
العلم والدين
جدلّية االتصال واالنفصال وإشكالّية األنساق املعرفّية
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الشيخ عدنان الحساين]*[

ينطلق هذا البحث يف سياق مقاربته لجدلّية االنفصال واالتصال بني العلم والدين من أربع 

هام:  منهجياً  متفاوتتني  رؤيتني  مع  التعامل  يف  املنهجي  األساس  تشكل  معرفّية  إشكاليات 

العلم واإلميان الديني.

أما هذه اإلشكاليات التي يطرحها الكاتب فهي:

1 - إشكالّية اإلمساك بزمام السلطة املعرفّية..

2 - إشكالية تعيني الحدود املعرفّية ضمن مناطق الفراغ.

3 - إشكالية توزيع السلطات يف إدارة الثابت واملتغري.

4 - إشكاليات تعيني الصالحيات يف نطاق املحيك واملسكوت عنه.

المحرر

يشّكل البعد العلمي للتطّور العاملي اليوم، بحسب التصّور الثقايف الحديث، الركيزة األهم يف 

تحديد معايري النظام األيديولوجي األوفق لإلنسانيّة. فبقدر ما تقّدمه الحضارة، أّي حضارٍة كانت 

من علوٍم إنسانيٍة وتقنيات مخربيٍّة، بقدر ما تكون تلك الحضارة مهيئًة الستالم استحقاقها الريادي 

والقيادي، برصف النظر عن املبادئ والقواعد األخالقيّة التي تستند إليها اليوم. وبسبب هذه النزعة 

العلامنية  إىل  الجنوح  نحو  واملسلمني  العرب  املثقفني  من  الكثري  لدى  الثقافية  الرؤية  تحّولت 

*ـ   باحث يف الفكر اإلسالمي - العراق.
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باعتبارها رضورًة ثقافيًّة ُملّحًة، من أجل تكوين البنية العلميّة للمثقف أو العامل أو السيايس بوصفه 

متفلسفاً بقيم فصل الّدين عن السياسة.

ولكن عىل  القداسة،  من  بهالٍة  نفسها  تحيط  العلامين  النسق  ذات  العلمويّة  النزعات  وراحت 

األصول  تركيز  يف  دوراً  والدين  املعنى  لعامل  يكون  أن  يرفضون  فهم  املاديّة،  الطقوس  طريقة 

األخالقيّة للعلم ألن الدين بتصورهم منزوع الصالحيّة من أّي دوٍر يقرتب أو يتقارب مع العلم..

ما  أّن  العلموي هو  املثقف  باملعنى مع  معبئًا  باعتباره  الديني  املثقف  فإن خالف  وعىل هذا 

يضعه األخري من تضاٍد بني العلم والدين، وحني ينّصب نفسه كنصريٍ للعلم عىل حساب الدين إنا 

جاء نتيجة خطأ يف التقدير. إذ ليس مثة تضاٍد بني العلم والدين إّنا التعارض قائٌم بني مسلكني 

مختلفني للفهم والتفسري. من هنا فإذا كانت هناك قطيعٌة فهي ليست بني العلم والدين، وإّنا بني 

النهجني العلمي بوصفه تجربًة ماديًّة والبياين بوصفه تعبرياً عن عامل املعنى. فالعلم يعتمد عىل 

ذات  املعاين  مع  الدينيّة وعالقاتها  بالنصوص  معنيًّا  ليس  وهو  العقيل  والتحليل  الواقع  معطيات 

املنهج  مع  األمر  العلامنيّة يصدق  العلمويّة  منهج  امليتافيزيقي، وعىل خالف  أو  الروحي  النسق 

البياين املعنوي الذي يجد يف النص وما وراءه من معاٍن ودالالٍت روحيٍّة مصدره الرئييس لتكوين 

املعرفة وما يساوقها من مقاماٍت واعتباراٍت عقليٍة وعقالئيٍّة وال يشكل ذلك مفارقًة مع العلم ألّن 

من  بالكثري  الدينية  املعرفة  حقول  وتزويد  املعرفية  البنية  تكوين  يف  محوريٌّ  دوٌر  له  أيضاً  العلم 

املعطيات ذات الّسمة التطبيقية أو التحليلية عىل حدٍّ سواء.

النزعتني من دون  التوفيق بني  القطيعة عرب عملية  فإّن املثقف اإلسالمي معنيٌّ بحلِّ هذه  لهذا 

اللجوء إىل استالب صالحيات منطقٍة عىل حساب أخرى فإن منطقة العلم خاضعًة ملسلامت العقل 

والتجربة، ومنطقة الدين خاضعٌة ملسلامت العقل والبيان. فهو - أي املثقف اإلسالمي - من جانب 

النتاج العلمي والسلوك املنهجي الذي يتبعه العلامء يف الكشف عن أرسار الواقع وخفاياه  يتقبل 

لكّنه من جانب آخر حريٌص عىل التمسك باملبادىء والقيم التي جاء بها النص واملبادئ الدينية 

املتعلقة باعتباراته الرشعيّة واألخالقيّة، مام يجعل من املثقف الديني مختلفاً متاماً عن النهج الذي 

عليه املثقف العلموي الذي يذهب بعيداً نحو التطرّف يف إزاحة الدين عن أّي صالحيّة معرفيّة.

وبالتايل يرى املثقف الديني أن العلم والدين منسجامن إىل حدِّ االندماج بل إّن املثقف الديني 

لتأييد ما ينطق به النص وما تقتضيه ظروف  يعترب النتاج العلمي لعلامء الطبيعة يشكل دعامً كبرياً 

عامل املعنى.

العلم والدين
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من هنا نجد أّن الرؤية الثقافيّة النقديّة قامئٌة عىل تشخيص اإلشكالية التي أراد املثقف العلموي 

تركيزها من خالل إيجاد حالٍة من القطيعة بني العلم والدين.

وبهذا نستطيع أن نعنّي إحدى أهم الوظائف التي ينبغي أن يحملها املثقف الديني عىل عاتقه 

وهي املزاوجة بني النهجني البياين والعلمي وبعبارٍة أدق أن يزاوج بني العلم والدين أو الواقع الذي 

يتصل به العلم والواقع الذي يحيك عنه النص..

الرؤى  مع  اإلسالميّة  الكونيّة  الرؤى  فيه  تتقاطع  الذي  املعريف  املجال  نحّدد  أن  نستطيع  كام 

)القانون  اإلنسانية  العلوم  تنقية  رضورة  عىل  دامئاً  نركز  أن  البد  حيث  والغربيّة  املاديّة  الكونيّة 

والسياسة واالجتامع.. وإلخ( من مخلّفات الثقافة الغربيّة ومن إلقاءات النزعة الحداثيّة والعلامنيّة 

من خالل إيجاد فضاٍء من املقاربات املعرفيّة بني هذه العلوم والعلوم الدينية.

ولعلَّ املعيار األول الكتساب املعرفة والعلم للصالحيات املناسبة للتداول الثقايف هو معياُر 

اإلميان فهذا املعيار هو الكفيل بتغطية حاجات النفوس البرشيّة مبا يناسبها من مكتسبات ثقافيٍة 

فكّل  التاريخيّة  السنن  مع مجريات  واألوفق  األقرب  اإلميان هي  مقتضيات  ومعرفيٍّة ألن  وعلميٍّة 

نكوٍص وتسافٍل يف املجتمع البرشي سببه الثقافات الهّدامة التي ال تستند إىل اإلميان والتوحيد، 

وكّل ارتفاٍع وتقدمٍّ وبقاٍء ودميومٍة يعود إىل مدى التزام املجتمع بأسس اإلميان والطاعة واملثاقفة 

التي تستند إىل تلك األسس.

وحينام نريد أن نُجري مقارنًة بني هذه الرؤية وبني الرؤية املاديّة للعالقة بني العلم واإلميان أو 

العقل واإلميان فإننا سنكتشف إشكاليات متنوعًة تحكم سري العالقة التي تربط بني العقل من جهٍة 

والدين من جهٍة أخرى ويأيت ذلك تبعاً إلشكالية القراءات املتعّددة يف تفسري هذه العالقة وميكن 

متييز هذه اإلشكاليات وفق املحددات التالية:

1 - إشكاليّة اإلمساك بزمام السلطة املعرفيّة..

2 - إشكاليّة تعيني الحدود املعرفيّة ضمن مناطق الفراغ.

3 - إشكاليّة توزيع السلطات يف إدارة الثابت واملتغرّي.

4 - إشكاليّات تعيني الصالحيات يف نطاق املحيك واملسكوت عنه.

وغريها من اإلشكاليات التي تتعقد وتتداخل وفق تنّوع املدارس العقليّة والدينيّة املختلفة وهي 

دائرة هذه  أساسيّةًّ يف تحديد  يعّد إشكاليًّة  ذاته  بحدِّ  التنوع املدريس  أن  أقصد  اإلشكاليّة األعقد 

الملف
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العالقة فاملدرسة اليونانية يف حاق كونها مدرسًة عقليًّة فلسفيًّة فهي أيضاً مدرسة دينية ميتافيزيقية 

تؤمن مبا وراء الطبيعة ورمبا تستند إىل رشيعٍة وقانوٍن ديني بل ذهب بعض الباحثني إىل القول بنبّوة 

أنه كلام تناسخت الرشائع تتناسخ معها إشكاليّة العالقة مع العقل فنجد  أرسطو ونالحظ تاريخياً 

آخر مختلف  نسٍق  تبّدلت إىل  اليهود  العقالين عند  الفلسفي  النسق  ذات  العديد من املسائل  أن 

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 

االنتزاعي )العقل االعتباري(. أما الشؤون العقليّة النظريّة )األوليّة( أو التوليديّة )التحليلية( فهي نسٌق 

ثابٌت غري قابٍل للتقريظ البنيوي للمدارس )الدينية وغري الدينية( فلقد )قام الالهوتيني املسيحيني 

القابلة للفهم من جهة  العامل السامويّة  القائلة بعقالنية  الفلسفيّة اإلغريقيّة  العقيدة  باملزاوجة بني 

والعقيدة الدينيّة اليهودية القائلة بعامل الرّب اإلبداعي املتجيّل عن إرادة الرّب السامويّة واملضفي 

عىل تاريخ اإلنسان معناه الخاليص، ففي املسيح أصبح اللوغوس إنساناً أصبح التاريخي واألزيل 

املطلق والشخيص واحداً(.

فمن خالل هذا النص الذي عرضه )تارناس( كإنوذٍج تاريخيٍّ صارٍخ المتهان العقالنية بحسب 

تصّوره نعلم أن جميع املدارس البرشية تتفهم عالقة العقل بالدين إاّل أنّها غري قادرٍة عىل استجالء 

هذه العالقة بالكيفيّة التي تتصل من خاللها بالواقع فتارًة تتأطر بكيفيٍة تركيبيٍة بنيويٍة وأخرى بكيفيٍة 

تفكيكيٍة..

وحينام نتتبع مشكلة العقالنية الغربيّة يف منهجها التجريبي نجد مثة مجالني علميني تعاقبا يف 

تكوين البنية التحتيّة لهذا املنهج عند الغرب مع أن كالّ من هذين املجالني استحالّ مرتبًة عاليًة يف 

التطور العلمي البرشي مام أتاح لهام تكوين أصوٍل منطقيٍة لكّل منهام وأقصد عىل وجه التحديد 

الفيزياء أسبق رتبًة يف التحّول املنطقي عند  الفيزيايئ واملنطق الريايض، ومبا أن مجال  املنطق 

الغرب من املجال الريايض فهو يعد املرتكز األقدم للمنهج التجريبي لديهم..

فلم تكن النظريّة النسبيّة النشتاين مجرّد إضافٍة علميٍّة أثّرت يف التطور التقني والفيزيايئ للعامل، 

بل إنها تعترب مرجعيًّة تأسيسيًّة للتنظري والتعميم املنطقي يف شتى مجاالت العلوم..

أكرث من ذلك حيث إنّها تخطّت بحسب التنظري الغريب مساحة العلوم وانتقلت إىل مساحات 

فلسفيٍّة رحبٍة من قبيل نسبية األخالق، وإحاالت اللغة، ونسبيّة الفهم، وتعدد القراءات وُعممت عىل 

مستويات تنظريٍ مختلفٍة من قبيل النسبيّة الذاتيّة والنسبيّة الفرديّة والنسبيّة التطوريّة.. إلخ..

العلم والدين
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الريايض  النتائج املتولدة عن أصول املنطق  الذي تستقر عنده  فإن املحدد األساس  من هنا 

والفيزيايئ عىل حدٍّ 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 

والكّم وهي عوامل استقرائيٌّة بحتة.. فكان منطلق العقالنيّة الغربيّة 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 منسجمًة مع نواميس الكون والطبيعة ومع السنن 

وتضاعيفها  االجتامعية  مفاعيلها  مترير  يف  مناسبة  صالحيات  اكتسبت  كلاّم  السويّة  التاريخيّة 

الحضارية..

العقالنّية والعالقة مع فلسفة الدين

الدين يف منطق القرآن الكريم ليس بديالً عن العقل يف تقيّص الحقائق، بل هو مرشد له يف 

املناطق غري األهلة بعنارص القياس ومقٌر له يف مناطقه املحّددة مبعايريه التامة أو الناقصة كام يف 

الربهان أو االستقراء وغريها من أدوات العقل املعرفية..

ولعّل 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 

يعنّي لنا كيفيّة اإلمساك بالطريقة واأليديولوجيا املوّحدة والثابتة التي تناسب طبيعة الوجود اإلنساين 

وموقعه يف العامل وتتصل باألصول العامة للحياة والوجود.. وهذا االتجاه هو الدين.

أما االتجاه اآلخر فريى أن العقل ليس سوى طريٍق إىل التكامل والتطور والتكوثر االنفصايل 

العلمي والرتف  التكامل  بالوصول إىل درجة  إهتاممنا  بقدر  بالحقيقة  معنيني  لسنا  أنّنا  أي  للعلم، 

توفري  عىل  قدرته  هو  العقل  من  ننتظره  فام  متقدماً،  اجتامعياً  رفاهاً  للبرش  يوفّر  الذي  املعريف 

الغاية وإّنا هو محطّة ملعرفة  ليس هو  التكامل من حيث االستكشاف وهذا االستكشاف  فرص 

ما ينسجم مع تلك الحقيقة العلميّة التي ستكون مبثابة تحّوٍل اجتامعيٍّ واقتصاديٍّ وتقنيٍّ باتجاه 

التكامل والرفاه. ومبا أّن الغاية تربر الوسيلة، فإّن الوصول إىل هذا الرتف والرفاه ال ميكن أن تكون 

الحقيقة  تقّدس  املناشئ  هذه  ميتافيزيقيٍّ ألن  انتزاٍع  مناشئ  ذات  منطقيٍة  قيٍم  مع  منبسطًة  وسيلته 

بوصفها األبسيتيمي وتهتم بها أكرث من اهتاممها بالبنية التكوينيّة التي تتعامل مع املعقول بوصفه 

الملف
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املثل  أحكام  نعطي  أن  بالتجربة، مبعنى  التامثل  طريقة  االتجاه  هذا  انتهج  لذلك  الفينومولوجي 

للمثل من خالل التجربة واملالحظة واالستقراء فقط ال بالقياس والربهنة واملشاكلة الصارمة بني 

الحدود ذات األبعاد التجريديّة الرصفة..

ولعّل املنطلق الرباغاميت الذي اعتنقه أتباع هذا االتجاه أتاح لهم التجرّد عن أغلب القيم ذات 

الحيثيات التقييدية أن عىل مستوى الفكر أو عىل مستوى السلوك ووضع بني أيديهم أفاقاً منفلتًة 

أخضعت كّل يشٍء للقيم ذات الحيثيات التعليلية والتجريبية..

بل  فحسب،  عدميٍّ  تقابٍل  مشكلة  الغربيّة  املدارس  عند  الالحيس  املعقول  مشكلة  تكن  فلم 

الخلفيّة  الحقائق  عقال  عن  تنفلت  جدليٍّة  أجوبٍة  تحمل  علّها  قلقٍة  متقابالٍت  عن  تبحث  راحت 

للطبيعة والوجود، فلو بحثنا عن مفهوٍم محّدٍد عند هذه املدارس وليكن مفهوم الواقعيّة عىل سبيل 

املثال فإننا ال نجد باملقابل منه مثة متثّل ال واقعي مبعناه العدمي وإّنا متثالت مختلفة ومتباينة 

من حيث التنظري والتأصيل املنطقي فنحن نتحدث يف مقابل الواقعيّة عن املثاليّة وعن الشكلية 

النظام بشكله الطبيعي فإنّنا ال نتحدث باملقابل  وعن الظاهراتيّة و...إلخ وإذا تحدثنا عن مفهوم 

عن الالنظام بقدر حديثنا عن الفوضّويّة أو الصدفة أو الطفرة أو االنتخاب أو...إلخ وهذا يعني أن 

العقل ال ميلك سلطًة معرفيًّة تخوله التأثري كوسٍط اثبايتٍّ للحقيقة، وإنا مجرّد مثريٍ نفيسٍّ يتامهى 

مع الظاهرة ويتلبس متّوجاتها املتحّولة 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. وإّنا يجدر بالعقل بحسب زعمه أن يقع نتيجًة من نتائج العلم 

وهو ما رّصح به غاستون باشالر من أن )ليس مثة عقٌل ثابٌت يحكم جميع أناط معرفتنا فالعقل 

نتيجٌة من نتائج العلم وهو إنشاٌء الحٌق غايته اإلفصاح عن املناهج العلميّة(.

من هنا ال ميكن أن نحّدد ضابطٌة موضوعيٌّة رصيحٌة ومحددٌة حول مفهوم العقالنيّة عند الغرب 

الستكشاف  املدارس  هذه  انتهجته  الذي  املعريف  األساس  ذلك  إىل  يعود  السبب  أن  وأعتقد 

العالقات املوضوعيّة بني القضايا واألشياء.. وهذا األساس يعتمد التجربة وما يدور يف فلكها من 

الظاهرة، االحتامل، اإلحصاء، االستقراء،  التكرار،  أدوات وعنارص ومفاهيم كموميّة كاملالحظة، 

وليك نقيم هذا األساس ال بد أن نستعرض مواصفاته املعياريّة..

النقديّة فإّن العقالنيّة الغربيّة سّوغت لنفسها أن تنتزع  الناحية  أّما من  الناحية العلمية،  هذا من 

العلم والدين
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من األيدلوجيات الدينيّة مربزاتها القيميّة، ومتارس يف حّقها أبشع عمليّات التشويه، وذلك باتباع 

طرائق نقديّة تستند إىل افرتاضاٍت مجرّدة عن التّصور العقيل الخالص فضالً عن التصديق وعنارص 

الحكم املنطقي السليم )فهي اتجهت إىل حذف القداسة من مصادر املرشوعية ومنابع املعنى، 

واتجه مبدأ هذا الحذف بصورٍة خاصٍة 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، إنّا هي كيفيّة فهمنا للعامل، وطريقة التفكري فيه، ومقاصد الفعل 

اإلنساين التي يسلك اإلنسان من أجلها. فالرؤية موصوفٌة بالكلّية والشمولية. والعقل الحدايث قّدم 

لنا صورة »عقالنية للعامل تدمج اإلنسان يف الطبيعة، والعالَم الصغري يف العالَم الكبري، ويف رفض 

كّل ثنائيٍّة 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.

العقل،  يف منطق القرآن يحتّل الوحي موقع القيادة والتوجيه لباقي مصادر املعرفة وخصوصاً 

املبادئ  والتكوينيّة  الترشيعيّة  والتحتيّة  الفوقيّة  األبعاد  بكّل  ترتبط  هدايته  الوحي  ألن  ملاذا؟، 

والنهايات، بينام العقل هدايته بنيويّة ذات مبادٍئ أوليٍة تتصل بالفطرة والقياس إىل الواقع بوصفه 

طريقاً للحس أو الخيال أو الوهم أو اإلدراك العقيل.

نخلص من كّل ذلك إىل أن الكامل اإلنساين متصٌل بتحصيل السعادة، وللسعادة طريٌق واحٌد 

ميّر باليقني ليصل إىل الحّق وال ميكن للمثقف الواعي أن يتّخذ من الباطل سبيالً ألن الثقافة ليست 

مجرد تراكم معلومات وخربات بل هو نسٌق منظوميٌّ متحرٌك باتجاه التكامل مع الحّق والحّق طريقه 

اليقني واليقني منشأه االتصال مببادئ الثقافة الحّقة وهذه املبادئ هي املعايري التي حّددها الدين 

بوصفه إلهياً لتكون منشئاً للثقافة الحّقة من قبيل )العقل والوحي(..

فلسفة الدين وأصالة اليقني من املنظور القرآن

حينام نريد أن نستكشف املايض ونستحرض محتواه الداخيل لتقدميه كمنجٍز حضاريٍّ مفعٍم 

بالحيوية والعطاء والتجّدد علينا أن نعنّي تأصيالً ثابتاً قادراً عىل تحويل ذلك املضمون إىل خياٍر 

وصياغاٍت  أنساٍق  يف  تكوينه  خالل  من  املتجّددة  الحضاريّة  املتغريات  مع  للتعامل  اسرتاتيجيٍّ 

وأطٍر وبرامج تتوافق متاماً مع متطلبات العرص...

الملف
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لكن ماهي األصالة التي تستحق أن تكون نقطة إرجاٍع واسرتجاٍع وتكوين الحالة الثقافية مجتمعياً 

وحضارياً؟ ألن األصول هي التي متيز الحضارات، وتعني نقاط ارتكازها الحضارية والثقافية، فثمة 

مدارس اتخذت مثالً أصالة القّوة كنقطة ارتكاز للتنمية الحضاريّة، ومنها من اتخذت أصالة العمل، 

االرتكاز  نقطة  تعيني  من خاللها  نستطيع  التي  األصالة  فام هي  املجتمع، وهكذا  أصالة  وأخرى 

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:

1 -مفهوم الحادث الذي يتعارض مع الخلق واإلبداع.

2 -مفهوم السلسلة الذي يتعارض مع الوحدة.

3 -مفهوم االطراد الذي يتعارض مع األصالة.

4 -مفهوم اإلمكان الذي يتعارض مع الداللة.

من هنا فإن األركيولوجيا تتناول االنقطاع واالنفصال وال تهتم بالبدايات والنهايات. ولعّل أغلب 

هذه املدارس تؤمن بالقيم االنفصاليّة للثقافة واملعرفة والقليل منها من يؤمن بالقيم االتصاليّة ذات 

املسّوغ التاريخي الرتاكمي التطوري.

باملقابل من ذلك فبام أننا من أنصار االتجاه االتصايل إاّل أن لنا أصوالً وأسساً تختلف جذرياً 

عن تلك املدارس ونقاطها االرتكازيّة فام هي األصالة التي نعود إليها كنقطة اسرتجاٍع حضاريٍّ 

بحيث نستحرض معها )الوحدة واألصالة والداللة باإلضافة إىل الخلق واإلبداع والتطور(.

كعقيدٍة،  بالتوحيد  تأصيالً  مرتبطة  فهي  قرآنيًة،  حضارًة  بوصفها  اإلسالميّة  الحضارة  أن  نعتقد 

والعبادة لله تعاىل كسلوٍك، ومبا أن العبادة تتصل بدالة اليقني بوصفه غاية ومقام )وأعبد ربك حتى 

يأتيك اليقني( فاألصالة املعرفيّة عند املثقف املسلم هي )أصالة اليقني(.

السياسيّة  الحضارة  متطلبات  وبني  جهٍة  من  والسلوك  العقيدة  بني  االرتكاز  نقطة  هو  فاليقني 

واالجتامعية املتجّددة واملتطّورة من جهٍة أخرى.

وبالتاريخ  من جهة  املعنى  بعامل  واالتصال  والداللة  الوحدة  مفهوم  أحرزنا  قد  نكون  وبذلك 

ومضامينه الثابتة من جهٍة أخرى وتلك هي مفاهيم القيم االتصاليّة والتطوريّة للمعرفة واملثاقفة بني 

املجتمع وأصوله الثقافية.

العلم والدين
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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.

ولكن ينبغي أن نفهم أّن أصالة اليقني التي نؤمن بها كنقطة ارتكاٍز معريفٍّ وحضاريٍّ ال تتقوم 

بالعنارص الوحيانيّة فحسب وإن كانت تلك العنارص تشّكل مضمونها ومحتواها ومحورها األساس 

إال أّن مثة عنرص آخر بنفسه اتخذ من قبل العنرص الوحياين كمعنٍي ومحدٍد أصيٍل يف تحريك خاصية 

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 امتياٍز 

معريفٍّ خاصة تتقاطع مع العقل يف مناطق معيّنٍة وتتصل به يف مناطق أخرى..

واليقني عىل رشط اإلسالم ليس مجرد توّجه الذهن وإذعانه بنتيجة البحث واالستكشاف بل هو 

استحضاٌر للقيم الحّقة واستبعاد الباطل وال يتأىت االندماج بالحق إاّل من خالل التّخلق به، فالغاية 

إذن من املعرفة هو االندماج بالحّق والتخلّق به من خالل الطاعة والعبادة واالنرصاف عن كّل القيم 

الهابطة التي ترّض بهذا املسار املعنوي والسلويك لإلنسان.

أصالة اليقني واملصدر القرآين للمعرفة

، بل هو إنشاٌء وجعٌل وحياينُّ يجّسد  مل يكن التأصيل ملقولة اليقني مجرد مقاربٍة وتوليٍد نظريٍّ

عنارص الواقع املوضوعي لحركة املجتمع القرآين والجعل اليقيني ليس معناه جرباً ذهنياً للمعرفة 

التي ييضء عليها عقل اإلنسان بوصفه محدود  ونتائجها، بل هو نسٌق ينعزل عن بعض املناطق 

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 

الحديث  العلمي  باعتباره من منظّري املنطق  )بوبر(  اليقني حتى أن  ترفض االتصال بيشٍء اسمه 

يقول بأّن )النظريّة تكون علميًة فقط إذاً هي كانت قابلًة للتفنيد(. ويستنج من ذلك أن هدف العلم 

لدى بوبر ال يتمثل إذن يف الوصول إىل ماهو يقينيٍّ وحقيقيٍّ بطريقٍة نهائيٍة بل العكس هو الصحيح 

وانقالٌب شامٌل عىل كل األسس  للبديهيات  تنّكٌر واضٌح  للعلم.. وهذا  الجديد  املنظور  يف هذا 

الفكريّة لإلنسان السوي.

وحينام نريد أن نستنبط ظاهرًة يقينيًّة من خالل آيات الكتاب الكريم فال يسعنا إاّل أن نفتش عن تلك 

األصول املعرفيّة التي ثبتها الكتاب الكريم وهذه األصول تتصل بطرٍق وآلياٍت متعّددة، منها الطريق 

الملف
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الحيّس، ومنها الطريق العقيّل، ومنها الطريق الوجدايّن )الحدس واإللهام(، ومنها الطريق القرآين 

الذي يعتمد الربهنة املبارشة كام يف قوله تعاىل )ولو كان من عند غري الله لوجدوا فيه اختالفاً كثرياً(.

الكريم واملعارف اإلسالميّة  القرآن  للوصول إىل معارف  منهٌج  اليقني هي  أصالة  فإن  هنا  من 

األخرى واليقني له مراتب ومستويات منها ما يحقق االطمئنان العايل بأّي طريقٍة كانت )الكشف 

والشهود.. االستدالل املبارش.. االستدالل غري املبارش.. املقطوع به من النص( ومنها ما يحقق 

الظن املوجب لالطمئنان )النقول والسمعيات واالجامعيات وغريها(.

والذي  للمعارف  األساس  املصدر  فهو  الصدور  قطعيَّ  متعالياً  نصاً  باعتباره  الكريم  والكتاب 

يحقق مبوجبه مقتضيات اليقني والربهنة الوحيانية املبارشة.

ولكن كيف لنا أن نستنطق القرآن الكريم بناًء عىل تلك األصول املعرفية بحيث تتكون لدينا بنيٌة 

معرفيٌّة متأصلٌة باليقني أو مبا هو موجٌب الستقرار النفس واطمئنانها..

ال شك أن عملية االستنطاق ليست أمراً سهالً ومتاحاً لكّل الناس خصوصاً وأّن الكتاب الكريم 

له مراتب وبطون، وفيه املحكم واملتشابه، وفيه الناسخ واملنسوخ، والخاص والعام.. وإلخ.

يعطينا  أن  الفهم ميكنه  لعمليّة  األدن  بالحد  االتصال  لإلنسان  يتيح  الذي  العام  الجوَّ  ولكنَّ   

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 

من  حالًة  للمجتمع  توفر  والتزكية  التعليم  فإن  والتزكية  التعليم  مبعونة  أي  الراشد  والتبليغ  التنبيه 

الوعي املناسب للتحرك باتجاه األصول املعرفيّة الواعية للقرآن الكريم.

العلم والدين وإمكانات التخطي ملراحل التطور التارخيي

دائرة  عن  نخرج  ال  فبالرضورة  الغريب  املنظور  وفق  الحداثة  بعد  ما  مجتمع  عن  نتكلم  حينام 

االحتياجات. الفارق بني احتياجات عرص مابعد الحداثة عام قبلها هو أّن الحضارة الغربيّة عاشت يف 

عرص الحداثة تكوين الذات ضمن معطيات التطّور 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 

يبق لإلنسان إاّل االنصياع للهامش وعليه سوف يكون النظام االجتامعي وبالتبع السيايس يف حالة 

سباٍت فتناٍم تبعاً لذلك فعاليات الفطرة واالعتدال الغريزي، ويسيطر الرتف عىل ميوله فتتصّعد عوامل 
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الطغيان والعدوان عىل سائر الحضارات التي ال تعيش عصور السوبر حداثة وما بعدها.

من هنا نفهم الس يف تركيز اإلسالم عىل قيم النفس والذات وتهميش قيم األشياء والحاجات 

إال بقدر الرضورة وذلك ألن كامل النفس يعطيها حافزاً 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 جهٍة وقيم االبتعاد عن القيم من جهٍة أخرى وضعه يف دائرة 

الحرمان القيمي، وبالتايل فهو غري جديٍر يف هذه املراحل عىل إدارة نفسه فضالً عن إدارة الحضارة 

اإلنسانية ككّل، لذا فإن الفقه السيايس اإلسالمي ومن خالل ما يتمتع به من مناطق فراٍغ ترشيعيٍّة 

الظروف االستثنائية املتاحة، ووفق  يدير هذه املراحل وفق  أن  عىل رشط مدرسة اإلمامة يحاول 

نظرياٍت فقهيٍّة غري إجامعية.

التفسري املعريف هلذه املرحلة

أمانيهم  بحسب  وهو  الحداثة،  بعد  ما  يسّمونه  ما  قيم  إىل  الغرب  نظرة  بني  الفارق  هو  ما  أما 

القيم  عن  فضالً  الذاتية  القيم  تنعدم  بحيث  تقنيٍّة رصفٍة،  علميٍّة  وقيٍم  معطياٍت  عن  ناتجاً  سيكون 

والتي ال  مثل هذه املرحلة  فإن  نظرتنا اإلسالميّة وقيمنا ومعطياتنا  بينام بحسب  الكليّة،  الكربويّة 

ميكن االنتقال إليها إال بقدرٍة برشيٍّة استثنائية متمثلة باملعصوم ناتجة عن تغليب الثوابت السلوكية 

وأهمها ثابتة العدل، باإلضافة إىل قيم العلم والتطّور التي ستتأىت بحسبنا عن االتصال مبالكات 

الحقيقة العلمية املطلقة وأهم فارٍق بني النظرتني هو كالتايل:

إذ تعتمد نظرية الحداثة يف تقنني قواعد العلوم عىل مبدأين أساسيني:

األول: النسبيّة.

الثاين: الشك املنهجي )الريبة(.

اإلطار  تحّدد  التي  النظريّة  وهي  الحديثة  الفيزياء  يف  أينشتاين  نظريّة  وليد  هو  األول  واملبدأ 

النظري لفهم العامل يف أبعاده الكربى.. النجوم.. املجرات وتجمعات املجرات.
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وهي  الكوانتم،  ميكانيكا  لنظريّة  الجديدة  صياغته  يف  هايزنربغ  نظريّة  وليد  هو  الثاين  واملبدأ 

النظرية التي أول من شّكل مفاهيمها الفيزيايئ األملاين )ماكس بالنك( وتطّورت بعد ذلك عىل 

يد مجموعٍة من الفيزيائيني وهم )لويس دي بروليه، وأرفني رشودنغر، وماكس بورن( ومن ثم جاء 

هايزنربغ الذي أسس هذا املبدأ باعتباره يحّدد خصوصيّة نظريّة )الكوانتم( وهي النظريّة التي نشأت 

عىل انقاض نظريّة النسبيّة وإْن مل تلغها من بعض خصوصياتها ومبادئها التي إىل اآلن تدرس يف 

الجامعات.

ومبا أّن 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 الفيزيائيّة والكيميائيّة لألشياء، ونحن قلنا 

أن القيم املرتبطة باألشياء ال يجوز أن تعمم عىل قيم اإلنسان ومن أهم القيم اإلنسانية املحرمة 

السياسية لذلك نحن نرى أن  التالعب بها هي قيمه االجتامعية وإدارته  والتي ليس من حق أحٍد 

الدميقراطية باعتبارها أحد مخارج النسبيّة والتعدديّة ال متتلك قيمًة ذات بعٍد معنويٍّ أصيٍل يتصل 

وتقنيناٍت خاصٍة  إال من خالل ترشيعاٍت  بها  االتصال  والتي ال ميكن  للبرش  التكوينية  بالحقائق 

ترتبط مبالكاٍت علميٍّة خاصة ال ميلكها إاّل املعصوم بحسب اعتقادنا.

أما النظرية اإلسالميّة يف تقنني مبادئ العلوم فهي تقوم عىل ركيزتني:

ـ الربهان العقيل أو )اإلطار املعريف(.

ـ الوحي أو )اإلطار ما فوق املعريف(.

قادرتان عىل  التامة  املتّصلة مبالكاتهام  الصالحيات  من حيث  الركيزتني  هاتني  أّن  مع  ولكن 

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، فتتحّرر 

العلوم من النقص املاليك أو النسبيّة والشك، وينبسط اليقني ليتحقق بذلك الطور ما فوق املعريف 

لإلنسان الذي سيتصل بعوامله العقلية بصورٍة مبارشٍة.

املجتمع  فيكون  والسياسيّة،  اإلداريّة  العصمة  بتحقق  كفيلًة  العلمية  العصمة  تكون  وبالتايل 
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مؤهالً لتقرير مصريه، وإدارة حركته التاريخية وفق القيم اليقينيّة التي ستكون شاملًة لجميع السنن 

التاريخية والنواميس الطبيعية.

العلم احلديث والرؤية الكونية الغربية.. قراءة نقدية

1 -نظرية املعرفة ونظريات الفيزياء يف الفكر الغريب

التي لها  الغربية من أن املفاهيم  ال يخفى عىل من له اطالٌع معريفٌّ جيد يف أروقة املدارس 

عالقة يف تكوين النظريّة املعرفيّة هي متغرية وغري ثابتٍة، فهي تختلف يف الحقل املعريف الواحد 

من مفّكر إىل آخر، وما ذلك إاّل ألّن مصادر املعرفة غري ثابتٍة وكذلك القيمة املعرفية لهذه املصادر 

غري مضمونة النتائج، وذلك بسبب النزعة املاديّة الحسيّة التجريبيّة التي تتميز بها هذه املدارس. 

فنجد الكثري من املفاهيم التي تتكون منها نظريٌّة معرفيٌّة ما ال تخرج عن كونها مصادرات متسلمة 

من نظرياٍت وقواننٍي طبيعيٍة إّما فيزيائية أو كيميائية، يف حني من املفرتض أّن نظرية املعرفة هي 

القانون العام الذي يتسيّد عىل جميع الحقول املعرفية، ال أنه يستلم منها مفاهيمه العامة خصوصاً 

وأّن أغلب القوانني الفيزياوية مستندٌة 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:

1 -نهاية املادة يف نظر الفكر الحدايث.. املدرسة الرأساملية أنوذجاً.

نالحق  أن  الحداثة،  ومابعد  التاريخ  إىل  ونظرته  الرأساميل  الفكر  إىل  نتعرض  ونحن  يفرتض 

النظريات الجديدة واملحدثة لهذه املدرسة، وذلك من أجل مناقشة األشياء بحارضها، ال مباضيها 

التأسييس وفقاً للحاجة العرصية يف مواجهة األفكار املعاشة بصورة موضوعية.

العرص  يف  وأقواها  األمرباطوريات  أكرب  تنتج  أن  استطاعت  الرأساملية  أن  من  الرغم  فعىل 

الحديث، إاّل أنّها غري قادرٍة إىل اآلن عىل إثبات وجهة نظرها من حيث تفسري القوانني التاريخية 
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تشاؤميٍّة  رؤيٍة  من  يتجىّل  ما  من خالل  وبدا هذا واضحاً  واالقتصادية.  الفكرية  لرؤيتها  وتطويعها 

صارخٍة 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 

إىل بناء نظاٍم عامليٍّ جديٍد، قد ال تجد الرأساملية فيه موطئاً لقدمها، وهذا الكتاب عىل الرغم من 

كونه قد سبق بروز األمرباطورية األمريكيّة كقّوٍة عظمى إاّل أنّه بقي مرجعاً لتشاؤم الرأساملية وخوفها 

من املستقبل.

بل إّن هذه النظرة التشاؤميّة تركّزت وأخذت بعداً علميّاً مع وصول األمرباطورية األمريكية إىل 

مرحلة األوج يف االقتصاد والقوة.

»فعىل الرغم من أن املجتمع األمرييك حديث التكوين الحضاري، وال ميتلك رصيداً تاريخياً 

موغالً يف القدم، فضالً عن انرصافه إىل النشاطات العلميّة التكنولوجيّة والعمرانيّة أكرث من النشاطات 

يف  القطبي  رصاعها  يف  أمريكا  نجاح  أّن  إال  ذلك  من  الرغم  عىل  والتاريخية،  والفلسفية  الفكريّة 

مواجهة الشيوعيّة دفع املنظرين الرأسامليني األمريكيني إىل رسم تفسرياٍت ونظرياٍت تتامىش وخط 

الفلسفة السياسية واالقتصادية األمريكية«.

ويف ما نحن بصدده فإن املفكرين والفالسفة وعلامء الفيزياء املحسوبني عىل الرأساملية هؤالء 

وأن  ما تورطت املاركسيّة خصوصاً  بقدر  أزليّة املاّدة  يتورّطوا يف تفسري  أنهم مل  الرغم من  عىل 

نظريّة الديانيك الحراريّة نشأت من هذه املدارس، إال أنّهم أيضاً غري قادرين عىل توفري ضامناٍت 

علميٍّة لثبات هذه النظرية وعدم تبّدلها خصوصاً وأنّها تحوي جملًة 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:

القوانني  ربٌط غري علميٍّ وذلك ألّن  االقتصاد واملال وهو  بقوانني  الفيزيائيّة  القوانني  -ربط   1

الفيزيائية لها مطابق إما مادي أو طبيعي، بينام قوانني االقتصاد واملال هي قواننٌي اعتباريٌة ليس لها 

ما بإزاء سوى أطراف الطلب والعرض أي إّن مناشئها افرتاضية.

يتمتع  أيضاً ال  التوظيف  العالقات االقتصادية، وهذا  لبيان  الفيزيائية وتوظيفها  اللغة  2 -إقحام 

العلم والدين



االستغراب 200

2 0 1 ــف 8 ي خر
 A L - I S T I G H R A B13 االستغراب

بقدٍر من العلمية بعد التقيّص من أن لغة االقتصاد محدودة املصطلحات وذات مداليل ومحددات 

منقحة يقول اوجست سوانينبريج.

جديٌر بالذكر أّن لالقتصاد لغته الخاصة التي يجب التعامل معها كأّي لغٍة أجنبيٍّة.... ولحسن 

الحظ فإن عدد الكلامت االقتصادية الغريبة محدودة.

3 -إهامل البعد التاريخي للنظرية من حيث األزلية والحدوث، وربطها بالبعد االقتصادي، يف 

الثاين.  بالبعد  البعد األول أقرب من حيث املالزمة واالستنتاج من ارتباطها  حني أن ارتباطها يف 

الصفر  "مجتمع  كتابه  يف  املعارصين-  الرأساملية  منظّري  أكرب  من  -وهو  ريفكن  جريمي  يقول 

ليدخل  الزمن،  من  قرٍن  حوايل  قبل  التغريات  هذه  االقتصاد  علامء  توقّع  )لقد  التكلفة":  وهامش 

العامل لعرص الغزارة ال الندرة، ولكنهم ال يعرفون ما نوع النظام االقتصادي القادم. ويبدو بأننا ندخل 

عرص نظاٍم اقتصاديٍّ جديد من قلب النظام الرأساميل القديم، حيث ستكون املنتجات املجانية يف 

ازدياٍد مضطرٍد مع الزمن. كام أن النظام الرأساميل، الذي اعترب اآللية ذات الكفاءة العالية يف تنظيم 

النشاطات االقتصادية، معرّض للخطر لسببني. والسبب األول هو االختصاصات العلميّة الجديدة 

املعامرية،  والهندسة  والهندسة،  واألحياء،  والكيمياء،  البيئة،  علوم  جمعت  والتي  املتداخلة، 

وعلوم تخطيط املدن، وعلوم املعرفة التكنولوجية، تتحدى اليوم النظريات االقتصادية التقليدية، 

فالنظرية  الحرارية.  الديناميكا  أي  الرثمودينامك،  بقوانني  مرتبطة  جديدٍة،  اقتصاديٍة  وبنظريات 

الرأساملية التقليدية صامتٌة أمام العالقة بني النشاطات االقتصادية، والتحديات البيئية األيكولوجيّة، 

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 

هي،  الكون كام  موجودة يف  فالطاقة  مستمر،  ازدياٍد  »االنرتوبيا« يف  مجموع  وبأن  ثابتة،  الكونية 

)انرتوبيا(.  لالستخدام  متوفرٍة  غري  طاقٍة  إىل  لالستخدام،  متوفرٍة  طاقٍة  من  باستمرار،  تتغري  ولكن 

ومن  الباردة،  الطاقة  إىل  الحارة،  الطاقة  من  الطاقة  تتغري  حيث  دوره،  الثاين  القانون  يلعب  وهنا 

طاقٍة متجّمعٍة، إىل طاقٍة متناثرٍة، ومن طاقٍة منتظمة، إىل طاقٍة فوضويٍّة. فمثالً حينام نحرق الفحم 

الكربون،  أوكسيد  ثاين  الفضاء، يف شكل  تنترش يف  ثابتة، ولكنها  الناتجة  الطاقة  تبقى  الحجري، 

وأوكسيد الكربيت، وغازات أخرى. فمع أننا مل نفقد الطاقة، ولكن تبقى الطاقة الناتجة ال ميكن 

االستفادة منها، ولذلك يعرّف علامء الفيزياء الطاقة التي ال ميكن االستفادة منها »باالنرتوبايث«. 

فجميع النشاطات االقتصادية تعتمد عىل الطاقة املوجودة يف الطبيعة لتستخدم يف تحويلها لبضائع 

وخدمات، ويف كّل خطوٍة من آليّة اإلنتاجية، والتخزين، والتوزيع، تستخدم الطاقة لتحويل املوارد 
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التي استهلكت يف صناعة البضائع، ويف  الطبيعية، إىل بضائع وخدمات استهالكية. فكل الطاقة 

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 متّر 

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 قيمٌة 

تحويل  آليّة  الكون، يف  املوجودة يف  الطاقة  فقدان  بل  االقتصادية،  للنشاطات  الطاقة  ربحيٌّة يف 

املوارد الطبيعيّة، إىل قيمٍة اقتصادية(.

ومل تقف الرأساملية عند هذا الحد من االستهتار الفكري، بل إنها وضعت رؤيًة ملرحلة مابعد 

انتهاء  وليس  االفرتاضية،  بالالواقعية  مروراً  والالوعي  والفوىض  العبثية  قيم  مع  تلتقي  الحداثة 

بامليوعة ومن ثم موت اإلنسان وهذه الرؤية تنسجم متاماً مع مبدأ الالمبدئية ومنتهى الالهدفية التي 

جاهدت من أجلها املدارس الوضعية الغربية منذ أمٍد بعيد.

يقول جريمي ريفكن: 

املجال  املريح جزء من حياتهم يف  العيش  اآلن،  يتوالد  البرش  من  أصيالً جديداً  إن نوذجاً 

السايربي ويف عوامل افرتاضية وهم حسنوا االطالع عىل طريقة عمل اقتصاد الشبكات وأقل اهتامم 

بتكريس األشياء لكنهم أكرث اهتامماً يف الحصول عىل تجارب ممتعٍة ومسلّيٍة وقادرون عىل التفاعل 

مع عوامل متوازيٍة بصورٍة آنية ورسيعون يف تغيري شخصيّاتهم لتتامىش مع واقعٍ جديٍد يوضع أمامهم 

سواًء أكان ذلك حقيقياً أم مزيفاً. إنهم رجال ونساء القرن الحادي والعرشين وهم نسٌل مختلٌف عن 

أبائهم وأجدادهم من برجوازيي العرص الصناعي.

من هنا نفهم أن مابعد الحداثة بالنسبة إىل الرأساملية متثل حالة إنفصاٍل تامٍة مع التاريخ بكّل 

ما يحمل من قيٍم 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]1[. 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 املاركسيّة، فإن املتتبع للتطور الفكري 

الذي مرّت به البرشية خالل نصف القرن املنرصم يتلمس إىل حدٍّ ما مدى خيبة األمل التي أصابت 

ورثة املدرسة املاركسيّة وأنصارها حتى إنهم باتوا يعرتفون بكثري من التغريات التي كانوا يعدونها 

ثوابت ال تقبل التغيري يف أّي ظرٍف كان، ومن اإلشارات عىل ذلك ما أقره أنصار مدرسة التاريخ 

الجديد وهي املدرسة القريبة من املاركسيني حيث يقولون:

لقد تبنّي للمؤرخني املاركسيني أنه ميكن دراسة الثقافة املادية من دون إيجاد وساطة بني ما هو 

اجتامعي وما هو تاريخي ومن دون تقديم تفسريٍ مبنيٍّ مثالً عىل تطور املادة والطاقة وهذا يعني 

أنه يجب أخذ الظروف املاديّة التي تتطور ضمنها العالقات االجتامعية بعني االعتبار وتبني وسائل 

اإلنتاج من خاللها من دون إعطائها قيمة سببيّة.

] - ما بعد احلداثة والنظرية الفيزيائية األخرية )عرض ومناقشة(

تعد نظرية األوتار الفائقة أو ما يسمونها بـ )نظرية كل يشء( من الصياغات املنسجمة مع مرحلة 

بداية  النظرية تحاول تفسري  التشكيل. ومع ذلك فإن هذه  الحداثة وهي ال زالت يف طور  ما بعد 

يعني محاولة  الذرّة، وهذا  أجزاء  النسبيّة ألصغر  الخصوصيات  والطاقة من خالل  الكون واملادة 

الحقيقة  عن  باملستكشف  كثرياً  يبتعد  الذي  الكمومي  التكرث  ومتابعة  إنّياً،  الحقائق  استكشاف 

التوحيديّة والتي تعتمد عىل االستكشاف اللّمي من خالل متابعة املوازين الكلية العامة. وبالرغم 

من ذلك نجد أرباب هذه النظرية يّدعون أنّهم توّصلوا من خالل النظرية إىل رؤيٍة توحيديٍة عاّمة 

يقول ستيفن وينبريغ: 

التوحيد هو ما نسعى لتحقيقه، ألن هدف الفيزياء األسايس هو أن نصف املزيد واملزيد من 

ظواهر الكون بطرٍق ومبادئ أبسط وأبسط.

ويقول مايكل غرين: 

يف  جداً  خطريٌة  خطوٌة  هو  واحٍد  بسيٍط  بشكٍل  العدد  الهائلة  الظواهر  وصف  عىل  قدرتنا  إن 

مفاهيمنا عن الكون ووجوده.

ولكن نجد أن مشاكل هذه النظرية أكرث من سابقاتها وميكن تلخيص هذه املشاكل عىل الوجه التايل:
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بُعداً، ثالثة منها  أّن الكون عبارٌة عن غشاٍء متداخٍل من األوتار، له أحد عرش  1 -إنها تفرتض 

الغشاء  إىل حركة  بالنتيجة  تؤدي  املرتابطة  املتحركة  األوتار  وهذه  مرئية،  والبقية غري  محسوسة، 

الكوين العام، ومن ثم يفرتضون أنّنا نحتاج إىل غشاٍء كوينٍّ آخر يكون مؤثّراً يف حركة غشاءنا يف 

الكون الذي نعيشه، وهكذا بالنسبة إىل الغشاء الكوين الجديد، وبذلك تصطدم هذه النظرية بعائق 

التسلسل الباطل أو العودة إىل مربع مشكلة األزلية املادية.

2 - إّن وجود أبعاٍد غري مرئيٍّة اعرتاٌف ضمنيٌّ مبيتافيزيقيّة الحقائق الكونيّة، فتخرج الفيزياء عن 

نسبيتها وماديتها ونتائجها التجريبية.

3 - اعرتاف نفس أرباب النظرية.. وهو أنها تواجه مشكلًة مهّمة، فباإلضافة لكونها تحتاج لكثري 

من االفرتاضات... فال ميكن التحقق من وجود األوتار يف املخرب حالياً لصغرها الشديد... وهذا 

يضعها يف خانٍة فلسفيٍّة ال علمية، فالعلم مبنيٌّ عىل االستقراء واملالحظة والقياس.

أينشتاين يف نسبيتيه  التي أّصلها  النسبيّة  القواعد  الفيزيائية تعتمد عىل  النظريات  ومبا أن أكرث 

يف  الحقائق  إىل  يستقر  الذي  العلمي  الثبات  من  حالًة  تلقى  لن  سوف  فإنها  والخاصة،  العامة 

ذاتها الواقعيّة نعم من حيث أفاق االستثامر التقني ملثل هذه النظريات قد يكتب لها النجاح يف 

الكهرومغناطييس  البعد  مع  الحالة  هي  كام  الالمرئيّة،  القوانني  بني  القامئة  العالقات  استكشاف 

النسبية الخاصة، ولكن من حيث التصادق مع  بناًء عىل نظريّة  والتي أّدت إىل اكتشافاٍت عظيمٍة 

الواقع فإن النظريّة ال تقدم تفسرياً 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 قّوة مالحظة منقطعة النظري، إال 

أما االكتفاء مبعرفة  الواقعي  اليقني يف حّده  أّن املعاين والحقائق ال ميكن اإلحاطة بها من دون 

نجد  ذلك  ومع  االستقرائية  الظنية  النتائج  من  أكرث  يعطي  ال  امللحوظ  حّده  يف  واملعنى  اليشء 

هؤالء يرفضون فكرة اإلطالق ويعتمدون النسبية بناًء عىل هذه اآللية. ويحاول أينشتاين أن يجعل 

صالحيات القانون العلمي مستمّدًة من قبل املالحظ املدرك فليست لها صالحيٌّة تجريديٌّة، وإّنا 

أّي  أننا يف  قائم عىل حقيقٍة بسيطٍة وهي  الخاصة  النسبيّة  مبدأ  بالقياس إىل املالحظ وذلك ألن 

وقٍت نناقش فيه السعة 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 سواًء وجَد مالحٌظ وقائٌس أم مل يوجد، ثم أن وجود القائس )العامل( وإن كان 
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العامل واملعلوم إال  بناًء عىل نظرية صدر املتألهني يف وحدة  لتحقق االتحاد مع املعلوم  رشطاً 

أّن هذا الرشط متعلٌق بعامل االعتبار عىل قاعدة رشط املحمول، وإال فإّن املعلوم متعلٌق بحقيقته 

العلميّة 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 

نظاٍم اجتامعيٍّ باملرة وذلك عىل قاعدة )ليس باإلمكان أحسن مام كان(.
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