتيني والفرس ثاروا
عليها ،وقتل مزدوك وأتباعه /Wikipedia.org/wiki .مزدكية.P.1 ,
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تصنيف آخر يقوم عىل التمييز بني الديانات الساموية والديانات األرضيّة،
وهناك يف هذا اإلطار
ٌ
فالديانات السامويّة هي الديانات امل ُنزلة من الله عرب الوحي ،والديانات األرضية مصدرها املعرفة
خارجي للمعرفة.
أي مصد ٍر
اإلنسانية األرضيّة دون االعتامد عىل الوحي أو عىل ّ
ٍّ
وميكن أن يندرج تحت هذا التصنيف التمييز بني الديانات الفلسفية يف مقابل ديانات التوحيد
املعتمدة عىل الوحي اإللهي.

تصنيف آخر عىل نفس األساس الديني يصنف األديان إىل عاملي ٍة وقومي ٍة أو عاملي ٍة
وهناك
ٌ
ومحلي ٍة وذلك حسب رؤية من يؤمنون به لطبيعة دينهم وطبيعة عالقتهم باإلله املعبود؛ فالديانة
بقوم دون
العاملية يعتقد أهلها أنّها ديان ٌة صالح ٌة ِّ
لكل زمانٍ ومكانٍ وللعامل كلّه وليست خاص ًة ٍ
غريهم مثل اإلسالم واملسيحية والبوذية فهي دياناتٌ تقول بالعاملية ،أما الديانة القوم ّية أو املحلية
فهي دياناتٌ خاص ٌة يعتقد أهلها أنّها تخصهم دون غريهم مثل الهندوسية واليهودية اللتان ت ّدعيان
الخصوص ّية ومنها أيضاً الديانات القبل ّية البدائ ّية التي يرتبط فيها اإلله بالقبيلة وبالجامعة يف ٍ
رباط
عرقي دموي ومثلها أيضاً الديانات التي تعبد اآلباء واألجداد.
ٍّ
واستنادا ً إىل هذا التصنيف الذي يعتمد عىل العاملية أو الخصوصية ميكن تقسيم األديان إىل
أديانٍ دعويّ ٍة تسعى إىل االنتشار وتقوم بجهو ٍد يف سبيل نرش عقائدها ومفاهيمها ،وأديانٍ غري دعويّ ٍة
أو غري تبليغ ّي ٍة حيث إن طبيعتها عدم تبليغ الدعوة لغري املؤمنني بها أصال.
خامسا :األديان اخلاصة واألديان العامة يف العامل احلديث:
ً
ٍ
أسس سياس ّي ٍة واجتامع ّي ٍة
إن عنوان هذه الفقرة والتصنيف املقرتح الذي أق ّدمه هنا يستند عىل
حديث ٍة وهو عند مؤسسه السيايس جيف فانرتاوب يستند يف التمييز بني العام والخاص ،عىل
النموذج الليربايل يف السياسة واالقتصاد الذي ينظر إىل التمييز بني العام والخاص أساساً بوصفه
متييزا ً بني إدارة الدولة واقتصاد السوق[[[ .وقد ح ّوله خوسيه كازانوفا صاحب كتاب «األديان العامة
يل يف مجال الدين ليم ّيز من خالله بني األديان العامة واألديان
يف العامل الحديث» إىل إطا ٍر تحلي ٍّ
ٍ
أسس للتمييز هي:
الخاصة يف العامل الحديث مرتكزا ً عىل أربعة
التصوف الفردي يف مقابل املذهبية:
-1
ّ
كل األشكال
إن التمييز بني التدين الفردي الخاص أو ما يسمونه دين الذات الخاصة ،وبني ِّ
[[[ -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 ،ص.72
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العامة للدين التجمعي ،إنه كالفرق بني ما يس ّمى لدى البعض بالدين غري املريئ والدين الكنيس.
يعب عنه الكثريون بصيغٍ مختلفة؛ خذ مثالً قول جان جاك روسو« :إن دين
إن هذا الدين الخاص ّ
اإلنسان ..ال يعرف الهياكل أو املذابح أو الطقوس» ،أو قول توماس جيفرسون« :أنا بح ِّد ذايت
فرق ٌة دينية» ،أو قول توماس باين« :فكري هو كنيستي» .وهذه كلّها تعبرياتٌ منوذجيّ ٌة عن الشكل
الحديث للدين الفردي .أما أطرف التعبريات عن ذلك الدين الفردي هو ما أطلقته سيدة تُدعى شيال
رصحت بأنها غري متش ّدد ٍة دينياً وال
عىل ديانتها ،لقد أطلقت اسمها عىل ديانتها فقالت«شيالنيتي» و ّ
تذكر امل ّرة األخرية التي ذهبت فيها إىل الكنيسة ،وقد ختمت ترصيحاتها قائلة :لقد حملني إمياين
شوطاً بعيدا ً .إنها شيالنيتي صويت الخافت فقط ال غري» .وهذا ما حدا مبن أجروا معها الحوار إىل
لكل فرد.
القول بأنه ميكن أن نجد –بناء عىل ذلك -أكرث من  220مليون ديانة أمريكية ،أي ديانة ّ
وقد اختلف املنظّرون حول هذا التط ّرف الديني فبعضهم اعترب أن هذا هو الشكل الحديث للوثنية،
إنه ليس الرشك بالله ،بل هو الرنجسيّة البرشيّة ،يف حني اعتربه البعض اآلخر بأنه الصور املعارصة
واملستقبليّة للدين .فقد قال أحدهم :إن التص ّوف الفردي هو دي ُن املستقبل ،حيث وجد يف أمريكا
ترب ًة خصب ًة وكانت «التقوية اإلنجيلية» أو «دين القلب» هام الوسيلة لنرش هذا التص ّوف الفردي
وأضفت عليه طابعاً دميقراطيّاً وشعبيّاً.
وهذا التديّن الفردي أو التصوف يف أمريكا والعامل األوريب الحديث يقابل العقائد املذهب ّية
التقليديّة التي شهدت ،هي األخرى إحياء ممثل ٍة يف الربوتستانتية ،والكاثوليكية مضاف ًة إىل اليهودية،
التي تعترب اآلن هي األشكال املذهبية املحرتمة للدين األمرييك[[[.
 - 2األديان املعرتف هبا مقابل األديان غري املعرتف هبا:
الخاصة والعامة يف إطار التقليد السيايس الليربايل
وهذا التمييز يقوم عىل التمييز بني األديان
ّ
لجهة الفعل الدستوري بني الكنيسة والدولة .وهو يأيت انسجاماً مع النزعة الليربالية لحرص النطاق
العام يف القطاع الحكومي مع تج ّمع سائر النطاقات ضمن قطا ٍع «خاص» واسع ،حيث تعرف
كل األديان األخرى أدياناً «خاصة».
كل كنائس الدولة املعرتف بها باألديان «العامة» يف ما تعترب ّ
ّ
يظل كذلك ،والخوف الليربايل من تسييس
خاص وال ب ّد أن ّ
إن الدين باملفهوم الليربايل هو شأ ٌن
ٌ
الدين هو يف الوقت ذاته ،الخوف من مؤسسة قد ته ّدد حرية املعتقد الفرديّة ومن املنظور املعياري
للحداثة ال ميكن للدين أن يدخل النطاق العام وأن يتّخذ شكالً عاماً إال إذا قبل مببدأ الخصوصيّة
غري القابل لالنتهاك وبقدسيّة مبدأ حريّة املعتقد[[[.
[[[ -نفس املرجع السابق ،ص.85 - 83
[[[ -نفسه ،ص.90 - 88
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 - 3الديانات املدن ّية العامة مقابل الديانات الدين ّية اخلاصة:
يرتبط املفهوم الحديث للدين املدين منذ بداياته بأعامل جان جاك رسو ،حيث إنه متى تعلّق األمر
بالدين .مييز التقليد الجمهوري الكالسييك بني أديانٍ تؤ ّدي وظيفة عبادة الجامعة السياسية من جهة،
ٍ
ٍ
وديانات خالصيّة (أي الصوفيّة املؤمنة بالخالص الفردي) وتُعترب أكرث
عبادات محليّ ٍة خاصة،
وبني
األديان املدنية الجمهورية إزعاجاً تلك العقائد الدين ّية الخالص ّية التي تح ّرر الفرد من الوالء املطلق
للجامعة السياس ّية وتساعد عىل انعتاق الذات الختيار سبلٍ فرديّ ٍة باطن ّي ٍة نحو الخالص[[[.

إن روسو يرى أنه «ما من دول ٍة قامت مل يكن أساسها الدين» ولك ّنه يق ّرر أ ّن ال شكل من أشكال
ح» ألن «دين الكاهن» (أي
الدين الثالثة القامئة يف عرصه يستويف الرشوط من أجل «حكم صال ٍ
الكاثوليكية) غري نافعٍ سياس ّياً ورشير؛ فداخلياً مينح هذا الدين للبرش رشيعتني وزعيمني ويطلب منهم
واجبات متناقضة ويحول دون كونهم رجاالً أتقياء ومواطنني يف آن .وخارجياً تتجاوز املؤسسات
الكنس ّية املتعديّة الجنسية الحدود القوم ّية واملحلية والجامعة السياسية والسيادة املعيارية للدولة-
األمة ،وبالتايل ال تستطيع أن تنتج رعايا مخلصني .وخالفاً لذلك فـ «دين املواطن» من شأنه أن
رش كذلك ألنه يقوم عىل
ينتج رعايا مخلصني عرب تقديس الدولة واألمة ،ولكن هذا الدين هو ٌّ
دموي يف الوطنية ،وأخريا ً يعترب «دين
الخطأ والزيف ويؤ ّدي إىل شوفينيّة قوميّة غري متسامح ٍة وغل ٍّو
ٍّ
كل الكائنات البرشيّة إىل أخوة ،ولكنه ال يجدي نفعاً
اإلنسان» ديناً مقدساً وسامياً يف أنّه يُح ّول ّ
أي يش ٍء إىل رشعة القوانني أو إىل
سياسياً ألنه ال يضيف -نظرا ً لعدم ارتباطه بالجسم السيايسّ -
األوارص الكربى للمجتمعات الخاصة .وعالو ًة عىل ذلك فهذا الدين يق ّوض الفضيلة الجمهورية
مستبدالً يف قلوب املواطنني تعلّقهم بالدولة باهتامماتهم الدنيويّة الخاصة .ومن هنا فقد نادى
ألي حاكمٍ أن يخترصهام أو يسيطر عليهام،
روسو بالحريات الدينية وحريّة الرأي اللتني ال ّ
يحق ِّ
ٍ
كعقائد دين ّي ٍة بل
ين رصف يق ّرر الحاكم مواده ال بالتحديد
ين مد ٍّ
وأكّد عىل الحاجة إىل «إعالنٍ إميا ٍّ
كمشاع ٍر مجتمع ّي ٍة يستحيل بدونها أن يكون املرء مواطناً صالحاً أو من الرعايا املخلصني»[[[.
لكن الحقيقة أن هذا الرأي لروسو فيه نظر حيث إنه بدالً من املناداة بهذا الدين املدين  -كام
يسميه  -املرتبط بإعالنٍ يق ّرر الحاكم مواده ،ميكن دراسة األساليب التي ميكن لألديان القدمية
والجديدة ،التقليدية والحديثة أن تضطلع بأدوا ٍر عام ٍة ب ّناء ٍة وظيفيّاً يف النطاق العام ،أو حتى إذا تم
[[[ -نفسه ،ص.91
[[[ -نقال عن :نفس املرجع السابق ،ص.93 - 92
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األخذ برأيه حول الدين املدين «فمن الرضوري نقله من مستوى الجامعة الحاكمة أو املجتمعية
التي ستفرضه إىل مستوى املجتمع املدين[[[ والتفاعل االجتامعي بشكلٍ
طبيعي وتلقايئ.
ٍّ

وإذا ما أردنا تطبيقاً لرؤية روسو يف الواقع املعارص فرمبا نجده يف املجتمع األمرييك ،حيث
ٍ
إن السياسة األمريكيّة كانت يف ٍ
مؤلف من تركيب ٍة خاصة تقوم
ين
وقت من األوقات داخل دينٍ مد ٍّ
عىل املبادئ التوراتية /الطهرانية ،والجمهورية /التنويرية ،والليربالية ،النفعية  /والدينية /األخالقية.
كام أن املبادئ الثالثة التي تشكّل الدين املدين األمرييك ال تختلف يف بعض جوانبها عن األديان
الثالثة عند روسو[[[.
 - 4النطاق النسوي اخلاص للدين واألخالق مقابل النطاق الذكوري العام للعمل والرشعية:
إن هذا املنظور النسوي من وجوه التحليل للتمييز بني الدين العام والخاص برز يف العرص
الحارض يف إطار الفلسفة النسويّة املعارصة حيث يستند عىل التمييز النسوي بني العامل الذكوري
والعامل النسايئ الخاص .حيث مل يعد الدين يف نظرهم شأناً عاماً بقدر ما هو شأ ٌن خاص؛
فاملوقع الذي تح ّدده الحداثة للدين -كام يقول أتباع االتجاه النسوي هو «املنزل» ال مبعنى الفضاء
امللموس للمنزل بل مبعنى «املكان الثابت لعواطف املرء» ،فاملنزل هو نطاق الحب والتعبري
والحميمية والذاتيّة والعاطفيّة والفضيلة والروحانيّة والدين ،وعالو ًة عىل ذلك فهذا النطاق املنزيل
هو النطاق األنثوي بامتياز .ومن ثم فقد وصفت آن دوجالس السريورة التاريخية لخصخصة الدين
التي حصلت يف القرن التاسع عرش يف أمريكا بأنّها عمل ّي ٌة «تأنيث ّيةٌ»[[[.

إن الدين وكذلك األخالق بعد إعفائهام من العقالن ّية واملسؤولية الخطاب ّية العامة التي ميثلها
الرجال ،أصبح مج ّرد مسأل ِة ذوقٍ
فردي خاص .لقد كانت املجتمعات السابقة للحداثة تنزع إىل
ٍّ
اإلكراه عىل التحليالت العامة للدين بدءا ً من األفعال اإلميانيّة الجامعيّة يف الساحات العامة ،إىل
ٍ
استعراض عام
أي
التكفري العام والجامعي ،بينام تنزع املجتمعات الحديثة خالفاً لذلك إىل إدانة ّ
للدين .ويف الواقع تبلغ خصخصة الدين مبلغاً يصبح فيه استعراض املرء لدينه علناً أمام اآلخرين
عمالً غري جدي ٍر باالحرتام ،وينم عن «ذوقٍ س ّيئ «!.
ورغم هذا البعد النسوي التفسريي النزواء العقيدة الدينية لتصبح شأناً خاصاً داخل املنزل

[[[ -خوسيه كازانوفا ،نفس املرجع ،ص.94
[[[ -نفسه ،ص.93
[[[ -انظر.Ann Duglas: The Feminization of Amercan Culture, New York 1977 :
نقال عن خوسيه كازانوفا ،نفس املرجع السابق ،ص.97
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وليس شأناً عاماً تُ ارس الشعائر فيه بشكلٍ جامعي ،فإن الغالبية متيل إىل اإلقرار مع خوسيه
كازانوفا إىل أن الدين ال يزال يتمتع ٍ
كل هذه الضغوط والتحليالت .وأي نظريّ ٍة
عام يتخطّى ّ
ببعد ٍ
تتجاهل هذا البعد العام للدين الحديث هي بالرضورة نظري ٌة غري مكتملة[[[.
سادسا :تعقيب:
ً

ٍ
تصورات وآرا ٍء حول مفهوم الدين وتصنيف األديان إمنا هي آرا ٌء برشيّ ٌة متفاوتة
إ ّن ما قدمناه من
حول الدين .وفرق كبري بني القراءة البرشيّة للدين :نشأته وتعريفه وأنواعه ،وبني التص ّور الذي رسخ
بكل دين عىل حدة .لكن الذي ال شك فيه أن التمييز األكرث وضوحاً لتصنيف األديان
لدى املؤمنني ِّ
إمنا هو الذي مييّز ببساط ٍة بني الديانات البرشيّة أي التي انتسبت إىل برش واستندت عىل أقوالهم
وأفعالهم ،وبني الديانات السامويّة التي مصدرها الوحي اإللهي وهي ببساط ٍة ما تس ّمى بالديانات
اإلبراهيمية الثالثة (اليهودية املسيحية واإلسالم).
ٍ
ٍ
ديانات برشيّة كانت
كل ما يف العامل من
فيلسوف للدين أن يُهمل النظر إىل ّ
أي
وال يستطيع ُّ
أو سامويّة ،فالعقائد الدينية تع ّددت وال تزال عرب التاريخ البرشي إىل درج ٍة يصعب بحق تصنيفها
كل تفريعاتها وإحصاء املتدينني بها واملامرسني لشعائرها؛ إذ ال تزال ديانات العامل ترتاوح
وإدراك ّ
بني عبادة اإلله الواحد واآللهة املتع ّددة ،ترتاوح بني اإلميان بالحياة األخرى ،واالكتفاء بالهداية
الدنيويّة ،ترتاوح بني مامرسة الشعائر والطقوس املقدسة وبني الشعائر واملظاهر الدنيوية املدنية.
ال تزال ديانات العامل ترتاوح بني االهتامم بالشأن الدنيوى واالهتامم بالشئون املا ورائية األخروية،
ترتاوح بني ديانات األرسار وديانات العقل الواضح ،بني الديانات املؤمنة بالخالص الفردى
والديانات املؤمنة باملصري الجامعى كل حسب عمله وميزان هذه األعامل ،بني الديانات التي ترى
أن ثنائية الخري والرش ترجع إىل ثنائية اآللهة والتى ترى أن الخري والرش من فعل اإلنسان ،وبينهام ما
يرى التكليف مناطا للكائن العاقل الذي عليه إرادة فعل الخري وإرادة فعل الرش.

[[[ -انظر :نفس املرجع السابق ،ص.100 - 98
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يحتاج العلم إلى الدين؟
هل
ُ
روجر تريغ Roger Trigg

[*]
[[[

ٌ
سؤال
السؤال عن احتياج العلم إىل الدين يبدو مدهشاً وشاقاً إشكالياً يف الوقت نفسه ،فهو
ٍ
العلم فيه مكان ًة مرجع ّية .فقد بات يشكّل
مألوف ضمن مناخٍ معريفٍّ وثقايفٍّ يتموضع
غري
ُ
يقع ضمن قبضته؟
فرتض أنّ َّ
ُ
منظوم ًة ُمغلق ًة و َي
كل الواقع ُ
مبا أنّ العلم ـ حسب الربوفسور روجر تريغ أستاذ الفلسفة يف جامعة وارويك ـ ينأى عن
تعريف العقالن ّية ،فإنّه يستندُ إىل فرض ّي ٍ
ّ
ات كُربىُ .يكننا أن نُسلِّم
جه
االستقالل ّية
َ
ويتول منه ُ
املادي ،وقدرة العقل البرشي عىل إدراكها ،إال أنّ
جدالً بوجود الطبيعة املنظّمة يف العامل
ّ
اإلميان بالله يُوضِّ ُح هذه الطبيعة وذلك من خالل االحتجاج بعقل الخالق.
ٍ
إشكاليات يف هذا الصدد.
هذه املقالة تيضء عىل جملة

المحرر

قد يبدو املفهوم الذي يُفي ُد أ ّن العلم ليس وافياً ،وأنّه ليس املثال األسمى للعقل البرشي ،غريباً
يف عيون كثريٍ من الناس يف مطلع القرن الواحد والعرشين .يعتق ُد هؤالء أ ّن العلم بح ّد ذاته هو

مصد ُر املعرفة وأنّه املح ِّد ُد ملا ُيكن قبوله عقلياً ،وبالتايل فهم يرصفون ال ّنظر تلقائياً عن إمكانيّة
يف خصوصاً إذا كان هذا التربي ُر دينياً .لهذا السبب ،غالباً ما يبدو
ترجمة :هبة نارص .احتياجه لتربي ٍر إضا ٍّ
ّ
يتول
ومؤسس الجامعة الربيطانية لفلسفة الدين التي
املؤسس للجمعية الفلسفية الربيطانية
*ـ أستاذ الفلسفة يف جامعة وارويك والرئيس
ِّ
ِّ
حالياً منصب نائب الرئيس فيها .أصدر تريغ العديد من املنشورات حول العالقة بني العلم والدين والفلسفة ومن ضمنها الكتابني التال َّي ْي
كل يشء؟» ( )1993و»العقالنية والدين :هل يحتاج اإلميان للعقل؟» (.)1998
ري ِّ
يستطيع
«العقالنية والعلم :هل
ُ
ُ
العلم تفس َ
 العنوان األصيلDoes Science Need Religion? ::ـ املصدرwww.Faraday-institute.org :
ـ ترجمة :هبة نارص.
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العلم متيناً ومؤكَّدا ً ،بينام يبدو أ ّن اإلميان الديني قد أخذ بالرتاجع تزامناً مع من ّو املعرفة العلمية.
يف بعض األحيان ،قام املؤمنون وبالتعويل عىل عج ٍز مؤقّت للعلم بتقديم تفسريات لظواهر مع َّينة،
تحفل باملخاطر .حيث إنّنا إذا مل نعرف السبب الكامن وراء يش ٍء مح َّدد
ُ
ولك ّن هذه اإلسرتاتيجية
يل له ،فقد تكو ُن املشكلة ناتج ًة عن جهلٍ
فهذا ال يعني أ ّن علينا الرجوع إىل الله باعتباره السبب الج ّ
مؤقَّت من جهتنا ،وهو ما أنتج ع ّدة فجوات يف اإلميان ،ويف الحني الذي قام التق ّدم العلمي فيه
مبلء هذه الفجوات يف معرفتنا ساهم يف زوال هذه األسباب التي أصبحت ركائز اإلميان ،بالتايل،
ويكن التخلُّص برسع ٍة من الحاجة إليه.
فإ ّن ما يُس ّمى بـ«إله الفراغات» هو إل ٌه يف غاية التزعزع ُ
قام ماثيو أرنولد بشكلٍ بار ٍز بتصوير تراجع اإلميان يف قصيدته املشهورة تحت عنوان «شاطئ
دوفر» ،وذلك يف منتصف القرن التاسع عرش (الذي نعتربه يف وقتنا الحايل عرصا ً دينياً) .يُشاه ُد
ِ
املنسحب».
املتصل،
الشاع ُر انحسا َر الت ّيار فيصفه بـ«بحر اإلميان» مع «صوت هديره الكئيب،
ِّ
س هذه العبارة وما زال يرت ّد ُد صداها .من السهل أن نعتقد بأ ّن العل َم هو أحد العوامل
كثريا ً ما ت ُقتَبَ ُ
ٍ
بهبوط ٍ
قاس ومتوقِّع يف اإلميان الديني كانحسار البحر بعد ذروة امل ّد .يف
بت
الرئيسية التي تسبَّ ْ
نفس الدالالت ،وت ُفي ُد وجو َد ابتعا ٍد «شبه قانوين»
ُ
الواقع،
تحمل الفكرة االجتامعية املتمثِّلة بال َعلْ َمنة َ
جه نحو النظر إىل العالَم بطريق ٍة تستغني عن الدين .وعليه ،يبدو أ ّن العملية التي
عن اإلميان والتو ُّ
تعني أ ّن الدين محكو ٌم عليه بالرتاجع إىل ح ّد االندثار هي حتميّة .من املؤكَّد أ ّن االنطباق الظاهري
يعكس الواقع االجتامعي يف
لهذه املالحظة عىل الوضع الحايل يف أوروبا الغربيّة ال يعني أنّه
ُ
أماكن أخرى من العامل حتّى يف الواليات املتّحدة نفسها حيث يتمتّ ُع العلم الحديث بالتأثري.
ُ
يعرتف بجريان اإلرادة اإللهية؟ كثريا ً ما يُعتقَد
الفعل اإللهي بعني االعتبار أو
َ
هل يأخ ُذ العل ُم
أي يش ٍء خارج ذاته .وفقاً لهذا
بأ ّن فهم العلم يكون وفق الرشوط الخاصة به وأنّه ال يعتم ُد عىل ِّ
الرأي ،فإ ّن العلم هو أنقى تعبريٍ عن العقل البرشي وتكم ُن وظيفتُه يف إبعاد الخرافات واإلميان
األعمى عن الفردُ .يث ُِّل هذا االعتقاد تراثَ عرص التنوير الذي شهده القرن الثامن عرش ،والذي
ح لفهم طريقة عمل هذه اآللية.
يتّج ُه إىل رؤية العالَم كآلي ٍة مادي ٍة مستقلّة والعقل البرشي كمفتا ٍ
أي إشارة إىل الله أمرا ً فائضاً عن الحاجة يف أفضل األحوال وهبوطاً إىل الالعقالنية
كانت ت ُعترب ّ
ّمت الحرك ُة التنويريّة جدالً بق ّوة العقل البرشي .بالرغم من ذلك ،ال ُيكن أن
يف أسوأها ،وقد سل ْ
نفرتض بسهول ٍة إمكانية وجود العقل والحقيقة أو النظام واالنسجام يف العالَم الذي يستكشفُه العلم
الطبيعي .كثريا ً ما اعتُربت العقالنية حقيق ًة قُصوى ويف بعض األحيان كان الناس عىل وشك تأليهها
كام حدث بعد الثورة الفرنسية حينام ت ّم تحويل الكنائس إىل “معابد للعقل” ،وقد بدا أ ّن العقالنية
AL-ISTIGHRAB

خر يــف 2 0 1 8

االستغراب 13

يحتاغُجتسالُا
هلبار
العلم إلى الدين؟

179

تقرتب فيها «العقالنية» من أن تكون مرادفاً لإللحاد.
واملادية ُمتالزمان إىل درج ٍة
ُ

إل أ ّن البرش قد استطاعوا الوقوف خارج
بالرغم من نظرتهم إىل العالَم من الناحية امليكانيكية ّ
العقل بح ّد ذاته نتيج ًة آللي ٍة عرضيّة  -كآلية الساعة املعقّدة  -فال
ُ
اآللية لفهمها .يف النهاية ،إذا كان
ُيكن أن نضمن بأ ّن ما ت ّم اقتيادنا لالعتقاد به هو الحقيقة الحتمية .نحن نعتق ُد ببساط ٍة مبا يت ُّم دف ُعنا
أسباب وجيه ًة لهذا االعتقاد أم ال .إذا أخذنا نظرية التط ُّور عىل سبيل
لإلميان به سوا ًء ُوجدت
ٌ
ٍ
اعتقادات
املثال ،فإنّه باإلمكان وفق مبدأ االنتقاء الطبيعي أن نتط ّور عىل نح ٍو يُخ ِّولنا أن نحمل
معيَّنة بشكلٍ طبيعي .قد تكون بعض املعلومات مفيد ًة وتُساعدنا يف البقاء عىل قيد الحياة وتكثري
تندرج ضمن هذه الخانة .يكم ُن مقصد هذه
بعض الناس أ ّن املعتقدات الدينية
ويحتج
النسل،
ُ
ُ
ُّ
الجدل ّية غالباً يف التوضيح املنطقي لسبب انتشار بعض املعتقدات بالرغم من كونها باطلة،
ّب التوضيح وض َع الثقة يف القوة املستقلّة للعقل البرشي.
ويتطل ُ

خضعت يف
شاع اإلميان بالعقالنية العامة يف ما يُس ّمى بـعرص الحداثة ،ولك ّن العقالنية قد
ْ
السنوات األخرية لتح ِّدي حركة «ما بعد الحداثة» .كيف ُيكننا التيقُّن من امتالكنا جميعاً لنفس القدرة
عىل التعقُّل وإمكانية الوصول معاً إىل حقيق ٍة ثابت ٍة لدى الجميع؟ تُنك ُر حركة «ما بعد الحداثة» هذه
الفكرة وتؤكِّد بدالً من ذلك عىل وجود االختالفات يف التعاليم والحقبات .ما يعتربه الناس صحيحاً
يختلف بشكلٍ
يل يف زمانٍ ومكانٍ
جذري عن الفرضيات املثارة يف زمنٍ آخر.
معي قد
ُ
ٍ
َّ
بنح ٍو ج ٍّ
ت
يل مشرتك لدى جميع البرش ،أو حقيق ٍة موضوعي ٍة تث ُب ُ
ال وجود لعقالني ٍة جامعة ،أو محو ٍر استدال ٍّ
من جيلٍ إىل آخر .ت ُساه ُم هذه التأكيدات (التي يبدو أنّها بنفسها دعاوى عىل الحقيقة املوضوعية)
يف تقويض األساس املنطقي التام للعلم الطبيعي ،وعليه ال ُيكن أن يُعترب العلم بعد ذلك تطبيقاً
ٍ
معي .بالتايلُ ،يكننا
منهجياً للعقل البرشي بل مجرد نتيجة لآلراء غري العقالنية التابعة
لتقليد ّ
ٍ
اكتشافات عىل اإلطالق
التط ُّرق إىل العلم «الغريب» أو العلم «الحديث» واالكتشافات التي ليست
بل هي مجر ُد تطوي ٍر للفرضيات املرشوطة تاريخياً.

حب البعض بطريقة قيام حركة ما بعد الحداثة بإفراغ ا ّدعاءات العلم ألنّهم اعتقدوا بأ ّن ذلك
ر ّ
يفتح املجال أمام سري عمل الدين .إذا مل يستطع العلم ا ّدعاء الحقيقة ،فال ُيكنه استبعاد الدين
ُ
ح حيث ال يُ َع ُّد العلم الطبيعي عاجزا ً فحسب بل
عىل أساس أنّه باطل .يأيت هذا االستنتاج بثمنٍ فاد ٍ
ال ُيكن لالعتقاد الديني حينئذ أ ّن ي ّدعي الحقيقة .إذا انتفى سبب االنشغال بالعلم ،ينتفي كذلك
سبب االلتزام الديني .وفقاً لهذا الرأي ،مع تدمري «العقل» تتمث ُّل النتيجة الوحيدة بالنظر إىل العلم
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ألي منهام أن
وال ِّدين كحقلني إميانيَّ ْي ُمختلفني و ُمتواج َديْن يف مقصورتني مستقلتني .ال ُيكن ٍّ
صل به ،وعليهام أن يدعا بعضهام لشأنهام.
رصح بيش ٍء يتّ ُ
يُهاجم اآلخر أو يدعمه أو يُ ِّ

ري من العلامء املستع ِّدين
قد يُر َّ
حب يف بعض املواضع بهذا االنفصال بني الحقلني .يوجد عد ٌد كب ٌ
للقبول بنصف القصة – أي إ ّن الدين والعلم ال يتعلّقان ببعضهام عىل اإلطالق  -ويرت ّددون حيال
املوافقة عىل فكرة ما بعد الحداثة التي ت ُفي ُد أ ّن العلم ليس نتاج العقل وال ُيكنه ا ّدعاء الحقيقة.
تصح عىل الدوام
حت ادّعاءاتُ العلم ،فإنّها
تتمثّل إحدى فرضيات العلم املث َّمنة يف أنّه إذا ص ّ
ُّ
ُنت يف واشنطن أو بكني .تتعل ُّق هذه اال ّدعاءات بالقوانني املادية التي
ويجري هذا األمر سوا ًء ك َ
كنت يف طرف الكون أو يف بداية الزمان.
تنطبق بالتساوي عىل هذا املكان والزمان ،وسوا ًء َ
ُ
الفصل بني العلم والدين
املتخصص يف التط ُور البيولوجي ستيفن جاي غولد الفكرة التي أسامها «النطاقات
تب ّنى العالِم
ِّ
اهتامم خاصة بهام وأنّهام يختلفان
غري املتداخلة» والتي تعني أ ّن الدين والعلم لديهام مجاالت
ٍ
يفعل العلم؛
ُ
تصف املعلومات كام
عن بعضهام وال يتحاوران .بتعبريٍ آخر ،فإ ّن اللغة الدينية ال
ُ
رصح مبا يحدث وأ ّما الدين فيقو ُم برشح سبب حدوثه .ال يندرج العلم والدين يف نفس
فالعلم يُ ِّ
دائرة الكالم ،وال ُيكنهام أصالً أن يتشاجرا بسبب اختالف وظيفتيهام.
ينجذب إىل صورة االنفصال التام بني العلم والدين أولئك الذين يو ّدون إيقاف ال ِّدين عن
ُ
التدخُّل بالعلم ولك ّنهم يحرتمون حريّة عمله يف ميدانه الخاص به .بهذه الطريقة ،يتح ّرر العلم من
أي تسلسلٍ
كنيس أو تفسريٍ لإلنجيل ،ويبقى املنطق
هرمي
ٍ
اال ّدعاءات املتسلِّطة التي تصد ُر عن ِّ
ّ
ٍ
مجابهات فوضوية مع
العلمي نائياً عن جميع االعتبارات الالهوتية ويسلَم من الحاجة للخوض يف
يتطابق هذا األمر
كل من العلم والدين يف طريقه الخاص.
اإلميان الديني .وعليهُ ،يكن أن يذهب ٌّ
ُ
مع املحاوالت الراهنة التي ال ترمي فقط للفصل بني الكنسية والدولة بل أيضاً لج ْعل الدين مسأل ًة
شخصي ًة وخاصة وبعيد ًة عن الدور االجتامعي العام الذي يلعبه العلم.

القصة .وفقاً ملفهوم
فصل العلم عن الدين للحيلولة دون مشاجرتهام سوى نصف
ُ
ال يُشكِّل
ّ
ألي منهام أن ي ّدعي األفضلية ولك ّن الكثري من العلامء ال يعتقدون بهذا
ما بعد الحداثة ،ال ُيكن ٍّ
املفهوم ويعتربون أ ّن العلم ُيكنه أن ي ّدعي الحقيقة من ناحي ٍة موضوعية وأن يُظهر الحق لجميع
ري عن العقالنية اإلنسانية ،وبالتايل حتّى لو ت ّم إبعاد
الناس يف ّ
كل األزمنة .ما زال ُيث ُِّل العلم التعب َ
جهة إليه ينبغي أن يُنظَر إليه عىل أنّه يجري يف نطاقٍ ال
الدين عن ات ّهامات البطالن الرصيحة املو ّ
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تثبت فيه الحقيقة اللفظية التي ي ّدعيها العلم الطبيعي .يتح ّدث الدين عن «القيم» التي تتميّز عن
ُ
«املعلومات» ويهت ّم باملعنى والهدف الَّلذين نُض ِف َيهام عىل حياتنا ،ولكن ال ُيكن فهم الدين
يتعامل
ُ
نفسه يف موضع الخصام مع العلم .يُخربنا العلم بالحقيقة وأ ّما الدين فإنّه
عىل أنّه يضع َ
موضوعي وال ِّدين ذايت ،والعلم نتاج العقل بينام
مع القضايا الشخصية .بتعبريٍ آخر ،فإ ّن العلم
ٌ
لكل فر ٍد م ّنا
يسمح الدين ِّ
الدين نتاج قدر ٍة غامض ٍة ت ُس ّمى «اإلميان» .يُخربنا العلم عن العالَم بينام
ُ
يتوصل شخصياً إىل ما يه ّمه .يستطي ُع العل ُم أن يأخذ مكانَه يف العالَم عموماً ولك ّن الدين ُيث ُِّل
أن
ّ
مسأل ًة خاصة.
يتعامل مع الحوادث غري املادية ،فإنّه يستبع ُد بطبيعته
ُ
إذا كان العل ُم حاكامً عىل الحقيقة وال
أي إمكاني ٍة لوجود التدخُّل الغيبي واإللهي يف العامل املادي (وبالتايل فإنّه يستبعد اال ّدعاءات
َّ
األساسية للعقيدة املسيحية املتمثِّلة بالتجسيد والقيامة) .وعليه ،فإ ّن امتناع العلم عن التعاون مع
ال ِّدين يؤ ّدي بشكلٍ
ضيف شيئاً إىل فهمنا لعمليات العامل
حتمي إىل الفكرة التي ت ُفي ُد أ ّن الدين ال يُ ُ
ٍ
التي يستكشفها العلم .وفقاً لهذا الرأي ،ينبغي أن تخضع املعرفة املقبولة ملعايري االختبار العامة
أي املالحظة والقياس والتجربة ،وقد ُجعل العلم حاكامً عىل املعرفة املقبولة واعتُربت مناهجه
أي أم ٍر يق ُع خارج نطاق العلم هو غري
ُمح ِّددة للحقيقة .وعليه ،فقد اعتقد منارصو هذا املفهوم أ ّن َّ
قابلٍ لإلثبات.

يبع ُد هذا املفهوم قيد أُمنلة عن النظرة الوضعية التي تُفي ُد أ ّن ما ال ميكن اختباره وإثباته علمياً

عب آ.ج.آير يف كتابه «اللغة والحقيقة واملنطق» فإ ّن «جميع القضايا التي تتض ّمن
يفتق ُد للمعنى .كام ّ
«كل فرضي ٍة تجريبية
رصحاً بأ ّن َّ
محتوى واقعياً هي فرضياتٌ تجريبية» وقد أسهب حول هذه النقطة ُم ِّ
ينبغي أن تتّصل بتجرب ٍة واقعية أو ممكنة» .وعليه ،فإ ّن العبارات امليتافيزيقية التي تتجاو ُز التجربة
التخل عن مذهب “الوضعية املنطقية”
ّ
بأي محتوى .ت ّم
هي خالي ٌة من املعنى حرصا ً وال تحظى ِّ
منذ ٍ
أمد بعيد ويعو ُد ذلك جزئياً إىل عجز هذا املذهب عن التعامل حتّى مع الوحدات النظرية يف
ٍ
الفيزياء .بالرغم من ذلك ،ما زال تأثريه قامئاً وخصوصاً حني التمييز بشكلٍ
بسيط بني املعلومات
يتعامل العلم مع ما هو «واقعي» وبالتايل
ُ
العلمية والعامل الضبايب لر ّدات الفعل الشخصية تجاهها.
كل من العلم والدين حدو َد اآلخر ،وتُفي ُد الفرضية غري
ينبغي استثناء الدين .وعليه ،يجب أالّ يتعدى ٌّ
رصح بها أ ّن اال ّدعاءات العلمية تعتم ُد عىل املنطق بينام ينتمي الدين إىل مملكة الالعقالنية.
امل َّ
تجريبي ومنهجه هو املنهج التجريبي من دون منازع .مل يكن العلم
حقل
إ ّن العلم بطبيعته ٌ
ٌّ
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الناس ببساط ٍة مفرطة أنّه مع عدم توفُّر التفسري التجريبي ألم ٍر مح َّد ٍد ،ينبغي أن
ليتق ّدم قط لو افرتض
ُ
السحر أو ما وراء الطبيعة .يُركِّ ُز العل ُم عىل العالَم املادي ويتوقّع العثور عىل تفاسريٍ
يلجأ الفر ُد إىل ِّ
مادي ٍة ولكن قد يعني هذا أنّه ينظ ُر إىل العامل كمنظوم ٍة ُمغلَقة ومستقلّة .مع ظهور فيزياء الكم ،أدرك
تبسيطي وأ ّن هناك ثغرات أنطولوج ّية عىل املستوى املجهري .ولكن مع
البرش أ ّن هذا املفهوم هو
ٌ
ريها عىل ضوء
ذلك ،يُعتَقَد ببساط ٍة أ ّن الحوادث غري املعلَّلة هي عشوائي ٌة عىل الدوام وال ُيكن تفس ُ
أي فاعلٍ خارجي.
ِّ
تراكمت معرفتنا بالعامل املادي وعملياته .وعليه،
حقّق املنهج العلمي بعض النتائج ،وقد
ْ
يفرتض كثريون
نستنتج من ذلك؟
أي لجو ٍء إىل الفاعل الغيبي هو «غري علمي» .ولكن ماذا
ُ
يبدو أ ّن َّ
ُ
منطقي أل ّن العقالنية بتاممها تق ُع ضمن نطاق العلم .ولك ّنه مع ذلك قد
أ ّن الحديث عن الله غري
ٍّ
يُظه ُر بالتوازي املحدوديات الداخلية للعلم لدى مواجهته ألبعاد الواقع التي تتجاو ُز العامل املادي
الطبيعي.
ّ

قد يكو ُن االمتناع عن افرتاض وجود الكائنات غري الطبيعية طريقاً إلحراز التق ُّدم يف العلم،
ولك ّن ذلك ال يعني عدم وجود تلك الكائنات أو انعدام التدخُّل اإللهي يف بعض األحيان .ال ينبغي
أي عالِمٍ إىل الخرافات ،ولك ّن ذلك ال يقتيض أن يكون العالَم املادي قابالً للتفسري فقط
أن يلجأ ُّ
وفق رشوطه الخاصة من دون اإلمكانية املنطقية املتمثِّلة بفاعلٍ خارجي .حينام نظ ُّن بأ ّن العلم
أي أم ٍر يقع خارج نطاقه يكون غري واقعي .ال يستطي ُع العلم أن يتعامل
ري ِّ
كل يشء ،فإ ّن ّ
يستطي ُع تفس َ
مع الحوادث والكائنات غري املادية .من املفارقات أن يكون العلم نتيج ًة للعقل البرشي ولك ّنه
يتعامل فقط مع مفهوم الذهن عرب اختزاله يف أصوله املادية .يُظهر هذا األمر الحدود املحتملة
ُ
ُ
يحول دون طرح مسأل ٍة ما ُيكن أن يكون حقيقياً .من
كأسلوب الكتساب املعرفة وال
للعلم
ٍ
األهمية مبكان أن نَفصل أسئلة اإلبستمولوجيا (التي تعني الكيفية التي نكتسب من خاللها املعرفة)
عن امليتافيزيقا (التي تعني وجو َد ما ُيكن معرفته) .ال ينبغي أن نفرتض أبدا ً  -من دون حجج
ريه ال ُيكن أن يكون موجودا ً.
إضافية  -أ ّن ما ال يستطي ُع العل ُم تفس َ
حيتاج العلم إىل اهلل؟
هل
ُ
ُ
تتناول اإلطار الذي يض ُّم نشاطه الخاص
ال ُيكن للعلم أن يف ّر من الفرضيات الفلسفيّة التي
معي وأ ّن العلم ليس
واقعي يتمتّع بطابعٍ َّ ٍ
به .عىل سبيل املثال ،يتحتّم عليه
َ
افرتاض وجو ِد عالَمٍ
ٍّ
مفصلة .مع ذلك ،فإ ّن الفكرة التي ت ُفي ُد رضور َة عزل العلم عن الفروع األخرى من
منظوم ًة خيالي ًة َّ
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املعارف املشهورة ليست منطقي ًة إال إذا أطلق الفر ُد حكامً بأ ّن العلم هو املصدر الوحيد للمعرفة
أي حقيق ٍة خارج نطاقه .يف اللغة اإلنكليزية ،ت ّم تضييق نطاق الكلمة الالتينية الدالّة عىل
وأنّه ال تقع ّ
يعكس افرتاضاً عاماً.
جح أ ّن هذا
املعرفة ( )Scientiaلتعني املعرفة التجريبية فحسب ،ويُر ّ
ُ
يُسلِّم كثريون جدالً بوظيفة العلم ولك ّنهم ال يُتعبون أنفسهم يف التفكري باالفرتاضات الالزمة
ربر افرتاضنا بأ ّن املالحظة ،والتجربة ،والهيكلية التامة للمعرفة
لتحقّق هذه الوظيفة .ولكن ما الذي يُ ِّ
ٍ
أساس صحيح؟ ما يُثري الدهشة هو أ ّن بعض املالحظات أو االختبارات هنا
االختبارية تستن ُد إىل
كل جز ٍء
أو هناك ت ُع َّمم لتنال تطبيقاً عاملياً .ال ُيكن للعلم أن يسري إال وفق االفرتاض الذي يُفي ُد أ ّن ّ
من الطبيعة ُيث ُِّل أجزا ًء أخرى حتّى يف أماكنٍ أخرى من الكون .كذلك ،ال ُيكن للعلم أن يكتشف
ما يُس ّمى بـ«إطّراد الطبيعة» ألنّنا ال نستطي ُع الوصول إال إىل جز ٍء صغري من العامل املادي ،ولكن
نفرتض أ ّن القوانني املادية هي واسع ُة النطاق وأنّها تستطي ُع مساعدتنا يف
بالرغم من ذلك فإنّنا
ُ
مم
توقُّع ما مل يتحقّق إىل ح ّد اآلن .من خالل االستقراء ،نظ ُّن عىل الدوام أنّه باستطاعتنا االنتقال ّ
اختربناه إىل ما مل نختربه بعد ،ومن املعلوم إىل املجهول.

حل التأكيد املعارص عىل االستدالل
مل يظهر العلم يف العرص الحديث من فراغ .ملاذا ّ
التجريبي مكا َن االت ّجاه السابق املتمثِّل باالستدالل التخميني؟ بدالً من تفسري الكيفيّة التي ينبغي
ربا عرب علم الهندسة -أدرك العلامء أ ّن عليهم التح ِّري عن حقيقته الفعلية
أن يكون عليها العالَم – ّ
املادي .نفى البعض أن تكون هناك حاجة ليك يخلق الله
حيث تنامى االعرتاف بحدوث العالَم
ّ
العامل بطريق ٍة مع َّينة .عىل سبيل املثال ،اعتقد روبرت بويل أ ّن قوانني الطبيعة تعتم ُد كلياً عىل إرادة
أي يش ٍء خارج ذاته .استتبع ذلك رضورة استخدام العقل البرشي الكتشاف
الله الذي ال يُقيِّده ّ
الكيفية الفعلية لخلق الكون .ولكن هل تستطي ُع عقولنا فهم ذلك؟ يبدو أنّه ليس هناك الكثري من
املجال ليك نفرتض بأ ّن عقولنا الضعيفة هي مؤ َّهل ٌة للرشوع يف هذه امله ّمة ،ولن يكون هناك إذا ً
ري بطريق ٍة ُمنتظَم ٍة قابلة للفهم من حيث املبدأ.
أي يق ٍ
ُّ
ني بأ ّن العالَم يس ُ
ليك يكون العلم ممكناً ،ينبغي أن يكون العامل ُمنظّامً للجريان بطريق ٍة دوريّ ٍة وواضح ٍة ومفهوم ٍة
من ِقبل الذهن البرشي عىل وجه الخصوص .ال ينبغي اإلستهانة بهذه األمور .يف القرن السابع عرش
يف عرص نيوتن وبويل ،كان يُعترب أ ّن وجود األمناط األساسية والنظام يف العامل املادي يعو ُد إىل
خلِق من ِقبل عقلٍ إلهي،
العقل اإللهي ،وأ ّن الله هو مصدر وأساس ّ
كل أم ٍر عقيل .أل ّن العامل قد ُ
فإ ّن النظام يُشكِّل أساسه .بالتايل فإ ّن العامل يرسي وفق إرادة الله عىل نح ٍو متوقَّعٍ و ُمنتَظَم .بالفعل،
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ري إىل أم ٍر أبعد
فإ ّن ورو َد ِذكر ( )Logosيف بداية إنجيل يوح ّنا وتحديد كون الله هو «لوغوس» يُش ُ
ري كلمة “لوغوس” بح ِّد ذاتها إىل العقالنية وإىل
من “الكالم والخطاب” .يف الفلسفة اليونانية ،ت ُش ُ
كل يشء .وعليهُ ،يكننا أن نتح ّدث عن البيولوجيا أي «اللوغوس» املتعلِّق
الوضوح الكامن يف ِّ
بالحياة ،وحتّى الالهوت أي “اللوغوس” املتعلِّق بالله .اعترب الناس أ ّن العقالنية الكامنة يف األشياء
ُ
ميتلك
عقل الخالق ت ُسا ِه ُم أيضاً يف جعل التأ ُّمل واالستكشاف العقيل أمرا ً ممكناً.
تعكس َ
والتي
ُ
البرش القدرة عىل االستدالل العقيل بسبب وجود بُني ٍة منطق ّي ٍة يف العالَم ،باإلضافة إىل ما اعتُ ِقد من
أنّهم قد خُلقوا عىل صورة الله وبالتايل فهم يشرتكون بقد ٍر قليلٍ يف عقالنيته.
نشأتْ بداياتُ العلم الحديث من االعتقاد بوجود منطقٍ كامنٍ يف الكون املادي أل ّن خلقَه قد
انبثق من مصدر املنطق بر ّمته .إذا كان املنطق متغلغالً يف الكون و ُوهبنا قسامً من ذاك املنطق،
جيب اإلطار الالهويت عن سؤالني مهمني:
ُيكننا أن نفهم طريقة عمل الكون ولو مبقدا ٍر ضئيلٍ  .يُ ُ
يل أم
ملاذا نستطيع
َ
افرتاض وجود النظام يف العمليات الفيزيائية –سوا ًء كانت ُمح َّددة بشكلٍ ك ّ
ال -وكيف ُيكن ألذهاننا أن ت ُدرك هذه العمليات؟ تَ ث َّل شعا ُر مدرسة الفالسفة وعلامء الالهوت
املعروفني باسم «أفالطون ّيي كامربيدج» -والذين كانوا مؤث ِّرين يف زمن تأسيس” الجمعية امللكية”
ٌ
مجال إلعجاب اإلنسان بذاته
بعد عرص عودة امللكية -يف أ ّن «العقل شمع ُة الرب» .مل يكن هناك
باهت ومتأرجح ٌكالشمعة باملقارنة مع نور حكمة الله .بالرغم من
واعتبار نفسه سيّ َد الخلق فعقلُه
ٌ
ٌ
مجال واس ٌع للخطأ واملعرفة
ذلك ،فإ ّن العقل يكفينا ليك نكتسب بعض املعرفة .اعتُرب أنّه يوج ُد
ٍ
وميض من الفهم عرب العلم
الجزئية ولك ّن اإلنسان قد خُلق عىل صورة الله ويستطي ُع إحراز
رب أ ّن مصدر املنطق
والعمليات األخرى التي يُجريها العقل البرشي .استنادا ً إىل هذا الرأي الذي يعت ُ
يكشف عن أهداف الله كام
هو الله ،فإ ّن العقل البرشي يلقى الدعم .بشكلٍ عام ،اعتُرب أ ّن العقل
ُ
الوحي الخاص الذي تتح ّدث عنه تعالي ُم الدين املسيحي .استطاعت الحركة األفالطونية يف جامعة
كامربيدج التعامل مع التعارض بني املعرفة املتذبذبة غري اليقينية يف الزمن والوقت الحايل ،وبني
املادي وبالتايل فإ ّن هذا
تنعكس تلك الحقيقة األسمى يف عاملنا
مل آخر.
املعرفة الكاملة يف عا ٍ
ّ
ُ
العالَم ببُنيته ونظامه يستن ُد يف معناه إىل شكلٍ أعىل من الوجود.
عىل خالف املفكِّرين يف القرن التايل ،فإ ّن األفراد الذين م ّهدوا الطريق للعلم الحديث كانوا
يحرتمون العقل ويعتقدون بأ ّن أهميته تكم ُن يف صلته بعقل الخالق .قد ال يستطي ُع املنطق اإلجابة
ناقض هذا
عن جميع األسئلة ولك ّننا نستطي ُع اإلعتام َد عليه إىل ح ٍّد ما ألنّه قدر ٌة موهوب ٌة من الله .يُ ُ
عارض أيضاً النظرة التي ظهرت يف
ُ
أي إنكا ٍر لق ّو ِة العقل يف مرحلة ما بعد الحداثة ،ويُ
الرأي قطعاً ّ
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أواخر عرص التنوير والتي ت ُفي ُد لزو َم ربط العقل بالتجربة عىل نح ٍو يستبع ُد الغيب .عىل خالف
يحتاج
مؤسسو العلم الحديث أ ّن التعقُّل بح ّد ذاته
املعادلة التي تجم ُع بني املاديّة والعقالن ّية ،اعترب ِّ
ُ
بكل تعقيداته
إىل إطا ٍر خارقٍ للطبيعة ،وقد منحهم إميانهم بالله الثقة بإمكان ّية فهم العامل املادي ِّ
ومداه الواسع .ال يقو ُم العلم فقط بتلخيص تجاربنا املاضية ولك ّنه يهدف أيضاً إىل لفت أنظارنا إىل
يتول التوقُّع باإلضافة إىل الوصف.
ّ
ما يُحتمل أن نختربه .بالتايل ،فإ ّن العلم
يُفي ُد الواقع التاريخي أ ّن العلم الحديث قد تط ّور من عملية فهم العامل كخلق الله املنظَّم الذي
ُ
ميتلك منطقاً
متأصالً ،ولك ّن السؤال هو :هل يستطي ُع العلم أن يسري بثق ٍة بعد نبذه لجميع الفرضيات
ّ
ٍ
ٍ
عاءات عا ّمة حول طبيعة
تعميامت وا ّد
يسمح للعلم بإجراء
ري العالَم بشكلٍ منتظَمٍ
ُ
اإللهية؟ ملاذا يس ُ
متأصلٍ تستطي ُع عقولُنا إدراكه؟ كيف تستطيع الرموز
الواقع املادي؟ ملاذا يحظى العامل مبنطقٍ
ّ
الرياضية املج َّردة التي صنعها العقل البرشي أن ت ُعبِّ عن طريقة عمل العامل؟ من دون اللجوء إىل
ٌ
مجال لتقديم
الله باعتباره مصدر العقل وأساسه وخالق العامل بطريق ٍة منطقية ،يبدو أنّه ليس هناك
تعليلٍ
خارجي للعلم .ولكن إذا يتطلّب األمر القبول بهذا اللجوء وفق الرشوط الخاصة به أو عدم
ٍّ
القبول به كلياً ،سوف يقو ُم العديد من الناس برفضه متاماً ولن يبدو أكرث من تح ُّي ٍ
زات ثقاف ّي ٍة ملجتمعٍ
معي يف ٍ
وقت ُمح َّدد.
َّ

أي ثق ٍة بقدرة عقولنا
متاح للمنهج العلمي فحسب ،بل ينزع ّ
هذا ال يُق ِّي ُد فكر َة العقالنية وما هو ٌ
حل األلغاز الكامنة يف العامل املادي .يؤ ِّدي الفصل بني العلم وال ِّدين إىل إنكار تعاملهام مع
عىل ّ
ُ
نفس القدرة
ري أيضاً إىل أ ّن الدين ال يصف الواقع عىل اإلطالق وال
نفس العالَم ولعلّه يُش ُ
ميتلك َ
التي ميتلكها العلم عىل ا ّدعاء الحقيقة.
ٍ
اهتاممات فلسفية
أي
إذا مل نأخذ العلم وفق تقييمه الخاص (املفرط يف ثقته) ومل نسرتسل يف ّ
حول أساسه املنطقي ،ينبغي أن نتلقّف بجديّ ٍة الحقيقة التي تُفي ُد أ ّن اإلميان بالله الخالق قد ق ّدم يف
املايض قاعد ًة راسخ ًة لإلدراك العلمي وأ ّن الرغبة بفهم آثار الله كانت حافزا ً أساسياً للعلم .احتاج
العلم إىل الالهوت يف القرن السابع عرش يف زمن نيوتن وبويل إال أ ّن القرن الثامن عرش قد شهد
ري الهجامت املعارصة عىل فكرة العقالن ّية
اعتقادا ً متنامياً بأ ّن العلم يستطي ُع االستمرار لوحده .تُش ُ
«الحديثة» أ ّن العلم لن يستم ّر يف االزدهار إذا افتقد إىل قاعد ٍة حقّة.
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ّ
ّ
ّ
املعرفية
وإشكالية األنساق
جدلية االتصال واالنفصال
الشيخ عدنان الحساين

[*]
[[[

ينطلق هذا البحث يف سياق مقاربته لجدل ّية االنفصال واالتصال بني العلم والدين من أربع
إشكاليات معرف ّية تشكل األساس املنهجي يف التعامل مع رؤيتني متفاوتتني منهجياً هام:
العلم واإلميان الديني.
أما هذه اإلشكاليات التي يطرحها الكاتب فهي:
 - 1إشكال ّية اإلمساك بزمام السلطة املعرف ّية..

 - 2إشكالية تعيني الحدود املعرف ّية ضمن مناطق الفراغ.
 - 3إشكالية توزيع السلطات يف إدارة الثابت واملتغري.

 - 4إشكاليات تعيني الصالحيات يف نطاق املحيك واملسكوت عنه.

المحرر

يشكّل البعد العلمي للتط ّور العاملي اليوم ،بحسب التص ّور الثقايف الحديث ،الركيزة األهم يف
أي حضار ٍة كانت
تحديد معايري النظام األيديولوجي األوفق لإلنسان ّية .فبقدر ما تق ّدمه الحضارةّ ،
علوم إنساني ٍة وتقنيات مخربيّ ٍة ،بقدر ما تكون تلك الحضارة مهيئ ًة الستالم استحقاقها الريادي
من
ٍ
والقيادي ،برصف النظر عن املبادئ والقواعد األخالقيّة التي تستند إليها اليوم .وبسبب هذه النزعة
تح ّولت الرؤية الثقافية لدى الكثري من املثقفني العرب واملسلمني نحو الجنوح إىل العلامنية
*ـ باحث يف الفكر اإلسالمي  -العراق.
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حةً ،من أجل تكوين البنية العلميّة للمثقف أو العامل أو السيايس بوصفه
باعتبارها رضور ًة ثقافيّ ًة ُمل ّ
متفلسفاً بقيم فصل ال ّدين عن السياسة.
وراحت النزعات العلمويّة ذات النسق العلامين تحيط نفسها بهال ٍة من القداسة ،ولكن عىل
طريقة الطقوس املاديّة ،فهم يرفضون أن يكون لعامل املعنى والدين دورا ً يف تركيز األصول
أي دو ٍر يقرتب أو يتقارب مع العلم..
األخالق ّية للعلم ألن الدين بتصورهم منزوع الصالح ّية من ّ

وعىل هذا فإن خالف املثقف الديني باعتباره معبئًا باملعنى مع املثقف العلموي هو أ ّن ما
ينصب نفسه كنصريٍ للعلم عىل حساب الدين إمنا
يضعه األخري من تضا ٍد بني العلم والدين ،وحني ّ
جاء نتيجة خطأ يف التقدير .إذ ليس مثة تضا ٍد بني العلم والدين إنّ ا التعارض قائ ٌم بني مسلكني
مختلفني للفهم والتفسري .من هنا فإذا كانت هناك قطيع ٌة فهي ليست بني العلم والدين ،وإنّ ا بني
النهجني العلمي بوصفه تجرب ًة ماديّ ًة والبياين بوصفه تعبريا ً عن عامل املعنى .فالعلم يعتمد عىل
معطيات الواقع والتحليل العقيل وهو ليس معن ًّيا بالنصوص الدين ّية وعالقاتها مع املعاين ذات
النسق الروحي أو امليتافيزيقي ،وعىل خالف منهج العلمويّة العلامن ّية يصدق األمر مع املنهج
ٍ
البياين املعنوي الذي يجد يف النص وما وراءه من معانٍ
ودالالت روح ّي ٍة مصدره الرئييس لتكوين
ٍ
ٍ
واعتبارات عقلي ٍة وعقالئيّ ٍة وال يشكل ذلك مفارق ًة مع العلم أل ّن
مقامات
املعرفة وما يساوقها من
محوري يف تكوين البنية املعرفية وتزويد حقول املعرفة الدينية بالكثري من
العلم أيضاً له دو ٌر
ٌّ
السمة التطبيقية أو التحليلية عىل ح ٍّد سواء.
املعطيات ذات ّ
بحل هذه القطيعة عرب عملية التوفيق بني النزعتني من دون
معني ِّ
لهذا فإ ّن املثقف اإلسالمي
ٌّ
اللجوء إىل استالب صالحيات منطق ٍة عىل حساب أخرى فإن منطقة العلم خاضع ًة ملسلامت العقل
والتجربة ،ومنطقة الدين خاضع ٌة ملسلامت العقل والبيان .فهو  -أي املثقف اإلسالمي  -من جانب
يتقبل النتاج العلمي والسلوك املنهجي الذي يتبعه العلامء يف الكشف عن أرسار الواقع وخفاياه
حريص عىل التمسك باملبادىء والقيم التي جاء بها النص واملبادئ الدينية
لك ّنه من جانب آخر
ٌ
املتعلقة باعتباراته الرشع ّية واألخالق ّية ،مام يجعل من املثقف الديني مختلفاً متاماً عن النهج الذي
أي صالح ّية معرف ّية.
عليه املثقف العلموي الذي يذهب بعيدا ً نحو التط ّرف يف إزاحة الدين عن ّ
وبالتايل يرى املثقف الديني أن العلم والدين منسجامن إىل ح ِّد االندماج بل إ ّن املثقف الديني
يعترب النتاج العلمي لعلامء الطبيعة يشكل دعامً كبريا ً لتأييد ما ينطق به النص وما تقتضيه ظروف
عامل املعنى.
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من هنا نجد أ ّن الرؤية الثقافيّة النقديّة قامئ ٌة عىل تشخيص اإلشكالية التي أراد املثقف العلموي
تركيزها من خالل إيجاد حال ٍة من القطيعة بني العلم والدين.
نعي إحدى أهم الوظائف التي ينبغي أن يحملها املثقف الديني عىل عاتقه
وبهذا نستطيع أن ّ
وهي املزاوجة بني النهجني البياين والعلمي وبعبار ٍة أدق أن يزاوج بني العلم والدين أو الواقع الذي
يتصل به العلم والواقع الذي يحيك عنه النص..
كام نستطيع أن نح ّدد املجال املعريف الذي تتقاطع فيه الرؤى الكونيّة اإلسالميّة مع الرؤى
الكون ّية املاديّة والغرب ّية حيث البد أن نركز دامئاً عىل رضورة تنقية العلوم اإلنسانية (القانون
والسياسة واالجتامع ..وإلخ) من مخلّفات الثقافة الغرب ّية ومن إلقاءات النزعة الحداث ّية والعلامن ّية
من خالل إيجاد فضا ٍء من املقاربات املعرف ّية بني هذه العلوم والعلوم الدينية.
ولعل املعيار األول الكتساب املعرفة والعلم للصالحيات املناسبة للتداول الثقايف هو معيا ُر
َّ
اإلميان فهذا املعيار هو الكفيل بتغطية حاجات النفوس البرشيّة مبا يناسبها من مكتسبات ثقافي ٍة
فكل
وعلميّ ٍة ومعرفيّ ٍة ألن مقتضيات اإلميان هي األقرب واألوفق مع مجريات السنن التاريخيّة ّ
ٍ
نكوص وتسافلٍ يف املجتمع البرشي سببه الثقافات اله ّدامة التي ال تستند إىل اإلميان والتوحيد،
وكل ارتفا ٍع وتقد ٍّم وبقا ٍء ودميوم ٍة يعود إىل مدى التزام املجتمع بأسس اإلميان والطاعة واملثاقفة
ّ
التي تستند إىل تلك األسس.

وحينام نريد أن نُجري مقارن ًة بني هذه الرؤية وبني الرؤية املاديّة للعالقة بني العلم واإلميان أو
العقل واإلميان فإننا سنكتشف إشكاليات متنوع ًة تحكم سري العالقة التي تربط بني العقل من جه ٍة
والدين من جه ٍة أخرى ويأيت ذلك تبعاً إلشكالية القراءات املتع ّددة يف تفسري هذه العالقة وميكن
متييز هذه اإلشكاليات وفق املحددات التالية:
 - 1إشكال ّية اإلمساك بزمام السلطة املعرف ّية..

 - 2إشكال ّية تعيني الحدود املعرف ّية ضمن مناطق الفراغ.
واملتغي.
 - 3إشكاليّة توزيع السلطات يف إدارة الثابت
ّ

 - 4إشكال ّيات تعيني الصالحيات يف نطاق املحيك واملسكوت عنه.

وغريها من اإلشكاليات التي تتعقد وتتداخل وفق تن ّوع املدارس العقل ّية والدين ّية املختلفة وهي
اإلشكال ّية األعقد أقصد أن التنوع املدريس بح ِّد ذاته يع ّد إشكال ّي ًة أساس ّي ًّة يف تحديد دائرة هذه
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العالقة فاملدرسة اليونانية يف حاق كونها مدرس ًة عقليّ ًة فلسفيّ ًة فهي أيضاً مدرسة دينية ميتافيزيقية
تؤمن مبا وراء الطبيعة ورمبا تستند إىل رشيع ٍة وقانونٍ ديني بل ذهب بعض الباحثني إىل القول بنب ّوة
أرسطو ونالحظ تاريخياً أنه كلام تناسخت الرشائع تتناسخ معها إشكال ّية العالقة مع العقل فنجد
أن العديد من املسائل ذات النسق الفلسفي العقالين عند اليهود تب ّدلت إىل نسقٍ آخر مختلف
عند النصارى وهذا يثبت أن العقالنيّة التي تتحايث نسقياً مع الدين هي يف األغلب ما يدور مع
مقتضيات العقل العميل وما يرتبط بفلسفة الدين واألخالق وما يرتتب عىل االرتكازات ذات النسق
نسق
االنتزاعي (العقل االعتباري) .أما الشؤون العقل ّية النظريّة (األول ّية) أو التوليديّة (التحليلية) فهي ٌ
ثابت غري قابلٍ للتقريظ البنيوي للمدارس (الدينية وغري الدينية) فلقد (قام الالهوتيني املسيحيني
ٌ
باملزاوجة بني العقيدة الفلسفيّة اإلغريقيّة القائلة بعقالنية العامل السامويّة القابلة للفهم من جهة
الرب السامويّة واملضفي
ّ
الرب اإلبداعي
املتجل عن إرادة ّ
والعقيدة الدين ّية اليهودية القائلة بعامل ّ
عىل تاريخ اإلنسان معناه الخاليص ،ففي املسيح أصبح اللوغوس إنساناً أصبح التاريخي واألزيل
املطلق والشخيص واحدا ً).
خ المتهان العقالنية بحسب
ج
تاريخي صار ٍ
فمن خالل هذا النص الذي عرضه (تارناس) كإمنوذ ٍ
ٍّ
تص ّوره نعلم أن جميع املدارس البرشية تتفهم عالقة العقل بالدين إلّ أنّها غري قادر ٍة عىل استجالء
هذه العالقة بالكيفيّة التي تتصل من خاللها بالواقع فتار ًة تتأطر بكيفي ٍة تركيبي ٍة بنيوي ٍة وأخرى بكيفي ٍة
تفكيكي ٍة..
وحينام نتتبع مشكلة العقالنية الغرب ّية يف منهجها التجريبي نجد مثة مجالني علميني تعاقبا يف
تكوين البنية التحتيّة لهذا املنهج عند الغرب مع أن كالّ من هذين املجالني استحالّ مرتب ًة عالي ًة يف
لكل منهام وأقصد عىل وجه التحديد
التطور العلمي البرشي مام أتاح لهام تكوين أصو ٍل منطقي ٍة ّ
املنطق الفيزيايئ واملنطق الريايض ،ومبا أن مجال الفيزياء أسبق رتب ًة يف التح ّول املنطقي عند
الغرب من املجال الريايض فهو يعد املرتكز األقدم للمنهج التجريبي لديهم..
فلم تكن النظريّة النسب ّية النشتاين مج ّرد إضاف ٍة علم ّي ٍة أث ّرت يف التطور التقني والفيزيايئ للعامل،
بل إنها تعترب مرجع ّي ًة تأسيس ّي ًة للتنظري والتعميم املنطقي يف شتى مجاالت العلوم..

أكرث من ذلك حيث إنّها تخطّت بحسب التنظري الغريب مساحة العلوم وانتقلت إىل مساحات
فلسف ّي ٍة رحب ٍة من قبيل نسبية األخالق ،وإحاالت اللغة ،ونسب ّية الفهم ،وتعدد القراءات و ُعممت عىل
مستويات تنظريٍ مختلف ٍة من قبيل النسبيّة الذاتيّة والنسبيّة الفرديّة والنسبيّة التطوريّة ..إلخ..
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من هنا فإن املحدد األساس الذي تستقر عنده النتائج املتولدة عن أصول املنطق الريايض
والفيزيايئ عىل ح ٍّد سواء هو عنرص االستقراء ،نعم مثة محددات أخرى دخيلة يف توليد هذه النتائج
ترتبط مبراكز الوقائع واالحتامالت ودوال االحصاء إال أنّها جميعاً تتصل بعوامل من قبيل التكرار
والك ّم وهي عوامل استقرائ ّي ٌة بحتة ..فكان منطلق العقالن ّية الغرب ّية لتفريغ الحالة امليتافيزيقية للدين
من حمولتها العقليّة هو هذه املفارقات التجريبيّة والنظريات القامئة عىل االحتامالت واالستقراء
ومن ثم نفي االطالق واالتجاه نحو النسبية..
إذن معيار اإلميان أو القاعدة الدينيّة يف توسيط الحدود العقليّة هي املرجعيّة األساس لتحديد
العالقة مع القيم العلمية فكلام كانت هذه القيم منسجم ًة مع نواميس الكون والطبيعة ومع السنن
التاريخ ّية السويّة كلّام اكتسبت صالحيات مناسبة يف مترير مفاعيلها االجتامعية وتضاعيفها
الحضارية..
العقالن ّية والعالقة مع فلسفة الدين
تقص الحقائق ،بل هو مرشد له يف
الدين يف منطق القرآن الكريم ليس بديالً عن العقل يف
ّ
املناطق غري األهلة بعنارص القياس ومق ٌر له يف مناطقه املح ّددة مبعايريه التامة أو الناقصة كام يف
الربهان أو االستقراء وغريها من أدوات العقل املعرفية..
ولعل منشأ االختالف بني املنهج الديني واملنهج العقالين الغريب هو يف تفسري وظيفة هذه
ّ
املرجعيّة (العقل) فثمة اتجاه يرى أن العقل هو الطريق إىل الحقيقة مبا هي حقيقة يقينيّة وبالتايل
حدة والثابتة التي تناسب طبيعة الوجود اإلنساين
يعي لنا كيف ّية اإلمساك بالطريقة واأليديولوجيا املو ّ
ّ
وموقعه يف العامل وتتصل باألصول العامة للحياة والوجود ..وهذا االتجاه هو الدين.
أما االتجاه اآلخر فريى أن العقل ليس سوى طريقٍ إىل التكامل والتطور والتكوثر االنفصايل
للعلم ،أي أنّنا لسنا معنيني بالحقيقة بقدر إهتاممنا بالوصول إىل درجة التكامل العلمي والرتف
املعريف الذي يوفّر للبرش رفاهاً اجتامعياً متقدماً ،فام ننتظره من العقل هو قدرته عىل توفري
فرص التكامل من حيث االستكشاف وهذا االستكشاف ليس هو الغاية وإنّ ا هو محطّة ملعرفة
وتقني باتجاه
واقتصادي
اجتامعي
ما ينسجم مع تلك الحقيقة العلم ّية التي ستكون مبثابة تح ّو ٍل
ٍّ
ٍّ
ٍّ
التكامل والرفاه .ومبا أ ّن الغاية تربر الوسيلة ،فإ ّن الوصول إىل هذا الرتف والرفاه ال ميكن أن تكون
ميتافيزيقي ألن هذه املناشئ تق ّدس الحقيقة
وسيلته منبسط ًة مع قيمٍ منطقي ٍة ذات مناشئ انتزا ٍع
ٍّ
بوصفها األبسيتيمي وتهتم بها أكرث من اهتاممها بالبنية التكوينيّة التي تتعامل مع املعقول بوصفه
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الفينومولوجي لذلك انتهج هذا االتجاه طريقة التامثل بالتجربة ،مبعنى أن نعطي أحكام املثل
للمثل من خالل التجربة واملالحظة واالستقراء فقط ال بالقياس والربهنة واملشاكلة الصارمة بني
الحدود ذات األبعاد التجريديّة الرصفة..
ولعل املنطلق الرباغاميت الذي اعتنقه أتباع هذا االتجاه أتاح لهم التج ّرد عن أغلب القيم ذات
ّ
الحيثيات التقييدية أن عىل مستوى الفكر أو عىل مستوى السلوك ووضع بني أيديهم أفاقاً منفلت ًة
كل يش ٍء للقيم ذات الحيثيات التعليلية والتجريبية..
أخضعت ّ
فلم تكن مشكلة املعقول الالحيس عند املدارس الغرب ّية مشكلة تقابلٍ
عدمي فحسب ،بل
ٍّ
ٍ
متقابالت قلق ٍة علّها تحمل أجوب ٍة جدل ّي ٍة تنفلت عن عقال الحقائق الخلف ّية
راحت تبحث عن
مفهوم مح ّد ٍد عند هذه املدارس وليكن مفهوم الواقع ّية عىل سبيل
للطبيعة والوجود ،فلو بحثنا عن
ٍ
املثال فإننا ال نجد باملقابل منه مثة متثّل ال واقعي مبعناه العدمي وإنّ ا متثالت مختلفة ومتباينة
من حيث التنظري والتأصيل املنطقي فنحن نتحدث يف مقابل الواقع ّية عن املثال ّية وعن الشكلية
وعن الظاهرات ّية و...إلخ وإذا تحدثنا عن مفهوم النظام بشكله الطبيعي فإنّنا ال نتحدث باملقابل
عن الالنظام بقدر حديثنا عن الفوض ّويّة أو الصدفة أو الطفرة أو االنتخاب أو...إلخ وهذا يعني أن
ٍ
كوسط اثبايتٍّ للحقيقة ،وإمنا مج ّرد مثريٍ
نفيس يتامهى
العقل ال ميلك سلط ًة معرفيّ ًة تخوله التأثري
ٍّ
مع الظاهرة ويتلبس مت ّوجاتها املتح ّولة من أجل أن تستجيب لتساؤالته الصادرة مبوجب التجوال
النفيس للمستشكل..
بل ذهب بعض مفكري الغرب إىل أكرث من ذلك ،حيث رفض أن يتسلّم العقل مفتاح الحكم
فضالً عن اإلدراك واالستكشاف .وإنّ ا يجدر بالعقل بحسب زعمه أن يقع نتيج ًة من نتائج العلم
ثابت يحكم جميع أمناط معرفتنا فالعقل
رصح به غاستون باشالر من أن (ليس مثة ٌ
عقل ٌ
وهو ما ّ
الحق غايته اإلفصاح عن املناهج العلميّة).
نتيج ٌة من نتائج العلم وهو إنشا ٌء
ٌ
من هنا ال ميكن أن نح ّدد ضابط ٌة موضوع ّي ٌة رصيح ٌة ومحدد ٌة حول مفهوم العقالن ّية عند الغرب
وأعتقد 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
أدوات وعنارص ومفاهيم كموم ّية كاملالحظة ،التكرار ،الظاهرة ،االحتامل ،اإلحصاء ،االستقراء،
وليك نقيم هذا األساس ال بد أن نستعرض مواصفاته املعياريّة..
هذا من الناحية العلمية ،أ ّما من الناحية النقديّة فإ ّن العقالن ّية الغرب ّية س ّوغت لنفسها أن تنتزع
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من األيدلوجيات الدينيّة مربزاتها القيميّة ،ومتارس يف حقّها أبشع عمليّات التشويه ،وذلك باتباع
ٍ
التصور العقيل الخالص فضالً عن التصديق وعنارص
طرائق نقديّة تستند إىل
افرتاضات مج ّردة عن ّ
الحكم املنطقي السليم (فهي اتجهت إىل حذف القداسة من مصادر املرشوعية ومنابع املعنى،
واتجه مبدأ هذا الحذف بصور ٍة خاص ٍة نحو رؤية العالَم ألنّها النواة املركزيّة التي تدور يف فلكها
جميع عنارص الثقافة األخرى (املعرفية ،والقيمية ،وغريهام) .فرؤية العالَم ليست انطباعاً شخصياً
عن العالَم املحيط بنا فحسب ،إمنّا هي كيف ّية فهمنا للعامل ،وطريقة التفكري فيه ،ومقاصد الفعل
اإلنساين التي يسلك اإلنسان من أجلها .فالرؤية موصوف ٌة بالكلّية والشمولية .والعقل الحدايث ق ّدم
لنا صورة «عقالنية للعامل تدمج اإلنسان يف الطبيعة ،والعالَم الصغري يف العالَم الكبري ،ويف رفض
كل ثنائيّ ٍة للجسد والروح ،للعامل البرشي وللعامل املتعايل».
ّ
يف املقابل من ذلك فإن املنطق القرآين كام أسلفنا وضع العقل يف مرتبته الالئقة من دون أن
يستلزم ذلك تعطيالً ملدركاته.

يحتل الوحي موقع القيادة والتوجيه لباقي مصادر املعرفة وخصوصاً العقل،
ّ
يف منطق القرآن
بكل األبعاد الفوق ّية والتحت ّية الترشيع ّية والتكوين ّية املبادئ
ملاذا؟ ،ألن الوحي هدايته ترتبط ّ
والنهايات ،بينام العقل هدايته بنيويّة ذات مبادئٍ أولي ٍة تتصل بالفطرة والقياس إىل الواقع بوصفه
طريقاً للحس أو الخيال أو الوهم أو اإلدراك العقيل.
طريق واح ٌد
متصل بتحصيل السعادة ،وللسعادة
ٌ
كل ذلك إىل أن الكامل اإلنساين
نخلص من ّ
ٌ
الحق وال ميكن للمثقف الواعي أن يتّخذ من الباطل سبيالً ألن الثقافة ليست
مي ّر باليقني ليصل إىل
ّ
ٌ
والحق طريقه
الحق
متحرك باتجاه التكامل مع
منظومي
نسق
ّ
ّ
مجرد تراكم معلومات وخربات بل هو ٌ
ٌّ
اليقني واليقني منشأه االتصال مببادئ الثقافة الحقّة وهذه املبادئ هي املعايري التي ح ّددها الدين
بوصفه إلهياً لتكون منشئاً للثقافة الحقّة من قبيل (العقل والوحي)..
فلسفة الدين وأصالة اليقني من املنظور القرآين
حينام نريد أن نستكشف املايض ونستحرض محتواه الداخيل لتقدميه كمنج ٍز
حضاري مفعمٍ
ٍّ
نعي تأصيالً ثابتاً قادرا ً عىل تحويل ذلك املضمون إىل خيا ٍر
بالحيوية والعطاء والتج ّدد علينا أن ّ
ٍ
اسرتاتيجي للتعامل مع املتغريات الحضاريّة املتج ّددة من خالل تكوينه يف أنساقٍ
وصياغات
ٍّ
وأط ٍر وبرامج تتوافق متاماً مع متطلبات العرص...
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لكن ماهي األصالة التي تستحق أن تكون نقطة إرجا ٍع واسرتجا ٍع وتكوين الحالة الثقافية مجتمعياً

وحضارياً؟ ألن األصول هي التي متيز الحضارات ،وتعني نقاط ارتكازها الحضارية والثقافية ،فثمة
مدارس اتخذت مثالً أصالة الق ّوة كنقطة ارتكاز للتنمية الحضاريّة ،ومنها من اتخذت 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 الغربية حينام تريد أن تستكشف الحضارات القدمية من حيث آثارها
املادية والثقافية فهي تحاول استحضار أربعة مفاهيم بحسب ما يطلقون عليه باألركيولوجيا وهي:
- 1مفهوم الحادث الذي يتعارض مع الخلق واإلبداع.
- 2مفهوم السلسلة الذي يتعارض مع الوحدة.
- 3مفهوم االطراد الذي يتعارض مع األصالة.
- 4مفهوم اإلمكان الذي يتعارض مع الداللة.
ولعل أغلب
من هنا فإن األركيولوجيا تتناول االنقطاع واالنفصال وال تهتم بالبدايات والنهاياتّ .
هذه املدارس تؤمن بالقيم االنفصال ّية للثقافة واملعرفة والقليل منها من يؤمن بالقيم االتصال ّية ذات
املس ّوغ التاريخي الرتاكمي التطوري.

باملقابل من ذلك فبام أننا من أنصار االتجاه االتصايل إلّ أن لنا أصوالً وأسساً تختلف جذرياً
حضاري
عن تلك املدارس ونقاطها االرتكازيّة فام هي األصالة التي نعود إليها كنقطة اسرتجا ٍع
ٍّ
بحيث نستحرض معها (الوحدة واألصالة والداللة باإلضافة إىل الخلق واإلبداع والتطور).
نعتقد أن الحضارة اإلسالم ّية بوصفها حضار ًة قرآنيةً ،فهي مرتبطة تأصيالً بالتوحيد كعقيد ٍة،
ٍ
كسلوك ،ومبا أن العبادة تتصل بدالة اليقني بوصفه غاية ومقام (وأعبد ربك حتى
والعبادة لله تعاىل
يأتيك اليقني) فاألصالة املعرف ّية عند املثقف املسلم هي (أصالة اليقني).

فاليقني هو نقطة االرتكاز بني العقيدة والسلوك من جه ٍة وبني متطلبات الحضارة السياس ّية
واالجتامعية املتج ّددة واملتط ّورة من جه ٍة أخرى.

وبذلك نكون قد أحرزنا مفهوم الوحدة والداللة واالتصال بعامل املعنى من جهة وبالتاريخ
ومضامينه الثابتة من جه ٍة أخرى وتلك هي مفاهيم القيم االتصاليّة والتطوريّة للمعرفة واملثاقفة بني
املجتمع وأصوله الثقافية.

االستغراب 13

AL-ISTIGHRAB

خر يــف 2 0 1 8

194

الملف

االستغراب

وبذلك تكون العبادة طريقاً نحو أصالة اليقني ،واليقني موضوعاً للتوحيد ،والتوحيد هو االتصال
بالحقيقة األوىل (معرفة الله) وبالحقائق ذات املعاين املتعالية والتي تحقق لإلنسان وصوله إىل
السعادة املعنوية.
وحضاري ال تتقوم
يف
ٍّ
ولكن ينبغي أن نفهم أ ّن أصالة اليقني التي نؤمن بها كنقطة ارتكا ٍز معر ٍّ
بالعنارص الوحيان ّية فحسب وإن كانت تلك العنارص تشكّل مضمونها ومحتواها ومحورها األساس
ني ومحد ٍد أصيلٍ يف تحريك خاصية
إال أ ّن مثة عنرص آخر بنفسه اتخذ من قبل العنرص الوحياين كمع ٍ
االرتكاز الثقايف واملعريف وهو العقل فالعقل هو العنرص الخام الذي توفّر مواده األوليّة وحدودة
املبدئيّة إمكانات اإلنتاج املعريف منضامً مع املنجز الوحياين املتعايل فالوحي هو منظومة امتيا ٍز
يف خاصة تتقاطع مع العقل يف مناطق مع ّين ٍة وتتصل به يف مناطق أخرى..
معر ٍّ

جه الذهن وإذعانه بنتيجة البحث واالستكشاف بل هو
واليقني عىل رشط اإلسالم ليس مجرد تو ّ
إل من خالل التخّلق به ،فالغاية
استحضا ٌر للقيم الحقّة واستبعاد الباطل وال يتأىت االندماج بالحق ّ
كل القيم
بالحق والتخلّق به من خالل الطاعة والعبادة واالنرصاف عن ّ
إذن من املعرفة هو االندماج
ّ
رض بهذا املسار املعنوي والسلويك لإلنسان.
الهابطة التي ت ّ
أصالة اليقني واملصدر القرآين للمعرفة

ٍ
يجسد
ٌ
نظري ،بل هو إنشا ٌء
وتوليد
مل يكن التأصيل ملقولة اليقني مجرد مقارب ٍة
ٍّ
ين ّ
وجعل وحيا ُّ
عنارص الواقع املوضوعي لحركة املجتمع القرآين والجعل اليقيني ليس معناه جربا ً ذهنياً للمعرفة
نسق ينعزل عن بعض املناطق التي ييضء عليها عقل اإلنسان بوصفه محدود
ونتائجها ،بل هو ٌ
القياسات ويتصل مع العقل  -يؤيّده أو يهديه  -يف بعض املناطق ذات األبعاد التكوينيّة أو ذات
املناشئ الصناعيّة من قبيل التدليل والتعليل والربهنة ..يف حني أن مجمل املدارس الغربيّة باتت
ترفض االتصال بيش ٍء اسمه اليقني حتى أن (بوبر) باعتباره من منظّري املنطق العلمي الحديث
يقول بأ ّن (النظريّة تكون علمي ًة فقط إذا ً هي كانت قابل ًة للتفنيد) .ويستنج من ذلك أن هدف العلم
وحقيقي بطريق ٍة نهائي ٍة بل العكس هو الصحيح
يقيني
لدى بوبر ال يتمثل إذن يف الوصول إىل ماهو
ٍّ
ٍّ
شامل عىل كل األسس
ٌ
وانقالب
واضح للبديهيات
يف هذا املنظور الجديد للعلم ..وهذا تن ّك ٌر
ٌ
ٌ
الفكريّة لإلنسان السوي.
إل أن نفتش عن تلك
وحينام نريد أن نستنبط ظاهر ًة يقينيّ ًة من خالل آيات الكتاب الكريم فال يسعنا ّ
ٍ
األصول املعرف ّية التي ثبتها الكتاب الكريم وهذه األصول تتصل بطرقٍ
وآليات متع ّددة ،منها الطريق
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ين (الحدس واإللهام) ،ومنها الطريق القرآين
يل ،ومنها الطريق الوجدا ّ
الحيس ،ومنها الطريق العق ّ
ّ
الذي يعتمد الربهنة املبارشة كام يف قوله تعاىل (ولو كان من عند غري الله لوجدوا فيه اختالفاً كثريا ً).
منهج للوصول إىل معارف القرآن الكريم واملعارف اإلسالميّة
من هنا فإن أصالة اليقني هي
ٌ
بأي طريق ٍة كانت (الكشف
األخرى واليقني له مراتب ومستويات منها ما يحقق االطمئنان العايل ّ
والشهود ..االستدالل املبارش ..االستدالل غري املبارش ..املقطوع به من النص) ومنها ما يحقق
الظن املوجب لالطمئنان (النقول والسمعيات واالجامعيات وغريها).
والكتاب الكريم باعتباره نصاً متعالياً
قطعي الصدور فهو املصدر األساس للمعارف والذي
َّ
يحقق مبوجبه مقتضيات اليقني والربهنة الوحيانية املبارشة.
ولكن كيف لنا أن نستنطق القرآن الكريم بنا ًء عىل تلك األصول املعرفية بحيث تتكون لدينا بني ٌة
موجب الستقرار النفس واطمئنانها..
معرف ّي ٌة متأصل ٌة باليقني أو مبا هو
ٌ

لكل الناس خصوصاً وأ ّن الكتاب الكريم
ال شك أن عملية االستنطاق ليست أمرا ً سهالً ومتاحاً ّ
له مراتب وبطون ،وفيه املحكم واملتشابه ،وفيه الناسخ واملنسوخ ،والخاص والعام ..وإلخ.
ولك َّن الج َّو العام الذي يتيح لإلنسان االتصال بالحد األدىن لعمليّة الفهم ميكنه أن يعطينا
عنارص االستنطاق ذات النسق االجتامعي املتحرك فاملجتمع القرآين هو املجتمع الذي يتفاعل
مع القرآن وتعاليمه من منطلق الفهم العام واألجواء اللغويّة الظاهرة عىل سطح الوعي ولو مبعونة
التنبيه والتبليغ الراشد أي مبعونة التعليم والتزكية فإن التعليم والتزكية توفر للمجتمع حال ًة من
الوعي املناسب للتحرك باتجاه األصول املعرفيّة الواعية للقرآن الكريم.
العلم والدين وإمكانات التخطي ملراحل التطور التارخيي
حينام نتكلم عن مجتمع ما بعد الحداثة وفق املنظور الغريب فبالرضورة ال نخرج عن دائرة
االحتياجات .الفارق بني احتياجات عرص مابعد الحداثة عام قبلها هو أ ّن الحضارة الغرب ّية عاشت يف
عرص الحداثة تكوين الذات ضمن معطيات التط ّور االقتصادي وعالقته بالنظم السياسية ،أما عرص
مابعد الحداثة فهو عرص االنتقال إىل مرحلة االنفصال عن الذات واالتصال باألشياء يف دائرة طبيعتها
الرتفيّة أو التوكيل عن الذات حيث أصبح لآللة والروبوت الحضور األول يف الفعاليات الحياتيّة ومل
إل االنصياع للهامش وعليه سوف يكون النظام االجتامعي وبالتبع السيايس يف حالة
يبق لإلنسان ّ
ٍ
فتنام تبعاً لذلك فعاليات الفطرة واالعتدال الغريزي ،ويسيطر الرتف عىل ميوله فتتص ّعد عوامل
سبات ٍ
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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 والحاجات
إال بقدر الرضورة وذلك ألن كامل النفس يعطيها حافزا ً لالحرتام فتكون ثقافة االحرتام هي السائدة
بني اإلنسان ونفسه وبينه وبني اآلخرين ،وتبعاً لذلك تتالىش امليول إىل الظلم والعدوان ،وبالتايل
تكون الحاجة إىل النظام السيايس غري خاضعة لتلكم امليول ما يسهم يف االستقرار االجتامعي
والسيايس وبالتايل تتصاعد قيم املجتمع نحو العصمة.
طبعاً هذا من حيث النظريّة واملبدأ ،أما من حيث الواقع العميل فال ريب أن العامل اإلسالمي
وهو ينوء تحت قيم االستضعاف من جه ٍة وقيم االبتعاد عن القيم من جه ٍة أخرى وضعه يف دائرة
الحرمان القيمي ،وبالتايل فهو غري جدي ٍر يف هذه املراحل عىل إدارة نفسه فضالً عن إدارة الحضارة
ككل ،لذا فإن الفقه السيايس اإلسالمي ومن خالل ما يتمتع به من مناطق فرا ٍغ ترشيعيّ ٍة
اإلنسانية ّ
عىل رشط مدرسة اإلمامة يحاول أن يدير هذه املراحل وفق الظروف االستثنائية املتاحة ،ووفق
ٍ
نظريات فقه ّي ٍة غري إجامعية.
التفسري املعريف هلذه املرحلة
أما ما هو الفارق بني نظرة الغرب إىل قيم ما يس ّمونه ما بعد الحداثة ،وهو بحسب أمانيهم
ٍ
معطيات وقيمٍ علميّ ٍة تقنيّ ٍة رصف ٍة ،بحيث تنعدم القيم الذاتية فضالً عن القيم
سيكون ناتجاً عن
الكربويّة الكليّة ،بينام بحسب نظرتنا اإلسالميّة وقيمنا ومعطياتنا فإن مثل هذه املرحلة والتي ال
ميكن االنتقال إليها إال بقدر ٍة برشيّ ٍة استثنائية متمثلة باملعصوم ناتجة عن تغليب الثوابت السلوكية
وأهمها ثابتة العدل ،باإلضافة إىل قيم العلم والتط ّور التي ستتأىت بحسبنا عن االتصال مبالكات
الحقيقة العلمية املطلقة وأهم فارقٍ بني النظرتني هو كالتايل:
إذ تعتمد نظرية الحداثة يف تقنني قواعد العلوم عىل مبدأين أساسيني:
األول :النسبيّة.

الثاين :الشك املنهجي (الريبة).
واملبدأ األول هو وليد نظريّة أينشتاين يف الفيزياء الحديثة وهي النظريّة التي تح ّدد اإلطار
النظري لفهم العامل يف أبعاده الكربى ..النجوم ..املجرات وتجمعات املجرات.
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واملبدأ الثاين هو وليد نظريّة هايزنربغ يف صياغته الجديدة لنظريّة ميكانيكا الكوانتم ،وهي
النظرية التي أول من شكّل مفاهيمها الفيزيايئ األملاين (ماكس بالنك) وتط ّورت بعد ذلك عىل
يد مجموع ٍة من الفيزيائيني وهم (لويس دي بروليه ،وأرفني رشودنغر ،وماكس بورن) ومن ثم جاء
هايزنربغ الذي أسس هذا املبدأ باعتباره يح ّدد خصوص ّية نظريّة (الكوانتم) وهي النظريّة التي نشأت
عىل انقاض نظريّة النسبيّة وإ ْن مل تلغها من بعض خصوصياتها ومبادئها التي إىل اآلن تدرس يف
الجامعات.
ومبا أ ّن النسبية والشك ضد الحتميّة واإلطالق فإن جميع الخصوصيات الناتجة عن هذه القواعد
العلمية ال ميكن الركون إليها وتعميمها عىل السياقات التطوريّة للمجتمع والسياسة ،نعم نتائجها
التقنية قد تكون مضمونة خصوصاً وهي ترتبط بالخواص الفيزيائ ّية والكيميائ ّية لألشياء ،ونحن قلنا
أن القيم املرتبطة باألشياء ال يجوز أن تعمم عىل قيم اإلنسان ومن أهم القيم اإلنسانية املحرمة
والتي ليس من حق ٍ
أحد التالعب بها هي قيمه االجتامعية وإدارته السياسية لذلك نحن نرى أن
الدميقراطية باعتبارها أحد مخارج النسبيّة والتعدديّة ال متتلك قيم ًة ذات ٍ
معنوي أصيلٍ يتصل
بعد
ٍّ
ٍ
ٍ
وتقنينات خاص ٍة
ترشيعات
بالحقائق التكوينية للبرش والتي ال ميكن االتصال بها إال من خالل
ٍ
إل املعصوم بحسب اعتقادنا.
مبالكات علم ّي ٍة خاصة ال ميلكها ّ
ترتبط
أما النظرية اإلسالم ّية يف تقنني مبادئ العلوم فهي تقوم عىل ركيزتني:
ـ الربهان العقيل أو (اإلطار املعريف).

ـ الوحي أو (اإلطار ما فوق املعريف).
ولكن مع أ ّن هاتني الركيزتني من حيث الصالحيات املتّصلة مبالكاتهام التامة قادرتان عىل
تحريك القيم املتصلة باإلنسان وباألشياء معاً ،حيث ميكنهام تحريك اإلطار الحضاري التطوري،
إال أنهام من حيث القابليات البرشية منفصلتان عن واقع األمة ،إال بحدود بعض املالكات الناقصة
املرتبطة بالقدرة ذات الطابع الالمعصوم عن الخطأ.
ولذا فإن عرص مابعد الظهور سيكون عرص حضور املالكات التامة للعقل والوحي معاً ،فتتح ّرر
العلوم من النقص املاليك أو النسبيّة والشك ،وينبسط اليقني ليتحقق بذلك الطور ما فوق املعريف
لإلنسان الذي سيتصل بعوامله العقلية بصور ٍة مبارش ٍة.
وبالتايل تكون العصمة العلمية كفيل ًة بتحقق العصمة اإلداريّة والسياسيّة ،فيكون املجتمع
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مؤهالً لتقرير مصريه ،وإدارة حركته التاريخية وفق القيم اليقينيّة التي ستكون شامل ًة لجميع السنن
التاريخية والنواميس الطبيعية.
العلم احلديث والرؤية الكونية الغربية ..قراءة نقدية
- 1نظرية املعرفة ونظريات الفيزياء يف الفكر الغريب
يف جيد يف أروقة املدارس الغربية من أن املفاهيم التي لها
ال يخفى عىل من له اطال ٌع معر ٌّ
عالقة يف تكوين النظريّة املعرفيّة هي متغرية وغري ثابت ٍة ،فهي تختلف يف الحقل املعريف الواحد
إل أل ّن مصادر املعرفة غري ثابت ٍة وكذلك القيمة املعرفية لهذه املصادر
من مفكّر إىل آخر ،وما ذلك ّ
غري مضمونة النتائج ،وذلك بسبب النزعة املاديّة الحس ّية التجريب ّية التي تتميز بها هذه املدارس.
فنجد الكثري من املفاهيم التي تتكون منها نظريّ ٌة معرفيّ ٌة ما ال تخرج عن كونها مصادرات متسلمة
ٍ
ني طبيعي ٍة إ ّما فيزيائية أو كيميائية ،يف حني من املفرتض أ ّن نظرية املعرفة هي
نظريات وقوان ٍ
من
القانون العام الذي يتس ّيد عىل جميع الحقول املعرفية ،ال أنه يستلم منها مفاهيمه العامة خصوصاً
وأ ّن أغلب القوانني الفيزياوية مستند ٌة إىل نظريات وليس إىل بديهيات ذاتية أولية ثابتة .ولعل أهم
ثالثة مفاهيم مقتنصة من عموميات قوانني الفيزياء هي:
ـ التجربة.
ـ النسبية.
ـ التعميم.
ونتعرض إىل بعض النظريات والقوانني الفيزيائية التي أثارت الكثري من الجدل يف املدارس
الفكريّة وهي:
- 1نهاية املادة يف نظر الفكر الحدايث ..املدرسة الرأساملية أمنوذجاً.
يفرتض ونحن نتعرض إىل الفكر الرأساميل ونظرته إىل التاريخ ومابعد الحداثة ،أن نالحق
النظريات الجديدة واملحدثة لهذه املدرسة ،وذلك من أجل مناقشة األشياء بحارضها ،ال مباضيها
التأسييس وفقاً للحاجة العرصية يف مواجهة األفكار املعاشة بصورة موضوعية.
فعىل الرغم من أن الرأساملية استطاعت أن تنتج أكرب األمرباطوريات وأقواها يف العرص
الحديث ،إلّ أنّها غري قادر ٍة إىل اآلن عىل إثبات وجهة نظرها من حيث تفسري القوانني التاريخية
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يتجل من رؤي ٍة تشاؤميّ ٍة
ّ
وتطويعها لرؤيتها الفكرية واالقتصادية .وبدا هذا واضحاً من خالل ما
صارخ ٍة تصدع بها كتابات الفالسفة واملؤرخني الرأسامليني ،أو الذين يتناغمون معها سياسياً فهذا
شبنجلر األملاين يتنبأ بتدهور الغرب وفق ما يسميه بصدام الحضارات والذي عىل أساسه يصار
ٍ
جديد ،قد ال تجد الرأساملية فيه موطئاً لقدمها ،وهذا الكتاب عىل الرغم من
عاملي
نظام
إىل بناء ٍ
ٍّ
إل أنّه بقي مرجعاً لتشاؤم الرأساملية وخوفها
كونه قد سبق بروز األمرباطورية األمريكيّة كق ّو ٍة عظمى ّ
من املستقبل.
بل إ ّن هذه النظرة التشاؤميّة تركّزت وأخذت بعدا ً علميّاً مع وصول األمرباطورية األمريكية إىل
مرحلة األوج يف االقتصاد والقوة.
«فعىل الرغم من أن املجتمع األمرييك حديث التكوين الحضاري ،وال ميتلك رصيدا ً تاريخياً

موغالً يف القدم ،فضالً عن انرصافه إىل النشاطات العلميّة التكنولوجيّة والعمرانيّة أكرث من النشاطات
الفكريّة والفلسفية والتاريخية ،عىل الرغم من ذلك إال أ ّن نجاح أمريكا يف رصاعها القطبي يف
ٍ
ٍ
ونظريات تتامىش وخط
تفسريات
مواجهة الشيوع ّية دفع املنظرين الرأسامليني األمريكيني إىل رسم
الفلسفة السياسية واالقتصادية األمريكية».
ويف ما نحن بصدده فإن املفكرين والفالسفة وعلامء الفيزياء املحسوبني عىل الرأساملية هؤالء
عىل الرغم من أنهم مل يتو ّرطوا يف تفسري أزل ّية املا ّدة بقدر ما تورطت املاركس ّية خصوصاً وأن
ٍ
ضامنات
نظريّة الديامنيك الحراريّة نشأت من هذه املدارس ،إال أنّهم أيضاً غري قادرين عىل توفري
علم ّي ٍة لثبات هذه النظرية وعدم تب ّدلها خصوصاً وأنّها تحوي جمل ًة من نقاط الضعف  -من حيث
ربطها بالعالقات االقتصادية  -بعد التجاوز عن نقاط القوة التي تدعم ما يذهب إليه اإللهيني من
حدوث املادة وعدم أزليتها والتي أشار إليها السيد الشهيد يف مناقشته للامركسية.
وأهم نقاط الضعف التي قد تؤرش عىل هذه النظرية  -برصف النظر عن مدى انطباق النظرية مع
الواقع الكوين  -هي كالتايل:
- 1ربط القوانني الفيزيائ ّية بقوانني االقتصاد واملال وهو رب ٌ
علمي وذلك أل ّن القوانني
ط غري
ٍّ
ني اعتباري ٌة ليس لها
الفيزيائية لها مطابق إما مادي أو طبيعي ،بينام قوانني االقتصاد واملال هي قوان ٌ
ما بإزاء سوى أطراف الطلب والعرض أي إ ّن مناشئها افرتاضية.
- 2إقحام اللغة الفيزيائية وتوظيفها لبيان العالقات االقتصادية ،وهذا التوظيف أيضاً ال يتمتع
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التقص من أن لغة االقتصاد محدودة املصطلحات وذات مداليل ومحددات
بقد ٍر من العلمية بعد
ّ
منقحة يقول اوجست سوانينبريج.
كأي لغ ٍة أجنبيّ ٍة ....ولحسن
جدي ٌر بالذكر أ ّن لالقتصاد لغته الخاصة التي يجب التعامل معها ّ
الحظ فإن عدد الكلامت االقتصادية الغريبة محدودة.
- 3إهامل البعد التاريخي للنظرية من حيث األزلية والحدوث ،وربطها بالبعد االقتصادي ،يف
حني أن ارتباطها يف البعد األول أقرب من حيث املالزمة واالستنتاج من ارتباطها بالبعد الثاين.
يقول جريمي ريفكن -وهو من أكرب منظّري الرأساملية املعارصين -يف كتابه "مجتمع الصفر
وهامش التكلفة"( :لقد توقّع علامء االقتصاد هذه التغريات قبل حوايل قرنٍ من الزمن ،ليدخل
العامل لعرص الغزارة ال الندرة ،ولكنهم ال يعرفون ما نوع النظام االقتصادي القادم .ويبدو بأننا ندخل
اقتصادي جديد من قلب النظام الرأساميل القديم ،حيث ستكون املنتجات املجانية يف
نظام
عرص ٍ
ٍّ
ازديا ٍد مضطر ٍد مع الزمن .كام أن النظام الرأساميل ،الذي اعترب اآللية ذات الكفاءة العالية يف تنظيم
النشاطات االقتصادية ،مع ّرض للخطر لسببني .والسبب األول هو االختصاصات العلم ّية الجديدة
املتداخلة ،والتي جمعت علوم البيئة ،والكيمياء ،واألحياء ،والهندسة ،والهندسة املعامرية،
وعلوم تخطيط املدن ،وعلوم املعرفة التكنولوجية ،تتحدى اليوم النظريات االقتصادية التقليدية،
وبنظريات اقتصادي ٍة جديد ٍة ،مرتبطة بقوانني الرثمودينامك ،أي الديناميكا الحرارية .فالنظرية
الرأساملية التقليدية صامت ٌة أمام العالقة بني النشاطات االقتصادية ،والتحديات البيئية األيكولوج ّية،
التي فرضتها قوانني الطاقة .فقد فشل علامء االقتصاد التقليديني يف معرفة ،أن قانون الديناميكية
الحرارية ،تحكم جميع النشاطات االقتصادية .فالقانون األول والثاين فيها تؤكد بأن مجموع الطاقة
الكونية ثابتة ،وبأن مجموع «االنرتوبيا» يف ازديا ٍد مستمر ،فالطاقة موجودة يف الكون كام هي،
ولكن تتغري باستمرار ،من طاق ٍة متوفر ٍة لالستخدام ،إىل طاق ٍة غري متوفر ٍة لالستخدام (انرتوبيا).
وهنا يلعب القانون الثاين دوره ،حيث تتغري الطاقة من الطاقة الحارة ،إىل الطاقة الباردة ،ومن
طاق ٍة متج ّمع ٍة ،إىل طاق ٍة متناثر ٍة ،ومن طاق ٍة منتظمة ،إىل طاق ٍة فوضويّ ٍة .فمثالً حينام نحرق الفحم
الحجري ،تبقى الطاقة الناتجة ثابتة ،ولكنها تنترش يف الفضاء ،يف شكل ثاين أوكسيد الكربون،
وأوكسيد الكربيت ،وغازات أخرى .فمع أننا مل نفقد الطاقة ،ولكن تبقى الطاقة الناتجة ال ميكن
االستفادة منها ،ولذلك يع ّرف علامء الفيزياء الطاقة التي ال ميكن االستفادة منها «باالنرتوبايث».
فجميع النشاطات االقتصادية تعتمد عىل الطاقة املوجودة يف الطبيعة لتستخدم يف تحويلها لبضائع
كل خطو ٍة من آل ّية اإلنتاجية ،والتخزين ،والتوزيع ،تستخدم الطاقة لتحويل املوارد
وخدمات ،ويف ّ
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الطبيعية ،إىل بضائع وخدمات استهالكية .فكل الطاقة التي استهلكت يف صناعة البضائع ،ويف
تقديم الخدمات ،تكون عىل حساب الطاقة الكونية ،التي استخدمت وفقدت ،لتحرك النشاطات
االقتصادية إىل سلسلة القيمة املضافة .وحتامً ستستهلك البضائع التي ننتجها ،أو تتلف ،أو مت ّر
بدورتها الطبيعية ،وترتافق بزيادة األنرتويب ،أي زيادة الطاقة الطبيعية التي ال ميكن االستفادة منها،
وعىل حساب الطاقة التي ميكن استخدماها .ويف رأي املهندسني وعلامء الكيمياء ،ال توجد قيم ٌة
ربح ّي ٌة يف الطاقة للنشاطات االقتصادية ،بل فقدان الطاقة املوجودة يف الكون ،يف آل ّية تحويل
املوارد الطبيع ّية ،إىل قيم ٍة اقتصادية).

ومل تقف الرأساملية عند هذا الحد من االستهتار الفكري ،بل إنها وضعت رؤي ًة ملرحلة مابعد
الحداثة تلتقي مع قيم العبثية والفوىض والالوعي مرورا ً بالالواقعية االفرتاضية ،وليس انتهاء
بامليوعة ومن ثم موت اإلنسان وهذه الرؤية تنسجم متاماً مع مبدأ الالمبدئية ومنتهى الالهدفية التي
جاهدت من أجلها املدارس الوضعية الغربية منذ ٍ
أمد بعيد.
يقول جريمي ريفكن:
إن منوذجاً أصيالً جديدا ً من البرش يتوالد اآلن ،العيش املريح جزء من حياتهم يف املجال
السايربي ويف عوامل افرتاضية وهم حسنوا االطالع عىل طريقة عمل اقتصاد الشبكات وأقل اهتامم
بتكريس األشياء لكنهم أكرث اهتامماً يف الحصول عىل تجارب ممتع ٍة ومسلّي ٍة وقادرون عىل التفاعل
ٍ
جديد يوضع أمامهم
مع عوامل متوازي ٍة بصور ٍة آنية ورسيعون يف تغيري شخص ّياتهم لتتامىش مع واقعٍ
مختلف عن
نسل
سوا ًء أكان ذلك حقيقياً أم مزيفاً .إنهم رجال ونساء القرن الحادي والعرشين وهم ٌ
ٌ
أبائهم وأجدادهم من برجوازيي العرص الصناعي.
بكل
من هنا نفهم أن مابعد الحداثة بالنسبة إىل الرأساملية متثل حالة إنفصا ٍل تام ٍة مع التاريخ ّ
ما يحمل من قيمٍ حتى تلك املادية مبعناها الفيزيايئ فضالً عن معناها االقتصادي ويبقى يدور يف
فلك التيه يقول ريفكن يف مورد آخر.
هؤالء الرجال والنساء الجدد قد بدأوا للتو يرتكون التملك خلفهم ،إن عاملهم هو صورة متزايدة
الحدث فوق الحقيقي والتجربة الالحضوية عامل من الشبكات وحراس البوابات واالتصالية[[[ .إن
الوصول بالنسبة لهم هو ما يجب االحتساب له وإذا كان أحدهم قد فك ارتباطه فذلك معناه املوت.
[1]. connectivity.
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إنهم أول من يعيش يف ما دعاه املؤرخ الربيطاين الراحل أرنولد توينبي بعرص ما بعد الحداثة.
يف املقابل من ذلك فثمة صدمة تعرضت لها املدرسة املاركس ّية ،فإن املتتبع للتطور الفكري
الذي م ّرت به البرشية خالل نصف القرن املنرصم يتلمس إىل ح ٍّد ما مدى خيبة األمل التي أصابت
ورثة املدرسة املاركسيّة وأنصارها حتى إنهم باتوا يعرتفون بكثري من التغريات التي كانوا يعدونها
ٍ
ظرف كان ،ومن اإلشارات عىل ذلك ما أقره أنصار مدرسة التاريخ
أي
ثوابت ال تقبل التغيري يف ّ
الجديد وهي املدرسة القريبة من املاركسيني حيث يقولون:
تبي للمؤرخني املاركسيني أنه ميكن دراسة الثقافة املادية من دون إيجاد وساطة بني ما هو
لقد ّ
مبني مثالً عىل تطور املادة والطاقة وهذا يعني
اجتامعي وما هو تاريخي ومن دون تقديم تفسريٍ ٍّ
أنه يجب أخذ الظروف املاديّة التي تتطور ضمنها العالقات االجتامعية بعني االعتبار وتبني وسائل
اإلنتاج من خاللها من دون إعطائها قيمة سببيّة.
 - 2ما بعد احلداثة والنظرية الفيزيائية األخرية (عرض ومناقشة)
تعد نظرية األوتار الفائقة أو ما يسمونها بـ (نظرية كل يشء) من الصياغات املنسجمة مع مرحلة
ما بعد الحداثة وهي ال زالت يف طور التشكيل .ومع ذلك فإن هذه النظرية تحاول تفسري بداية
الكون واملادة والطاقة من خالل الخصوصيات النسب ّية ألصغر أجزاء الذ ّرة ،وهذا يعني محاولة
استكشاف الحقائق إنّياً ،ومتابعة التكرث الكمومي الذي يبتعد كثريا ً باملستكشف عن الحقيقة
التوحيديّة والتي تعتمد عىل االستكشاف الل ّمي من خالل متابعة املوازين الكلية العامة .وبالرغم
توصلوا من خالل النظرية إىل رؤي ٍة توحيدي ٍة عا ّمة
من ذلك نجد أرباب هذه النظرية ي ّدعون أنّهم ّ
يقول ستيفن وينبريغ:
التوحيد هو ما نسعى لتحقيقه ،ألن هدف الفيزياء األسايس هو أن نصف املزيد واملزيد من
ظواهر الكون بطرقٍ ومبادئ أبسط وأبسط.
ويقول مايكل غرين:
ٍ
ٍ
إن قدرتنا عىل وصف الظواهر الهائلة العدد بشكلٍ
واحد هو خطو ٌة خطري ٌة جدا ً يف
بسيط

مفاهيمنا عن الكون ووجوده.

ولكن نجد أن مشاكل هذه النظرية أكرث من سابقاتها وميكن تلخيص هذه املشاكل عىل الوجه التايل:
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- 1إنها تفرتض أ ّن الكون عبار ٌة عن غشا ٍء متداخلٍ من األوتار ،له أحد عرش بُعدا ً ،ثالثة منها
محسوسة ،والبقية غري مرئية ،وهذه األوتار املتحركة املرتابطة تؤدي بالنتيجة إىل حركة الغشاء
ين آخر يكون مؤث ّرا ً يف حركة غشاءنا يف
الكوين العام ،ومن ثم يفرتضون أنّنا نحتاج إىل غشا ٍء كو ٍّ
الكون الذي نعيشه ،وهكذا بالنسبة إىل الغشاء الكوين الجديد ،وبذلك تصطدم هذه النظرية بعائق
التسلسل الباطل أو العودة إىل مربع مشكلة األزلية املادية.
ٌ
ضمني مبيتافيزيق ّية الحقائق الكون ّية ،فتخرج الفيزياء عن
اعرتاف
 - 2إ ّن وجود أبعا ٍد غري مرئ ّي ٍة
ٌّ
نسبيتها وماديتها ونتائجها التجريبية.
 - 3اعرتاف نفس أرباب النظرية ..وهو أنها تواجه مشكل ًة مه ّمة ،فباإلضافة لكونها تحتاج لكثري
من االفرتاضات ...فال ميكن التحقق من وجود األوتار يف املخرب حالياً لصغرها الشديد ...وهذا
مبني عىل االستقراء واملالحظة والقياس.
يضعها يف خان ٍة فلسفيّ ٍة ال علمية ،فالعلم ٌّ

أصلها أينشتاين يف نسبيتيه
ومبا أن أكرث النظريات الفيزيائية تعتمد عىل القواعد النسب ّية التي ّ
العامة والخاصة ،فإنها سوف لن تلقى حال ًة من الثبات العلمي الذي يستقر إىل الحقائق يف
ذاتها الواقع ّية نعم من حيث أفاق االستثامر التقني ملثل هذه النظريات قد يكتب لها النجاح يف
استكشاف العالقات القامئة بني القوانني الالمرئ ّية ،كام هي الحالة مع البعد الكهرومغناطييس
ٍ
اكتشافات عظيم ٍة بنا ًء عىل نظريّة النسبية الخاصة ،ولكن من حيث التصادق مع
والتي أ ّدت إىل
الواقع فإن النظريّة ال تقدم تفسريا ً حقيقياً لنشوء الكون وعالقته باملادة والطاقة والسبب يف ذلك
هو عدم إميان هذه املدارس بالبعد امليتافيزيقي لألشياء وغاية ما يؤمنون به هو املالحظة ونحن
نعرتف أن علامء الفيزياء ممن ينتمي إىل هذه املدارس ميتلكون ق ّوة مالحظة منقطعة النظري ،إال
أ ّن املعاين والحقائق ال ميكن اإلحاطة بها من دون اليقني يف ح ّده الواقعي أما االكتفاء مبعرفة
اليشء واملعنى يف ح ّده امللحوظ ال يعطي أكرث من النتائج الظنية االستقرائية ومع ذلك نجد
هؤالء يرفضون فكرة اإلطالق ويعتمدون النسبية بنا ًء عىل هذه اآللية .ويحاول أينشتاين أن يجعل
صالحيات القانون العلمي مستم ّد ًة من قبل املالحظ املدرك فليست لها صالح ّي ٌة تجريديّةٌ ،وإنّ ا
أي
بالقياس إىل املالحظ وذلك ألن مبدأ النسب ّية الخاصة قائم عىل حقيق ٍة بسيط ٍة وهي أننا يف ّ
ٍ
وقت نناقش فيه الرسعة مثالً (رسعة الجسم واتجاه حركته) ال بد أن نحدد بالضبط من أو ما الذي
يقوم بالقياس ..يف حني أن القاعدة العلمية الفيزيائية املفروض أنها تستمد صالحيتها من العالقات
الكونية بني األشياء سوا ًء وج َد مالح ٌ
وقائس أم مل يوجد ،ثم أن وجود القائس (العامل) وإن كان
ظ
ٌ
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رشطاً لتحقق االتحاد مع املعلوم بنا ًء عىل نظرية صدر املتألهني يف وحدة العامل واملعلوم إال
متعلق بحقيقته
متعلق بعامل االعتبار عىل قاعدة رشط املحمول ،وإال فإ ّن املعلوم
أ ّن هذا الرشط
ٌ
ٌ
العلم ّية الثابتة يف عامل الحقائق ،فاملوجود حقيقة هو العلم أما املعلوم فبالقياس إىل العامل وهام
بالقياس إىل االعتبار ،واالنتفاع يف ظرف االجتامع وليس هذا الظرف هو املنشأ الواقعي النتزاع
الحقائق املرتبطة بالقوانني الكونية .فالنظام الكوين األحسن هو أحسن بذاته حتى مع عدم وجود
اجتامعي باملرة وذلك عىل قاعدة (ليس باإلمكان أحسن مام كان).
نظام
ٍ
ٍّ
منابع:
االقتصاد الكيل :أوجست سوانينبريج.
التاريخ الجديد :مجموعة باحثني ،إرشاف جاك الغوف.
ريتشارد تارناس ،ترجمة فاضل جكرت.
عرص الوصول :جريمي ريفكني.
غاستون باشالر .الطبعة االوىل ،1984 ،املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش والتوزيع ،بريوت :لبنان.
فلسفة التاريخ والنهاية الحتمية للحضارة والدولة :د /عبد الجبار ناجي..
كتاب موقع الثقافة ،هومي بابا.
الكون األنيق :برايان غرين.
مقال بروسيومر وخسوف رأساملية الغرب :د /خليل حسن ،صحيفة إيالف االلكرتونية.
نقد الحداثة :أالن توران ،ترجمة :عبد السالم الطويل ،املغرب ،افريقيا الرشق ،ط .2010
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تاريخ العالقة بين العلم وال ِّدين
من التأسيس حىت الفرتة املعاصرة

هيلني دي كروز Helen. D. Cruz

[*]
[[[

تُقدِّ ُم هذه الدراسة ألستاذة الفلسفة يف جامعة أوكسفورد هيلني دي كروز نظر ًة

عام ًة إىل املواضيع والنقاشات حول العلم والدِّ ين .وفيها تتناول كال املجال َْي وكيف ّية
اتّصالهام ببعضهام ،ثم تنظر إىل العالقة بني العلم والدِّ ين عىل ضوء املسيح ّية ،كام
ِ
يتداخل العلم والدين مركّز ًة
ُ
املعاصة يف االستفسار العلمي حيث
املواضيع
تناقش
َ

خلْق والفعل اإللهي ومبدأ اإلنسان.
عىل مسألة ال َ

المحرر

تخض ُع العالق ُة بني ال ِّدين والعلم لجدا ٍل مستم ٍّر يف الفلسفة والالهوت ،وت ُط َر ُح األسئلة التالية:
ٍ
عقبات
يتطابق ال ِّدي ُن مع العلم؟ هل تؤ ِّدي العقائ ُد الدينيّة أحياناً إىل العلم أو أنّها ت ُشك ُِّل
أي ح ٍّد
ُ
إىل ِّ
محتوم ٍة أمام االستفسار العلمي؟ يسعى الحقل املعريف املركَّب من «العلم وال ِّدين»  -والذي
يُطلَق عليه أيضاً «الالهوت والعلم» -إىل اإلجابة عن هذه األسئلة وغريها ،ويقو ُم بدراسة التفاعالت
ِ
ٍ
تحليالت فلسفيّ ٍة عن كيفيّة ترابطهام.
واملعاصة بني هذين املجالَني ،ويُوفِّ ُر
التاريخية

*ـ أستاذة الفلسفة يف جامعة أكسفورد ،بروكس ،متخصصة يف فلسفة الدين والفلسفة التجريب ّية وفلسفة العلوم املعرف ّية.
ـ العنوان األصيل للمقالة.Religion and Science :
ـ املصدر :موسوعة ستانفورد للفلسفة – طبعة ربيع  – 2017إدوارد .ن زلتا.
https://plato.stanford.edu/archives/spr2017/entries/religion-science.
ـ ترجمة :هبة نارص.
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 .1ما هو العلم والدين وكيف يرتبطان؟
ين العلم وال ِّدين:
أ) تاري ٌ
خ مو َ
جز عن ميدا ّ

منذ الستينيات ،قام علام ُء الالهوت والفلسفة والتاريخ والعلوم الطبيعية بدراسة العالقة بني
ٍ
خاصة (كـ«زايغون»:
بدوريات
عتفاً به ويحظى
ّ
العلم والدينُ .يث ُِّل «العلم والدين» حقالً دراسياً ُم َ َ
(ككريس أندرايس إدريوس ألستاذ العلم والدين يف جامعة
دوريّة الدين والعلم) ،وكرايس أكادمي ّية
ّ
ٍ
أوكسفورد) ،وتج ُّم ٍ
ومؤمترات مستمرة (كمؤمتر الرابطة
عات علم ّي ٍة (كمنتدى العلم والدين)،
سنتي)ُ .معظم املفكِّرين يف هذا الحقل هم
كل
األوروبية لدراسة الدين والالهوت الذي يجري َّ
ْ
إ ّما علام ٌء يف الالهوت (مثل :جون هات وسارة كوكيل) ،أو فالسف ٌة مهت ّمون بالعلم (مثل :نانيس
موريف) ،أو علام ٌء (سابقون) قدميو االهتامم بالدين وبعضهم علامء دينٍ رسميني (مثل :الفيزيايئ
جون بولكينغهوم ،االختصايص يف الكيمياء الحيويّة أرثور بيكوك ،والعالِم الفيزيولوجي يف مجال
الجزئيات أليسرت ماكغراث).
بدأتْ الدراس ُة املنهجية للعلم والدين يف الستينيات مع مفكِّرين من أمثال إيان بربور ()1966
وثوماس ف.تورانس ( )1969اللَّذيْن تح ّديا النظر َة السائدة التي تُفيد أ ّن العل َم والدي َن هام إ ّما
متعارضان أو ال يكرتثان ببعضهام .وضع بربور يف كتابه «قضايا يف العلم والدين» ( )1966ع ّدة
مواضيعٍ ثابت ٍة يف هذا الحقل ،ومن ضمنها املقارنة بني املنهجية والنظرية يف املجال َْي .يف العام
 1966كذلك ،ت ّم تأسيس «زايغون» وهي الدوريّة األوىل
املتخصصة بالعلم والدين .بينام ركّزتْ
ِّ
الدراس ُة املبكِّرة للعلم والدين عىل القضايا املنهجية ،قام املفكِّرون منذ أواخر الثامنينيات إىل
ٍ
ٍ
فصل ٍة عن العالقة
مقاربات سياق ّية باإلضافة إىل
سنوات األلف ّية الجديدة بتطوير
أبحاث تاريخ ّي ٍة ُم َّ
بني العلم والدين .قام بيرت هاريسون ( )1998بتح ّدي النموذج الحريب من خالل احتجاجه بأ ّن
املفاهيم الالهوتية الربوتستانتية عن الطبيعة والبرشيّة قد ساعدتْ عىل إنشاء العلم يف القرن السابع
ّلت من املسيحيني
عرش .أ ّما بيرت باولر ( ،)2009 ،2001فقد لفت األنظار إىل حرك ٍة واسع ٍة تشك ْ
الليرباليني والنشوئيني يف القرنني التاسع عرش والعرشين الذين سعوا للتوفيق بني نظريّة التط ُّور
واإلميان الديني.
يف التسعينيات ،قام مبنى الرصد الفليك التابع للفاتيكان (يف كاس ِتل غاندلفو ،إيطاليا) ومركز
الالهوت والعلوم الطبيع ّية (يف بِركيل ،كاليفورنيا) برعاية سلسل ٍة من املؤمترات التي تتمحو ُر حول
متخصصون بالفلسفة والالهوت (مثل نانيس موريف) والعلوم
أشخاص
الفعل اإللهي ،وشارك فيها
ِّ
ٌ
ُ
بالتوصل إىل ف ْهم الفعل اإللهي
هدف هذه املؤمترات
الطبيعية (مثل فرنشيسكو أياال) ،وقد متثّل
ُّ
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ٍ
ِ
واحد من املؤمترات الخمسة ،باإلضافة إىل املجلّد املح َّرر التابع
كل
املعاصةُّ .
عىل ضوء العلوم
لكل منها عىل حد ٍة ،تط ّرق ملجا ٍل من العلم الطبيعي وتفاعله مع الدين ،وقد تض ّمنت املواضيع
ٍّ
الكمي ( ،)1992الفوىض والتعقيد ( ،)1994بيولوجيا التط ُّور والجزيئات ( ،)1996علم
علم الكون
ّ
األعصاب واإلنسان ( ،)1998وأخريا ً ميكانيكيا الكم (.)2000

ِ
املعاص ،تتعل ُّق أبر ُز التفاعالت بني العلم والدين بنظريّة التط ُّور ونظريّة
يف امليدان العام
ري الرصاعات القانونية (عىل سبيل املثال :محاكمة كيتزميلر ض ّد دوفر
الخَلق /التصميم الذيكّ .ت ُش ُ
يف العام  )2005والضغوط املحيطة مبسألة تعليم نظريّة التط ُّور أو نظريّة الخلْق يف املدارس
األمريك ّية إىل أ ّن الدين والعلم يتعارضان .ولكن إذا ركّز الفر ُد عىل كيف ّية تلقّي نظريّة التط ُّور ،فإ ّن
العالقة بني الدين والعلم تتّ ِس ُم بالتعقيد .عىل سبيل املثال ،سعى العلامء ورجال الدين واملؤلّفون
املشهورون يف اململكة املتّحدة للتوفيق بني العلم والدين يف القرن التاسع عرش وأوائل القرن
العرشين بينام شهدتْ الوالياتُ املتّحدة تنامي املعارضة املتش ّددة ض ّد فكرة التط ُّور وقد متثّل
ذلك مبحاكمة سكوبس يف العام .1925

ٍ
بيانات عا ّم ًة اسرتضائي ًة حول نظريّة التط ُّور ،وقد أكّد
يف العقود القريبة ،أصدر قاد ُة الكنيسة
البابا جون بول الثاين ( )1996عىل نظرية التط ُّور يف رسالته إىل األكادمي ّية البابويّة للعلوم ،ولك ّنه
رفضها يف ما يتعلّق بالروح البرشيّة التي كان يعترب أنّها جاءت كنتيج ٍة لخلْقٍ ُمنفصلٍ ومم َّيزٍ ،وقد
ج ٍه إىل تشارلز داروين بسبب رفضها
ْ
قامت كنيس ُة إنكلرتا عالني ًة بتأييد نظريّة التط ُّور مع اعتذا ٍر مو ّ
يل لنظريّته.
األو ّ
خالل السنوات الخمسني املاضية ،متثّل العلم والدي ُن فعلياً بالعلم الغريب والدين املسيحي،
أي ح ٍّد ُي ِك ُن مواءمة العقائد املسيح ّية مع نتاج العلم الغريب؟ منذ فرت ٍة قريب ٍة فقط ،ات ّجه
أي إىل ِّ
حق ُْل العلم والدين نحو بحث التعاليم غري املسيح ّية كاليهودية ،والهندوسية ،والبوذية ،واإلسالمية
مم وفّر صور ًة أثرى من التفاعل.
ّ
الدين؟
ب) ما هو العلم وما هو ِّ
َ
نطاق العلم والدين وما هي التفاعالت بينهام ،ينبغي أن
ليك نفهم
نتوصل عىل األقل إىل فهمٍ
ّ
ح ْي .يف الواقعُ ،و ِ
ض َع
َحي ثابتَني عىل الدوام وواض َ
تقريبي لهام فـ«العلم» و«الدين» ليسا ُمصطَل ْ
ٍّ
تغيت معانيهام عرب األزمان والثقافات .قبل القرن التاسع عرش،
هذان املصطلحان حديثاً وقد ّ
خ َدم مصطلح «الدين» ،وكان يعني هذا املصطلح بالنسبة ملؤلِّفي القرون الوسطى
نادرا ً ما كان يُستَ ْ
خارج العقيدة
كتوماس األكويني التقوى أو العبادة وال ميت ُّد إىل املنظومات «الدينية» التي اعتربها
َ
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مصطلح «الدين» معناه الحايل األوسع بكثريٍ من خالل مؤلّفات علامء
الصحيحة بنظره .اكتسب
ُ
األنرثوبولوجيا املتق ّدمني كتايلر ( )1871الذي قام بشكلٍ
منهجي بتطبيق املصطلح عىل األديان
ٍّ
املوجودة يف أرجاء العامل.
أ ّما مصطلح «العلم» كام هو ُمستَخْد ٌم يف يومنا الحايل فقد شاع أيضاً يف القرن التاسع عرش،
حد ويليام وِيويل
وقبل ذلك كان يُشا ُر إىل «العلم» عىل أنّه «فلسف ٌة طبيع ّية» أو «فلسف ٌة تجريب ّية» .و ّ
ري إىل ُمزاويل الفلسفات الطبيع ّية املتن ّوعة ،وحاول فالسف ُة العلم أن
()1834
َ
مصطلح «العالِم» ل ُيش َ
يفصلوا العلم عن املساعي األخرى الكتساب املعرفة وخصوصاً الدين .عىل سبيل املثال ،ا ّدعى
كارل بوبر ( )1959أ ّن الفرضيات العلمية (عىل خالف الفرضيات الدينية) هي قابل ٌة لإلبطال باملبدأ.
َحي طارئ ًة تاريخياً،
يُؤكِّ ُد كثريون وجو َد فرقٍ بني العلم والدين حتّى ولو كانت معاين املصطل ْ
رب األزما َن والثقافات.
ولك ّنهم يختلفون يف كيفية الفصل بني امليدان َْي بشكلٍ دقيقٍ وعىل نح ٍو تع ُ
إحدى وسائل التمييز بني العلم والدين هي اال ّدعاء الذي يُفي ُد بأ ّن العلم يتعلّق بالعالَم الطبيعي
ري التفسرياتُ العلمية إىل
بينام يتعل ُّق الدين ٍّ
َمي الطبيعي والخارق للطبيعة .ال تُش ُ
بكل من العال ْ
الكيانات الخارقة للطبيعة كاآللهة أو املالئكة ،أو القوى غري الطبيعية (كاملعجزات والـ«كارما»
وطاقة الـ«يك») .عىل سبيل املثال ،عاد ًة ما يقو ُم علام ُء األعصاب بتفسري أفكارنا عىل ضوء حاالت
الدماغ وليس باإلشارة إىل الروح أو النفس غري املادية.

يُف ِّر ُق علام ُء الطبيعة بني املذهب الطبيعي املنهجي ،وهو مبدأٌ
ْص عىل
إبستمولوجي يق ُ ُ
ٌّ
االستفسا َر العلمي عىل املوجودات والقوانني الطبيعية ،واملذهب الطبيعي األنطولوجي أو
الفلسفي الذي يُ َع ُّد مبدأً ميتافيزيقياً
يرفض ال ُبعد الخارق للطبيعة .مبا أ ّن املذهب الطبيعي املنهجي
ُ
يهت ُّم بتطبيق العلم (وعىل وجه الخصوص يهت ُّم بأنواع املوجودات والعمليات املستثا َرة) فإنّه ال
يُعلِ ُن شيئاً عن وجود الكيانات الخارقة للطبيعة أم ال .قد توج ُد هذه الكيانات يف الواقع إال أنّها
خ َذ نتائج العلم عىل
تكم ُن
خارج نطاق التحقيق العلمي .يعتق ُد بعض املؤلِّفني (كروزنربغ) أ ّن أ ْ
َ
حة كاإلرادة الح ّرة أو املعرفة األخالقية.
محمل الج ّد يؤ ّدي إىل تقديم أجوب ٍة سلب ّي ٍة عن األسئلة املل ّ
ولك ّن هذه االستنتاجات أش ّد إثار ًة للجدل.
فص ُل العلم عن الدين يف طبيعيته املنهج ّية .عىل
بشكلٍ أعم ،ت ُقبل النظرة التي ت ُفي ُد أنّه ُي ِك ُن ْ
سبيل املثال ،يف محاكمة كيتزميلر ض ّد دوفر ،قام امل ّدعون باستدعاء فيلسوف العلم روبرت بينوك
لإلدالء بشهادته حول ما إذا كان التصمي ُم الذيك شكالً من نظريّة الخلْق وبالتايل يكون ديناً .إذا
انتهكت بن َد التأسيس الوارد يف التعديل األول
كان األمر كذلك ،فإ ّن إدارة مدرسة دوفر ستكو ُن قد
ْ
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لدستور الواليات املتّحدة .استنادا ً إىل مؤل ٍ
احتج بينوك أنّه من خالل رجوع التصميم
َّفات سابقة،
ّ
الذيك إىل اآلليات الخارقة للطبيعة ،فإنّه ليس طبيعياً وفقاً لعلم املنهج .املذهب الطبيعي املنهجي
ٍ
مقتضيات إثباتيّ ٍة
إل أنّه ينب ِث ُق من
جوهري يف العلم ،وبالرغم من أنّه ليس رضور ًة عقائدي ًة ّ
رص
ٌّ
هو عن ٌ
عقالنيّ ٍة كالقدرة عىل اختبار النظريات تجريبياً.
بعض الفالسفة الطبيعيني كإسحاق نيوتن ،يوهانس كيبلِر ،روبرت هوك ،وروبرت بويل
قام
ُ
أحياناً باللجوء إىل العنارص الخارقة للطبيعة يف فلسفتهم الطبيعية (التي نُس ّميها اآلن «علامً»).
وربا ت ّم التشجيع
ولكن إجامالً ،كان هناك ٌ
ميل لتفضيل التفاسري الطبيع ّية يف الفلسفة الطبيعيةّ ،
عىل تفضيل العلل الطبيع ّية من خالل حاالت النجاح السابقة للتفاسري الطبيعية التي أ ّدت مبفكّرين
رياديني مثل بول درايرب ( )2005إىل االحتجاج بأ ّن نجاح املذهب الطبيعي املنهجي ُيكن أن يكون
دليالً عىل الطبيعية األنطولوجية .نشأ املذهب الطبيعي املنهجي الرصيح يف القرن التاسع عرش مع
بروز نادي  ،xوهو مجموع ٌة قام ثوماس هاكسيل ورفاقه بتأسيسها يف العام  1864ملامرسة الضغط
املستقل عن
ّ
سعت هذه املجموعة لرتويج العلم
من أجل إضفاء الطابع املهني عىل العلم ،وق ْد
ْ
العقائد الدينيةُ .يكن أن يكون نادي  xقد اندفع جزئياً بسبب الرغبة إلزالة التنافس الذي ُيثِّله
علامء الدين غري املحرتفني يف امليدان العلمي وبالتايل فتْح املجال للخرباء املتف ِّرغني.

مبا أ ّن «العلم» و«الدين» يستعصيان عىل التعريف ،فقد تكو ُن مناقش ُة العالقة بني العلم (عموماً)
احتج كييل كالرك أنّه ُيكننا فقط االستفسار
والدين (عموماً) فاقد ًة للمعنى .عىل سبيل املثال،
ّ
علمي مقبو ٍل بشكلٍ واسعٍ (مثل :ميكانيكيا الكم أو املكتشفات
بعقالن ّي ٍة عن العالقة بني ا ّدعا ٍء
ٍّ
ٍ
خاص لدينٍ مح َّد ٍد (كالفهم اإلسالمي للعناية اإللهية أو اآلراء
يف ميدان علوم األعصاب) وا ّدعا ٍء
ِ
املنعدمة).
البوذية عن الذات
ج) نامذج التفاعل بني العلم والدين
ٍ
تصنيفات تُ ِّي ُز عملي َة التفاعل بني العلم والدين .عىل سبيل املثال ،يُف ِّر ُق ميكائيل
هناك ع ّدة
س ِتنامرك ( )2004بني ثالثة آراء :االستقالل ّية التامة (حيث ال تداخُل بني العلم والدين) ،االت ّصال
رب س ِتنامرك أ ّن
ين العلم والدين .يعت ُ
(حيث يوجد بعض التداخُل بني الحقول) ،واالت ّحاد بني ميدا ّ
هناك املزيد من الفروع ضمن هذه املبادئ حيث ُيكن مثالً أن يأخذ االت ّصال هيئ َة التعارض أو
ج مؤث ِّ ٍر من العالقات بني العلم والدين هو ذاك الذي
التناغُم .من ناحي ٍة أخرى ،ما زال أكرث منوذ ٍ
بعض املفكّرين
وضعه بربور ( )2000ويتمثّل بـ :التعارض ،االستقالل ،الحوار ،والد ْمج ،وقد قام
ُ
الالحقني  -باإلضافة إىل بربور نفسه  -بصقل هذا التصنيف وتعديله .أ ّما آخرون (مثل كانتور
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جوا بأنّه من غري املفيد ف ْهم التفاعالت املاضية بني امليدان َْي .أحد األسباب هو
وكيني) ،فقد احت ّ
يف لألديان عىل حساب األبعاد األخرى كالشعائر والبُنى
أ ّن هذا النموذج يُركِّ ُز عىل املحتوى املعر ّ
واضح ملعنى التعارض (استداللياً أو منطقياً) ،وهذا
تعريف
االجتامعيّة .عالو ًة عىل ذلك ،ال يوج ُد
ٌ
ٌ
النموذج ليس متطورا ً فلسفياً كبعض النامذج التي تبعته كنموذج س ِتنامرك .بالرغم من ذلك ،وبسبب
فصل.
تأثريه املستمر ،تجد ُر مناقشة هذا التصنيف بشكلٍ ُم ّ

يعتم ُد منوذج التعارض – الذي يعترب أ ّن العلم والدين يتعارضان بشكلٍ دائمٍ ورئييس – بش ّدة عىل
الكتابي التال َي ْي تطوي َر منوذج
تول
مسألتي تاريخيتني :محاكمة غاليليو وتلقِّي النظريّة الداروينيةّ .
ْ
ْ
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
احتج املؤلِّفان عىل أ ّن العلم والدين يتعارضان حتمياً ألنّهام
املسيحي» ( )1896الذي ألّفه وايت.
ّ
نفس امليدان بشكلٍ جوهري .تنتق ُد األغلب ّي ُة الساحقة من املفكِّرين يف مجال العلم والدين
يُناقشان َ
للسجل التاريخي .ولكن تكم ُن املفارقة
ّ
رب أنّه يعتم ُد عىل قراء ٍة سطح ّي ٍة ومتح ِّيز ٍة
منوذج التعارض وتعت ُ
يف أ ّن املذهب املادي العلمي والليربال ّية اإلنجيلية املتط ِّرفة  -وهام بالكاد يتشابهان  -يتّبعان منوذج
خطئ وبالعكس .بينام تؤم ُن أقلي ٌة بنموذج
التعارض ويفرتضان أنّه إذا كان العلم ُمحقاً فإ ّن الدي َن ُم
ٌ
البعض باستخدام االستدالل الفلسفي أو بإعادة فحص
التعارض يف الوقت الحايل ،إال أنّه قد قام
ُ
احتج ألفني بالنتينغا ()2011
األدلّة التاريخ ّية كمحاكمة غاليليو لالحتجاج لصالح هذا النموذج ،وقد
ّ
التعارض ال يكم ُن بني العلم والدين بل بني العلم واملذهب الطبيعي.
عىل أ ّن
َ
تطرح أسئل ًة
أ ّما منوذج االستقالل ّية ،فإنّه يُفي ُد بأ ّن العلم والدين يستكشفان ميادين ُمنفصلة
ُ
يل مؤث ِّ ٍر من خالل مبدئه املس ّمى NOMA
ُمتم ِّيزة .قام ستيفن جاي غولد بتطوير منوذ ٍ
ج استقال ٍّ
ينبثق انعدام التعا ُرض بني العلم والدين من انعدام التداخُل بني
(امليادين غري املتداخلة) حيث ُ
لكل منهام .اعترب غولد أ ّن اختصاص العلم هو االستفسارات التجريب ّية
ميدان الخربة املهنية التابع ٍّ
حول تركيبة الكون ،بينام اختصاص الدين هو القيم األخالق ّية واملعنى الروحي .مبدأ الـ NOMA
رب أ ّن عىل القادة الدينيني االمتناع عن تقديم اال ّدعاءات
وصفي
ٌّ
ومعياري يف نفس الوقت حيث يعت ُ
ٌّ
الوقائع ّية عن نظريّة التط ُّور عىل سبيل املثال ،كام أنّه عىل العلامء يف امليدان الطبيعي عدم ا ّدعاء
بعض التفاعالت
امتالك املعرفة املع ّمقة باملسائل األخالقية .اعترب غولد أنّه ُيكن أن تتحقّق
ُ
كل ميدانٍ كقض ّية مسؤوليتنا تجاه املخلوقات .ولكن إحدى املشاكل الواضحة يف
عىل حدود ِّ
ب تربير
منوذج االستقالل هو أنّه :إذا كان الدين ممنوعاً عن الترصيح ّ
بأي ُجمل ٍة واقع ّي ٍة فإنّه يص ُع ُ
حب اإلنسا ُن
اال ّدعاءات القيم ّية واألخالق ّية ،أي لن يستطيع الفر ُد
َ
االحتجاج مثالً بأنّه ينبغي أ ّن يُ ّ
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ٍ
عاءات تجريبيّ ٍة كظهور
جا َره أل ّن ذلك يُريض الخالق .عالو ًة عىل ذلك ،تقو ُم األديان بتقديم ا ّد
املسيح بعد موته أو مرور العربانيِّني من املياه املنشقَّة للبحر األحمر.

يقرتح منوذج الحوار وجو َد عالق ٍة تبادل ّي ٍة بني الدين والعلم .عىل خالف منوذج
من جه ٍة ثالثة،
ُ
أساس ُم ٌ
حاصل يف
ٌ
ولعل ذلك
ّ
شرتك بني امليدان َْي
رب أنّه يوجد
االستقالل ،فإ ّن هذا النموذج يعت ُ
ٌ
منهج ْيهام وافرتاضاتهام ومفاهيمهام .عىل سبيل املثال ،قد تكو ُن العقيدة املسيحية املتمثِّلة
تنتج عن املص ِّمم) هي واضح ٌة
ج ْ
بالخلق قد ش ّ
عت العلم من خالل إفادتها بأ ّن عمل ّية الخَلق (التي ُ
ني قابل ًة لالكتشاف .مبا أ ّن الخَلق هو نتيج ٌة
و ُمنتَظَم ٌة وبالتايل ميكن أن يتوقّع الفر ُد وجو َد قوان ٍ
ألفعال الله االختيارية فإنّه ُممكن ،وبالتايل ال ُيكن تعلُّم قوانني الطبيعة عرب التفكري البديهي وهذا
كلً من االستفسار العلمي والالهويت يعتمدان
ري الحاجة للتحقيق التجريبي .وفقاً لرببور ،فإ ّن ّ
يُث ُ
عىل النظرية (أو عىل النموذج ّية عىل األقل حيث تؤث ِّ ُر مثالً عقيد ُة الثالوث عىل الكيف ّية التي يقو ُم
من خاللها علامء الالهوت املسيحيون بتفسري الفصول األوىل من سفر التكوين) ،ويستندان إىل
املجاز واملثال ،االرتباط القيمي ،الشمول ّية ،والفائدة .يف منوذج الحوار ،يبقى امليدانان ُمنفصلني
ٍ
احتج وِنتزِل فان
وافرتاضات ُمشرتكة.
ج ومفاهيمٍ
ولك ّنهام يتحاوران مع بعضهام باستخدام مناه ٍ
ّ
هويستني ( )1998لصالح منوذج الحوار واقرتح بأ ّن العلم والدين ُيكن أن يشرتكا يف ثنائ ّي ٍة جميل ٍة
استنادا ً إىل تداخالتهام اإلبستمولوجية.
أ ّما منوذج الد ْمج فإنّه أكرث شمول ّي ًة يف توحيده للعلم والالهوت .يُح ِّد ُد بربور ثالثة أشكا ٍل من
الدمج :األول هو الالهوت الطبيعي الذي يقو ُم بصياغة األدلّة عىل وجود الله وصفاته ،ويستخد ُم
ُ
ميتلك منشأً زمنياً
االفرتاض بأ ّن الكون
نتائج العلوم الطبيع ّية كمبانٍ يف أدلّته .عىل سبيل املثال ،ي ِر ُد
ُ
َ
ِ
املعاصة عىل وجود الله ،بينام تُستَخ َدم الحقيقة التي ت ُفي ُد بأ ّن الثوابت الكونية
يف األدلّة الكون ّية
تسمح العديد من الرتكيبات األخرى من الثوابت
تسمح بوجود الحياة (بينام ال
وقوانني الطبيعة
ُ
ُ
ِ
املعاصة حول التوافق الدقيق للكون .أ ّما الشكل الثاين ،وهو
والقوانني بوجود الحياة) يف األدلة
ويفحص كيف ُيك ُن لهذا اإلطار
الالهوت الطبيعي ،فإنّه ال يبدأ من العلم بل من اإلطار الديني،
ُ
أن يُرثي االكتشافات العلم ّية أو حتّى أن يُنقّحها .عىل سبيل املثال ،قام ماكغراث ( )2016بتطوير
ٍ
مسيحي وبحثَ الكيف ّية التي ُيكن من خاللها النظر إىل االكتشافات الطبيعية
طبيعي
الهوت
ٍّ
ٍّ
والعلمية عرب عدس ٍة مسيح ّية .ثالثاً ،اعتقد بربور بأ ّن فلسفة الصريورة التابعة لوايتهيد هي طريق ٌة
واعد ٌة لد ْمج العلم والدين معاً.
ب
بينام يبدو أ ّن الدمج هو
ٌ
جاذب (وعىل وجه الخصوص بالنسبة لعلامء الالهوت) ،إال أنّه يص ُع ُ
ُ
ألي ميدانٍ محدد ،خاصة مع أخذ تعقيداتها بعني االعتبار.
إنصاف ك ٍُّل من األبعاد العلم ّية والدين ّية ِّ
AL-ISTIGHRAB

خر يــف 2 0 1 8

االستغراب 13

تاريخ العالقة بين العلم والدين

213

لمً بعلم أصول البرش
عىل سبيل املثال ،انتهى األم ُر ببيري تيالر دي شاردين ( – )1971الذي كان ُم ّ
متاعب
(مم أدخله يف
ٍ
والالهوت – باالعتقاد بنظر ٍة غري مألوف ٍة حول التط ُّور تتمثّل باعتباره غائياً ّ
ٍ
ٍ
مألوف عن الخطيئة األصليّة
تقليدي (مع تفسريٍ غري
بالهوت غري
املؤسسة العلمية) واالعتقاد
مع
ٍّ
ّ
متاعب مع الكنيسة الكاثوليكية) .ما يُعترب بدع ًة من املنظار الالهويتّ ليس بح ِّد ذاته سبباً
أدخله يف
ٍ
ّ
ري إىل التعقيدات التي تقف أمام نجاح منوذج الد ْمج يف املجتمع
ج ٍّ
للشك بنموذ ٍ
معي ولك ّنه يُش ُ
مييل
األعم الذي يتأل ُّف من علامء الالهوت والفالسفة .عالو ًة عىل ذلك ،يبدو أ ّن منوذج الدمج ُ
نحو اإلميان بالله حيث إ ّن بربور قد أشار إىل األدلّة املست ِندة إىل النتائج العلميّة الدا ِعمة (ولكن
غري املثبِتة) لإلميان بالله ،إال أنّه قد فشل يف مناقشة األدلّة العلميّة الداعمة (ولكن غري املثبِتة)
ملسألة إنكار اإلميان بالله.
د) الدراسة العلم ّية للدين
يرتب ُ
ط العلم والدين بشكلٍ وثيقٍ يف عمل ّية الدراسة العلم ّية للدين التي ُيكن اقتفاء أثرها وصوالً
إىل التواريخ الطبيع ّية للدين يف القرن السابع عرش .حاول املؤ ّرخون الطبيعيون تقدي َم تفاسريٍ
طبيع ّي ٍة للثقافة والسلوك البرشي وللمجاالت كالدين واملشاعر واألخالق .عىل سبيل املثال ،ق ّدم
برنارد دي فونتينيل ( ) 1724يف كتاب ( )De l’Origine des Fablesبياناً عابرا ً عن اإلميان بالظواهر
الخارقة للطبيعة ،وقد اعترب أنّه كثريا ً ما يقو ُم الناس بالتأكيد عىل التفسريات الخارقة للطبيعة حينام
ال يفهمون األسباب الطبيع ّية الكامنة وراء الحوادث االستثنائية قائالً «إىل الح ّد الذي يكو ُن فيه الفر ُد
ٍ
معجزات أكرث» ،وقد م ّهدت هذه الفكرة العتقاد أوغوست
تجارب أقل ،فإنّه يرى
أكرث جهالً أو ذا
ٍ
السبيل تدريجياً أمام البيانات العلمية .كتاب هيوم «التاريخ
َ
كومت ( )1841بأ ّن األساطري ت ُخيل
فلسفي عن التفسري التاريخي الطبيعي لإلميان الديني .يقو ُم هذا
الطبيعي للدين» هو أشهر مثا ٍل
ٍّ
الكتاب بتت ُّبعِ أصو ِل الرشك – الذي اعترب هيوم أنّه أ ّول أشكال االعتقاد الديني  -وينسبها إىل الجهل
جس من البيئة .من خالل تأليه بعض األبعاد يف البيئة ،حاول
باألسباب الطبيعية والخوف والتو ُّ
البرش األوائل إقناع اآللهة أو تقديم الرشاوي لها وبالتايل نالوا اإلحساس بالتحكُّم.

يف القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين ،قام مفكِّرون من حقو ٍل معرفيّ ٍة ناشئ ٍة حديثاً
كاألنرثوبولوجيا وعلم االجتامع وعلم النفس -ببحث الجذور الطبيعيّة املزعومة لالعتقاد الديني.ح ُد املعتقدات الدينية
سعى هؤالء املفكّرون إلنجاز ذلك بشكلٍ عام ،وحاولوا
رشح األمر الذي يُو ِّ
َ
املتن ّوعة يف الثقافات بدالً من تفسري االختالفات الثقافية .يف األنرثوبولوجيا ،كانت الفكرة التي
ت ُفي ُد بأ ّن جميع الثقافات تتط ّو ُر وتتق ّد ُم وفقاً لنفس املسارات ُمنترش ًة (التط ُّور الثقايف) ،وف ُِّستْ
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الثقافات التي تحتوي عىل آرا ٍء دينيّ ٍة مختلف ٍة عىل أنّها يف مرحل ٍة مبكِّر ٍة من التط ُّور .عىل سبيل
املثال ،اعترب تايلور ( )1871بأ ّن اإلحيائيّة –وهي االعتقاد الذي يُفي ُد بأ ّن األرواح ت ُعطي الحياة
للعالَم -هي الشكل األول لالعتقاد الديني .أ ّما كومت ( ،)1841فقد إرتأى بأ ّن جميع املجتمعات
مت ُّر يف محاوالتها لفهم العالَم بنفس مراحل التط ُّور :املرحلة الالهوتية (الدينية) هي أوىل املراحل
حيث تسو ُد التفاسري الدينيّة ،وتتلوها املرحلة امليتافيزيقيّة (حيث ال يتدخّل اإلله) ،وينتهي األمر
باملرحلة الوضعيّة أو العلميّة التي تتّس ُم بالتفاسري العلميّة واملالحظات التجريبيّة.

اجتامعي يُسا ِع ُد
اعتب عالِ ُم االجتامع إميل دوركهايم ( )1915أ ّن املعتقدات الدين ّية هي هرا ٌء
َ
ٌّ
متاسك املجتمع .أ ّما عالِ ُم ال ّنفس سيغموند فرويد ( ،)1927فقد اعترب بأ ّن اإلميان الديني هو
يف
ُ
القصة التا ّمة التي يُق ّدمها فرويد هي غريب ٌة متاماً
وه ٌم يُشبه رغب ًة طفول ّي ًة بوجود شخص ّي ٍة أبويّة.
ّ
وت ُفي ُد أنّه يف العصور الغابرة كان يقوم األبناء بقتْل األب الذي يحت ِك ُر جمي َع نساء القبيلة ويقومون
بأكْله .بعد ذلك ،كان يشع ُر األبناء بالندم وأصبحوا يعبدون أباهم املقتول ،وهذا األمر  -باإلضافة
إىل املحظورات كأكْل لحوم البرش ِ
وسفاح القرىب  -هو الذي أ ّدى برأيه إىل نشوء الدين األول.
كذلك ،اعترب فرويد أ ّن «الشعور املحيط» (وهو الشعور باملحدوديّة واالرتباط بالعالَم) هو أح ُد
الديني ،واعتقد بأ ّن هذا الشعور هو بقي ٌة من إحساس الطفل بذاته قبل فطامه .قام
مناشئِ االعتقاد
ّ
ُمفكِّرون كدوركهايم وفرويد ،باإلضافة إىل منظِّرين اجتامعيني ككارل ماركس وماكس ويرب ،بتقديم
ِ
املعاصة والعلم
رب بأ ّن الدين سوف يتدهور يف مقابل التكنولوجيا
مناذ ٍ
ج عن نظريّة العلمنة التي تعت ُ
والثقافة .كان الفيلسوف وعالِم النفس ويليام جيمز ( )1902مهتامً بالجذور الفلسف ّية وفينومينولوجيا
التجارب الدينية التي كان يعتق ُد بأنّها املصد ُر األعىل لألديان التأسيس ّية.
حدة
أصبحت الدراسة العلم ّية للدين ّ
منذ العرشينيات فصاعدا ً،
ْ
أقل اهتامماً بالبيانات املو ِّ
ّفت الرتكيز عىل بعض التعاليم واملعتقدات الدينية .مل يعد يعتمد علام ُء األنرثوبولوجيا
الكبرية وكث ْ
من أمثال إدوارد إفانز بريتشارد وبرونيسالو مالينوسيك بشكلٍ
حرصي عىل الروايات املنقولة
ٍّ
ري أوصافهم لألعراق
ين ج ّدي .ت ُش ُ
(الضعيفة غالباً وذات املصادر املح ّرفة) ،بل قاموا بعملٍ ميدا ٍّ
مم كان ُمتص ّورا ً من قبل ،وقد
البرشية بأ ّن التط ُّور الثقايف
خاطئ وأ ّن املعتقدات الدينية أكرث تن ّوعاً ّ
ٌ
احتج هؤالء العلامء عىل أ ّن املعتقدات الدينية مل تأت نتيج ًة للجهل باآلليات الطبيعية .عىل سبيل
ّ
املثال ،أشار إفانز بريتشارد إىل أ ّن أفرا َد قبيلة األزاندي كانوا يعلمون جيدا ً بأنّه ُيكن للبيوت أن
يأكل النمل األبيض أُسسها ،ولك ّنهم مع ذلك كانوا يلجأون إىل الشعوذة ليك يرشحوا
تنهار حينام ُ
ٍ
ثقافات ُمختلفة
سبب انهيار أحد البيوت .مؤخّرا ً ،وجدتْ كريستني ليغار أ ّن الناس املنتمني إىل
يقومون برصاح ٍة بد ْمج التفاسري الخارقة للطبيعة مع التفاسري الطبيعية .مثالً ،يعل ُم أهل جنوب
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تقف
أفريقيا بأ ّن مرض اإليدز يأيت كنتيج ٍة ألحد الفريوسات ولك ّن بعضهم يعتق ُد أيضاً بأ ّن ُمشعوِذ ًة ُ
وراء هذه العدوى الفريوسيّة يف النهاية.

بارتياب إىل األفكار التي ت ُفيد بأ ّن املعتقدات
بدأ علامء النفس وعلامء االجتامع ينظرون
ٍ
جذر يف الالعقالن ّية ،واألمراض النفس ّية ،والحاالت النفسية الغريبة األخرى ،وهذا ما
الدينية تت ّ
كان يعتق ُد به جيمز ( )1902وغريه من علامء النفس األوائل .يف الواليات املتّحدة خالل فرتة
أواخر الثالثينيات إىل الستينيات ،اكتسب علامء النفس اهتامماً متج ِّددا ً بالدين ،وكان هذا االهتامم
(مم ألقى ظالل الشك
ري ّ
مدفوعاً مبالحظة مقاومة الدين لألفول ومروره مبا يبدو عىل أنّه إحيا ٌء كب ٌ
متنام بالتفريق بشكلٍ
عىل نظريّة العلمنة) .قام علام ُء النفس
املتخصصني مبيدان الدين عىل نح ٍو ٍ
ّ
دقيقٍ بني أنواع التديُّن ومن ضمنها التديُّن الظاهري (أولئك الذين يُظهِرون التديُّن للوصول إىل
غاية ،مثالً :اكتساب املنافع التي تأيت من ج ّراء االنتساب إىل مجموع ٍة اجتامع ّي ٍة مع ّينة) والتديُّن
الباطني (أولئك الذين يلتزمون بالدين انطالقاً من مبادئهم) .يف الوقت الحايل ،عاد ًة ما يقوم علامء
النفس وعلامء االجتامع بدراسة التديُّن ك ُم ّ ٍ
تغي
مستقل يؤث ِّ ُر عىل الصحة والجرمية وال ُبعد الجنيس
ٍّ
والشبكات االجتامعية.
حقل
ٌ
إحدى التط ّورات الحديثة يف الدراسة العلمية للدين هي العلم املعريف للدين ،وهذا
التنموي ،األنرثوبولوجيا ،الفلسفة ،وعلم النفس
متع ِّد ُد املجاالت يض ُّم مفكّرين من علم النفس
ّ
يختلف هذا العلم عن املقاربات األخرى إزاء الدين وذلك من خالل
يف وغريها من الحقول.
ُ
املعر ّ
ٍ
لعمليات إنساني ٍة إدراك ّي ٍة مألوفة وعا ّمة قد
افرتاضه بأ ّن الدين ليس مج ّرد ظاهر ٍة ثقاف ّي ٍة بل هو نتيجة
منت يف ٍ
بعض املفكِّرين بأ ّن الدين هو حصيل ٌة ثانوي ٌة للعمليات اإلدراكية التي
رب
ُ
ْ
وقت مبكِّر .يعت ُ
ُ
ينبثق
ال
متتلك وظيف ًة مح ّددة ُمتط ِّورة للدين .عىل سبيل املثال ،استنادا ً إىل بول بلوم (ُ ،)2007
الدين كحصيل ٍة ثانويّ ٍة لتفريقنا الحديس بني العقول واألجسام حيث ُيكننا أن نعترب بأ ّن العقل
ّ
يجعل االعتقاد
ُ
متوف من العائلة) ،وهذا
نسب الرغبات إىل فر ٍد
يستم ّر بعد موت البدن (من خالل ْ
ِ
رب
بوجود الحياة اآلخرة لألرواح
املنفصلة عن األجساد أمرا ً طبيعياً وتلقائياً .من ناحي ٍة أخرى ،تعت ُ
حل
في يُسا ِع ُد البرش عىل ّ
مجموع ٌة أخرى من الفرضيات بأ ّن الدين هو أم ٌر
بيولوجي أو ر ٌّد ثقا ٌّ
يف تك ُّي ٌّ
ٌّ
املشاكل التعاونية .من خالل االعتقاد بوجود آله ٍة كبري ٍة وقويّ ٍة لها القدرة عىل املعاقبة ،قام البرش
بالتوسع لتصبح أكرب من مجتمعات
بالتعاون بشكلٍ أكرب وهذا قد سمح للمجموعات اإلنسان ّية
ُّ
قت خالل
الصيد والزراعة .بالتايل ،فإ ّن املجموعات التي كانت تعتق ُد بوجود آله ٍة كبري ٍة قد تف ّو ْ
العرص الحجري يف املنافسة للحصول عىل املصادر يف مقابل املجموعات األخرى التي مل تكن
ُ
نجاح االعتقاد الراهن بهذه اآللهة.
ح
َ
متتلك هذه املعتقدات ،وهذا يوضِّ ُ

االستغراب 13

AL-ISTIGHRAB

خر يــف 2 0 1 8

 216حلقات الجدلاالستغراب

ه) املعتقدات الدين ّية يف الوسط األكاديمي
ٍ
معتقدات
حتّى القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين ،كان من الشائع للعلامء أن ميتلكوا
دليل التصميم ذرو َة شعب ّيته واقتنع
دين ّي ٍة يسرتشدون بها يف أعاملهم .يف القرن السابع عرش ،بل َغ ُ
الفالسفة الطبيعيون بأ ّن العلم الطبيعي يُق ّد ُم الدليل عىل قيام الله بعمل ّية الخلق .عىل سبيل املثال،
ٍ
مبعتقدات دين ّي ٍة قويّ ٍة بالرغم من أنّها مل تكن تقليدية.
يتحل
ّ
كان الفيلسوف الطبيعي إسحاق نيوتن
ِ
املعاصين عن السكّان بشكلٍ عام.
يقل اليوم مستوى تديُّن العلامء
ولكن عىل النقيض من ذلكّ ،
توجد بعض االستثناءات كعالِم الجينات فرانسيز كولينز الذي كان سابقاً قائد مرشوع الجينوم
واملؤسسة التي أنشأها تحت اسم ()BioLogos
كل من كتابه «لغة الله» ()2006
البرشي حيث يقوم ٌّ
ّ
ّ
بالدفاع عن االنسجام بني العلم واملسيحية.
لقد دقّقت الدراساتُ االجتامع ّية يف قض ّية االعتقادات الدينية للعلامء ،وعىل وجه الخصوص
ري هذه الدراسات إىل االختالف يف نسبة تديُّن
أولئك املتواجدين يف الواليات املتّحدة ،وت ُش ُ
العلامء باملقارنة إىل عدد السكّان العام .خلُصت الدراسات كتلك التي أجراها[[[ إىل أ ّن نحو  9من
ح كونية ،ومل يتد ّن هذا العدد إال
 10بالغني يف الواليات املتّحدة يعتقدون بوجود الله أو بوجود رو ٍ
قليالً يف العقود القريبة .أ ّما الراشدون األصغر سناً ،فإ ّن نسبة املؤمنني فيهم تبل ُغ نحو  80باملئة.
رش اإللحاد والالأدريّة بني األكادمييني الشباب وخصوصاً أولئك الذين يعملون
بالرغم من ذلك ،ينت ُ
يف املؤسسات النخبوية .يف دراس ٍة حول أعضاء «األكادميية الوطنية للعلوم» (وهم جميعاً من كبار
تبي أ ّن األغلب ّية ال تؤم ُن بوجود
األكادمييني الذين ينتسبون بشكلٍ كبريٍ إىل الكليات النخبويّة)ّ ،
الله ( ،)72.2%بينام  20.8%هم من الالأدريّني ،وفقط  7%يؤمنون بوجود الله .قام إكالند وشايتل
( )2007بتحليل اإلجابات التي تلقّوها من العلامء (الذين يعملون يف مجال العلوم االجتامعية
والطبيعية) من  21جامع ٍة نخبويّ ٍة يف الواليات املتّحدة .وصف نحو  31.2%أنفسهم عىل أنّهم
أنفسهم بأنّهم الأدريّون .أ ّما العدد املتبقّي ،فإ ّن  7%يؤمنون بوجود ق ّو ٍة
ُملحدون بينام وصف َ 31%
ُعليا ،و 5.4%يؤمنون أحياناً بوجود الله ،و 15.5%يعتقدون بوجود الله ولكن مع شكوك ،بينام يؤمن
 9.7%بوجود الله من دون شك .عىل خالف عموم السكّان ،فإ ّن العلامء األكرب س ّناً يف هذه الع ِّينة
مل يُبدوا تديُّناً كبريا ً ويف الواقع كانوا أكرث ميالً للترصيح بعدم إميانهم بالله .من ناحي ٍة أخرى ،قام
غروس وسيمونز ( )2009بفحص ع ّين ٍة أكرث تبايناً من العلامء يف الجامعات األمريكية ومن ضمنها
الكل ّيات األهلية ،املؤسسات النخبويّة املانحة للدكتوراه ،والكليات غري النخبويّة ذات املرحلة
توصل هذان الباحثان إىل أ ّن
الدراس ّية البالغة أربع سنوات ،واملعاهد الفن ّية الصغرية الليربال ّيةّ .
[1]. Pew Forum.
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أساتذة الجامعات بأغلبهم (الدامئني أو املساعدين) يتحلّون بالعقائد اإلميانيّة حيث يؤمن 34.9%
بوجود الله ،ويعتق ُد  16.6%بوجود الله مع بعض الشكوك ،ويؤمن  4.3%بوجود الله أحياناً ،بينام
تدن اإلميان يف الكليات
املؤسسة (حيث ّ
يعتق ُد  19.2%بوجود ق ّو ٍة ُعليا .تأث ّر اإلميا ُن بالله بنوع
ّ
تبي أ ّن اإلميان كان أدىن يف ميدان العلوم املادية
يف (حيث ّ
ذات املستوى األعىل) وبالحقل املعر ّ
والبيولوجيّة من ميدان العلوم االجتامعية واإلنسانيات).

ديني أكرث من االعتقاد السائد وأ ّن األغلبية
ت ُش ُ
ري هذه النتائج إىل أ ّن األكادمييني يتمتّعون بتن ُّو ٍع ٍّ
ِض الدين .مع ذلك ،فإ ّن نسبة امللحدين والالأدريّني يف الوسط األكادميي يف الواليات
ال ت ُعار ُ
يحتاج إىل التفسري .قد
املتّحدة هي أكرب من النسبة املوجودة لدى عموم السكّان ،وهذا تفاوتٌ
ُ
يتمث ُّل أحد األسباب بالتح ُّيز ض ّد املؤمنني يف امليدان األكادميي؛ عىل سبيل املثال ،حينام ُسئل
ٍ
رصح  39.1%أنّهم سيكونون
شخص
علامء االجتامع عن استعدادهم لتوظيف
مسيحي إنجييلّ ،
ٍّ
نتائج ُمشابِه ٌة عىل ٍ
فئات دين ّي ٍة أخرى كاملسلمني أو املوارنة .قد
انطبقت
أقل استعدادا ً لتوظيفه ،وقد
ّ
ْ
ٌ
سبب آخر باعتقاد املؤمنني بآرا ٍء منط ّية اجتامعية سلب ّية تؤ ّدي بهم إىل األداء دون املستوى
يتمثّل
ٌ
لت كمربيل ريوس
توص ْ
املطلوب يف املهام العلمية وإىل فقدان االهتامم باتّباع حيا ٍة مهن ّي ٍة علم ّيةّ .
وغريها ( )2015إىل أ ّن املشارِكني غري املتديّنني يعتربون بأ ّن املؤمنني – خصوصاً املسيحيني –
وأقل وثوقاً بالعلم .حينام الحظ املشاركون املسيحيون هذه الفكرة النمطية ،أصبح
أقل كفاء ًة ّ
هم ّ
ّب استدالالً منطقياً (والتي ت ّم إظهارها بشكلٍ ُمضلِّلٍ عىل أنّها
أداؤهم أسوأ يف املهام التي تتطل ُ
«اختباراتٌ استداللي ٌة علميةٌ») أكرث من الوقت الذي مل تُذكَر فيه هذه الفكرة النمطية.
من غري الواضح إذا ما كان منط التفكري الديني والعلمي متعارضَ ْي من الناحية اإلدراكية .ت ُشري
يختلف عن
بعض الدراسات إىل أ ّن الدين يستفي ُد بشكلٍ أكرب من النمط التفكريي الحديس الذي
ُ
االستدالل التحلييل الذي يتّس ُم به العل ُم الطبيعي .من ناحي ٍة أخرى ،فإ ّن القبول باآلراء الالهوتية
ٍ
تشابهات يف
توصل علامء اإلدراك إىل وجود ُم
والعلمية معاً يعتم ُد عىل الوثوق بالشهادة ،وقد ّ
ٍ
ُ
امليداني الديني
كيانات خف ّي ٍة يف
األطفال والبالغون من خاللها الشهادة بوجود
الكيف ّية التي يفه ُم
ْ
والعلمي.
عالو ًة عىل ذلك ،فقد كان الالهوتيون من أمثال اآلباء واألساتذة الكنس ّيني تحليل ّيني للغاية يف
والديني قد تكون تح ُّيزا ً غرب ّياً حديثاً .ترب ُز
الحديس
كتاباتهم وأشاروا إىل أ ّن الرابطة بني التفكري
ّ
ّ
الحاجة إلجراء املزيد من األبحاث ليك نتحقّق فيام إذا كانت األمناط الفكريّة الدين ّية والعلمية
متنافر ًة جوهرياً.
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 .2العلم والدين يف املسيح ّية واإلسالم واهلندوس ّية
كام ذكرنا سابقاً ،فقد تركَّزتْ معظ ُم الدراسات حول العالقة بني العلم والدين عىل العلم يف
ُ
تتناول التعاليم الدينيّة األخرى ،ويهت ُّم نز ٌر
قليل فقط من املنشورات التي
املسيحيّة .طُ ِب َع عد ٌد ٌ
ري نسبياً من الدراسات بالعالقة بني العلم والدين يف األوساط غري املسيحية .مبا أ ّن العلم
يس ٌ
ٍ
عاءات ُمطلقة ،يس ُه ُل االفرتاض بأ ّن لقاءه مع التعاليم الدينيّة األخرى يُشبِه التفاعالت
الغريب يُق ِّدم ا ّد
امللحوظة يف املسيحيّة .ولكن مبا أنه توجد عقائ ٌد دينيّ ٌة مختلفة (مثالً ،يف التعاليم الهندوسية،
تام عن الخَلق وذلك بخالف املسيحيّة واليهودية) ،ومبا أ ّن العلم قد حظي
ال يتميّز اإلله بشكلٍ ٍ
ٍ
ٍ
تناقضات يف العالقة
مبسارات تاريخيّ ٍة ُمختلف ٍة يف الثقافات األخرىُ ،يكن للفرد أن يتوقّع وجو َد
معنى لهذا االختالف ،يُق ِّد ُم هذا
بني العلم والدين يف التعاليم الدينية املتن ّوعة .من أجل تقديم
ً
القسم نظر ًة عام ًة إىل العلم والدين يف املسيحيّة واإلسالم والهندوسية.

انبثقت املسيح ّية عن
توحيدي يُشك ُِّل أكرب ديان ًة يف يومنا الحايل ،وقد
إبراهيمي
املسيح ّية دي ٌن
ْ
ٌّ
ٌّ
اليهوديّة يف القرن األول امليالدي عىل يد مجموع ٍة من أتباع املسيح .يلتز ُم املسيحيون بالوحي
املؤكَّد املوصوف يف سلسل ٍة من النصوص الكنس ّية ،ويتأل ُّف هذا الوحي من العهد القديم الذي
يض ُّم نصوصاً موروث ًة من اليهودية ،والعهد الجديد الذي يض ُّم أناجيل ماثيو ،مرقص ،لوقا ،ويوح ّنا
(وهي رواياتٌ حول حياة املسيح وتعاليمه) ،باإلضافة إىل الحوادث وتعاليم الكنائس املسيح ّية
األوىل (مثالً ،أعامل ال ُر ُسل ،رسائل بولس)ِ ،
ُ
يتناول أحداثَ آخر الزمان.
وسفر الرؤيا الذي

ُ
الكتابي» نقط َة انطالقٍ مفيد ٍة
«مثال
نظرا ً إىل أهميّة نصوص الوحي يف الديانة املسيحية ،يُ َع ُّد
ْ
لبحث العالقة بني املسيحية والعلم .وفقاً لهذا املثال ،أظهر الله كيانه عرب «كتاب الطبيعة» بقوانينه
احتج أوغسطني ( )430-354أ ّن
املنتَظَمة و«الكتاب املق ّدس» برواياته التاريخيّة ورسده للمعجزات.
ّ
ّب املعرفة بالقراءة بينام ُيكن للمتعلّمني
كتاب الطبيعة هو أيرس االثنني أل ّن الكتاب املق ّدس يتطل ُ
كتاب الطبيعة .يف كتابه ( ،)Ambiguaقام ماكسيموس املعرتِف ()662-580
واألميِّني معاً أن يقرأوا
َ
املجسدة حيث ت ُظ ِه ُر الطبيعة
بتشبيه الكتاب املق ّدس والقانون الطبيعي بردائني يُحيطان بكلمة الله
َّ
إنساني َة املسيح بينام يُظ ِه ُر الكتاب املق ّدس ألوهيّته .خالل القرون ال ُوسطى ،بدأ يُ ُ
درك املفكِّرون
من أمثال هيو سانت فيكتور (حوايل  )1141-1096وبونافنتورا ( )1274-1221أ ّن كتاب الطبيعية
ليس واضحاً عىل اإلطالق .مبا أ ّن الخطيئة األوىل تُش ِّوهُ منطقنا وفه َمنا ،ما هي االستنتاجات التي
ح عن الحقيقة القُصوى؟ استخدم بونافنتورا َ
الكتابي
مثال
يستطي ُع البرش
استخالصها بشكلٍ صحي ٍ
َ
ْ
احتج بأ ّن الذنب
أصبحت عبارة «كتاب الطبيعة» مرادفاً للخَلق ،أي العالَم الطبيعي ،وقد
إىل درج ٍة
ْ
ّ
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ري قابلٍ للقراءة ،وترب ُز الحاجة
ِح فيه
يح ُ
ب عق َْل اإلنسان إىل الح ّد الذي يُصب ُ
ُ
كتاب الطبيعة غ َ
ج ُ
للكتاب املق ّدس النطوائه عىل التعاليم عن العالَم.

الكتابي.
ما زال يُجا ِد ُل املفكّرون املسيحيون يف ميدان العلم والدين حول كيف ّية ترابُط هذين
ْ
ِ
املعاص ويُ َع ُّد منهجاً
التطبيقي محاولة تفسري الكتاب املق ّدس عىل ضوء العلم
ُيث ُِّل املنحى
ّ
ٍ
نظريات علم ّية كاالنفجار
هرمنيوطيقياً لتأويل اإلنجيل حيث يتوقّع الفرد بأ ّن اإلنجيل يُن ّب ُئ عن
يحتج دينيس المورو ،فإ ّن العديد من عبارات اإلنجيل التي تبدو علم ّي ًة
الكبري أو التط ُّور .ولكن كام
ُّ
ليست أصغر الحبوب ،والنطف ال تتض ّمن أشخاصاً صغريي
هي باطل ٌة حيث إ ّن ح ّبة الخردل
ْ
ليست ُمسطّح ًة
الحجم ،وال يوجد سامء تفصل بني املاء عىل األرض واملاء يف الفضاء ،واألرض
ْ
أي هيئ ٍة معقول ٍة لد ْمج كتاب الطبيعة والكتاب املق ّدس سوف تقتيض املزيد
أو ُمستق ّرة .بالتايل ،فإ ّن ّ
من الفروقات الدقيقة والتعقيد .قام بعض علامء الدين من أمثال جون وِسيل ( )1791-1703باقرتاح
مصطلح
زيادة مصادر املعرفة وإضافتها إىل الكتاب املق ّدس والعلم .تُ ث ُِّل الرباع ّية الوِسل ّية (وهو
ٌ
مل يض ْعه وِسيل نفسه) التفاعل النشيط بني الكتاب املق ّدس ،والتجربة (ومن ضمنها املكتشفات
التجريب ّية للعلوم الطبيعية) ،والرتاث ،والعقل.

ج العلم والدين ،واتّجهوا نحو تفسري ُمكتشفات
حاول العديد من املفكّرين املسيحيني د ْم َ
العلوم الطبيعية -كنظريّة التط ّور أو نظريّة الفوىض -من الناحية الالهوت ّية ُمستخدمني مناذج الهوتية
احتج جون هاوت أ ّن النظرة الالهوت ّية
ثابتة كاإلميان الكالسييك ،وعقيدة اإلخالء ،وعقيدة الخَلق.
ّ
ٍ
ملكتشفات علم ّي ٍة كنظرية التط ُّور ،أي أ ّن اإلله املف ِّرغ
املتمثِّلة باإلخالء (تفريغ الذات) تُ ِّهد الطريق
مينح هذا العالَم ات ّساقاً ذاتياً وهذا بدوره
ويخلق عالَامً متميزا ً ومستقالً،
لذاته (أي الذي يح ُّد كيانه)
ُ
ُ
يُن ِت ُج كوناً ُمنظِّامً لنفسه .تتمثّل النظرة اإلبستمولوج ّية السائدة يف العلم والدين املسيحي بالواقع ّية
كل من الالهوت (الواقع ّية الالهوت ّية) والعلم (الواقع ّية العلم ّية).
ينطبق عىل ٍّ
موقف
النقدية ،وهي
ٌ
ُ
أدخل بربور هذه النظرة إىل أدبيات العلم والدين ،وقام علام ٌء الهوتيون كآرثر بيكوك ()1984
ٍ
ُ
وسط بني الواقعية
ووِنتزِل فان هويستني ( )1999بتطويرها.
تهدف الواقع ّية النقديّة إىل تقديم طريقٍ
البسيطة (أي العالَم كام نتص ّوره) والفلسفة الذرائعية (أي ك ْون تص ّوراتنا ومفاهيمنا ذرائع ّي ًة محضة).
جع الواقع ّية النقديّة عىل التأ ُّمل النقدي حول التص ُّور والعالَم وبالتايل فإنّها «نقدية» ،وتتّس ُم
ت ُش ّ
ج ٍ
هات متن ّوع ٍة يف أعامل املؤلِّفني املختلفني .عىل سبيل املثال ،قام فان هويستني بتطوير
بتو ّ
ٍ
شكلٍ
مفهوم عن العقالنية أىت بعد الفلسفة التأسيسية حيث ت ّم
ضعيف من الواقع ّية النقديّة ضمن
ٍ
تشكيل اآلراء الالهوتية من خالل عواملٍ اجتامع ّي ٍة وثقاف ّي ٍة وبيولوج ّي ٍة ُمتط َّورة .أ ّما موريف ،فقد قام
أي مقارب ٍة متكامل ٍة ينبغي أن
بتلخيص الرشوط العقائدية والعلمية ملقاربات العلم والدين واعترب أ ّن ّ
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تتامىش بشكلٍ عام مع العقيدة املسيحية  -وخصوصاً املبادئ الرئيسيّة كعقيدة الخَلق  -وأن تسري
يف نفس الوقت وفقاً للمالحظات التجريبية من دون تقويض التطبيقات العلمية.
احتج عد ٌد من املؤ ِّرخني بأ ّن املسيحي َة كانت عامالً أساسياً يف تط ُّور العلم الغريب .اعترب
ّ
واحتج عىل وجود اعتقا ٍد
بيرت هاريسون أ ّن عقيدة الخطيئة األوىل قد لعبت دورا ً مهامً يف ذلك
ّ
ِ
ُ
حواساً ساميةً ،وذكا ًء ،وفهامً.
ميتلك
املعاصة يُفي ُد بأ ّن آدم قبل سقوطه كان
رش يف أوائل الفرتة
منت ٍ
ّ
ّصت قدرتنا عىل القيام باالستنتاجات
أصبحت الحواس اإلنسانية ّ
نتيج ًة لهبوطه،
أقل فعاليةً ،وتقل ْ
ْ
أقل وضوحاً .مل يعد البرش بعد السقوط قادرين عىل االعتامد
الصحيحة ،وغدتْ الطبيعة بح ِّد ذاتها ّ
بشكلٍ
حرصي عىل استداللهم البديهي ليك يفهموا الطبيعة وأصبحوا بحاج ٍة لتكملة استداللهم
ٍّ
وحواسهم من خالل إجراء املالحظات مبساعدة ٍ
خاص ٍة كاملجهر واملِنظار الفليكّ .كام كتب
آالت
ّ
ّ
روبرت هوك يف مق ّدمة كتابه «الفحص املجهري» (« :)Micrographiaبسبب الفساد املستَ َمد،
ض لالنزالق يف جميع
املتأصل واملولود معه ،وبسبب تنشئته وحديثه مع الناس فإ ّن َّ
كل إنسانٍ مع ّر ٌ
ِّ
أنواع األخطاء...هذه هي املخاطر الكامنة يف عملية املنطق البرشي ،وال ُيكن أن تنبثق عالجاتها
جميعاً إال من الفلسفة الحقيقية وامليكانيكية والتجريبية (العلم املست ِند إىل التجربة)».
لعل إحدى التط ّورات الالهوت ّية األخرى التي س ّهلت تصاعد العلم الطبيعي كانت «إدانة باريس»
ّ
( )1277التي حظرت تعليم أو قراءة اآلراء الطبيعية الفلسفية التي كانت ت ُ َع ُّد بدع ًة كرسائل أرسطو
املادية .نتيج ًة لهذا األمر ،فتحت اإلدانة املجال الفكري للنظر أبعد من الفلسفة الطبيعية اليونانية
بعض فالسفة القرون ال ُوسطى كجون بوريدان (القرن الرابع عرش)
القدمية .عىل سبيل املثال ،كان ُ
يعتقدون باملبدأ األرسطي الذي يُفي ُد عدم إمكان ّية وجود الفراغ يف الطبيعة .ولكن حينام غدتْ هذه
الفكرة معقولة ،أصبح بإمكان الفالسفة الطبيعيني كإفانجليستا توريتشييل ( )1647-1608وباليز
باسكال ( )1662-1623إجراء التجارب عىل الضغط الج ّوي والفراغ.
ليك يق ّدموا أدل ًة إضاف ّي ًة عىل الدور التشكييل الذي لعبه الدين املسيحي يف تطوير العلم
الطبيعي ،أشار بعض املفكّرين إىل العقائد املسيحية التي كان يؤم ُن بها فالسفة طبيع ّيون بارزون
يف القرن السابع عرش .عىل سبيل املثال ،كتب كالرك ما ييل« :حينام تستثني الله من تعريف العلم
الطبيعي ،فإنّك تقو ُم من خالل حرك ٍة واحد ٍة باستبعاد أعظم الفالسفة الطبيعيني يف ما يُس ّمى بالثورة
الحص».
العلمية وهم :كِبلِر ،كوبرنكوس ،غاليليو ،بويل ،ونيوتن عىل سبيل املثال ال
ْ

أ ّما مفكّرون آخرون ،فإنّهم يذهبون إىل ح ّد اال ّدعاء بأ ّن املسيح ّية كانت فريد ًة ومه ّم ًة يف تحفيز
رب رودين ستارك ( )2004أ ّن الثورة العلمية كانت بالفعل تط ّورا ً بطيئاً وتدريجياً
الثورة العلمية .يعت ُ
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ُ
تعرتف باملساهامت
انبثق عن الالهوت املسيحي يف القرون ال ُوسطى .ولك ّن هكذا ا ّدعاءات ال
الحقيقية للعلامء املسلمني واليونانيني (عىل سبيل املثال ال الحرص) يف عملية تط ُّور العلم
ِ
املعاص .بالرغم من هذه التفاسري اإليجابية للعالقة بني العلم والدين يف املسيحية ،ما زالت
توجد مصاد ٌر للتوت ُّر املستمر .عىل سبيل املثال ،ما زال األصوليون املسيحيون يرفعون أصوات
املعارضة ض ّد نظرية التط ُّور.
ِ
املعاصة بني العلم والدين
 .3الروابط

يشتمل العمل الحايل يف ميدان العلم والدين عىل سع ٍة من املوضوعات ومن ضمنها اإلرادة
ُ
ش علامء الالهوت الطبيعي املعارصون وجود
الح ّرة ،األخالق ،الطبيعة البرشيّة ،والوعي .يُنا ِق ُ
الدقّة يف العالَم  -وعىل وجه الخصوص أدلّة التصميم التي تعتم ُد عىل هذه الدقّة  -وتفسري علم
الكون املتع ّدد ،ومعنى االنفجار الكبري .عىل سبيل املثال ،قام مفكّرون من أمثال هاد هادسون
( )2013باستكشاف الفكرة التي ت ُفي ُد بأ ّن الله قد خلق أفضل األكوان املمكنة عىل اإلطالق .يف ما
ييل ،نُق ّد ُم نظر ًة عامة ملوضو َع ْي قد أثارا اهتامماً وجدالً كبريا ً خالل العقود املاضية وهام :الفعل
اإللهي (ومسألة الخَلق التي ترتب ُ
ط به بشكلٍ وثيق) ومنشأ اإلنسان.
أ) الفعل اإللهي والخَلق
قبل أن يقوم العلامء بتطوير آرائهم حول علم الكون ونشأة العامل ،كانت الثقافات الغرب ّية
ُ
متتلك عقيد ًة تفصيل ّي ًة حول الخَلق تعتم ُد عىل النصوص اإلنجيلية (مثالً :أول ثالثة فصول من سفر
تحمل هذه العقيدة السامت املرتابِطة
ُ
التكوين وسفر الرؤيا) وكتابات اآلباء الكنس ّيني كأوغسطني.
التالية:

ألي موا ٍد موجود ٍة سابقاً لصنع
أوالً ،ابتدع الله العالَم من ال يشء ،أي بتعبريٍ آخر ،مل يحتاج الله ِّ
العالَم وذلك عىل خالف خالق الكون املادي (يف الفلسفة اليونانية) الذي خلق العالَم من املادة
الفوضويّة املوجودة ُمسبقاً .ثانياً ،يختلف الله عن العالَم ،فالعالَم ليس ُمساوياً له أو جزءا ً منه (عىل
خالف مذهب الحلول ّية أو وحدة الوجود) وليس انبعاثاً (رضورياً) صادرا ً عن وجود الله (عىل
خالف األفالطونية الجديدة) .يف الواقع ،خلق الله العالَم بإراد ٍة ح ّرة ،وهذا يُ ِ
حدثُ انسجاماً جذرياً
بني الخالق واملخلوق حيث إ ّن العامل يعتم ُد بشكلٍ
اإلبداعي وقيمومته
جذري عىل فعل الله
ٍّ
ّ
يحتاج الله بنفسه للخَلق .ثالثاً ،تُفي ُد عقيدة الخلق بأ ّن املخلوقات تتمتّع بالخري الجوهري
بينام ال
ُ
رش ولك ّن الله ال يتس ّبب بحدوث هذا
(وهذا ما يؤكّده سفر التكوين مرارا ً) .يحتوي العالَم عىل ال ّ
رش بشكلٍ مبارش .باإلضافة إىل ذلك ،ال يُحافظ الله عىل املخلوقات بدون فاعل ّي ٍة ذات ّي ٍة من ِقبله
ال ّ
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بل يقوم بدو ٍر ف ّعا ٍل من خالل األفعال اإللهية الخاصة لرعاية املخلوقات (املعجزات والوحي).
ٍ
وأرض جديدة ،وبهذه الطريقة سوف
رابعاً ،أع ّد الله األمور لنهاية العالَم وسوف يقو ُم بخلق ج ّن ٍة
رش.
يُستَ ُ
أصل ال ّ
ترتبط بعقيدة الخلق آرا ٌء حول الفعل اإللهي .وعاد ًة ما يقو ُم علامء الالهوت بالتفريق بني الفعل
فق عليه بشكلٍ عام حول هذين املفهو َمني يف
اإللهي العام والخاص .لألسف ،ال يوجد
ٌ
تعريف متّ ٌ
ين الالهوت أو العلم والدين .تتمث ُّل إحدى وسائل التمييز بينهام يف اعتبار أ ّن الفعل اإللهي العام
ميدا ّ
هو الخلق وقوام الواقع ،أ ّما الفعل اإللهي الخاص فهو مجموع األفعال الصادرة عن العناية اإللهية
ٍ
يسمح هذا التمييز للمخلوقات
أوقات وأماكنٍ مع ّين ٍة كاملعجزات وإلقاء الوحي إىل األنبياء.
يف
ُ
بكل تفصيلٍ يف عامل الخلق .بالرغم
ري إىل أ ّن الله ال يتحكّم بشكلٍ دقيقٍ ِّ
بأن تكون ُمستقلّ ًة ويُش ُ
من ذلك ،فإ ّن هذا التفريق ليس دامئاً
واضح املعامل ألنّه يصعب تحديد ك ْون بعض الظواهر فعالً
َ
إلهياً عاماً أو خاصاً .عىل سبيل املثال ،يبدو أ ّن مسألة القربان املق ّدس يف املذهب الكاثولييك
(حيث يُصبح الخبز والخمر جسد املسيح ودمه) أو بعض معجزات الشفاء خارج الكتاب املق ّدس
تشتمل عىل نو ٍع
ُ
هي اعتيادي ٌة مبا فيه الكفاية لتكون جزءا ً من الفعل اإللهي العام ولكن يبدو أنّها
من التدخُّل اإللهي الخاص من ِقبل الله .قام ألستون ( )1989بالتفريق بني األفعال اإلله ّية املبارشة
وغري املبارشة حيث اعترب بأ ّن األفعال املبارشة تجري دون استخدام األسباب الطبيعية بينام تتحقّق
األفعال غري املبارشة من خالل األسباب الطبيعية .باالستفادة من هذا التفريق ،يوجد أربعة أنوا ٍع من
رصف يف العامل عىل اإلطالق ،أو الترصف بشكلٍ
األفعال التي ُيكن أن يُجريها اللهُ :يكنه عدم الت ُّ
رش فقط ،أو الترصف بشكلٍ غري مبارش فحسب ،أو الترصف بشكلٍ مبارش وغري مبارش معاً.
مبا ٍ

أي ح ٍّد
يف أدبيات العلم والدين ،يوجد سؤاالن رئيسيان حول الخلق والفعل اإللهي .إىل ِّ
ُيكن أن تتطابق العقيد ُة املسيح ّية عن الخلق واآلراء التقليديّة عن الفعل اإللهي مع العلم؟ كيف
ُيك ُن فه ُم هذين املفهو َم ْي ضمن إطا ٍر علمي ،مثالً :ماذا يعني قيام الله بالخلق والفعل؟ ينبغي
رصح بيش ٍء عن عمر األرض وال تُح ِّدد منطاً من الخلق ،وهذا
أن نُالحظ بأ ّن عقيد َة الخلقِ ال ت ُ ّ
يسمح بوجود نطاقٍ واسعٍ من اآلراء املمكنة ضمن العلم والدين حيث ت ُ َع ُّد نظريّة خلق األرض
ُ
تتطابق مع الكتاب املق ّدس .بالفعل ،فإ ّن بعض النظريات العلمية
الفت ّية واحد ًة من اآلراء التي
ُ
ِ
متناسب ًة
كنظريّة االنفجار الكبري التي اقرتحها أل ّول م ّر ٍة الراهب البلجييك جورج ليميرت ( )1927تبدو
تنص عىل أ ّن الكون قد تشكّل
مع عقيدة الخلق حيث يظهر دع ُمها ملبدأ الخلق من العدم ألنّها ُّ
من وضعٍ اتّسم بغاية الحرارة والكثافة منذ نحو  13.8مليار سنة بالرغم من أ ّن بعض الفالسفة قد
زمني.
عارضوا التفسري الذي يُفي ُد بأ ّن الكون له مبدأٌ ّ
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املحصلة النهائية لالكتشافات العلمية منذ القرن السابع عرش بحسب املنهج الغريب بإبعاد
ّلت
متث ْ
ّ
الله بشكلٍ
متنام إىل الهامش ،وقد تحقّق خ ْرق العلم مليدان الدين (املسيحي تحديدا ً) عرب طريقني:
ٍ
أوالً :قامت االكتشافات العلمية  -من الجيولوجيا ونظريّة التطور عىل وجه الخصوص  -بتح ّدي
البيانات اإلنجيلية حول مسألة الخلق وحلّت مكانها .بينام ال تحتوي عقيد ُة الخلق عىل تفاصيلٍ
جة .ثانياً ،يبدو أ ّن املفهوم الصادر عن القوانني
بح ّ
حول كيفيّة الخلق وزمانه ،إال أ ّن اإلنجيل كان يُعتَ َ ُ
العلمية للفيزياء يف القرنني السابع عرش والثامن عرش مل يرتك مجاالً للفعل اإللهي الخاص .سوف
ِ
املعاصة للعلم والدين.
نناقش هذين التحديّني يف ما ييل مع حلو ٍل مقرتح ٍة يف األدبيات
عادةً ،يعتمد املفكّرون املسيحيون عىل اإلنجيل كمصد ٍر للمعلومات التاريخية ،ولك ّن التفسري
اإلنجييل لقصص الخلق  -وعىل وجه الخصوص القصص الواردة يف أول فصلني من سفر التكوين
(وبعض الفقرات األخرى املتناثرة كتلك الواردة يف سفر أيوب) -يبقى مليئاً بالصعوبات .هل ينبغي
شعري؟ وماذا نفعل بحقيقة وجود االختالف
مجازي أو
تاريخي أو
بأسلوب
تفسري هذه النصوص
ٍ
ّ
ٍّ
ٍّ
يف ترتيب الخلق ضمن هذه القصص؟ قام جيمز آرش ( ،)1656-1581رئيس األساقفة األنغليكانيني،
باستخدام اإلنجيل ليك يح ّدد أ ّن بد َء الخلق كان يف السنة  4004قبل امليالد .بالرغم من أ ّن هذه
التفاسري الحرف ّية لقصص الخلق يف اإلنجيل مل تكن نادر ًة وما زال يتّبعها املؤمنون بنظريّة خلق
األرض الفت ّية يف يومنا الحايل ،إال أنّه سبق وقام علامء الالهوت قبل آرش بتقديم تفاسريٍ بديل ٍة وغري
ِحرف ّي ٍة للمضامني اإلنجيلية .منذ القرن السابع عرش فصاعدا ً ،تع ّرضت عقيدة الخلق يف املسيحية

للضغط من علم الجيولوجيا حيث أشارت االكتشافات إىل أ ّن عمر األرض هو أكرب بكثري من 4004
عام قبل امليالد .من القرن الثامن عرش ،قام فالسف ٌة طبيعيون من أمثال ميليه ،المارك ،تشيمربز،
ٍ
نظريات تحويل ّي ٍة (ما يُس ّمى اليوم تط ُّورية) تبدو غري متطابق ٍة مع تفاسري الكتاب
وداروين باقرتاح
نقاش
ٌ
املق ّدس حول الخلق املم ّيز لألنواع .بعد نرش كتاب داروين «أصل األنواع» ( ،)1859نشأ
مستم ٌر حول كيف ّية إعادة تفسري عقيدة الخلق عىل ضوء نظريّة التط ُّور.

قام تيد بيرتز ومارتينيز هيولِت ( )2003بتحديد نطاق الفعل اإللهي من أجل توضيح املواقف
ِ
املعاصة للعلم والدين ،وف ّرقا بني بُع َدين
املختلفة حول الخلق والفعل اإللهي يف األدبيات
يف هذا النطاق وهام :درجة الفعل اإللهي يف العالَم الطبيعي وهيئة التفاسري السبب ّية التي ترب ُ
ط
يقف املؤمنون بالخلق الذين يعتقدون
الفعل اإللهي بالعمليات الطبيعية .يف أحد الطرفنيُ ،
بأ ّن الله قد خلق العالَم وقوانينه األساسية وأنّه يقو ُم أحياناً بأفعا ٍل إله ّي ٍة مم ّيز ٍة (املعجزات) التي
أي دو ٍر لالنتقاء الطبيعي يف أصل األنواع .يف عقيدة
تتدخّل يف نسيج القوانني ،ويُنكرون وجو َد ِّ
تقبل النظريّة األوىل بعلم
الخلق ،توجد نظريّة خلق األرض القدمية ونظريّة خلق األرض الفت ّيةُ .
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ترفض النظرية الثانية االثنني معاً .إىل جانب
الجيولوجيا ولك ّنها ترفض البيولوجيا التط ّورية بينام
ُ
عقيدة الخلق ،تر ُد مسأل ُة التصميم الذيك التي تؤكّ ُد عىل التدخُّل اإللهي يف العمليات الطبيعية.
يعتق ُد املؤمنون بالتصميم الذيك يف عملية الخلق بأ ّن الدليل عىل هذا التصميم يق ُع يف التعقيدات
غري القابلة لالختزال الكامنة يف الكائنات الحيّة ،وعىل هذا األساس يستنتجون وجو َد التصميم
والهدفية .كغريهم من املؤمنني بقضيّة الخلق ،يُنكرون وجو َد دو ٍر مهمٍ لعمليّة االنتقاء الطبيعي
ألسباب سياسيّة ،ال
يل للفعل اإللهي.
ٍ
يف تشكيل التعقيد العضوي ويؤكّدون عىل التفسري التد ُّ
خ ّ
ب الفصل الدستوري بني
يُح ّددون بأ ّن املص ّمم الذيك الذي يؤمنون به هو الله ألنّهم يأملون تج ُّن َ
الكنيسة والدولة يف الواليات املتّحدة الذي يحظ ُر تعليم العقائد الدينيّة يف املدارس الرسميّة.
يل تجاه الفعل اإللهي
أ ّما علامء التط ّور املؤمنون بالله ،فإنّهم يتّخذون منهجاً غري تد ّ
خ ٍّ
رش عرب قوانني الطبيعة (االنتقاء الطبيعي مثالً) .عىل
ويعتربون بأ ّن الله
يخلق بشكلٍ غري مبا ٍ
ُ
حب للغري وأ ّن
سبيل املثال ،يعت ُ
رب عامل الالهوت جون هاوت ( )2000بأ ّن العناية اإلله ّية هي ٌّ
االنتقاء الطبيعي وغريه من العمليات الطبيعية هي تجلياتٌ لهذا الحب ألنّها تدع ُم االستقالل
والحرية .بالرغم من أ ّن علامء التط ُّور املؤمنني بالله يسمحون مبقدا ٍر من الفعل اإللهي الخاص
تجسد املسيح -إال أ ّن الربوب ّيني من أمثال مايكال كوري ( )1994يعتربون أنّه
–خصوصاً معجزة ُّ
ني الطبيعة وتركها تجري كالساعة من دون
فعل
يوجد فقط ٌ
إلهي عام :أي أ ّن الله قد وضع قوان َ
ٌ
يف من ِقبله .بالرغم من ذلك ،فإ ّن مذهب الربوب ّية بعي ٌد جدا ً عن املادية األنطولوج ّية
تد ُّ
خلٍ إضا ٍّ
التي ت ُفي ُد بأ ّن العامل املادي هو وحده املوجود.
تأثّرتْ اآلرا ُء حول الفعل اإللهي بالتط ّورات الفيزيائيّة وتفسرياتها الفلسفية .يف القرن السابع
عرش ،قام الفالسفة الطبيعيون من أمثال روبرت بويل وجون ويلكينز بتطوير نظر ٍة ميكانيكية إىل
العالَم ت ُفي ُد بأ ّن العمليات النظام ّية والقانونية هي التي تحكمه .ولك ّن القوانني الثابتة قد شكّلت
ٍ
مل مح َّد ٍد
رصف يف عا ٍ
صعوبات أمام مفهوم الفعل اإللهي الخاص ،إذ كيف ُيك ُن لله أن يت ّ

بالقوانني؟ إحدى أساليب النظر إىل املعجزات واألشكال األخرى من الفعل اإللهي الخاص
ُهمل القوانني الطبيعية بطريق ٍة ما .عىل سبيل املثال ،ع ّرف ديفيد
هي اعتبارها أفعاالً ت ُعل ُّق أو ت ُ
ٍ
يئ»،
هيوم املعجزة
كـ«انتهاك إلحدى قوانني الطبيعة مبشيئ ٍة مح ّددة لإلله أو تدخُّل فاعلٍ غري مر ّ
ٍ
كـ«انتهاك لقانونٍ
طبيعي من ِقبل اإلله» .عاد ًة ما
وبعده ،قام ريتشارد سوينبورن بتعريف املعجزة
ٍّ
رب بأ ّن العالَم مح َّد ٌد سببياً وبالتايل عىل
يوصف مفهوم الفعل اإللهي عىل أنّه تدخُّيل ،والتدخُّلية تعت ُ
الله أن يفتح املجال أمام األفعال اإلله ّية الخاصة .ولكن عىل النقيض من ذلك ،تقتيض أشكال
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الفعل اإللهي غري التدخليّة أ ّن العالَم يف إحدى مستوياته هو غري مح َّد ٍد سببياً وبالتايل يستطي ُع الله
رصف من دون تعليقٍ أو إهام ٍل لقوانني الطبيعة.
الت ُّ
رشح آليات الطبيعة عىل ضوء القوانني الفيزيائية الدقيقة يف الداللة
يف القرن السابع عرش ،أفاد
ُ
عىل عبقريّة املص ّمم اإللهي .وصل دليل التصميم إىل ذروته خالل القرن السابع عرش وأوائل
القرن الثامن عرش ،وليس مع إصدار كتاب ويليام باييل «الالهوت الطبيعي» ( )1802الذي يُ َع ُّد
صوتاً متأخرا ً يف الجدال حول دليل التصميم .عىل سبيل املثال ،اقرتح سامويل كالرك وجو َد برهانٍ
يل منبثقٍ من التصميم وذلك من خالل الرجوع إىل علم نيوتن ،ون ّبه إىل وجود «االنتظام
استدال ٍّ
ٍ
انحراف
أي
الرائع لحركات جميع الكواكب من دون أفالك التدوير ،واملحطات ،واالرتدادات أو ّ
ٍ
ارتباك عىل اإلطالق».
أو

إحدى االستنتاجات األخرى التي أشارت إليها الفيزياء الجديدة املستندة إىل القوانني هي
أنّه باستطاعة الكون الجريان بي ٍ
رس من دون الحاجة إىل تدخُّل اإلله .يبدو أ ّن فهم الكون بطابعٍ
حتمي وعىل أنّه محكو ٌم من قبل القوانني السببيّة الحتميّة – كام أبرزه البالس ( )1827-1749مثالً
ٍّ
أي مجا ٍل للفعل اإللهي الخاص الذي يُ َع ُّد عنرصا ً رئيسياً يف العقيدة املسيحية املتمثّلة
 مل يرتك َّبالخلق .اعرتض نيوتن عىل هذه التفاسري يف ملحق كتابه  Principiaيف 1713هـ واعترب أنّه ُيكن
رشح حركة الكواكب وفقاً لقوانني الجاذبيّة إال أ ّن مواقع مداراتها ومواقع النجوم التي تبتعد مبا فيه
احتج ألستون (- )1989
الكفاية حيث ال تؤث ّر عىل بعضها من ناحية الجاذبيّة تقتيض تفسريا ً إلهياً.
ّ
عىل خالف املفكّرين من أمثال بولكينغهورن ( - )1998أ ّن الفيزياء امليكانيكيّة قبل القرن العرشين
محتوم بشكلٍ تام ووجود العلم
مل
تطابقت مع الفعل واإلرادة الح ّرة اإللهية .حينام
ُ
ٍ
ْ
نفرتض وجود عا ٍ
اإللهي الكيلُ ،يكن أن يقوم الله بوضع الرشوط األوليّة وقوانني الطبيعة بطريق ٍة ت ُحقّق خططه،
ٍ
إلهي غري مبارش.
حدث هو ٌ
كل
يك يكو ُن ُّ
مل ميكاني ٍّ
ويف هكذا عا ٍ
فعل ٌّ
قامت أوجه التق ُّدم يف الفيزياء يف القرن العرشين ـ ومن ضمنها نظريات النسب ّية العامة والخاصة،
ْ
ونظريّة الفوىض ،ونظريّة الكم ـ برفض النظر إىل الخلق كآلية الساعة امليكانيكية .يف النصف
األخري من القرن العرشين ،ت ّم استكشاف نظريّة الفوىض وفيزياء الكم كوسائلٍ ممكن ٍة إلعادة تفسري
الفعل اإللهي .اقرتح جون بولكينغهورن ( )1998بأ ّن نظرية الفوىض ال ت ُق ِّدم حدودا ً إبستمولوجي ًة
ملا ُيكن أن نعرفه عن العالَم فحسب ،بل ت ُوفِّ ُر للعاَم أيضاً «انفتاحاً أنطولوجياً» حيث ُيكن لله
ٍ
انتهاك لقوانني الطبيعة .تكم ُن إحدى صعوبات هذا النموذج يف انتقاله من معرفتنا
رصف دون
أن يت ّ
ري مح ّدد ٍة فعالً أو
بالعامل إىل االفرتاضات حول ماه ّية العامل :هل تعني نظريّة الفوىض أ ّن النتائج غ ُ
رصف يف الحوادث
أنّنا كب ٍ
رش محدودين ال نستطيع التن ُّبؤ بها؟ اقرتح روبرت راسل ( )2006أ ّن الله يت ّ
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رش يف الطبيعة من دون نقض قوانينها ،وبالتايل يكو ُن
الكميّة ،وهذا يسمح له أن يعمل بشكلٍ مبا ٍ
يل .مبا أنّه ال توجد أسباب طبيع ّي ٌة ف ّعال ٌة عىل املستوى الك ّمي وفقاً لتفسري
هذا النموذج غري تد ُّ
خ ٍّ
كوبنهاغن مليكانيكيا الكم ،يت ّم اختزال الله يف األسباب الطبيعية ،وقد لخّص موريف ()1995
رصف الله يف الفضاء الذي يوفّره عدم التحديد الكمي .لقد
منوذجاً تصاعدياً مامثالً حيث يت ّ
أطلقت
القت هذه املحاوالت لتحديد أفعال الله ضمن ميكانيكيا الكم أو نظرية الفوىض – والتي
ْ
كانت تسمح
عليها ليديا جايغر «الفيزيائية زائد الله»  -نقدا ً شديدا ً ،فمن غري الواضح يف النهاية إذا
ْ
ين الح ّر فضالً عن الفعل اإللهي الذي ال نعرف الكثري عنه .إىل
نظرية الكم بحدوث الفعل اإلنسا ّ
احتج ويليام كارول ( )2008استنادا ً إىل الفلسفة التومائ ّية عىل أ ّن املفكّرين من أمثال
جانب هذا،
ّ
موريف وبولكينغهورن قد أخطآ عىل مستوى املقولة ،فالله ليس سبباً بنفس الطريقة التي تكو ُن فيها
رصف
املخلوقات أسباباً فيتنافس مع األسباب الطبيعية ،وال يحتاج الله إىل عدم التحديد ليك يت ّ
رئييس يدع ُم ويضع األساس لألسباب الثانوية.
كسبب
يف العامل ،بل إ ّن الله
ٍ
ٍّ

الحل مع مذهب الحتم ّية (حيث ال تهم كثريا ً التفاصيل الدقيقة للفيزياء وفقاً
ّ
يتوافق هذا
بينام
ُ
لهذه النظرة) ،إال أنّه يُش ِّوش الفارق بني الفعل اإللهي العام والخاص .عالو ًة عىل ذلك ،فإ ّن عقيدة
التجسيد ت ُشري إىل أ ّن فكرة كون الله ضمن األسباب الطبيعيّة ليست غريب ًة يف الالهوت وأ ّن الله
رصف أحياناً
كسبب طبيعي.
ٍ
يت ّ
ٌ
جدال حول الدرجة التي تكو ُن فيها العشوائيّة ميز ًة أصيل ًة للخلق وكيف يرتابط الفعل
برز
اإللهي مع الصدفة .ت ُشك ُِّل الصدفة والعشوائ ّية خصائص مه ّم ٍة يف نظريّة التط ّور (أي االستبقاء غري
العشوايئ لالختالفات العشوائية) .يف تجرب ٍة فكريّ ٍة شهرية ،تخ ّيل غولد أنّه بإمكاننا إرجاع رشيط
أي يش ٍء يُشبه
الحياة إىل زمن «طَفل بورغيس» (أي منذ  508مليون سنة) ،ولك ّن فرصة وصولنا إىل ِّ
الكائنات الحيّة يف زمننا الحايل هي ضئيل ًة إىل درجة االنعدام.
ري بالنتينغا
وفقاً للتفسري اإللهي ،قد تكو ُن العشوائ ّية بُعدا ً ظاهرا ً فقط للخلق أو ميز ًة أصيلة .يُش ُ
كل طفر ٍة يف عملية التط ُّور.
يئ للدليل ،وهناك إمكانيّة بأ ّن الله قد هدى َّ
إىل أ ّن العشوائية تفس ٌ
ري فيزيا ٌّ
بهذه الطريقة ،يكون الله قد هدى مسرية التاريخ التط ُّوري عرب التس ُّبب بإحداث الطفرات الصحيحة
أفضت إىل النتائج التي توخّاها.
يف الوقت املناسب وبالتايل قام بحفْظ أشكال الحياة التي
ْ
بعض املفكّرين أ ّن العشوائية هي ميز ٌة أصيلة يف التصميم وليست
رب
ُ
من ناحي ٍة أخرى ،يعت ُ
يئ خادع .يكم ُن التح ّدي الذي يُواجههم يف تفسري كيف ّية تطابُق العناية اإللهية مع
مج ّرد مظه ٍر فيزيا ٍّ
العشوائية الفعليّة (وفق نظرة مذهب الربوبيّةُ ،يكن للفرد أن يقول ببساط ٍة بأ ّن الله قد أنشأ الكون
ولك ّنه مل يتدخّل يف مجراه ولك ّن هذا الخيار ليس ُمتاحاً أمام املؤمنني باأللوهيّة ،ومعظم املفكّرين
يف ميدان العلم والدين هم مؤمنون وليسوا ربوبيني).
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الدين والذكاء االصطناعي
ملن األصالة :لإلنسان أم إلبداعه؟

عيل رضا قامئي نيا

[*]

يتناول هذا البحث واحد ًة من القضايا املعرف ّية التي أخذت مساح ًة ب ّين ًة من الجدل منذ عرص
التنوير إىل يومنا هذا ،عنينا بها عالقة الدّ ين بالتح ّوالت العلم ّية الكربى وال سيام ما يعني قضية
الذكاء االصطناعي.
يتمحور البحث حول السؤال املركب التايل:
ما هو التأثري الذي يرتكه االدّعاء القائل( :إنَّ الحاسوب اآليل يفكّر ،أو إنّ اليشء الوحيد
الذي يستطيع التفكري هو الحاسوب اآليل) ،يف بعض معتقداتنا الدين ّية؟ وبالتايل ،هل يتعارض
هذا االدّعاء مع مضامني النصوص الدين ّية؟

المحرر

يف ما يتعلّق بالذكاء هناك ادعاءان ها ّمان ،وهام :إن البعض ي ّدعي أ ّن الحاسوب اآليل يفكّر

الحقيقي للكلمة (فرضيّة النظام الرمزي)[[[ .والبعض اآلخر يدّعي أ ّن الذي يفكّر إنّا هو
باملعنى
ّ
الحاسوب اآليل (فرض ّية النظام الرمزي القوي)[[[ .كام أنّ النصوص الدين ّية تستند يف بعض املوارد
ٍ
واحد؟ وهل ميكن لل ّدين
إىل التفكري والتعقّل .فهل يُستعمل التفكري يف كال املوردين مبعنى
والنصوص الدين ّية أن تُظهر بعض االختالفات بني اإلنسان والحاسوب اآليل؟
*ـ عضو اللجنة العلمية يف (بژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسالمي) .عامل دين ومن املحققني والباحثني يف املركز اإلسالمي للدراسات
االسرتاتيجية للعتبة العباسية.
ـ تعريب حسن عيل مطر.
[1]. The symbol system hypothesis.
[2]. The strong symbol system hypothesis.
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الكلامت املفتاح ّية :ال ّدين ،الذّكاء ،الذّكاء االصطناعي ،فرضيّة ال ّنظام ال ّرمزي ،فرضيّة ال ّنظام
القوي ،التعقّل ،الغرفة الصين ّية.
ال ّرمزي
ّ
إ ّن الذكاء االصطناعي[[[ الذي يُطلق عليه يف بعض األحيان ( )AIاختصارا ً ،يُع ّد واحدا ً من
جب .وقد أحدث ظهور الحاسوب اآليل قفزات
أكرث الفروع الفلسفيّة التحقيقيّة إثار ًة لالنبهار والتع ّ
ٍ
تساؤالت
ملحوظ ًة جدا ً يف حياة البرش ،وكان لحقل الفلسفة نصيبه من ذلك .فقد أثار الفالسفة
فلسف ّي ٍة كثري ٍة حول اختالف ذكاء اإلنسان عن ذكاء الحاسوب اآليل ،وقد أفضت جميع هذه
التساؤالت إىل طرح بحث <الذّكاء االصطناعي>.
إ ّن الغاية من <الذكاء االصطناعي> هي فه ُم طبيعة الذكاء البرشي من خالل دراسة تركيبة الربامج
حل املسائل بواسطة الحاسوب اآليل .يذهب املتخصصون يف هذا الحقل
الحاسوب ّية ،وطريقة ّ
إىل االعتقاد بأ ّن من شأن هذه الدراسة أن توضّ ح أسلوب وطريقة عمل وجزئيات الذكاء البرشي.
والصلة بني هذا الحقل وال ّدين يع ّد من أحدث حقول أبحاث <العلم والدين>.
إ ّن دراسة العالقة
ّ
وقبل الدخول يف هذا البحث ال ب ّد من بيان بعض األمور العامة والكليّة بشأن الذكاء االصطناعي.
مصطلح الذكاء
كل يش ٍء بيان مراد املتخصصني يف الذكاء االصطناعي من مصطلح <الذكاء> [[[؛
يجب قبل ّ
وذلك بسبب االختالف التام لرؤيتهم تجاه مقولة الذكاء واملفاهيم املرتبطة به ،مثل :العقل والذهن
وما إىل ذلك .واليوم نج ُد يف العلوم الراهنة استعامالً واسعاً ملصطلح الذكاء يف علم ال ّنفس،
حيث يبحث علامء ال ّنفس يف حظوظ األشخاص من الذكاء واألمور املرتبطة به .وأ ّما يف الذكاء
ٌ
مختلف لهذا املصطلح (.)Desouza, 2002, p. 27
واستعامل
توظيف
االصطناعي فهناك
ٌ
ٌ

ٍ
يل للذكاء .ويف العادة يبدي الفالسفة
كل يش ٍء ـ تقديم
يف الذكاء االصطناعي يت ّم ـ قبل ِّ
تعريف عم ٍّ
ميالً أكرب إىل التعاريف املفهوميّة ،ويسعون إىل إيضاح مفهوم الذكاء والعقل وما إىل ذلك .يف حني
تخصهم ـ مييلون إىل التعريف العميل .ومن
وألسباب
املتخصصني يف الذكاء االصطناعي ـ
أ ّن
ٍ
ّ
ّ
بني تلك األسباب أ ّن ال ّنزاعات املفهوم ّية ال تنطوي عىل فائد ٍة تذكر ،وغالباً ما تكون نتائجها عقيمة.
فإذا أردنا العثور عىل طبيعة وماه ّية العالقة واالرتباط بني <الذكاء> و<التفكري> من خالل تعريف
لفظي ال نهاية له .إذ
مفهوميهام ،لرنى ما إذا كان الذكاء هو التفكري أم ال ،فإننا سندخل حينها يف نزا ٍع
ٍّ
[1]. Artificial Intelligence.
[2]. Intelligence.
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ٍ
ٍ
ال ّ
واحد،
مفهومي بني هاتني املفردتني ،وال ميكن لهام أن تشريا إىل يش ٍء
اختالف
شك يف وجود
ٍّ
وبذلك فإنّهم ال ي ّدعون التساوي املفهومي بني هاتني الكلمتني .بل إنّهم ـ كام سيأيت توضيحه الحقاً
ـ يذهبون إىل االعتقاد بأ ّن هذين املصطلحني يشريان إىل حقيق ٍة قابل ٍة للتقييم.
ويف إطار تحديد معنى الذكاء ق ّدم أالن تورينج[[[ ـ وهو من طالئع بحث الذكاء االصطناعي ـ
يف معرض بيان األهداف العمل ّية التي ينشدها من وراء الذكاء االصطناعي ،تعريفاً مقبوالً بالنسبة
إىل الجميع .وكان الدافع من وراء طرح هذا املالك يرمي ـ كام أسلفنا ـ إىل تج ّنب ال ّنزاعات
اللّفظيّة واألبحاث الفلسفيّة العقيمة .لقد أدرك تورينج أنّه ال يستطيع من خالل الخوض يف األبحاث
الفلسفيّة السائدة بشأن هذه الكلمة أن يقيم ارتباطاً بني وظائف اآلالت والذهن البرشي .ومن هنا
ٍ
بسيط يف
التخل عن املسائل اللفظ ّية واملفهوم ّية يف هذا الشأن ،وتقديم اختبا ٍر
ّ
يقرتح تورينج
ٍ
هذا املجال ،ونعمل بعد ذلك عىل دراسة ذات اآللة بشكلٍ
وملموس .كام توقع أ ّن أجهزة
عيني
ٍّ

ح ،وأ ّن التعاريف املخالفة
الحاسوب اآليل ستخرج ـ حتى عام  2000م ـ من هذا االختبار بنجا ٍ
ستبدو عندها فاقد ًة للمعنى.
إ ّن اختبار تورينج يقوم عىل أساس لعب ٍة اسمها <لعبة التقليد>[[[ .ويف هذه اللّعبة هناك ثالثة
ٍ
أشخاص غرباء ،اثنان منهم ـ وهام الشاهدان ـ من جنسني مختلفني (ذكر وأنثى) ،والثالث هو
السائل .ويف هذه اللّعبة يسعى السائل من خالل طرح األسئلة إىل التع ّرف عىل جنس الشاهدين،
وإن أحد الشاهدين ـ وهو الرجل ـ يحاول إخفاء جنسه ،يف حني أن الشاهد اآلخر ـ وهو املرأة ـ
بكل صدقٍ ورصاح ٍة .فإن أمكن للسائل أن يصل إىل اإلجابة الصحيحة تكون
يجيب عن األسئلة ِّ

املرأة هي الفائزة ،وأ ّما إذا مل يصل إىل اإلجابة الصحيحة يكون الفائز هو الشاهد الرجل .وليك
حل اللّغز والتع ّرف عىل الجنسني ،من قبيل األصوات
أي أدلّ ٍة تساعده عىل ِّ
ال يحصل السائل عىل ِّ
والوجوه وما إىل ذلك ،يت ّم توجيه األسئلة واألجوبة عرب اآللة الكاتبة ومن وراء الجدار .تقوم رؤية
تورينج عىل القول بأنّنا لو استبدلنا الحاسوب اآليل بالشاهد الرجل ،وأدركنا أ ّن هذا الجهاز يستطيع
ح (.)Haugeland, 1985, p. 6
أن يستغفل السائل بشكلٍ ذيك ،فإنّه سيخرج من هذا االختبار بنجا ٍ
كيف أصبحت هذه اللعبة العجيبة والغريبة اختبارا ً معتربا ً للذكاء؟ إ ّن االستفادة من اآللة الكاتبة
البعيدة والرجل الذي يسعى إىل خداع السائل وما إىل ذلك ،ميثّل يف مجموعه ـ بحسب الحقيقة
[1]. Alan Turing.
[2]. imitation game.
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والواقع ـ كواليس وديكور االختبار .وأ ّما أصل وأساس االختبار فهو الحوار .فهل ميكن للحاسوب
اآليل أن يتكلّم مثل اإلنسان؟ أم أ ّن هناك فرقاً واختالفاً بني اإلنسان والحاسوب اآليل؟
بحث االختبار
إ ّن املشكل الرئيس لهذا ال ّنوع من االختبارات يكمن يف أ ّن للذكاء درجاتٌ متفاوتة .فإ ّن درجة
ٍ
واحد آلخر ،بحيث ميكن لنا تقييم ذكاء األفراد وبيان الفارق بينهم
تختلف من
ذكاء األشخاص
ُ
يف الذكاء .بيد أ ّن هناك ّ
شك يف قول ذلك بالنسبة إىل الحاسوب اآليل .والذي ميكن قوله بشأن
الخاصة .وبعبار ٍة أخرى :إنّها إنّ ا تعمل
هذه األجهزة هو أ ّن بإمكانها العمل بدقّة طبقاً لربمجتها
ّ
عىل أساس الربمجة ،ولك ّنها هل تفكّر حقاً؟ ويف معرض الجواب نج ُد املتخصصني يف الذكاء
االصطناعي ـ من أمثال تورينج ـ يع ّرفون مفهوم <الفكر> أو <الذكاء> بحيث يشمل اآللة أيضاً .إالّ
حل املسألة ،يُدخلون فرضاً خاطئاً يؤ ّدي إىل املصادرة عىل املطلوب.
أنّهم بدالً من ّ
خصائص الذكاء االصطناعي
لحل املسائل .إ ّن االلتفات إىل خصائص الذكاء
إ ّن الذكاء االصطناعي يتّبع برنامجاً خاصاً ّ
ٍ
خصائص منها تحظى
االصطناعي ينفع يف مقام االستفادة من هذا النوع من الربامج .وهناك خمس
خاصة (بونيه 1993 ،م ،م ،ص  15ـ  ،)20وسوف نرشحها عىل النحو اآليت:
بأهم ّي ٍة
ّ

حل املسائل
 1ـ الحسابات الرمزيّة :الخصيصة األوىل هي أ ّن الذكاء االصطناعي يعتم ُد يف ِّ
عىل الرموز العدديّة .إ ّن الذكاء االصطناعي يعمل يف حل املسائل عىل أساس منظوم ٍة ثنائ ّي ٍة
قوامها الصفر والواحد .ومن هنا ذهب بعض املخالفني إىل القول بأ ّن أه ّم ٍ
نقص يعاين منه الذكاء
االصطناعي يكمن يف أنّه ال يفهم غري الصفر والواحد .وبعبار ٍة أخرى :إ ّن الحاسوب اآليل ال يفهم
املتوسطة بني هذين املفهومني.
غري <نعم أو ال> ،وال ميكنه فهم الحالة
ّ

ويف الطرف املقابل قال أنصار الذكاء االصطناعي :إ ّن الذكاء الطبيعي (ذكاء اإلنسان) يفهم
الظواهر واألمور بدوره عىل أساس منظوم ٍة ثنائيّ ٍة أيضاً ،فلو درسنا وحلّلنا الخاليا العصبيّة لإلنسان،
سندرك أ ّن الفهم البرشي يقوم عىل حال ٍة ثنائيّ ٍة ،وأ ّن الجهاز العصبي يح ّول املفاهيم والتصورات
ٍ
حاالت ثنائ ّي ٍة .وبطبيعة الحال فإنّ بيان طريقة هذا التحويل يف املفاهيم واإلدراكات املعقّدة
إىل
صعب ،بي َد أ ّن دراسة برامج الذكاء االصطناعي قامت بتذليل هذا األمر الصعب.
أم ٌر
ٌ
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 2ـ أسلوب الكشف[[[ :الخصيصة الثانية يف الذكاء االصطناعي تعود إىل نوع املسائل التي
حل لوغاريثم ّية .ومرادنا من اللوغاريثم[[[ سلسل ٌة
يقوم بحلّها .يف العادة ليس لهذه املسائل طريقة ٍّ
حل املسائل .إ ّن الذكاء يطوي هذه املراحل خطو ًة بخطو ٍة،
من املراحل املنطق ّية التي تؤدي إىل ِّ
طي هذه املراحل يف اللوغاريثم يضمن الوصول
حتّى يصل إىل ِّ
حل املسألة .وبعبار ٍة أخرى :إ ّن َّ
إىل النتائج بشكلٍ
حل
طبيعي .إنّ املسائل التي يعمل الذكاء االصطناعي عىل حلّها ليس لها طرق ٍّ
ٍّ
لحل هذه املسائل اللوغاريثم ّية أن نعرث ـ بعبار ٍة أخرى ـ
لوغاريثم ّية ،مبعنى أنّنا يف العادة ال نستطيع ِّ
عىل سلسل ٍة من املراحل املنطق ّية التي تضمن الوصول إىل النتائج .وعىل هذا األساس فإ ّن الذكاء

حل املسائل من خالل االعتامد عىل أسلوب الكشف ،أي أنّه يعتمد عىل
االصطناعي يعمل يف ِّ
أسلوب ال ميكن لسلوكه أن يضمن الوصول إىل النتائج .يف أسلوب الكشف هناك ٌ
طرق متعدد ٌة
ٍ
لحل املسائل ،وإ ّن اختيار أحدها يُبقي الباب مفتوحاً أمام اختيار الطرق األخرى ،وإ ّن اجتياز
ِّ
بعضها ال يحول دون اجتياز الطرق األخرى .وبالتايل فإ ّن الربامج ذات الحلول الضامنة ال تُع ّد جزءا ً
لوغاريثمي
حل
من برمجيات الحاسوب اآليل؛ إذ ال يوجد لها ٌّ
خاص.
ٌ
ٌّ
ٌ
معروف
أسلوب
إ ّن برامج لعبة الشطرنج شكّلت أرض ّي ًة ميمون ًة للذكاء االصطناعي؛ إذ ال يوجد
ٌ
لتعيني أفضل نقل ٍة يف مرحل ٍة خاص ٍة من هذه اللعبة الفكريّة ،وذلك لألسباب اآلتية:

كل حال ٍة من الكرثة بحيث ال ميكن استيعابها ورصدها
أوالً :إ ّن عدد االحتامالت املوجودة يف ِّ
بأجمعها.

منخفض جدا ً .وإ ّن عدم
ثانياً :إ ّن إدراكنا ملنطق الخيارات والحركات التي يقوم بها الالّعبون
ٌ
اإلدراك هذا يعود إىل الالّوعي بشكلٍ وبآخر ،وعلينا أالّ نغفل عن أ ّن الالعبني قد يتعمدون عدم
الكشف عن منطقهم أحياناً.
بااللتفات إىل النكتة أعاله ،ذهب هريبرت دريفوس[[[ ـ أحد املخالفني للذكاء االصطناعي ـ
ج للوصول إىل مستوى العب الشطرنج الج ّيد (.)Dreyfus, 1972
أي برنام ٍ
إىل اال ّدعاء بعدم وجود ِّ
بي َد أ ّن ظهور الربامج املتط ّورة يف لعبة الشطرنج منذ عام  1985م ،أثبت عدم صوابيّة هذا اال ّدعاء
من دريفوس.
[1]. heuristics.
[2]. Algorithm.
[3]. Herbert Dreyfus.
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 3ـ التظهري املعريف[[[ :إ ّن برامج الذكاء االصطناعي تختلف عن الربامج اإلحصائيّة يف <التظهري
تعب عن تطابق العمليات االستدالل ّية الرمزيّة
املعريف> ،مبعنى أ ّن برامج الذكاء االصطناعي ّ
ٍ
للحاسوب اآليل مع عامل الخارج .وميكن لنا إيضاح هذه النقطة من خالل مثا ٍل
بسيط:
إ ّن <التظهري املعريف> عنوا ٌن ملجموع ٍة من املسائل املعرفيّة ،من قبيل:

 1ـ ما هي املعرفة املنشودة للذكاء االصطناعي ،وما هي أنواعها وما هي بنيتها؟
 2ـ كيف ميكن تظهري املعرفة من خالل الحاسوب اآليل؟
 3ـ ما هو نوع املعرفة التي يعمل التظهري املعريف عىل بيانها؟ وما هو اليشء الذي يت ّم التأكيد
عليه فيها؟
 4ـ كيف ميكن الحصول عىل املعرفة ،وكيف يجب تغيريها؟ (Stillings & Weisler, 1995,
.)p. 141
حل املسألة يف حال ٍة ال تتوفر فيها
 4ـ نقص املعلومات :إ ّن الذكاء االصطناعي يصل إىل ِّ
متس الحاجة إليها .وهذه الحالة تحصل يف الكثري من املوارد الطب ّية ،فإ ّن
جميع املعلومات التي ّ
فرص
املعلومات املتوفّرة لدى الطبيب ال تساعده يف الغالب عىل تشخيص املرض ،وال تتوفر له ٌ
يتعي عليه اإلرساع يف اتخاذ القرار.
كبري ٌة للعالج ،ولذلك ّ

إ ّن االفتقار إىل املعلومات الالّزمة يجعل النتائج الحاصلة غري يقين ّي ٍة أو أن يكون احتامل الخطأ
ٍ
قرارات ال تستند عاد ًة إىل املعلومات ،وعليه تكون هذه
فيها واردا ً .ونحن يف حياتنا العمل ّية نتّخذ
القرارات عرض ًة للخطأ دامئاً.
 6ـ تناقض املعلومات :ميكن للذكاء االصطناعي عند تناقض املعلومات وتعارضها ،العثور
مناسب للمسألة .إ ّن الذكاء االصطناعي يف مثل هذه املوارد يق ّدم أفضل الحلول للمسألة
حل
عىل ٍّ
ٍ
ويعمل بذلك عىل رفع التناقض.
تغيري ا ّل ّرموز
رصف يف الرموز وتغيريها .يعمل الحاسوب
إ ّن الحاسوب اآليل عبار ٌة عن منظوم ٍة تعمل عىل الت ّ
ويغي من أوضاعها ،ويعمل الربنامج املنشود
اآليل طبقاً للربامج املق ّدمة له عىل التحكّم يف الرموز
ّ
[1]. knowledge representation.
AL-ISTIGHRAB

خر يــف 2 0 1 8

االستغراب 13

والذكاءسالا
الدينبارغت
االصطناعي

233

رصف خطوة بخطوة ،ويعمل الحاسوب اآليل عىل طبقها
عىل بيان وإيضاح جزئيات التدخّل والت ّ
بشكلٍ دقيقٍ  .إنّ هذه الرموز يت ّم صنعها يف ذاكرة الحاسوب اآليل بواسطة الكهرباء .لنفرتض أ ّن هذه
الرموز مؤلفة من الرقمني :الصفر والواحد (ويف الحقيقة فإن برامج الحاسوب اآليل تكتب بهذين
نبي الرموز املنشودة من خالل األسطر األربعة أدناه:
الرقمني) ،وعىل سبيل املثال ّ
1101
1001
0001
0011
ٍ
عمليات عىل طبقِ ال ّرموز (يف األسطر األربعة أعاله) يف ضوء
يقوم الحاسوب اآليل بإجراء
الربامج املق ّدمة له .واملثال أدناه برنامج لتغيري الرموز[[[.
ٍ
خاص يف سط ٍر آخر.
 1ـ استنسخ محتوى سط ٍر
 2ـ احذف رموز سطرٍ خاص.
 3ـ اكتب سلسل ًة من الرموز املحددة يف سط ٍر خاص.
 4ـ قارن بني رموز سطرين محددين.
 5ـ استعمل رمزا ً خاصاً لتسمية سطرٍ محد ٍد.
أي
يف الربنامج املنشود يت ّم تحديد ما الذي
يتعي عىل الحاسوب اآليل أن يقوم به وعىل ّ
ّ
سطرٍ .إ ّن هذا النوع من عمليات تغيري الرموز يس ّمى بـ (العمليات الجذريّة) .وعليه ميكن تعريف
الحاسوب اآليل بأنّه (منظوم ٌة أو جها ٌز يستطيع القيام بعد ٍد من العمليات الجذريّة).
فرض ّيتان يف الذكاء االصطناعي
يف الذكاء االصطناعي يت ّم إخضاع الكثري من الفرضيّات إىل البحث .ومن بني تلك الفرض ّيات
هناك فرضيّتان تحظيان باألولويّة .والفرضيّة األوىل أكرث اعتداالً من الفرضيّة الثانية حيث تشتمل
عىل الح ّد األدىن من اال ّدعاء .وهاتان الفرضيتان عبار ٌة عن:
[1]. symbol-manipulation

االستغراب 13

AL-ISTIGHRAB

خر يــف 2 0 1 8

 234حلقات الجدلاالستغراب

 1ـ فرضيّة ال ّنظام الرمزي[[[ :مفاد هذه ال ّنظرية كاآليت:

<ميكن برمجة الحاسوب اآليل بحيث يفكر>.

والتقرير اآلخر للفرض ّية أعاله< :ميكن للحاسوب اآليل أن يفكر>.

 2ـ فرضيّة ال ّنظام الرمزي القوي[[[ :ومفاد هذه الفرضية كاآليت:

<إنّ الذي ميكنه التفكري هو الحاسوب اآليل>.

واضح أ ّن الفرض ّية الثانية أكرث تط ّرفاً من الفرض ّية األوىل ،حيث تشتمل عىل الح ّد األعىل من
كل يش ٍء يفكّر يف ضوء هذه الفرض ّية ـ حتى الكائنات الطبيع ّية ـ يجب ع ّده نوعاً من
اال ّدعاء .إذ إ ّن َّ

الحاسوب اآليل .وبذلك يكون الذهن البرشي آل ًة شامل ًة وجامع ًة من الرموز ،وأ ّن التفكري البرشي
من الناحية املاهويّة ال يختلف عن التفكري املستعمل بالنسبة إىل الحاسوب اآليل ،فالتفكري يف
رصف والتغيري يف أوضاع الرموز.
كال املوردين عبار ٌة عن قدرة الت ّ
استدالل الغرفة الصين ّية
أسلوب
بأي
ٍ
يطرح هذا السؤال نفسه يف ما يتعلّق مب ّدعيات الذكاء االصطناعي ،إذ يقولِّ :
يجب اإلجابة عنه؟ فهل ينبغي يف إطار العثور عىل الجواب املناسب ،اللجوء إىل التجربة وجمع
الشواهد؟ أم أ ّن لهذه األسئلة ماهيّ ٌة فلسفيّ ٌة بحتةٌ ،ويف سياق اإلجابة عنها يجب انتهاج األساليب
الفلسفيّة؟ حاول املتخصصون يف الذكاء االصطناعي اإلجابة عنها وإثباتها من خالل األسلوب
التجريبي وجمع الشواهد التجريب ّية.
يذهب جون سريل[[[ ـ وهو من الفالسفة البارزين يف العرص الراهن ـ إىل االعتقاد بأ ّن
املتخصصني يف الذكاء االصطناعي قد سلكوا طريقاً خاطئاً باعتبارهم هذه املسائل أمورا ً تجريب ّية.
فإ ّن مسألة <أ ّن األجهزة التي تعمل عىل تكثري الرموز ،أجهز ٌة مفكرةٌ> ،ليست مسأل ًة تجريبية ،وال
ميكن لجمع الشواهد أن يحمل إجابةً لذلك .وا ّدعى أنّنا نستطيع اآلن إبطال فرض ّية أنظمة الرمز
دون االلتفات إىل هذه الشواهد .إ ّن هذه الفرضيّة ـ من وجهة نظره ـ تنكر حقيق ًة تحليليّ ًة (من
قبيل< :الرجال ذكور>) ،مع فارق أ ّن إدراك خطأ هذا املثال يف غاية البساطة؛ إذ ميكن إثبات
[1]. The symbol system hypothesis
[2]. The strong symbol system hypothesis
[3]. John Searl
AL-ISTIGHRAB

خر يــف 2 0 1 8

االستغراب 13

والذكاءسالا
الدينبارغت
االصطناعي

235

عدم صوابيّته من خالل الرجوع إىل املعاجم اللّغويّة .وأ ّما إبطال فرضيّة أنظمة الرمز ،فهو بحاج ٍة
ٍ
فلسفي دقيقٍ  .وقد طرح سريل استدالالً عىل ر ّده ،وهو االستدالل الذي عرف الحقاً بـ
بحث
إىل
ٍّ
استدالل الغرفة الصين ّية[[[.

وكل ما يقوم به
قلنا :إ ّن الحاسوب اآليل هو الجهاز الوحيد الذي يعمل عىل تغيري الرموزُّ ،
هو املقارنة بني الرموز ،أو يعمل عىل حذفها أو استنساخها وما إىل ذلك .ورسعان ما يطرح هذا
التساؤل نفسه :هل ميكن للحاسوب اآليل أن يفهم؟ مبعنى :هل ميكنه أن يفهم جمل ٌة يف لغ ٍة
طبيعيّ ٍة بعينها (من قبيل اللّغة العربيّة مثالً)؟ يجيب سريل عن ذلك بالقول :إ ّن الحاسوب اآليل ال
ٍ
بألفاظ فنيّ ٍة ،إذ يقول:
يستطيع فهم عبارات اللّغة الطبيعيّة .وقد أجاب
رصف يف الرموز ،إنّ ا لديه مهار ٌة يف النحو[[[ فقط ،واملهارة يف خصوص
<إنّ الجهاز الذي يت ّ
النحو ليست كافي ًة يف إدراك املعاين[[[> (.)Searl, 1989: p. 31

رصف والتغيري يف الرموز اللغويّة ،وهذا ال يعني
إ ّن الكفاءة يف النحو تعني القدرة عىل الت ّ
بالرضورة الكفاءة والقدرة عىل فهمها .إ ّن الحاسوب اآليل هو أستا ٌذ يف قواعد النحو؛ مبعنى أ ّن
ٍ
مرشد للقيام بسلسل ٍة من الخطوات النحويّة .ومن هنا فإنّه ال
برامج الحاسوب اآليل ليست سوى
يستطيع التح ّرر من قيود النحو ،واالنطالق يف فضاء معرفة املعاين.

إ ّن استدالل سريل مع ّق ٌد إىل ح ٍّد ما ،ويحتاج إىل تقري ٍر بسيط ٍنسبياً .لنفرتض أنّنا عملنا عىل
ج لفهم القصص .إ ّن هذا ال ّنوع من الربمجيات يف الذكاء االصطناعي يعرف بـ ()Sam
تصميم برنام ٍ
بقص ٍة ،وطرحنا
اختصارا ً لـ ( .)Script Applier Mechanismفلو عملنا عىل تزويد هذا الربنامج ّ
عليه أسئل ًة بشأنها ،فإنّه سيجيبنا عنها بأجوب ٍة مناسب ٍة دون تر ّد ٍد .سبق لنا أن ذكرنا أنّ برامج الحاسوب
كل
اآليل تكتب عىل طبق منظوم ٍة من األعداد الثنائيّة هي (الصفر والواحد) .وعىل هذا األساس فإ ّن ّ
مرحل ٍة من هذا الربنامج تبدو عىل شكل سط ٍر من أعداد الصفر والواحد ،وميكن لنا ترجمتها عىل
السطر اآليت عىل سبيل املثال:
شكل قاعد ٍة .نستعرض ّ
1100 0111 00000011

ففي هذا السطر نجد الرمز ( )0111الذي يشري إىل العدد  ،7والرمز ( )1100الذي يشري إىل
[1]. Chinese room argument.
[2]. Syntax.
[3]. semantics.
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العدد  ،12والرمز ([ )00000001الذي يشري إىل العدد  ،]1ميثل أسلوباً يك نقول للحاسوب اآليل:
السطر أعاله يُرتجم إىل هذه القاعدة:
(قارن) .وعىل هذا األساس فإ ّن ّ
<قارن محتوى العدد  7مبحتوى العدد  ،12واكتب  1إذا كانت متّحدة ،واكتب  0إذا كانت مختلفة>.

ج الـ ( )Samعىل طبق هذا األسلوب ،مبعنى أن نعيد كتابة جميع سطوره عىل
لو كتبنا ّ
كل برنام ِ
ٍ
قواعد يف إطار لغةٍ طبيع ّي ٍة ،سوف تكون لدينا مجموع ٌة من الكتب املشتملة عىل القواعد .إ ّن
شكل
ٍ
مجلدات كثري ٍة ،وإ ّن عمل ّية إكامل هذه املجلّدات سوف تستدعي
هذه املجموعة ستحتوي عىل
ٍ
سنوات طويل ٍة وص ٍ
رب أطول .لنفرتض أنّنا قد أمكن لنا العثور عىل مثل هذا الشخص
شهورا ً بل
يتعي عىل هذا الشخص
ّ
الصبور الذي أبدى استعدادا ً للقيام بإعادة كتابة هذه املجلدات ،فسوف ّ
الصلة بقواعد هذه الكتابة .كام
الف ّذ واالستثنايئ أن يحبس نفسه يف مكتب ٍة زاخر ٍة بالكتب ذات ّ
يجب أن تحتوي هذه املكتبة عىل الكثري من األوراق البيضاء وآالف األقالم .وإ ّن وسيلته الوحيدة
للتواصل مع العامل الخارجي ستكون عبار ًة عن ك ّوتني صغريتني إحداهام لالستقبال واألخرى
قص ٍة مرفق ٍة بأوراق األسئلة عرب ك ّوة االستقبال ،ليحصلوا عىل
لإلرسال .يقوم املختربون بإرسال ّ
األجوبة من خالل ك ّوة اإلرسال ضمن فرتة قصري ٍة جدا ً .إ ّن هذا الشخص ال ميارس الخداع أو
التمويه يف إعداد وتقديم اإلجابات .وإ ّن جميع القصص واألسئلة قد كتبت باللّغة الصين ّية ،وهو
ال يعرف هذه اللغة ،بل إنّه ال يدرك أ ّن االستقبال واإلرسال يف األصل عبار ٌة عن ُجملٍ يف لغ ٍة
قص ٍة
خاص ٍة .إ ّن جميع هذه األمور والنامذج بالنسبة له فاقد ٌة للمعنى .إالّ أنّه مبجرد الحصول عىل ّ
مرفق ٍة بأسئل ٍة من ك ّوة االستقبال ،يراجع كتاب قواعده ويعرث للرموز املنشودة عىل سلسل ٍة متناسب ٍة
من أعداد الصفر والواحد .إ ّن عليه القيام بآالف التعديالت وملء األوراق البيضاء بسلسل ٍة من
الصفر والواحد .وبالتايل فإنّه سيصل إىل الصفحة األخرية من كتاب قواعده التي وضعت
أعداد ّ
أرقاماً خاصة بإزاء األبجديّة الصين ّية .وبعدها يقوم بإرسال اإلجابات الكاملة إىل الخارج عرب ك ّوة
اإلرسال .إ ّن هذه األبجديّة من وجهة نظر املختربين دقيق ٌة للغاية ،يف حني أنّها من وجهة نظر ذلك
ٍ
خبطات عشوائ ّي ٍة وغري مفهوم ٍة.
الشخص القابع يف املكتبة املغلقة ال تعدو أن تكون مجرد
القصة وال األسئلة ،وأ ّن االستقبال واإلرسال بالنسبة إىل
يرى سريل أ ّن هذا الشخص ال يفهم
ّ
هذا الشخص يتألّفان من مج ّرد رمو ٍز اعتباط ّي ٍة فاقد ٍة للمعنى .ولك ّنه يف الوقت نفسه يقوم بجميع
املهام التي يقوم بها الحاسوب اآليل ،ويقوم بأداء برنامج الـ ( )Samبدقّة كاملة .ولكن حيث إ ّن
القيام بهذا العمل ال يستوجب أن يفهم هذه اللّغة ،فإ ّن الحاسوب اآليل بدوره من خالل قيامه بهذا
الربنامج ال يفهمها أيضاً.
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عام فإ ّن استدالل الغرفة الصينيّة يثبت وجود جها ٍز يعمل عىل مج ّرد تغيري الرموز ،وال
وبشكلٍ ٍ
ميكنه أن يفهم شيئاً ،أو أن يعتقد بيش ٍء ،أو أن يفكّر يف يش ٍء .وعليه فإنّ صدق هذا االستدالل
يستلزم كذب فرضيّة النظام الرمزي.

إ ّن استدالل الغرفة الصين ّية قد أثار الكثري من األبحاث بشأن الذكاء االصطناعي ،حيث أدىل
الكثري من املخالفني واملوافقني بدالئهم يف هذا املجال .من ذلك أ ّن <كوبيالند>[[[ ـ عىل سبيل
املثال ـ قام بنقد هذا االستدالل .إذ يرى أنّه يحتوي عىل مغالط ٍة دقيق ٍة ،وهي من قبيل( :مغالطة
والكل) .عندما نسأل الشخص الحبيس يف الغرفة الصين ّية :هل العمل عىل تغيري الرموز
ّ
الجزء
يدفعه إىل فهم األسئلة الوافدة إليه عرب ك ّوة االستقبال؟ سيكون جوابه هو النفي .وبذلك فإ ّن سريل
يستنتج من هذه املق ّدمة أ ّن تغيري الرموز ال يكفي يف الوصول إىل الفهم .يرى كوبيالند أ ّن مشكلة
ٍ
ٍ
واحد يف الغرفة الصين ّية ،وأ ّن وظيفته تتلخّص يف
شخص
سريل تكمن يف أنّه يتصور وجود مج ّرد
تغيري الرموز .يف حني أن هناك شخصاً آخر يجلس إىل جوار ذلك الشخص ،ولك ّنه يتواجد هناك
تاج أعامل الشخص األ ّول .فهو من خالل تغيري الرموز يعمل عىل
رس ٍّ
ي ،وميكن القول أنّه نِ ُ
بشكلٍ ّ
إيجاد ذلك الشخص الخفي .إ ّن الشخص األول ال يعرتيه التّعب ،ويقوم لذلك بإنجاز الكثري من
األعامل ،إالّ أ ّن الشخص الثاين يتح ّدث اللّغة الصين ّية بشكلٍ جميلٍ وطليق ،وميتلك القدرة عىل
الخروج من قيود الشخص األول ،ويتع ّرف عىل تفاصيل ودقائق اللّغة الصين ّية .ومن هنا ال ب ّد من
سؤال سريل عن سبب توجيه السؤال إىل خصوص الشخص األول بشأن فهم الرموز؟ فهو ال يشكّل
جهنا هذا السؤال إىل الشخص الثاين فإنّه سيقول :إ ّن املهام التي
سوى جز ٍء من هذه اآللة .وأ ّما إذا و ّ
يقوم بها الشخص األول متكّنه من فهمها .وعليه ميكن صياغة استدالل سريل عىل النحو اآليت:
ـ مهام بالغ هذا الشخص يف تغيري الرموز ،لن يستطيع أن يفهم النتائج املرسلة واملكتوبة باللّغة
الصين ّية (املقدمة).
ـ مهام بالغ هذا الشخص يف تغيري الرموز ،فإ ّن املنظومة التي يُعترب هو جزءا ً منها ،لن متكّنه من
فهم النتائج املرسلة واملكتوبة باللغة الصين ّية (النتيجة).

إن هذا االستدالل غري معتربٍ ،إذ ال يحتوي عىل صل ٍة منطقيّ ٍة بينه وبني النتيجة (Copeland,
.)1993: p. 6 - 125

يسعى كوبيالند إىل إثبات أ ّن هذا النظام وإن كان يف بعض أجزائه ال يستطيع فهم اللّغة ،إالّ أنّه
[1]. Copeland
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مبجموعه يستطيع ذلك ،وأ ّن سريل مل يثبت غري القول بأ ّن جزءا ً منه ال يفهم اللغة .إ ّن كالم كوبيالند
ال يبدو مقنعاً؛ إذ ال يزال هذا السؤال مطروحاً :كيف ميكن لتغيري الرموز أن يجعل مجموع املنظومة
كل املنظومة
الكل والجزء الذي يجعل من ّ
ّ
قادر ًة عىل فهم اللغة؟ ثم أ ّن ما هو الفرق بني هذا
مجموعاً يفهم اللّغة الصين ّية؟ يُثبت سريل أ ّن كل ما يحدث يف املنظومة هو تغيري الرموز ،وهذا
كل املنظومة قادر ًة عىل فهم
لوحده ال يكفي لفهم اللّغة .وأ ّما كوبيالند في ّدعي أ ّن هذا األمر يجعل ّ
اللغة .وعليه ال بد من إثبات هذا اال ّدعاء.
الدين والفهم امليكانيكي للتفكري
إ ّن أبحاث الذكاء االصطناعي مرتبط ٌة باملعتقدات الدينيّة يف الكثري من املوارد ،وهي تثري الكثري
من األسئلة يف هذا الشأن ،وميكن بيان بعض هذه األسئلة عىل النحو اآليت:
 1ـ هل الفهم املوجود يف الذكاء االصطناعي ينسجم مع الدين؟
 2ـ أال تثري الفرضيات القامئة يف الذكاء االصطناعي نقاشاً حادا ً حول تف ّوق اإلنسان عىل سائر
الكائنات؟
برشي ـ وهو النشاط املتمثّل بـ (التفكري) ـ يف ضوء الذكاء
 3ـ أال يكتسب أسمى نشاطٍ
ٍّ
االصطناعي صبغ ًة مادي ًة وطبيع ّيةً؟
 4ـ هل يُثبت الذكاء االصطناعي أ ّن جميع النشاطات البرشيّة الكبرية قابل ٌة للتفسري بشكلٍ
طبيعي؟
ٍّ

يبدو أ ّن أسئل ًة من هذا النوع ترتبط يف نهاية املطاف بالسؤال األول ،وأ ّن السؤال األول أكرث
جوهريّ ًة منها .ومن هنا سنكتفي بطرح هذا السؤال ومناقشته من املنظار الديني.
إ ّن جوهر <الذكاء االصطناعي> هو الفهم امليكانييك للتفكري؛ وإ ّن التفكري ال يعدو أن يكون
ٍ
بخطوات ميكانيكي ٍة تتمثل بـ (تغيري الرموز) .وهذه هي العمل ّية التي تقوم بها اآللة .ومن
مج ّرد القيام
هنا فإ ّن التفكري مبعناه الحقيقي ال يختص بالبرش ،أو بعبار ٍة أخرى :إ ّن التفكري من مختصات اآللة.

يف الرؤية الدينيّة ميتاز اإلنسان من سائر املوجودات يف العامل مبيز ٍة خاص ٍة .وإنّ هذه امليزة
ال ت ُختزل بطاقاته الروحيّة واملعنويّة فقط ،بل هي مرتبط ٌة بقواه الفكريّة والعقليّة أيضاً .وإ ّن اتصاله
والتوصل إىل دور الله سبحانه وتعاىل يف مصريه يكمن إىل ح ٍّد ما يف قواه وطاقاته
بعامل الغيب
ّ
اإلدراكيّة والعقليّة.
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لقد اختزل سريل الفارق الهام بني الذكاء االصطناعي والعقل الطبيعي للبرش يف فهم اللّغة .إ ّن
تختص بالطاقات العقل ّية الخاصة .وإ ّن اللّغة ظاهر ٌة هام ٌة للغاية إىل الح ّد
القدرة عىل فهم اللغة
ّ
الذي قام معه بعض الفالسفة بتعريف اإلنسان بأنّه <حيوا ٌن متكل ٌم> .ولكن ّنا بالرجوع إىل آيات
ٍ
امتيازات أخرى للبرش ،وميكن لهذه االمتيازات أن تكون هي الوجه
القرآن الكريم نجد أنّه يشري إىل
والفارق الهام الذي مييّز اإلنسان من اآللة .وسنكتفي هنا باإلشارة إىل موردين منها:

 1ـ فهم التاريخ واالعتبار به :ميكن لإلنسان أن يفهم الظواهر التاريخ ّية ،وأن يستلهم منها
والعب .وقد أشار الله سبحانه وتعاىل إىل هذه الحقيقة يف سورة يوسف إذ يقول يف
الدروس
َ
محكم كتابه الكريم:
ف ْ
ج ً
الَ ْر ِ
ض َف َي ْنظُ ُروا
ريوا ِ
{ َو َما أَ ْر َس ْل َنا ِم ْن َق ْب ِلكَ ِإ َّل ِر َ
ال نُو ِحي ِإ َل ْيه ِْم ِم ْن َأ ْهلِ الْ ُق َرى أَ َفل َْم َي ِس ُ
َي لِلَّ ِذي َن اتَّ َق ْوا أَف ََل تَ ْع ِقلُونَ }[[[.
كَ ْي َ
ف كَانَ َعا ِق َب ُة الَّ ِذي َن ِم ْن َق ْبلِه ِْم َولَدَ ا ُر ْالَ ِخ َر ِة خ ْ ٌ
إ ّن لهذه اآلية أجزاء متن ّوعة ،ميكن بيانها عىل النحو اآليت:

أوالً :إنّها تتح ّدث عن السرية التاريخ ّية للنبي األكرم (ص).

ثانياً :إنّها تأمر املخاطبني بالرضب والسري يف األرض من أجل االعتبار بعواقب ومصائر األمم السالفة.
ثالثاً :إنّها تتح ّدث عن عامل اآلخرة والتقوى.
ويف نهاية املطاف تعمل عىل توبيخ املخاطبني بسبب عدم توظيف العقل والتفكري .وإ ّن
الدعوة إىل التفكري واستخدام العقل ترتبط مبختلف مضامني وأجزاء اآلية.
والقسم الثاين من اآلية يدعو إىل التأ ّمل يف اآلثار الباقية يف األرض عن األمم السابقة .وإ ّن
َب من خالل تدبّره يف آثار املاضني والسري يف األرض ،ومن خالل حركته امليكان ّية ينتقل
املخاط َ
إىل األزمنة املاضية ،ويأخذ دروس العرب منها (كموين ،ص  2ـ  2005 ،101م).
ٍ
يك أو لتغيري الرموز أن تكون له القدرة عىل الوصول إىل مثل
نشاط ميكاني ٍّ
ألي
ال ميكن ّ
هذا التفكري .وال ميكن للذكاء االصطناعي الخوض يف ال ُبعد الزماين من خالل ال ُبعد املكاين
واملعلومات املستنتجة من خالل اآلثار املتبقّية عىل األرض ،وأن يحصل منها عىل العرب بال ّنظر
إىل األزمنة املاضية.
[[[  -يوسف .109 /
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فهم القوانني الطبيعية :إ ّن العقل البرشي من الناحية الدينيّة ال يقبل التقليل إىل مستوى
2ـ ُ
التغيري يف الرموز ،وإ ّن له الكثري من النشاطات األخرى التي ال ميكن لنا أن نتوقعها من الذكاء
االصطناعي أبدا ً .إنّه يستطيع فهم قوانني الطبيعة وارتباطها بالله سبحانه وتعاىل .قال الله تعاىل يف
ض بَ ْع َد َم ْوتِ َها قَ ْد بَ َّي َّنا لَ ُك ُم ْ َ
اليَ ِ
حيِي ْ
ات لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْع ِقلُونَ}[[[.
الَ ْر َ
سورة الحديد{ :ا ْعلَ ُموا أَ َّن اللَّ َه يُ ْ

إ ّن الحياة واملوت الطبيعي ميثّل نوعاً من الظواهر الطبيع ّية واملرتبطة بقوانني الطبيعة .وإ ّن
هذه اآلية تدعو الجميع إىل التدبّر والتأ ّمل يف هذه الظاهرة والتع ّرف عليها .إ ّن هذه الظاهرة هي من
ض
جملة اآليات اإللهيّة التي تستحق التأ ّمل والتدبّر .وكذلك قال تعاىل يف سورة الحجَ { :وت َ َرى الْ َ ْر َ
ج}[[[.
ت َوأَنْبَتَ ْ
َها ِم َد ًة فَ ِإذَا أَنْ َزلْ َنا َعلَيْ َها ال َْم َء ا ْهتَ َّزتْ َو َربَ ْ
ج بَهِي ٍ
ت ِم ْن ك ُِّل َز ْو ٍ
إ ّن حياة األرض تبدأ بهطول املطر ،ثم تخرج النباتات الجميلة من بطنها .إ ّن هذه القوانني
البسيطة هي التي تحكم الطبيعة ،والتي ت ُع ّد من ناحي ٍة أخرى من اآليات اإللهيّة ،ومن هنا نجد القرآن
الكريم يدعو الجميع إىل التدبّر فيها.

كل
إ ّن الذكاء االصطناعي ال يستطيع القيام مبا هو أكرث من تغيري الرموز .ومن الواضح أنّه يف ّ
مناسب إىل رمو ٍز قابل ٍة لفهمه ،وهي
كل يش ٍء أن يُرتجمها بنح ٍو
يتعي عليه قبل ّ
مسأل ٍة يروم حلّها
ٍ
ّ
لغة الصفر والواحد .إ ّن التأ ّمل يف قوانني الطبيعة وفهم اآليات اإلله ّية يستتبع عىل الدوام نوعاً من
الحرية ،ويرتبط مبستويات أعىل من التفكري البرشي .إ ّن هذا النوع من األمور يستحيل ص ّبه يف
قوالب رمو ٍز ميكن للذكاء االصطناعي أن يفهمها.
رس واملسألة .إ ّن املسألة تندرج يف دائرة العلوم،
يعمد الوجوديون عاد ًة إىل التفريق بني ال ّ
وميكن مقاربتها وحلّها بواسطة العقل الحسايب ،وعليه ميكن للذكاء االصطناعي أن يعمل عىل
رس
ّ
حل هذه املسائل ،وتغدو ترجمتها إىل لغة الرموز وتغيريها يف مثل هذه املوارد ناجعة .وأ ّما ال ّ
فيتعلّق بالشؤون الجوهريّة من حياة اإلنسان ،من قبيل :املوت والفرح والحزن وما إىل ذلك .إ ّن
رس ،وال شك يف أ ّن الذكاء االصطناعي
الخلفيات العقل ّية التي نواجهها يف الدين هي من قبيل ال ّ
ب
ال يستطيع ّ
التسلل إىل حرميها .قال الله تعاىل يف محكم كتابه الكريمَ { :و َما الْ َ
حيَا ُة ال ُّدنْيَا إِ َّل لَ ِع ٌ
َولَ ْه ٌو َولَل َّدا ُر ْ َ
َي لِل َِّذي َن يَتَّقُو َن أَف ََل ت َ ْع ِقلُو َن }[[[.
ال ِخ َر ُة خ ْ ٌ
[[[  -الحديد .17 /
[[[  -الحج .5 /
[[[  -األنعام .32 /
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ميكن لإلنسان أن يتدبّر يف الحياة الدنيويّة وأن يكتشف النواحي السلبيّة فيها .وإ ّن هذه النواحي
ويتخل ǻعنها .إ ّن هذا
ّ
لعب ولهوٍ .ولكن ميكن للعقل أن يفهمها
تجعل من الحياة الدنيويّة مج ّرد ٍ
النوع من األمور يعترب من األرسار ،وال ميكن لنا حلّها بواسطة الذكاء االصطناعي .إ ّن من بني
يب ،وهو الذي ميثّل حقيقة التفكري
مشاكل التفكري الحديث تحويل العقل إىل مج ّرد عقلٍ حسا ٍّ
يف الذكاء االصطناعي .إالّ أ ّن النصوص الدينيّة تق ّدم نوعاً آخر من التفكري الذي يستحيل تحويله
يب.
وتقليله إىل مج ّرد عقلٍ حسا ٍّ
املصادر العرب ّية:
1.1القرآن الكريم.
2.2بونييه ،أالين ،الذكاء االصطناعي واقعه ومستقبله ،نقله إىل اللّغة العربية :عيل صربي فرغيل ،عامل املعرفة ،الكويت،
 1993م .وهو ترجمة لكتاب:
Bonnet, Alain. Artificial Intelligence, Prentic Hall, (1985).

3.

4.4كموين ،سعد ،العقل العريب يف القرآن ،املركز الثقايف العريب ،بريوت 2005 ،م.
5.5املصادر األجنبية (اإلنجليزية)
Copeland, Jack, Artificial Intelligence, A Philosophical Introduction, New York: Blackwell (1993).

6.

Desouza, Kevin. Managing Knowledge With Artificial Intelligence, London: Westport, (2002).

7.

Haugeland, John. Artificial Intelligence, The Very Idea, Massachusetts, The MIT Press. (1985).

8.

Searl, John, Minds, Brains and Science, London: Penguin, (1989).

9.

Stillings, Neil & Weisler, Steven. Cognitive: An Introduction, New York: Massachusetts, Institute
of Technology, (1995).
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جدليات العلم والدين والسياسة
ٍّ
قرآين
منظور
مقاربة اإلشكال من
ٍ

جهاد سعد

[*][[[

مؤسس ًة عىل
مييض هذا البحث نحو تظهري منظومة ٍ
فهم للعالقة بني العلم والدين والسياسة ّ
أي تناقض.
منظو ٍر معريفٍّ تتكامل فيه هذه العالقة الثالث ّية األبعاد من دون أن يشوبها ّ
يؤسس الباحث رؤيته عىل املنهج ّية القرآن ّية كمرجع ّي ٍة محيط ٍة باألبعاد املشار إليها ،ثم

يصل إىل جملة استنتاجات أبرزها تقريره أنّ العلم بال سياسة خاد ٌم للدين ،والدين بال سياسة
كل معاين العلم ،ويتجاوزه إىل ما ال تصل إليه العلوم البرشيّة بغري الوحي.
يشمل ّ

المحرر

ٍ
فلسفي يتعلّق مباه ّية
بحث
كل
لعبت السياسة عىل مدى التاريخ بالعلم والدين ،حتى أصبح ّ
ٍّ
العلم وغاياته ،وحقيقة الدين وأهميته ،ملزماً بتحرير املصطلحات من تهوميات السياسة .فالعلم
التجريبي
ليس هو «العلمويّة" التي متثّل أيديولوجيا ترفع العلم فوق الدين ،وت ُكلّف العلم مبعناه
ّ
بكل الوظائف مبا فيها الوظيفة التي ق ّررتها سلطة الحداثة الغرب ّية للعلم ،وهي باختصا ٍر
األخص ِّ
ٍ
شديد إقصاء الدين عن الحياة البرشيّة.
التجريبي املحض وت ُدخل الدين
جه الحداثوي تُعيل من شأن العلم
األبحاث املتأث ّرة بهذا التو ّ
ّ
إىل مختربات العلوم البحتة ،كام تدخل األنبياء واألولياء إىل مناهج التحليل النفيس واألنرثوبولوجي
لتنتهي إىل نتيج ٍة تريدها سلفاً نتيجة ،وهي أ ّن الدين مرحل ٌة من مراحل التفسري األسطوري للظواهر
الطبيعية ،وبنا ًء عىل ذلك فإ ّن معنى كلمة «تقدم» يف سياق تلك النظريّات تعني التخلص من
اإلميان لصالح األيديولوجيا العلموية.
* ـ باحث يف الفكر اإلسالمي ـ لبنان.

والدينالا
العلمارغتس
جدليات ب
والسياسة
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لسنا بصدد إثبات توافق الدين مع العلم التجريبي الذي أصبح صنامً يف وثنيّة الحضارة
إل بيد الوحي.
املعارصة ،وال بصدد إقصاء العلم الذي لن يعود إىل وظيفته الحقيقية ّ
وبي وظائفه املتع ّددة وأبعاده
مرجعنا يف هذه الفرضيّة هو القرآن الكريم ،الذي احتفل بالعلم َّ
اإللهيّة واإلنسانية ،وح ّرره من ظلم السياسة وجعله حكامً وحاكامً ال مبعناه التجريبي الخالص بل
مبعناه األعم الذي يشمل عاملي الغيب والشهادة ،قال تعاىل :بل اتَّبع الذين ظلموا أهواءهم بغري
أضل الل ُه وما لهم من نارصين ،فأقم وجهك لل ّدين حنيفاً فطرة الله التي فطر
علمٍ فمن يهدي من َّ
الناس عليها ال تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكرث الناس ال يعلمون( .االروم)30_29 :

اآليتان من سورة الروم تتحدث عن أهوا ٍء ق ّدمت نفسها عىل أنّها «العلم» وهي يف العمق «أهواء
بغري علم» ،وعن الدين كفطر ٍة إنسان ّي ٍة عميق ٍة ال سبيل إىل اقتالعها أو تبديلها ولذلك سعى الظاملون
«لسرتها» وتكفريها ،والكفر كله يف اللغة يأيت مبعنى السرت والطمس والجحود بحسب درجاته.
وامليض يف فهم اآليتني يصل بنا إىل «سلطة علمٍ » تقف يف وجه «علم السلطة» عندها يتغري مفهوم
«السياسة» ومصداقها فال تعود «ف ّن املمكن» كام يقول كالوز فيتز بل تصبح «ف ّن التمكني» بحسب
تعبري القرآن الكريم( :الذين إن مكناهم يف األرض أقاموا الصالة وأتوا الزكاة وأمروا باملعروف ونهوا
عن املنكر ولله عاقبة األمور)( .الحج.)41:
فن التمكني:
فن املمكن إىل ِّ
 _1السياسة من ِّ
إ ّن مه ّمة العلم والفلسفة وال ّدين يف هذا العرص ال تقترص عىل التح ّرر من أالعيب السياسة بل
تصل إىل مستوى تحرير السياسة نفسها من مدلولها املعارص الذي هو مثرة املامرسة االستبداديّة
للسلطة سوا ًء كانت سلطة الفرد يف الرشق أو املؤسسة يف الغرب ،فالسياسة ال تهدف يف مدلولها
القرآين إىل بسط السيطرة بل إىل متكني «األمة» من السيطرة عىل نفسها ببسط العدل االجتامعي
«أتوا الزكاة» ،ومتكني الفرد من السيطرة عىل نفسه بإقامة الصالة .واألمر باملعروف ليس إرادة
السلطة بل إرادة األمة لتحسني النوع اإلنساين مؤيّد ًة بالقيم اإللهية ،والنهي عن املنكر ليس تعسفاً
والتجل .وليك يرفع القرآن
ّ
التحل
ّ
تخل املجتمع يف سبيل
ّ
يف الخضوع بل ترفّعاً إىل مستوى
ري من الخلق
شبهة التسلّط باسم األمر والنهي ختم اآلية بقوله :ولله عاقبة األمور .فالتمكني س ٌ
إىل الحق وارتقا ٌء بأساليب مامرسة السلطة بحيث يكون الحاكم واملحكوم يف رحلة التمكني
تدريجي للسلطة وصوالً إىل حجمها
انسحاب
سواء ،وضمن هذا الفهم تكون رحلة التمكني عمليّة
ٍ
ٍّ
قبض للسلطة بدل أن تكون عملية ٍ
الوظيفي املطلوب مبقدار الرضورة ،أو قل عمليّة ٍ
بسط للسيطرة.
لو نظرنا إىل السياسة من هذا املنظار سنجد أ ّن علينا أن نعكس مسار التاريخ الذي مكّن السلطة
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كل يش ٍء حتى يف مسارات العلم ووظائف الدين يف
وليس األمة أو األمم من التم ّدد والتدخّل يف ِّ
املجتمعات ،وهذا متاماً عكس ما أراده األنبياء واألولياء ،وسرنى يف طيّات هذا البحث كيف أن
مهمة العلم أصبحت مقترص ًة عىل متكني السلطة من التدخّل حتى يف الجينات الوراثيّة والحيوات
السلطة وخادمها
الشخصيّة والجغرافيا الثقافيّة وأمناط الحياة وطرق التفكري .فالعلم اليوم جاسوس ّ
وكشّ افها الباحث عن مناطقٍ ال تزال بعيد ًة عن عملية «بسط السيطرة» وهذه املهمة أصابت العلم
بازدواجيّة الشخصيّة فهو يعاين من موضوعيّة البحث وال موضوعية الدوافع والغايات واملسار.

واألمر نفسه أصاب املؤسسة الدينية التي تستخدم اليوم لنرش العصبيات وخلق اإليديولوجيات،
حرب من املؤسسة الدينيّة «املسيسة» عىل ماهيّة الدين الفطريّة التي متثّل وحدة
وإنتاج الحروب وكأنها
ٌ
ري لك يف الخلق».
الخلق يف الخالق وتوحيد الخلق بتوحيد الخالق« ...إما أ ٌخ لك يف الدين أو نظ ٌ
يتخل
ّ
إلهي كعيل عليه السالم ،فكيف
فال عجب إن عجزت «سياسة اليوم» عن فهم حاكمٍ
ٍّ
حاك ٌم عن سيطرته من أجل عدله؟ وكيف يفصل بسلوكه بني رضورة السلطة وأرضارها؟ هذا
بعي ٌد عن قواميس املستبدين الذين أرادوا لنا أن نفهم السياسة كام ميارسونها ،وأن نقيس النجاح
السيايس مبقياس القهر والضبط الذي ميارسه الحاكم عىل رع ّيته متجاهلني الفرص التي تخرسها
األمة عندما تخرس قدرتها عىل املبادرة واالستقالل ّية يف التفكري.
 _2حترير العلم يف القرآن الكريم:
أ_ العلم الخالص:
وردت كلمة «العلم» هكذا بأل التعريف يف  28موضعاً من القرآن الكريم ،وكلّام وردت بصيغة
«جاءك من العلم» أو «أوتوا العلم» كانت تشري إىل العلم امل ُن ْزل من الله سبحانه وهو وحده العلم
إل بالوحي:
الخالص من شوب الهوى وأيادي الشياطني الذي ال سبيل إليه ّ
صا َرى َح َّتى تَ َّتب َِع ِم َّل َت ُه ْم ق ُْل ِإنَّ هُدَ ى اللّ ِه ُه َو الْ ُهدَ ى
قال تعاىلَ ( :ولَن تَ ْر َ
ض عَنكَ الْ َي ُهو ُد َوالَ ال َّن َ
ل َوالَ ن ِ
َصريٍ)(البقرة. )120 :
َئ اتَّ َب ْع َ
َول ِ ِ
ت أَ ْه َواءهُم َب ْعدَ الَّ ِذي َجاءكَ ِم َن الْ ِعل ِْم َما لَكَ ِم َن اللّ ِه ِمن َو ِ ٍّ
ل
َئ اتَّ َب ْع َ
( َوكَ َذلِكَ أَن َزلْ َنا ُه ُحك ًْم َع َر ِب ًّيا َول ِ ِ
ت أَ ْه َواءهُم بَ ْعدَ َما َجاءكَ ِم َن الْ ِعل ِْم َما لَكَ ِم َن اللّ ِه ِمن َو ِ ٍّ
َوالَ َواقٍ )( .الرعد.)37 :
َآئ الَّ ِذي َن كُن ُت ْم تُشَ اقُّونَ ِفيه ِْم ق َ
خزِيه ِْم َويَق ُ
َال الَّ ِذي َن أُوتُواْ الْ ِعل َْم إِنَّ
(ثُ َّم يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة يُ ْ
شك ِ َ
ُول أَيْ َن ُ َ
الْ ِ
ي الْ َي ْو َم َوال ُّْسو َء َع َل الْكَا ِفرِينَ)( .النحل.)27:
خ ْز َ
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(ق ُْل آ ِم ُنواْ ِب ِه أَ ْو الَ تُ ْؤ ِم ُنواْ إِنَّ الَّ ِذي َن أُوتُواْ الْ ِعل َْم ِمن َق ْبلِ ِه إِ َذا يُ ْت َل َعلَ ْيه ِْم يَ ِ
جدً ا).
خ ُّرونَ لِألَ ْذقَانِ ُس َّ
(اإلرساء.)107:
وهذا العلم كام هو ظاه ٌر من اآليات ال يدحضه عل ٌم آخر ،بل املقابل له والبديل عنه هو اتباع
الهوى مهام تزيّن هذا الهوى بلبوس العلم أو السلطة( ،لَّـ ِكنِ ال َّر ِ
ف الْ ِعل ِْم ِم ْن ُه ْم َوالْ ُم ْؤ ِم ُنونَ
اسخُونَ ِ
ُي ْؤ ِم ُنونَ بِ َا أُنز َِل إِلَيكَ َو َما أُنز َِل ِمن َق ْبلِكَ ) (النساء.)162 :
ثم ت ُقرر هذه اآلية أ ّن الطريق إىل العلم الخالص املنزل هو الرسوخ يف العلم مع اإلميان وبذلك
أي علمٍ ال يؤ ّدي إىل اإلميان بالسطحيّة واالفتقار إىل العمق ،وترسم إىل علم الله
تحكم عىل ِّ
طريقني هام التع ّمق يف العلم واإلميان الذي هو مثرة التصديق والتسليم مبا يأيت به املرسلون.

ونتائج هذا البيان خطري ٌة منها أ ّن هناك أبواباً من العلم ستبقى موصد ًة طاملا أن البحث العلمي
يتبع منهج الفصل بني العلم واإلميان .ومنها تقرير نسبية العلم البرشي بصور ٍة مطلق ٍة وهذا ما
سنفصله بعد استكامل معاين وأبعاد العلم يف القرآن الكريم.
ب -العلم السلطان:
عندما يذكر القرآن الكريم علامً يؤ ّدي إىل التحكّم أو يَهدف إىل التحكّم فإنّه يس ّميه «سلطانا»،
سوا ًء كان تح ّكامً باألذهان واألفهام ،أو تح ّكامً بقوى الطبيعة عن طريق اكتشاف السنن الكونية.
قال تعاىل:

ف آيَ ِ
ات اللَّ ِه ِبغ ْ ِ
َاس َت ِع ْذ
ف ُ
َي ُسلْطَانٍ أَتَاه ُْم إِن ِ
جا ِدلُونَ ِ
(إِنَّ الَّ ِذي َن يُ َ
ب َّما هُم ِب َبالِ ِغي ِه ف ْ
صدُ و ِر ِه ْم إِ َّل ِك ْ ٌ
يع الْ َب ِ
صريُ)( .غافر)56 :
الس ِم ُ
بِاللَّ ِه إِنَّهُ ُه َو َّ
وهنا نكت ٌة لطيف ٌة ينبغي التنبه إليها ،وهي أ ّن اآلية الكرمية ختمت باألمر باالستعاذة بالله وعاد ًة
الصلة بني املجادلني يف أيات الله والحاجة إىل
ين ،فام وجه ّ
ما تكون االستعاذة من عملٍ شيطا ّ
االستعاذة بالله؟

أوالً :هم ال ميلكون برهاناً علميّاً ميكنه أن يتحكّم بالعقل السليم وهو ما يس ّميه القرآن سلطان،
فيهربون من ساحة األفهام إىل ساحة األوهام ،والوهم منطقة عمل الشيطان يف النفس لذلك وجبت
االستعاذة من جدالهم بالله السميع لحججهم البصري مبا يف قلوبهم من غايات وأهواء.
ثانياً :ألن ق ّو َة األوهام ال تأيت إال من االستامع إليها فليست مالك ًة لق ّوة اإلقناع وحدها بل ما
يساعدها هو هوى النفس وليس العقل السليم.

االستغراب 13

AL-ISTIGHRAB

خر يــف 2 0 1 8

 246حلقات الجدلاالستغراب

قال تعاىل:

( َوق َ
ل
ح ِّق َو َو َعدتُّك ُْم َفأَ ْ
ُض األَ ْم ُر ِإنَّ ال ّلهَ َوعَدَ ك ُْم َوعْدَ الْ َ
خلَ ْف ُتك ُْم َو َما كَانَ ِ َ
َال الشَّ ْيطَانُ ل ََّم ق ِ َ
ون َولُو ُمواْ أَنف َُسكُم)( .إبراهيم)22 :
ج ْب ُت ْم ِل َفالَ تَلُو ُم ِ
َاس َت َ
َعلَ ْيكُم ِّمن ُسلْطَانٍ إِالَّ أَن َد َع ْوتُك ُْم ف ْ

س لَهُ ُسلْطَانٌ َع َل الَّ ِذي َن آ َم ُنواْ َو َع َل َر ِّبه ِْم َي َت َوكَّلُونَ  ،إِنَّ َا ُسلْطَانُهُ َع َل الَّ ِذي َن َي َت َولَّ ْونَهُ َوالَّ ِذي َن
(إِنَّهُ لَ ْي َ
شكُونَ )( .النحل)100_99 :
هُم ِب ِه ُم ْ ِ

( ِإنْ ِه َي إِ َّل أَ ْس َمء َس َّم ْي ُت ُموهَا أَن ُت ْم َوآبَا ُؤكُم َّما أَن َز َل اللَّهُ ِب َها ِمن ُس ْل َطانٍ إِن يَ َّت ِب ُعونَ إِ َّل الظَّ َّن َو َما
تَ ْه َوى ْ
ُس َولَ َقدْ َجاءهُم ِّمن َّر ِّبه ُِم الْ ُهدَ ى)( .النجم.)23 :
الَنف ُ
مصالح متّت ترقيتها إىل مستوى
ليس وراء الوثن ّية القدمية أو الحديثة عل ٌم أو برهان ،إمنا هي
ٌ
اآللهة ،وأُضفيت عليها أسام ٌء مبهر ٌة تقمع األفهام وال تنريها ،ولكن مهام عال هذا الوهم فإنّه لن
يصل إىل مستوى التحكّم الكامل .وقدمياً ح ّولت تلك املصالح إىل آله ٍة من مت ٍر أو حجر ،أما
توسع مجاالت التحكم ،ومع تقدم طرق التالعب باللغة ودالالتها
أسامؤها اليوم فتتع ّدد بحسب ّ
ترتقي األسامء وتتوالد ويُصبح مج ّرد حفظها وتردادها دليالً عىل الثقافة والعلم .هذا يف مجال إنتاج
أيديولوجيات التسلّط عىل األذهان.
ش الْجِ ِّن َو ْ
اس َتطَ ْع ُت ْم أَن
ال ِ
ِنس إِنِ ْ
أما يف مجال التحكّم بقوى الطبيعة فقد ورد قوله تعاىل( :يَا َم ْع َ َ
الس َم َو ِ
ات َو ْ
الَ ْر ِ
ض فَان ُف ُذوا َل تَن ُف ُذونَ إِ َّل ب ُِسلْطَانٍ )( .الرحمن.)33 :
تَن ُف ُذوا ِم ْن أَ ْقطَا ِر َّ

مفتوح باعتبار االقرتاب من حقائق الكون رحل ٌة إىل الله سبحانه
املجال يف العلوم الطبيع ّية
ٌ
الذي خاطب خلقه بلغة التكوين ،وعليه فإن العلوم الكاشفة لسنن الطبيعة وأرسارها بريئ ٌة من
الشك والكفر وينبغي الفصل بني االكتشاف العلمي البحت ،وتحميل األهواء واألسامء ما
لوثة ّ
ال يحتمله العلم وال يريده وال يقصده عن طريق ما أسميناه باإليديولوجيات العلمويّة .وهنا تنشأ
الحاجة إىل «علمٍ يهدي العلم» وهذا ما يسميه القرآن الكريم «بالنور».
ج_ العلم النور:
إل بصيغة املفرد ،مام يعني أ ّن النور يف القرآن «وجو ٌد
مل تَرِد كلمة ال ّنور يف القرآن الكريم ّ
ٍ
ٍ
مشك ٌ
ودرجات من الظهور
مستويات
ّك» بحسب املصطلح الفلسفي ،أي حقيق ٌة واحد ٌة لها ع ّدة
حجب ال ّنور ،فليس للظلامت
ّ
والتجل والتأثري .وباملقابل تأيت الظلامت بصيغة الجمع لتع ّدد طرق َ
حيث ّية وجوديّة بل هي فقط «عدم النور» .واالستفادة الفلسف ّية من وحدة النور هي أن املستنريين من
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ٍ
واحد ...بعد أن يتجاوزوا
كل العامل عىل اختالف مقارباتهم لحقائق الكون والوجود ينتهون إىل نو ٍر
كل مناحي الحيوات ارتقا ًء من الحياة البيولوج ّية إىل حياة القلوب
درجات ومستويات النور يف ّ
والعقول إىل األعامل التي تبقى ح ّية عندما ترفع بالنية الخالصة لوجه الله.

ومل ّا كنا بصدد الكالم عن معاين العلم فال ب ّد من بيان حاجة العلم إىل نور الهداية ،والسبب يف
ذلك هو أننا نعرف أن البحث العلمي مينح اإلنسان قدر ًة محايد ًة تحتاج إىل من يستخدمها بالوجه
مصباح واملصباح ميكن استخدامه
أو الوجهة النافعة لإلنسان ،ويف هذا يقول العلامء إ ّن العل َم
ٌ
كتاب كام ميكن استخدامه النتقاء املتاع األفضل عند الرسقة.
لقراءة
ٍ
فهناك مرحلتان هام حصول العلم أوالً ،واستخدام القدرة الناتجة عن العلم ثانياً ،وإذا ارتقينا
يف البحث نالحظ أ ّن علم الكالم اإلسالمي اعترب العلم والقدرة والحياة من صفات الذات الثبوتية
بخالف صفات األفعال ،فالله سبحانه ذات ُه عل ٌم وذات ُه قدر ٌة وذات ُه حياة ،وميكننا أن نفهم كيف ترتقي
هذه الصفات لتكون نورا ً واحدا ً بسيطاً باملثال التايل:
ليغي حياته عندما يُالحظ أن ارتفاعه يف درجات
إن اإلنسان يخترب املسافة بني علمه وقدرته ّ
العلم أو يف القدرات املاديّة واملعنويّة ميكّنه من ردم اله ّوة تدريجاً بني ما هو عاملٌ فيه وما هو قاد ٌر
عليه ،وهكذا كلّام زادت القدرة أمكنه تطبيق العلم وكلّام ط ّبق العلم زادت القدرة وبالتايل تغريت
حياته نحو األفضل .وإذا ارتفعنا يف الجدل الصاعد من اإلنسان إىل أعىل مراتب العلم والقدرة فإن
العلم والقدرة والحياة تصبح شيئاً واحدا ً يف ٍ
ني
ذات بسيطة هي ذاتُ الله سبحانه فعلمه سبحانه ع ُ
يتجل يف
ّ
قدرته وقدرته عني حياته وكلّها عني ذاته .وإذا عدنا إىل الجدل النازل فإ ّن النور اإللهي
خ َزائِ ُنهُ َو َما نُ َنـ ِّزلُهُ إِال ِب َقدَ ٍر
عامل الكرثات إىل ٍّ
ْ ش ٍء إِال ِع ْندَ نَا َ
كل بقدره وحسبه :قال تعاىلَ ( :وإِنْ ِمن َ ْ
ُوم)( .الحجر.)21 :
َم ْعل ٍ
يفس هذا املدخل تع ّدد تجليات ال ّنور يف القرآن الكريم ،ولكن الفكرة الجامعة لها ،هي أ ّن
ّ
العلم نو ٌر والهداية اإلله ّية نو ٌر عىل نو ٍر أو نور استخدام القدرة الناتجة عن نور العلم.
ومبا أن الطواغيت عىل اختالف أنواعهم يحولون دون اتصال نور الفطرة بنور الهداية فإنهم
يضيفون إىل ظلامت «سرت الفطرة» عند الذين كفروا ،ظلامت تحول دون االستخدام الصحيح
ني
لنور العلم .وهذه آي ٌة جامع ٌة تشري إىل أن الحالة األصل ّية لإلنسان نوراني ٌة ولك ّن
حجاب الكفر يع ُ
َ
الطواغيت عىل إخراج اإلنسان من حالته األوىل ليسبح يف بحور الظلامت.
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خ ِر ُج ُه ْم ِم َن الظُّل َُم ِ
ت إِ َل ال ُّنو ِر َوا َّل ِذي َن كَ َف ُروا أَ ْولِ َيا ُؤه ُُم
ل الَّ ِذي َن آ َم ُنوا يُ ْ
قال تعاىل( :اللَّهُ َو ِ ُّ
خ ِر ُجونَ ُه ْم ِم َن ال ُّنو ِر إِ َل الظُّل َُم ِ
اب ال َّنا ِر ه ُْم ِفي َها خَالِدُ ونَ ) (البقرة_ .)257
الطَّاغ ُ
ُوت يُ ْ
ت أُولَ ِئكَ أَ ْ
ص َ
ح ُ
ويف اآلية التالية نالحظ سرتا ً من نو ٍع آخر ،وهو إخفاء الحقائق املعلومة ألنّها ته ّدد سلطة
األحبار والرهبان ،فالقرآن هو أول من أطاح بالسلطة الكنسيّة والحربيّة قبل ما سمي «بعرص األنوار»،
التامدي يف حجب العلم الخالص سيؤ ّدي إىل النزاع فيام يؤدي «نور الهداية» إىل
وأشار إىل أ ّن
َ
ٍ
ناقص وعلمٍ خالص ،وبني مصالح
سبل السالم الهادية إىل الرصاط املستقيم .الرصاع هنا بني علمٍ
ني يهدي إىل سبل السالم يف
كتاب مب ٍ
يتمسك بها أهل الكتاب فتؤ ّدي إىل الحروب وبني
ٍ
وسلطات ّ
األنفس واآلفاق.
اب َو َي ْعفُو َع ْن كَ ِثريٍ
ريا ِم َّم كُ ْن ُت ْم تُ ْ
خفُونَ ِم َن الْ ِك َت ِ
(يا َأه َْل ا ْل ِك َت ِ
اب َقدْ َجا َءك ُْم َر ُسولُ َنا ُي َب ِّ ُ
ي لَك ُْم كَ ِث ً
الس َل ِم
اب ُم ِب ٌ
َقدْ َجا َءك ُْم ِم َن اللَّ ِه نُو ٌر َو ِك َت ٌ
ني ﴿ 15املائدة  ﴾5ي ْه ِدي ِب ِه اللَّهُ َمنِ اتَّ َب َع رِضْ َوانَهُ ُس ُب َل َّ
ص ٍ
خ ِر ُج ُه ْم ِم َن ال ُّظل َُم ِ
يم) ﴿ 16املائدة﴾
َويُ ْ
اط ُم ْس َت ِق ٍ
ت ِإ َل ال ُّنو ِر ِب ِإ ْذ ِن ِه َويَ ْه ِديه ِْم ِإ َل ِ َ

ثم تتطور طرق كتم العلم وحجب النور فينشأ إعال ٌم ض ّد العلم ،يُخفي تحت عنوان أنه يُبدي،
فيتصدى أحبار وكهنة الهياكل اإلعالم ّية إلطفاء النور «بأفواههم» وهنا يص ّور القرآن معركة اإلعالم
التي تشن عىل الوعي فتهدف إىل «تزوير الوعي» أو «شل الوعي» أو «يك الوعي» عىل اختالف
طرق وتقنيات اإلعالم املعادي للنور اإللهي.
ب اللَّهُ إِ َّل أَنْ يُ ِت َّم نُو َرهُ َولَ ْو كَرِهَ الْكَا ِف ُرونَ ) ( 32التوبة .)9
(يريِدُ ونَ أَنْ يُطْ ِف ُئوا نُو َر اللَّ ِه ِبأَ ْف َوا ِهه ِْم َويَأْ َ

وهنا ال ب ّد من مالحظ ٍة بالغة األهمية نتذكر فيها موقف كنيسة القرون الوسطى من العلم ومن
النظريّات العلم ّية املخالفة ملا اعتمدته من نظريات ،ثم نعرب إىل املؤسسة السلف ّية الوهابية
التي تتمسك باألرض املسطحة ،وذلك التأسيس الخبيث للعداء بني «التدين» وحقائق العلم
ونظرياته حتى أصبح البسطاء من أتباع تلك املدارس «يخافون عىل الله» من العلم ،والحال أن
الله يدعوهم للتق ّرب إليه باملزيد من العلم وكشف الحجب واألستار والتع ّمق يف البحث ألنه
السبيل األقوم إىل ذروة اإلميان والخضوع والخشوعَ ( :و ِم َن ال َّن ِ
اب َواألَنْ َع ِام ُم ْ
ف أَلْ َوانُهُ
خ َتلِ ٌ
اس َوالدَّ َو ِّ
ْش اللَّهَ ِم ْن ِع َبا ِد ِه الْ ُعل ََم ُء إِنَّ اللَّهَ َعزِي ٌز َغفُو ٌر)( .فاطر.)28 :
كَ َذلِكَ إِنَّ َا َيخ َ

الس َم َو ِ
ات َو ْ
الَ ْر ِ
ف ُز َجا َج ٍة ال ُّز َجا َج ُة
اح ِ
ص َب ُ
اح الْ ِم ْ
ص َب ٌ
ض َمث َُل نُور ِِه كَ ِمشْ كَا ٍة ِفي َها ِم ْ
(اللَّهُ نُو ُر َّ
ش ِق َّي ٍة َو َل َغ ْر ِب َّي ٍة يَكَا ُد َزيْ ُت َها يُ ِ
ض ُء َولَ ْو ل َْم
ي يُو َقدُ ِم ْن شَ َ
كَأَنَّ َها كَ ْوك ٌ
َب ُد ِّر ٌّ
ج َر ٍة ُم َبا َركَ ٍة َزيْ ُتونَ ٍة َل َ ْ
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ب اللَّهُ ْ
ش ٍء
الَ ْمث ََال لِل َّن ِ
تَ َْس ْسهُ نَا ٌر نُو ٌر َع َل نُو ٍر يَ ْه ِدي اللَّهُ لِ ُنور ِِه َم ْن يَشَ ا ُء َويَ ْ ِ
ض ُ
اس َواللَّهُ ِبك ُِّل َ ْ
يم) ( 35النور .)24
َعلِ ٌ
 _3نسب ّية العلم البرشي مقابل العلم الر ّباين اخلالص:
خالص من هوى النفس وأيادي الشياطني ،ولكن حتى لو أحس ّنا النية ونظرنا إىل
قلنا أنه عل ٌم
ٌ
العالِم أو الفيلسوف الذي يتج ّرد طالباً الحقيقة النق ّية ،فإ ّن ما يخربنا به تاريخ الفلسفة وتاريخ العلم
يشري إىل أن ذاك العالِم املخلص ،سيصطدم بنسب ّية الفهم البرشي التي ال تولِّد حتى بعد الجهد إال
علامً ناقصاً يف مقابل العلم الخالص( :ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ريب وما أوتيتم من
العلم إال قليال) ( اإلرساء_.)85
أ_ تاريخ الفلسفة:
يقول اتيان غيلسون يف كتابه القيم «وحدة التجربة الفلسف ّية» :كيف ميكن فعالً أن نثق بالفلسفة،
ٍ
كل فرض ّي ٍة فلسف ّي ٍة ميكن أن ت ُدحض بنفس
بعيد صحيحاً ،أن ّ
إذا كان ما قاله بيتاغوراس من زمنٍ
ٍ
جديد قد نشعر بإغراء اللجوء
السهولة التي أثبتت فيها ،حتى بنفس الفرض ّية ذاتها؟ ...هنا من
ح ممكن للم ّد الصويف الذي انترش يف القرنني الرابع عرش والخامس
إىل التأثريات التاريخيّة كرش ٍ
عرش[[[.
وما هو امل ّد الصويف إن مل يكن استبدال رحلة العقل برحلة النفس والقلب ،ومزج العبادة
كل التجربة
بالتفكّر ،واستجالء صفحة القلب لتصبح مرآ ًة لتجليات الباري يف النفس واآلفاقّ ،
الفلسف ّية يف الغرب والرشق انتهت إىل العرفان الفلسفي أو العميل ،وهذا يحتاج إىل تفصيل يخرج
عن نطاق هذا البحث ولكن باختصا ٍر شديد:
مل تتوقف الفلسفة بعد ابن رشد (520هـ_ 595هـ) ،بل ق ّدمت طلباً للجوء عند مدرسة التص ّوف
بنصها األصيل
الفلسفي والعرفاين عند ابن عريب املعارص (558هـ_ 638هـ) .ثم أكملت الهجرة ّ
من األندلس إىل غرب الغرب ورشق الرشق ،وانتهت يف الغرب كام يخربنا غيلسون إىل نزع ٍة
صوفية ،فيام التقت رشقاً بالحكمة اإلرشاقية مع السهروردي ومريداماد والشريازي ،وهذا األخري
يشكّل قمة اللقاء بني دقة الفقه ،وعمق الفلسفة املشائ ّية واإلرشاقية ،ورحابة العرفان.
[[[ -إتيان غيلسون :وحدة التجربة الفلسفية ،ترجمة طارق عسييل ،املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية،سلسلة الدراسات الغربية،
ط ،1،2017بريوت،ص 99_98بترصف.
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وهذا االندماج الرحب والتكامل العقالين بني الفلسفة والالهوت أو علم الكالم من جهة،
توصل إليها غيلسون يف رحلته
القلبي
والسري
ين من جه ٍة أخرى ،هو النتيجة التي ّ
اإلرشاقي العرفا ّ
ّ
ّ
كل من
املمتعة يف تاريخ الفلسفة ،كام رأينا علامء وفالسفة غربيون آخرون يؤيدون هذا التكامل ّ
موقعه واختصاصه نذكر عىل سبيل املثال ال الحرص :إريك فروم الفيلسوف والعامل النفساين،
وعامل األحياء الكسيس كاريل ،والفيلسوف املسلم رجاء غارودي وهذا األخري أيضاً يشكّل نسخ ًة
فريد ًة حيث كانت حياته رحل ًة فلسف ّي ًة انتهت إىل البعد الكوين والعاملي لإلميان يف رحاب النظرة
العرفانية للعامل.
نعود إىل غيلسون لنقتبس منه الصورة التكامليّة التي لخّص فيها العالقة بني الفلسفة والالهوت
بقوله :أسهل طريق ٍة بالنسبة لالهوتيني يف الدفاع عن موضوعهم أن يب ّينوا أن الفلسفة ليست قادر ًة
أي مسأل ٍة تتعلّق بطبيعة اإلنسان ومصريه .من هنا جاء ّ
شك
عىل الوصول إىل نتائ ٍ
ج مقبول ٍة عقلياً حول ِّ
الغزايل بالفلسفة التي حاول إصالحها ،كام الحال عادة ،من خالل التص ّوف الديني .فالله الذي
العقل عن إدراكه ،ميكن كنهه بالتجربة الروحية؛ والعامل الذي ال يستطيع العقل اإلنساين أن
ُ
يعجز
يفهمه ،ميكن التعايل فوقه والتحليق عالياً بصحبة روح النبي .ال حاجة للقول ،إن الفيلسوف مبا هو
فيلسوف ليس ض ّد التص ّوف؛ ما ال يح ّبه الفيلسوف هو التص ّوف الذي يفرتض أن هدم الفلسفة رش ٌ
ٌ
ط

رضوري .فإذا كانت الحياة الصوفية  -وهذا يبدو صحيحاً  -واحد ًة من الحاجات الدامئة للطبيعة
اإلنسانية ،فال يجب احرتامها فحسب ،بل يجب حاميتها من الهجامت املتك ّررة للعقول السطحية.
يصح قولنا إن املعرفة الفلسفية حاج ٌة ثابت ٌة للعقل اإلنساين وأن هذه الحاجة أيضاً يجب
مع ذلك،
ّ
أن تحرتم .هذا األمر بالنسبة إلينا يف غاية الصعوبة ،ولكن يف نفس الوقت شديد األهمية ،ففي
ُجل الطبيعة اإلنسانيّة
كل هذه األنشطة الروحيّة التي ت ّ
خض ّم هذه املشاكل ،علينا أن نحافظ عىل ِّ
وتعظّم حياة اإلنسان .فنحن ال نكسب شيئاً إذا د ّمرنا شيئاً لننقذ آخر .فإ ّما أن يستم ّرا معاً أو يسقطا
معاً .إذا ً ،فالتص ّوف الحقيقي ال يوجد مطلقاً بال بعض الالهوت ،والالهوت السليم ينشد دامئاً دعامً
للهوت ،هي فلسف ٌة قصرية النظر ،إذا ً
فلسفياً؛ لكن الفلسفة التي ال تفسح بعض املجال عىل األقل ّ
كيف نس ّمي ما ال يسمح مبج ّرد احتامل وجود تجرب ٍة صوفي ٍة الهوتاً؟
أقل
للهوتيني من أجل التعامل بطريق ٍة ّ
كان الشعور امللتبس بهذه العالقات الرضوريّة حافزا ً ّ
تط ّرفاً مع التفكري الفلسفي .فعوضاً عن محاولة القضاء عليه من خالل التشكيك بكتابات الفالسفة،
رأى بعض رجال الدين أنه من األفضل تطويع ،وإذا جاز التعبري ،تدجني الفلسفة من خالل دمجها
بالالهوت .أعتقد أننا سرنتكب خطأً كبريا ً إذا بحثنا عن خطّ ٍة مخادع ٍة أو غادر ٍة وراء هذه الخطوة.
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فعندما حاول رجال الالهوت ،برصف النظر عن معتقداتهم ،إعادة صوغ الفلسفة لتتناسب مع
معتقداتهم ،كانوا مدفوعني لهذا الفعل بقناع ٍة خالص ٍة أ ّن الفلسفة يف ذاتها يش ٌء ممتاز ،وأنها
جيدةٌ ،وأن السامح باندثارها أم ٌر مخزٍ .من جه ٍة أخرى ،وحيث يفرتض أن توجد الحقيقة املوحاة،
الحقيقة املطلقة ،تكون الطريقة الوحيدة إلنقاذ الفلسفة بإثبات أن ما تعلِّمه يتامهى يف حقيقته مع
ما يف الدين املوحى .فاألنساق املختلفة التي ميكن إيجاد مصدرها املشرتك يف هذا املوقف
هي دامئاً جليلة القدر ومؤث ّرة ،وأحياناً عميقة ،ونادرا ً جدا ً تكون فاقد ًة لألهمية .وبسبب جديّة
مقصدها ،وشجاعتها يف التعامل مع املسائل امليتافيزيقية ،كانت هذه التعاليم يف الغالب مصدرا ً
لتق ّدم الفلسفة .فهي تشبه الفلسفة ،وتتح ّدث مثل الفلسفة ،وأحياناً تُد َرس وتُد َّرس يف املدارس
ٍ
بلباس فلسفي .فلندعو هذا
باسم الفلسفة :مع ذلك يف الواقع ،إنها ليست أكرث من تعاليمٍ الهوتيّ ٍة
املوقف «الهوتانية»  Theologismونرى كيف يعمل

[[[.

أقول :وهذا ما انتهى إليه صدر الدين الشريازي عندما قال« :العقل أصل النقل ،فالقدح يف
العقل ،ألجل تصحيح النقل ،يقتيض القدح يف العقل والنقل معاً» ...و«تبّاً لفلسف ٍة تكون قوانينها
غري مطابق ٍة للكتاب والس ّنة»[[[.
أما هرني كوربان فيتحدث عن دور القرآن الكريم يف طرح التحديات أمام العقل الفلسفي
اإلسالمي ويصحح النظرة الغرب ّية ملسار الفلسفة اإلسالمية يف الرشق بقوله:

«مثة زعم القى نصيباً من الرواج يف الغرب ومؤداه أالّ فلسفة وال تص ُّوف يف القرآن ،وأن
الفالسفة واملتصوفني ال يدينون للقرآن بيشء .ولسنا نبغي يف هذا املقام مناقشة ما يجده الغربيون
يف القرآن ،أو ما ال يجدونه ،ولكن يف أن نعلم ما وجده املسلمون أنفسهم فعالً فيه».
كل يشء،
من هنا تبدو الفلسفة اإلسالمية عند كوربان كعمل مفكرين ينتمون إىل جامعة دينيّ ٍة قبل ِّ
جامعة يخصها التعبري القرآين باسم أهل الكتاب ،ويُراد منه ـ يف تصور كوربان ـ اإلشارة إىل مجتمعٍ له
كتاب منز ٍل من السامء ،أُوحي إىل نبي ،ومجتمع تعلّمه من هذا النبي.
كتاب مق ّدس ،وديانته مبن ّي ٌة عىل
ٍ
ٌ
وإذا كان يراد بأهل الكتاب عموماً اليهود والنصارى واملسلمني ،فهذا يعني أ ّن ما يع ّم هذه
الجامعات مشكلة تطرحها عليها الظاهرة الدينية األساسية التي تشرتك فيها ،أال وهي ظاهرة الكتاب
[[[ -غيلسون :م.س ،ص.43_41
[[[ -عبد الرسول عبوديَّت :النظام الفلسفي ملدرسة الحكمة املتعالية ،تعريب السيد عيل عباس املوسوي ،مراجعة الدكتور خنجر حمية،
مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي ،بريوت ،ط ،2010 ،1ص.92_91
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املقدس التي تجعل امله ّمة األوىل واألخرية هي فهم املعنى الحقيقي لهذا الكتاب الذي هو
القرآن الكريم عند املسلمني.
وعىل هذا األساس يرى كوربان أ ّن من غري السليم العودة -حسب قوله -برتسيمة الحياة الروحيّة،
وحياة التأمل الفلسفي يف اإلسالم إىل أولئك الفالسفة املتهلينني اآلخذين بالهلينية.
ثانياً :يرى كوربان أن أعامل ابن رشد فيلسوف قرطبة أعطت برتجمتها الالتينية ما يسمى يف
الغرب بالرشديّة التي طغت عىل السينويّة الالتينية ،أما يف الرشق فقد م ّرت الرشديّة مرورا ً غري
ملحوظ ،ومل ت ُعرف فيه مدرسة ابن رشد ،ومل يُنظر إىل نقد الغزايل للفلسفة عىل أنه وضع ح ًّدا
فسها
للسنة التي ابتدأها ابن سينا ،وال حتى فهمت انتقادات الغزايل عىل حقيقتها التي غالباً ما ّ
مؤرخو الفلسفة الغربيون عىل أنها كانت مبثابة رضب ٍة قاضي ٍة للفلسفة.
وقد عزب عن بال هؤالء كذلك ،ما كان يحدث يف الرشق حيث م َّرت مؤلفات ابن رشد دون أث ٍر
ملحوظ ،فال دار يف خلد نصري الدين الطويس أو املريداماد أو هادي السبزواري ما تعلقه تواريخ
الفلسفة عند الغربيني من أهمية ومعنى عىل ذلك النقاش الجديل الذي دار بني الغزايل وابن رشد،
[[[.
بل إننا إذا أوضحنا لهم ذلك ألثار األمر دهشتهم كام يثري دهشة خلفهم اليوم
ويوافق جعفر آل ياسني يف كتابه عن صدر الدين الشريازي ،أن الفلسفة اإلسالمية استأنفت
نشاطها بعد ابن رشد يف مدرسة أصفهان وبلغت األوج مع الحكيم الشريازي.
أقول :ولك ّنها استأنفت نشاطها باتجاهني ،حيث تلّقف توما األكويني يف الغرب املباين الرشديّة
ليستخدمها لنفس الغرض الرشدي وهو مصالحة العقل مع النقل ،وأكملت الفلسفة طريقها يف
الرشق األصفهاين لتلتقي مع اإلرشاق والعرفان والحكمة املتعالية.
ومن هنا فإن تأمل املسار الذي سلكته الفلسفة يف الغرب يعيننا عىل اكتشاف إضافات الشريازي
عىل الصريورة الكلية للفلسفة.
أنظر إىل هذه الصورة برحاب ٍة ،وتأ ّملٍ كيف تتحول الفلسفة والدين والعرفان إىل ألوان الطيف
التي تندمج إلظهار النور اإللهي الواحد فال النص يعطّل العقل وال العقل يعطّل النص ،هنا يتسع
معنى العلم فيصبح «نورا ً» يهدي العلم التجريبي ويكمل الطريق حني تحرتق اقدام التجربة كام
سنوضح تفصيالً يف تاريخ العلم وفلسفته.
[[[ http://www.kalema.net/v1/?rpt=973&art -زيك امليالد.
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ويبقى السؤال :ملاذا مارست السياسة الغربيّة املعارصة عمليات الفصل والتفسيخ بحجبها
الظلامنية فأقصت الدين وحاربته ،ثم أعلنت موت الفلسفة ،وق ّزمت أبعاد العلم إىل مج ّرد أداة؟

لكل أبعاد اإلنسان،
والجواب :ليس من مصلحة السلطة الحاكمة يف العامل اليوم أن يُطلق العنان ّ
حروب
الذي أرادته عبدا ً يفكّر ضمن مساحة سيطرتها ،ويستهلك ما تنتجه رشكاتها ،وميوت يف
ٍ
ٍ
ونزاعات ت ُضعف من قدرة البرشيّة عىل التم ّرد عىل هيكلها وأصنامها يف وثن ّي ٍة معارص ٍة تتاجر

ج يتم تصنيعه.
«باألسامء» وتُح ّول حتى القيم إىل منت ٍ

وصلت جرأة الوثن ّية املعارصة إىل تنظيم الحروب بني القيم نفسها ،فالحريّة التي صنمها الغرب
بكل أشكاله لخدمة ثقافة السوق.
كل العامل ،وتك ّرس االستبداد ّ
تحارب اليوم العدالة يف ّ

إنها «حري ٌة أن تفعل ما تريد طاملا أنك تفعل ما يريدون» كام يقول نعوم تشومسيك« ،ويف ثقافة
السوق الحريّة هي التي تضطهد» كام يقول غارودي.

موظف ينتج ما ح ّددته له السياسة فإذا أرادت حروباً كتب عن «صدام الحضارات» وإذا
واملفكر
ٌ
تعب عن تكامل األدوار
أرادت هيمن ًة ناعم ًة كتب عن «القوة الناعمة» .فال فلسفة وال دين وال قيم ّ
ووحدة القيم ورحابة العلم...
قال تعاىل( :ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ال انفصام لها والله
سميع عليم) (البقرة( ،)257 :ال انفصام لها) فال توحيد يعادي اإلنسان ،وال حريّة تحارب العدالة،
وال عدالة تح ّد من الحريّة ،وال دين يعطّل العقل ،وال فلسفة تتنكّر للدين ،وال علم يسري بال هدى
اإلميان والفكر والعرفان( ...ومن مل يجعل الله له نورا فام له من نور)( .النور)40 :
ب_ تاريخ العلم من اليقني إىل الشك:
يقول إمري الكاتوش« :إن فلسفة العلم من دون تاريخه خوا ٌء ،وتاريخ العلم من دون فلسفته عامء»
تطبيق لقول إميانويل كانط يف «نقد العقل املحض» :إن املدركات الحس ّية من دون
والصياغة هي
ٌ
ٍ
تص ّو ٍ
مدركات حس ّي ٍة خواء» ويضيف إميانويل يف مقدمة
رات عقل ّي ٍة عامء ،والتص ّورات العقلية من دون
الطبعة الثانية لكتابه« :أن العامل (بكرس الالم) ال يعرف من الطبيعة إال ما يفرضه عليها»[[[.
والعلم «ال يفكر بذاته» كام يقول هيدغر ،ولذلك أقول :إن «العلمويّة» أو فلسفة العلم تتصدى
[[[ -مينى الخويل :فلسفة العلم يف القرن العرشين ،األصول _الحصاد_ اآلفاق املستقبلية ،املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،
الكويت ،سلسلة عامل املعرفة ،رقم  ،264ص .409
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للتفكري يف العلم عنه ،والفكروية أو اإليديولوجيا عندما تبني منظوم َة مفاهيمٍ و«تفكر» فإنها «تغري»
ألنها أضافت العقل والنفس والتاريخ والسلطة إىل الحقيقة.
إن تاريخ العلم كام يق ّدمه توماس كون وغاستون باشالر وجورج ستانسيو وروبرت أغروس
ومينى الخويل ،ما هو إال رحلة من اليقني إىل الشك ،عندما هرب الغرب من البحث الفلسفي
رافضاً الالهوت الكنيس ،ولجأ إىل العلم التجريبي بحثاً عن اليقني ،وعاش هذا االعتقاد الراسخ
بقدرات العلم مجده يف القرن التاسع عرش ،ثم بدأ انهيار النامذج اإلرشاديّة مطلع القرن العرشين
مع نظريّة الكوانتم ملاكس بالنك 1900م والنظريّة النسبية آلينشتاين 1905م وتزعزعت أركان فيزياء
نيوتن التي كانت كتاب الفيزياء املقدس.
مل يؤد األمر إىل انهيار اليقني العلمي فقط بل أ ّدى إىل تغيري مفهوم العلم وآليات التقدم فيه ،فلم
ٍ
لحل املشكالت ،أما آلية تقدمه
مي ّ
يعد العلم :اكتشافاً لحقيقة األشياء ،بل أصبح :مج ّرد
نشاط تق ّد ٍّ
فكل نظري ٍة
بكل ما هو قائ ٌم أو ما يسمى اليوم عند كارل بوبر :مبدأ إمكانية التكذيبّ ،
فهي :الشك ِّ
ٍ
إرشادي آخر .وهكذا يُك ّرر بوبر
ج
علم ّي ٍة هي قابل ٌة للدحض
بآليات علم ّي ٍة جديد ٍة ويف إطار منوذ ٍ
ٍّ
يف منتصف القرن العرشين يف العلم ما قاله بيتاغوراس يف الفلسفة قبل املسيح عليه السالم[[[.
خ فشل «العقل املحض» يف التحكم بحقائق العامل ،وطموح املفكر
أما تاريخ الفلسفة فهو تاري ٌ
أن يصبح عاملاً عقل ّياً مضاهياً للعامل الكوين ،فيام أصبحت العقالن ّية املستنرية تعني التخفف من
ادعاء اليقينية العلمية لحساب نظريّات التقدم العلمي.
أو ًال_ نقد التامم ّية:
ال ميكننا أن نقارب مسألة املعرفة واإلدراك ،إلّ من خالل جمع ما جادت به العلوم عىل مدى
أي نحو ،يعني عالقة
العصور ،فاملدخل إىل نظريّة املعرفة هو البحث يف إمكانها أوالً وعىل ِّ
الذهن البرشي بالواقع الخارجي ...واختالف املدارس العلم ّية بني تجريب ّي ٍة ووضعي ٍة ..والفلسفية
الطريق األقوم للوصول إىل
كل منها من أنّها
بني املشائ ّية والعرفان ّية والكالم ّية ناب ٌع أصالً من ادعاء ٍّ
ُ
الحقائق املفيدة لالطمئنان الذي يفيد بدوره إمكانية العمل عىل أساسها.
وإذا جمعنا مسارات العلم التجريبي والفلسفة الوضعية فإن النتيجة لن ت ُعجب الحكيم العظيم
أرسطو ،فهناك من كال الناحيتني وعىل نحو مستقل إثبات ،بأ ّن املعرفة فيام يتع ّدى املحسوسات
[[[ -راجع :مينى الخويل :م.س.
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حي أو متصو ٌر «ليست مطابق ًة للواقع» بل إنها يف العلوم الدقيقة حتى
الفيزيائية أي يف ِّ
كل ما هو ٌّ
يف الفيزياء أيضاً ليست مطابقة للواقع ولك ّنها كافي ًة للعمل عىل ضوئها ألن نسبة الخطأ تكون يف
هذه الحاالت ضئيل ًة جدا.
األمر ميكن تقريبه إىل الذهن بعلم البرصيات فنسب ٌة كبري ٌة من الناس لديها «قرص يف النظر»
باملعنى الحريف ولكنه ال يؤثر عىل أعاملها اليومية أو مينعها من الحركة الطبيعية...
كل أبحاث الحواس ،ولكن املكتشف اآلن هو أن املخ بسبب حال ٍة نفسي ٍة
يصدق هذا األمر يف ّ
معين ٍة مينعنا غالباً من معرفة األمور عىل حقيقتها ،يعني أنه ليس مجرد مرآ ٍة تعكس الواقع فكلمة
واقعٍ هنا تشتمل عىل ما يأيت من الخارج وما ينبع من الداخل ،والصورة التي تتشكّل يف النهاية
ٍ
ٍ
ٍ
وشهوات ...وصحوة العقل
ومتنيات
وأحاسيس
بكل ما تختزنه من أهوا ٍء
مزيج من حالة النفس ِّ
ٌ
وسالمة النشاط الفيزيولوجي للمخ.
وبدون إطال ٍة هذا املزيج هو ما «نعرفه» هو الصورة املرسومة عن الواقع يف أذهاننا بريشة
املؤثرات الخارجيّة والحاالت النفسيّة والتنبه العقيل والنشاط الفيزيولوجي ،ونحن متفاوتون يف
عالقتنا بالواقع نتيجة هذا التفاوت يف املؤثرات .يعني عندما تريد أن تتع ّرف عىل الواقع فالنتيجة
هي أنت والواقع ،فعلمنا دامئاً
مشوب بخطأ أو أضافت إليه النفس من عاملها شيئا.
ناقص أو
ٌ
ٌ

ولكن هل هذا النقص عيب؟ الظاهر من األبحاث أنه رضور ٌة بل العيب هو ادعاء التاممية والعلم
املحيط ،فالشعور بالتاممية ثم إضفاء القدس ّية عىل ما هو قائ ٌم من نظريات علم ّي ٍة يج ّمد العلم
ومينع التقدم .نالحظ هذا األمر بوضوح فيام اكتشف عن دور «السلب» و«اإليجاب» يف إنجاز
عمليات اإلدراك والتفكري ويف مسارات الفلسفة والعلم كام يرشح لنا نبيل عيل يف كتابه القيم:
«الثقافة العربية وعرص املعلومات»:
(أ) السلب واملخ البرشي :واآلن إىل وظائف املخ البرشي ،التي تؤهل صاحبه للتك ّيف مع
مطالب حياته وبيئتها وواقعها ،وجميعها أمو ٌر تجعل من التعامل مع «السلب» أمرا ً أساسياً ،حيث
ميكن القول إن الوجود برمته هو قسم ٌة ما بني املوجب والسالب .يساهم عنرص السلب يف وظائف
املخ عىل اختالف مستوياتها :الدنيا والوسطى والعليا .يف مستواها األدىن ،تعمل الخاليا العصبية،
وحدة البناء األساسية للمخ ،مببدأ اإلثارة واإلحباط ،وأداء الوظائف الذهن ّية األول ّية ـ بالتايل -هو
حاصل تفاعل ثنائيّة اإليجاب والسلب تلك :موجب اإلثارة وسلب اإلحباط .وقد ثبت عملياً أن
ُ
عدد الخاليا العصب ّية املحبطة أو املطفأة _ باستخدام املصطلح الكهريب ـ يفوق يف أي وقت
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وبكثري ـ الخاليا املثارة أو املتو ّهجة .إنه ـ بقول آخر ـ اقتصاد الفسيولوجي يعمل عىل ترشيد
استخدام املوارد البيولوج ّية.

متثل معالجة املخ للمعلومات ـ سوا ًء تلك التي تُغذّى إليه عرب الحواس ،أو التي تنتقل إليه
من الذاكرة ـ اآللية األساسية التي يعتمد عليها املخ البرشي يف تأدية وظائفه الوسطى .ولنسمع ما
يقوله لنا ـ يف هذا الصدد ـ ميشيل واتانكا عامل اللسانيات األعصابية ،حتى يتبني لنا الدور الحاسم
الذي يلعبه عنرص السلب يف تأدية وظائف املخ الوسطى ،يقول واتانكا« :إن قدرة العقل عىل
معالجة املعلومات تعتمد بصور ٍة أساسي ٍة عىل «فقد» املعلومات ال االحتفاظ بها» .فقدرة العقل
عىل التجريد ـ مثالً ـ تعتمد عىل حذف التفاصيل ،من أجل إبراز الجوهر واستخالص املغزى من
شواش الضوضاء التي تغفله .إن الفقد الذي نعنيه هنا هو عملية االختزال التي تصوغ املعلومات
ٍ
وأمناط مفهوم ّية .فاملفاهيم ـ كام هو معروف ـ هي لبنة املعامر الفكري
الغفل يف هيئة بُنى
التي ميكن لها أن تتفاعل فيام بينها لتوليد املعرفة الجديدة ،ويا لها حقاً من خاصيّ ٍة فريد ٍة ملخنا
البرشي ،تلك التي تحيل السلب :فقدا ً واختزاالً ،إىل االنتظام :بنا ًء وأمناطاً ،لتزيد بذلك من قيمة
املعلومات وتفاعلها ،وهي تلك الخاصية الذهنية نفسها التي يحلم بها مهندسو الذكاء االصطناعي
يف محاولتهم إضفاء نو ٍع من الذكاء عىل آلتهم الصامء ،فهم منشغلون حالياً بكيف ّية إكسابها «فضيلة
يئ .وأخريا ً ،ويف ذروة أدائه
النسيان» ،حتى ميكنها التعامل مع الواقع وخارجها مبنطقٍ إحصا ٍّ
اإلبداعي ،وهو يبادر ويخرتع ويكتشف ،يزداد تعامل املخ البرشي مع عنرص السلب ،فاإلبداع
من منظور علم النفس هو وليد ذلك التوازن الدقيق بني االلتزام بالقواعد وانتهاكها .إقامة الفروض
وتفنيدها ،وتحطيم البنى من أجل إعادة بنائها .إنه ـ أي اإلبداع ـ ناتج رحلة التضاد الرائع التي ينتقل
خاللها العقل ما بني الرتكيب بالتحليل تارة ،والتحليل بالرتكيب تارة أخرى .وقبل أن ننهي حديث
ٍ
ألحد بيننا ـ مربياً كان أو
السلب واملخ البرشي ،هل لنا أن نسأل ونتساءل مر ًة أخرى :هل يحق
داعي ًة ـ أن يحرم تلك العجينة الورديّة ،كام يطلق عليها أهل الفرنسية ،ذات باليني الخاليا العصبية
من حقّها يف أن تلهو دوماً مبوجبها وسالبها ،لتنأى بنفسها عن أحاديّة الفكر ودوجامئيته وإستاتيته؟
وهل من تعارض بني ذلك واملهمة األساسية التي أوكلها إىل اإلنسان خالقه األعظم؟ ونقصد بها
«اإلبداع» وال يشء سواه.
(ب) السلب والفلسفة :ميكن القول ـ بصفة عامة ـ إن تاريخ تط ّور الفلسفة منذ عهد أرسطو
وأفالطون هو سلسل ٌة متعاقب ٌة للتأرجح بني االنحياز إىل اإليجاب ،كام نلحظه يف فكر فالسف ٍة مثل
سبينوزا وبرجسون ،واالنحياز إىل السلب كام يف فلسفة هيجل التي قامت عىل التضاد الديالكتييك،
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وفلسفة نيتشه القامئة عىل نسف ما قبلها ومداومة البداية من الصفر .وهي الفلسفة التي استلهمها
ـ كام أرشنا سلفاً ـ فكر ما بعد الحداثة القائم عىل مبدأ «التباين» ،عىل النقيض من فكر الحداثة
القائم عىل مبدأ «التطابق» .إنه هذا التأرجح بني مثال ّية العقل يف سعيه إىل فرض إرادته وتشوقه إىل
رؤية حلمه واقعاً ،وبني ارتداده صاغرا ً ي ّؤرقه الشكُ ،مقرا ً بضعف النفس وحقائق الواقع وقوانني
يظل الفكر يسلك مساره الحلزوين املتصاعد نحو
الكون .ويف تأرجحه هذا ،وعىل الرغم منهّ ،
األعمق واألصدق واألشمل واألجدى ،مؤكدا ً قدر اإلنسان املحتوم يف سعيه الحثيث لإلمساك
باليقني الذي سيظل يفلت منه دون لحاقٍ أو اكتامل .وقد قيل يف عالقة السلب مع الفكر ،وما أكرث
ما قيل ،إن سقراط هو أكرث الناس حكم ًة ألنه أكرثهم جهالً ،ومن مل يشك مل ينظر لدى الغزايل،
وقيل حديثاً «من مل ينتقد ال يعتقد».

(ج) السلب وتاريخ العلم :يف «بنية الثورات العلمية» أوضح لنا توماس كون أن رحلة تقدم
العلم هي نفسها رحلة أخطائه ،جاعالً من «سلب» الخطأ رشطاً لعملية العلم ،فال يع ّد العلم علامً
ـ كام أوضح لنا كارل بوبر ـ إال إذا كان قابالً للتنفيذ ،يحمل يف جوفه بذرة تخطئته ،ويرفض كارل
بوبر كذلك وضع ّية مدرسة فيينا التي ترفض أن يندرج يف نطاق العلم إال ما ميكن إثباته علمياً.
فالعلم يف رأيه ليس رهينة اإلثبات ،بل يتقدم من خالل إقامة الفروض ومداومة نقضها ،أو اإلثبات
بالسلب كام يطلق عليه ،ويقصد به إثبات اليشء باستحالة إثبات ما يناقضه .فاملعرفة كام يقول لنا
هي وليدة التجربة والخطأ ،وخطأ النظرية ـ كام يقول لنا الكاتوش ـ ال يعني بالرضورة رفضها ما إن
نكتشف الخطأ ،بل يجوز لنا االحتفاظ بها خاطئ ًة كام هي ،حتى يتم إحالل أخرى صحيحة محلها
أقل خطأ .بقو ٍل آخر :إن النظريات ال يُحكم عليها مبيزان الصواب والخطأ ،بل ما يهم هو
أو لنقل ّ
نظل نبحث عن حقائقٍ جديد ٍة لتعضيدها أو لتقويضها .لقد أثبت تاريخ العلم أن مسار تطوره
أن ّ
يتّسم بدرج ٍة عالي ٍة من عدم الخطية ،فهو ـ كام أوضح باشالر ،وأوردت ُينى الخويل ـ يسري عرب
كل عقب ٍة ت ُقهر تتبعها قطيع ٌة معرف ّي ٌة مع الفكر القديم انطالقاً صوب الجديد ،وترى
عقبات وقهرهاّ ،
ُينى الخويل يف «سلب» القطيعة املعرف ّية هذا تجسيدا ً رائعاً وبلور ًة متألّق ًة لفعل اإلنجاز واإلبداع
وإضافة الجديد واالنتقال إىل مرحلة أعىل[[[.
أقول :دعوى اإلحاطة الشاملة مل تعد من العلم أصالً ،وما نجهله وما نعلمه وما ننساه وما
نستحرضه ونج ّربه يؤكّد حاجتنا إىل نور العلم الخالص ،كام يفتتح مجاالً للعقل للتعامل مع امل ُنزل
[[[ -نبيل عيل :الثقافة العربية وعرص املعلومات ،سلسلة عامل املعرفة ،املجلس الوطني للثقافة والعلوم والفنون ،الكويت ،العدد،265
ص 211_208بترصف.
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من اآليات كحقائقٍ كونيّ ٍة تحتاج إىل إعامل العقل فيها واكتشافها باستمرا ٍر يف مسري ٍة تواكب فيها
آيات التكوين كتاب التدوين.
أصبحت يد العلم تشري إىل الغيب بعدما كانت قابض ًة عىل العقل بسلطة الحداثة املادية ،وهذا
ما يس ّمى اليوم باملنظور الجديد للعلم.
ثانياً :العلم يف منظوره اجلديد.
بكثاف ٍة ولطاف ٍة يرشح لنا عاملني كبريين رؤية العلم الجديدة يف القرن العرشين بعد تفنيد أخطاء
ومحدوديّة النظرة املادية القدمية التي هيمنت عىل القرن التاسع عرش .روبرت أغروس وجورج ستانسيو
توصلوا إليه:
يقدمان لنا عصارة أبحاثهم يف كتاب «العلم يف منظوره الجديد» وهذه خالصة ما ّ
حتى اآلن ركّزنا يف حديثنا عىل أوجه التضاد بني النظرة العلم ّية القدمية والنظرة العلم ّية الجديدة
يف مجاالت املادة والعقل والجامل والله وعامل النفس والعامل واملايض .ونحن اآلن عىل استعدا ٍد
أي نظر ٍة كونيّ ٍة أن تكفل ثالثة
للموازنة بني هاتني النظرتني بوصفهام وحدتني كاملتني .ونتوقع من ِّ
ونحس به ،ومن وحدتها
عنارص :الرحابة والوحدة والنور :فمن رحابتها نتوقع أن تحتفظ بوفرة ما نخربه
ّ
أن تحقق االنسجام بني األشياء بطريق ٍة بسيطة ،ومن نورها أن يجعلنا نفهم أشيا ًء هي لواله غامضة[[[.

كل من هذه الفئات الثالث تقرص النظرة القدمية عن النظرة الجديدة .فمن حيث الرحابة
ويف ٍّ
أي يش ٍء ما خال املادة وخواصها.
تتّسم النظرة القدمية بضيق األفق ،ذاهبة إىل أنه ال سبيل إىل معرفة ِّ
وهي تواجه عنا ًء يف التوفيق بني القيم األخالقية والجاملية والفكرية والغاية والله .ويشتيك ايرون
رشودنغر يف كتابه «العقل واملادة» ( )Mind and Matterمن الصورة الهزيلة التي يق ّدمها «عامل
العلم» .ولكن إذا تدبّرنا كلامته أدركنا أنه إمنا يتح ّدث عن النظرة القدمية .يقول« .لقد أضحى «عامل
العلم» من اإليغال الرهيب يف املوضوع ّية بحيث مل يعد يرتك مجاالً للعقل وألحاسيسه املبارشة.
كل ما كان معناه مرتبطاً عىل وجه الحرص بالذات املتأ ّملَة واملدركة والواعية.
وعاملُ العلم مجر ٌد من ِّ
كل ما له
أي نوع ،أي ّ
أي قيمٍ أخرى من ِّ
وأنا أعني بالدرجة األوىل القيم األخالق ّية والجاملية ،بل ّ
صلة مبعنى ونطاق املوضوع بأكمله[[[.
ويوافق روجر سربي عىل أن ماديّ َة النظرة القدمية ض ّيق ُة األفق قائالً« :الوعي وحرية اإلرادة
[[[ -روبرت أغروس وجورج ستانسيو :العلم يف منظوره الجديد ،سلسلة عامل املعرفة،ا املجلس الوطني للثقافة والعلوم والفنون،
الكويت ،العدد  ،134ص.123
[[[ -املصدر نفسه ،ص 123ـ .124
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ٍ
شوكات قدمي ٍة العهد يف جنب العلم ،وقد أثبت العلم املادي عجزه عن معالجتها
والقيم ،ثالث
حتى بصورة مبدئية ال ملجرد كونها عسرية املركب فحسب ،بل ألنّها تتعارض تعارضاً مبارشا ً مع
التخل عنها ،بل إىل إنكار وجودها ،أو إىل القول إنها تقع
ّ
النامذج األساسية .ولقد اضطر العلم إىل
خارج نطاقه .هذه العنارص الثالثة تشكّل ،عند السواد األعظم من الناس بالطبع ،بعض أهم األشياء
يف الحياة .وعندما ينكر العلم أهميتها ،بل وجودها ،أو يقول إنّها خارج نطاقه ،فال ب ّد للمرء من أن
يتساءل عن جدوى العلم»[[[.
 ....أما فيام يتعلّق بالدين فالظاهر أن مستقبل النظرة الجديدة يوحي بالعودة بثقافتنا إىل اإلميان
بوجود الله الواحد ،وبإعادة التأكيد عىل الجانب الروحي من طبيعة اإلنسان .وأخريا ً ،وعىل صعيد
الفنون ،تزيل النظرة الجديدة من علم النفس وعلم الكونيات أسباب النفور والعبثية ،مستعيض ًة
عنهام بالغائ ّية والله والجامل والعنارص والروح ّية وكرامة اإلنسان .وهكذا نجد للفنون مر ًة أخرى ما
ج َده وللشاعر ما هو جدي ٌر بأنشودته :إن الكون هو املكان الطبيعي لإلنسان[[[.
ّ
يستحق أن مت ّ
أي يش ٍء بل
لقد تعمدنا أن نعرض ما توصل إليه العلم بلسان العلامء ألننا لسنا بصدد إثبات ِّ
بصدد رصد املسار الطبيعي للفلسفة والعلم ،الذي أفىض إىل حاجة اإلنسان إىل رؤي ٍة للعلم تتمتع
بالرحابة والوحدة والنور كام بيَّ ّنا يف النظرة القرآنية ملعاين وأبعاد العلم.
 _4جرائم السياسة بحق العلم والدين:
إنّنا يف املرشق العريب واإلسالمي ،مل نعرف الحداثة إلّ من خالل االستعامر يف املرحلة األوىل،
واألنظمة االستبدادية يف املرحلة الثانية ،مام ع ّزز لدينا االعتقاد بأن الحداثة هي عبار ٌة عن تنمي ٍة يف
ٍ
وتخلف يف األطراف .وحتى ثورة املعلومات واالتصاالت التي يفرتض فيها أن تكرس
مركزها الغريب،
بعض القيود ،رأيناها تخدم نظام العوملة األمنية وتعميم الصور النمطية املص ّنعة هناك.
عىل املستوى األمني ال توجد «فجوة رقم ّية» بني العرب والغرب ،فقد متكنت األنظمة من فتح
ٍ
ٍ
مبزيد من
ملف لألج ّنة يف البطون ،وازدهرت كامريات «الديجيتال» للمراقبة هنا وهناك ،وتسببت
التهديد للحريات الشخصيّة هناك واملزيد من املصادرة ملا تبقى من حريات هنا ...ولهذا السبب
بالذات أعتقد أن األمن عندنا ميكنه أن يتط ّور عن األمن عندهم ،بسبب غياب القيود القانونية
واملجتمع املدين الف ّعال يف ديارنا.
[[[ -املصدر نفسه ،ص.124
[[[ -املصدر نفسه ،ص 135ـ .136
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يكمن أصل املشكلة يف عدم تقديرنا ملعنى السلطة والتقليل من أهميتها دامئاً لصالح العلم،
والحق أ ّن العل َم ِ
فشل يف التح ّول إىل سلطة ،ولك ّن السلطة نجحت يف التح ّول إىل علم.
ّ

ساهم املتح ّمسون ملواكبة الحداثة يف وقوعنا بهذا الفخ ،وبِنيّ ٍة طيّب ٍة نقلوا لنا علوم الغرب
لنتقدم ،ولكننا رأينا العلم يزيدنا «قابلي ًة لالستعامر» ،ويفتح شهيتنا عىل االستهالك والتنميط ،وفقاً
حس املؤامرة بل يف آل ّية اشتغال العقل الغريب ،الذي وعى
ألجند ٍة سلطويّ ٍة ّ
تبي أنّها كامن ٌة ال يف ِّ
مبكّرا ً رضورة تعزيز الطبيعة النفع ّية للعلم عىل حساب الطبيعة اإلنسانية.

كل نظريّ ٍة
حدثت الثورات العلمية هناك تحت ضغط الحروب الساخنة والباردة ،وكان املطلوب من ِّ
تجس ٍ
س ...ومن تلك البداية تربّعت الفيزياء
يل أو شبكة ّ
فيزيائ ّي ٍة أن تتح ّول إىل قنبل ٍة أو قذيف ٍة أومنظا ٍر لي ٍّ
عىل عرش العلوم ،وما إن بزغ فجر القرن العرشين ،حتى توالت االكتشافات املذهلة ،وانفجرت قنبلة
ٍ
علمي لنتيج ٍة فيزيائية ،يعني للعنف الفيزيايئ.
بحث
كل
الفيزياء فاجتاحت فلسفة العلم ،وأخضعت ّ
ٍّ
ال ّ
شك أ ّن النزعة اإلنسانية التي صبغت الثورات :اإلنكليزية واألمريكية والفرنسية ،كانت من
ضحايا ذلك االنفجار ،إذ ما معنى أن نتحدث عن ق ّو ِة القانون يف مقابل ق ّوة املدفع والدبابة
والطائرة ،اللقاء بني القوتني كان ملصلحة الفيزياء أيضاً فتح ّولت النزعة اإلنسانية من دافعٍ حاكمٍ
إىل صبغ ٍة تُغلّف العنف الفيزيايئ بالعنف الرمزي واملصطلح األخري لبيري بورديو.

بحسب توماس كون :تحدث الثورة العلمية عندما يتغري النموذج اإلرشادي الذي يعمل يف
حقله املجتمع العلمي ،وبحسب التاريخ السيايس والعلمي كانت السلطة السياسية هي املح ّدد
األسايس للنموذج اإلرشادي ،بل إن بسط السلطة والسيطرة كان النموذج اإلرشادي الوحيد الذي
يولّد للعلم مناذجه اإلرشاديّة ،وخلف املوضوعية البحتة التي تتمتع بها العلوم الطبيعية ،كانت
أيديولوجيا السلطة هي املح ّدد األسايس لالتجاه الذي يجب أن ينمو فيه العلم.
ال أريد أن أر ّدد هنا ما قررته :جامع ٌة مرموق ٌة من املفكرين والعلامء يف موجة ما بعد الحداثة،
أمثال ميشال فوكو وإدوارد سعيد ،وبيار بورديو ،وجان فرنسوا ليوتار ،ونعوم تشومسيك وطالل
أسد ،وإىل ح ٍّد أبعد أرنست غلرن وفريتس شتيبات ،ولكن ألفت النظر إىل أهم ّية ما قالوه يف العالقة
مخل أحياناً عرب القول :بأن العلم وألعاب اللّغة
بني العلم والسلطة ،والذي ميكن تلخيصه بإيجاز ٍّ
وكل ما هو يشء يف الفضاء الغريب ،تح ّول مع منو تجربة الدولة إىل
كل ما هو كلمة ّ
والرسدياتّ ،
حقلٍ من حقول السلطة ،أو بحسب التعبري األنرثوبولوجي الحديث :تح ّول إىل فعاليّ ٍة من فعاليات
تفس آليات اشتغال السلطة.
السيطرةّ ،
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ويعود هذا األمر ـ كام أوضح لنا املفكر اللبناين نظري جاهل ،واملفكر املرصي الراحل عبد
الوهاب املسريي ـ يعود إىل االرتباط الوثيق بني الحضارة الغربية والتجريد الهيغيل لفكرة الدولة
املطلقة التي أصبحت أعىل املقدسات ،ثم أن الدولة استغنت عن مرشوعيّ ٍة مستم ّد ٍة من خارجها
بفكرة السيادة الدوغامئية املقفلة التي تستمد املرشوعية من ذاتها ال من غريها.
تابع هذا املسار ستجد أن القانون الوضعي يع ّرف الدولة بأنها« :التشخيص القانوين ألمة ما».

وهذا التعريف الذي يختزل األمة يف الدولة ،مي ّهد الختزال األ ّمة والدولة يف السلطة،التي تح ّول
الوجود الهيوالين التجريدي للدولة إىل ما ّد ٍة وصورة ،والجهد العلمي املركّز لصياغة نظريات
ح ٍة لردم
ناتج يف األصل عن حاج ٍة مل ّ
السلطة يف الغرب والذي شهد اهتامماً خاصاً وتطورا ً الفتاً ٌ
وتغي وتقولب.
اله ّوة بني الدولة ـ اإلله وفيزياء السلطة التي تصدم
ّ

فليس من الغريب عىل هذا السياق أن تكلّف السلطة الحاكمة علم الفيزياء بإمامة بقية العلوم
ليتمدد تحت اسم هندسة ،فتوجد اآلن هندس ٌة لغويّ ٌة وهندس ٌة وراث ّي ٌة وهندس ٌة زراعيةٌ ،باإلضافة
للهندسة الصناعية واإللكرتونية واملدنية واملعامرية واملعدنية والبيئية....وليست املسألة مسألة
كل علمٍ من هذه
مؤامر ٍة بقدر ماهي منحى وات ّجاه وسياق يفيض بطبيعة من ّوه إىل هذه النتائج ،ويف ِّ
العلوم يوجد ما يتجاوز تطوير الطبيعة إىل تغيري الطبيعة..

باملقابل نجد العلم يف رحاب القرآن الكريم عمل ّية تحري ٍر مستمر ٍة من جاهل ّية األهواء وظلم
كل السلطات .ويؤسس الفهم القرآين
الطغاة ،إنه سلط ٌة قامئ ٌة بذاتها تعود إليها وتحتكم عندها ّ
كل مجاالت الحياة ،ويش ّبه العالِم الخادم للطاغية «بالكلب» ،قال
للعلم إلمامة الثقافة والقيم يف ّ
تعاىلَ ( :وات ُْل َعلَ ْيه ِْم نَ َبأَ الَّ ِذي آتَ ْي َنا ُه آ َياتِ َنا فَان َْسلَخَ ِم ْن َها َفأَتْ َب َعهُ الشَّ ْيطَانُ َفكَانَ ِم َن الْغَاوِينََ ،ولَ ْو ِش ْئ َنا
ح ِم ْل َعلَ ْي ِه َيلْ َه ْ
خلَدَ إِ َل األَ ْر ِ
لَ َر َف ْع َنا ُه ِب َها َولَ ِك َّنهُ أَ ْ
َتكْهُ
ض َواتَّ َب َع َه َوا ُه َف َم َثلُهُ كَ َمثَلِ الْكَل ِ
ْب إِنْ تَ ْ
ث أَ ْو ت ْ ُ
َيلْ َه ْ
ْص ِ
ص لَ َعلَّ ُه ْم َي َت َفكَّ ُرونَ ) (األعراف...)176 _ 175 :
ص الْق َ
ث َذلِكَ َمث َُل الْ َق ْو ِم الَّ ِذي َن كَ َّذ ُبوا بِآ َياتِ َنا فَاق ُ
َص َ
مل ،فام إن
الحظ «فانسلخ منها» وكأن تلك اآليات مالزم ٌة للحمه ودمه وهويته ووظيفته كإنسانٍ عا ٍ
يف للسلطة «يلهث ملبيا خدماتها طلباً للمكانة عندها،
«ينسلخ» ،منها حتى يتحول إىل «حيوانٍ و ٍّ
وهنا فرق كبري بني أن تنصت إىل صوت الفطرة والطبيعة ويأيت جهدك العلمي ملبياً لهذا النداء
اإللهي يف الخلق ،مهام تعارضت نتائج البحث مع إرادة الحكام ،وبني أن تعيش وهم القدرة عىل
أيديولوجي صنعته السلطة ـ القيرص
ج
إنشاء
ٍ
علوم لتغيري الحياة وليس فقط لتطويرها وفقاً لنموذ ٍ
ٍّ
ونفذه العبد ـ العلم.
إ ّن القرآن الكريم يقرر يف هذه اآلية أ ّن البعد اإلنساين للعلم هو نفسه البعد اإلمياين فإذا فقدنا
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اإلميان بالغيب فقدنا اإلنسان ،وأصبحنا أرسى الحاجات واألهواء التي تُخضع العلامء لظلم الطغاة.
5ـ خالصة:
ّ
بالشك فيام هو قائم ،وهكذا يجب أن يبقى
ـ يبدأ البحث العلمي من الفرض ّية أو الشك ويتق ّدم
لحل املشكالت ،هذا مجاله فليذهب إىل أقصاه من دون عوائق.
وإال فقد العلم كونه نشاطاً تقدمياً ِّ

ولكن اإلميان يبدأ من اليقني وال يرتكه يف الفلسفة اإلسالمية إال ليعود إليه( :إِنَّ الَّ ِذي َف َر َ
ض َعلَ ْيكَ
ف ضَ اللٍ ُم ِبنيٍ) (القصص.)85 :
ب أَ ْعل َُم َم ْن َجا َء بِالْ ُهدَ ى َو َم ْن ُه َو ِ
الْ ُق ْرآنَ لَ َرادُّكَ إِ َل َم َعا ٍد ق ُْل َر ِّ

منشأ األزمة يف العامل الحديث هو هذا الخلط بني املجالني فمن يطلب من العلم أن يتح ّو َل
إىل إميانٍ يُج ّمد العلم ويُزعزع اإلميان ،ومن يطلب من اإلميان أن يخضع لسلطة العلم مبعناه
التجريبي املعارص(ال مبعناه القرآين) يُفقد اإلميان أكرب خدم ٍة يق ّدمها إىل البرشيّة وهي اليقني
واإلطمئنان ،ولذلك ميكن تلخيص أزمة العامل الحديث بأنها أزم ُة يقني .فال الفلسفة اإلميانية
مضت يف طريقها كام يجب وال العلم اكتفى بحدوده العملية بل تسلّحت به السلطة املادية لفرض
نفسها عىل اإلميان.
ـ إ ّن أفضل الطرق لتحصني اإلميان هو التع ّمق يف العلم ،وليس الخوف من تقدمه ،بل وتحرير
العلم من سلطة املؤسسة السياسية التي متنع أنسنة البحث العلمي ألنه يه ّدد أركانها ويفضح
لكل إنسانٍ
تحكمها وسوقها العلم إىل املجاالت التي تخدم بسط السيطرة بدل بسط التمكني ِّ
واإلنسان كله.
أقل من البرش ال إنسانية لهم وال
ـ إ ّن علامء السالطني ال ميثلون ديناً يربر ظلم الطغاة بل هم ّ
مرشوعية .وآيات الله بريئ ٌة منهم انسلخوا عنها فمسخوا دينهم وإنسانيتهم ،فهم يف صف السلطة
وليسوا ممثال لرسالة الدين عموماً واإلسالم خصوصاً .وجهود العلامء الحقيقيني يجب أن تستهدف
تحرير الدين والعلم من استخدامات السياسة وهذه الجهود بإمكانها أن تح ّرر السياسة نفسها من
مفهومها االستبدادي املعارص.
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يُعنى باب «الشاهد» بتظهري شخص ّي ٍة رياديّ ٍة
ذات حضو ٍر وتأثريٍ يف نطاق الحضارة العرب ّية

عاملي ،كام هي حال
واإلسالم ّية ،أو يف نطاقٍ
ٍّ

عد ٍد وازنٍ من الفالسفة والعلامء واملفكرين
املسلمني والغربيني ،الذين أثروا الحضارة
اإلنسان ّية بأعاملهم ومعارفهم ونظرياتهم.

الشاهد
اإلسالم علماً
الفيلسوف الشيخ طنطاوي جوهري
ناظرًا يف علوم زمانه
أحمد عبد الحليم عط ّية

اإلسالم علم ًا

ً
الفيلسوف الشيخ طنطاوي جوهري ناظرا يف علوم زمانه
أحمد عبد الحليم عط ّية

[*]

[[[

يف هذا البحث إطاللة عىل إحدى أبرز الشخصيات العرب ّية اإلسالم ّية يف عامل املناظرة
بني الدين والعلم ،وهو الفيلسوف املرصي الشيخ طنطاوي جوهري1862 ،م ـ 1940م ،وهو
من أكابر حكامء األزهر الرشيف الذين أثروا الحياة الفكريّة يف مرص والعامل اإلسالمي يف
زمنٍ احتدمت فيه القضايا الدين ّية مع العلوم الحديثة ،مرتافق ًة مع التدفّق الهائل للعلوم إثر
حملة نابليون بونابرت االستعامريّة واآلثار املعرف ّية والفكريّة واالجتامع ّية التي ترتّبت عىل
الثقافة الدين ّية عىل مرص واملنطقة ،يف هذه الحقبة بالذات برز حضور الشيخ طنطاوي جوهري
كشاه ٍد عىل تلك الحقبة وتعلّم من أعالم الفكر والثقافة اإلسالمية األصيلة.

المحرر

تحتاج حياة وأفكار الحكيم اإلسالمي الشيخ طنطاوي جوهري إىل أكرث من دراس ٍة تستويف

جوانبه املختلفة .فهو ذو اهتاممات متع ّدد ٍة يف مجاالت :التفسري والدعوة اإلسالمية والنهضة

الحديثة واإلصالح االجتامعي ،وهو أيضاً مفك ٌر ذو اهتاممات فلسفية :قراء ًة وبحثًا ،تأليفًا
ويوسعه بالتط ّور .صاحب رؤي ٍة يوتوبيّ ٍة يف إصالح
وترجمة ،دراس ًة وتدريساً يُعيل من شأن العلم
ّ
ٍ
بترصف كتابه
العامل والسالم الدويل عىل طريقة الفيلسوف األملاين كانط الذي تأثر به وترجم له

«يف الرتبية»[[[.

*ـ باحث وأستاذ الفلسفة الغربية يف جامعة القاهرة ـ مرص.
[[[-كانط :الرتبية ،نقلته إىل اإلنجليزية أنت ترشتون ،وإىل العربية طنطاوي جوهري ،املطبعة السلفية ومكتبتها ،القاهرة1355 ،هـ.

علماًالا
اإلسالمتس
بارغ
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وسوف نتناول يف هذه الدراسة الجانب الفلسفي والعلمي عند طنطاوي جوهري ،فنعرض

لكتاباته الفلسف ّية ،واألسس النظريّة ألفكاره ،وما ق ّدمه يف كتاباته وتفسريه من آرا ٍء علمي ٍة وأخريا ً
محارضاته بالجامعة املرصيّة القدمية ،التي كان من ضمن أساتذتها ،وألقى بها ع ّدة محارضات

عن «الفلسفة العربية واألخالق» .ومتثل هذه املحارضات جزءا ً مهامً من بدايات الدرس الفلسفي

بالجامعة املرصية ،الذي ميثل بدوره أساساً من األسس التي ك ّونت الخطاب الفلسفي املعارص يف
ٍ
بحث متع ّمقٍ لبيان موضع هذا الدرس من تاريخ األفكار ،الذي ال ينفصل
مرص ،والتي تحتاج إىل
عم
عن تاريخنا املعارص ،وبيان ما استحدثته الجامعة من مناهج وطرق يف البحث مختلفة متاماً ّ

هو سائد يف الحياة العقلية قبلها ،سوا ًء يف التعليم العام أو التعليم الديني ،وسوا ًء ما ق ّدمه األساتذة
العرب أم األوروبيون؛ حتى نستطيع تحديد مكانة الدرس الفلسفي عند طنطاوي جوهري داخل
هذا اإلطار.

وينقسم بحثنا الحايل إىل :مقدمة عامة يف االهتاممات الفلسفية لطنطاوي جوهري ،ثم دراسة

تحليل ّية تاريخية مقارنة ملحارضات «الفلسفة العربية واألخالق» التي ألقاها بالجامعة لوضع هذه

املحارضات يف سياقها التاريخي مع أعامل سنتالنا وماسينون والكونت دي جالرزا من جانب،
جانب آخر .والقسم الثالث تحليل ألعامله
وسلطان بك محمد وعيل العناين ومنصور فهمي من
ٍ

وكتاباته حول نظريّة التطور باملقارنة مع ما ق ّدمه األساتذة العرب حولها .حتى نلقي الضوء عىل
ربا يجهله الكثريون ،أسهم يف الكتابة والتدريس يف بداية القرن العرشين ،وكان له
مفك ٍر مغمو ٍر ّ

دوره اإلصالحي مع زعامء حركة اإلصالح الحديثة.

القراءة الفلسف ّية العلم ّية ألعامل طنطاوي جوهري:
هناك بعض املحاوالت السابقة التي حاولت تناول أفكار الكاتب واملفكر العريب املسلم،

ح
والذي أطلق عليه «الفيلسوف الشيخ» و«األستاذ الحكيم» ،إال أ ّن هذه «القراءات» تناولته من نوا ٍ

أقل تقدير كانت تضع أفكار الرجل
جزئي ٍة مختلف ٍة وق ّدمته يف صو ٍر كثري ٍة كادت تتناقض ،أو عىل ّ
ح مع ّين ٍة يتّسم بها تفكري وكتابات هذا املفكر الجاد الطموح
يف مواضع متباينة ،وال تلتقي عند مالم ٍ
غزير اإلنتاج ،الذي نتوقف اآلن أمام نتاجه الفكري وخطابه اإلصالحي ويوتبياه العامل ّية ودرسه
الفلسفي بالجامعة األهلية ،محاولني تقديم قراءة ألعامله .ورغم تع ّدد القراءات السابقة التي تدل
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عىل أهمية الكاتب املفكر ،إال أن أيّاً منها مل تقدم صور ًة متكامل ًة أو رؤي ًة شامل ًة ألفكار املفكر
اإلصالحي الذي قورن دوماً بالشيخ محمد عبده ،بل ع ّده البعض أكرث جذري ًة منه .ومن هنا علينا
إعادة النظر يف نتاجه الفلسفي من أجل تقديم قراءة جديدة له.

«املفس» ،حيث أبرز كل من :محمد حسني الذهبي يف
لقد ُعرف الشيخ يف هذه القراءات بـ
ّ

«التفسري واملفرسون»[[[ ومصطفى الحديدي يف «اتجاهات التفسري يف العرص الحديث»[[[وبنت
الشاطئ يف «القرآن والتفسري العرصي»[[[ الناحية الدينية يف خطابه اعتامدا ً عىل أه ّم وأضخم كتاباته

«الجواهر يف تفسري القرآن» وما يرتبط به من كتابات مثل« :التاج املرصع بجواهر القرآن والعلوم»،
كل ف ٍّن من فنون العلم
و«القرآن والعلوم العرصية» ،حيث يع ّد تفسريه موسوع ًة علمي ًة رضبت يف ّ
ٌ
معروف بتفسريه
مام جعل هذا التفسري يوصف مبا ُوصف به تفسري الرازي .فالشيخ كام يرى الذهبي

للقرآن عىل ٍ
علمي اختصه لنفسه مل يسبقه إىل مثله ومل يقلده فيه أحد[[[ ،فهو يبدأ بالتفسري
منط
ٍّ
اللفظي لآليات ،ثم يتلوه بالرشوح واإليضاحات والكشف كام يقول عبد املجيد عبد السالم «أي

متوسعاً يف الفنون العرصية املتنوعة»[[[.
أنه يرشح
ّ

وكانت صورة املفرس تلك يف هذه القراءة من أهم الجوانب يف كتابات الشيخ التي أشار إليها

وأشاد بها معظم من كتب عنه فهي غري تقليدي ٍة وغري مسبوق ٍة نجد ذلك لدى عيل الجمبالطي الذي

رأى فيه عاملاً يف طليعة أولئك الناظرين ال ُبرصاء إىل حقائق زمنهم ،آمن إميان الدين املتني أ ّن
تفسري للقرآن
التقدم العرصي رهني العلم[[[ وكتب رجاء النقاش مقالني :عن «القرآن والفكر الجديد
ٌ

بالخرائط والصور»[[[ ،و«حول تفسري القرآن :أضوا ٌء جديد ٌة عىل ٍ
كبري مجهول»[[[ يتحدث
عامل ٍ
فيهام عن تفسري الجوهري الذي يقف متمي ًزا مبنهجه الخاص الالمع بني جميع تفاسري القرآن،
«فالشيخ هو أحد علامء الدين البارزين ،وواح ٌد من املفكرين النابهني يف هذا العرص ،برغم أنّه مل

[[[-د .محمد حسني الذهبي :التفسري واملفرسون ،ج ،2دار الكتب الحديثة ،القاهرة ،1976 ،ص 505وما بعدها.
[[[-مصطفى الحديدي :اتجاهات التفسري يف العرص الحديث ،مجمع البحوث اإلسالمية ،القاهرة.
[[[-بنت الشاطئ :القرآن والتفسري العرصي ،القاهرة.1970 ،
[[[-محمد حسني الذهبي :املرجع السابق ،ص.505
[[[-عبد املجيد عبد السالم املحتسب :اتجاهات التفسري يف العرص الحديث ،وأفرد الفصل الثالث (التفسري العلمي) للشيخ طنطاوي
جوهري ،ص 273وما بعدها.
[[[-عيل الجمبالطي :ذكرى طنطاوي جوهري ،القاهرة1962 ،م ،ص.7 ،6
[[[-رجاء النقاش :مجلة املصور ،العدد  3 ،2508نوفمرب 1972م.
[[[-رجاء النقاش :مجلة املصور ،العدد  24 ،2511نوفمرب 1972م.
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يحظ مبا يستحق من الدراسة واالهتامم»[[[ ،ويرى محمد عبد الجواد أ ّن علم الرجل ال ينحرص يف
دائر ٍة محدود ٍة وكتابه املوسوم بـ«الجواهر» موسوع ٌة علمي ٌة إسالمي ٌة حديث ٌة أكرث فيها من الكالم عن

العلوم الحديثة :كالفلك والنبات والحيوان[[[ ،وأشار عبد العزيز عطية يف التقويم نفسه لدار العلوم

إىل أن أكرث ميل الشيخ كان متّجهاً إىل اإلصالح الديني واالجتامعي ،وكان أكرب ه ّمه أن يذيع يف

العامل رسالة السالم عن طريق تعاليم اإلسالم[[[ وكتب يف املعنى نفسه عبد املنعم البحقريي يف

مجلّة «الوعي اإلسالمي» مبيناً كيف استطاع أن يقدم صور ًة لتعاليم اإلسالم السمحة يف دعوته إىل
املحبة والسالم[[[.

ومقابل تلك الصورة الدينية التي ُعرضت للشيخ ضمن «اتجاهات التفسري يف العرص الحديث»

سوا ًء يف شكلها التقليدي لدى من تناوله يف إطار «التفسري واملفرسون» أو يف الدراسات العرصيّة
التي ربطت لديه بني الدين والعلم الحديث ،فإن هناك صور ٌة أخرى وقراء ٌة ثانية – رمبا تكون ضد

ٍ
كرائد من ر ّواد البحث الروحاين اعتامدا ً عىل كتابه «األرواح»،
القراءة األوىل وهي تتناول الشيخ
الذي يدافع فيه عن علم الروح محاوالً التوفيق بني اآلراء الدينية أو الصوفية وشبيهاتها يف العلوم

كل من :عبد الجليل رايض يف «مجلة الروح» ورؤوف عبيد
الروح ّية الحديثة ويقدم لنا هذه الصورة ّ

روح ال جسد» فهو عنده رائ ٌد من ر ّواد الروحيّة ،وأبرز علامء العرب املحدثني.
يف «مفصل اإلنسان ٌ

كل من عبد اللطيف الدمياطي يف «الواسطة الروحية» وعبد العزيز جادو،
وكذلك يكتب عنه أيضاً ٌّ
الذي كتب عنه أكرث من دراسة ،فقد تناوله يف البداية بالتعريف والتأريخ له ولحياته وريادته الروحية

يف كتابه «الروح والخلود بني العلم والفلسفة» ،ثم خصص فصالً مهامً عن الشيخ طنطاوي الرائد

مقاال بتوقيعٍ مستعا ٍر عن «طنطاوي جوهري
ً
الروحي يف كتابه عنه[[[ ونرشت جريدة الجمهورية

الرائد الروحي» .وتُ ثّل هذه الكتابات السابقة جوانب متع ّدد ٍة من اهتامم املفكر الديني ،وتظهره

عاملاً مفتوناً بدراسات الباراسيكولوجي متعلقاً بأهداب الغيبيات مؤمناً بعامل األرواح واالتصال بها
واالنقياد ألوامرها يكتب ما متليه عليه وما تشري له به يخوض املعارك الفكرية والتاريخية انطالقا

[[[-املرجع السابق.
[[[-محمد عبد الجواد :تقويم دار العلوم ،القاهرة1947 ،م ،ص.191
[[[-عبد العزيز عطية :تقويم دار العلوم ،القاهرة1947 ،م ،ص.196
[[[-عبد املنعم البحقريي :مجلة الوعي اإلسالمي ،العدد  ،52السنة الخامسة ،يونيو 1969م.
[[[-د .عبد العزيز جادو :الشيخ طنطاوي جوهري ،دار املعارف ،القاهرة1980 ،م ،الفصل السادس.
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من إميانه بها فيكتب عن براءة العباسة أخت هارون الرشيد ردا ً عىل ما كتبه جرجي زيدان عنها.

ورمبا ال يكتفي بالتأليف والكتابة بل يصبح أحد أعضاء جمعية األرواح بل رائدا ً من روادها[[[.

وهناك قراء ٌة أخرى توقّف أصحابها أمام الجانب األديب عند الكاتب األديب طنطاوي جوهري،

وهذه القراءة نجدها لدى محمد محمد حسني الذي يضع الشيخ داخل االتجاهات الوطنية يف

األدب املعارص ،فقد كانت لديه ثق ٌة كبري ٌة يف نهضة املسلمني واستعادتهم مجدهم وعامرتهم
األرض وإصالحهم ما آل إليه أمرها من فسا ٍد واضطراب ،وكانت هذه الفكرة تنزل من نفسه منزلة
اليقني الذي ال يخامره فيه شك[[[ .ورمبا تجد هذه القراءة ما يؤكدها ليس فقط يف كتب الشيخ

األدبية مثل« :مذكرات أدبيات اللّغة العربية»« ،سوانح الجوهري»« ،جوهرة الشعر والتعريب» بل
أيضاً يف كتاباته األخرى التي يتحدث فيها عن الطبيعة اإلنسانية مثل كتبه عن» «الزهرة يف نظام

العامل واألمم» ،و«نظام العامل واألمم» ،و«جامل العامل» ،و«جواهر العلوم» الذي وضعه عىل هيئة
رواية مثل كتاب «أين اإلنسان؟»؛ لذا فإننا نجد قارئه كام يؤكّد عيل الجمبالطي ال ّ
يتعث يف لفظه
يقص عليك أمتع القصص وأغرب الوقائع[[[ .والقراءة نفسها يق ّدمها
قاص ّ
وال يستصعب فكرة ،كأنه ٌ

محمد عبد الجواد يف «تقويم دار العلوم» حيث يراه «حارض الذهن ،واضح الحجة كثري االستشهاد

بالنصوص ،كثري االطالع ،أويت من فصل املقال ما يعز عىل أهل اللسان والفلسفة»[[[ ،وقد بني عبد
العزيز عطية «أن الشيخ بعد أن روي من معني العربية وكوثر العلوم الرشعيّة والفقه األكرب وكثري من

العلوم طار صيته يف معمور األرض»[[[ .ويجعله عبد العليم القباين من ر ّواد الشعر السكندري فقد

كان الشيخ يعمل مدرسا مبدرسة رأس التني الثانوية ،وكان يلقن تالميذه بعض األفكار الثورية يف
قصائد من نظمه.

وال تعطي تلك القراءات – رغم أهميتها  -الصورة املكتملة لجهود املفكر الكبري التي اتسعت

الستيعاب الثقافة العربية اإلسالمية وعلومها الدينية املختلفة والثقافة العرصية من :فلسفة وعلوم
رياض ّية وطبيع ّية متع ّددة ،والتي تظهر لنا من خالل كتاباته ،التي نجد فيها أسامء البالس ودارون

[[[-املصدر السابق ،ص.73
[[[-محمد محمد حسني :االتجاهات الوطنية يف األدب املعارص ،القاهرة1959 ،م ،ص.311 310-
[[[-عيل الجمبالطي :املصدر السابق.
[[[-محمد عبد الجوار :تقويم دار العلوم ،ص.192 191-
[[[-عبد العزيز عطية :املصدر السابق ،ص.196
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وايفربي[[[ مع كانط وأرفلد كوليه مع أسامء الغزايل وإخوان الصفا وابن خلدون .وتوضح لنا كتابات

طنطاوي جوهري مدى اتساع ثقافته وتنوع مصادره الفكريّة كام ظهرت يف مؤلفاته الكثرية التي
نستطيع عند تحليلها جميعاً قراءة الخطاب الفلسفي اإلسالمي املعارص يف بواكريه األوىل.

ٍ
فلسفي عقالين يُبني عليه ويتفرع
أساس
وميكن القول أ ّن مجمل كتابات املفكر املرصي ذاتُ
ٍّ

منه الخطاب النهضوي الذي يوضّ ح جوانب تفكريه املختلفة الدينية اإلصالحية ،التي تنطلق أساساً

من موقفه السيايس واالجتامعي كأحد دعاة الحزب الوطني (القديم) وكأحد كتّاب جريدة اللواء
املعب عنه اتجاههام الوطني اإلسالمي ،كام متثّل يف كتابيه «نهضة األمة وحياتها»[[[ و«نظام العامل
ّ
واألمم» وغريهام مام م ّيز ما ق ّدمه طنطاوي جوهري عن غريه من مفكري هذه الفرتة بسم ٍة فلسف ّي ٍة

علم ّي ٍة واضحة.

والصورة التي نق ّدمها هنا يف قراءتنا الحالية – هي صورة الفيلسوف ،فقد ُعرف جوهري بألقاب

متع ّددة ،وكان الغالب عليه لقب "الفيلسوف الحكيم" وهو االسم الذي كان مييل إليه ويسبق اسمه

دامئا عىل أغلفة كتبه[[[ ،وقد ح ّدد عيل الجمبالطي هدفه من الكتابة عن «ذكرى طنطاوي جوهري»

بأنه يريد تقديم سرية فيلسوف اإلسالم يف العرص الحديث[[[ ،ويرى عبد العزيز جادو «أن الفيلسوف
والحكيم (ويقصد جوهري) يف مقدمة هؤالء األعالم من رجال الفكر العرصيني الذين ال نزال إىل
ديني مج ّد ٌد تقدمي[[[ ،وقد جاء يف
اليوم نذكرهم»[[[ ،وهو عنده من فالسفة القرن العرشين
ٌ
ومصلح ٌّ

ٌ
فيلسوف حكي ٌم بقدر ما هو عامل دين»[[[ ،ولقبته جريدة
ما نرشته عنه الجمعية األسيوية الفرنسية «أنه

«مرص الفتاة» يف عددها  343الصادر يف نوفمرب 1959م بأنه «فيلسوف مرص» ،وهو عند محمد عبد
[[[-راجع كتابات طنطاوي جوهري« :رسالة أصل العامل» ،و«رسالة الحكمة والحكامء» التي تظهر مدى تعمقه يف تاريخ الفلسفة.
[[[-طنطاوي جوهري :نهضة األمة وحياتها ،وقد سبق أن نرش هذا الكتاب عىل شكل مقاالت يف جريدة اللواء التي يصدرها الحزب الوطني
القديم ،انظر جادو ص.25
[[[-فقد طبعت مطبعة الرشديات باإلسكندرية «محارضات بني العلم والسياسة» أولها محارضة «الفلسفة عند العرب» التي ألقاها األستاذ
الحكيم الفيلسوف ومثل هذا التقديم جاء عىل غالف كتابه «الرس العجيب» تأليف األستاذ الفيلسوف الشيخ طنطاوي جوهري املدرس
مبدرسة املعلمني ،وكتب عىل «جوهرة الشعر والتعريب» جملة قطع من النظم ملشهوري شعراء اإلنجليز كساها حلة الشعر العريب حرضة
الحكيم العامل األستاذ الشيخ طنطاوي جوهري.
[[[-عيل الجمبالطي ،ص.7
[[[-د .عبد العزيز جادو ،ص.5
[[[-املصدر السابق ،ص.6
[[[-انظر مقال الجمعية األسيوية الفرنسية يف كتاب طنطاوي جوهري «الحكمة والحكامء» ،ص.71
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طنطاويجوهري
الفيلسوفالشيخ

من سيرته الذاتية

يع ّد طنطاوي جوهري من الشخصيات الجدل ّية
البارزة ،ويعود ذلك لشخص ّيته العلم ّية املم ّيزة،
التي مت ّعنت وأتقنت مختلف العلوم ،بل وأنتجت
ع ّدة مؤلفات ،ما جعله يحمل لقب العامل واملفكّر
والفيلسوف املرصي.
ولد طنطاوي جوهري عام  1862بقرية عوض حجازي الواقعة باملنوف ّية
شامل العاصمة املرصيّة ،حيث حفظ القرآن الكريم يف س ٍّن مبكّرة ،ثم التحق
باألزهر عام  1877وانتهل من علامئه العلوم العقل ّية والنقل ّية .ويف عام 1889
التحق بدار العلوم .وكان يجيد اللّغة اإلنجليزية إىل جانب العرب ّية.
تقلّد طنطاوي ع ّدة وظائف ومسؤوليات ،حيث اشتغل يف التدريس يف
ع ّدة مدارس ،ثم انتقل لتدريس التفسري بدار العلوم يف سنة  ،1911ث ّم ُع ّي
وتول رئاسة تحرير
ّ
رض يف الفلسفة اإلسالميّة،
بالجامعة املرصيّة كمحا ٍ
مجلّة "اإلخوان املسلمني" عام .1933
أبرز ما مي ّيز التجربة الفكريّة والعلم ّية لطنطاوي جوهري انتهاجه املنهج
العلمي يف تفسري القرآن الكريم ،وتأث ّره الفكري بجامل الدين األفغاين

وتلميذه محمد عبده ،وقال يف ذلك ":أما بعد فإين خلقت مغرماً بالعجائب
الكون ّية ،معجباً بالبدائع الطبيع ّية ،مشوقاً إىل ما يف السامء من جام ٍل وما يف
األرض من بها ٍء وكام ِل آيات بينات وغرائب باهرات ،ثم إين ملا تأ ّملت األ ّمة
ألفيت أكرث العقالء وبعض جلّة العلامء عن تلك
اإلسالم ّية وتعاليمها الدين ّية
ُ
فقليل منهم من فكّر يف خلق
ٌ
املعاين معرضني ،وعن التدبّر فيها ساهني الهني،
العوامل وما أودعت من الغرائب ،فأخذت أؤلف لذلك كتايب".
لقد كان لهذا املفكّر املخرضم علميًّا نشاطاتٌ سياسيّ ٌة ض ّد االحتالل
الربيطاين ،حيث أسس "الجمعيّة الجوهريّة" التي نشطت يف بثّ الوعي القومي
الصحف ُعرف
والثقايف بني الشباب .ومن خالل نشاطاته وكتاباته يف مختلف ّ
وصحفي مميّز .كام أنّه اهتم شديد االهتامم بالتص ّوف
ح
بأنّه داعي ُة إصال ٍ
ٌّ
اإلسالمي والعناية بكتب اإلمام الغزايل املهت ّمة بنهوض علوم الدين ،فيام
أعطى حيّزا ً كبريا ً من اهتاممه يف الجانب العلمي للموسيقى العربيّة وربطها
بالفكر اإلسالمي ،واالهتامم بعلوم الطبيعة وحياة الحيوان ،والطب والفلك .إن
هذا اإلملام الواسع يف العلوم املختلفة جعل طنطاوي يبدع يف كتابة تفسريٍ
علمي يتألّف من  26مجلدا ً تحت عنوان "الجواهر يف تفسري القرآن الكريم"
ّ
بل قام أيضاً بالتنظري لهذا املنهج العلمي الذي لطاملا القى نقودا ً من مختلف
مدارس التفسري ،حيث إنهم يعتربون القرآن الكريم كتاب هداي ٍة ال كتاب علم،

رس العلوم ،وأ ّن اإلنسان ال
أما طنطاوي فريى القرآن الكريم عىل أنّه ّ

يستطيع أن يفهم القرآن ّ
حق الفهم ما مل يعرف العلوم الحديثة ،وقام بالربط

بني رسالة القرآن العلم ّية واإلعجاز ،كام دعى لربط العلم الطبيعي بالدين

ألجل نرش النهضة يف بالد اإلسالم.

إن هذا املنهج الذي انتهجه طنطاوي جوهري جعل منه شخص ّي ًة جدل ّي ًة

بني أوساط العلامء ،حيث اختلفت فيه اآلراء فقال فيه عميد كل ّية اللّغة العرب ّية

يف باكستان محمد حسن األعظمي ":مل تشتهر يف الرشق شخص ّي ٌة من
املرصيني كام اشتهر شيخنا العالّمة طنطاوي جوهري ...الرشق ّيون يعتقدون

أنّه امل
ُّ
رصي الوحيد الذي ع َرف الثقافة الدين ّية الحديثة أت ّم املعرفة" .أ ّما السيد

قطب فقد انتقد منهجه التفسريي ورأى أنّه ارتكب أخطا ًء منهج ّي ًة بسبب ربطه

الحقائق القرآن ّية القاطعة املطلقة بحقائقٍ غري نهائ ّي ٍة.

ومن مؤلفاته :أين اإلنسان ،أحالم السياسة وكيف يتحقق السالم العام،

جواهر العلوم ،نهضة األمم وحياتها ،عالقة اإلنسان بالحضارة ،حياة العامل،

التاج ا
ّ
ملرصع بجواهر القرآن والعلوم ،الجواهر يف تفسري القرآن الكريم.

ُرشح عام 1939م إىل الدوائر الغرب ّية لنيل جائزة نوبل للسالم ،رشّ حه

للجائزة الدكتورعيل مصطفى مرشفة بوصفه عميدا ً لكل ّية العلوم والدكتور
عبد الحميد سعيد عضو الربملان والرئيس العام لجمع ّية الشبان املسلمني،

وقامت وزارة الخارجية بإرسال مؤلفاته إىل الربملان الرنويجي مشفوع ًة بتقري ٍر
عن جهوده يف سبيل العلم والسالم وشهادات علامء إنجلرتا وفرنسا وإيطاليا
وأملانيا يف قيمة هذه املؤلفات ،لكن وفاة الشيخ "طنطاوي" حالت دون إمتام
األمر.
تويف طنطاوي جوهري سنة  1940بالقاهرة ،بعد أن كان داعياً للسالم
العاملي حيث أوىل اهتامماً خاصاً بالسالم العاملي ،ووضع نظريّ ًة يف هذا
املجال استم ّدها من مفاهيم القرآن ،وخالصة رأيه فيها أن "سياسة األمم إن
سيحل به
ّ
حساب كحساب العلوم فإ ّن النوع اإلنساين
مل يكن بناؤها عىل
ٍ
الدمار وال يستحق البقاء" .كام جعل علوم الرياضة والفلك والنبات والكيمياء
حل مشكلة السالم العام ،وله كتابان
والترشيح وعلم النفس وسيل ًة توصل إىل ّ
جههام إىل العامل يف هذا الشأن هام" :أين اإلنسان" وصاغه عىل هيئة رواي ٍة
و ّ
سياس ّي ٍة فلسف ّي ٍة تناول فيها آراء عد ٍد من الفالسفة مثل "الفارايب" و"ابن طفيل"
و"توماس مور" ،وكتاب "أحالم يف السياسة وكيف يتحقق السالم العام".
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الجواد «عامل أديب فيلسوف»[[[ ،وعند سنتالنا املسترشق اإليطايل «أحد رؤساء الحركة السياسية
واالجتامعية التي انترشت يف طبقات الشعب اإلسالمي كافة تحت اسم «الجامعة الوطنية»[[[،
وكذلك أشاد به مرجليوث يف مجلة الجامعة األسيوية امللكية مقارنا بينه وبني كانط[[[ ،وهو نفس
ما فعله جب يف جريدة املقطم  8يناير 1938م ،وريتشارد هارمتان الذي ربط بينه وبني محمد عبده

والغزايل ،وكذلك كارادي فو يف «مفكري اإلسالم»[[[ ،ويرى الدكتور محمد يوسف موىس أنه
يستحق من املجد أكرث مام يستحق اإلمام محمد عبده لوال أ ّن زمالءه وإخوانه جهلوه وعجزوا عن

نرصته عندما تقدمت الدوائر العلم ّية لرتشيحه لنيل جائزة نوبل كأول مرصي يُرشّ ح لهذه الجائزة[[[.

وقبل قراءة مرشوع املفكر اإلصالحي وبيان أسس تفكريه فإن إشار ًة موجز ًة إىل كتاباته تلقي

الضوء عىل خطابه الفلسفي والعلمي وتحدد محاوره النظرية.

وإذا ما استبعدنا بعض كتابات طنطاوي جوهري مثل «الفرائد الجوهرية يف الطرق النحوية»

حيناها جانباً مؤقتاً
و«مذكرات يف أدبيات اللغة العربية» و«جوهر التقوى يف األخالق» أو حتى ن ّ

باعتبارها ذات منحى تعليمي كتبت للطالب .وكذلك إذا أبعدنا كتابيه «األرواح» و«براءة العباسة

أخت هارون الرشيد» التي قيل :إن روحها اتصلت به ليصحح أخطاء جرجي زيدان يف بيان قصتها
كل
التاريخية :فإننا نجد أن تآليفه كلّها رغم تع ّدد موضوعاتها يجمعها اهتام ٌم واح ٌد يرسي يف ّ

أجــزائها وكأنّها مجل ٌد واح ٌد أو سف ٌر ضخ ٌم صدر يف أجزا ٍء متعددة ،ويؤكـد ذلك رأي الجمعية

األســـيوية الفرنسية يف كتـابه «نظــام العامل واألمم والحكمة اإلسالمية العليا» ويرتبط بهذا رسالة

«الزهراء يف نظام العامل واألمم» وهي دراس ٌة مرتجم ٌة عن اإلنجليزية نقلها عن اللورد إيفربي (السري
جون لويك) الذي تأث ّر به كثريا يف كتاباته .ويتناول يف هذه الدراسة عامل النبات والزهور وكل ما

الرومانيس الذي سيطر
الشاعري
يتعلق به ،وهي توضّ ح اهتاممه بالطبيعة وتأ ّملها ،ذلك االهتامم
ّ
ّ
عىل أجزا ٍء متع ّدد ٍة من كتاباته التي يغلب عليها التأمل ،ويع ّد تأ ّمل الطبيعة سم ًة أساسي ًة يف تفكري

[[[-محمد عبد الجواد ،ص.192
[[[-سنتالنا :ملخص كتاب «أين اإلنسان؟» ،مجلة العلوم الرشقية ،ترجمة مصطفى بك رياض ،بعنوان «صدى صوت املرصيني يف
أوروبا» ،مطبعة دار املعارف مبرص ،ص.10
[[[-انظر جادو :ص.108
[[[-املصدر السابق ،ص 111وما بعدها.
[[[-املرجع السابق ،ص.102
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طنطاوي جوهري ،بل إن كتبه يف التفسري تهتم يف األساس ،كام يبدو من تحليلها ببيان مقاصد
اإلسالم ونظام العامل ،كام يظهر يف كتابه «التاج املرصع بجواهر القرآن والعلوم» الذي يقسمه إىل

كل منها تفسري آية من آيات القرآن الكريم عىل ضوء ما كشف عنه العلم
اثنني وخمسني باباً أو جوهر ًة ّ
الحديث ،ويالحظ يف هذا الكتاب أنّه استخدم العرض املوضوعي آليات القرآن الكريم ورشحها

حسب موضوعاتها ،ويظهر يف هذا الكتاب املنحى التوفيقي الذي اتخذه املؤلف بني القرآن من

ناحي ٍة والفلسفة اليونانية من ناحي ٍة ثانية ،والكتاب دعو ٌة رصيح ٌة لإلسالم موجهة إىل مؤمتر األديان

باليابان 1906م ،وقد ترجم إىل لغات عديدة ،منها :اليابانية والفارسية والهندية والروسية.

وقد كان للمفكر الوطني مواقف ض ّد االحتالل اإلنجليزي للبالد ،وكانت كتاباته تهدف إىل

ٍ
أسس إسالمي ٍة عقالنية مصحوبة
تجميع القوى اإلسالمية املختلفة يف إطار وحد ٍة جامع ٍة عىل

رص لنظم الحياة املختلفة ذي منهج إصالحي .وقد طأمن هذا النهج الدوائر الغربية.
بفهمٍ معا ٍ

كام يتّضح مام كتبته الجمعيّة امللكية اإلنجليزية ،التي تناولت الخطاب الطنطاوي يف اإلطار
اإلبستمولوجي املعريف ال السيايس الثوري – تعليقاً عىل كتاب «نهضة األمة وحياتها»  -بقولها:

«إن اإلنجليز مطمئنون إىل أن الشيخ مل يرد بلفظ النهضة ثور ًة يثريها وإمنا أراد اإلصالح ورقي
يحض عىل الثورة أو يشري
األمة ،فهو أقرب إىل محمد عبده منه إىل األفغاين ،وليس يف ثنايا كتبه ما
ّ

إىل عصيان»[[[ .ويف ختام املقال نذكر رأيه يف سياسة األمم ،وهو يف الحقيقة مقصود الكتاب الذي

وضع للحكومات نظاماً جميال؛ إذ أبان كيف يكون التشابه بني جسم اإلنسان ووظائف أعضائه؟
وما الحكومات العادلة؟ وكيف ينوب فريق من األمة عنها؟ وما طريق االنتخاب؟

وينطبق الرأي نفسه عىل كتابه «النظام واإلسالم» الذي كان أيضاً مجموعة مقاالت نرشت

بـ«املؤيد» ،وقد ترجم أيضا إىل الرتكية والهندية .ويف اإلطار نفسه نجد كتابه «جامل العامل» الذي
يتفق من حيث االسم مع «نظام العامل واألمم» و«الزهرة يف نظام العامل واألمم» ،ويتفق من حيث
املحتوى أيضا مع هذه الكتب ومعه «التاج املرصع بجواهر القرآن والعلوم»؛ حيث ينتقل املؤلف

ليعب عن قدرة الخالق الذي أوجد هذا
من ذلك النظام واإلبداع والجامل املوجود يف العاملّ ،
العامل ،وهو وإن كان يستخدم األدلة التقليدية نفسها التي يستخدمها الفالسفة ،إال أنه يستعني يف

[[[-املرجع السابق ،ص.25
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كل كتاباته؛ مام جعل
ذلك بالدراسات العلمية يف مجال الطبيعة والحيوان ،وهي سم ٌة تظهر يف ّ
بحب الطبيعة حباً غري خفي .وما يستوقفنا هنا هو
كثريا ً من الباحثني يؤكدون متيز الكتاب وصاحبه
ّ
ٍ
نقاش طويلٍ بني الشيخ وشاعر
مناسبة تأليف الكتاب التي توضح االتصال وعدم االنفصال نتيجة

النيل حافظ إبراهيم الذي استمع طويالً إىل أفكار الكتاب ونصحه بقوله« :لو دون هذا الكالم يف

كتاب لرتقت األمة املرصية»[[[.

ويهدف بكتابيه« :جواهر العلوم» و«ميزان الجواهر يف عجائب هذا الكون الباهر» إىل الغاية

نفسها .الكتاب األول وضعه عىل هيئة رواية وهو نفس ما فعله يف «أين اإلنسان؟» وقد ق ّررت وزارة
املعارف عىل طالبها هذا الكتاب الذي جعله الشيخ كام يذكر لنا ُسلّامً إىل فهم ما هو أدق وأرقى يف
الفكر وهو و«ميزان الجواهر» ،وذكر فيه بواطن العامل وقواه وعجائبه الباطنة رابطاً بني آرائه الكونية
وأسسها الفلسفية مع املقارنة بني آراء الفالسفة األقدمني ومقابلته بكالم الفالسفة األوروبيني ،ووزن

األقوال بالحجج العقلية .والكتاب الثاين «ميزان الجواهر» يدور أيضا حول التفسري العلمي لحقائق
الكون ،وفيه تظهر آراء املفرس مع آراء السابقني من علامء املسلمني مثل الغزايل والرازي ،يقول
الشيخ حمزة فتح الباب يف تقدميه للكتاب مخاطبا مؤلفه« :ولقد ذكرين ميزانك ما قاله السعد يف
رشح املقاصد نقالً عن اإلمام حجة اإلسالم يف أثناء تعريف علم الكالم ...وما قاله القطب الرازي

يف «رشح مطالع األنوار» والشيخ األكرب (ابن عريب) يف فتوحاته».

ويف كثري من أعامل الشيخ ما يؤكد أن كتابته كانت استجاب ًة من املفكر لحاجات الواقع ،فقد

جاءت رسالته يف «أصل العامل» ردا ً عىل تساؤ ٍل من الشيخ عبد العظيم فهمي يسأل فيه عن أصل

الكون ومادته األوىل والنظرية العلمية التي تفرس طبيعته ،وهي من الرسائل الفلسفية املهمة التي

توضّ ح رأيه يف املسائل األنطولوج ّية والكون ّية الكربى معتمدا ً عىل النظريات العلمية الحديثة التي
قال بها البالس وغريه من العلامء .وجاءت ترجمته لكتاب كانط «يف الرتبية» ،وأعتقد أنه أول من

لطلب من مجلة النهضة النسائية ليكتب شيئاً يتعلق برتبية النشء
نقل كانط إىل العربية استجاب ًة
ٍ
وطرق معاملة األطفال واملبادئ التي عىل األمم اإلملام بها إلعداد جيل صالح[[[.

[[[-املرجع السابق ،ص.26
[[[-انظر الفقرة األخرية من هذه الدراسة تحليلنا لرتجمة جوهري لكتاب كانط «يف الرتبية».
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ويف االتجاه األسايس نفسه ألعامل األستاذ الفيلسوف يأيت أهم أعامله« :الجواهر يف تفسري

القرآن» و«بهجة العلوم يف الفلسفة العربية وموازنتها بالعلوم العرصية» ويبدأه الشيخ كعادته بقوله:
مهيئ بفطرته لقبول الفلسفة ويتحدث يف تاريخ علومها ويتوقف أمام عناية الدولة
إن اإلنسان
ٌ

ويبي جهود الفارايب ،ثم العالقة بني الدين والفلسفة ...ويتحدث عن
اإلسالمية بالفلسفة والرتجمة ّ
تاريخ األمة اليونانية يف الفلسفة منذ القدم ،وسقراط وأفالطون ،وكتابه «القرآن والعلوم العرصية» كام

جاء عىل غالفه« :خطاب إىل جميع املسلمني وإن الصناعات والعلوم يأمر بها القرآن ،وإن األمراء
والعلامء وأغنياء املسلمني هم املكلفون بذلك وبإحكام الرابطة بني األمم اإلسالمية عموما .ويقوم

هذا الخطاب عىل إعامل العقل .فالعقل الصحيح والرأي الرجيح والعمل بهام املنجي يف الدنيا
ي لنا كيفية ترقية األمة عن طريق االقتصاد وترقية الصناعة
واآلخرة»[[[ .ويف «سوانح الجوهري» يب ّ
والزراعة وحركة التعليم من أجل نهض ٍة إسالمي ٍة شاملة .وباإلضافة إىل تلك الكتابات الدينية التي

تحاول تفسري آيات القرآن مبا اكتشفه العلم الحديث وذلك بإعامل العقل اإلنساين يف الكون
والطبيعة من أجل دعوة املسلمني إىل النهضة وكيف تعامل العرب مع هذه الفلسفات بحثاً ودراسة.

وتشمل الكتابات واألوراق الفلسف ّية التي تركها لنا الشيخ باإلضافة إىل محارضاته بالجامعة

كتب ورسائل أخرى منها« :رسالة
املرصية التي ألقاها يف العام الدرايس 1913 /1912م عىل ع ّدة ٍ

الحكمة والحكامء»[[[ التي تحتوي عىل مجموعة من الدراسات التي تحمل خصائص أسلوب
وتعب عن االهتاممات نفسها مثل :املقصود من هذا العامل؟ ووجهة العامل واحدة هي
الشيخ
ّ

النظام العام ،واملقارنة بني فلسفة وفالسفة الرشق والغرب .وكتابه «املدخل إىل الفلسفة» ،الذي
يتناول فيه علوم العرب املختلفة وعلوم اليونان ،والحديث عن هذه العلوم نجده من أهم محاور

محارضاته بالجامعة األهلية ،ويبدو أنه أصدره يف دراس ٍة مستقلة (املدخل إىل الفلسفة) مثلام فعل
يف محارضاته عن «املوسيقى العربية» التي تناولها أيضا يف املحارضات نفسها[[[.

وتأيت محاولته الجادة التي يبدو فيها متأثرا ً بكانط من جه ٍة والعلوم الرياضية من جه ٍة أخرى من
[[[-جوهري :القرآن والعلوم العرصية ،دار إحياء الكتب العربية ،القاهرة1923 ،م ،ص.3
[[[-طنطاوي جوهري :رسالة الحكمة والحكامء ،مطبعة جرجي عرزوزي ،اإلسكندرية1915 ،م.
[[[-أصدر جوهري عدة أعامل قبل وبعد محارضاته تدور حول املوضوع نفسه مثل« :أصل العامل»« ،رسالة الحكمة والحكامء»« ،الفلسفة
عند العرب»« ،املدخل إىل الفلسفة».
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أجل صياغة نو ٍع من السالم العاملي واليوتوبيا الشاملة التي تجمع الشعوب كلّها يف إطار وحد ٍة
إنسانية ،كام يظهر يف كتابيه« :أحالم يف السياسة والسالم العاملي»[[[ و«أين اإلنسان؟» اللذين اعتز

ريا وأرسلهام إىل معظم مفكري العامل املحدثني لدعوتهم إىل رؤيته نفسها ،واستجاب له
بهام كث ً
ري منهم ويف مقدمتهم سنتالنا املسترشق اإليطايل الذي سبقه يف التدريس بالجامعة األهلية حيث
كث ٌ

لخّص الكتاب «أين اإلنسان؟» يف مجلة العلوم الرشقية التي يرشف عليها وأشاد بالشيخ وأفكاره،
فالكتاب من الصحف العظيمة الدالّة يف الوقت الحارض عىل مبلغ أفكار وشعور الطبقة الراقية
سيايس ومل يك كتاباً موجهاً إىل
ج
ٌ
اإلسالمية ،والحق يقال إنه
ين عظيم يف قالب احتجا ٍ
لعمل إنسا ٌّ
ٍّ

املرصيني فقط بل للعامل أجمع ،فاملسألة التي يريد حلّها هي مسألة العامل كلّه باإلجامع .وميثّل
كل من «أحالم يف السياسة والسالم العاملي» وكذلك «أين اإلنسان؟» محاول ًة أوىل مبكر ًة يف
ّ
صدى ملا ق ّدمه كانط ،وميثالن معاً نظرية
التفكري اليوتويب العريب املعارص؛ حيث[[[ نجد فيهام
ً

املفكر املرصي يف السالم العاملي ،فهو يسعى إىل مامثلة نظام املجتمع البرشي مبا عليه الكون
والطبيعة من اتفاق وائتالف .يريد تحويل النفوس يف املجتمع من الطبيعة السبعية (من سبع) أو

يحل بينها التعاون والتوافق بدالً من النزاع والرصاع .وهذا ما أشاد به
البهيمية إىل إنساني ٍة برشي ٍة ّ
املسترشقون الذين اطّلعوا عىل أبحاثه وكذلك بعض الباحثني وال ُكتّاب العرب املعارصين.

وألهمية هذين الكتابني نعرض بإيجاز أهم أفكارهام لبيان جهود الشيخ يف الدعوة إىل السالم

العاملي واألسس التي تقوم عليها هذه الدعوة.
الدعوة إىل السالم العاملي:

فالحكيم الفيلسوف يحاول يف كتابه «أين اإلنسان؟» بيان استخراج السالم العاملي يف األمم

من «نواميس الطبيعة» والنظامات الفلكية والفطرة اإلنسانية ،وبنيان السياسة عىل أساس الطبيعة،

وأن مدنية اليوم حيوانية ،ودعوة الناس لإلنسانية الحقيقية ،وبيان أن اإلنسان مل يفهم إنسانيته ومل

ج ٌه لفالسفة األمم ون ّوابها وملوكها ودعوة األولني لبحث هذا
يستخرج قوته بعد.
وخطاب مو ّ
ٌ
[[[-تأثري كانط يف طنطاوي جوهري كبري يتجاوز ترجمته لكتاب «يف الرتبية» واإلشارات العديدة له يف «أين اإلنسان؟» إىل استلهام محاولة
كانط «مرشوع للسالم الدائم» يف عمله «أحالم يف السياسة والسالم العاملي» وقد أكد التشابه بني العملني مرجليوث يف مقالته عن طريق
جوهري مبجلة الجمعية األسيوية امللكية 1937م.
[[[-سنتالنا :ملخص «أين اإلنسان؟» ،ص.11
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املوضوع واآلخرين للتعاون عىل العمل .وهذا (الكتاب) عبارة عن رواية بني طنطاوي جوهري
وروح من األرواح القاطنة مبذنّب هايل ملا اقرتب من األرض وسأل عن السالم يف العامل وعن

أخالق نوع اإلنسان وهو عرشون فصال[[[.

يف الفصل األول مقدمة الكتاب يف أحوال مذنّب هايل ،والثاين سؤال عن حال اإلنسان ،وقول

كانط اإلنسان مل يتعلم العلم من أعىل منه ولو تعلّم لكان أرقى ،ويدور الفصل الثالث يف أخالق
اإلنسان ،والرابع يف علومه ومعارفه ،والخامس يف استعداد اإلنسان للعلوم واألخالق ،والسادس

يف أنواع الحكومات والفالسفة ،والسابع عن املادة والعقل ،والثامن يدور حول الحكمة يف املادة
والعقل ،والتاسع يتناول الفلسفة القدمية والجديدة ،والعارش يف املنطق واألخالق والسياسة ،وفيه

كام يقول املؤلف الحقيقة املرة يف مقارنة السياسة بالقضاء والتعليم ،وتتناول الفصول بعد ذلك

ٍ
جديد ومقارنة ظلم اإلنسان بالعدل يف عامل الساموات ،ويف الفصل الرابع
كوكب
الصعود إىل
ٍ
عرش يق ّدم تحليالً للمدنيّة العرصية ،ويف الفصل السادس عرش مسألة األقوى واألضعف ،ويتساءل

يف الفصل التايل عىل أية قاعد ٍة تُبنى سياسة األمم ،ويتبعه يف الفصل الثامن عرش يف درس تعليم
األطفال الحب العام ،والفصل التاسع عرش مجلس الحكامء وبيان ما وصلت إليه األمم ورشح

معاين الحكمة ،والفصل األخري بيان السبيل للوحدة العامة يف سائر األمم واملاملك والدول ،وفيه

مجمل الكتاب.

ويحاول يف «أحالم يف السياسة وكيف يتحقق السالم العام»[[[ .بيان الصورة املثاليّة ملا ينبغي

أن يكون عليه نظام العامل والسبل التي ت ِ
ُوصل إىل تحقيق السالم العام بني األمم جميعاً ،وقد ذكر
املؤلف أنه عرج عىل السامء وطاف بها حتى وصل إىل أحد كواكب الجوزاء ووصف ما فيه ولقاءه
بالفالسفة الذين امتحنوه يف الحساب والسياسة معا .وقد برهن عىل أن سياسة األمم إذا مل يكن

حساب كحساب العلوم املختلفة فإ ّن الدمار سيحل بالنوع اإلنساين .ومل يكتف بدور
بناؤها عىل
ٍ

عام لسياسة األمم ،بل سعى للدعوة
نظام ٍ
املفكر املتأمل الذي يبحث يف ائتالف الكون وإيجاد ٍ
إىل هذا النظام بإرسال دعوته إىل كثريٍ من املفكرين ذوي الرأي ،فهو ال يكتفي بأن يفكر يف السالم
العام بل يعمل من أجله ،يقول :إنني أعلم األمم جمعاء بهذا النظام السيايس املوافق لنظام هذه

[[[-طنطاوي جوهري :أين اإلنسان؟ ،دار النهضة العربية ،القاهرة1978 ،م.
[[[-طنطاوي جوهري :أحالم يف السياسة والسالم العام ،مصطفى البايب الحلبي وأوالده مبرص ،القاهرة1935 ،م ،ص.3
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العوامل التي نعيش فيها أن هذه هي الطريقة املثىل الطبيعية لسياسة اإلنسان يف هذه الحياة.
وقد رأى البارون كاردي فو – الجزء الخامس من كتابه «مفكرو اإلسالم»  -يف عمل الحكيم

الفيلسوف مدين ًة فاضل ًة حديث ًة ويوتوبيا معارصة يقول« :وكتاب «أين اإلنسان؟» هذا وضعه املؤلف
بهيئة رواي ٍة فلسفي ٍة سياسية ،فهو يف هذا يشبه الفارايب من حيث أصل الفكرة وابن طفيل من حيث
األسلوب واملنهج ،وهو يف األسلوب يذكرنا بأساليب علامئنا وأدبائنا يف أوروبا مثل :توماس مور،

وكامبانيال وألدوس هكسيل».

مبني عىل تفهم وا ٍع
إن جهود الشيخ الحكيم أهلته للدعوة للسالم العاملي من منطلقٍ
إسالمي ٍّ
ٍّ

للعلوم العرصية ،وقد أراد مشاركة مفكري العامل له يف دعوته ،فأرسل لهم كتاباته ليعلمهم مبوقفه
مرصي يرشح لهذه
من مشكالت السالم العاملي .وقد ُرشّ ح لجائزة نوبل للسالم وكان بذلك أول
ٍّ

الجائزة ،وقد اهتمت الخارج ّية املرصية بهذا الرتشيح ،وقام الدكتور مصطفى مرشفة بفحص إنتاج
الشيخ ،ألنه من رشوط التقدم لهذه الجائزة أن يكون املرشح من أساتذة الجامعة ،وأن يرشحه أحد
الوزراء أو أحد أعضاء الربملان أو أستاذ جامعي ،فتطوع الدكتور مرشفة عميد كلية العلوم والدكتور

عبد الحميد سعيد عضو الربملان والرئيس العام لجمعية الشبان املسلمني ،وقد قامت الخارجية

بإرسال مؤلفات األستاذ إىل الربملان الرنويجي مع تقرير عن جهوده يف سبيل العلم والسالم ،ويف
كل يشء ،فالجائزة ال تعطى إال لعبقري
أثناء ذلك عاجل القدر الرجل يف  12يناير 1940م ليتوقف ّ

أدى خدمات لإلنسانية وما زال عىل قيد الحياة.
اإلنجازات العلمية العربية

وبعد أن تناول طنطاوي جوهري الفلسفة وفروعها ،نجده يف أكرث من موضعٍ يتناول اإلنجازات

العلمية العربية اإلسالمية وعىل ما َ
عث عليه يف كتب أسالفنا ،وظ ّنته أمم الفرنجة كشفاً حديثا .وحدد

جوهري هذه اإلنجازات العلمية يف ع ّدة مسائل ،نشري إليها بإيجاز قبل تناول ما كتبه عن نظرية

التطور ومعرفة العرب بها:

املسألة األوىل التي أرش إليها هي مسألة الساعة الدقاقة التي يرجعها الغرب إىل جاليليو(4651

–  .)2461فقد رأى جاليليو ،كام جاء يف قاموس الروس ،يف كنيسة ببيزة ،املصباح املعلق يف قبة
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الكنيسة ،يهتز ببطء ،والحظ أن الهزات تتناقص يف االتساع مرة بعد مرة حافظة دامئا لوقت واحد.
فكان ذلك سببا يف كشفه ناموس توازن هزات الرقاص .ورغم أن هذا هو الرأي السائد اآلن يف بالد

الرشق والغرب ،فقد كذب هذا القول العالمة «سيديو» الفرنيس يف كتابه تاريخ العرب ،إذ أبان أن
الحروب استمرت عىل األمة املحمديّة أكرث من مائتي سنة ،وانطفأت مصابيح العلم تقريباً إال من

مرص ،فصارت مركزا ً جديدا ً لالشتغال بالعلوم والفنون زمن الفاطميني ،واشتهر أبو الحسن عباس

بن أيب عبد الرحمن بن حمد املشهور بابن يونس بن عبد األعىل ،بأنه كان مترصفاً يف سائر العلوم.
فاخرتع رقاص الساعة الدقاقة ،ثم مات سنة  1007ميالدية .معنى هذا كام يخربنا طنطاوي جوهري

أن جاليليو مسبوق به بستة قرون .يكمل جوهري نقالً عن «سيديو» صفحة « :512ولقد تعجب أهل
طليطلة من ساعته الدقاقة وذلك يف نحو نصف القرن الثاين عرش امليالدي» .فكان اخرتاع «ابن

يونس» مل يعرف يف طليطلة إال بعد مائة وخمسني سنة.

ويخربنا طنطاوي جوهري بخصوص املسألة الثانية؛ مسألة دوران األرض بذكر ما جاء ىف

قاموس الروس من أن (كوبرنيكوس) فتح فتحاً جديدا ً لإلنسانية وح ّرك األرض بعد سكونها وأيقظها
من سنة الغفلة بعد نومها حتى يرسد لنا تاريخ مسألة األرض بأوجز عبارة فيقول :إن فيثاغورس كان

يُعلّم تالميذه يف إيطاليا عىل طريقة حركة األرض قبل امليالد بخمسامئة سنة حتى جاء بطليموس
قبل امليالد مبائة وأربعني سنة .فاختار القول بسكون األرض وحركة الشمس ودورانها عليها،
كل ذلك جاء يف كتاب العالمة
فاشتهرت يف البالد العربية اإلسالمية خاص ًة عند علامء اإلسالمّ .

عبدالله باشا فكري الناقل عن كتاب (أرسار امللك وامللكوت ورشحه املرسوم بأفكار الجربوت)
وهو باللغة الرتكية ،ويواصل جوهري ،ثم ظهر (كوبرنيكوس) الذي مهر يف العلوم الرياضية من

سنة  1500إىل سنة  ،1530فرجع إىل طريقة فيثاغورس .فظهر أن دوران األرض حول الشمس هي
القدمية وتسميتها الجديدة خطأ محض وجهل بتاريخ علم الهيئة .والطريقتان مذكورتان مستفيضتان

يف الكتب اإلسالمية وقد ذكرهام العالمة (عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد) املتويف سنة 756

ٍ
إعرتاضات ثالثة .ثم ك ّر
من الهجرة يف كتابه املسمى (باملواقف) وأورد عىل طريقة دوران األرض
عىل تلك اإلعرتاضات بالنقض والرد ،وجرى معه عىل ذلك شارحه (السيد الرشيف عيل بن محمد
الحرجاين) املتوىف سنة 816هـ يف رشحه .وكان فراغه من تأليفه سنه 807هـ .ويورد له جوهري
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بعض ما قاله املصنف يف متنه مع شارحه صفحة  174عىل النحو التايل:
الحركة اليومية (حركة الشمس) ال توجد ،إمنا ت ُتخيل بسبب حركة األرض ،إذ يتبدل الوضع من

الفلك دون أجزاء األرض ،فيُظن أ ّن األرض ساكن ٌة واملتحرك هو الفلك ،بل ليس مثة مطمنئ وذلك

كراكب السفينة :فإنّه يرى السفينة ساكن ًة مع حركتها حيث ال يتبدل وضع جريها معه ،وكذلك يرى
القمر سائرا ً إىل الغيم حيث يسري الغيم إليه ،وهذا كلّه من غلط الحس .فها هو ذا عضد الدين قبل

كوبرنيكوس بنحو  180سنة فيكون هذا كشفاً لألوروبيني ،ألنهم كادوا يقتلون كوبرنيكوس وغاليليو
الذي أتبعه لكفرهام يف نظر علامء الدين كام هو معلوم ،أما عضد الدين وأمثاله فكانت كتبهم

تد ّرس يف الرشق.

ويتناول يف املسألة الثالثة الجاذبية ،حيث يزعم علامء الفرنجة أن الكاشف للجاذبية إمنا هو

إسحاق نيوتن اإلنجليزى وأنه رأى مثر ًة سقطت من الشجرة عىل األرض ،فأخذ يفكر يف الجاذبية.
ويبي الشيخ الحكيم أن هذا البحث سبقه فيه علامؤنا بقرون .كام جاء يف رشح العالمة محمد
ّ

بن عمر الرازي املتويف سنة  606هجريّة عىل كتاب اإلشارات ألبن سينا صفحة  117الذي جاء
كل
فيه( :قال بن ثابت بن قرة أن املدرة تعود إىل األسفل؛ ألن بينها وبني كلية األرض مشبهة يف ّ

األعراض :أعني الربودة والكثافة واليشء ينجذب إىل األعظم) .وثابت بن قرة كان يف أيام املطيع
العباس املتويف سنة  363هجرية وقال الشارح يف صفحة ( :216إنا إذا رمينا املدرة إىل فوق فإنها

ترجع إىل االسفل فعلمنا أن فيها ق ّوة تقتيض الحصول يف السفل حتى إنا ملا رميناها إىل فوق
أعادتها تلك القوة إىل أسفل) .وقد أطال ابن سينا وشارحه يف هذا املوضوع ،فظهر من هذا مسأل ُة

الجاذبية وسبق لها علامء الرشق بقرون عدة .فإن ثابت بن قرة سبق إسحق بن نيوتن بنحو ستة قرون
والرازي سبقه بنحو ثالثة قرون.

ومن العجيب أنني بعد ما سطرت هذا ،يقول طنطاوي جوهري ،قابلني صديقي عبد الحميد

بك فهمي ،فأراين كتاباً فرنسياً يف تاريخ العرب ومغاريب إسبانيا ،فرتجم يل منه ما لفظه يف صفحة
 175من الجزء الثاين ملؤلفه الشهري لويز فياردو :وأخذ العالمة (كيبلر) الشهري معلوماته عن إنكسار

الضوء يف الجو بعد إطالعه عىل ما ألفه (أبو الحسن عيل بن سهل) املتويف سنة  1038ميالدية
مبدينة القاهرة وهو شهري مبا ألفه من الكتب يف الضوء وما كتبه عن الشفق ورمبا كان إسحق نيوتن
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نفسه مديناً للعرب مبعرفة املعلومات األولية ملعظم العامل أكرث مام يدين لتفاحة قرصه (ولسرتد):
إذ يظهر محمد بن موىس عندما كان يؤلف كتبه يف حركة األجرام الساموية وخواص الجذب كان

أسبق منه إىل ولوج هذا الباب ،فتكلم عن هذا القانون العظيم املستنبط منه ما سواه وقال يف
صفحة  204من الجزء الثاين .ومن الغرابة مبكانٍ عظيمٍ أن نبحث يف كثريٍ من األشياء املختلفة
فنجد أن العرب كانوا منوذجاً للفرنجة يف أوروبا.

ويذكر لنا العالمة الحكيم ثالثة أنباء يف اإلكتشاف :نبأ عن عيل باشا مبارك بنفسه ،ونبآن عن

أستاذه الشيخ حسن الطويل؟ أما النبأ األول فذلك هو الخاص ببحرية فيكتوريا نيانزا ،وذلك أن

عيل مبارك باشا ناظر املعارف العمومية ،كان كثري العناية بطلبة دار العلوم ،ألنه هو الذي أسس
املدرسة ،يقول :وبينام كنت جالساً يف الفصل وقد كان ميتحنني أستاذي إسامعيل بك رأفت يف

الجغرافيا أخر السنة األوىل إذ دخل الوزير رحمه الله عليه ،فسألني عن منبع النيل فقلت :بحرية
فيكتوريا نيانزا فقال :أمل يكشفها العرب؟ فقلت :كال ،قال بل كشفوها وعندي مساحتها بالحبة

كتاب بخط اليد! فقلت :إذن ملاذا يقال":أن كاشفها االنجليز؟ فقال :أمرونا
والدانق والقرياط يف
ٍ
فكتبنا!

أما النبأ الثاين فذلك رسم املنحنيات :قال لنا أستاذنا الشيخ الطويل :جلست مع وزير املعارف

عيل باشا مبارك فأخذ يذم القدماء من املهندسني املسلمني ويقول إن كتبهم عقيم ٌة سقيمة!

رجل
فقلت :ملاذا قال عندي رسالة يف ف ِّن رسم املنحنيات مخطوط ًة باليد .ومل ّا مل أفهمها جاءين ٌ

فرنيس وأريتها إيّاه طلبها فأعطيتها إياه منذ عرش سنني ،فأرسل اليوم هذا الكتاب الضخم يف رسم
ٌّ
املنحنيات بالفرنس ّية فقال :إن ما فيه هو مكرب ما يف تلك الرسالة الصغرية! فقال أستاذنا الطويل:

ياباشا ،كانوا يؤلفون للمهندسني!

أما النبأ الثالث فهو الكتابة بالفضة عىل الزجاج ،وذلك أنّنا ونحن يف السنة األوىل من سنني دار

يحض عقاقريا ً إلحداث أثار الفضة
أفرنجي وأخذ
رجل
العلوم ،هكذا يذكر طنطاوي جوهري ،جاءنا ٌ
ّ
ّ

عىل الزجاج م ّدعياً أنه الكاشف له .وحرضنا جميعاً عمليته .فلام كان اليوم الثاين أخربنا أستاذنا
الشيخ حسن الطويل أنه أخذ الشيخ (محمد) اإليباري واألستاذ أحمد األزهري بك وأراهام ليالً

صاحباً له مرصياً يعرف هذه الصنعة عن أجداده ،ووصف لهم العملية نفسها التي وصفها اإلفرنجي
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وقال :إنه كان يف زمن شبابه يكسب منها أكرث من هذا الزمان الذي كسدت فيه هذه الصناعة.
وعند ذلك قال لنا شيخنا يف الدرس :كيف يأخذ هذا الرجل سبعني جنيها من الحكومة مكافأ ًة

عىل عمله وهو مبطل ىف دعواه؟ وكيف تنطيل تلك الحيلة عىل وزير املعارف؟ كيف يجهل وزير
الصناعة يف بالده؟ وكيف يجهل ذلك ناظر املدرسة إبراهيم بك مصطفى وهو الذي أخذ الشهرة

والبكوية بعلم الكيمياء؟) عن العددين  68-69السنة الثانية من النرشة االقتصادية املرصية بتاريخ

 16-23مايو .)1922
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يُعنى بإعادة تظهري املفاهيم واملصطلحات
التي تشكّل بجملتها مفاتيح معرف ّية للفكر العاملي
املعارص وإبرازها.
كام تهدف موضوعاته إىل التع ّرف إىل التحوالت
التي طرأت عىل الحركة املعرف ّية حيال هذه
املفاهيم؛ وكذلك املجادالت التي جرت حولها،
وأثر ذلك يف اتجاهات املدارس الفكريّة والفلسف ّية
ح يدخل يف
كل
وطريقة تعاملها مع ِّ
ٍ
مفهوم أومصطل ٍ
حقول استخداماتها.

عالم المفاهيم
الدين والعلم
ٌ
تعريف يف املعنى اللغوي واالصطالحي ويف
دالالت املفهوم واملضمون

خضر أ .حيدر

الدين والعلم

تعريف يف املعىن اللغوي واالصطاليح ويف دالالت املفهوم واملضمون
خرض أ .حيدر

[*][[[

يتض ّمن البحث التايل يف باب "عامل املفاهيم" تعريفاً عاماً بالقواعد واملرتكزات العا ّمة
كل من الدين والعلم .وهو قسامن ،يتناول القسم األول إطالل ًة إجامل ّي ًة عىل
التي ينبني عليها ٌّ
معنى الدين ومفهومه ،وقد عرض الكاتب ما قدّ مته األدبيات الغرب ّية يف مجال علم اجتامع
الدين ،وما قدمته األدبيات اإلسالمية يف تعريفها للدين وفقاً ملا جاء يف القرآن الكريم .أما
القسم الثاين ،فيتناول تعريفاً ملصطلح العلم من خالل ما جاء يف الرتاث العاملي من مقاربات
يف هذا الشأن.

المحرر

يظل السؤال حول تعريف ما هو العلم وما هو ال ِّدين قامئاً عىل الرغم من الك ّم الهائل من
ّ
التعريفات التي اشتغلت عليها الثقافات الدينية املختلفة ،فضالً عن العلوم اإلنسان ّية وخصوصاً
الغرب ّية منها.

َ
نطاق العلم والدين وما هي التفاعالت بينهام ،ينبغي أن
وليك نفهم
نتوصل عىل األقل إىل فهمٍ
ّ
ح ْي .يف الواقعُ ،و ِ
ض َع
َحي ثابتَني عىل الدوام وواض َ
تقريبي لهام فـ«العلم» و«الدين» ليسا ُمصطَل ْ
ٍّ
تغيت معانيهام عرب األزمان والثقافات .قبل القرن التاسع عرش،
هذان املصطلحان حديثاً وقد ّ
خ َدم مصطلح «الدين» ،وكان يعني هذا املصطلح بالنسبة ملؤلِّفي القرون الوسطى
نادرا ً ما كان يُستَ ْ
خارج العقيدة
كتوماس األكويني التقوى أو العبادة ،وال ميت ُّد إىل املنظومات «الدينية» التي اعتربها
َ
مصطلح «الدين» معناه الحايل األوسع بكثري من خالل مؤلّفات علامء
الصحيحة بنظره .اكتسب
ُ
*ـ صحايف وباحث يف اجتامعيات التواصل ـ لبنان.
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األنرثوبولوجيا املتق ّدمني كتايلر ( )1871الذي قام بشكلٍ
منهجي بتطبيق املصطلح عىل األديان
ٍ
املوجودة يف أرجاء العامل.
أ ّما مصطلح «العلم» كام هو ُمستَخْد ٌم يف يومنا الحايل فقد شاع أيضاً يف القرن التاسع عرش،
حد ويليام وِيويل
وقبل ذلك كان يُشا ُر إىل «العلم» عىل أنّه «فلسف ٌة طبيعية» أو «فلسف ٌة تجريبية» .و ّ
ري إىل ُمزاويل الفلسفات الطبيعية املتن ّوعة ،وحاول فالسف ُة العلم أن
()1834
َ
مصطلح «العالِم» ل ُيش َ
يفصلوا العلم عن املساعي األخرى الكتساب املعرفة وخصوصاً الدين .عىل سبيل املثال ،ا ّدعى
كارل بوبر ( )1959أ ّن الفرضيات العلمية (عىل خالف الفرضيات الدينية) هي قابلة لإلبطال باملبدأ.
َحي طارئة تاريخياً،
يُؤكِّ ُد كثريون وجو َد فرقٍ بني العلم والدين حتّى ولو كانت معاين املصطل ْ
رب األزما َن والثقافات.
ولك ّنهم يختلفون يف كيفية الفصل بني امليدان َْي بشكلٍ دقيق وعىل نح ٍو يع ُ
 :1تعريف الدين لغوي ًا واصطالحي ًا
أ -لغوياً :تتع ّدد الدالالت اللغويّة حول معنى الدين ،وحول الداللة الذاتية لهذه املفردة يف
رضوري للوصول إىل معرفة
الحضارات اإلنسانية املختلفة .إال أن الوقوف عىل معناه يف اللغة
ٌّ
ماهيّته .حتى أن بعض تعاريف الدين االصطالحية جاءت عىل غرار تعريفه اللغوي .فعىل سبيل
املثال :قال كارل يونغ ( )Karl Gustav Jungالطبيب والفيلسوف السويرسي يف تعريف الدين:
ميكننا تعريف الدين باالستناد إىل معنى اللفظة يف اللغة الالتينية ( )Religionبأنه :عبار ٌة عن
حالة من الرقابة والتذكر واالرتباط بجملة من العوامل الفاعلة ،والتي يستحسن أن نسميها (العوامل
القرسية)[[[.
مع ذلك مثة دالالت مشرتكة يف استعامالت اللفظة يف اللغات السامية ،وهي يف معنى
املذهب ،والضمري ،والتعاليم ،كام تقرتب أيضاً من كلمة (دنتا) ،وهي اللفظة التي ترددت كثريا ً
يف اللغة السنسكريتية حيث ترمز إىل املذهب واملعتقد .وذهب البعض إىل القول بأن كلمة الدين
كانت قد انتقلت إىل اللغة العربية عن اللغة اآلرامية إذ كانت تدل يف بادئ األمر عىل معاين االنقياد
والطاعة ،وقد تدل أيضاً عىل الحكم والعقاب[[[ .أما يف اللغة اإلنكليزية فللكلمة ( )Religionمعانٍ
متعددة منها :االلتزام ،والتعاليم ،واإلذعان[[[ ،وكذلك اإلميان باآللهة أو بالله الذي خلق العامل ،أو
هي تلك التعاليم الخاصة بالعبادة ،وكل ما ينبغي فعله[[[.
[[[ -راجع :مرسيا إلياد – البحث عن التاريخ واملعنى – يف الدين -ترجمة سعود املوىل – املنظمة العربية للرتجمة –  – 2009ص .65
[[[ -محمد بن يعقوب الفريوز آبادي ،القاموس املحيط ،ص.1566 :
[3]- Merriam Webster’s Collegate dictionary, P. 677.
[4]- A.s.hornbg, Oxford Advanced Learner, Dictionary of current Ehglish. P. 988.
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ب -إصطالحي ًا
يبدأ تاريخ الدين مع أشكال الديانات البدائية ،وحتى املتكاملة منها ،وهي تختلف أيضاً
يف تقاليد مجتمعاتها ،من هنا تربز الصعوبة يف تحديد تعريف للدين ،يجمع تلك الخصائص
واملتغريات كلّها ،إال أنّنا ميكن أن نشري إىل أبرزها:
ٍ
مشرتك لجميع األديان.
أوالً :ال ميكن الجزم يف تحديد قاسمٍ

ثانياً :لو افرتضنا وجود القاسم املشرتك[[[ ،فسنكون أمام إشكاليتني:
إ ّن تحريف بعض األديان ،وبعدنا الزمني عنها ،سيمنعاننا من الوقوف عىل واقعها.
نفتقد – قبل أن نضع التعريف الجامع املانع – إىل مالك ثابت ،يحدد لنا مصداق الدين ومييّزه
عن غريه ،لنح ّدد األديان ونستنبط القاسم املشرتك بينها.
متغيةٌ ،لذا ستتأثر اآلراء باألمزجة وامليول الذاتية والجامعية[[[.
ثالثاً :مبا أ ّن الدين ظاهر ٌة
ّ
ج ـ تعريف الدين يف املصادر الغربية
يف املصادر غري اإلسالمية التي عنيت بتعريف الدين ،ق ّدم الغربيون تعاريف مختلفة ومتشعبة
لهذه املفردة ،بحيث يصعب تناولها أو جمعها .بل ليس باستطاعة بحثنا أن يتطرق إىل طائفة منها؛
لذا سنذكر بعض أقسامها ،مع ذكر منهجية (فيتغنشتاين) يف تعريف الدين.
ما من شك يف أ ّن تصنيف هذه التعاريف أم ٌر ال يخلو من الصعوبة .والسبب يعود إىل أن التاميز
بني كل تعريف وآخر واسع مبا ال يسمح بوضعهام تحت مجموعة واحدة؛ ولهذا السبب أيضاً سرتد
التقسيامت املنهجية املتبعة من قبيل تقسيامت علم الظواهر ،أو علم االجتامع ،أو علم النفس.
أو يكون التقسيم وفقاً آلراء العلامء أنفسهم ،من قبيل تعاريف علامء االجتامع ،أو علامء النفس،
وحتى الفالسفة ...ويف ما يأيت أبرز الرؤى يف علم اجتامع الدين الغريب[[[:
الرؤية العقالنية (:)Intellectual isticdefinitions
تركز تعاريف هذا االتجاه عىل الجانب املعريف للدين ،بوصفه منظومة من املعارف ،من قبيل
ما جاء يف تعريف (هاربرت سنرس) :جوهر الدين هو اإلميان املطلق باألشياء عىل أنها تجليات
[[[ -مرسيا إلياد – املصدر نفسه – ص .71
[[[ -املصدر نفسه.
[3]-Wiliam Alston (Religion) The Encyclopedia of philosophy, ed. Paul Edwards v. 78-, p. 140.
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القدرة التي تفوق املدارك املعرفية.
الرؤية العاطفية (ِ:)Affectivitic definitions
وذلك من قبيل تعريف العامل األملاين فريدريش شالير ماخر ( :)FridrichSceleirrocerالدين
هو أن متتلك إحساساً عارماً بالحاجة املطلقة ليشء ما.
الرؤية التطبيقية (:)Practical definitions
وهي التعاريف التي متيل يف الغالب إىل البعد العميل ،كام يف تعريف (ماتويو آرنولد) :الدين
هو تلك األخالق التي تكتسب حيويّتها من العواطف.
التعاريف املركبة (:)ompound/ Complex definitions
وهي التعاريف التي تلحظ أركانها أكرث من بعد للدين ،من قبيل قولهم:
الدين :عبارة عن معتقدات وواجبات ،يتجه من خاللها بعض الناس إىل أهدافهم يف الحياة.
ويفضل علامء االجتامع التعريف التطبيقي عىل سائر التعاريف ،وإن كانت بعض االنتقادات
الالذعة له ،وقد جعلت من بعض االجتامعيني يجنحون إىل املعطيات النظرية يف مقابل العملية[[[.
تعريف علم األديان:
ظهر مصطلح (علم األديان) ،ألول مرة ،ترجمة حرف ّية لكلمة أملانية هيReligions( :
 ،)wissenschaftالتي استعملها ماكس مولر ،عام 1868م ،عنواناً لكتابه ،وكانت تعني حرفياً (الدراسة
العلمية لألديان) ،ثم استعملها الفرنيس إميل بورنوف ( )E. Burnoufيف فرنسا عام 1870م ،إسامً
لكتاب ألّفه يف باريس؛ ليصف به مجموعة متفرقة من العنارص الخاصة بدراسة األديان ،ويدعوها
(علم األديان) ،وكان اسم كتابه هذا (.[[[)La Science des religions
يرى عامل األديان الهولندي فان در ليو(“ )Van der Leeuwأن ما هو موضوع يف نظر الدين
يعمل يف نظر الدين ،بالنسبة إىل
ُ
يصبح هو املحمول يف دراسة علم األديان ،فالله هو الذي
اإلنسان .أما العلم ،فإنه ال يعرف إال عمل اإلنسان بالنسبة إىل الله ،وإن العلم ليعجز عن الكالم
عن عمل الله” (الع ّوا1977 :م.)11 :
ٍ
تراث
وهذا يعني أن علم األديان علم دراسة عالقة اإلنسان باملقدس ،وما ينجم عن ذلك من

[1]- ipid, 145.
[[[ -خزعل املاجدي -علم األديان :تاريخه ،مكوناته ،مناهجه ،مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث – الرباط – املغرب –  2016-ص .50-49
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شفاهي ،أو مكتوب ،أو معمول؛ إذ يدرس العلم هذا الرتاث ،ويصل ،من خالله ،إىل وصف وتفسري
الشعور الديني.
أما إي .رويستون بيك ( ،)E. Roystone Pikeفيع ّرف تاريخ األديان بقوله إنه “دراس ٌة علم ّي ٌة
وموضوع ّي ٌة تتناول ديانات العامل املاضية والحارضة .وهذه الدراسة تتوخّى دراسة الديانات يف
ذاتها ،واكتشاف ما يقوم بينها من نقاط تشابه واختالف ،واستخالص مفهوم الدين بوجه عام ،عرب
ذلك ،وإيضاح السامت املميزة للشعور الديني .وعىل هذا ،إن (علم األديان) مبحثٌ وس ٌ
ط يقف
بني التاريخ من جهة ،وبني علم النفس وعلم االجتامع من جهة أخرى” (الع ّوا1977 :م.)61 :
ويرى جون باروزي (“ )J. Baruziأن تاريخ األديان دراس ٌة علم ّي ٌة موضوع ّي ٌة تتناول أديان العامل
املختلفة ،الغابرة والحارضة ،غرضها دراسة هذه األديان ،أوالً ،والعمل ،ثانياً ،عىل كشف ما بينها من
تشابه وتباين بغية الوصول إىل دراسة الدين بذاته؛ أي :مميزات العاطفة الدينية” (الع ّوا1977 :م.)12 :

باختصار ،إن علم األديان هو أحد العلوم اإلنسانية املعن ّية بدراسة األديان دراسة علمية،
وفق مناهج البحث التي وفّرتها العلوم اإلنسان ّية ومناهجها ،فهو يشبه علم االجتامع الذي يدرس
املجتمع ،ويشبه علم األنرتوبولوجيا الذي يدرس بقايا اإلنسان وثقافته ،ويشبه علم االقتصاد الذي
يدرس حركة املال والبضائع والنظم االقتصادية يف التاريخ والعامل املعارص...إلخ.
أي دين ،أو جوهر
ألي علمٍ آخر ،أن يصل ،متاماً ،إىل معرفة جوهر ّ
ال ميكن لعلم األديان ،وال ِّ
ٍ
غموض يتّصل بالنفس وأعامقها من جهة،
األديان مجتمعة ،بسبب ما يحيط الشعور الديني من
وبالنظر إىل الكون وأعامقه من جهة أخرى ،لكن علم األديان يحاول أن يقرتب من الظاهرة الدينية،
كل زمان[[[.
وجوهر األديان ،بوسائلٍ علم ّي ٍة وفكريّ ٍة تجود بها طرق البحث العلمي يف ِّ
مفهوم الدين يف التعريف اإلسالمي
ال شك بأن التنوع والشمول يف تعريف الدين يفرضان عدم وجود جهة مشرتكة جامعة بني
نت عىل أساس القواسم
األديان املختلفة ،وهو ما ينفي إمكانية تقديم تعريف واحد للدين مب ٍ
املشرتكة .ومع األخذ بعني االعتبار هذه اإلشكالية ،ال مفر من العدول عن تعريف كلمة الدين
كل
إىل تعريف الدين املحدد الذي نعتقد به ونسلط الضوء عليه ،فإذا هدفنا إىل إجراء تقسيمٍ ّ
عام لألديان وجدناها تنقسم إىل أديان إلهية وأخرى برشية؛ أما األديان اإللهية أو الوحيانية فهي
التي متلك جذرا ً غيبياً ،وترتكز أسسها عىل الوحي والرسالة اإللهية ،بخالف األديان البرشية ،فإن
[[[ -املاجدي ـ املصدر نفسه ـ ص .51
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جذورها ترجع إىل االحتياجات البرشية ،وبالتايل فهي مصطنعة ومختلقة من قبل البرش أنفسهم[[[.

ٍ
واحد بل هي مجموعة من
لذا ،فإن العنارص الرئيسية والبناء ملحتوى الدين ليست من نو ٍع
األمور التي تشكل بانضاممها شيئاً يسمى الدين اإللهي ،وعليه يتشكل الدين املبني عىل الوحي
من أصول ثالثة هي:

أ -الحقائق واالعتقادات التي يطالب املتدينون باإلميان بها ،ويشكّل اإلميان بها أساس التدين،
وهي :الله ،وجود القيامة ،الثواب والعقاب األخروي (الجنة والنار) ،وهذا القسم من الدين يسمى
بالعقائد.
ب :الرشيعة واملناسك ،ويشكالن القسم اآلخر للدين ،وهذا القسم يشمل التعاليم املتصلة
بكيفية االرتباط بالله تعاىل وعبادته ،وكذلك تنظيم العالقات الحقوقية واملدنية والقوانني واملقررات
املتصلة بآداب السلوك االجتامعي ،وكيفية تنظيم العالقات االقتصادية والسياسية والعسكرية.
ج :األخالقيات ،وتشتمل التعاليم واإلرشادات املتعلقة مبعرفة الفضائل والرذائل األخالقية،
والحض عىل التخلق والتأدب بها[[[.
والرتغيب والحث
ّ
تعريف الدين يف النصوص القرآن ّية
نزل القرآن الكريم كتاباً للهداية والدين ،ومصدرا ً أساسياً للمسلمني ،ولهذا فإن نصوصه هي
األوىل برشح مفهوم الدين ،وتحصيل معناه التام ،وقد وردت كلمة (دين) يف القرآن  93مرة كاسم
رصيح (مضافاً ،أو غري مضاف) ،أما كجمل فعلية ،فقد ورد ثالث مرات فقط عىل الشكل التايل:
أوالً :مبعنى املعتقد والديانة :مبا يقرب من  65موضعاً ،إثنان منها عىل شكل جمل فعلية .فمن
أمثلة االسم الرصيح ،قوله تعاىل:
 (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره عىل الدين كله)[[[. (لكم دينكم ويل دين) [[[. وجاء عىل لسان فرعون (إين أخاف أن يبدل دينكم) [[[.[[[  -أحمد الواعظي – الدولة الدينية -تأمالت يف الفكر السيايس اإلسالمي – مؤسسة الغدير – بريوت – الطبعة األوىل –  – 2002ص .24
[[[  -املصدر نفسه ـ ص .26
[[[  -سورة التوبة :اآلية 33؛ سورة الفتح :اآلية  ،28سورة الصف :اآلية .9
[[[  -سورة الكافرون :اآلية .6
[[[  -سورة غافر :اآلية .26
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يالحظ يف اآليات املذكورة أن كلمة الدين وردت مبعنى املعتقدات والديانة (إلهية وغريها)،
أي السنن والقوانني الحاكمة يف املجتمع.
ثانياً :مبعنى الرسالة اإللهية الحقة ،فقد وردت الكلمة مضافة إىل ما يبني الحق فيها ،أو يستفاد
ذلك من السياق ،كقوله تعاىل:
 (اليوم أكملت لكم دينكم)[[[. (وأن أقم وجهك للدين حنيفا) [[[. (إن الدين عند الله اإلسالم) [[[.أما أمثلة الجمل الفعلية فهي من قبيل الدعوة إىل اعتناق الدين الحق:
 (وال يح ّرمون ما ح ّرم الله ورسوله وال يدينون دين الحق)[[[.ثالثاً :مبعنى الطاعة وردت يف عرشة مواضع منها:

 (ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن)[[[.أي :ومن أفضل طاعة ممن سلّم أمره لله [[[.
 (دعوا الله مخلصني له الدين) [[[.رابعاً :مبعنى األجر والجزاء وقد وردت يف  19موضعاً ،منها:
 (مالك يوم الدين) [[[. (الذين يكذبون بيوم الدين) [[[.يتضح من استعامالت النص القرآين ملفردة الدين أنها مل تتع َّد معانيها اللغوية ،كالتسليم والجزاء
أو املعتقد.
[[[  -سورة املائدة :اآلية .3
[[[  -سورة يونس :اآلية 105؛ سورة الروم :اآلية .30
[[[  -سورة آل عمران :اآلية .19
[[[  -سورة التوبة :اآلية .29
[[[  -سورة النساء :اآلية .125
[[[  -الراغب األصفهاين ،املفردات يف غريب القرآن ،مادة :دين.
[[[  -سورة يونس :اآلية 22؛ سورة العنكبوت :اآلية .29
[[[  -سورة الحمد :اآلية .4
[[[  -املطففني :اآلية .11
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 4ـ تعريف الدين يف األحاديث الرشيفة
لقد تعددت داللة هذه اللفظة يف أحاديث املعصومني (ع) ،نذكر منها:
 1مبعنى املعتقد :روي عن اإلمام الصادق (ع) أنه قال:صواب منها :دينه الذي يعتقده ،وهواه الذي يستعيل
كل إنسانٍ أنّه عىل
“ثالث خصال يقول ّ
ٍ
عليه ،وتدبريه يف أموره”[[[.
وأينام وردت كلمة (أديان) يف األحاديث فهي مبعنى املعتقد.
 2مبعنى دين الحق :يقول اإلمام عيل (ع): “ال حياة إال بالدين ،وال موت إال بجحود اليقني”[[[. 3مبعنى التديّن ورشوطه :يقول اإلمام عيل (ع):“ -الدين شجرة ،أصلها التسليم والرضا”[[[.

لقد ق ّدم علامء املسلمني آراءهم وتحليالتهم يف مفهوم الدين ،انطالقاً مام يحملونه من رصيد
يئ .وميكن تقسيم نتائج آرائهم إىل التايل:
ين وروا ٍّ
قرآ ٍّ

العلمة الطباطبايئ (الدين) يف “تفسري امليزان” يف أكرث من مناسبة بأنه :أسلوب الحياة
أ ـ يع ِّرف َّ
االجتامعية ،فقال يف ما قال“ :هو طريق الحياة الذي يسلكه اإلنسان يف الدنيا ،وال محيص له عن
سلوكه”[[[.
ب ـ ينص هذا القسم عىل أ ّن الدين عبار ٌة عن منظوم ٍة من العقائد واألخالق والقوانني املتّبعة
يف صناعة املجتمعات اإلنسانية ،وتنشئة البرش[[[.

ج ـ تعريف الدين يف املعتقدات اإللهية النازلة ،بهدف التنمية ،ومؤدى ذلك أن الدين عبار ٌة عن
مجموع ٍة من األحكام واألوامر اإللهيّة ،بعث الله – عز وجل – بها رسله لهداية اإلنسان ،تحقيقاً
لسعادته الدنيويّة واألخرويّة.
[[[ -محمد الريشهري ،ميزان الحكمة ،ج ،2ص  ،945ج .618
[[[  -محمد باقر املجليس ،بحار األنوار ،ج ،77ص  ،418ج .40
[[[  -اآلمدي ،غرر الحكم ،ج .1255
ً
[[[  -محمد حسني الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،8ص  ،134أنظر أيضا املصدر نفسه ،ج ،2ص  ،130ج ،4ص  ،122ج،10
ص  ،189ج ،16ص .178
[[[  -الطباطبايئ ،مصدر سابق ،ج ،16ص.179
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ووفقاً لهذا التعريف يتكون الدين من ركنني أساسني:
الركن األول :االعتقادات ،كاالعتقاد بوجود الله الواحد العادل ذي القدرة املطلقة ،وكذلك
االعتقاد باملعاد وغريه...
الركن الثاين :املنهاج املتّبع يف تحقيق الهدف املنشود ،وهذا املنهاج يتمثل بالقوانني
والواجبات واألخالقيات ،باإلضافة إىل األحكام الفقهية.
د ـ مثة فرق بني الدين ومفهوم التدين ،ومع ذلك نرى بعض التعاريف ال تفرق بينهام ،كهذا
التعريف:

“الدين يف االصطالح ،يعني اإلميان بخالق للكون واإلنسان ،مع االمتثال لجمل ٍة من األوامر
ذات الصلة .ولهذا ليس متديناً من ال يعتقد بوجود الخالق ،ويرى أن العامل مل يظهر إال صدفة أو
نتيجة تفاعالت مادية وطبيعية”[[[.
 5ـ األصل القرآين للدين
يقوم األصل األول للدين يف القرآن الكريم عىل أن الخالق تعاىل أحسن صنع نظام الخلق فجعله
النظام األحسن وهو الحاكم عىل العامل .من وجهة نظر القرآن الكريم ،ميثل “العامل املوجود”
خلَ َق ُه)[[[،
أفضل العوامل املمكنة ،ألن الله تعاىل قد أحسن ّ
ح َس َن ك َُّل َ
ش ٍء َ
كل يشء خلقه (ال َِّذي أَ ْ
ح َمنِ ِمن تَفَا ُو ٍ
ت فَا ْر ِ
كام ال يوج ُد يف الخالقية الرحامنية أي خللٍ واختاللَّ ( :ما تَ َرى يف َ
جع ِ
خلْقِ ال َّر ْ
ص َه ْل ت َ َرى ِمن فُطُورٍ)[[[.
الْبَ َ َ
يحكم عىل العامل نظامان :تأثريي وتدبريي ،هام:

النظام “الطويل ّ
العل” ،والنظام “العريض اإلعدادي”.

النظام الطّويل يتشكّل من سلسلة ٍمن العلل واملعاليل ،والنظام العريض يتك َّون من شبك ٍة من
املع ِّدات واملستع َّدات .تبدأ سلسلة العلل واملعاليل ،وطبقات العوامل ومراتب الوجود ،بصورة
“األرشف فاألرشف واألعىل فاألعىل” ،من املستويات األدىن لعامل الخلقة ،وتنتهي إىل ساح ِة
ق ِ
كل معلول
ُدس خالق العامل .والرابط ُة بني مراتب هذه السلسلة وحلقاتها رابطة وجودية ،أي أ ّن ّ
ّ
وحاق كينونته .أما يف الشبكة العرضية ،فتهيىء املع ّدات األرضي َة
محتاج إىل علَّته يف أصل وجوده
[[[  -الواعظيً ،
نقال عن كتاب محمد إقبال الالهوري بعنوان :إحياء الفكر الديني يف اإلسالم" الصفحتان  13ـ .14
[[[ -السجدة.7 :32 /
[[[ -امللك 3 :67 /و.4
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والحق تعاىل يعمل إرادته ومشيئته اإللهية من طريق “األسباب املادية
لتأث ّر املستع َّدات من العلل،
ُّ
الظاهرية”.

ثانياً :يتمثل هذا األصل للدين يف القرآن الكريم باالعتقاد بأن الله تعاىل هو محور الوجود والتوحيد
محل الهتامم القرآن واألدبيات ال ّدينية اإلسالمية مبقدار ما
ًّ
أساسه .وعليه ،ال توج ُد مسألة وقعت
ص هذا البحث يف ال ُّنصوص املق ّدسة اإلسالمية من حيث
وقعت مقول ُة املبدأ والتوحيد .ولقد اختُ ّ
ونصيب
ٍ
كرثة األلفاظ وتكرار املفردات ،وكذلك من حيث العمق والنطاق املعنوي ،بأكرب حجمٍ
وأجل من التوحيد
ّ
محصلة أعظم وأعمق ،وأوفر
لفظي ومعنوي .ومل يكن لبعثة النبي األكرم (ص)
َّ
وتتأسس عىل التوحيد.
اإلسالمي الخالص .الرؤية الكونية اإلسالمية تتمحور يف الله تبارك وتعاىل،
ّ
ويف ما يتعلّق بهذا األمر ،ميكن اإلشارة بإيجاز إىل جملة مرتكزات أعلن عنها سبحانه يف كتابه العزيز:

كل مكان .وبتعبريٍ ّ
رب األرباب خارج عن املكان وال ّزمان.
رض دوماً ويف ّ
أدقُّ ،
أ -إن الله حا ٌ
وتدل اآليات اآلتية عىل هذا األمرُ { :ه َو األَ َّو ُل َواألَ ِخ ُر َوالظَّا ِه ُر َوال َب ِ
ُّ
ش ٍء َعلي ُم}[[[.
اط ُن َو ُه َو ِبك ُِّل َ
ج ُه الله إِ َّن الل َه ِ
واس ُع علي ٌم}[[[.
ِب فَأَيْ َن َم ت ُ َولُّوا فَثَ َّم َو ْ
{ولل ِه امل َْش ُِق َوامل َ ْغر ُ
ب :مبدأ الوجود وغايته هو الله تعاىل .العامل واإلنسان “له” و“إليه” ،أي أ ّن الوجود لله ،وهو
بعض الشواهد القرآنية هي اآلتية:
يطوي املسري نحوه ،ويف النهاية سوف يرجع إىل محرضه تعاىلُ .
خل َْق ث ُ َّم يُ ِعيدُهُ ث ُ َّم إِلَيْ ِه
(الَّذي َن إذا أَصابَتْ ُهم ُّمصيبَ ٌة قَالوا إنَّا لل ِه َوإِنَّا إِلَيْ ِه را ِج ُعونَ)[[[( .الل ُه يَبْ َد ُؤا ال َ
ت ُ ْر َج ُعونَ)[[[.

خلق العالِم واإلنسان عىل عاتقه ،وبيده تدبريها وتربيتها
ج :الله هو الخالق ،وهو
الرب أيضاًُ .
ُّ
[[[
ني) .
كذلك ،وهو ما فَتىء يواصل ذلك.يقول تعاىل(:أَال لَ ُه ال َ
ب ال َعالَم َ
خل ُْق واألَ ْم َر ت َبا َر َك الل ُه َر ُّ
ض)[[[.
السام ِء إىل َ
(ك َُّل يَ ْو ٍم ُه َو يف شَ أْنٍ )[[[( .يُ َدبِّ ُر َ
األ ْر َ
األ ْم َر ِم َن َّ
كل العامل هو عني الفقر والحاجة إىل الله ،وإله العامل هو الغني املحض واملطلق .وهناك
دُّ :
آياتٌ كثري ٌة تؤيّد هذا املطلب منها قوله تعاىل{:يا أيها الناس أنتم فقراء إىل الله والله هو الغني
الحميد}[[[.

[[[ -الحديد.3:57 /
[[[ -البقرة.115:2 /
[[[ -البقرة.156:2 /
[[[ -ال ّروم.11:30 /
[[[ -األعراف.54:7 /
[[[ -الرحمن.29:55 /
[[[ -السجدة.5:32 /
[[[ -فاطر.15:53 /
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وكل الكائنات طائع ٌة له ،وهذه الطاعة متحقِّقة يف مقام التكوين،
خ ٌر لقدرتهُّ ،
هـ ُّ -
كل العامل مس ّ
َي ِدينِ الل ِه يَ ْبغو َن َولَ ُه أَ ْسلَ َم َمن يف
ومتوقَّعة يف مقام الترشيع ،كام ورد يف اآليات اآلتية{:أَفَغ ْ َ
الس َم ِ
وات واألَ ْر ِ
جعونَ}[[[.
َّ
ض طَ ْوعاً َوكَ ْرهاً َوإِلَ ْي ِه يُ ْر َ
تعريف العلم:
معناه اللغوي واإلصطالحي واالستعاميل
 - 1ماهية العلم ()Science
هناك كلامت يف ثقافتنا يحظى ما تحيل إليه بدرجة عالية من التقدير ،بحيث إنها نادرا ً ما تنطوي
تبي مبرجع ّي ٍة
عىل إحاالت مطلقاً .خذوا ،مثالً" ،الواقع" و"العقل" و"الحقيقة" .وخذوا الكلمة التي ّ
أكرب األساس الثقايف للحديث باسم الواقع والعقل والحقيقة :العلم .يصدر ثبات اإلحالة إىل حد
ٍّما عن الطرق التي يضم فيها “العلم” بني ثناياه الوصف والتوجيه معاً .وعىل العموم يُعترب من الج ّيد
أن يكون املرء علمياً ويتحدث باسم العلم ،ولهذا السبب يدعي كثريون أنهم يحملون هذا اللقب:
علم العائلة ،علم التغذية ،علم اإلدارة .وتص ّور كثري من املامرسات يف الوقت الحارض نفسها بأنها
علمية أكرث من السابق.
أقل علميّة قياساً مبا سبق .ففي بواكري
إحساس بوجو ِد أشيا ٍء هي اآلن ّ
يف الوقت نفسه ،هناك
ٌ
الحقبة الوسطى ،كانت الكلمة الالتينية ( )scientialتعني فقط املعرفة ،التي غالباً ما كانت مبعنى
منت املعرفة املنظمة نسقياً ،املكتسبة من خالل املشاركة يف فصل درايس .يستعرض كتاب
فرانسيس بيكون (( )De augmentisscientisrumالذي ترجم يف القرن السابع عرش بصيغة :تقدم
املعرفة) “تقسيم العلوم” ،وكان يُف َهم منها أنها تضم التاريخ والفلسفة ومبادئ األخالق والالهوت
(الذي كان يعترب تقليدياً “ملكة العلوم”) ( .)Fisher, 1990يف عام  ،1660حني أرادت “جمعية لندن
امللكية” املؤسسة حديثاً أن تشري إىل أنهم لن يهتموا كثريا ً بأشياء مثل التاريخ املدين وعلم السياسة
والالهوت العقائدي ،فلم يصفوا عملهم بأنه “علم” ،بل إنّه “تطوي ٌر للمعرفة الطبيعيّة” .وخالل مساق
القرن التاسع عرش ،وبالذات القرن العرشين ،طغى عىل “العلم” بيان تلك املامرسات التي تنبع
من املالحظة والتجريب ،ومن ثم صار يهجر التاريخ والفلسفة ،ويرتك العلوم االجتامعية عنوان
مجاملة ،مبوثوقية محدودة يف الثقافة العامة أو بني العلوم الطبيعية “الخاصة” (.)Geertz, 2000
عالوة عىل ذلك ،فقد نشأ نزاع حول السلطة العاملية للمنهج العلمي الطبيعي ،وتنازعه أولئك
“العلامء” اإلنسانيون واالجتامعيون الذين حسبوا أن “العلوم اإلنسانية” ()Geisteswissenschaften
[[[ -آل عمران.83:3 /
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كان يجب أن ترفض إجراءات “العلوم الطبيعية” ( )Naturwissenschaftenوأهدافها[[[.
من الناحية اللغوية ،كان هذا املعنى األكرث حرصا ً “للعلم” صنيعة الطريقة التي تطور فيها
االستعامل اإلنكليزي وتغري يف القرون األخرية .ومنذ القرن العرشين ،وصوالً حتى وقتنا الحارض،
كانت صيغة الجمع الفرنسية “العلوم” ( )les sciencesمتيل بدرجة كبرية إىل االعرتاف باملشابهات
اإلجرائية واملفهومية بني الجيولوجيا ،مثالً ،وعلم االجتامع ،وحصل اليشء نفسه مع صيغة املفرد
يف الروسية (( )naukaومشتقاتها السالفيات) والكلمة األملانية (( )Wissenschaftومشتقاتها
اإلسكندنافيات واألملانيات) .وكان االستعامل اإلنكليزي يستخدم من قبل “العلم” مبعناه الالتيني
الحرصي األصيل (كام يف املثل التشكييك“ :إذا زاد العلم ،زاد الحزن”) ،ولكن بحلول القرن
التاسع عرش ،مل يعد “العلم” يف العادة بحاجة إىل الصفة املحددة “الطبيعي” إلظهار فكرة البحث
املنهجي املنظم يف األشياء والظواهر وامللكات التي تنتمي إىل الطبيعة يف مقابل الثقافة.
 - 2تصنيفات اإلغريق للعلم
ص ّنف أرسطو فروع العلم املختلفة إىل :فروع نظرية ،وفروع عملية ،وفروع إنتاجية:

 الفروع النظرية تشمل الرياضيات والطبيعيات وامليتافيزيقا ،ويف مقدمتها الفلسفة والالهوت.وليس لهذه الفروع هدف سوى إدراك الحقيقة وتأ ُّملها.
 الفروع العملية هي األخالق والسياسة ،وتُع َنى بتنظيم السلوك اإلنساين. -أما الفروع اإلنتاجية فتشمل الفنون[[[.

والواقع أن أرسطو مل يرش إىل هذه القسمة رصاحة ،وإمنا ميكن أن نستنتجها من إشارات مختلفة
وردت يف كتبه؛ فنجده يف األخالق إىل نيقوماخوس مثالً يقول“ :لقد قسمنا فضائل النفس وقلنا
إن بعضها فضائل للخُلق  Characterواألخرى فضائل للعقل  ...Intellectوالحاالت التي بفضلها
متلك النفس الحقيقة بطريقة اإلثبات أو النفي ،خمس وهي :الفن واملعرفة العلمية والحكمة
الفلسفية والعقل الحديس[[[” .وميكننا انطالقاً من هذه القسمة أن نفهم األساس الذي بنى عليه
ساتورن قسمته للعلوم عند أرسطو[[[.

ومتتاز موضوعات الحكمة العملية بشكل عام بأنها ترتبط بالفعل ،فـ “مجال العلم العميل هو

[[[ -طوين بينيت – لورانس غروسبريغ – مفاتيح اصطالحيةجديدة – ترجمة :سعيد الغامني – املنظمة العربية للرتجمة – بريوت  2010-ص .504
[[[ -سارتون ،جورج :تاريخ العلم ،جـ ،3ترجمة لفيف من العلامء ،دار املعارف ،القاهرة1978 ،م ،ص.194 :
[3]- Aristotle, Ethica Nicomachean, Op. Cit, 1138.
[[[ -جامل محمد أحمد سليامن – إميانويل كانط وانطولوجيا الوجود – دار التنوير – بريوت –  – 2009ص 108
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املفعول أو ما ميكن أن يُفعل ،أي موضوعات ونتائج وقرارات اإلنسان الحاسمة ألن يفعل ،أي إن
هدف العلم العميل أن يفعل[[[” .وبشكل عام يجب أن نالحظ أن الحكمة العملية عند أرسطو معن ّية
بتأسيس األفعال الفاضلة سوا ًء عىل مستوى الفرد (األخالق) ،أم عىل مستوى الجامعة (السياسة).
2ـ العلوم العملية:
تنقسم العلوم العملية إىل قسمني :علم األخالق وعلم السياسة:
أ -علم األخالق:

ت ُع َنى األخالق عند أرسطو بشكل عام بدراسة سلوك الفرد من حيث ينبغي أن يكون سلوكاً
فاضالً ،ويذهب إىل أن الخري هو غاية كل علم وفن؛ فيقول“ :كل ف ّن وكل بحث – وباملثل كل
فعل ومسعى – يُعتقَد أنه يهدف إىل خري ما؛ ولهذا السبب يتضح بحق أن الخري هو ما تهدف إليه
كل األشياء .لك ّن اختالفاً معيَّناً يكون موجودا ً بني الغايات؛ فبعضها فاعليات ،واألخرى منتَجات
منفصلة عن الفاعليات التي أنتجتها من الفاعليات[[[ .واآلن حيث يكون هناك أفعال وفنون وعلوم
عديدة فإن غاياتها أيضاً عديدة .إن غاية فن الطب الصحة ،وغاية بناء السفن السفينة ،وغاية الفن
االسرتاتيجي النرص ،وغاية االقتصاد الرثوة[[[.
ويذهب أرسطو إىل أن الغاية النهائية هي السعادة؛ إذ يقول“ :إن اليشء الذي نتمسك به [بوصفه
كل األشياء األخرى هو السعادة؛ ألننا نختار السعادة دامئاً لذاتها ،وليس ألجل يشء ما
غاية] فوق ّ
كل األشياء األخرى من أجل السعادة[[[”.
آخر ،بل نختار ّ
ب :علم السياسة:

ينظر أرسطو إىل السياسة عىل أنها جز ٌء من األخالق ،بل إن هناك من يذهب إىل القول“ :إنه
يعترب األخالق والسياسة أجزاء لبحث واحد”[[[.

وبشكل عام ينظر أرسطو إىل الدولة عىل أنها اجتام ٌع ملجموع ٍة من األفراد يهدف إىل تحقيق
الخري؛ فـ “كل دولة هي بالبديهة اجتامع وكل اجتامع ال يتألّف إال لخري[[[” .ويُرجع نشأة الدولة إىل
التط ّور الطبيعي للعالقات األرسية واالجتامعية.
[1]- Joachim, H., Acomontry on Aristotle EthicaNicomachea, Oxford Press, London, 1950. P. 13.
[[[ -املصدر نفسه ـ ص .109
[3]- Ibid, 1094.
[4]- Ibid, Loc.Cit.
[5]- Irwin, Trence, His Introduction yo his translation, Op.Cit, P. xvi.
[[[ -أرسطو :السياسة ،املرجع السابق ،ص.92 :
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ج :علم الفن:
نظر أرسطو إىل الفن الجميل عىل أنه محاكاة لعمل الطبيعة ،لكنه ليس تقليدا ً أعمى له ،بل هو
محاولة من جانب الفنان للوصول إىل الصورة الكلية الستكامل عمل الطبيعة بشكل مجاوز لها.
ومن هذا املنطلق ذهب إىل أن “الفنان ينبغي عليه أن ي ْؤثر دامئاً املستحيل املحتمل عىل املمكن
كل ما هو
غري املحتمل ويجب أال ت ُؤلف القصة من أحداث غري ممكنة ،بل يجب أن يستبعد منها ّ
غري ممكن[[[.
العلوم النظرية:
العلوم النظرية عند أرسطو تشمل الطبيعيات والرياضيات والالهوت ،وأيضاً الفلسفة األوىل،
يستحق لفظ العلم عىل األصالة من وجهة نظره:
وهذا النوع من الحكمة هو ما
ّ
 - 1علم الرياضيات:

الرياضيات بشكل عام – من وجهة نظر أرسطو – هي ذلك العلم الذي يُعنى بدراسة األجسام
نظري يتعامل مع
الساكنة دراس ًة نظريّةً .من هذا املنطلق ينظر إىل الرياضيات عىل أنها “عل ٌم
ٌّ
األشياء التي تكون ساكن ًة لكن موضوعاتها ال ميكن أن تكون منفصلة[[[” .أي إنّها وإن كانت
علامً نظرياً فإنها ال تعالج موضوعاتها بشكلٍ منفصلٍ متاماً عن األشياء املادية؛ أي ال بد أن
يكون لها تطبيق ممكن.
 - 2علم الطبيعة:
معني بدراسة الطبيعة دراسة نظرية بهدف معرفة املبادئ التي
علم الطبيعة عند أرسطو هو عل ٌم
ٌّ
تحكم األجسام املتحركة ،وهو يقول“ :هناك علم للطبيعة ومن الواضح أنه يجب أن يكون مختلفاً
عن العلم العميل واإلنتاجي؛ ألنه يف حالة العلم اإلنتاجي يكون مبدأ الحركة موجودا ً يف املنتج،
وليس يف اإلنتاج سوا ًء أكان ف ّناً أم ملَكة ما أخرى .وباملثل يف العلم العميل ال توجد الحركة يف
اليشء املفعول بل يف الفاعل .لكن علم الفيلسوف الطبيعي يتعامل مع األشياء التي متلك يف
ذاتها مبدأ الحركة .ومن هذه الوقائع يتضح أن العلم الطبيعي ال يجب أن يكون علامً نظرياً”.
 - 3علم ما بعد الطبيعة “امليتافيزيقا”:
“هناك ـ كام يقول أرسطو ـ علم يبحث يف الوجود مبا هو وجود ،والخصائص التي تنتمي إليه
[[[ -أرسطو :فن الشعر ،ترجمة إبراهيم حامدة ،مكتبة األنجلو املرصية ،القاهرة( ،د .ت) ،ص.206-205 :
[2]- Aristotle, Metaphysica Op. Cit, 1064.
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بأي من العلوم املسامة العلوم الخاصة؛ ألنه ال
بفضل طبيعته .أما اآلن فإن هذا العلم ليس شبيهاً ٍّ
ٍ
عندئذ أن عمل
يوجد من هذه العلوم ما يعالج الوجود مبا هو وجود بشكلٍ عام ...ومن الواضح
العلم هو دراسة األشياء التي تكون موجود ًة من حيث الوجود ...ومن ثم فإن فحص كل أنواع
الوجود ملا هو وجود هو عمل العلم الذي يكون علامً شامالً ،وفحص األنواع العديدة هو عمل
األجزاء الخاصة بهذا العلم” .فهذا العلم إذا ً يشمل جميع العلوم األخرى.
رص هيدغر يف مواضع عديدة من كتابه (ميتافيزيقا أرسطو) عىل أن أرسطو
يف هذا املجال ،ي ّ
مل يطرح صيغة البحث يف الوجود مبا هو موجود ،وإمنا يتح َّدث عن موضوع امليتافيزيقا بوصفه
“البحث يف وجود املوجود .”Sein des Seiende
عىل أية حال ،يرى أرسطو أن النحو األول من األنحاء التي يوجد عليها الوجود هو الجوهر،
سوا ًء أكان ذلك باملعنى األول أم الثاين؛ ومن ثم نراه يجعل معرفة الجوهر موضوعاً للفلسفة
األوىل؛ إذ يقول“ :إن ما يكون موضوعاً للمعرفة باملعنى السامي هو علم الجوهر .ويجب أن يكون
من طبيعة الحكمة؛ ألنه طاملا أن الناس تعرف اليشء نفسه بطرقٍ متع ّدد ٍة؛ فإننا نقول أ ّن من يدرك
ما يكون اليشء بواسطة وجوده كذا وكذا ،ويعرف بتامم أكرث مام يدركه ال بواسطة أن وجوده كذا
وكذا ...ويعرف بتامم أكرث ممن يعرف ما يكونه اليشء”.
حي جانباً املظهر التوجيهي ،فقد رضيت قلّ ٌة
ألن التعريف “الرسمي” أو “االجتامعي” للعلم ين ِّ
من املثقفني برتك القضايا هناك .وبُذلت جهو ٌد لفصل العلم عن صور الثقافة األدىن ،ولجعل العلم
ٍ
متاحاً
كنمط تنبغي مضاهاته ،وانطوت تقليدياً عىل تخصيص محتواه الذي افرتض أنّه محتوى
مفهومي فريد ،وال سيام منهجه الفاعل عىل نحو ال يبارى .مع ذلك ،وعىل الرغم من الثقة املفرطة
ٌّ
بالصور املختلفة للمنهج العلمي ،الذي ُعرض طوال القرون املاضية ،فلم يحصل أبدا ً أن تم
االقرتاب من إجام ٍع حول ما هو ذلك املنهج.

AL-ISTIGHRAB

خر يــف 2 0 1 8

االستغراب 13

ترجمة ملخصات المحتوى
Summaries of Researches and Articles
Sommaires des articles et des recherches

االستغراب
Al-Istighrab
 ـNumero 13

302

peut penser est l'ordinateur" dans nos croyances religieuses? Une telle affirmation
s'oppose-t-elle aux contenus des textes religieux?
Sous le titre "Les dialectiques de la science, la religion et la politique" le
chercheur libanais Jihad Saad examine les compléxités qui ont bouleversé la
modernité occidentale à la suite de ce triptyque. Il développe ensuite, par le biais
de l'analyse, un système permettant de comprendre le rapport entre la science, la
religion et la politique, basé sur une perspective cognitive islamique dans laquelle
s'achève ce rapport tri-dimensionnel sans qu'une contradiction y culmine.
Dans son article intitulé "La nouvelle vision scientifique et le retour de la
religion", le chercheur irakien Amer Abed Zaid al-Waeli opère des mesures
analytiques visant à étudier le rapport entre la vision scientifique moderne, et la
reprise de la vision religieuse comme phénomène contemporain en Occident.
Le chercheur analyse également la nouvelle vision scientifique appuyée sur le
dépassement de la méthodologie traditionnelle des sciences, à partir de ce qu'on
a nommé "la théorie du chaos" et son impact sur les positions des savants et
penseurs sur la religion.
Dans "Le témoin", le Professeur Ahmad Abdel Halim Attiyeh décrit une
personnalité religieuse et scientifique, considérée parmi les acteurs principaux du
débat entre la science et la religion: le philosophe égyptien Tantaoui Johari (18621940). Il y aborde la biographie de Johari après l'expédition d'Égypte (menée
par Bonaparte), et les effets intellectuels et sociaux qui résultent de la culture
religieuse, ainsi que le débat qui éclate sur le rapport entre la science moderne et
l'authenticité de l'Islam.
Dans "Le monde des notions" Kodhor Haidar propose une définition générale
des bases sur lesquelles se fondent la science et la religion. L'étude se divise en
deux parties: la première procure un aperçu sur le sens et le concept de la religion,
le chercheur expose les apports des littératures occidentales dans le champ de
la sociologie de la religion, et ceux des littératures islamiques par rapport à la
définition de la religion en raison du Saint Coran. La deuxième partie aborde une
définition de la science, à partir de rapprochements de l'héritage universel.
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science, aussi bien dans l'espace islamique que dans celui de l'Occident chrétien,
afin de clarifier certains inconnus cognitifs annexes.
La question "La science a-t-elle besoin de la religion?" est celle posée par
le professeur de philosophie Roger Trigg, président et fondateur de La Société
bretonne de philosophie.
Cette question semble, à la fois, impressionnante, rigoureuse et problématique.
Elle est d'ailleurs inédite au sein d'un climat cognitif et culturel où la science se
prétend référence. Cette dernière configure désormais un système et suppose que
toute la réalité se situe sous ses auspices.
Sous le titre "Science et religion: dialectique de liaison et de séparation entre
science et religion et problématique des systèmes cognitifs", le chercheur irakien
Adnan al-Hassani aborde quatre problématiques cognitives qui constituent le
fondement d'analyse de deux visions distinctes méthodologiquement: la science
et la croyance religieuse. Le chercheur tente de distinguer ces problématiques
selon les critères suivants: celle de disposer du pouvoir cognitif; de préciser les
limites de la connaissance dans les régions vides; de distribuer les pouvoirs par
rapport à une constante et une variable; enfin de définir les compétences dans les
limites de l'explicite et de l'implicite.
Dans "Cercles de débat", on lit les articles et études suivants:
Sous le titre "Histoire du rapport entre la science et la religion", Helen D. Cruz,
professeure de philosophie à l'Université d'Oxford, propose un regard général
sur les thèmes de discussion autour de la science et la religion. Dans ce cadre,
elle fixe son attention sur la question de la création, l'action divine et le principe
de l'homme. Elle aborde également les courants futurs adoptés dans l'étude du
rapport entre la science et la religion.
Le chercheur iranien Ali Redha Quaemi Neya écrit un article intitulé "La
religion et l'intelligence artificielle". Il y aborde une des questions principales qui
se fait une très large place dans le débat depuis les Lumières jusqu'aujourd'hui:
le rapport entre la science et les transformations scientifiques, notamment
l'intelligence artificielle. L'étude porte sur la question suivante: quelle est
l'influence de l'affirmation de "l'ordinateur pense, ou encore, la seule chose qui
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religieuse compte tenu des équations de la science et la religion. Il l'explique
également à partir de la loi proposée dans la scolastique et les études qui
s'intéressent à la jurisprudence
Sous le titre "Le principe humanitaire et la débat entre la science et la religion",
on trouve un article rédigé par le théologien anglais John Polkinghorne. Il
parle de la place de l'homme dans l'univers, à partir de ce qui est établi par la
physique moderne. Il associe également les données physiques et les fondations
théologiques au sein de la controverse entre la science et la religion.
Sous le titre "Critique de la raison européenne", les deux chercheurs Omar alAmine et Ahmad Abdallah abordent le caractère obligatoire de la décomposition
de la structure cognitive et civilisationnelle de la raison européenne. Ils montrent,
dans le contexte de leur recherche, le dérèglement ontologique qui caractérise la
raison moderniste qui se fonde sur la séparation passionnée entre la science et la
foi. Ils tentent également de proposer une perspective cognitive islamique qui
ré-associe les liens d'unité et de communication rompus par la raison occidentale
"La science et la religion: le commencement de tout" est le titre d'une étude
du philosophe et théologien Hans Küng. Il s'agit d'une traduction du premier
chapitre de son essai (La science et la religion: le commencement de tout).
Küng aborde dans ce chapitre la relation entre la vision ontologique de l'être et
la réalité de la création physique, et ce à partir de la corrélation étroite entre la
religion et la science pour envisager autrement l'existence. Il convient de préciser
des problématiques principales, dont certaines posent à cet égard la théorie de
complémentarité entre science et religion, c'est-à-dire l'interaction critique entre
les deux. Cette dernière contribue à purifier le relativisme des attitudes négatives
de la science et rejette le caractère définitif de la religion. C'est pour cela, sur la
base de cette affirmation, le projet de Küng pour unir la science et la religion
et ôter la contradiction entre les deux est en effet une résignation de la part de
la religion au profit de la science, de sorte que la religion puisse constituer une
hypothèse contestable.
Le chercheur égyptien Mostapha Annachar écrit un article intitulé "La notion
de religion et le classement des religions". Il y aborde la divergence des vues
religieuses sur la notion, à partir de l'essence et la finalité de chaque religion. Il livre
également une vision analytique des attitudes des religions en ce qui concerne la
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L

e numéro 13 de la revue Al-Istighrab englobe différents articles qui
abordent le thème "science et religion", et les problématiques cognitives et
philosophiques qui caractérisent ce dualisme au cours de l'histoire de la modernité
occidentale.
Dans la rubrique "Al-Mobtada", le rédacteur en chef écrit un discours
préliminaire intitulé "La science retournant à son inspiration"; il théorise une
démarche qui a pour but de développer des visions critiques profondes pour
faire connaître à la modernité occidentale la relation inégale entre la science et la
religion.
Dans la rubrique "Entretiens", on lit un débat sur la science et la religion dans
la perspective islamique; ce débat a eu lieu en 2003 et réunit M. Sayed Huçein
Nasr et M. Mouzafar Iqbal. La discussion soulève un ensemble de questions liées
à la notion générale d'Islam et les attitudes des musulmans vis-à-vis de la science
moderne, ainsi que la restauration de la tradition islamique de l'apprentissage, et
le rôle des musulmans de l'Occident pour revigorer cette tradition, et les moyens
nécessaires pour maintenir les différentes dimensions de la civilisation islamique.
Dans "Le dossier", on trouve les études et les articles suivants:
Sous le titre "La science, la religion et la vérité", on trouve une étude rédigée
par le chercheur breton John Taylor. Il tente d'enraciner la notion de vérité dans les
récits réels. Il souligne ensuite le débat sur les explications réelles et relativistes
de la science dans le contexte littéraire de Thomas Cohen consacré aux modèles
et révolutions scientifiques. L'étude a raisonné sur la contestation de l'attitude
relativiste selon laquelle on ne peut comprendre le désaccord sur la croyance
religieuse qu'à travers la compréhension de la vérité objective, ce qui constitue,
pour le chercheur, une voie à une explication réelle de cet aspect de la religion
qui tente de fournir une explication fondamentale des particularités de la réalité.
Le penseur islamique Ali Abed Shahroudi a écrit sur la notion de science
religieuse, tentant d'en enraciner la thèse à partir de la théorisation des équations
qui régissent la relation entre science et religion. Il explique la notion de science
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Lebanese researcher Jihad Saad discusses the complications that have stormed
through the western modernity in terms of this triplet; then he proceeds
analyzing in order to bring forth a system of a notion for the relation between
science, religion and politics founded on an Islamic scientific perspective in
which this trio dimensional relation is integrated without being smeared with
any contradiction.
 In the section "The Witness," the research professor Ahmad Abdel
Haleem A'tiyeh writes about a religious and scientific figure considered one of
the most outstanding Arabian Islamic figures in the world of debate between
religion and science. He is the Egyptian philosopher Sheikh Tantawi Jawhari
1862 -1940. In the research, he discusses the biography of this philosopher
during the period in the wake of Napoleon Bonaparte Crusade against Egypt,
and he discusses the scientific, intellectual and the social effects that affected
the religious culture in addition to the debate that raged then over the relation
between modern science and the fundamental Islam.
 In the section "The World of Concepts," the researcher Khoder Haidar
writes a general definition of the foundations and the general bases on which
both religion and science are based. The research is divided into two sections:
The first section discusses a general overview of the meaning of religion and
it's concepts; the writer presents for what the western literature has contributed
to the area of the sociology of religion in addition to what the Islamic literature
has contributed to defining religion according to what has been embedded in
the Holy Quran. While in the second section, he discusses the definition of the
term science through relevant approaches that have been contributed to the
world heritage.
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 Under the title: "Science and Religion: The Dialectic of Connection
and Separation and the Scientific Themes." The Iraqi researcher Sheikh Adnan
Al Hassani approached the dialectic of separation and connection between
science and religion starting out from four scientific problems which comprise
the methodological basis upon dealing with different visions of discipline, and
namely they are science and religious faith. The author sought to distinguish
between those problems according to the following conditions: The problem
of seizing scientific authority, the problem of designating the scientific limits
within the scopes of space, the problem of authority distribution in administering
the constant and the variable, and finally, the problems of designating the
authorizations in the scope of the expressed and the tacit.
•
In the section "Debate Circles," we have got a set of researches
revolving about science and religion and they have come sequenced in the
following manner:
 Under the title "The History of the Relation Between Science and
Religion," Professor of Philosophy Helen D. Cruz at Oxford University presents
a general view of the subjects and the discussions about science and religion.
In this frame, she focuses on the issue of creation and the godly action and the
beginning of Man. It discusses as well the future directions in studying science
and religion.
 The Iranian researcher Ali Rida Kaemi Niya writes about "Religion and
the Artificial Intelligence." Herein, he discusses one of the most outstanding
scientific issues that has occupied a vast area of debate since the enlightenment
till today; we meant the relation of religion and the gigantic scientific changes
particularly the issue of artificial intelligence. This research revolves around
the compound following question: What is the effect that the following claim
leaves upon some of our religious beliefs? "The computer thinks, or that the
only thing that can think is the computer." Subsequently, does this claim
contradict with the contexts of religious texts?


Under the title "The Dialectics of Science, Religion and Politics," the
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western reason has discontinued of the unity ties and communication in the
modern human civilization.
 " The Beginning of All Things: Science and Religion" is a study by
the theologian contemporary Swiss philosopher Hans Kung, and it is a
translation of the first chapter from a well-known book by the author. Kung
discusses in this chapter the relation between the vision of the ontology of the
existence and the reality of the physical being starting from the principle of
strong correlation between religion and science upon the reality even if it is in
a different language. It is noteworthy to draw the attention of the reader that
this article includes a number of the central problems, some of which proposes
in this concern the theory of complementation between science and religion in
the sense of critical and constructive interaction between both of them. Kung's
project for amalgamation between science and religion and the relinquishment
of the contradictions between them is, in fact, condescension on the side of
religion for the advantage of science so religion would be an assumption open
for debating, but this is rejected and a fast return to an old issue.
 The Egyptian researcher Mustafa Al Nashar wrote about "The Concept
of Religion and the Classification of Religions". He discussed the various
visions of religions of the concept in it, starting off from the foundation of every
religion of its essential nature and the godly goal of it; also, he recognized an
analytical view of the stance of religions towards science whether in the Islamic
sphere or in the western Christian sphere intending to unveil a set of scientific
unknowns connected with this matter.
 "Does Science Need Religion?" is research title is the research which
was analytically touched on the professor in the philosophy of religion and the
president and founder of "The British Society for the Philosophy of Religion,"
Roger Trigg. The question in this research seems simultaneously surprising,
wearying, and debatable. It is an unfamiliar question within a cultural and
scientific climate where science is situated as a referential authority. It has
formed a closed system and supposedly the reality as a whole lies in its grip.
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and Truth," a vision over both concepts of relativism and realism. The researcher
included his study a tracing of the concept of the truth in the realist and the
relativist accounts of science in the course of the literary influential work by
Thomas Kuhn focused on the models and the scientific revolutions. The study
also justified the objection to the relativist position stating that the nature of
religious belief cannot be comprehended except through comprehending
the objective truth; and this is what opened up the way, in the opinion of the
researcher, for a realistic interpretation of this side of religion which concerns
itself with introducing a fundamental interpretation for the features of reality.
 The Islamic thinker Ali Abidi Shahroudi has written about the religious
science as a concept, and headed for tracking the origin of the science of
religion thesis starting from the engineerial knowledge of the formulae which
organizes the relation between science and religion. He explains the concept of
the science of religion in the light of existing balancing between science and
religion, and he starts off from the proposed law in theology past and new, and
from the researches and studies which theorize for the Islamic jurisprudence in
the science of fundamentals.
 In a research titled: "The Science and Religion – Debate – An
Introduction," the British theologian contemporary physicist John Polkinghorne
talks about the position of man in the universal making starting off from what
the modern physical sciences have offered. He connects between the given
of those sciences and the fundamentals of theology within the frame of open
argumentation between religion and science.
 Under the title "Criticizing the European Reason," the Sudanese
researcher and thinker Omar Al Ameen Ahmad Abdullah talks about the
necessity of decomposing the knowledge and the civilizational structure of the
European mind. In the course of his research, he points out the ontological
misbalance that has befallen the modernizing reason due to its being built up on
the sharp separation between science and religious faith. Also, he endeavored
to introduce a scientific Islamic perspective that would reconnect what the
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Summary of the Research Essays
Included in the 13th Issue of Al-Istighrab

I

ssue # 13 of the bimonthly "Al Istighrab" has been released; its topics
and researches have treated the issue of religion and science in terms of
their philosophical and epistemological problems that have accompanied this
twinness over successive centuries of the history of modernity in the West.
The issue included a set of researches that have attempted to explore the
depth of the issue and to reach its most outstanding problems.
At the start, the researcher Mahmoud Haidar writes the editorial with this
title: "Science Returning to Its Revealer" in which the writer opens up on a
theoretical quest aiming at highlighting profound criticism visions to give
a better understanding of western modernity related to the disproportional
relation between science and religion.
•
In the section "Discussions," we will read an argument about science
and religion from an Islamic perspective which took place in 2003 between
Professor Sayed Husein Nasr and Professor Muzaffar Iqbal. The debate dealt
with a broad range of issues revolving about the general concept of Islam, and
the stances of Muslims towards the contemporary science, in addition to the
revival the Islamic tradition represented in science acquisition, and the role of
the Muslims inhabiting the West as for reviving this Islamic tradition, and the
tools to maintain the various dimensions of the Islamic civilization.
•
In the "Portfolio," there is a selected set of studies and researches that
came in the following sequence:


A study by the British researcher John Taylor titled: "Science, Religion
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