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 دـديـوره اجلــيف منظ  العلم
 مؤشر يقظة دينية يف الغرب

 لبوطيالشهيد امام إلا
إال على معىن واحد  ((العلم))منذ أقد  العصور اليت وعت تمريخ العلم والعلممء، مل نعثر لكلمة 

 .((إدراك الشيء على ما هو عليه بدليل))مط، هو تداول يف سمئر األوسممعروف و 
أن يدركه، ممم يتعلق بمملمضي أو  للعقلعمت العلم كل مم ميكن و ومن مث فقد كمن داخالً يف موض

 احلمضر أو املستقبل، ممديمً كمن أو غريه.
ي  فلمم بدأ عصر النهضة األوربية، وأخذت العلو  الطبيعية يف االزدهمر، فوجئ اجملتمع احلضمر 

ك  حبحية العلم .. تعريف يقّلص صال ((العلم))كله بتعريف جديد لكلمة  راً للمكونمت ي  يصب  حك
عن الطبيعية، اخلمضعة للحواس اإلنسمنية. إذ أصب  عبمرة عن التجربة احلسية ألشيمء الطبيعة، مث 

 ض قمعدة على أسمسهم. ارصد للنتمئج وافت 
 تمن اثنتمن:وتتجلى يف هذا املعىن اجلديد للعلم ظمهر 

أن العلم هبذا املصطل  اجلديد أصب  جتربة ممدية أكثر من أن يكون نشمطًم عقليمً،  األولى:
 ومن مث فهو ال ميلك قرار الدميومة والثبمت.

أن العلم أصب  مقطوع الصلة عن كل من املمضي واملستقبل واحلمضر الغمئب عن  الثانية:
 لدين من حي  هو.احلواس، ومن مث فقد أصب  مقطوع الصلة بم

 ما السبب الكامن وراء هذا التطور؟
فوا يف ر الكنيسة الذين أس قد فمضت أملًم من رجملكمنت أن نفوس عممة النمس يف أوربم   السبب

هروا بنظريمهتم وأفكمرهم أن جيمإىل االنتصمر ألصوهلم الدينية، ممم دعم النمس بعد كبت طويل 
 .. العلمية

رت حركة علمية كمن هلم تأثري كبري على العلو  التجريبية، متت على ندفمع ظهويف ظل هذا اال
وديكمرت، ونيوتن. وقد اقتضت احلكمة اإلهلية أن يوجدوا يف  أيدي ثالثة من العلممء هم: غمليله،

عصر واحد لتتالقى جهودهم العلمية على التجربة املمدية املشمهدة. فهؤالء هم أول عممل يف حتول 
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دة النظر يف اجململ الذي له أن يتحرك فيه، وهم أول عممل يف قطع صلة مم بني العلم معىن العلم وإعم
  (1)وكل مم هم غييب، بعيد عن دنيم املمدة.

ومن خالل تأثر اجملتمع األوريب هبذه الظمهرة، سمدت األفكمر املمدية، فطوي اإلميمن بمخلملق 
حكمية الروح إىل أسطورة، وعمد الوعي  خصوصًم عند املشتغلني بمملصطل  اجلديد للعلم، وحتولت

 جمرد وظيفة فيزيولوجية للدممغ، وطويت احلقمئق الغيبية كلهم يف داخل البنية املمدية للكون.
 فمملمدة يف نظر نيوتن ذات خواص مستقلة ثمبتة إىل األبد .. واملكمن والزممن عنده حقيقتمن

وهذا مم يفسر منم يتم حتت سلطمن املمدة ذاهتم. مهمم امتد أو تنوع، فإ مطلقتمن، والتغيري الذي يتم
 بنظره ونظر أشيمعه أبدية املمدة وانبسمط سلطمهنم على كل شيء.

 النتائج العلمية املناقضة: 
لك الكبت؟ وهل ه تلك النشوة اليت أعقبت ذتفيمم بعد، طبق مم اقتض األمورولكن هل سمرت 
 وأشيمعه؟ نيوتنالذي تبنمه  يمم بعد لسلطمن ذلك التصورخضع البح  العلمي ف
ن بفتوحمته العلمية البمهرة، ولكنهم مل تكن ن التمسع عشر، وأقبل القرن العشرو لقد انطوى القر 

من النوع املتوقع!.. فمالكتشمفمت اجلديدة مل تكمل فيزيمء نيوتن بل أطمحت هبم .. واكتشمفمت 
املمدي القدمي .. ممم استوجب محل هدمت  ركنني أسمسيني من أركمن النظم   5091عم   نشتمييأن

علم الفيزيمء على التخّلي لألبد عن فكرة املكمن املطلق والزممن املطلق .. وعلم احليمة احليوانية مل 
يسر هو اآلخر مع نبوءات الفكر املمدي الذي فمر فورته اهلمئلة يف القرن التمسع عشر، بل وصل، 

قد سمرت، بل توالدت نظريمت التطور املتعمرضة بل على غري توقع، إىل نقيض مم كمن مؤماًل. فل
املتنمسخة، عن أصل اإلنسمن، بدءًا من الالممركية إىل الداروينية إىل الداروينية احلديثة، دون الوصول 
إىل أي قرار علمي يؤيد فرضية تطور اإلنسمن من حيوان آخر .. بل إن اكتشمف الصبغيمت ومم 

لقية اليت ستظهر يف حيمة اإلنسمن إمنم قية واخلخ أكد أن الصفمت اخلكل   ((املورثمت))حتمله من اجلينمت 
مر  مل اخلمرجية والطبيعية البمعثة على التطور. ولعل اج ال من العو تنبثق من هذا العقل الداخلي املَبر

 آخر من أكد هذه احلقيقة العممل الفرنسي الدكتور موريس بوكمي يف كتمبه
 (What is The Origin of Man) م أصل اإلنسمن.م 

                                                 

 ومم بعدهم. 191: ص: لف: ج.برونوفسكي ترمجة موفق شخمشريو. وارتقمء اإلنسمن تأ6/955( انظر دائرة املعمرف لفريد وجدي: 1)
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 املمدية إىل مم وراءهم، ههذه االكتشمفمت اليت وّسعت من معىن العلم واختقت حدود ويف ظل
تأكد مم يقرره دافيد هيو  من أن العلم هو مم ينبثق من معمنمة الفكر والعقل، ال مم يصدر عن جتربة 

 العالقةال تفيد حتمية  احلواس، ذلك ألن جتربة احلواس إذ تالحظ صلة مم بني السبب والنتيجة
ننم ال نرى العلّية اليت إ ذإيبنهمم مهمم تكررت أمم  أبصمرنم ظمهرة االقتان بني األسبمب ومسببمهتم، 

هي منشأ احلتمية والضرورة، وإمنم نرى احلمدثمت مقتنة بملنتمئج، فنتخيل العلية احلتمية بينهمم. ومن 
حقمئق أزلية ضرورية تتبعهم النتمئج، بل هي خالصة مث فإن مم يسمونه القوانني الطبيعية ليست 

 (1)لتجمربنم احلسية القمبلة للتبدل دائممً.
يف جممل العلم كمن ال بّد أن تقود العلممء اليو  إىل اليقني بوجود حقيقة هذه التطورات اهلممة 

العقل، فقد كمن ال  مستقلة امسهم الوعي. إذ ملم كمنت املمدة يف أدىن مستويمهتم ال تفهم إال بمستخدا 
بّد أن يكون العقل إحدى حقمئق الوجود املطلقة، واحلجة ذاهتم قمئمة على وجود الروح والعواطف 

 بوصفهم حقمئق ذات وجود مستقل عن دنيم املمدة وأي من معطيمهتم. ،والقيم اجلمملية
سرمدية املمدة عن القول ب ،وقد استتبع اليقني هبذه احلقمئق املطلقة تراجعًم ال مندوحة عنه

وأزليتهم واستلز  تسمؤل العقل عن حقيقة املمضي السحيق ومم كمن يف أغواره، وعن النهمية اليت 
 تتبص بمملمدة، وعن احلقمئق الكممنة وراءهم.

ولكن ممذا عسى أن يقول العلم يف ذلك كله، وقد قضي عليه بملسجن داخل ذلك البنيمن 
يقول شيئًم إذ ليس بوسعه أن خيوض لن ؟ ال ريب أنه ((لطبيعةا))أو  ((املمدة))الصغري الذي يسمى 

 فيمم مل يعد داخالً يف اختصمصه!..
إن هذه احلقمئق عندمم كمنت غمئبة أو حمجوبة عن العقل وراء ستمر الفكر املمدي، مل يكن يف 

جود لشيء من هذه األمور األمر مم حيرج .. إذ كمن من املستسمغ أن يقمل بمسم العلم: ال و 
 .. ولكن أمم وقد أعلنت هذه احلقمئق اليو  عن نفسهم، ودانت هلم العقول، واعتفت هبماملزعومة

األلسن، فإن من احملرج جداً أن يقول العلم، والعلم ذاته، ال أدري، ألن اخلوض يف هذه احلقمئق ليس 
من اختصمصي. إذن إىل من يلجأ اإلنسمن اهلمرب من جهله هبذه املعضالت  اليت تالحقه أينمم 

و خمرج ه كل ممذهب، بعد أن التجأ إىل العلم يسأله، فأجمب سدنته: إنه قد تقمعد عن اخلوض يف  
 عن دائرة املمدة والطبيعة؟!..

                                                 

 .111إىل  115لغزايل: ص( انظر هتمفت الفالسفة ل1)
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 حتت وطأة األزمة ينبثق التصحيح:
تلك هي صورة األزمة الفكرية اليت تتنممى يف الغرب اليو  .. احلقمئق اليت كمنت إىل األمس 
القريب حمل رفض وإنكمر، تشكل جّل املوضوعمت اليت يتنموهلم البمحثون واملفكرون الغربيون اليو  

 لتقدير.بمإلذعمن وا
ومن املعلو  أن األداة الوحيدة اليت متلك معمجلة احلقمئق والكشف عن أغوارهم إمنم هي العلم، 
والعلم ممنوع من اخلوض يف شيء من ذلك، ألن حمكمة حكمت يف القرن السمبع عشر على العلم 
دة بمحلرممن من حق البح  والنظر يف كل مم كمن خمرجًم عن حدود الطبيعة اخلمضعة للمشمه

 .والتجربة
فمن أجل ذلك تتجه كثري من األفكمر العلمية اليو  يف الغرب إىل إعمدة النظر يف هذا املصطل  

الذهين إىل مم يسمى  اإلدراكإىل تقسيم  انتهىالزائف ملعىن العلم، وإىل رفع ذلك احلجر الذي 
Science ((العلم)) ومم يسمى بـKnowledge  ((املعرفة))تدخل يف أي . األول منهمم ال ي

إن شيء وراء احملسوس املمدي، والثمين منهمم يسم  له بمخلوض يف كل مم جتموز املنظور واحملسوس .. 
الفكر الغريب يسري اليو  يف منعطف يتجه إىل إعمدة همتني الكلمتني ألصلهمم الواحد أو التقريب 

 .((العلم))بينهمم مم أمكن، وذلك من خالل املنظور اجلديد لكلمة 
كمن مترصروراً من قبل،   كممالعالقة بني النمر واإلحراق يف الفكر الغريب احلدي  مل تعد حتمية  إن 
جيز  علميًم بمحتاق اهلشيم يف النمر ولو سبق أن رأى  ق مم أكده هيو  من قبل من أنه لنبل احل

ة املمدة خمرجة احتاقه فيه مليون مرة، حىت يعيد التجربة من جديد. إذن مثة يد أخرى تدير نظم  حرك
     (1)عن سلطمن املمدة الزائدة على العالقة الشكلية مم بني السبب واملسبب.

إن العلم يف منظوره اجلديد مل يعد يقيم وزنًم ملم درج عليه طمئفة من املغتين بكلممت العلم 
نمً ملم هو ممكن ، من جعل املألوف وغري املألوف ميزاوعنموينه والفقراء إىل الوقوف على أصوله وقواعده

ومم هو مستحيل .. فمملألوف عندهم هو املمكن العقلي والعلمي، وغري املألوف هو املستحيل 
العقلي والعلمي!.. وعلى هذا فمصدر اإلمكمن وعدمه عندهم ليس كممنًم يف األشيمء اليت هي 

ذه األشيمء!.. واحلملة اليت يتلقى عليهم أنبمء ه اإلنسمنموضوع البح ، وإمنم هو كممن يف وضع 
وعندئذ يصب  اإلمكمن وعدمه يف أحوال الكون وتقلبمته تمبعًم ألمزجة النمس من جمنب، وتمبعمً 
                                                 

 ومم بعدهم. 15( انظر: العلم يف منظوره اجلديد تألف: روبرت  ، أغروس وجورج ستمنسيو. ترمجة كممل خاليلي: ص1)
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للظروف واألزمنة اليت يعيشون فيهم من جمنب آخر!.. فهل يف املثقفني من يصدق أو يؤخذ هبذا 
 (1)اللغو العجيب الذي يصمغ اليو  بمسم العلم؟!.

 هو السبيل إىل اليقني الديين:العلم يف منظوره اجلديد 
وصفوة القول أن احلقمئق الغيبية اليت أنكرهم الغرب بمألمس، ويذعن هلم اليو ، كملروح والعقل 
والوجدان والقيم اجلمملية .. ال ميكن فهمهم بطريقة علمية إال على ضوء اإلميمن بوجود اخلملق عز 

 لغزاً يستعصي على الفهم. –العلم  وإن أذعن هلم –وجل .. وبدون ذلك تبقى هذه احلقمئق 
عز وجل، فال ريب أن هذا اإلميمن يسلم صمحبه إىل الدينونة  خلملقوإذا مت اإلميمن احلقيقي بم

له، وحيمله على اإلصغمء إىل أنبمئه وتعمليمه، مث يدعوه إىل التقيد هبذه التعمليم جهد  بملعبودية
 االستطمعة. وذلكم هو الدين.

على اإلنسمن، وهو يتلقى تعمليمه، ويصغي إىل خطمبه، أن يهتدي مبنهج  كل مم يف األمر أن
 علمي سليم، وأن حيذر من االستسال  للعواطف اليت ال تتقيد بضوابط العلم.

وإذن، فإن الدين احلق ليس مممرسة حلقيقة العلم، وال هو خط مستقل مواٍز خلط العلم ومنهجه، 
معه إىل هنمية، وإمنم الدين احلق هنمية على طريق العلم. فمن  حبي  ال ينطلق معه من بداية وال ينتهي

أذعن للعلم وأخلص له، وواصل رحلته على طريقه ال بّد أن جيد نفسه أخرياً وجهمً لوجه أمم  احلقيقة 
فجر الوجود العلمية الكَبى .. أمم  الدين احلق الذي ابتع  اهلل به الرسل واألنبيمء مجيعًم منذ 

 اإلنسمين.
م ال شك فيه أن اجملتمعمت الغربية تواصل رحلتهم اليو  على طريق العلم، ال أدّل على ذلك ومم

ة البطالن، وذلك أشيمعه من قبل، وشطبه عليهم بعالممن اجتيمزهم للتصورات اليت جمء هبم نيوتن و 
 على ضوء االكتشمفمت احلديثة اليت دل عليهم العلم مبنظوره اجلديد ..

اإلميمن الفعمل دائبة من الغرب على طريق العلم، ستسلمه عمم قريب إىل إن هذه املواصلة ال
محلقيقة الكَبى املتمثلة يف مبدع هذا املكونمت، ذاك الذي يدير مملكة الكون على أدق نظم ، وهو ب

لسلطمهنم. وإنه ليو   واخلضوعاهلل عز وجل. وستسلمه هذه احلقيقة العلمية الكَبى إىل الدينونة هلم 
                                                                     مفّر منه وال ريب فيه.قريب ال

                                                 

 املرجع السمبق.( 1)


