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مقدمة

— متخصصة مشكلة يف يُفكِّر فالعالم بالرضورة؛ العلماء تفكري هو العلمي التفكري ليس
ال قد بل يخوضه، أن ص املتخصِّ غري يستطيع ال ميدان إىل منتمية األحيان أغلب يف هي
عنه التعبري ويف تفكريه يف يَستخِدم وهو — أصًال موجود أنه الحاالت بعض يف يُعرف
ورموز اصطالحات لغة هي العلماء، من غريه مع يتداولها أن يستطيع صة متخصِّ لغة
الناس يَستخدمها التي اللغة تلك عن االختالف كل مختلفة تكن وإن بَينهم، عليها متعاَرف
املعلومات، من ضخمة حصيلة عىل يرتكز العالم وتفكري املألوفة. ومعامالتهم حديثهم يف
امليدان ذلك يف املايض تاريخها طوال البرشية إليه لت توصَّ ما كلَّ ًما مقدَّ يفرتض إنه بل

العلم. ميادين من املعني
حتى أو بعينها، صة متخصِّ مشكلة عىل ينصبُّ فال نقصُده الذي العميل التفكري أما
أو ِعلمية بلغة معرفة يَفرتض وال العلماء، يُعالجها التي املحدَّدة املشكالت مجموعة عىل
مدربًا أو العلمية باملعلومات محتشًدا املرء ذهن يكون يقتيضأن وال خاصة، رياضية رموز
نتحدث أن نود ما إنَّ بل اإلنساني، أو الطبيعي العالم مشكالت حل إىل املؤدي البحث عىل
حياتنا شئون يف نستخدمه أن يمكن الذي املنظَّم، التفكري من النوع ذلك هو إنما عنه
مع عالقاتنا يف أو املعتادة، امِلَهنية أعمالنا نمارس حني نبذله الذي النشاط يف أو اليومية،
وأن منظًما، يكون أن هو التفكري هذا يف يُْشَرتَط ما وكل بنا. املحيط العالم ومع الناس
واعيًا، شعوًرا بها نشعر أن دون لحظة كل يف نُطبِّقها التي املبادئ من مجموعة عىل يُبْنَى
سببًا، حادث لكل أن القائل واملبدأ واحد، آٍن يف ونقيضه اليشء تأكيد استحالة مبدأ مثل

يشء. ال من يشء يحدث أن املحال من وأن
الشاق العمل ذلك حصيلة من أذهاننا يف ى يتبقَّ الذي ذلك هو التفكري من النوع هذا
إىل ل والتوصُّ املعرفة اكتساب أجل من — به يقومون زالوا وما — العلماء به قام الذي
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صغرية، لبنًة إليه يُضيف عالم وكل طابق، فوق طابًقا يعلو العلم فبناء األشياء؛ حقائق
الساحقة األغلبية ولكن قبل، من غريه إليه أضافها سابقة لبنة وضع بإصالح اكتفى وربما
بُِذَلت التي املضنية الجهود تلك عن الكثري تعلم وال البناء، ذلك تفاصيل تَعرف ال البرش من
أقل إال تعرف أن دون منه، وتنتفع تستخدمه بأن تكتفي وهي هذا، ارتفاِعه إىل وصل حتى
مر عىل — تحوَّل قد العلم ألنَّ طبيعي أمر وهذا تشييده، يف امُلستخَدمة الطُّرق عن القليل
البرش من فئة إال استيعابه عىل تقدر وال بالتدريج ًصا تخصُّ يزداد نشاط إىل — العصور
بيشء تتأثَّر لم الناس جمهرة أن ذلك يعني هل ولكن ًدا. ومعقَّ ا شاقٍّ إعداًدا له نفسها أََعدَّت
فيما عقول أيَّة يف أثًرا يرتك لم العلم أن يَعني وهل تطبيقاته؟ عدا فيما العلم به زوَّدها مما
الفنية وأساليبه تفاصيله كانت وإن — العلم أن الواقع به؟ املشتغلني العلماء عقول عدا
معيَّنة أساليب أعني تُْمَحى، ال آثاًرا الناس عقول يف تَرك قد — البرش أغلبية لدى مجهولة
ذلك من األوىل املراحل يف وكانت العلم، عرص ظهور قبل للناس ميسورة تكن لم التفكري يف
اإلنساني العقل نمو دون حائًال وقَفت مشوَّشة ُمضطربة أخرى بأساليب مختلطة العمر

السليم. والوعي النُّضج مرحلة وبلوغه
أو به اشتغَلت قد تكن لم لو حتى — العقول يف العلم تركها التي األساليب وهذه
أن هنا نود الذي العلمي التفكري من النوع ذلك هي — تقدُّمه يف مبارشة بصورة أسهمت
ويشارك الفهم حق اإلنجازات هذه يفهم ال قد إنجازاتهم العلماء يُقدم أن فبعد ندرسه؛
هذه من باقيًا يظل ما» «شيئًا ولكن صني، املتخصِّ من ضئيلة قلة إال ونقدها استيعابها يف
معالجة يف ا خاصٍّ وأسلوبًا األمور، إىل النظر يف معيَّنة طريقة أعني اآلخرين، لدى اإلنجازات
اإلنسان بها يتصف أن يمكن التي الِعلمية» «العقلية تلك هو الباقي األثر وهذا املشكالت،
درس قد يكن لم ولو كاملة، معرفة واحدة علمية نظرية يعرف يكن لم لو حتى العادي،
من التحرُّر إىل تسعى التي املنظَّمة العقلية تلك إنها حياته. طوال واحًدا علميٍّا مقرًَّرا
للعلم صار التي للمجتمعات ُمميِّزة سمًة أصبحت والتي والخرافة، الجهل عصور مخلفات

الناس. عقول عىل بصماته يرتك «تراث» فيها
بمعنى ال الواسع، املعنى بهذا العلمية العقلية أو العلمي التفكري هو إذن موضوعنا
يف العلمية الطريقة هذه عىل الضوء إلقاء من نتمكَّن لن أننا عىل وحدهم، العلماء تفكري
العلمية العقلية تلك منه انبثقت الذي العلماء تفكري أسلوب عن بيشء أملمنا إذا إال التفكري
يف اإلشعاعات تَنتِرش املصدر هذا ومن الضوء، مصدر هو العلماء فتفكري مجتمعاتهم. يف
الناس عقول يف أكرب مساحًة تُيضء ولكنها تباعدت، كلَّما خفوتًا وتزداد االتجاهات، شتى
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— نعود أن علينا لزاًما كان هنا ومن وملعانًا، نصاعًة أشدَّ األصيل املنرب كان كلما العاديِّني
صة، املتخصِّ الفنية تفاصيلها يف ال العلم، مبدعو بها يُفكَّر التي الطريقة إىل — حنيآلخر من

العاديني. الناس تفكري يف تأثريًا األقوى هي التي العامة واتجاهاتها مبادئها يف بل
ففي العربي؛ العالم يف الساعة موضوع هو العلمي التفكري موضوع أن اعتقادي ويف
تكوين يف — االجتماعية أنظمته عن النظر بغضِّ — املتقدم العالم فيه أفلح الذي الوقت
يف يمثل وأصبح قرون، أربعة طوال — الحديث العرص يف — امتد راسخ علمي تراث
ذاته الوقت هذا يف فيه. الرجوع أو عنه العدول يستحيل ثابتًا اتجاًها املجتمعات هذه حياة
التفكري مبادئ أبسط إقرار سبيل يف ضارية معركة العربي عاملنا يف املفكِّرون يخوض
العرشين القرن من األخرية السنوات إىل قدًما نميض ونحن — اليوم حتى ويبدو العلمي،
تشاؤم ساعات يف املرء إىل يخيَّل قد بل امليزان، ة كفَّ عىل زالت ما املعركة هذه نتيجة أن —

الهزيمة. احتمال من أضعف فيها االنتصار احتمال أن معيَّنة
موقفنا حول العجائب باب يف يَدُخالن أمَرين إىل أشري أن إال أملك ال املضمار هذا ويف

والحارض: املايض يف العلم من
اإلسالمية للحضارة العرصالذهبي يف العلمي تراثنا بدأ أن بعد — أننا هو األول: األمر
إىل زلنا ما — عديدة بقرون الحديثة األوروبية النهضة بها سبقتنا ناضجة قوية بداية
التقدم خطُّ كان ولو األساسية، وبديهياته العلمي التفكري مبادئ أبسط حول نتجاَدل اليوم
هذا يف كله العالم سبَْقنا قد لُكنَّا — اليوم حتى القديمة الِعلمية نهضتنا منذ — متصًال ظل
يَصعدون الذي الوقت ففي ذلك ومع اآلخرون. بنا يلحق أن معه يستحيل حدٍّ إىل املضمار
قوانينها وللطبيعة املحدَّدة أسبابها لألشياء كانت إذا عما نحن نتجادل القمر، إىل فيه

العكس. أم الثابتة
حارضنا يف ولكنَّنا املجيد، العلمي بماضينا الزهو عن نكفُّ ال أننا فهو الثاني األمر وأما
الذي الرائد الدور تأكيد عىل يحرصون الذين األشخاص إن بل مقاومة. أشد العلم نُقاوم
يحاربون الذين أنفسهم هم اإلسالمية، للحضارة الزاهي العرص يف املسلمون العلماء به قام
العنارص عن الدفاع إىل الدعوة تأتي األحيان أغلب ففي هذه؛ أيامنا يف العلمي التفكري
والعلمي املنطقي التفكري أصول أبسط إلقرار محاولة أية عىل والهجوم حياتنا، يف الالعقلية
الذين األشخاص أولئك من الدعوة هذه تأتي حياتنا؛ أُسس من ثابتًا أساًسا وجعلها املنظَّم،
سبقوهم املسلمني علماء بأن الغربيني أمام التفاُخر عىل — املناسبات شتى يف — يَحرصون
متأخر، وقت يف إال أوروبا تعرفها لم التي الِعلمية والنظريات التفكري أساليب من كثري إىل
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األوروبيون به تأثَّر الذي اإلسالمي للعلم الرائدة الجهود لوال إليها تتوصل أن لها كان وما
فيه. شك ال تأثًُّرا

يزهو فيمن املفروض إن إذ صارخ؛ تناقض عن يُعربِّ املوقف هذا أن الجيل ومن
حتى الحارض؛ يف بأسبابه األخذ إىل داعيًا للعلم، نًرصا يكون أن املاضية العلمية بإنجازاتنا
قديم، بعلم نتفاَخر أن أما مىض، عٍرص يف بلغناها التي القمة تلك إىل العودة لنا تُتاح

الفهم. عىل مستعصيًا يبدو أمر فهذا نُحاربه، أو الحديث بالعلم ونستخفَّ
أن الجائز فمن أمَرين؛ أحد يف — نظري وجهة من — يَكُمن التناُقض هذا وتفسري
إنهم أي نحن»؛ صنعنا «من ألنه ذلك؛ يفعلون إنما القديم بعلمنا يفخرون الذين أولئك
دام ما الحديث بالعلم يأبهون ال فهم ثم ومن القومي، االعتزاز من نوع عن بذلك يُْعِربون
إنما العلم ميدان يف العرب ألمجاد تأكيدهم أن أيًضا الجائز ومن اآلخرين». صنع «من
هذا نطاق عن يَخرج ما كل فإن ثم ومن ميدانه؛ كان أيٍّا «بالرتاث» اعتزازهم إىل يرجع
فإن ذاك، أو هذا هو التعليل أكان وسواء نظرهم، يف االستخفاف أو اإلدانة يَستِحق الرتاث
ألنه بل «علم» ألنه د يُمجَّ ال اإلسالمية الحضارة من الزاهية الفرتة يف إليه وصلنا الذي الحلم

برتاثهم. أو بأنفسهم يعتزُّوا أن للعرب تتيح التي العنارص تلك من واحد
اجرتار مرحلة نتجاوز أن أردنا وإذا أنفسنا، مع متَّسقني نكون أن شئنا إذا ولكننا
العاطلون أولئك يبدو كما العالم أمام نبدو أال شئنا وإذا األجداد، بأمجاد والتغني املايض
أو «باشا» لقب يحملون كانوا القدامى أجدادهم أن سوى الدنيا من لهم رصيد ال الذين
نعرتف وأن املايض، يف احرتمناه الحارضمثلما يف العلم نحرتم أن فعلينا «بارون»، أو «لورد»
األسلوب أعني املايض— يف بأجدادنا العتزازنا مصدًرا كان الذي التفكري يف األسلوب هذا بأن
وأن بدوره، الحارض يف عليها نَحِرص التي أهدافنا من هدًفا يكون أن ينبغي — العلمي
ستقف التفكري، يف العلمي املنهج إىل يدعو من كل عىل املتخلف الفكر يشنُّها التي املعركة
مدى حول الشك من ظالًال ستُْلِقي بل العرص، بركب اللحاق أجل من جهودنا وجه يف عائًقا
الذين و«البريوني»، الهيثم» و«ابن و«الخوارزمي» حيان» «ابن بأمجاد التغني يف إخالصنا

عصورهم. يف العلمي باألسلوب تُفكِّر التي العقول من األول الصف يف يقفون كانوا
هي إنما الحارض عرصنا يف العلمي التفكري طريق العرتاض محاولة أية أنَّ والحق
إنَّ بل العرص. هذا يف مجال ال؟ أم العلم طريق نتبع هل للسؤال: يعد فلم خارسة؛ معركة
أربعة منذ السؤال هذا حسَمت قد العالم بالد بني الصدارة موقع اليوم تحتل التي الدول
طريق أن وصحيح الحني. ذلك منذ أمامها مطروحة املشكلة هذه تَُعد ولم األقل، عىل قرون
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فيها سقط دامية واملعركة عنيفة، كانت املقاومة وأن ا، شاقٍّ بدايته يف كان العلمي التفكري
له امُلعادية القوى وأصبحت عنارصاملقاومة، كل أمامه اكتسح العلم ولكن كثريون، شهداء
التي هي أصبَحت امليادين؛ جميع يف السلطة بزمام تُمسك األوقات من وقٍت يف كانت والتي
محدود عدد فيها بدأ التي اللحظة ومنذ العلم، يسوُده عالم يف مكان عن لنفسها تبحث
شواهد عىل وبناءً هادئ، منطقي بأسلوب الكون عن جديدة حقائق يَكتشفون العلماء من
العلم سيادة أصبحت اللحظة هذه منذ فيها. الشك إىل سبيل ال ُمقنعة وبراهني قاطعة
القاطعة الطريقة هذه وجه يف تقف أن قوة أية وسع يف يَُعد ولم فحسب، وقت مسألَة
ألي منافسة وال يشء، ألي معادية قوة ليس العلم ألن ذلك الجديدة؛ املعارف اكتساب يف
التي املعارك وكل أحد، عىل السيطرة إىل يسعى وال أحًدا، يُهدِّد ال شخص والعالم يشء،
وال العلم يكن ولم العلم، فهم اآلخرون فيها أساء معارك كانت والعلماء العلم فيها حورب
من عنرضب أو معنيَّ مبدأ عن املدافعون يَرتكبه خطأ وأعظم عنها. املسئولون هم أصحابُه
ويضعوا عليهم، خطر مصدر العلم أن يَعتقدوا أن هو لإلنسان، الروحي النشاط رضوب
مطلع يف األوروبية الكنيسة هذا فعلت العلم. مع خصومة يف الرُّوحيَّ نشاطهم أو مبدأهم
منهم ذلك يكن ولم رواده، ويَضطهدون الوليد العلم يحاربون رجالها فقام النهضة؛ عرص
األحيان بعض يف كان وربما مًعا، كليهما أو الدين طبيعة أو العلم بطبيعة جهل عن إال
بتهديدها، كفيل الجديدة املعرفة أسلوب أن يَعتِقدون مصالح عن دفاًعا أو نفوذ عىل خوًفا
االنتصار ويُحرز وثقة، بهدوء طريقه يف يسري العلم ظل األمر؟ آخر النتيجة كانت فماذا
يف مخلصني أشخاًصا معظمهم كان الذين األفذاذ، العلماء ظهور وتَعاَقب االنتصار، تلو
سيطرة بسط أجل من يبذله الذي الجهد أن ر يتصوَّ منهم أحد يكن ولم الدينية، عقيدتهم
إذا سيما ال أحًدا، يُغضب أن يمكن اإلنسانية يف إلخوته النفع وتحقيق الطبيعة عىل العقل
الحقيقة قوة أمام الرتاُجع إىل األمر آخر األوروبية الكنيسة واضطرَّت الدين، رجال من كان
األوان؛ فوات بعد أتى قد كان ربما تراُجعها ولكن سليم، عقل يُنكرها أن يستطيع ال التي
عرش الثامن القرن منذ — أوروبا اجتاحت التي اإللحاد موجات يعزون الكثريين إن إذ
العلم. ضد الكنيسة افتعَلتها والتي داع، لها يكن لم التي الخصومة تلك إىل خاص— بوجه
وفهم األشياء لرؤية منظم أسلوب أو منهج أساسه يف هو وإنما أحًدا، يُهدِّد ال العلم إنَّ كال،
ُقوى ل تدخُّ إىل راجع األمر واقع يف هو إنما اتهامات من العلم إىل ه ُوجِّ ما وكل العالم،
عنه سنتحدث أمر وهو نتائجه، توجيه تُيسء أو العلم تأثري تفسد بها، للعلم شأن ال أخرى

بالتفصيل. الكتاب هذا ثنايا يف
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العلمي التفكري

كان إنما األخرية القرون يف البرشية أحرزته تقدُّم كل فإن ذلك، من العكس وعىل
الحياة وجه أن به امُلعرتف من كان وإذا بالعلم، مبارش— غري أو مبارش بطريق — مرتبًطا
ألوف خالل تغريَّ مما بأكثر — األخرية املائة األعوام خالل — تغريَّ قد األرض هذه عىل
قبل — ويرجع العلمية، املعرفة إىل يرجع إنما ذلك يف األكرب الفضل فإنَّ السابقة؛ األعوام
رضوب كل إليه وتُقدِّم املعرفة من اللون هذا بأهمية تَعرتف شعوب وجود إىل — ذلك

التشجيع.
أن إال املعاِرص العالم خريطة عىل مكانًا له يجد أن يريد شعب أي يملك ال واليوم
حشد هو العلمي التفكري فليس قبل: من قلت وكما به، ويأخذ العلمي التفكري أسلوب يحرتم
هو وإنما العلم، ميادين من معنيَّ ميدان يف البحث طرائق معرفة أو العلمية املعلومات
بالدليل أو بالتجربة — امُلقنع والربهان العقل عىل أساًسا تَعتِمد األمور إىل النظر يف طريقة
بعينه فرع أي يف ا خاصٍّ تدريبًا يكتسب لم شخص لدى تتواَفر أن يمكن طريقة وهي —
حظ العلمية املعارف من لهم تواَفَر أشخاص إليها يفتقر أن يمكن كما العلم، فروع من
الكثريين ولعل العلماء. مصافِّ يف فوَضَعهم الرسمية، بشهاداته املجتمع بهم واعرتف كبري،
الدراسة من لهم يكن لم الذين التجار من النمط ذلك — املثال سبيل عىل — صادفوا قد منا
حياتهم يف وربما — العَملية حياتهم يف شئونهم يُدبرون ولكنهم نصيب، املنظَّمة العلمية
فيه، املتحكمة القوانني وإىل العالم إىل منطقية عقالنية نظرة أساس عىل — أيًضا الخاصة
املقابل الوجه ويف هذه، نظرتهم عليها تقوم التي باألسس وعي أيُّ لديهم يكون أن دون
الجامعة يف وصل َمْن منهم — العلماء من املجتمع يَعدُّهم أشخاًصا بنفيس رأيت فلقد لذلك
(ليسوا معيَّنني أشخاص إىل ينسبونها كرامات عن بشدة يدافعون — األستاذية كريس إىل
يقوموا أن لهم تُتيح الصالحني)، بني خاصة مكانة أية عنهم ُعِرَفْت ممن وال األولياء من
تحقيق أو موضعهم، من يتحرَّكوا أن دون آخر بلد يف تَحُدث أمور كاستشفاف بخوارق
أحيان ويف األمنيات، هذه أذهانهم عىل تطرأ أن بمجرد مة مجسَّ مادية بصورة أمنياتهم
تُعربِّ أن يمكن ال متطرفة، شاذَّة حاالت بالطبع تلك األقدام! عىل سريًا البحر عبور معينة،
التفكري أن من نقوله ما إثبات عىل تساعد تطرفها يف ولكنها كاملة، «فئة» نظر وجهة عن

آخر. يشء العلمية املعلومات وتكديس يشء العلمي
عنها غناء ال رضورة العلمية النظرة أصبَحت فقد البرشية، املجتمعات مستوى عىل أما
نشري أن وحسبُنا املجتمعات. سائر بني الظلِّ يف يعيش أن يودُّ ال معارص مجتمع أي يف
أهميته إنكار االجتماعية األنظمة بعض حاَولت أسايس مبدأ وهو — التخطيط مبدأ أن إىل
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مقدمة

إنما املبدأ هذا — بعد فيما واسع نطاق عىل تطبيقه إىل اضطرت ولكنها األمر بادئ يف
البرشي، املجتمع مشكالت حلِّ أجل من املنهجي العلمي التفكري ملفهوم مبارش تطبيق هو
أو االقتصادي كالتخطيط تعبريات نسمع أن املعارص عاملنا يف املألوف من أصبح ولقد
الثقايف، والتخطيط والعلمي الرتبوي والتخطيط االجتماعي والتخطيط االقتصادية الخطة
البرشي للنشاط أساسية ميادين بأن الحديث املجتمع اعرتاف عىل تدلُّ تعبريات وكلها
بطريقة ه توجَّ أصبحت — والثقافة والعلم والرتبية االجتماعية والشئون كاالقتصاد —
مؤقتة لتنظيمات تخضع أو تلقائي، نحو عىل لتنمو تُْرتَك كانت أن بعد منظَّمة، علمية
وكل فحسب. محدود وقت خالل وتَرسي بأكمله، للميدان الشاملة الصورة عنها تغيب
شئون تدبري يف العلمية للنظرة نجاح هو إنما املعارص عاَلمنا يف التخطيط يُحرزه نجاح
بمنأى أنها رون يتصوَّ طويًال الناس ظلَّ ميادين يف األمر بادئ تغلغل العلم إنَّ بل اإلنسان،
«علمية» سياسية دعاية عن اليوم نسمع فنحن املدروس؛ والتخطيط املنهجي التنظيم عن
إما — نرشها مصلحتها من ترى التي واألفكار املبادئ تنرش أن الدول بفضلها استطاعت
تيسري إىل تؤدي مدروسة بطريقة — األخرى الشعوب أفراد بني وإما شعبها أفراد بني
الذي الوقت ومنذ بالتدريج، مقاومتها عىل قدرتها وإضعاف املبادئ لهذه العقول قبول
هناك تعد لم «العلمية»، الدعاية عهد — املشهور النازي الوزير — «جوبلز» فيه افتتح
اإلقناع يف املدروسة املنظمة األساليب تلك إىل — بأخرى أو بصورة — وتلجأ إال حديثة دولة
أصبحت التي املخابرات أجهزة ونشاط التجسس أعمال عن هذا مثل وقل العقول. وتشكيل
تستعني وأصبحت الفردي، االجتهاد عىل تعتمد كانت أن بعد منظمة، ومناهج مدارس لها
نحٍو عىل عملها تؤدي كيما صني؛ املتخصِّ العلماء من عدد وبأكرب العلمية الكشوف بأحدث

فعال.
القيم مع أحيانًا يتعارض قد نحٍو عىل يُْستَْخَدم السابقني امليدانني يف العلم كان وإذا
من يزيد أو اإلنسان ُروح يُثري نحو عىل يُْستَْخَدم أخرى ميادين يف فإنه الرشيفة، اإلنسانية
العرشين القرن يف تعيش التي لألجيال أتيح الفنون ميدان يف الجسمية. الروحية قدراته
عىل إال ُمتاحة تكن لم — الفني األداء أو اإلبداع ميادين يف — وتدريبات دروًسا تتلقى أن
بأصول وإملامه الفنان ثقافة اتساع ذلك نتيجة من وكان السابقة، لألجيال ضيق نطاق
حدِّ إىل أحيانًا تصل مستويات والتمثيل) والرقص (كاملوسيقى األدائية الفنون وبلوغ فنه،
عىل تعتمد كانت أن بعد الصحيح، باملعنى ِعلًما البدنية الرياضة أصبحت كذلك اإلعجاز.
نتائج بلوغ من املدروس— املنهجي التدريب بفضل — اإلنسان وتمكَّن الشخيص، االجتهاد
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يف — الحديثة املجتمعات حياة أصبحت وهكذا املستحيالت، باب يف قبل من تدخل كانت
ولم ودقيًقا، منضبًطا علميٍّا تنظيًما منظمة — وَلهوها وجدِّها وِسلمها وحربها سياستها
التي العفوية بالطريقة أموره يف يسري أن الطموح من قدر أدنى لديه مجتمع وسع يف يعد
بني نَسمع — خاص بوجه الرشق يف — كنا وإذا العلم. قبل ما عصور يف سائدة كانت
ثقة عىل فلنكن امليادين، من ميدان أي يف التلقائي العهد إىل تحنُّ أصواتًا والحني الحني
إىل بالكسل مدفوعون وإما حاملة، رومانسية يف ُمْغَرقون إما الدعوات هذه أصحاب أن من
عىل األمر أكان وسواء ا. شاقٍّ جهًدا يتطلب أنه أحد يُنكر ال الذي العلمي التنظيم كراهية
التلقائية عرص بأن — وحزم شجاعة يف — نعرتف ألن األوان آن فقد ذاك، أو النحو هذا
وحدها هي كافة ميادينها يف الحياة شئون إىل العلمية النظرة وبأن وىل، قد والعشوائية
األدنى الحد وهي العرشين، القرن خالل التقدم طريق يف يسري أن للمجتمع تضمن التي
الحادي القرن عالم يف مكان له يكون أن يودُّ مجتمع أي يف تواُفره من مفرَّ ال الذي
الربع يف معنا يعيشون من بعض كان وإذا نظن، مما إلينا أقرب أصبح الذي والعرشين،
معالجة يف العلمي األسلوب بجدوى اليوم حتى مقتنعني غري العرشين القرن من األخري
فليُفكِّروا اليوم، حتى العلمي التفكري أمام العراقيل يَضعون يزالون ال كانوا وإذا األمور،
فإني الزاوية هذه ومن أبناؤهم، فيه سيَعيش الذي القادم القرن يف العالم أحوال يف لحظة
ستفوتنا كثرية أشياء بأن — العربي عاملنا يف — العقول إلقناع محاولًة الكتاب هذا أعدُّ
علمية نظرة دون — املستقبل يف البقاء مجرد وبأن للعلم، امُلعادية لالتجاهات امتثلنا لو

فيه. مشكوًكا أمًرا سيكون — التفكري يف علمي وأسلوب

١٩٧٧ مارس
زكريا فؤاد
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األول الفصل

العلمي التفكري سامت

والتطبيقية النظرية نتائجه بلوغ له أتاحت التي — املميزة سماته العلمي التفكري يَكتسب لم
كان التطور هذا وخالل كثرية، عقبات عىل التغلب وبعد طويل، تطوُّر بعد إال — الباهرة
كثريًا ولكن الحقيقة، إىل تهديهم كلها أنها رون يتصوَّ متباينة، أنحاء عىل يُفكِّرون الناس
ولم الطويلة، رحلته خالل البرشي العقل فأسقطها خطؤها اتَّضح التفكري أساليب من
وزيادة املعرفة ببناء العلو عىل تساعد أنها تثبت التي السمات تلك إال النهاية يف تصمد
من مجموعة نستخلص أن يمكننا وهكذا به. املحيط والعالم نفسه فهم عىل اإلنسان قدرة
تتميز والتي عليه، تنطبق الذي امليدان كان أيٍّا العلمية، املعرفة بها تتَّسم التي الخصائص
هذه من نتَّخذ أن ونستطيع لإلنسان، الفكري النشاط مظاهر سائر عن املعرفة تلك بها
هي فما اإلنسان، به يقوم التفكري من نوع أي علمية مدى به نقيس مقياًسا الخصائص

الرئيسية؟ السمات هذه

الرتاكمية (1)

والتي العلم بها يتطور التي الطريقة يَصف هذا «الرتاكمية» ولفظ تراكمية، معرفة العلم
فارق مع طابق، فوق طابًقا يشيد الذي بالبناء أشبه العلمية فاملعرفة رصُحه؛ بها يعلو
طابًقا شيدوا كلما إنهم أي األعىل؛ الطابق إىل يَنتقلون البناء هذا سكان أن هو أسايس

البناء. عليه يرتكز أساس مجرَّد لتكون فىل السُّ الطوابق وتركوا إليه انتقلوا جديًدا
الروحي أو العقيل النشاط من نوع أي إىل بالنسبة طبيعيٍّا أمًرا الوصف هذا يبدو وقد
متعدِّدة أنواع إىل بالنسبة كذلك ليس األمر بأن يقنعنا التفكري من قليًال ولكن لإلنسان،
يبدو قد العقيل النشاط من نوًعا القديمة العصور منذ اإلنسان َعرف فقد النشاط؛ هذا من
لم الفلسفية املعرفة هذه ولكن الفلسفية، املعرفة هو بعيد حدٍّ إىل الِعلمية للمعرفة مشابًها



العلمي التفكري

انتهت حيث من يبدأ يكن لم الفلسفة يف يظهر جديد مذهب كل أن بمعنى تراكمية، تكن
بداية نقطة لنفسه ويتخذ سبقه ما يَنتِقد كان بل لها، ًال ُمكمِّ يكن ولم السابقة، املذاهب
البناء إن نقول: أن وسعنا يف كان السابق التشبيه استخدمنا إذا فإننا هنا ومن جديدة.
البناء هذا سكان فإن ذلك عن وفضًال أفقيٍّا. امتداًدا يمتد إنه بل أعىل، إىل يَرتفع ال الفلسفي
جديدة؛ طوابق من له ظهرت مهما فيها مقيمني يظلون بل القديمة، طوابقه يرتكون ال
املشتغلني يجعل الرتاكمية، الصفة إىل — الفلسفة ميدان يف — املعرفة افتقار ألن ذلك
ثم ومن الحديثة؛ التيارات أهمية عن تقل ال أهمية القديمة تياراتها يف يجدون بالفلسفة

لدراستهم. دائًما موضوًعا تظل
وال القديم، الفن نتذوق نظلُّ أننا بمعنى أفقيٍّا، ينمو فالفن الفن؛ عن يُقال هذا ومثل
إليها النظر أو القدماء الفنانني أعمال عن التخيل يَعني جديد فن ظهور أن أبًدا نتصور
جديد اتجاه أيَّ أن يعني ال األفقيَّ النمو هذا فإن الحال وبطبيعة فحسب، تاريخي بمنظور
مرتبط الفنية االتجاهات ظهور إن إذ سابق؛ عرص أي يف يظهر أن يمكن كان الفن يف
باألوضاع أعني منها؛ اتجاه كلُّ فيها يَظهر التي اإلنسانية األوضاع بمجموع وثيًقا ارتباًطا
حق االتجاه هذا يُْفَهَم أن يُمكن ال بحيث إلخ، … واملادية والروحية والثقافية االجتماعية
معارص لفنٍّ تذوَُّقنا أن هو يعنينا الذي ولكن فيه، ظهر الذي التاريخي سياقه يف إال الفهم
يف متعة تجد التي اإلنسانية الروح وأنَّ املاضية، العصور فنون نتذوق أن من يمنعنا ال
القديم؛ تنسخ أن أبًدا تُحاول وال السابقني، أعمال يف مماثلة متعة تجد حديثة فنية أعمال

محله. ليحلَّ ظهر جديًدا هناك ألن
تحلُّ جديدة علمية نظرية كل إنَّ إذ يختلف؛ األمر فإن العلمية، املعرفة حالة يف أما
يُمثِّل الذي الوضع هو عرص أي يف العلماء يَقبله الذي والوضع القديمة، النظرية محل
— تُصبح السابقة العلمية والنظرية عرصسابق، أي يف ال العرصبعينه ذلك يف العلم حالة
ومن نفسه، العالم ال العلم خ مؤرِّ تهمُّ إنها أي «تاريخيٍّا»؛ شيئًا — الجديد ظهور بمجرد
ومقرُّهم ُمستمر، ل تنقُّ حالة يف هم — قبل من قلنا كما — العلمي البناء سكان فإن هنا

االرتفاع. عن واحدة لحظة يكفُّ ال بناء يف الطوابق أعىل هو
أنها هي العلمية، للحقيقة أساسية خاصية عن هذه «الرتاكمية» سمة لنا وتكشف
يف وصل قد العلم أن وقت أي يف بدا ومهما التطور، عن تكفُّ ال العلمية فالحقيقة نسبية؛
ويستعيض الرأي هذا يتجاوز ما رسعان التطور فإنَّ مستقر، نهائي رأي إىل معني موضوع

جديد. برأي عنه
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ميدانها، يف األخرية الكلمة هي «نيوتن» فيزياء أن معني— وقت للناس—يف بدا وهكذا
جاءت ثم الزمان، من قرنني من يقرب ما االعتقاد هذا ودام ُمطَلقة، حقيقة عن تُعربِّ وأنها
حقيقة يَُعدُّ كان ما أن وأثبتَت وتجاوزتها داخلها، يف نيوتن فيزياء فابتلعت أينشتني فيزياء

وأعم. منها أوسع نظرية حاالت من حالة أو نسبية، حقيقة إال الواقع يف ليس مطلقة
الحاالت بعض ففي العلمية؛ للحقائق املميِّز الرتاكم طبيعة عن لنا يكشف املثل هذا
تكون ال الحاالت معظم يف ولكن تلغيها، أو وتنسخها القديمة محل العلمية النظرية تحل
تستطع لم جديدة أبعاد عن وتَكِشف توسعها وإنما القديمة، يلغي بديًال الجديدة النظرية
الجديد، يف متضمنًا القديم يكون وهكذا حسابًا. لها تعمل أو ها تُفرسِّ أن القديمة النظرية
نقطة يستمد وإنما الشوط، أول من طريقه يبدأ عقًال — كالفيلسوف — العالم يكون وال

غريه. توقف حيث من بدايته
يصفوها للبعضأن جاز فكيف النحو، هذا عىل نسبية العلمية الحقيقة كانت إذا ولكن
بذلك ونعني «نسبية»، بأنها الفنية وأذواقنا االنفعالية مشاعرنا نَِصف إننا «مطلقة»؟ بأنها
اآلخرين، عىل — مثًال — يفرضذوقه أن أحد حق من ليس وأنه آلخر، فرد من تختلف أنها
االختالفات نطاق تتجاوز ال أنها بمعنى «مطلقة»، إنها الِعلمية الحقيقة عن نقول ولكننا
لكي حدة، عىل عقل لكل الجزئية الحدود تتخطى بل معينة، بظروف تتقيَّد وال األفراد، بني
عمل عىل حكمنا طريقة بني التفرقة وهذه عام. بوجه إنساني عقل كل عىل نفسها تفرض
االعتقاد بني ق نوفِّ إذن فكيف صحيحة، تفرقة هي العلمية بالحقيقة اقتناعنا وطريقة فني
أنها من قليل منذ قلناه ما وبني مطلقة العلمية الحقائق بأن — صحيح إنه قلنا الذي —

نسبية؟
وتفرض الظواهر كل عىل تصدق الخاص— إطارها يف — العلمية الحقيقة أن الواقع
أكسجني من يتكون املاء إنَّ نقول: فحني ُمطَلقة. تكون املعنى وبهذا عقل، كل عىل نفسها
بل االختبار، هذا عليها أجرينا التي املاء كمية بذلك نعني ال ،٢ إىل ١ بنسبة وهيدروجني
أُْجِرَي الذي الشخص عقل إىل الحقيقة هذه ه نُوجِّ وال اإلطالق، عىل املاء من كمية أية نعني
أمالًحا ما يوم يف نكتشف قد ولكننا عام، بوجه عقل كل إىل بل فحسب، االختبار هذا أمامه
الحكم فيُصبح الذري) املجال يف (امُلستخَدم الثقيل» «املاء نصنع أو ضئيلة، بنِسبة املاء يف
يف يصدق أنه بمعنى بل آخر، إىل شخص من يتغريَّ أنه بمعنى ال نسبيٍّا، السابق العلمي
يكون قد الخاص اإلطار وهذا تعديله، من بد ال كان اإلطار هذا تغريَّ وإذا الخاص، إطاره
يظل التي األجسام، أوزان يف الحال هي كما العلمية، الحقيقة فيه تَصُدق الذي املجال هو
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كما القمر، مجال إىل نُِقَلت إذا تختلف ولكنها األرضية، الجاذبية إطار يف صحيًحا مقدارها
تظل للعلم الحايل املستوى عن تعرب التي الحقيقة أن بمعنى زمنيٍّا، اإلطار هذا يكون قد
تعارض هناك يكون وبذلك الراهنة، معرفتنا حدود يف الجميع عىل وتفرضنفسها صحيحة
يعربَّ ما كثريًا املطلقة الحقيقة إنَّ بل مطلقة، إنها قولنا وبني للحقيقة، النِّسبي الطابع بني
عكسيٍّا تناسبًا يتناسب الغاز ضغط إنَّ نقول: عندما يحدث كما نسبية، بعبارات عنها
مطلقة، القانون هذا يف تصبح ذاتها «النسبة» ف كلفن؛ بمقياس مقيسة حرارته درجة مع
يف «الرتاكمية» صفة فإن وهكذا باستمرار. فيها مختلفة والحرارة الضغط قيَم كانت وإن

تناقض. أي دون للعلم امُلطَلق والطابع النسبي الطابع بني تجمع العلمي التفكري
عىل للرد مفتاًحا إلينا تقدم التي هي العلم بها يتَّسم التي «الرتاكمية» السمة هذه
االنتقاد وهو العلم، إىل — الخصوص وجه عىل الرشقية بالدنا يف — توجيهه يُشبع انتقاٍد
الشائع فمن بالنقصان؛ العلمي والعقل العلمية املعرفة يتَّهم لكي العلم تطور يستغل الذي
وألنه محدودة، حقائقه وألن ، متغريِّ ألنه العلم عىل الرجعية العقليات أصحاب يحمل أن
التفسري من أخرى أنواع أمام الباب يفتحون بذلك وهم كثرية، ظواهر تفسري عن يعجز
اإلطالق، عىل للعلم اتهاًما ليس هذا أنَّ األمر وواقع له، امُلعادية أو العلم نطاق عن الخارجة
العلم، سمات من أساسية سمة عن بالفعل تُعربِّ بذلك كنت ، متغريِّ العلم إنَّ قلَت: فإذا
أن عندئذ تَفرتض إذ فاحًشا؛ ً خطأ بذلك تُخطئ فإنك نقص عالمة التغريُّ هذا اعتربت وإذا
وصل أنه واعتقاده لحظة، أية يف العلم ثبات أن مع «ثابتًا»، يكون أن بد ال الكامل العلم
الذي هو املجال هذا يف الثبات فإن ثم ومن وموته؛ نهايته إال يعني ال االكتمال، حد إىل
من مظهر هو إنما حيويته واستمرار دائبة، حركة العلم إن نقص. عالقة يَُعدَّ أن يَنبغي
ذاته. مبدعه حياة توقفت إذا إال العلم هذا يتوقف ولن أبدعه، الذي اإلنسان حيوية مظاهر
الضعف، عىل ال القوة عىل دليل هو املستمر والتحسني «التقدم» شكل يَتَّخذ الذي والتغيري
الحاالت من كثري يف الجديدة النظرية أن بدليل العلمي، التغري طابع هو هذا أن املؤكد ومن
قلنا كما منها أوسع نطاق عىل الظواهر وتُفرسِّ وتتجاَوزها، داخلها يف القديمة تَستوِعب

قبل. من
أي «الرتاكم»؛ شكل يتَّخذ ها تغريُّ ولكن ا، حقٍّ ة متغريِّ العلمية املعرفة أنَّ القول وُمجَمل
باستمرار، يتسع العلم من تنبعث التي املعرفة نطاق فإن ثم ومن القديم؛ إىل الجديد إضافة
العلم انتقال يكن لم هنا ومن باستمرار. ينكمش العلم يُبدِّده الذي الجهل نطاق أن كما
يف يَكُمن إنما النقص إن بل فيه، النقص عالمات من عالمة الدوام عىل جديدة مواقع إىل

وامُلكتمل. الثابت العلم هو الصحيح العلم أن ر تتصوَّ التي القارصة النظرة تلك
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واقع يف — إنه العلمية؟ املعرفة به تتَّسم الذي الرتاكم هذا يسري اتجاه أي يف ولكن
نفسها، الظواهر بحث يف التعمق اتجاه أعني واألفقي، الرأيس االتجاهني؛ يف يسري — األمر

جديدة. ظواهر بحث إىل واالمتداد التوسع واتجاه
ففيه — عموديٍّا أو رأسيٍّا اتجاًها يَه نُسمِّ أن نستطيع الذي — األول االتجاه عن أما
وبعد جديد منظور من ولكن بََحثََها أْن له سبق التي الظواهر نفس بحث إىل العلم يعود
بخصائص بدأ — مثًال — املادة يف والكيميائي الفيزيائي فالبحث فيها؛ جديدة أبعاد كشف
العلم تقدم وبازدياد املادية، نا حواسِّ إدراك مستوى عىل أي يوميٍّا؛ معها نتعامل كما املواد
ألقت للمادة جديدة مستويات فُكِشَفت ًقا، تعمُّ نفسها الظواهر يف األبحاث مستوى ازداد
مستوى إىل البحث وانتقل والكيميائي، الفيزيائي العالم ظواهر عىل الضوء من مزيًدا
نفسها. الذرة مكوِّنات أدق مستوى أي الذري؛ دون مستوى إىل ثم والذرات، الجزيئات
من مزيًدا لنا وتُتيح ِدقًة، تزداد مستويات إىل الهام امليدان هذا يف يتعمق العلم زال وما
— القول يُمكن إذ بدورها؛ اإلنسانية العلوم عىل هذا ويَنطِبق املادي، العالم عىل السيطرة
النفس يف أبعاد إىل للتغلغل محاَولة هو فرويد عند النفيس التحليل إن — املثال سبيل عىل
يتناول كان الذي التقليدي، النفس علم عليها يقترص كان التي تلك من أعمق البرشية
تُقدم التي الواعية والتربيرات بالتعديالت ويقتنع الخارجية، ملظاهِره وفًقا اإلنسان سلوك
ال خفية، شعورية ال دوافع «الواعي» التربير هذا وراء من أن يُدرك أن دون السلوك، لهذا

متعمقة. تحليل بعملية تُستخلص وإنما عنها، يفصح أن اإلنسان يريد
العلم اتجاه فهو — أفقيٍّا يُسمى أن يُمكن الذي االتجاه وهو — الثاني االتجاه وأما
هي الظواهر، من محدود بنطاٍق بدأ العلم ألن ذلك جديدة؛ ميادين إىل واالمتداد التوسع إىل
كثرية ميادين أنَّ حني عىل العلمي، البحث لقواعد خاضعة أنها يُعتقد كان التي وحدها
آخر أن إىل الصدد هذا يف نشري أن وحسبنا العلم، يتناولها أن من أقدس أو أعقد تَُعدُّ كانت
مثل منهجية، بطريقة اإلنسان تدرس التي العلوم مجموعة كانت الظهور ترتيب يف العلوم
دراسة فكانت ذلك قبل أما عرش. التاسع القرن يف َظَهَرا اللذَين النفس وعلم االجتماع علم
عظيمة بحقائق — شك بغري — تزودنا كانت التي الفلسفية الت للتأمُّ مرتوكة اإلنسان
تَرتِكز وال عبقرية استبصارات شكل تتَّخذ كانت الحقائق هذه ولكن اإلنسان، عن القيمة
العلم بأن طويًال سائًدا ظلَّ الذي االعتقاد هو لذلك الرئييس والسبب منهجية، دراسة عىل
التي الخاصة وقداسته حركته له املجال هذا وأن اإلنسان، مجال من يقرتب أن يستطيع ال

العلمية. بالدراسة «تُنتهك» أن يصحُّ ال
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موضوع هو واإلنسانية الطبيعية العلوم به ظهرت الذي الرتتيب مسألة أن والواقع
الذهن إىل يتبادر ما أول ألن ذلك قليًال؛ فيه نستطرد بأن جديًرا يجعله ما األهمية من له
نفِسه، بمعرفة يبدأ العلمية املعرفة ممارسة يف يبدأ عندما اإلنسان أن هو الصدد، هذا يف
ُمبارشًة املالحظة فيه تكون الذي امليدان وهو إليه، امليادين أقرب هو هذا أن أساس عىل
العالم بدراسة له يَسمح ما النضج من لديه يُصبح لنفسه دراستُه تَكمل أن وبعد بحق،
التي — والترشيعات والعقائد والفلسفات اآلداب أن الرأي هذا يُعزِّز كان وربما الخارجي،
بزمن التجريبي العلم قبل ظهرت قد — اإلنسان معرفة أشكال من ا وهامٍّ قديًما شكًال تعد

طويل.
كان لنفسه اإلنسان معرفة اتخذته الذي األوَّيل الشكل هذا أنَّ هي األمر حقيقة ولكن
بل اإلنسان، بدراسة العلم يبدأ أن بالفعل املمكن من يكن ولم العلمي، الطابع عن بعيًدا
يف بالفعل حدث ما هو هذا كان ولقد الخارجية، الطبيعة بدراسة يبدأ أن املعقول كان
تظَهر ولم «طبيعية»، مذاهب األوىل الفلسفية املذاهب كانت القديم العالم ففي التاريخ؛
األيونية باملدرسة الفلسفة بدأت وهكذا ر، ُمتأخِّ وقٍت يف إال اإلنسان تتناول التي املذاهب
السفسطائيون يظهر أن قبل الطبيعي، العالم عىل أبحاثها تركَّزت التي إلخ، … والذرية
الحديث العرص ويف لفلسفاتهم. ا هامٍّ موضوًعا اإلنسان جعلوا الذين وأفالطون، وسقراط
علميٍّا اإلنسان دراسة تَلحقها ولم مكثَّفة، بطريقة الطبيعة بدراسة العلمية النهضة بدأت
تبدو كانت وإن — اإلنسان دراسة إن إذ ُمستغَرب؛ غري أمر وهذا األقل، عىل قرنني بعد إال
األمر واقع يف هي مبارش— نحو عىل لنفِسه اإلنسان بمعرفة تتعلَّق ألنها مناًال وأسهل أقرب
وألنَّ الداخيل، كياننا يف مقدسة نعتربها أموًرا تمس ألنها الطبيعة؛ دراسة من بكثري أعقد
دراسة يف الحال عكس عىل والتشابك، التعقيد شديدة فيها والنتائج األسباب بني العالقة

للتحديد. قابل واحد خطٍّ يف دائًما العالقة هذه تسري حيث الطبيعة؛
ودراسة الطبيعة دراسة اتجاَهي أعني — االتجاَهني يف التطور فإنَّ حال أية وعىل
التي األوىل املحاوالت ففي قاطًعا؛ امليداننَي بني الفاصل يكن ولم متداخًال، كان — اإلنسان
بنفسه، الطبيعة تشبيه إىل يلجأ اإلنسان كان الطبيعة، فهم أجل من البرشي العقل بذَلها
يف نظري لها والحيوية النفسية أحواله أن ر فيتصوَّ داخله، يف يحدث ما خالل من وفهمها
الزمن دار الحديث العرص ويف اإلنسان، يسلك كما تسلك الطبيعة وكأن الطبيعة، حوادث
أصبحت البرشية؛ الظواهر مثال عىل تفرسَّ الطبيعية الظواهر كانت أن فبعد كاملة؛ دورة
يف ذلك وظهر الطبيعة، مثال عىل تتمُّ — الحديثة االتجاهات من كثري يف — اإلنسان دراسة
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كما طبيعية، ظواهر كانت لو كما االجتماعية للظواهر وخلفائه كونت» «أوجست تصور
السلوك يفرسَّ حيث عام؛ بوجه النفس علم يف التجريبية واملدارس «السلوكيني» عند ظهر
املتعلقة الظواهر أصبحت وهكذا الطبيعية. األفعال ردود من سلسلة كان لو كما اإلنساني
الطبيعة إىل تنتمي ظواهر كأنها تُْدَرس اإلنسان) (أعني روح أو ونفٌس حياة له بكائن
لو كما تَُفرسَّ — القديمة العصور يف — الجامدة الطبيعة ظواهر كانت أن بعد الجامدة،

ُروح. أو ونفس حياة ذات كانت
الدوام عىل يقتحم وأنه وأفقيٍّا، رأسيٍّا ويمتدُّ ع يتوسَّ العلم أن كله هذا من يَعنينا والذي
عرش الثامن القرن فحتى الالعقلية، للتفسريات أو للخرافات مرتوكة قبل من كانت ميادين
اإلنسان، عىل رشيرة ُروح تسلُّط عن ناتج أنه عىل املرضالعقيل إىل تنظر ذاتها أوروبا كانت
من كثري ويف منه، الرشيرة الروح هذه إخراج بهدف شديدة بقسوة املريض تُعامل وكانت

موته. إىل تؤدِّي القسوة هذه كانت الحاالت
ويف ته صحَّ يف البرشي العقل ميدان — بدوِره امليدان هذا يَقتِحم العلم أخذ وبالتدريج
قبل، من العلم عىل محرَّمة كانت أرضجديدة إىل العلمية املعرفة رقعة وامتدَّت — مرضه

االتجاهات. جميع يف ع يتوسَّ العلم أن تُثِبت وكلها عديدة، ذلك عىل واألمثلة
متعة يجدون الذين أولئك عىل مفحًما ا ردٍّ يتضمن التوسع هذا إنَّ نقول أخرى ومرة
يستطع لم كثرية ميادين هناك أن أساس عىل بالقصور، البرشي العقل اتهام يف خاصة
الطويل تاريخه يف العقل مسار تأملوا لو هؤالء ألن ذلك يَقتحمها؛ أن اآلن حتى العقل هذا
عصوًرا أن ألدركوا — وحدها فيها يعيشون التي اللحظة عىل تقترص ال — شاملة بنظرة
ولكن معيَّنة، ميادين اقتحام عن العلمي العقل بعجز قاطًعا إيمانًا تؤمن كانت قبلنا كثرية
بليغة؛ عربة منه يستخلصوا أن ينبغي درس وهذا خطأهم، لهم أثبت ما رسعان التطور
اليوم نتصور التي امليادين من كثريًا وأن باطراد، يسري البرشية املعرفة يف ع التوسُّ أن وهي
املستقبل يف املنظَّمة العلمية للدراسة موضوًعا تُصبح سوف العلم متناول عن بعيدة أنها

البعيد. أو القريب

التنظيم (2)

نوع ولكن انقطاع، بال عقلنا ويعمل تفكرينا، يستمر الواعية حياتنا من لحظة كل يف
دون يعمل يظل الذي التفكري هذا من ضئيًال قدًرا إال يمثل ال «علميٍّا» يه نُسمِّ الذي التفكري
وإنما منظمة، منهجية بطريقة تعمل ال نشاطها من كبري جزء يف عقولنا ألن ذلك توقف؛
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عىل فعل رد مجرد نشاُطها يكون ما وكثريًا والعفوية، التلقائية إىل أقرب بطريقة تسري
ونتصور بأنفسنا ننفرد حني إننا بل تدبر، أو تخطيط أي دون تواجهها التي املواقف
األفكار وتَتداعى عشوائية، بطريقة موضوع إىل موضوع من نَنتقل ما كثريًا «نُفكِّر»، أننا
مع يظلُّ ولكنه يقظة، حلم أو رشوًدا هذا ي فنُسمِّ تنظيم، أي من طليقة حرة ذهننا يف
ولذلك ومريح؛ سهل املنظَّم غري الطليق التفكري هذا ومثل التفكري، أشكال من شكًال ذلك
منه نجعل أو به، ُقمنا ملجهوٍد تخفيًفا أو الحياة ضغط من هربًا له نَستسِلم ما كثريًا فإننا

الشاق. العقيل العمل مراحل بني مريًحا «فاصًال»
حرًة تسري أفكارنا نرتك ال إننا أي التنظيم؛ صفاته أهم فمن العلمي التفكري أما
أجل من مقصوًدا جهًدا ونبذل وعي، عن ونُنظِّمها محدَّدة، بطريقة نُرتِّبها وإنما طليقة،
يَنبغي التنظيم هذا إىل نصل ولكي بها، نفكِّر التي للطريقة ممكن تخطيط أفضل تحقيق
إلرادتنا تفكرينا إخضاع نتعوَّد أن ويجب الشائعة، اليومية عاداتنا من كثري عىل نتغلَّب أن
خاص، مران إىل تحتاج شاقة أمور وكلها نبحثه، الذي املوضوع يف عقولنا وتركيز الواعية،

املستمرة. املمارسة وتَصُقلها
— فإنه العقلية، ممارستنا ألسلوب أو تفكرينا لطريقة تنظيًما العلم كان إذا ولكن
حياتنا تنظيم عىل نقترص ال العلم يف إننا أي الخارجي؛ للعاَلم تنظيم — ذاته الوقت يف
بالحوادث ميلء العالم هذا ألن ذلك أيًضا؛ بنا املحيط العالم تنظيم بل فحسب، الداخلية
مجموعة والتعقيد التشابك هذا من نَستخِلص أن العلم يف وعلينا واملتداخلة، املتشابكة
جزءًا تحتل وال جاهزة، إلينا تأتي ال الوقائع وهذه الخاص، ميداننا يف نا تُهمُّ التي الوقائع
يف مهمتنا إنَّ بل «الفيزياء»، أو «الكيمياء» اسمها بطاقة عليه أُلصقت العالم من منفصًال
يهمنا ما د املعقَّ الكل ذلك من نَنتقي أن من يمكننا الذي التنظيم بهذا نقوم أن هي العلم

الخاص. ميداننا يف
الطبيعية؛ العلوم ميدان عىل ينطبق مثلما اإلنسانية العلوم ميدان عىل ذلك ويَنطِبق
القرن يف العربي العالم تاريخ عن كتابًا مثًال وليكن — التاريخ يف كتابًا املؤرِّخ يؤلف فحني
— التعقيد شديد الواقع بني من — يختار أن هي شاقة، ة مهمَّ أمامه تكون — العرشين
ال ولكنه ماضية، فرتة إىل الحياة إعادة هي املؤرخ ة مهمَّ ألن ذلك بحثه؛ مجال يف ه يهمُّ ما
حياة وقائع إىل بذهنه يعود فحني تعقيدات، من فيه ما وبكل املايضكامًال يعيد أن يستطيع
حياة املتشابكة؛ املعقدة الظواهر من ألوًفا يجد بحثه؛ يتناولها التي الفرتة يف العربي العالم

22



العلمي التفكري سمات

االجتماعية حياتهم أخالقهم، عاداتهم، وترفيههم، ومأكلهم ملبسهم طريقة اليومية، الناس
من الهائل الخضمِّ هذا من ينتقي أن وعليه إلخ، … السياسية عالقاتهم واالقتصادية،
يُدخل أن عليه إن أي جانبًا؛ عداه ما ويرتك بحثه، موضوع يف ه يُهمُّ ما املختلفة الظواهر

العلم. مهمة هي وتلك أصًال، منظم غري واقع يف التنظيم
التفكري أنواع من نوع فكل وحده، العلم عىل ُمقترصة تبدو ال ِسمة التنظيم أنَّ عىل
األساطري إنَّ بل التنظيم. من بنَوع يتَّصف — للعلم تفسري تقديم إىل يهدف الذي — الواعي
تَفرتض وحني الكون، يف الظاهرية الفوىض وراء من معينًا نظاًما تُوِجد أن تُحاول ذاتها
طريق عن — تسعى فإنها الطبيعة، ظواهر من ظاهرة كل وراء خفية أرواح أو آلهة وجود
وحني الظواهر، يف التنظيم أشكال من شكٍل إيجاد إىل — الشخصية الكائنات هذه ابتداع
يف نظام وجود فكرة كانت األسطوري التفكري محلَّ ليحلَّ ذلك بعد الفلسفي الفكر ظَهر
إىل اليونانيني نظرة إنَّ بل اليونانية. الفلسفة حولها دارت التي األفكار أهم من الكون
مبنيًة كانت — الكون عن للتعبري cosmos للفظ استخدامهم عنها عربَّ التي — الكون
كل يؤدِّي والذي بالعقل، فهمه يمكن الذي والنظام واالنسجام التواُفق فكرة عىل أساًسا
محدودة، غايات تحقيق نحو بأكمله ويسري املنظم، الكل داخل معناها لها وظيفة فيه يشء
تصوُّر وبني اليونانيون، ره تصوَّ الذي ق املنسَّ الكون ذلك بني هائًال االختالف كان هنا ومن
الديني الفكر يف أما للغائية. ا مضادٍّ آليٍّا تصوًرا صميمه يف كان الذي للكون، الحديث العلم
وجود من يتخذون والالهوتيِّني الكالم علماء من كثريًا إنَّ بل أساسية، النظام فكرة فإن
تصور يستحيل وهكذا قدرته. مظاهر من هللاومظهًرا وجود أدلة من دليًال الكون يف النظام

يشء. كل عىل قادًرا الخالق دام ما منظمة غري أو عشوائية بطريقة العالم
تفسري إليجاد محاولة كل يف ترتدَّد فكرة هي العالم يف «نظام» وجود ففكرة وإذن
يختلف فيم األصح: عىل أو الصدد؟ هذا يف العلم به يأتي الذي الجديد هو فما للعالم،
التفكري أنماط يف يَظهر الذي التنظيم ذلك عن العلمي التفكري يقتضيه الذي التنظيم

للعلم؟ امُلغايرة
البرشي العقل يخلقه — العلم به يقول كما — التنظيم أن يف األسايس االختالف إنَّ
— العالم أن حني عىل املعرفة، اكتساب يف الدءوب امُلتواصل جهده بفضل العالم يف ويَبعثه
الفلسفي التفكري ويف األسطوري التفكري ففي بذاته؛ ُمنظَّم — األخرى التفكري ألنماط وفًقا
أما هو. كما له يتأمَّ أن إال البرشي العقل عىل وما العالم، يف بالفعل موجوًدا النظام نجد
غري ذاته يف هو عالم يف النظام يبعث الذي هو البرشي العقل هذا فإنَّ العلمي التفكري يف
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تقدَّمت وكلما اآللية، مساَره تَسود وإنما لغايات، وفًقا يسري ال العلم نظر يف فالكون منظَّم؛
إن أي العالم؛ يف العشوائي الحوادث مسار يف النظام من مزيًدا نَبتِدع أن استطعنا املعرفة
وليس بلوغها، أجل من العلم يسعى التي النهاية نقطة هو — باالختصار — املنظَّم الكون

بدايته. نقطة
وامُلفتِقرة دة واملعقَّ امُلتشاِبكة الطبيعة ظواهر يف النظام هذا العلم ق يُحقِّ كيف ولكن
— محدَّد طريق أي — method «منهج» اتِّباع هي ذلك إىل وسيلته إنَّ التنظيم؟ إىل بذاتها
وسعنا يف إنَّ حتى العلم، يف أساسية صفة هذه «املنهجية» وصفة واعية. خطة عىل يَعتِمد
نُميِّزه وبذلك منهجية، معرفة صميمه يف العلم إنَّ فنقول: طريقها، عن العلم نعرف أن
نقول أن ونستطيع والتنظيم، التخطيط إىل تَفتِقر التي األخرى املعرفة أنواع عن بوضوح
التي والنتائج املعرفة هذه مضمون أما علمية، معرفة كل يف الثابت العنرص هو املنهج إنَّ
هذه يف كنا وإنجازاته نتائجه خالل من العلم عرَّفنا فإذا مستمر. تغري ففي إليها تصُل
حينئٍذ نَرتِكز فإنا منهجه خالل من العلم عرَّفنا إذا أما ثابتة، غري أرض عىل نقف الحالة

النتائج. ت تغريَّ مهما باقيًا يظلُّ الذي هو املنهج ألن ُصلبة؛ أرض عىل
مناهج للِعلم أن بمعنى يُْفَهم قد العلم يف الثابت العنرص هو املنهج بأن القول أنَّ غري
فهي بالفعل؛ ة متغريِّ العلم مناهج إن إذ العلم؛ حقيقة عن يُعربِّ ال فهم وهذا ، تتغريَّ ال ثابتة
مثًال فالكيمياء العلم؛ بتقدُّم مناهجها ت غريَّ العلوم من كثريًا ألنَّ العصور؛ حسب تتغريَّ أوًال
شأن ال خالًصا تجريبيٍّا علًما بدايتها يف كانت أن بعد الرياضية األساليب عىل اعتماًدا تزداد
علم يف املتَّبع املنهج إنَّ إذ ذاته؛ العلم لنوع تبًعا تتغريَّ املناهج فإنَّ كذلك بالرياضيات، له
يُمكن ال وهكذا طبيعي، علم يف يُتبع الذي ذلك عن مختلًفا يكون أن بد ال اإلنسان يَدرس
الصحيح من يظلُّ ذلك ومع إطالقها، عىل الِعلمية للمعرفة ثابت واحد منهج بوجود القول
عىل للعلم امُلالزم العنرص هو — إليها يَِصل التي النتائج أو النظريات ال — العلم منهج أن
تفكري كل يف أساسية سمة — املنهج هذا كان أيٍّا — معنيَّ منهج وجود أنَّ بمعنى الدَّوام،
ومع متخبًِّطا، عشوائيٍّا بحثًا وليس معينة، لقواعد يَخضع بحٌث هو العلمي فالبحث علمي؛
هو منهجية لقواعد الخضوع مبدأ فإن باستمرار، للتغيري قابلة القواعد هذه بأن اعرتافنا

العلمية. املعرفة تُميِّز أساسية صفة
وإضافات األوائل روَّاده جهود بفضل — الحديث العلم استطاع فقد حال أيَّة وعىل
العلمية، بالدراسة بعيد حدٍّ إىل يرتبط أصبح منهًجا لنفسه يُطور أن — الالحقني العلماء
أن — العلم يف املنهجي التنظيم صفة عن الكالم معرض يف ونحن — املفيد من ولعلَّه
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للعلم، ره تصوُّ يُمكن الذي الوحيد املنهج بوصِفه ال املنهج، هذا عن موجزة كلمة نقول
دون الطبيعي، العلم ميادين يف العلمية الدراسة عىل غالبًا أصبح الذي املنهج بوصفه ولكن

املستقبل. يف ممكنة أخرى تطورات أيَّة استبعاد

بحثها، يراد التي الطبيعية للظواهر منظَّمة مالحظة بمرحلة يبدأ العلمي فاملنهج (١)
وعزل وانتقاء اختيار عملية — قبل من قلنا كما — تَفرتض املالحظة هذه أن شك وال
معها تتَشابك التي األخرى الوقائع ألوف بني من عمله ميدان يف الباحث تُهمُّ التي للوقائع
لنوع وفًقا متعدِّدة زوايا من تناولها يُمكن الواحدة الظاهرة أو الواقعة إنَّ بل الطبيعة، يف
اهتمامنا ركزنا إذا فيزيائية ظاهرة بوصفها تُدرس أن يُمكن الحجر فقطعة العالم؛ اهتمام
أو املعادن بتحليل كيميائيٍّا تُدرس أن ويمكن ثقلها، أو سقوطها طريقة أو حركتها عىل
الصخرية الطبقة بتحديد جيولوجيٍّا تُْدَرس كما فيها، موجودة تكون أن يمكن التي األمالح

إلخ. … الجيولوجي وعرصها إليها تنتمي التي
العلم يف تُستخدم ما نادًرا املبارشة الحسية املالحظة أن بالذكر الجدير ومن (٢)
العلماء، إليها يلجأ التي الوسيلة هي كانت الحديث العرص أوائل يف أنها صحيح املعارص.
ذلك ولكن الواقع، عن معلومات جمع أجل من بيكون؛ مثل الِعلم فالسفة إليها يدعو والتي
مثال وأبسط الحديثة، والرصد امُلالحظة أجهزة تُكتشف أن قبل السائد الوضع هو كان
عىل اعتماًدا أقلَّ أصبحت طبيٍّا املتقدمة البالد يف للمريض الطبيب مالحظة أنَّ ذلك عىل
أو القلب، رضبات تسجيل يف الدقيقة األجهزة عىل اعتماُدها وازداد األذن، سماعة أو اليد
مالحظات فإن كذلك األشعة. من الجديدة األنواع عىل أو داخلية، بكامريات التصوير عىل
ومضات أو ات مؤرشِّ قراءة طريق عن تتمُّ بل العيننَي، عىل تَعتِمد تَُعد لم الفيزياء عالم
يَُعد لم الجيولوجي أو الفلكي العالم فإن وباملثل التعقيد. شديدة إلكرتونية أجهزة داخل
املالَحظة مفهوم إنَّ أي الصناعية؛ األقمار تَلتِقُطها التي الصور عىل بل يراه، ما عىل يَعتِمد
من األوىل املراحل يف العلم عرفها التي الخام الحسية املادة تلك هي تَُعد فلم ، تغريَّ قد ذاته
ضخمة، سابقة جهود إىل تحتاج التعقيد، شديدة عملية أصبحت وإنما الحديث، ره تطوُّ
دة؛ املعقَّ األجهزة تَنُقلها التي «الصور» أو «القراءات» تفسري أجل من واسعة معلومات وإىل
خالصة، ية حسِّ ليست وهي رة، املتأخِّ خطواته مع متداخلة العلم يف األوىل الخطوة إنَّ أي

هامة. عقلية جوانب فيها بل
التحكم يفظروفيُمكن الظواهر توضع حيث التجريب؛ مرحلة املالحظة بعد وتأتي (٣)
شديد أمًرا بدورها العلمية التجارب أصبحت وقد أمكن، كلما الظروف هذه تنويع مع فيها،
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مرحلة تظلُّ بل العلم، يف النهائية املرحلة تُمثِّل ال ذلك مع ولكنها هذا، عرصنا يف التعقيد
تربط جزئية، قوانني املرحلة هذه يف إليها ل نتوصَّ التي النهائية القوانني ألن ذلك أولية؛
نُريد الذي املوضوع جوانب من محدود بجانب معرفة إلينا م وتُقدِّ وأخرى، ظاهرة بني
كلٌّ يبدو التي الجزئية القوانني من كبري عدد لدينا ن يتكوَّ التجارب مجموع ومن بحثه،
التجربة ألنَّ بينها؛ الربط عن عاجزين املرحلة هذه يف نظلُّ والتي اآلخر، عن مستقالٍّ منها

عام. طابع لها «نظرية» أية إىل نصل أن لنا تُتيح ال وحدها
الوصول تمَّ التي املتعدِّدة الجزئية القوانني بتلك العلم يَستعني التالية املرحلة ويف (٤)
استعان قد نيوتن فإن وهكذا واحدة. نظرية يف كلها ها فيضمُّ التجريبية، املرحلة يف إليها
من وغريهم وهيجنز وباسكال جاليليو تجارب طريق عن كشفها تمَّ التي القوانني بكل
قانون (أو الجاذبية نظرية هي عامة نظرية يف كلها يضَعها لكي عليه؛ السابقني العلماء

اللفظ). لهذا العام باملعنى الجاذبية
االستنباط إىل — العامة النظرية إىل الوصول بعد — العلم يلجأ الحاالت من كثري ويف (٥)
بأساليب — منها ويستخلص أوىل، مقدمة أو ارتكاز نقطة النظرية من يتَّخذ إذ العقيل؛
أخرى مرًة يقوم قد ذلك وبعد نتائج، من عليها يرتتب أن يُمكن ما — ورياضية منطقية
استخلصها التي النتائج هذه أن من ق يتحقَّ لكي — جديد نوع من — تجارب بإجراء
التي املقدِّمات كانت النتائج تلك ة صحَّ التجارب أثبتت فإذا صحيحة، واالستنباط بالعقل
أو كليٍّا يرفضها وقد مقدماته، يف النظر يعيد فإنه كذَّبَتها إذا أما صحيحة، عليها ارتكز
وضع عندما — أينشتني أن ذلك أمثلة ومن أعم؛ مبدأ يف إدماجها طريق عن حها يُصحِّ
— العلماء من وغريه هو بها قام سابقة جزئية وتجارب مالحظات عىل بناءً النسبية نظرية
لكي تجربة من بد ال وكان العقيل»، «االستنباط بطريقة عليها املرتتِّبة النتائج استخلص
الكسوف حالة يف التجربة هذه أُجريت وبالفعل الواقع، يف ق تتحقَّ النتائج هذه أن يُثبت
مقدمة أينشتني منها اتخذ التي النظرية صحة وأُثبتت ،١٩١٦ عام يف حدثت التي الشميس

الستنتاجاته.

من — للعلم الحارض التطور ضوء يف — به امُلعرتف العلمي املنهج يَسري وهكذا
العنرص إنَّ أي أخرى؛ مرًة التجارب وإىل العقيل االستنتاج إىل ثم التجارب إىل املالحظات
فيه نتقيد الذي — االستقراء أنَّ كما ومتبادالن، ُمتداخالن العقيل والعنرص التجريبي
الظواهر هذه متخطِّني عقولنا فيه نستخدم الذي — واالستنباط — املالحظة بالظواهر
فالتجريبية اآلخر؛ عن بديًال أحدهما يَُعدَّ أن يمكن وال بدورهما، يتداَخالن — املالحظة
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أغلب ويف واحد. طريق يف مرحلتان هما بل مستقلني، منهجني — العلم يف — ليسا والعقلية
الصيغة ذلك جانب إىل يكتسب ينضج وعندما تجريبيٍّا، ره تطوُّ بداية يف العلم يكون األحيان
منظمة، املعارفبطريقة من ممكن عدد أكرب يجمع األوىل املرحلة ففي االستنباطية؛ العقلية
إطار يف وتضعها املعارف هذه تُفرسِّ التي العامة املبادئ إىل يتوصل الثانية املرحلة ويف
بعد وانتقلت السادسعرش، القرن منذ األوىل التجريبية مرحلتها الفيزياء بدأت وقد د. موحَّ
تمرُّ — حاالتها معظم يف — كانت فربما اإلنسانية العلوم أما الثانية. املرحلة إىل قرنني
فيها تنضج التي للمرحلة انتظاًرا املعارف؛ فيها تُكدِّس التي التجريبية باملرحلة اآلن حتى

العامة. املبادئ أو القوانني اكتشاف حدِّ إىل
به وأعني العلمي، التنظيم مظاهر أهم يُعدُّ الذي املوضوع هذا عن موجزة ملحة تلك
وإنما ثابتًا، ليس إليه أرشنا الذي املنهج هذا أن أخرى مرة نؤكد أن بد وال املنهجي. البحث
مجاالت جميع عىل بالرضورة يَنطِبق ال أنه كما الراهنة، املرحلة يف العلم حالة يُمثِّل هو
أهم يف الحديث العرص يف العلماء يَتبعها التي للطريقة تلخيص هو بل العلمي، البحث

بحثهم. ميادين
القواعد؟ هذه يُتقن أن إال عليه فما عاِلًما يكون أن أراد إذا املرء أن ذلك يعني فهل
اتبعها التي للطرق العامة الخطوط نه نُلقِّ أن هذا عرصنا يف العالم لتكوين يكفي وهل
غري من كثري فيه يقع خطأ هذا أن الواقع كشوفهم؟ إىل يَِصلوا لكي عليه السابقون العلماء
ال — دقتها بلغت مهما — القواعد من مجموعة أية معرفة ألن ذلك العلم؛ يف صني املتخصِّ
هذا لتحقيق تواُفرها من بد ال أخرى رشوًطا هناك إن بل عامًلا، املرء من تجعل أن يمكن
أي يف فائدتها ثبتَت التي القواعد من ملجموعة آيل تطبيق مسألة ليست واملسألة الهدف،
فيلسوًفا إنَّ نقول أن ونستطيع بكثري، ذلك من وأْعَقد أوسع العلم إنَّ بل العلوم، من علم
بأهمية إيمانه إىل فنظر الخطأ، هذا يف وَقع قد «ديكارت» مثل جبارة علمية عقلية ذا
أن وأكَّد منهًجا، إال ليس العلم أن استنتج فقد ذلك) يف حق عىل (وهو الحلم يف املنهج
لهذه استخدامهم كيفية يف يتفاَوتون وإنما العقلية، استعداداتهم يف يتفاوتون ال الناس
القواعد من مجموعة وضع عىل اهتمامه ديكارت ركَّز ولذا الصحيحة؛ بالطريقة العقلية
يف مشكلة أية حلِّ إىل بواسطتها يهتدي أن — بدقة التزمها ما إذا — العقل يستطيع التي

العلم. ميادين من ميدان أي
لهذا يُصبح أن دون املنهجية القواعد أدقَّ يتبع قد املرء أن أثبتت التجارب ولكن
استعداد وهو — الذكاء ة وحدَّ التحصيل منها أمور إىل يحتاج العلم ألن ذلك عاِلًما؛ السبب
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تجاوز عىل قادًرا تجعله بل بالفنان، أشبه العالم تجعل التي املوهبة وتلك — طبيعي
األمر اقتىض إذا به الخاصة قواعده ووضع ميدانه يف عليها امُلتعاَرف املنهجية القواعد
املنهجية القواعد معرفة أهمية عىل إلحاحه يف العذر كلُّ لديكارت كان فقد ذلك ومع ذلك،
بهذه يهتدي الذي العقل عىل تستعيص لن مشكلة أيَّة أن تأكيده ويف العلمي، البحث يف
من للُمفكِّر فيه بد ال كان الذي الوقت ويف الحديث، العرص مطلع يف ظَهر إنه إذ القواعد؛
أن شك وال الحقيقة، بلوغ يف أمًال الجميع تُعطي العلمي للعمل صورة للباحثني يُقدِّم أن
تختلف العقلية والقدرات االستعدادات بأنَّ القائل الرأي ورفض املنهجية، القواعد تأكيد
التي الفكر أرستقراطية عىل ويقيض البحث، مجال الجميع أمام يَفسح آلخر، شخص من
املرحلة يف كانترضورية فكرية ديمقراطية محلها لتحلَّ الوسطى؛ العصور يف سائدة كانت

ديكارت. فيها ظهر التي التاريخية
الرئييس املظهر بوصفه العلمي املنهج عن الكالم عىل اقتَرصنا قد اآلن حتى كنا وإذا
مظهر إىل — أخرى سمة إىل نَنتِقل أن قبل — نشري أن الواجب فمن العلم، يف التنظيم لِسَمة
بحقائق يكتفي ال فالعلم العلمية؛ القضايا به تتصف الذي الرتابط هو العلمي، للتنظيم آخر
إىل فيه قضية كل فهُم يؤدي محكًما، نسًقا قضاياه من يُكوِّن أن يحرصعىل وإنما مفكَّكة،
خارجية، إضافة املوجودة الحقائق إىل تضاف ال جديدة ِعلمية حقيقة وكل األخريات، فهم
عن التخيل هذه اإلدماج عملية اقتَضت وربما موحًدا، كالٍّ معها ن تكوِّ بحيث فيها تُْدَمج بل
جديدة حقيقة ظهرت إذا أما الجديدة، الحقيقة مع تَتناَفر التي القديمة العنارص بعض
النظر إعادة يقتيض ذلك فإن بالفعل، املوجودة الحقائق نسق يف نَدِمجها كيف نعرف ولم
وهذا الجديدة، الحقيقة استيعاب عىل قادر جديد نسق تكوين أجل من بأكمله النسق يف
ظلَّ والذي نيوتن، كوَّنه الذي الفيزياء نسق يف النظر أينشتني أعاد عندما حدث ما بالفعل
وهي الضوء، يف وموريل» «ميكلسون لتجارب نتيجًة عام، مائتي طوال نهائية حقيقة يَُعدُّ
هذه النظر إعادة أسفرت وقد القديم. النسق يف إدماجها امُلمِكن من يكن لم التي التجارب
حاالته، من حالة بوصفه داخله يف القديم النسق يستوعب أرحب، جديد نسق تكوين عن
النسبية. نظرية هو الجديد النسق وهذا بكثري، منه أوسع تفسريًا يقدم بحيث ويتجاوزه
العلمي؛ البحث بداية نقطة عند مكانها تحتلُّ التنظيم صفة إنَّ القول يمكن وهكذا
يُكوِّن عندما البحث، هذا نهاية نقطة عند وكذلك منظَّم، ملنهج العالم اتِّباع يف تتمثَّل حيث
داخله. يف التناُفر من نوع أي يستبعد مرتابًطا نسًقا إليها ل يتوصَّ التي النتائج من العالم
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األسباب عن البحث (3)

الظواهر فهم استهدف إذا إال — الصحيح باملعنى — علًما لإلنسان العقيل النشاط يكون ال
إىل لنا توصَّ إذا إال — الكلمة لهذه العلمي باملعنى — مفهومة الظاهرة تكون وال وتعليلها،

هدفان: له األسباب عن البحث وهذا أسبابها، معرفة

إىل يدفعه الذي النزوع ذلك أو اإلنسان، لدى النظري امليل إرضاء هو األول الهدف (أ)
يف يوجد ال — نظري بأنه نَِصفه الذي — امليل هذا أن ولنُالحظ يشء، لكلِّ تعليٍل عن البحث
والتجربة الخربة عىل تعتمد كانت بأكملها حضارات فهناك متساوية؛ بدرجة الحاالت جميع
إرضاء إىل سعي دون الناجح، الترصف أو العملية الفائدة عن بالبحث وتكتفي املتوارثة،
تُشيِّد الحضارات هذه كانت وهكذا الظواهر. أسباب معرفة إىل الهادف االستطالع حبِّ
«النظريات» معرفة تُحاول أن دون دقيقة، بحسابات تجارتها يف تقوم أو ضخمة، مبانَي
املطلوب العلمي الهدف قت حقَّ أنها وحسبها الحساب، أو البناء عملية وراء من الكامنة
النتيجة»، «ببلوغ إال يهتمون ال أشخاًصا حولنا من نرى أن وسعنا يف إنَّ بل فحسب،
السؤال هذا يف رأوا وربما النحو، هذا عىل النتيجة كانت «ملاذا» يسألوا: بأن يَكرتثون وال
النتيجة بلوغ يف تؤخر ولن تُقدِّم لن عنه اإلجابة دامت ما الوقت، إضاعة تستحق ال حذلقًة

املطلوبة.
واهم؛ اعتقاد هو عميل تأثري لها ليس األسباب معرفة بأن االعتقاد هذا ولكن (ب)
أفضل، نحٍو عىل فيها نتحكم أن من تُمكِّننا التي هي الظواهر أسباب معرفة ألن ذلك
فمن واملمارسة؛ بالخربة إليها نصل التي تلك من بكثري أنجح عملية نتائج إىل ونصل
طويلة سلسلة ظهور أمكن انتقالها وكيفية الصوتية املوجات لطبيعة الدقيقة الدراسة
تعريب يف يُسمى كان ما أو أب»، («البيك األسطوانات والقط كالتليفون امُلخَرتَعات من
أدت الصوت لنقل وسائل وكلها إلخ. … الرشائط ومسجل والراديو «الحاكي») باسم قديم
أسباب معرفة عىل املعتمدة الدراسة لوال بلوُغها املستحيل من وكان رائعة، عملية وظائف
للعنارص النظرية املعرفة أن كما معالجتها، من يُمكِّن األمراض أسباب ومعرفة الظواهر.
ماليني وإنقاذ صناعية بطريقة العنارص هذه استخراج من يمكِّن معينة مدة يف الفعالة
السببية املعرفة تؤدِّي وهكذا مثًال). السكر مرض عالج يف املستخدم (كاألنسولني األرواح
يف النجاح من مزيد إىل بل األشياء، حقائق فهم إىل النظري نزوعنا إرضاء إىل فقط ليس
يَضمن الذي النحو عىل طبيعتها وتغيري الظواهر تحوير لنا وتُتيح ذاته، العميل امليدان

العملية. أهدافنا لخدمة تسخريها
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أسباب عن بالبحث ُمرتبطًة الحقيقية العلمية املعرفة كانت العاملني هذَين أجل من
نقطة القدماء اليونانيني الفالسفة آراء من يتَّخذون املؤرخني من كثري كان وإذا الظواهر،
البحث ويف التساؤل، يف غريهم عىل تفوَّقوا قد الفالسفة هؤالء ألن إال ذلك فما للعلم، بداية
وأن طَرحوها، التي األسئلة من قليل عن إال إجابات يَِجدوا لم أنهم صحيح األسباب، عن
الطرح وهذا السؤال، يطرح أن امُلهم ولكن قارصة، أو ساذجة كانت إجاباتهم من كثريًا
مراحل أول هو األسباب عن التساؤل هذا إن بل العلم. طريق يف األوىل الخطوة ذاته يف هو
الدوافع فاته ترصُّ تحكم الطفل عمر من األوىل السنوات ففي نفسه؛ الفرد حياة يف املعرفة
معيَّنة مرحلة يف ولكن الفعل، ورد الفعل مبدأ ويسودها املباِرشة، واالستجابات الطبيعية
ما كلِّ أسباب عن السؤال يف الطفل يبدأ — ذلك قبل وربما السابعة سن بحوايل تحدَّد —
املحيطني أضجر وربما لسانه، عىل ًدا تردُّ الكلمات أكثر «ملاذا» كلمة وتُصبح حوله، يراه
يسألك: (كأن تعليل إىل تحتاج ال ظواهر أسباب عن السؤال يف وباستخدامها بتكرارها، به
ترتاكم املعرفة حصيلة تبدأ بالذات املرحلة هذه ويف شبعت). إنك له تقول عندما «ملاذا»
العقيل، التفكري استخدام مرحلة بدخوله إيذانًا السؤال هذا ترديد ويكون الطفل، ذهن يف
هذا طبيعة فإن ذلك ومع الظواهر، أسباب عن بالبحث وثيًقا ارتباًطا مرتبط فالعلم وإذن
أذهان يف الوضوح كل واضحة تكن لم ذاتها، «السبب» كلمة ومعنى األسباب، عن البحث
تفكريهم يف وربما العلمي، تفكريهم يف استخدامها عن ون يكفُّ ال أنهم من الرغم عىل الناس،

أيًضا. اليومي
من الرغم عىل و«السببية»، «السبب» لفكرة د معقَّ مفهوٌم ظهر اليونانيني فعند
«أرسطو» الكبري فيلسوفهم ص لخَّ وقد له، وريادتهم املوضوع بهذا الشديد اهتمامهم
هناك أن فذكر املوضوع، حول الخاصة آرائه إىل باإلضافة عليه السابقني اليونانيِّني آراء

األسباب: من أربعة أنواًعا

له. سبب إنه الرسير منه يُْصنَع الذي الخشب عن نقول كأن املادي؛ السبب (أ)
إياه يُعطيه والذي الرسير يتخذه الذي الشكل أو الهيئة إن أي الصوري؛ السبب (ب)

له. سبب أيًضا هو صانُعه
سببه. هو النجار أو الرسير صانع إن أي الفاعل؛ السبب (ج)

من سبب — النوم يف استخدامه وهي — الرسير من الغاية إن أي الغائي؛ السبب (د)
أسبابه.

30



العلمي التفكري سمات

خلط عىل ينطوي األسباب وأنواع «السبب» كلمة ملعاني التحديد هذا أن الواضح ومن
«الصورة» أن كما سببًا، ال أداة إال ليست اليشء منها يُْصنَع التي «املادة» إن إذ شديد؛
يأتي فال الغاية أما مبارشة، بصورة املحسوس العالم يف شيئًا تنتج ال الذهن، يف فكرة هي
صنع بعد يحدث الرسير فاستخدام بالفعل؛ الظاهرة أو اليشء إيجاد يتمَّ أن بعد إال دورها
يف لدينا يتبقى وهكذا سببًا، الغاية هذه تكون أن املعقول من يكن لم هنا ومن الرسير،
وهو «الفاعل» السبب هو أرسطو، عنها تحدَّث التي األربعة األنواع من واحد نوع النهاية

به. االعرتاف يُمكن الذي النوع
تشويه عوامل أهمِّ من كان إنه إذ خاصة؛ وقفة يستحق الغائي» «السبب أن والواقع
يف البحث إىل اتَّجهت قد األذهان ألن ذلك بأِرسه؛ العلم يف بل السبَبية، موضوع يف التفكري
الطبيعية الحوادث تصوَّرت أنها النتيجة فكانت منها، املقصودة «الغايات» عن ظاهرة كل
تحقيق إىل يؤدِّي طريٍق يف تسري وكأنها «غايات»، تستهدف كانت لو كما كله، والعالم بل
حقيقي علٌم يقوم أن املستحيل من وكان الرغبات، هذه معاكسة إىل أو معيَّنة برشية رغبات
الحقيقية، األسباب كشف عن األنظار يَرصف ألنه للطبيعة؛ «الغائي» التصور هذا ظل يف
مسألة فهذه حال أية وعىل الطبيعة. أحداث عىل البرشية الصورة طبع نحو هها ويُوجِّ

الكتاب.1 هذا من آخر موضع يف التفصيل من بمزيد عولجت
األسباب وخاصًة — األخرى األسباب أنواع كل تُستبَعد أن الطبيعي من كان لذلك
«األسباب عىل البحث يقترص بحيث ظهوره؛ بداية عند الحديث العلم مجال من — الغائية
يف منها كلٌّ يؤثر التي الحوادث من متشابكة سلسلة أنها عىل الطبيعة وتظهر الفاعلة»،
أن هو العلم هدف وأصبح السببية، برابطة بينها فيما وترتبط بها، ويتأثَّر األُخريات
السيطرة أجل من الظواهر؛ يف املتحكِّمة األسباب عن — للعقل ُمقنعة بأساليب — يكشف
الرياضية العلوم لتقدُّم وكان والتحوير، بالتشكيل وعمليٍّا والتعليل، بالفهم عقليٍّا عليها
أول يف السببية فكرة دعم يف كبري دور الطبيعي العالم قوانني عن التعبري يف واستخدامها
سائًدا االعتقاد أصبح إذ عرش،2 والسابع عرش السادس القرنني يف أي الحديث؛ العلم عهد
تجمع التي تلك عن رضورة تقلُّ ال برابطة بينها فيما تَرتابط املادية الطبيعة حوادث بأن
هناك تكون أن الرضوري» «فمن ناٌر هناك كانت فإذا ،٤ = ٢ + ٢ مثل معادلة طرَيف بني
قائمتنَي. زواياه مجموع يكون أن الرضوري» «فمن مثلَّث هناك كان إذا أنه مثلما حرارة،
تعبري أكمل هي التي امليكانيكية، الفيزياء هو العرص ذلك يف املزدهر العلم كان وهكذا
ترتابَط ضخمة، آلة عندئذ يُعدُّ العالم إن إذ الطبيع؛ ظواهر بني السبَبي الرتابط فكرة عن
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الكيل املجموع ظلَّ وإن آَخر إىل جزء من الحركة وتَنتِقل الفعل، وردِّ الفعل بقانون أجزاؤها
مصري عليه يتوقف والذي يشء كل عىل املسيطر القانون ويُصبح واحًدا، الكون يف للحركة
فلم تحليل، دون السببية فكرة يَستخدمون كانوا العلماء أن عىل السببية. قانون هو العلم
ينتج وما السبب بني تَربط التي العالقة وطبيعة «السبب» معنى إيضاح يف منهم أحد يُفكِّر
نتيجًة — الحديث العرص مطلع يف السببية بفكرة أبدى الذي الكبري االهتمام وكان عنه،
وهو — العرص هذا فالسفة أحد دعا الذي هو — العالم إىل امليكانيكية النظرة لسيطرة
إىل منه انتهى السبَبية، ملفهوم فلسفي بتحليل القيام إىل — David Hume هيوم» «ديفد
الذي املفهوم من هيوم انطلق فقد عميقة؛ أصداء السببية الناحية من لها كانت نتيجة
به وأعني عرصه، علوم أهم يف أي امليكانيكي؛ العلم يف سائًدا كان والذي قبل، من أوَضحناه
ومجموع املثلَّث بني العالقة يف ما بقدِر الرضورة من فيها والنتيجة السبب بني العالقة أن
ذلك؛ خالف عىل حقيقتها يف املسألة أن — الفلسفي تحليله خالل من — له وتبنيَّ زواياه،
بني أي ونتائجها؛ الطبيعية الحوادث بني حتمية رضورة هناك تكون أن املستحيل فمن
ولكن الثاني، سبب األول إنَّ نقول: أننا صحيح مثًال. املطر وسقوط الرطوبة نسبة ارتفاع
وهل الثاني؟ الحادث وقوع إىل تؤدي األول الحادث يف خفية قوة هناك أن ذلك يعني هل
الواقع أشياء؟ بصنع — البرشي بجهدنا — نحن نقوم مثلما املطر، بإسقاط الرطوبة تقوم
تُحتِّم رضورة أية توجد وال شيئًا، تنتج قوى أية ن تتضمَّ ال الطبيعة يف املوجودة األسباب أن
الظاهرتني نرى أن «اعتدنا» أننا األمر يف ما وكل الرطوبة، نسبة ارتفاع بعد املطر سقوط
كلما إننا بحيث بينهما؛ الربط إىل لدينا ذهني ميل املتكرِّر التعاُقب هذا عن فنشأ تتعاقبان،
الطبيعة أن عن لنا تكشف البرشية والتجربة فالخربة الثانية؛ عنا توقَّ األوىل الظاهرة رأينا
التعود، نتيجة املتعاقبة الحوادث هذه بني نربط الذين ونحن متعاقبة، أحداثًا إال ن تتضمَّ ال
يشء بعد يشء توقع إىل التعود يدفعها التي نحن عقولنا يف الرضورة أصل يكون بحيث
يف نجده الذي ذلك من رضوري ارتباط أي حوادثها ن تتضمَّ فال ذاتها الطبيعة أما آخر.

الرياضيات.
بات — السبَبية فكرة وهو — للعلم األول األساس أن هيوم» «ديفيد اعتقد وهكذا
يمتد ال التحليل هذا أنَّ هي األمر حقيقة ولكن به، قام الذي التحليل هذا نتيجة ُمزعِزًعا
ذلك به؛ تتأثَّر فال العلمية املمارسات أما فحسب، الفلسفي التفكري ميدان إىل إال تأثريه
السببية معنى أكان سواء اتجاهه، يغري أن دون طريقه يف يميض أن يستطيع العالم ألن
بالجذور تتعلَّق مسائل هذه ألن التعاقب؛ مجرد معناها كان أم الرضوري، االرتباط هو
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أما عليه، هو ما عىل املفهوم استخدام هو العالم يهمُّ وما العلمية، للمفاهيم الفلسفية
وحده. الفيلسوف ة مهمَّ فتلك وجذوره، وأسسه معانيه استخالص

ذلك يَفعل لم — بعد فيما للسببية التقليدي املفهوم عدَّل عندما — العلم فإن لذلك
التعديل بهذا قام وإنما هيوم، به قال الذي النوع من لنقد نتيجة أو فلسفية، ألسباب
يستحيل ا حدٍّ التعقيد من تبلغ كثرية ظواهر هناك أن له تبنيَّ فقد خالصة؛ علمية ألسباب
دور منها لكلٍّ العوامل، من مجموعة فيها تشرتك وإنما واحًدا، سببًا لها نجد أن معه
نجد أن إمكاننا يف كان اإلجرام ظاهرة تعليل بصدد مثًال كنا فإذا الظاهرة، أحداث يف
من كبرية مجموعة أخذنا فلو الظاهرة، هذه إىل تؤدِّي التي العوامل من كبرية مجموعة
ومنهم كالَفقر، اقتصادية اجتماعية ألسباب جريمته ارتكب من منهم أن لوجدنا املجرمني؛
ألسباب أو بالثأر، األخذ أو الرشف عىل كاملحافظة بالقيم متعلقة ألسباب ارتكبها من
متعلِّقة ألسباب أو العقيل، الرتكيب يف أو العدد يف معني اختالل كوجود وراثية عضوية
يُفيدنا فهل الجريمة، ظاهرة يف دوره له العوامل هذه من كلٌّ جرٍّا. وهلم والرتبية بالبيئة
تبلغ الظاهرة أن الواضح من الحالة؟ هذه يف املعتاد بمعناها السببية فكرة إىل نلجأ أن
االرتباط فكرة إىل نلجأ ولذلك ؛ معنيَّ سبب إىل نَنسبها أن معه نستطيع ال ا حدٍّ التعقيد من
هذه إحداث يف السابقة العوامل من عامل كل بها يسهم التي النسبة نبنيِّ لكي اإلحصائي
كذا هي الجرائم بارتكاب الوراثية العوامل ارتباط معامل) (أو نسبة إنَّ فنقول: الظاهرة،
تلك وخاصًة التعقيد، شديدة الظواهر تحليل من تُمكِّننا أنها الطريقة هذه مزايا ومن …
عىل وتَتشابك الواحدة الظاهرة عوامل تتعدَّد حيث اإلنسانية، العلوم مجال يف تَحُدث التي
املقارنة تُتيح أنها مزاياها من أن كما املبارشة، السببية عالقة استخدام فيه يستحيل نحٍو
امُلكتََسبة العوامل أن مثًال نَستخِلص بحيث العوامل، هذه بني — دقيقة رقمية بطريقة —

إلخ. … الوراثية العوامل من اإلجرام ظاهرة يف تأثريًا أقوى
التقليدي بمفهومها — السببية لفكرة بدائل عن يبحث الحايل الوقت يف العلم أن واملهم
تعبريًا الظواهر بني العالقات عن للتعبري املفهوم هذا فيها يتَّسع ال التي املجاالت يف —
يعني بل السببية، فكرة «إلغاء» يعني ال هذا أن الدوام عىل نَذكر أن املهم من ولكن دقيًقا،
ناتج آخر وعامل عامل بني مبارشة فيها العالقات تكون التي املجاالت ففي «توسيعها»؛
وتظلُّ مستخَدمة، السببية فكرة تظلُّ — ومرضمعني معيَّنة جرثومة بني كالعالقة — عنه
يحدث الذي للتطور ُمشابه الصدد هذا يف حدث الذي والتطور العلم، يف الكربى فائدتها لها
إلغاء إىل الجديدة النظرية ظهور يؤدي ال حيث كثرية؛ أحيان يف ذاتها العلمية النظريات يف
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قادرًة القديمة النظرية تكن لم مجاالت إىل بها ويمتدُّ تطبيقها نطاق ع يُوسِّ بل القديمة،
الدائم والكشف العلمي، البحث لنطاق املستمر التوسيع أن املؤكَّد ومن استيعابها. عىل
السببية فكرة يجعل قبل، من املعروفة للمجاالت جديدة أبعاٍد عن أو جديدة مجاالت عن
كلِّ عن للتعبري كافية غري — عنه ناتج آخر وعامل عامل بني املبارشة العالقة بمعنى —

محددة. مجاالت يف دورها لها ظلَّ وإن العلم، متطلبات

واليقني الشمولية (4)

يبحثها التي الظاهرة أمثلة جميع عىل تَرسي أنها بمعنى شاملة، معرفة العلمية املعرفة
من تبدأ املعرفة هذه كانت لو وحتى الفردية، صورتها يف بالظواهر لها شأن وال العلم،
هذه بتقرير تكتفي ال فإنها األرض، عىل ثقيل جسم سقوط مثل املألوفة، اليومية التَّجربة
أعم، طابع ذات مفاهيم خالل من تعرضها وإنما عليه، نُشاهدها الذي النحو عىل الواقعة
تتحدَّث الِعلمية القضية تعود ال بحيث إلخ، … والزمن والرسعة والكتلة الجاذبية فكرة مثل
سقوط عن بل له، امُلماثلة األجسام مجموعة عن حتى أو بالذات، الجسم هذا سقوط عن
عامة قضية إىل — العلم يد عىل — الخاصة الفردية التجربة ل تتحوَّ وبذلك عموًما، الجسم
عىل بل فحسب، يبحثها التي الظواهر عىل تَرسي ال العلم شمولية أن عىل شامل، قانون أو
وال ظهورها، بمجرد الجميع عىل نفسها تفرض فالحقيقة أيًضا؛ العلم ى تتلقَّ التي العقول
عىل تَنطِبق قضاياه أن بمعنى شامل العلم إنَّ أي وآخر؛ فرد بني للخالف مجال فيها يعود
بها. يلم عقل أي نظر يف تَصُدق القضية هذه أنَّ وبمعنى يبحثها، التي الظواهر جميع

ألن ذلك الشعري؛ أو الفني والعمل العلمي العمل بني واضًحا االختالف يظهر وهنا
يتناول كان لو وحتى فردي، موضوع بطبيعته هو األخري العمل هذا يتناوله الذي املوضوع
من العامة القضية هذه يُعالج الشاعر أو الفنان فإنَّ — اإلنسان أزمة مثل — عامة قضية
الفني العمل فإن أخرى ناحية ومن وملموسة. محسوسة ومواقف فردية شخصية خالل
يُفهم ال بحيث عضويٍّا، ارتباًطا منه نشأ الذي وباألصل بصاحبه مرتبًطا الدوام عىل يظلُّ
مؤلف عىل عر الشِّ أو املوسيقى يف الخبري يتعرف وهكذا اآلخر. بدون ا تامٍّ فهًما أحدهما
وصاحبه العمل من وكلٌّ ذاته، إنتاجه خالل من الشعرية القصيدة أو املوسيقية القطعة
جميع وبني بينه عضوي ارتباط يوجد فال العلمي العمل أما اآلخر. إىل الدوام عىل يُحيلنا
… يَديه عىل ظهر الذي والشخص نشأته بكيفية املتعلِّقة الشخصية والظروف العوامل
الفني، العمل عكس عىل «impersonal شخصية «ال العلمية الحقيقة كانت هنا ومن إلخ.
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من إال فيه تنشأ الذي والزمان املكان ظروف عىل متوقِّف غري الحقيقة هذه صدق وكان
فإن الفني العمل أما فحسب. تطوره من معيَّنة مرحلة يف العلم مستوى عن تعبريها حيث
أن شئنا إذا تجاهله يستحيل بدور فيه تقوم العمل هذا مُلبدع والشخصية الفردية الظروف

جوانبه. جميع من ونتذوَّقه العمل هذا نفهم
القدرة لديهم تتواَفر الذين الناس كل إىل تُنقل ألن قابلة العلمية الحقيقة فإنَّ ذلك وعىل
بمجرد تُصبح public َمَشاع أو عامة حقيقة إنها أي بها، واالقتناع فهمها عىل العقلية
التي الشخصية والظروف مُلكتشِفها الفردي النطاق بذلك ُمتجاِوزًة للجميع، ِمْلًكا ظهورها

«يقينية». الِعلمية الحقيقة تجعل التي هي الصفة وهذه فيها، ظَهرت
إن قلنا: الذي «الشمول» بطابع وثيًقا ارتباًطا مرتبط العلم يف «اليقني» أن والواقع
التي الحقيقة تلك من يقني» «عىل يكون أن بد ال عقل كل إنَّ إذ به؛ تتَّسم العلمية القضايا
بقدر — ذاتها «اليقني» كلمة أن عىل تفنيدها. يُمكن ال وبراهني بأدلة عليه نفسها تَفرض
ينبغي ُمتضادَّين، بمعنينَي الواقع يف تُستخدم أن يمكن — األوىل للوهلة واضحة تبدو ما

العلمي: اليقني طبيعة لنا تتبنيَّ حتى بوضوح بينهما نميِّز أن

الشعور وهو الذاتي»، «اليقني اسم عليه نُطلق أن نستطيع اليقني من نوع فهناك (أ)
ُمضلًِّال؛ يكون ما كثريًا اليقني من النوع هذا ما، يشء من ُمتأكِّد بأنه الفرد لدى الداخيل
الذاتية. اتجاهاتنا أو ميولنا سوى أساس أي عىل مبنيٍّا يكون ال قد الداخيل شعورنا إن إذ
فالشخص جهًال؛ أكثرهم عادة هم «يقينًا» الناس أكثر أن العادية تجربتنا يف لنالحظ وإنَّا
سمعها التي اإلشاعة ة وبصحَّ الجريدة، يف يقرؤه الذي الخرب بصحة «ُموقن» الثقافة محدود
يف مناقشة أيَّة يقبل ال وهو طفولته، يف له تُردَّد كانت التي الخرافة ة وبصحَّ صديقه، من
تضاءل العلم من املرء نصيب ازداد وكلما يقينية، واضحة نظره يف ألنها املوضوعات؛ هذه
امُلحتَمل» «من مثل أللفاظ استخدامه وازداد يقني»، «عن فيها يتحدَّث التي األمور مجال
هذه استخدام يف يُرسفون العلماء بعض نجد إننا بل إلخ. … الظن» و«أغلب ح» املرجَّ و«من
كل يف واحًدا يقينيٍّا أو جازًما تعبريًا معه نجد نكاد ال حدٍّ إىل كتاباتهم يف األخرية التعبريات
تغريُّ يف العلمية الحقائق أن وإدراكهم العلمي، للعمل الطويلة ممارستهم إذ يكتبون؛ ما
أمًرا غًدا يُصبح وقد فيه، مشكوًكا أمًرا أصبح قد مؤكًدا أمًرا باألمس كان ما وأنَّ مستمر،
نهائي. يقني عن تُعربِّ التي القاطعة اللغة استخدام من الحذر إىل يدفعهم ذلك كل باطًال؛
الداخيل الشعور عىل — قلنا كما — يعتمد اليقني فإنَّ العادية التفكري أساليب يف أما
الفكرة أن عن ناتجة تكون قد الثقة وهذه ، معنيَّ يشء من واثق بأنه نفسه للشخص
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عالوة سترصف الحكومة إنَّ تقول إشاعة املوظف سمع فإذا مصالحه؛ تخدم يردِّدها التي
عدم عن ناتجًة الثقة تكون قد أو «يقينيٍّا». خربًا باعتبارها لآلخرين ردَّدها للموظَّفني،
له تُتَْح لم الفرصة ألنَّ قاطعة؛ بصفة شيئًا الفرد فيؤكد املضادة، النظر وجهة عىل االطالع
السياسية، املناقشات من كثري يف شائع أمر وهذا املوضوع، يف املخالف الرأي يَعرف كيما
تُتاح وال بالده أو حزبه نظر وجهة املرء يَعرف حيث الديمقراطية؛ غري البالد يف وخاصًة
ينتمي من «يقني» يف سببًا يكون قد العامل هذا أن كما أخرى. نظر وجهة أية معرفة له

خطأ. عىل األخرى الطوائف وكل حق، عىل وحدها طائفته بأن دينية طائفة أي إىل
يَختلف الذي النفيس اليقني من النوع هذا عىل يرتكز أن يمكن ال العلم أن عىل (ب)
اليقني يكون وإنما الذاتية، والعوامل واملصالح الظروف فيه تتحكم والذي آلخر، فرد من
إىل للوصول بدَّ وال عقل، ألي مقنعة منطقية أدلة عىل يَرتكز أنه بمعنى «موضوعيٍّا»، فيه
العالم يُزعِزع أن بد فال األخرى، الذاتية اليقني أنواع كل هدم من املوضوعي اليقني هذا
عىل عملت وتحيُّزات أوهام من الناس عقول يف رسخ ما — بحثه يف أوىل كخطوة —
هام علمي كشٍف إىل املؤدية البداية نقطة كانت ما وكثريًا موضوعية. غري عوامل تثبيتها
بعض شكَّك عندما الحال هي كما أنفسهم، العلماء عند حتى راسخ يقني يف التشكيك هي
إىل ذلك من توصلوا ثم يلتقيان، ال املتوازيني الخطني أن القائلة املصادرة يف الهندسة علماء
الفيزياء. يف الحالية النظريات عليها ترتكز التي «الالإقليدية» الهندسة هي جديدة هندسة
عقول يف قبل من متوطًِّدا كان الذي اليقني زعزعة إىل هام علمي كشف أي يؤدي كذلك
يقني محلَّ موضوعي علمي يقني حلول إىل أي به؛ املساس يف أحد يفكر أن دون البرش
بأن القديم «اليقني» االعتقاد َهدمت التي كربنيكوس نظرية ظهور عند حدث كما ذاتي،

الكون. مركز هي وبأنها ثابتة األرض
عىل يعني ال هذا فإن منطقية، وأدلة براهني عىل يعتمد العلمي اليقني كان إذا ولكن
تَرسي التي النهائية الحقائق اسمه بيشء يَعِرتف ال فالعلم نهائي. أو ثابت يقني أنه اإلطالق
عىل العلم اعتماد إن أي املستمر. والتطور للتغريُّ حسابًا يعمل بل ومكان، زمان كل عىل
املقصود إن بل ، التغريُّ عىل تعلو الحقائق أن يعني ال قاطعة بصورة للعقل مقنعة أدلة
يف العلم حالة ضوء يف الربهان هذا فهم يستطيع من كل يُقنع العلمي الربهان أن ذلك من
جميع يف الناس عىل نفسها تَفرض حقيقة إىل العلمية القضية ل تتحوَّ أن أما . معنيَّ عرص

ذاتها. العلم طبيعة مع يتناىف يشء فهو العصور،

36



العلمي التفكري سمات

والتجويد الدقة (5)

كأن الدقة، عن بالغموضوتبتعد تتَّسم عبارات كثرية أحيان يف نستخدم املعتادة حياتنا يف
مرفوضة ليست التعبريات هذه وأمثال «… كذا سيحدث بأنه ثني يُحدِّ «قلبي شخص: يقول
معني بيشء اإليحاء هي عامة، وظيفة فيها تؤدِّي قد إنها بل املألوفة، اليومية األحاديث يف
تحديد دون واحدة عبارة تُْرتََك أن املقبول غري فمن العلم يف أما له، دقيق تحديد دون
ال التي الحاالت يف حتى إنه بل االلتباس، أو الغموض يَشوبُها قضية تُْستَخدم أو دقيق،
يف «احتماليٍّا» اليشء هذا يظلُّ وإنما قاطع، نحٍو عىل ما بيشء يجزم أن العلم فيها يستطيع
«االحتمال» هذا عن العلم يُعتَرب الحاالت هذه يف حتى العلم. إليها وَصل معرفة أحدث ضوء
لنا جاز إذا الدقة، عدم درجة بدقة يُحدِّد فإنه وبذلك محدَّدة، رياضية بنسبة أي بدقة؛
تحقيق أجل من العلم إليها يلجأ التي والوسيلة املفارقة. هذه مثل فيه تعبريًا نستخدم أن
العلم تطور دراسة من لنا يتبنيَّ وبالفعل الرياضيات. لغة استخدام هي هذه الدقة صفة
عىل الرياضية الصيغ يستخدم أن عليه املحتَّم من أصبح أدق، مرحلة إىل انتقل كلما أنه
املادية، باللغة قضاياها عن تُعربِّ دامت ما دقيقة غري العلوم تظلُّ وبالعكس أوسع. نطاق
املرحلة مرحلتني؛ بني علم أي تاريخ يف يُفرِّقون العلم مؤرِّخي بعض نجد كنا هنا ومن
العلمية واملرحلة املعتادة. الحديث لغة فيها يُستخدم التي pre-scientific العلمية قبل
عىل الواضح واملثل الرياضية. واألساليب اللغة استخدام إىل فيها يتوصل التي scientific
أسس عىل الطبيعة لدراسة محاوالت هناك كانت القديمة العصور فمنذ الطبيعة؛ علم ذلك
عن الكالم عىل أي «كيفية»؛ لغة عىل اعتمادها املحاوالت هذه يعيب كان ولكن علمية،
والثقيل والبارد كالحار املعتادة للحواس تبدو التي صفاتها خالل من الطبيعية الظواهر
والقوة والصورة كاملادة الفلسفي العقل إليها يَنسبها التي الصفات خالل من أو والخفيف،
يبدأ ولم الكلمة، لهذه الصحيح باملعنى طبيعي علم هناك يكن لم كله ذلك وخالل والفعل،
جاليليو؛ رأسهم وعىل العرصالحديث أوائل يف الفيزياء أقطاب أيدي عىل إال العلم هذا ظهور
الكم لغة ويُطبِّقوا الطبيعي، البحث عىل الرياضيات يُطبِّقوا أن األقطاب هؤالء استطاع إذ
طويًال، الكيفية اللغة تَستخدم الكيمياء ظلت وباملثل الطبيعية. الظواهر عن التعبري يف
فيه كان الذي الوقت يف وخاصًة املعلومات، من بها بأس ال كمية ذلك خالل لديها وتجمعت
(كالنحاس) الرخيصة املعادن تحويل وسائل عن جدوى بال يبحثون القدامى الكيمائيون
األجسام خواص عن كثرية أشياء ُعِرَفت هذه الطويلة «الهوس» فرتة فخالل ذهب، إىل
علًما؛ تكن ولم عشوائية تجارب أو متوارثة خربات كانت املعرفة هذه ولكن وتفاعالتها،
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القرن يف إال العلمية املرحلة دخول الكيمياء تبدأ ولم الكيف، لغة إال تستخدم تكن لم ألنها
النسب حقائقها عن التعبري يف واستُْخِدَمت الكمية، املناهج فيها ُطبَِّقت عندما عرش الثامن

الرياضية. واملعادالت
أنصار بني بعُد فيه يُبَت لم النزاع أن القول فيمكن اإلنسانية، العلوم مجال يف أما
هذا يوِمنا حتى توجد تزال ال إذ البرشية؛ الظواهر عن الكمي والتعبري الكيفي التعبري
الطبيعية؛ الظاهرة عن — املبدأ حيث من — مختلفة اإلنسانية الظاهرة أن تؤكِّد مدارس
لإلنسان نحتفظ أن يجب وإنما لألوىل، تَصلُح ال الثانية عن التعبري أساليب فإن ثم ومن
لغة باستخدام تبسيطها يف نفرِّق فال التعقيد، شديدة بطبيعته ونعرتف الخاصة، بمكانته
العنارص هو فرد أي يف ما وأهم فريد، كائن اإلنسان فإن ذلك عن وفضًال الرياضيات،
استخدام كان هنا ومن معهم. فيها يَشِرتك التي تلك ال اآلخرين، عن فيها يختلف التي
تلك أعني أهمية، األشياء أقل واستبقاء اإلنسان، مميِّزات أهم إزالة يعني الرياضيات لغة
مسار أن غريهم يؤكد ذلك مقابل ويف عددية، بلغة عنها التعبري تقبل التي العنارصاملشرتكة
تعود لإلنسان الفردية الدراسة وأن املجاالت، جميع يف واحًدا يكون أن ينبغي العلمي املنهج
أن أردنا إذا أننا حني عىل مشاكله، عن عري الشِّ أو الفني أو الفلسفي التعبري عهد إىل بنا
اتُِّبَعت التي األساليب نفس نتبع أن بدَّ فال اإلنسان دراسة يف العلمية املرحلة إىل ننتقل
اإلنسانية الدراسة موضوع بني املميزة الفوارق حساب عمل مع العلوم، بقية يف بنجاح
يف حاليٍّا كفته ترجح الذي هو الرأي هذا أن القول ويُمكن الطبيعية. الدراسة وموضوع
بالرأي كة ُمتمسِّ زالت ما تجاهلها يمكن مدارسال هناك كانت وإن اإلنسانية، العلوم ميدان

األول.
نقول: فحني ملموسة، أشياء عن يتحدث ال إنه أي مجرد؛ علم بطبيعتها والرياضة
العالقة هو املقصود وإنما محددة، أشياء ثالثة أية هذا من املقصود يكون ٥ = ٢ + ٣ إنَّ
أو برش عن تُعربِّ األرقام هذه كانت إذا عما تماًما النظر بغضِّ معيَّنة، حدود بني املجرَّدة
التجريد نُعوِّده الذي االبتدائية، املدرسة تلميذ يعرفها حقيقة وتلك إلخ. … كتب أو فاكهة
بداية يف البسيطة الحساب بحقائق يُلِم بدأ قد يكون أن بعد عمره، من مبكِّرة مرحلة منذ
«البيل طريق عن والطرح الجمع فكرة إليه نقدم عندما ملموسة، بصورة التعليمية مرحلته
ملموسة أمثلة خالل من التعليم ففرتة حديدية. أسالك عىل نطرحه أو نجمعه الذي امللون»
مع يتعامل كيف نعوِّده أن الرضوري من يصبح ما ورسعان طويًال، تستمر ال كهذه
املرحلة إىل ينتقل وعندما برتقاالت، ثالث أو بليات ثالث عن يعرب أنه ناسيًا «ثالثة» الرقم
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صورة يف الرياضة حقائق إليه نقدم حني التجريد من مزيد عىل نعوِّده التالية، التعليمية
القيم كانت مهما صحيحة تظل س ص+ ص= + س املعادلة أن فيعرف جربية، رمزية

ذاتها. األرقام عىل يرسي أصبح هنا التجريد إن أي وص، س للحرفني العددية
الرياضة طريق عن التجريد ذلك تمَّ سواء للعلم: مالزمة صفًة التجريد كان هنا ومن
الفلك عالم يتحدَّث فحني األشكال، أو الرموز من آخر نوع أي طريق عن أو األغلب) (وهو
مداًرا وراءه يَرُسم الكوكب هذا أن بذلك يعني ال ، معنيَّ لكوكب البيضاوي املدار عن مثًال
— الكواكب حركة تتبُّع عىل بناءً — نتصور الذي الخط ذلك يعني وإنما السماء، يف محدًدا
يقصد ال جرينتش خط أو االستواء خط عن الجغرافيا عالم يتحدَّث وحني فيه. يسري أنه
نرمز تخيُّليٍّا خطٍّا يقصد بل األرضية، الكرة صفحة عىل مرسوًما طوليٍّا أو عرضيٍّا خطٍّا
التي الرموز مختلف ومعها الخطوط وهذه األرض، هذه سطح عىل واملواقع األماكن إىل به
وجوده إن بل الطبيعة، يف له وجود وال العاِلم، يَخلقه ُمصطنَع عاَلم هي العلم يف نستخدمها

فحسب. ذهني
التي العقلية التجريدات وتلك العلمية أبحاثنا يف نستحدثه الذي امُلصطنَع العاَلم هذا
ولو بالتدريج، اليومية التجربة عالم وبني بيننا تُباعد الطبيعية، الظواهر خاللها من نفهم
عىل الدوام، عىل فيه يتضاءل املألوفة التجربة هذه نصيب أن لوَجْدنا العلم مسار تتبَّعنا
األكرب القدر ويُصبح بنفسه، خَلَقه الذي والتجريدات الرموز عالم يف إيغاًال العلم يَزداد حني
لكي استحَدثها التي الفعلية الكيانات تلك مع تعاُملُه هو العالم به يقوم الذي التعامل من
بأنه العلم إىل البعض هه وجَّ الذي االتهام ذلك كان هنا وِمن الظواهر. بواسطتها يَفهم
الَعظمي بالهيكل أشبه مصطنًعا عاِلًما ويُقيم امللموسة، العينية الحياة منابع عن يَفصلنا
دائًما وهي الظواهر، بني املجرَّدة بالعالقات ويكتفي والحيوية، والدم اللحم من خال الذي
االتهام هذا مناقشة إىل حاجة يف ولسنا الواقع، صميم إىل أبًدا تنفذ ال خارجية عالقات
القارئ نظر إليه ه نوجِّ أن نودُّ الذي األمر ولكن آخر،3 موِضع يف عليه رَددنا قد ُدمنا ما
تقدم يحتمه وبالتايل ذاته، العلم مصلحة تُحتِّمه أمًرا كان التجريد نحو العلم تطور أن هو
عىل — قلنا كما — يساعد الكم ولغة الرياضية الرموز فاستخدام اإلنسان؛ وتقدم املعرفة
بني — الدقة حيث من — هائل الفرق إن إذ الدقة؛ من بمزيد العلم حقائق عن التعبري
العرص أوائل حتى العلماء من فيهم بمن القدماء يقول كان — كما ساخن الحديد إن قولنا:
ذلك عن وفضًال مثًال. مئوية درجة ٣٥٠ الحديد حرارة درجة إن قولنا: وبني — الحديث
صفاٍت من مثًال األلوان تتحول إذ الظواهر؛ بني باملقارنة يسمح الكمي التحديد هذا فإن
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النظرية أن حني عىل بينها، املقارنة فيسهل معيَّنة، موجاتضوئية عن تُعربِّ أرقام إىل كيفية
يُتيح الكمي التعبري فإن وأخريًا عبورها، يُمكن ال حواجز وآخر لون كل بني تُقيم الكيفية
أعىل أصوات فهناك عام. بوجه لُقدراتنا أو البرشية للحواس املحدد النطاق نتخطى أن لنا
تحديد يمكن األصوات وهذه سماعه، البرشية األذن تستطيع مما انخفاًضا أكثر وأصوات
فإن كذلك املألوفة، الكيفية باللغة عنها التعبري املمكن من يكن لم وإن كميٍّا، ذبذباتها
عن الحرارة ارتفعت وإذا محدودة، درجات هي لها تحمُّ لنا يتسنَّى التي الحرارة درجات
أن نستطيع ال وألننا ساخن، إنه الجسم: عن قلنا مثًال) مئوية ٥٠ (ولتكن معينة درجة
الساخن عن — الكيفية النظرة ضوء يف — يختلف ال ٦٠ بدرجة الساخن فإن نلمسه
بأجهزة االستعانة مع — يمكنا الذي هو والريايض الكمي التحديد ولكن ،٦٠٠ بدرجة
عنها، التعبري عن البرشية الحواس تعجز التي الدرجات تحديد من — به املرتبطة القياس

تمييزها. العادية حواسنا تستطيع ال التي الضئيلة الجزئية الفوارق عن يُعربِّ كما
أنها يبدو التي — الصفة هذه أن — هذه التجريد صفة صدد يف — أخريًا ولنَذُكر
عىل السيطرة من مزيًدا اإلنسان تُكسب التي هي — امللموس الحي وبني العلم بني تُباعد
كما وأبحاثه كتبُه تبدو الذي املعارص فالعلم لقوانينه؛ أفضل فهًما له وتُتيح الواقع، هذا
الهندسية. واألشكال واملعادالت بالرموز امليلء الخاص عاملها يف متقوقعة تعيش كانت لو
إلينا يقدم أن من — ذاتها املجرَّدة الرموز هذه طريق عن — يتمكَّن الذي هو العلم هذا
معيشتنا، ظروف عىل أفضل نحو عىل نَُسيطر يجعلنا جديًدا واخرتاًعا كشًفا يوم كل يف
العلم؛ يف ا حقٍّ الفريدة الصفة هي وتلك انقطاع، بال ذاتها اليومية حياتنا مستوى ويرفع
من ويُجرِّده عنه يبتعد أن هي فيه والتغلغل امللموس العالم عىل السيطرة يف طريقتَه أن

املألوفة. الَعينية صفاته
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بمعناه — العلم بأن القائلني من أكنا وسواء البرشية، تاريخ يف رة متأخِّ ظاهرة العلم
العرص إىل يَرجع بأنه أو األوروبية، النهضة عرص يف قرون أربعة منذ ظهر — الصحيح
واملنطقي النظري الربهان منهج إىل — مرة ألول — اإلنسان اهتدى حني القديم اليوناني
عىل يدلُّ تراثًا لنا تركت التي عهًدا األقدم الرشقية الحضارات إىل حتى أو قضاياه، عىل
بهذا القائلني من أكنا سواء إننا أقول: العلم. اسم تَستحق لديها مرتاكمة معارف وجود
من األلوف عرشات ذلك قبل عاشت البرشية بأن االعرتاف من لنا بد فال ذاك، أو الرأي
كنا ولو العلم، اسم عليها نُطِلق التي الظاهرة تلك عن نشاطها ف يتكشَّ أن دون السنني
تكون أن علًما املعرفة تكون لكي ويَشِرتطون العلم، لكلمة الدقيق باملعنى يتقيَّدون ممن
والتجريب العقيل والفرض الدقيقة املالحظة بني تجمع ُمنضبطة مناهج اكتسبت قد
نُشبِّه أن عندئذ علينا لوجب قوانينها؛ عن للتعبري لغًة الرياضة وتصطنع التطبيقي،
يف إال والكتابة القراءة يتعلم ولم أُميٍّا، عمره من سنة سبعني عاش بإنسان البرشية

حياته! من األخريَين اليومني
عن بعيدة زالت ما — كُكل إليها منظوًرا — البرشية إنَّ نقول أن نستطيع إننا بل
مجتمعات عىل فيها يَقتِرص التفكري هذا زال وما العلمي، التفكري سمات جميع اكتساب
بني حتى تظهر قد عديدة لتشويهات العلم يتعرَّض املجتمعات هذه يف وحتى معيَّنة،

فيه. صني املتخصِّ
املؤكد من خامًال؟ الطويل التاريخ هذا خالل ظلَّ اإلنساني العقل أن ذلك يعني فهل
اإلنسان، تاريخ طوال واحدة لحظة تتوقف لم الرُّوحي والنشاط العقيل والتفكري الوعي أن
كان فنونًا اإلنسان أنتج العصور أبعد فمنذ التاريخ؛ لهذا ُمراِدفة تكون تكاد إنها بل
نظًما لنفسه ن وكوَّ والرشائع العقائد وعَرف وحكًما، أشعاًرا أنتج كما رفيًعا، بعضها
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وقٍت يف إال العلَم يُنِتج لم إذن فلماذا انقطاع، بال يعمل عقله إنَّ أي وأخالقية، اجتماعية
ر؟ متأخِّ

مواجهة الواقع يُواِجه أال — تاريخه من األكرب الجزء طوال — اإلنسان آثر لقد
إن إذ فهمه؛ يَصُعب ال أمر وهذا الذاتية، صوره أو بأخيلِته عنه يستعيض وأن مبارشة،
وعليه كبري، جهد بذل إىل منه وتحتاج ومشقة، صعوبة فيها للواقع املبارشة املواجهة
ثم عليه، هي ما عىل الظواهر وقبول جانبًا، الخاصة ميولها اطِّراح عىل ذاته يُروِّض أن
من عاليًا مستًوى يَقتيض أمر وهو الظواهر، هذه وراء من الكامن القانون استخالص
من كبري قدٍر عىل يَنطوي العلم نحو اإلنسان اتجاه إنَّ القول: يُمكن وهكذا التجريد.
عىل ينطوي كما الطليق، السهل للخيال واالستسالم والهدوء بالراحة التضحية التضحية؛
العلم إنَّ البعض: قال ولقد النفس. عىل والقسوة الرصامة من كبري قدٌر فيها عقلية عادات
البداية عن التعبري يف وأدقَّ أبلَغ تغدو العبارة هذه أن وأحسب «الرياضة»، مع إال يبدأ لم
فحسب، والكم األرقام علم أنه بمعنى ال هذا، «الرياضة» لفظ َفهمنا لو للحلم الحقيقية
نهٍج اتباع عىل النفس» أو «الروح رياضة بمعنى أي واألخالقي؛ النفيس باملعنى أيًضا بل

الدقيق. واملنطق بالعقل الظواهر فهم أجل من شاقٍّ
العالم يفهم أن اإلنسان فيها يُقرِّر التي اللحظة منذ يظهر العلم فإنَّ أخرى وبعبارة
فحسب، عقليٍّا ليس القرار هذا ومثل يكون، أن يتمنى كما ال بالفعل، موجود هو كما
للعقل بد وال وأخالقي، معنوي قرار — ذلك «قبل» وربما — ذلك إىل باإلضافة هو بل
— ألمانينا وفًقا يشء كل فيها ر نُصوِّ التي — الطفولة مرحلة تجاَوز قد يكون أن البرشي
وهذا األمنية، أو والحلم الواقع بني الخلط عىل نعلو أن لنا تُتيح التي النُّضج مرحلة إىل

ره. تطوُّ من رة متأخِّ مرحلة يف إال اإلنسان إليه يصل ال ُمستوى
دون بالحلم، العلم عن اإلنسان يَستعيض أن الطبيعي من فكان املرحلة هذه قبل أما
من عديدة ألوف طوال — كلها البرشية تظلَّ أن الطبيعي من وكان يحلم. أنه يدري أن
هو ما عىل وفهمه الواقع رؤية عن مبتعدًة — استثناء بال األرض أرجاء جميع ويف السنني
اإلنسان لنشاط الرئييس املظهر هما والفن األدب كان «الحاملة» الفرتة هذه وخالل عليه.
املحيط بالعالم يهتم مما أكثر الذاتية بمشاعره اإلنسان يهتمُّ والفنون اآلداب ويف الرُّوحي.
الخاصة أحاسيسه خالل من إليه يتَّجه فإنما الخارجي العالم هذا إىل اتجه وإذا به،

وعواطفه. انفعاالته عليها تَنعِكس مرآًة إال يرى فال الذاتية، وميوله
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الخاص طريقها يف سارت حني — ذاتها الفلسفة إنَّ نقول أن نستطيع إننا بل
الداخيل، بنائها باتساق تهتمُّ كانت — اليونانيني عند خالًصا عقليٍّا نشاًطا بوصفها
وهذه الواقعي، بالعالم تهتمُّ مما أكثر الفيلسوف يُكوِّنه الذي العقيل الرتكيب وبتماُسك
النظري للعلم املميزة الصفات عن َقبل من عرضناه مما بوضوح استنتاجها يُمكن ِسمة
كانت الواقع عالم عن تتحدَّث الفلسفة كانت وحني اليونانيني، عند بالفلسفة) (املختلط
عالم بإدراك تختصُّ ألنها اعة؛ َخدَّ الحواس تَُعد بل خداع، بأنه تَصفه األحيان معظم يف

صحيحة. ملعرفة موضوًعا يكون أال طبيعته من مادي
وأفكاره وحدسه وانفعاالته بخياالته العلم عن يستعيض طويًال اإلنسان ظلَّ وهكذا
العقل بني الجمع طريق عن بالواقع املبارش االتصال له يتيح منهًجا يصطنع ولم املجردة،
دون حالت أساسية عقبات أن إذن بد فال تاريخه، من رة متأخِّ مرحلة يف إال والتجربة
اإلنسان أن بد وال العلم، طريق عن والعالم اإلنسان بني املبارش االتصال هذا تحقيق
العالم، عىل يَُسيِطر ثم ومن عقله؛ عىل يَُسيِطر أن استطاع حتى كبرية جهوًدا بذَل قد
التي واألوهام لألخطاء تاريًخا كان لإلنسان والعقيل الروحي النشاط تاريخ أن بد وال
هذه هي فما بالتدريج، اكتُسبَت لحقائق تاريًخا كان ما بقدر بمشقة اإلنسان عليها تغلَّب
يومنا حتى الِعلمية املعرفة صورة تُشوِّه تَزال ال والتي العلم، ظهور رت أخَّ التي العقبات

البرش؟ من كثرية فئات عند هذا

والخرافة األسطورة (1)

البرشية. تاريخ من األكرب الجزء طوال اآلن العلم يشغله الذي املكان تحتل األسطورة ظلَّت
— بدائي إطار يف — يُقدِّم كان أنه إىل األسطوري الفكر انتشار أسباب وترجع
إىل اعتنقتها التي الشعوب نظرة عن تُعربِّ القديمة فاألساطري للعالم؛ ُمتكامًال تفسريًا
ويُرضيها الشعوب هذه مستوى مع يتالءم تفسريًا وتُقدِّم والعالم، والطبيعة الحياة
واحدة، وحدة يف واإلنسان الطبيعة بني تَجمع — ذلك عن فضًال — وهي ا، تامٍّ إرضاءً
اإلنسان غايات مع متالئًما العاَلم يبدو بحيث وذاك، هذا بني الفاصل الحد فيها يَزول
الناِضج غري الفكر سمات من رئيسية سمة — قليل منذ قلنا كما — وهي ألمانيه، ًقا محقِّ

البرشية. طفولة عصور يف
لو ولكن والخرافة، األسطورة بني دقيًقا فاصًال ا حدٍّ املرء يضع أن الصعب وِمن
ظهر قد العلم يكن لم التي العصور تفكري هو األسطوري التفكري إنَّ لُقلنا: ة الدقَّ شئنا
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طريقة ويف الحياة يف مؤثِّرة قوة منه يجعل الذي الحدِّ إىل انتَرش قد يكن لم أو بعد، فيها
التي لتلك مماثلة بوظيفة تقوم كانت — قلنا كما — فاألسطورة للعالم؛ اإلنسان معرفة
العرص يف الظواهر لتفسري الطبيعية الوسيلة هي وكانت ذلك، بعد العلم بها يقوم أصبح
العلم إنكار عىل يقوم الذي التفكري فهو الخرايف التفكري أما العلم، ظهور عىل السابق
وقد العرص، هذا عىل سابقة أساليب إىل — العلم عرص يف — يلجأ أو مناهِجه، ورفض
ولكنه الدقة، كل دقيًقا و«الخرايف» «األسطوري» لفَظي: بني للفارق التحديد هذا يكون ال
— األحيان من كثري يف — يختلطان اللذين اللفَظني هذَين بني التمييز يف حال أية عىل يفيد
تكون ما غالبًا األسطورة أن هو آخر، فارًقا ذلك إىل نُضيف أن ونستطيع الناس. أذهان يف
تتعلَّق «جزئية» الخرافة أن حني عىل ظواهره، من ملجموعة أو للعالم «متكامًال» تفسريًا
نظاًما تمثل األسطورة كانت والقديمة البدائية العصور ففي واحدة. حادثة أو بظاهرة
— األحيان من كثري يف — يتسم النظام هذا وكان واإلنسان، العالم إىل النظر يف كامًال
ُمتعارضة تكون قد وهي بالتفاصيل، فتتعلَّق الخرافات أما الداخيل، والتماسك باالتساق
منها ن ويُكوِّ امُلختلفة الخرافات بني ق يُوفِّ أن يُحاول ال أحًدا ألن بينها؛ فيما متناقضة أو
يف يُستخدمان اللفظني بأن نَعرتف أن الواجب فمن ذلك ومع مرتابًطا، نسًقا أو نظاًما
التمييز توجب العلمية الدقة كانت وإن متقاربني، بمعنينَي أو واحد بمعنى كثرية أحيان

بينهما.
الطبيعة» «حيوية باسم يُْعَرف الذي املبدأ هو األسطورة عليه ترتكز مبدأ وأهمُّ
صبغ عىل أساًسا يقوم األسطوري التفكري أن هو املبدأ بهذا واملقصود ،Animism
كانت لو كما الظواهر هذه تَسلك بحيث الحياة؛ بصبغة الحية غري الطبيعية الظواهر
أسطورة أية يف مليٍّا فكرنا ولو اإلنسان. مع تتنافر أو وتتعاطف وتَنفعل تُحسُّ حية كائنات
التي — وأوزوريس إيزيس فأسطورة أساسيٍّا؛ اعتماًدا املبدأ هذا عىل تعتمد نجدها فسوف
والنفعاالت الحياة لطابع إضفاء هي — النيل فيضان بها ون يُفرسِّ القدماء املرصيون كان
اآللهة سلسلة يد عىل العالم خلق وأسطورة الفيَضان، هي طبيعية ظاهرة عىل األحياء
جزء لكل يكون إذ نفسه؛ املبدأ هذا عىل تقوم — اليونانيني عند — زيوس من تبدأ التي
هذا مثل وقل البرش، لسلوك مشابًها سلوًكا اإلله هذا ويَسلُك به، خاص إله الطبيعة من

بدائي. أو قديم شعب أي عند أسطورة أية عن
النظرة وبني العالم إىل األسطورية النظرة هذه بني االختالف مدى نُدرك ولكي
املطلب هو — الحارض الوقت يف — العلم مطلب أن إىل نُشري أن ينبغي الحديثة، العلمية
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إىل يَسعى العلم فإن الحي؛ طريق عن الحي غري تُفرسِّ األسطورة أن حني فعىل املضاد؛
تفسريًا الحياة لظواهر يجد أن يُحاول العلم إنَّ أي الحي؛ غري طريق عن الحي تفسري
آخر، إىل مجاٍل من النجاح يف نصيبه يتفاَوُت وقد وكيميائية، فيزيائية عمليات خالل من
للظواهر. األسطوري التفسري هدف من النقيض عىل يقف الذي الهدف هو يُهمنا ما ولكن
طفولة عصور يف األسطوري التفسري من النوع هذا يسود أن الطبيعي من كان ولقد
هو به املحيط العالم يفهم أن يحاول حني اإلنسان من ع يُتوقَّ ما أول إن إذ البرشية؛
أمور هي واالنفعاالت املشاعر ألن ذاته؛ هو بها يمرُّ التي الحاالت ضوء يف يفهمه أن
كان فقد هنا ومن خاص، تدريب أو تعليم إىل تحتاج وال مبارشة، أنفسنا يف بها نُحسُّ
تلك بصبغة الطبيعة ظواهر — باملعرفة عهده أول يف — اإلنسان يصبغ أن طبيعيٍّا
كانت لو كما رها فيتصوَّ مباًرشا، شعوًرا نفسه يف بها يشعر التي والخربات األحاسيس
إطار يف الشمس كسوف البرش علَّل وهكذا مثله. وتَكره وتُحبُّ وتغضب وتفرح تنفعل
وجهها املرأة تُغطِّي (كما «مكسوفة» بأنها أو غاضبة الشمس بأن األسطوري التفسري
حتى الرشقية مجتمعاتنا يف وجوُده التفسريات هذه ألمثال زال وما «تنكسف»)، حني

اليوم.
كله األسطوري الفكر إن قلنا الذي — الطبيعة» «حيوية مبدأ أن بالذكر الجدير ومن
األقل عىل عرش الثامن القرن حتى ذاتها أوروبا يف العلم طريق يف عقبة ظلَّ — عليه يرتكز
يتغلَغل حيوي مبدأ وجود عىل دليًال تُعدُّ الكهرباء ظاهرة كانت فقد ذلك؛ بعد يكن لم إن
بل الطبيعة،1 يف الحياة لوجود مظهًرا تَُعدُّ املغناطيسية كانت كذلك الحية، غري األجسام يف
بإمكان يقولون — عرش الثامن القرن حتى — ظلُّوا املشهورين أوروبا علماء بعض إن
يأتي أن يف كبريًا أمًال نفوسهم يف يَبعث ذلك وكان املعادن، يف وإناث ذكور إىل االهتداء
هذا يف «التكاثر» تحقيق يُمكن حتى املؤنَّث، والذهب املذكَّر الذهب فيه يُكتَشف الذي اليوم
التولُّد مبدأ ضد Pasteur «باستري» الكبري الفرنيس العالم كفاح إنَّ بل النفيس! املعدن
الحية الكائنات أن له وفًقا يَعتقد كان الذي املبدأ وهو generation spontanée التلقائي
تكون أن دون «تلقائيٍّا» الطبيعية األجسام بعض يف تتولَّد — وغريها كالديدان — الدقيقة
ضد «باسرت» خاضه الذي املرير الكفاح هذا إنَّ أقول: مماثلة. حية كائنات عن تولَّدت قد
العلماء أذهان يف راسخة ظلَّت الطبيعة» «حيوية مبدأ بقايا أن عىل يدلُّ عِرصه علماء أكرب
األوروبي العلم أن ذلك يعني وال عرش، التاسع القرن من ر متأخِّ وقٍت حتى األوروبيِّني
منذ ق تتحقَّ كانت عظيمة كشوًفا هناك إن بل بدائية، مرحلة عند متوقًفا أو متخلًفا كان
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من كثري يف — يتمُّ العلمية الحقائق كشف أن هو تعنيه ما وكل عرش، السابع القرن
الخطأ. عنارص من كثري تَكتِنفه إطاٍر يف — األحيان

أطول فرتة بمكانته محتفًظا ظل األسطوري الفكر أن عىل األدلة أوضح من ولعلَّ
Teleological «الغائي» بالتعليل امُلسمى التعليل من النوع ذلك استمرار ينبغي: مما
الظواهر هذه قها تُحقِّ التي «الغايات» خالل من الطبيعة ظواهر تفسري أعني للظواهر،
وأن أجسامنا، تُدفئ لكي صباح كل تَطلُع الشمس أن — مثًال — نتصور فنحن للبرش،
أن نعتقد ونحن الليل. يف منا التائهني تَهدي أو تُنري لكي مساء كل تظهر والنجوم القمر
أوراق إىل تصل أن تستطيع لكي طويلة الزرافة رقبة وأن الزرع، يروي لكي ينزل املطر
وغايات، أغراًضا الطبيعية للحوادث أن ر نتصوَّ وهكذا بها. وتتغذَّى الحالية األشجار

والغايات. األغراض تلك يف يَكُمن إنما الحوادث لهذه الحقيقي التفسري أن ونعتقد
الحية الكائنات بصفات الطبيعة وْصف أي — الطبيعة» «حيوية مبدأ كان وإذا
الفكر عليه يقوم الذي األسايس املبدأ — قبل من قلنا كما — هو — اإلنسان سيما وال
تطبيق هي إنما الطبيعة تفسري يف «الغائية» فكرة أن نُدرك أن السهل فِمن األسطوري،
وهي اإلنسان، عالم يف أسايس بدور تقوم الغايات ألن ذلك له؛ امتداد أو املبدأ لهذا ُمبارش
العلم؛ مع تتعارض بأنها يَزعم أن أحٌد يستطيع ال طبيعية وظيفة تُؤدِّي العالم هذا يف
ينجح، لكي دروسه يستذكر إنه أي معيَّنة؛ غايات نحو بالفعل سلوكه ه يوجِّ فاإلنسان
يف الشخص هذا سألت ولو يتنزَّه. لكي الشارع إىل ويخرج يأكل، لكي الطعام ويطهو
أفعل لكي الطبيعي: الجواب لكان إلخ؟ … خرجت ملاذا أو ذاكرت؟ ملاذا السابقة: الحاالت
إىل اإلشارة طريق عن يأتي — الحاالت هذه يف — لترصفاتنا الطبيعي التعليل إن أي كذا.
تحليل امُلمكن من وكان البرشي، املجال يف أسايس دور للغائية كان هنا ومن منها. الغاية

منها. املقصودة الغايات طريق عن اإلنسان أفعال من كثري
طويلة عصور خالل — أحيانًا أنفسهم والعلماء املفكرون فيه وقع الذي الخطأ ولكن
الطبيعة، مجال إىل اإلنسان مجال من بحذافريها الفكرة هذه نقلوا أنهم هو — ماضية
عالم يف يحدث ما عىل قياًسا بغاياتها، تعليلها يُمكن الطبيعية الحوادث أن روا وتصوَّ
هو: الغائي التفكري أنصار رد كان املطر؟ يسقط ملاذا سألَت: إذا فإنك وهكذا اإلنسان.
يُعاِقب لكي الرد: كان الفيضان؟ أو الزلزال يحدث ملاذا سألت: وإذا الزرع. يروَي لكي
فيقعون اإلنسان، ملسالك ُمماثل الطبيعة مسلك أن هؤالء يتصور وهكذا ظاِلمني. أناًسا

األسطوري. التفكري ك َرشَ يف بذلك
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بل اللفظ، هذا نحن به نفهم الذي باملعنى «غايات» تعرف ال الطبيعة أن والواقع
وقوع أو املطر كسقوط — يشء فيها يحدث وال فحسب، الرضورة تَحُكمها حوادثها إن
هذه تتوافر وعندما إليه، املؤدية الطبيعية األسباب توافرت إذا إال — إلخ … فيضان
ونستغل نَخلقها، الذين نحن فإننا الغايات أما حتميٍّا. أمًرا الظاهرة حدوث يكون األسباب
يف فائدته بالتجربة اكتشفنا ثم بالفعل املطر وجدنا قد فنحن الطبيعة؛ حوادث أجلها من
أم زرعنا به َروينا سواء سيَسُقط فكان ذاته املطر أما له، الغاية هذه فخلقنا الزرع، ريِّ

الحاالت. بقيَّة ذلك عىل وِقْس نَرِوه، لم
التعليل هذا أن هو الطبيعية، للظواهر الغائي التعليل إخفاق عىل الواضح والدليل
أجل من يسقط املطر أن البعض فيه يَعتِقد الذي الوقت ففي ويَتناقض؛ يتخبَّط ما كثريًا
غريهم ويرى ماشيته، ظمأ أو ظمأه يَروي لَكي يَسُقط أنه اآلخر البعض يرى زراعته، ريِّ
سقوط أن الهشِّ الكوِخ صاحب يرى بينما فيها، يستحم ِبْركة يصنع لكي يسقط أنه
بأنه إال يفرس أن يُمكن ال أنه يَبدو الذي — الزلزال أو الفيضان وحتى عليه، نقمة املطر
أرواح فيه تَضيع كما بريئة أرواح فيه تضيع وإنما وحدهم، األرشار يُصيب ال — نقمة
أكثر كانت ربما — مثًال واملسنِّني األطفال حالة يف كما — الربيئة األرواح إن بل آثمة،
من يخلو ال كهذا مؤمًلا حادثًا أن عن فضًال هذا … اآلثمة األرواح من فيه للضياع تعرًُّضا
أن يُمكننا التي الغايات تتباين وهكذا مثًال! املوتى نقل دي كمتعهِّ الناس، لبعض النفع
أن لنا ويتَّضح الخاصة، نظرنا ووجهات مصاِلحنا حسب الواحدة الظاهرة إىل نَنسبها
باطل تفسري هو البرشي املجال من ُمستَمدة غايات أساس عىل الطبيعة ظواهر تفسري
عن العلمي التفكري يتخىل أن املستغرب من يكن لم ولذا والتناقض؛ التخبُّط من يخلو ال
التفسري يكن وإن العالم، فهم يف األسطورية للطريقة امتداًدا ويعدَّها «الغائية» فكرة

املبارش. األسطوري التفسري من تفنيًدا وأصعب خفاءً أشدَّ للظواهر الغائي
التي األسباب عىل — الطبيعية للظواهر فهمه يف — يقترص العلم أصبَح وهكذا
الفاعلة»، األسباب أو «العلل اسم عليه يُطلق ما عىل أي الظواهر؛ هذه حدوث إىل تؤدِّي
من توافرت إذا بد وال تواَفَرت، إذا إال اليشء يَحدث ال التي الرضورية الرشوط وهي
الظاهرة، لحدوث تمهد التي باملقدمات يتعلَّق األسباب من النوع وهذا اليشء. يحدث أن
الظواهر حالة يف الحارض يف يتحكَّم الذي هو املايض إن أي الزمان، يف تسبقها والتي
— فيها وجود للغايات يكون أن يُمكن التي — البرشية الظواهر حالة يف أما الطبيعية،
ال فاإلنسان لألحداث؛ سببًا يكون أن يمكن املايض، إىل باإلضافة أيًضا، «املستقبل» فإن
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ملرشوع أو لهدف يُخطط ألنه أيًضا ف يترصَّ بل فحسب، ماضية سوابق عىل بناءً ف يترصَّ
هي كانت وربما الطبيعة، تعرفها وال اإلنسان بها يَنفِرد صفة هذه ولكن املستقبل، يف

الكون. يف الفريد مركزه اإلنسان أعطت التي
باختفاء اختفى قد — مجمله يف — األسطوري الفكر إن نقول أن لنا جاز إذا أنه عىل
العلم يعايش ظل الخرايف الفكر فإن الِعلم، محلَّ تحلُّ األسطورة فيه كانت الذي العرص
البرشية عاشت ولقد هذا. يومنا حتى الناس عقول عىل تأثريه يمارس زال وما طويلة، فرتة
البداية يف يكن لم بينهما الفاصل الخط ألنَّ والعلم؛ الخرافة بني حائرة وهي طويًال أمًدا
من كثري وكان ومتداخلة، مختلطة األمور كانت الفرتة هذه وخالل اليوم، هو كما واضًحا
ال واحد مركب يف العلمي البحث من وعنارص الخرافة من عنارص بني يجمعون العلماء

تنافر. أي عىل يَنطوي بأنه يَشُعرون
تتطلَّب كانت التنجيم فممارسة الفلك؛ وعلم التنجيم ميدان من مثًال لذلك ولنَِرضب
الطالع بها يعرفون إنهم مون املنجِّ يقول التي و«األبراج» الفلكية، بالحقائق واسعة معرفة
الصحيحة. الفلكية املعلومات من كثريًا تضمُّ للسماء، كربى بخريطة تكون ما أشبه هي
إن بل الفلك، علم مع تداخله كان ثم ومن بالنجوم، معرفة يَفرتض ذاته التنجيم واسم
والعصور القديمة العصور عىل ينطبق وهذا منجمني، ذاته الوقت يف كانوا الفلكيِّني كبار
ذاته كبلر فحتى أيًضا. الحديث العرص أوائل وعىل بل واألوروبية، اإلسالمية الوسطى
إىل واهتدى للكواكب البيضاوية املدارات د حدَّ الذي العظيم األملاني العالم ذلك أعني —
يكن ولم ويمارسه، بالتنجيم يؤمن كان — الرياضية الفَلكية القوانني أعظم من مجموعة
إىل السعي إن بل الدقيق. العلمي عمله مع نحو أي عىل تتعاَرض له ممارسته أن يعتقد
العلماء زت حفَّ التي األسباب أهم من واحًدا كان ربما أدقَّ بالطالع والتنبؤ التنجيم جعل
كل بعيدة تبدو ظواهر يتناول الذي — العلم هذا جعلت والتي الفلك، بعلم االشتغال عىل
عهًدا البرشية العلوم أقدم من واحًدا يُصِبح — األرض هذه عىل اإلنسان اهتمام عن البُعد
ويستشريون طالعها، معرفة عىل يَحرصون كانوا الحكام أن ولوال منهًجا، ها أدقِّ ومن
التشجيع ذلك إليه وقدَّموا االهتمام ذلك الفلك علم أَْوَلوا ملا الهامة قراراتهم يف مني امُلنجِّ

مبكِّر. وقت منذ نهوضه إىل أدى الذي
املمارسات مع السحرية املمارسات تداخلت فقد حر، السِّ ظاهرة يف آخر مثل ولدينا
لها صلة ال خرافية معتقدات عىل مبنيٍّا كان السحر أن من وبالرغم طويًال، وقتًا العلمية
الطبيعة مواد مع التعامل إىل األحيان، من كثري يف يلجئون، َحرة السَّ كان فقد بالعلم،
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مؤرِّخي بعض دعا مما أرسارها، من كثري عن الكشف إىل بهم يؤدِّي نحو عىل وعنارصها
بوجه واألحياء الكيمياء ولعلوم التجريبي للعلم ممهًدا بوصفه السحر إىل النظر إىل العلم
األوروبي العرص مطلع يف والسحر العلم بني حامية معركة نشبت فقد ذلك ومع خاص.
موقًفا وقفوا قد كانوا وإن املعركة، هذه عن بمعزل الكنيسة رجال يكن ولم الحديث،
من كان ثم ومن رشيرة؛ أرواح تتقمصهم نظرهم يف فالسحرة مًعا؛ للطرَفني معاديًا
ثم ومن الكنيسة، به تقول ملا مضادة بتعاليم ينادون فهم العلماء أما حرقهم. الواجب
تكون حتى بالسحر؛ يُتَّهمون العلماء كان األحيان بعض ويف اضطهادهم، الواجب فِمن
االتهام ضحية الحديثة العلوم يف الباحثني من قليل غري عدد راح وبالفعل أيرس، إدانتهم

بالسحر.
وقتًا يَُدم لم العلمية والنظرة الخرافية النظرة بني واالختالط التداُخل هذا أن عىل
يف العلمية الطريقة وبدأت بالتدريج، تتَّضح أخذت قد النظرتني معالم إن بل طويًال،
أن أولهما لسببنَي؛ وذلك الخرافية؛ الطريقة عىل الساحق تفوُّقها تُثبت األمور إىل النظر
ويُمكِّنه ظواهرها، عىل حقيقية سيطرة لإلنسان يُتيح العلم خالل من الطبيعة قوانني فهم
الطبيعة من يقف تجعله الخرافية النظرة أن حني عىل لصاِلحه، حوادثها مجرى تغيري من
وأثبت للجميع، متاحة تُصبح العلمية التطبيقات ثمار بدأت وحني عاجًزا، سلبيٍّا موقًفا
بها يَحلم ال بطريقة الطبيعة عىل السيطرة عىل قدرته — ملموسة بطريقة — العلم

الخرافية. السحرية الطريقة لبقاء مربِّر هناك يعد لم ذاته، الساحر
عىل بها، التنبؤ يمكن مضمونة نتائجه أن أثبَت قد العلم أن فهو الثاني السبب أما
ظاِهرة العالم يدرس فحني الدوام، عىل مضمونة غري الخرافية السحر نتيجة أن حني
اإلنسان لصالح استخدامها يضمن أن يستطيع فيها املتحكِّمة العوامل إىل ويتوصل معيَّنة
سحرية، تعاويذ أو أحجبة طريق عن الظاهرة هذه واَجه إذا أما مقدًما، معلومة بطريقة
أنه ذلك من واألدهى املرات، عرشات إليها يصل وال مرة، املطلوبة النتيجة إىل يصل فقد
عرشات وسط فعاًال، فيها سحُره سيكون التي بالحالة التنبُّؤ عىل حتى قادًرا يكون لن
نتائجه، يف ثقًة اكتسب ألنه العلم؛ اإلنسان آثر وهكذا السحر. هذا فيها يعجز التي الحاالت
يكون ال التي الحاالت يف إال — األحيان معظم يف — الخرافات إىل يلجئون الناس يعد ولم
يستطع لم ُعضال بمرٍض اإلصابة حالة يف كما الظواهر، عىل قبضته أحكم قد فيها العلم

له. عالًجا يكتشف أن بعُد العلم
الخرايف؛ التفكري سمات من هامة سمة إىل تُشري األخرية الحقيقة هذه أن والواقع
تَنجح مرة كل مقابل يف وأنها مضمونة، غري الخرافة أو السحر نتائج أن ذكرنا فقد
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التفكري: من اللون هذا استمرار أسباب أهم من فإن ذلك ومع املرات، عرشات تُخفق فيها
عىل بناءً الخرافة أو حر السِّ بفاعلية يؤمن حيث الرسيع، التعميم إىل البَرشي العقل اتجاه
الكثرية الحاالت يخترب أن دون بالصدفة)، ق تحقَّ نجاح قطًعا (وهو ا جدٍّ قليلة أمثلة نجاح
تكون ما (وغالبًا فالنة أو فالن عن نقول فنحن األسلوب؛ هذا فيها أخفق التي األخرى
األحالم؛ يف مقبلة حوادث رؤية عىل القدرة لديها وإن تَخيب، ال أحالمها إن «فالنة»):
(مع حدث هذا بأن سلَّمنا ولو حلم، يف رأته يشء ق تحقَّ أْن مرتنَي أو مرة حدث أنه ملجرَّد
يبدو بحيث الحادث، وقوع «بعد» — نية بحسن — الحلم هذا رَوت قد كانت ربما أنها
بهذا مشغولة كانت وربما الحلم، يف حدث ما بدقة تَذُكر تكن لم وربما به، حلَمت أنها لها
من نُْسِقط أننا فلنتذكر عليه). تدلُّ مقدِّمات لوجود حدوثه ع وتتوقَّ طويلة مدة الحادث
ق يتحقَّ لم والتي تخيب»، ال التي «الرؤية صاحبة بها حلمت التي األحالم ألوف حسابنا
قت. تحقَّ أنها «تصادف» التي القليلة األحالم تلك هو ذهننا يف يعلق ما وكل يشء، منها

مون» «يُعمِّ الناس فإن قت، تحقَّ التي القليلة الحاالت عىل يَنصبُّ الرتكيز كان وملا
وتَنتِرش الناس لدى تنمو النحو هذا وعىل الحاالت»، «جميع عىل ينطبق بحيث الحكم

إلخ. … املستقبل يستشفُّ عراف بصرية أو الصادقة الرؤية صاحبة أسطورة
عصور بقايا من بقية مجرَّد تكون أن من أعقد الخرايف الفكر ظاهرة أن والواقع
ألن ذلك آثارها؛ جميع ويمحو يكتسحها أن الظافرة مسريته يف العلم يستطيع ماضية،
ويظلُّ العلم، عرص صميم يف حتى الناس من كثري أذهان يف ًال متأصِّ يظلُّ الخرايف الفكر
والخرافة فالعلم العلمية. بالتنظيمات ًكا تمسُّ املجتمعات أكثر يف حتى الناس بني منتًرشا
أمًدا البرش نفوس يف متعايَشني يظالن — مختلفني عرصين إىل ينتميان كانا وإن —
الواحد، الجبل يف األخرى فوق الواحدة تان مرتاصَّ جيولوجيتان طبقتان وكأنهما طويًال،
رفيًعا حظٍّا التعليم من نال الذي الشخص إن بل مختلف،2 زمن إىل ترجع منهما وكلٌّ
مساًسا العلم ها يَمسُّ ال التي حياته جوانب من كثري يف الخرايف بالفكر متمسًكا يظلُّ قد
حصيلة جمعه أو امُلخترب أو املعمل يف العلمي للمنهج اتِّباعه يكون ال وهكذا مباًرشا،
من جانب يف يؤمن أن من لذهنه عاصًما ذلك يكون ال العلمية؛ املعلومات من ضخمة
باملنهج — بعيد أو قريب من — له عالقة ال للظواهر بتفسري ويَرىض بالخرافات، جوانبه

استخدامه. يُجيد الذي العلمي
مكان إعطاء يف تتمثَّل بالخرافة التعلُّق من بقايا ًما تقدُّ املجتمعات أكثر يف نجد وهكذا
استمرار ويف للطبيعة، خارقة تبدو التي للحوادث — الصحف من كثري يف — الصدارة
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التشاؤم أو األبراج، من الطالع قراءة أو اليوم»، هذا «حظك مثل صحفية أعمدة ظهور
آخر إىل الخشب». «امسك مثل: خرافيٍّا معنًى تَحمل تعبريات انتشار أو ،١٣ الرقم من
— القمر إىل الصعود عرص يف — زال ما الخرايف التفكري أن عىل تدلُّ التي املظاهر هذه

مواقِعه. من بكثري متشبثًا
يف الالمعقول تيار استمرار تُفرسِّ االتجاه ومتباينة متعدِّدة تعليالت ظهرت ولقد
عىل الغيبيات وإرصار الحديث، للمجتمع الظاهرة العقالنية سطح تحت الخفيِّ مساره
انتشاًرا، أكثرها النفسية التعليالت كانت وربما العرصي، اإلنسان حياة من االختفاء عدم
الصور إن إذ للخرافة؛ دائم مصدر اإلنسان حياة يف األحالم إنَّ يقولون: من فهنالك
بالواقع، تختلط أن يمكن األحالم يف تظهر التي — الواقعية وغري املرتابطة غري — الخيالية
األول األصل كان وربما الخرافة، شكل يتخذ ًدا متجسِّ طابًعا الناس حياة يف وتكتسب
بني للخلط أكرب استعداد لديها مريضة شخصيات وجود إىل راجًعا الخرافات من لكثري
وقد منامها. يف بإلحاح لها تراءت وأَرواح ألشباح الفعيل الوجود ولتأكيد والواقع، الحلم
تأثري بحث يف — امليدان هذا يف — جهودها فرويد عند النفيس التحليل مدرسة ركَّزت
التفكري استمرار أسباب استكشاف يف بذلك وأسهَمت للواقع، اإلنسان رؤية يف الالشعور
يف — الخرافة ألن ذلك العلم؛ من أساس عىل فيه حياتهم الناس يُنظِّم عرص يف الخرايف
مكان، اإلنسان حياة يف له يعد لم ماضيًا شيئًا بوصفها تظهر ال — النفيس التحليل ضوء
ظروف تطرأ أن إىل الالشعور يف كامنًا يظلُّ لإلنسان النفيس التكوين من جزءًا تبدو بل

الخارجي. السطح إىل به تصَعد
لم ربما خاص بوجٍه النفيس والتحليل النفس علم مجال من امُلستَمد التعليل أنَّ عىل
املجتمع يف الخرايف الفكر استمرار مشكلة جوانب من واحد جانب إليضاح إال كافيًا يكن
علينا فسيظلُّ النفيس، التحليل مدرسة تُقدِّمه الذي باإليضاح سلَّمنا لو فحتى الحديث،
أو التفكري مستوى إىل الالشعور أعماق من الخرافة تَبعث التي الظروف تلك نعرف أن
القيم ونوع املجتمع، طبيعة إىل ُمنتميًة الظروف هذه تكون أن بد وال الواعي، السلوك

القيم. هذه تحديد يف تتحكَّم التي االجتماعية والعوامل فيه، السائدة
واستمرارها، الخرافة ظهور يف األسايس العامل هو بالعجز الشعور أن اعتقادي ويف
واحدة؛ دائًما نتيجته ولكن والعرص، البيئة باختالف تختلف أشكاًال يتَّخذ الشعور وهذا
من التخلُّص عىل تُساِعده عقلية ال ُقوى إىل لألحداث تعليله يف اإلنسان يلجأ أن هي
مواجهتها حتى أو حلها عىل تُساعده أن من بدًال وهميٍّا، تخلًصا يواجهها التي املشكالت

واقعية. بطريقة
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شكل القديمة العصور يف يتخذ كان بالعجز اإلنسان شعور إنَّ القول: املمكن ومن
التي الظواهر يُعلل كان ولذا به؛ املحيط العالم معرفة يف والقصور الفهم، عن العجز
معرفة إىل اإلنسان ل توصَّ أن بعد — الحديث العرص يف أما خرافية. تعليالت يفهمها ال
فإن — فهمها عن قبل من يعجز كان التي األساسية األسئلة عن علمية إجابات له تُتيح
القدرة عدم يف يتمثَّل العجز أصبح بل املعرفة، أو الفهم عن بالعجز تتعلَّق تَُعد لم املسألة
عجًزا أصبح إنه أي عليه؛ تُسيِطر التي القوى ويف املجتمع، مسار يف الواعي التحكُّم عىل
إنَّ القول يُمكن ال مجتمعات يف الخرايف الفكر ظهور استمرار يعلل ما وهذا اجتماعيٍّا،
األوروبية البالد من كثري ففي فيها. الناس عقول يطمس الفقر إن أو عليها، مخيِّم الجهل
الخرايف، للتفكري واضحة مظاهر تَنترش — خاص بوجٍه األمريكية املتحدة الواليات ويف —
(وهو دة معقَّ إلكرتونية أجهزة طريق عن أحيانًا تَحُدث التي الطالع» «قراءة يف تتمثل
استخدامه من والهدف متقدِّم، علمي الجهاز مًعا: والخرافة العلم لتعايش واضح مظهر
األسود) (السحر السحر من أنواًعا تُمارس جماعات وجود يف تتمثَّل كما متخلِّف). خرايف
أن هو لذلك املعقول والتعليل الصناعية. املجتمعات أغنى قلب يف الغريبة والطقوس
للمعيشة عاٍل ُمستًوى من به يتمتَّعون وما وعلم معرفة من لهم تواَفر ما برغم — الناس
نظرة املستقبل إىل وينظرون حياتهم، مسار يف تتحكَّم التي القوى فهم عن يعجزون —
أن الناس عىل تَفرض كئيبة وحتمية رشيرة ُقًوى فيه تشيع العالم أن رون ويتصوَّ قاتمة،
بقوى إال محاربتها يُمكن ال ُقوى وهي املجهول، املصري من دائم وخوف توتُّر يف يَعيشوا

نوعها. نفس من أخرى
استمرار ظاهرة أن هو — الصدد هذا يف — نؤكِّده أن ينبغي الذي األمر أن عىل
ذلك مع تُشكِّل ال — املتقدمة الصناعية املجتمعات يف — مختلفة بأشكال الخرايف الفكر
هامشية؛ ظاهرًة الدوام عىل تظلُّ إنها بل امُلجتمعات، لهذه العام املسار عىل داهًما خطًرا
وانضباط، بدقة ويُنَظَّم يشء كل يُْحَسب حيث الصناعي، املجتمع تسود التي الحياة فنوع
غري أو محسوبة غري عنارص هناك تظلَّ بأن السائد اإلنتاج أسلوب يَسمح ال وحيث
أو لالستثناءات فيه مجال ال محدَّد لنظام ذاتها اليومية الحياة تخضع وحيث عة، متوقَّ
مجموعه يف — املجتمع يعصم مؤكًدا ضمانًا يُشكِّل هذا الحياة نوع إن أقول: االنحرافات.
الجماعات أو األفراد مستوى عىل انتشاره درجة كانت مهما الخرايف التفكري أرضار من —
والرتشيد للعقالنية خاضًعا بحياة العام املجرى يظلُّ املجتمعات هذه مثل ففي املنعزلة؛
العام. املسار هذا عىل يؤثر ال فرديٍّا شكًال فتتَّخذ الخرافية امليول أما املدروس، والتخطيط
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الدقيقة املخططة الصناعية الحياة أنَّ — معني بمعنًى — القول املمكن من إنَّ بل
التفكري من ألوان إىل اللجوء — آلخر آٍن من — مجتمعاتها عىل تَفرض التي ذاتها هي
يف املتغلغل العلم عىل فعل» «ردُّ أساسه يف هو البالد هذه يف الخرافات فانتشار الخرايف.
تُمسك التي املحكمة العقالنية تلك قبضة من للتخلُّص وُمحاَولة املجتمع، كيان صميم
الالشعوري. مكمنها من عقلية ال عنارص بعث طريق عن الناس، حياة جوانب بجميع
الخروج يف ورغبتها نفسه، العقل هذا عىل للعقل الخاضعة الشعوب تمرد عن تعبري إنه
أن تستطيع وال إليه، تعود النهاية يف ألنها مؤقتة؛ بصورة إال يتمُّ ال ذلك كان وإن عنه،
إىل مؤقتة قفزة إنها له. وفًقا تُنظَّم حياتها جوانب كل أصبحت أن بعد منه تتخلَّص
والتوتر الضغط ل تحمُّ عىل تُساعدهم العودة هذه كانت وربما الحارض، عرب البعيد املايض
وهكذا الصارمة. الحتمية ونظمها الرسيع بإيقاعها الصناعية الحياة لهم تجلبه الذي
وال والعقيل، العلمي التفكري قلب من ُمنبثًقا — الحالة هذه يف — الخرايف التفكري يكون
للمجتمع نتاج الحالة هذه يف هي السحيق املايض إىل العودة إن بل إطاره. يف إال يُْفَهم
طويًال االستقرار عىل القدرة وعدم «التغيري»، يف الرغبة عن تعبري إنها إذ ذاته؛ الصناعي
يف الحياة طبيعة من يتجزَّأ ال جزء ذاتها هي التغيري يف الرغبة وهذه واحدة. حالة عىل
وتُجدِّد برسعة، إيقاعها تُغريِّ أنها الحياة هذه سمات فمن املتقدمة؛ الصناعية املجتمعات
حتى عندها تمتد التغيري يف الرغبة إن بل واالستقرار، الجمود وتَرفض باستمرار نفسها
ظاهرة يف — والعلم العقل عن االبتعاد كان ولذلك ذاتها؛ واالجتماعية األخالقية القيم إىل
والعلم العقل عرص إطار يف املتقدِّمة الصناعية املجتمعات حالة يف يتمُّ — الخرايف الفكر
وضع عن بالفعل يُعربِّ ولكنه واضحة، مفارقة فيه تبدو وضٌع وهو مُلقتضياته. واستجابة

املتقدمة. املعارصة املجتمعات يف الخرايف الفكر
االختالف — قاطعة بصورة — ح نوضِّ لكي الحقيقة هذه تأكيد عىل حرصنا ولقد
الصناعي العالم ووضع خاص، بوجه والعربي عموًما الرشقي العالم وضع بني األسايس
العربية بالدنا يف كثريين هناك ألن ذلك الخرايف؛ التفكري موضوع إىل بالنسبة املتقدم
يف الخرايف التفكري انتشار ظاهرة أعني — الظاهرة هذه تأثري من التخفيف يُحاِولون
املحاولة هذه ومثل املتقدِّمة. البالد يف ُمماِثلة ظواهر وجود إىل اإلشارة طريق عن — بالدنا
تقف أنها يَعيبها مجتمعاتنا عىل خطِره من والتخفيف الخرايف الفكر شأن من للتهوين
الوضع أن ظاهريٍّا يبدو إذ أعماقها؛ يف تتغلغل وال للظواهر الخارجي السطح حدود عند
البالد يف منه بمراحل أعظم عندنا الخرافات انتشار مقدار كان (وإن الحالتني يف ُمتشابه

االختالف. تمام الحالتني يف مختلفة الظاهرة داللة أن الحقيقة ولكنَّ املتقدمة)،
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ويُمثل والعقل، للعلم األصيل العداء شكل الخرايف التفكري يتَّخذ مجتمعاتنا حالة ففي
يثبِّت لكي شاقة معركة فيه يُحارب العلم كان طويل لتاريخ واستمراًرا امتداًدا العداء هذا
ذاته تأكيد من تمكَّن الِعلم أن قصرية فرتة خالل بدا قد كان وإذا املجتمع، يف أقدامه
العداء وأن كله، املجتمع مستوى عىل يحدث لم ذلك أن املؤكَّد فمن العربي، مجتمعنا يف
يف — يمثل الخرافة انتشار فإن وهكذا تاريخنا. يف الفرتات بقية يف الغالب هو كان للعلم
الرسيع للتطور ومقاومته قديمة أوضاع عند فه وتوقُّ املجتمع جمود عن تعبريًا — حالتنا
أسلوب وبني الخرايف الفكر يف األسلوب هذا بني واضح والفرق جانب. كل من به املحيط
بعض يُحاول والتي مراتبها، أعىل حتى العقيل التفكري بتجربة مرَّت التي امُلجتمعات تلك
بها الجهل موقع من ال فيها» االندماج موقع «من التجربة هذه عن يرتدُّوا أن أفرادها
حني الخرايف الفكر بني واضح الفرق إنَّ أي تحقيقها؛ عن العجز أو منها الخوف أو
دون السنني ألوف طوال سائدة ظلَّت أوضاع عىل وتَحجر ل متأصِّ جمود عن تعبريًا يكون
— تعبريًا يكون حني ذاته الفكر هذا وبني عليه، يَجُرؤ أو تغيريها يف املجتمع يَرغب أن
طويًال أمًدا يظلَّ أن يستطيع ال مجتمع بها يَشُعر التغيري يف رغبة عن — النطاق محدود

الرشيد. العقيل التفكري هي الحالة هذه كانت لو حتى واحدة، حالة عىل
االنتشار الواسعي — ُكتَّابنا بعض ألن إليها؛ نُنبه أن علينا لزاًما نجد مسألة وتلك
يف الالعلمي التفكري أنصار بها يقول التي الُحَجج نفس يُردِّدون — الشديد لألسف
يف ثقتنا وعدم العلمي التفكري عن — الرشقيني نحن — ابتعادنا بها يُربِّروا لكي الغرب؛
العلمي التفكري عن االبتعاد يف دوافعنا إن إذ أكرب؛ ومغالطة كبري خطأ وهذا العقل، قدرات
الذي الوقت يف عديدة، قرونًا التفكري هذا ماَرَس مجتمٍع دوافع عن االختالف كل تختلف

الحديث. العلم عرص يف مرة ألول الدخول أجل من نُكافح نحن فيه نزال ال
خارجها يف أم بالدنا يف سواء — الخرافة أنصار بأن نعرتف أن يَنبغي أننا عىل
آخر نوع فهناك الخرافات؛ من للعلم» «املضاد النوع هذا تأكيد عىل يَقتِرصون ال —
بأنهم أنصاره ويتظاَهر علمية، أنها يَزُعم شواهد عىل ويستند العلم، إىل االنتساب يدَّعي
لدى خارقة ُقوى بوجود االعتقاد القبيل هذا ومن منه، ق التحقُّ يف علمية مناهج يتبعون
بالحاسة يُسمى ملا املختلفة األشكال أو ،telepathy بُْعد عن كاالستشفاف البرش، بعض
إثبات عىل «العلم» قدرة تأكيد حدِّ إىل بالبعض الحماس وَصل وربما غريها. أو السادسة
بالعلم، امُلشتغلني بعض بني املألوف عن بعيًدا ليس أمر لألسف وهو األرواح»، «تحضري
يمكنه أي «تحضريه»؛ يمكن اليشء هذا وأن «يشء»، الرُّوح أن من واثقني أصبحوا وكأنهم
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يف يُؤثِّر أو «يتكلم»، أن يستطيع ويجيء يذهب الذي اليشء هذا وأن ويَجيء، يذهب أن
الرُّوح تكن لم لو يستحيل كله وهذا منضدة. إسقاط أو أكواب كتحريك «مادية» أشياء

الروح. تعريف مع أساًسا يتناَقض هذا أن مع «ماديٍّا»، شيئًا بدورها
إىل يلجئون الخرافات هذه لتأكيد بالعلم حون يتمسَّ الذين هؤالء أن األمر يف واملهم
يعتمدون التي فاملالحظات اإلطالق؛ عىل العلمية التجربة رشوط فيها تتوافر ال أساليب
املمكن من يكون أن العلم يف التجربة رشوط أهمِّ من أن مع للتكرار، قابلة غري قليلة عليها
املشاهدون هؤالء أكان وسواء الظروف، مختلف ويف امُلشاِهدين من عدد أي أمام تكرارها
يف هم التجارب من النوع هذا شهود أن املعروف ومن املقتنعني. غري من أم املقتنعني من
أن عن فضًال هذا نتائجها. لتصديق استعداد ًما ُمقدَّ لديه يَتوافر الذي النوع من األغلب
ولونه خاِفت، دائًما الضوء إن إذ الواضحة؛ بالرؤية يسمح ال جوٍّ يف دائًما تتم التجارب

ممكنًا. يشء بأي اإليحاء يجعل العام والجو للبرص)، تعتيًما األلوان أكثر (وهو أحمر
ابتعاد تثبت قوية بُحَجج «العلمي» املظَهر ذات الخرافات هذه أنصار ُووجه إذا أما
سهم إىل يلجئون فإنهم الصحيح؛ العلمي املنهج أصول عن إليها يَلجئون التي األساليب
أشياء يَتقبَّل اآلن أصبح العلم وأن محدود، الحايل العلم منهج أن وهو َجعبتهم، يف آخر
الخارقة الظواهر بهذه يعرتف أن يمكن — بالتايل — وأنه قبل، من يرفضها كان كثرية
— واضح هو كما — الباب تفتح التفكري يف الطريقة هذه ومثل املستقبل، يف للطبيعة
اآلن يَقبلها يكن لم إذا العلم أن يؤكِّد أن دجال أي يستطيع إذ امُلخرِّفة؛ الُخَزعِبالت لكل
أفضل أنه أثبت الذي املنهج هذا إال نملك ال أننا األمر وواقع املستقبل. يف يقبلها فسوف
هو فإنه الحقائق، من كثري بلوغ عن قاًرصا كان مهما وأنه املعرفة، أدوات من لدينا ما
وأساليب مناهج إىل ذاته العلم ل يتوصَّ أن وإىل ذاتها. «الحقيقة» لبلوغ الوسائل أضمن
املستقبل؛ يف عليه تطرأ أن يمكن التي ات بالتغريُّ ع يتذرَّ أن أحد حق من فليس أدق، أخرى

العلمي. التقدم بعجلة زوًرا ويَربطها خرافاته علينا يفرض لكي
أسلحتهم آخر إىل يَلجئون أنصارها فإن بالعلم، الخرافة ربط محاوالت أخفقت فإذا
يستغلون تراهم وهكذا والدين. الخرافة بني الربط وهو الشعبي، التفكري عىل وأخطرها
النصوص بعض ووجود — مثًال كالرُّوح — الَغيبية الدينية الحقائق بعض وجود
الظواهر حقيقة عن بحرارة يُدافعوا لكي إلخ؛ … والحسد حر السِّ عن تتحدث التي الدينية
جميًعا؛ األسلحة أخطر السالح هذا إن قلت ولقد يَدعمها. نفسه الدين أن مؤكِّدين الخرافية،
بال — الدين يضع وألنه الخرايف، الفكر تأكيد أجل من الديني اإليمان عمق يستغلُّ أوًال ألنه
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بني حائرًة فتقف مًعا، االثننَي مواجهة يف الناس عقول ويضع العلم، مواجهة يف — ُمربِّر
لحظة. كل يف الِعلمي الواقع أرض عىل ته صحَّ تَثبُت علمي منهج وبني فيها، متأصلة عقيدة
وبني بينه الربط هذا من الدِّين بقضية أرضُّ هو ما هناك ليس أنه اعتقادي ويف
تَسلك أن — النهضة عرص منذ — الغرب يف املسيحية الكنيسة حاوَلت ولقد الخرافة،
الجماهري انرصاف من اليوم نراه ما هي النتيجة فكانت بالخطر، املحفوف الطريق هذا
تُواجه الحني ذلك يف كانت الكنيسة أن والواقع كبرية. بأعداد عقيدتها عن الغرب يف
أنه بحجة العلم مهاجمة ً خطأ تَرتكب أن امُلستغَرب من يكن فلم اِلجدة، كل جديدة تجربة
مثًال)، السماوات األرضو«ارتفاع» دوران قضية حالة يف (كما نصوصدينية يَتعارضمع
وجسديٍّا، معنويٍّا اضطهاًدا العلماء من كثريًا تَضطهد أن أيًضا املستغرب من يكن ولم
إىل الكنيسة واضطرار العلمية، الحقيقة انتصار كانت كله لهذا النهائية الحصيلة ولكن
التي األمور من كثري عن اليوم تُدافع أصبحت حتى اآلخر، تلو واحًدا مواقعها عن الرتاُجع
هذا كل ومع ذاتها، الكنيسة يد عىل صاحبها الضطهاد كافيًا مىض فيما بها القول كان
باستمرار. يتضاءل الجديدة األجيال عىل تأثريُها وأَخذ كثرية، مواقع خرست فقد الرتاُجع
نسلك أن إىل — اإلطالق عىل — ُمضطرِّين فلسنا العربي العالم يف هنا نحن أما
بهذه يمرُّ من أول لسنا أوًال فنحن كثرية؛ ألسباب وذلك بالخطر؛ املحفوف السبيل هذا
العالقة أو والخرافة، الدين بني العالقة موضوع يف الغرب تجربة أمامنا إن بل التجربة،
دين أصحاب ثانيًا ونحن العرب. من شئنا ما منها نَستخِلص لكي للعلم؛ والعداء الدين بني
العلمي، البحث مع مطلًقا يَتعارض ال تفسريًا اإلسالم صدر يف وفالسفته ُمفكِّروه ه فرسَّ
باألسلوب األخذ فيه أصبح عرص يف نعيش ثالثًا ونحن االنطالق. إىل والعلم الفكر يَدفع بل
أن الكثريون يُحاول إذن فلماذا املجتمع، إىل بالنسبة موت أو حياة مسألة الحياة يف العلمي
الجهود تتكاتَف ال وملاذا العلم؟ وضد الخرافة مع الغربية للكنيسة املريرة التجربة يعيدوا
أسئلة مجرد هذه العلم؟ ويؤيد الخرافة يُحارب الذي الديني التفسري وتأكيد دعم أجل من
به تتَّسم الذي الخلف إىل املستمر للرتاجع واالستنكار الدهشة إال أملك ال وأنا أطرحها
يف املوضوعات هذه نناقش كنا أننا امُلؤِسف فمن هذه؛ أيامنا يف املوضوع لهذا مناقشاتنا
لها مناقشِتنا من بكثري أعىل ُمستًوى عىل العرشين القرن وأوائل عرش التاسع القرن أواخر
واحرتامنا جزاًفا تُْلَقى للُمفكرين واتهاماتنا أضيق صدورنا أصبحت أن بعد األيام، هذه يف
العلمي الفكر محنة يعيدوا أن عىل ون يُرصُّ البعض أن ويبدو مفقوًدا. بعض آلراء بعضنا
الحكمة تسود أن عىل معقود األمل ولكن بالدنا، يف أخرى مرة األوروبية النهضة عرص يف
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الخرافة عن الدفاع وأنَّ الوراء، إىل فيه رجوع ال العلم طريق أن فنُدرك ل، التعقُّ ويَغلب
بالغة. إساءة الدين قضية إىل يُيسء ولكنه كثريًا، العلم قضية يرضَّ لن بالدين ًحا تمسُّ

للسلطة الخضوع (2)

الكلمة هو رأيه بأن إيماننا عىل بناءً له نخضع والذي يُناَقش، ال الذي املصدر هي لطة السُّ
معرفتنا. عىل تَسمو معرفته وبأن النهائية،

العجز عن ينمُّ أسلوب ولكنه املشكالت، حلِّ يف مريح أسلوب لطة للسُّ والخضوع
املرجع هي فيها لطة السُّ كانت التي العصور فإن هنا ومن الخالقة. الرُّوح إىل واالفتقار
أيًضا هنا ومن إبداع، كل من َخَلْت متخلِّفة عصوًرا كانت والفكر العلم شئون يف األخري
السائدة العقلية السلطة تحارب أن عليها لزاًما تجد كانت والتقدُّم النهضة عصور فإن

والتجديد. لالبتكار بذلك األرض دة ممهِّ بقوة،
فقد أرسطو؛ شخصية هي الثقايف التاريخ يف والعلمية الفكرية السلطة أمثلة وأشهر
— نواحيها شتى يف — للمعرفة األسايس املصدر يُمثِّل الكبري اليوناني الفيلسوف هذا ظلَّ
كانت كذلك عام، وخمسمائة ألف من أكثر طوال أي األوروبية؛ الوسطى العصور طوال
وإن األول»، «املعلم يُعدُّ كان حيث اإلسالمي؛ العالم يف ُمناقشة بال تؤخذ قضاياه من كثري
ميدان يف سيما وال معيَّنة، نواٍح يف سلطته من تحرَّروا قد اإلسالميِّني العلماء بعض كان

التجريبي. العلم
هذا أن أرسطو، مثل ُمفكِّر لسلطة الخضوع ظاهرة يف النظر يَلفت الذي واألمر
ومع الفيلسوف، هذا لشخصية — التقديس بل — التمجيد شكل يتَّخذ كان الخضوع
صنًما وجعله ده جمَّ إنه إذ تُْغتَفر؛ ال جناية أرسطو عىل التقديس هذا جنى فقد ذلك
إنَّ إذ االستنكار؛ أشد الستنكره شاَهده قد نفسه الفيلسوف كان لو أمر وهو معبوًدا،
— تفكريه يُتَّخذ أن يقبل ال — ا حقٍّ فيلسوًفا بالقطع كان وأرسطو — الحق الفيلسوف
أقىص إن بل اإلبداعية. قدراتهم وشلِّ اآلخرين تفكري لتعطيل وسيلة — عمقه بَلغ مهما
أنه عىل يدلُّ التجاوز هذا ألن تجاوزه؛ ويف تقديسه عدم يف يكون إنما للفيلسوف تكريم
فإن أخرى ناحية ومن األكمل. الوجه عىل املستقل التفكري إىل عقولنا إثارة يف رسالته أدى
الفيلسوف حاول الذي — التجريبي منهجه «روح» أرسطو من تأخذ لم الوسطى العصور
الكلمة واعتربتها أبحاثه، «نتائج» منه أخذت بل — حياته من األخرية املرحلة يف ره يُطوِّ أن

تفكريه. عىل جنايتها من بذلك فضاعفت ميدانها، يف األخرية
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وهكذا قاسيًا، — الحديث العرص بداية يف — الفعل رد يكون أن الطبيعي من وكان
التي األرسطية الطريقة بنقد فلسفتهما يبدآن ديكارت ورينيه بيكون فرانسيس وجدنا
الفيلسوف هذا قبضة من التحرر أن ويؤكدان ا، تامٍّ تقيًُّدا الوسطى العصور بها تقيَّدت
عنيفة معركًة جاليليو خاض العلم ميدان ويف الحقيقة. بلوغ طريق يف األوىل الخطوة هو
بوصفه العالم إىل القديمة النظرة تُساند كانت السلطة هذه إنَّ إذ أرسطو؛ سلطة ضد
ميتافيزيقية، أُُسس عىل مبنية الحركة يف بنظرية تقول كانت كما األرض، حول ُمتمركًزا
وهكذا سليمة. علمية أُُسس عىل الحديث امليكانيكا علم يَرتِكز لكي هدمها من بد ال وكان
العلمي بمنهجه — ويُثِبت اآلخر، بعد واحًدا الطبيعة يف أرسطو آراء ب يتعقَّ جاليليو أخذ
أدَّت التي العوامل أقوى من األمر واقع يف العلمي تفكريه كان وبذلك بطالنها، — الدقيق

الحديث. العرص مطلع يف أرسطو سلطة هدم إىل
آلراء الوسطى العصور تقديس أعني — املثل هذا من نَستخِلص أن استطاعتنا ويف
من السلطة عنارص أهمَّ — لها الحديث العرص بداية يف والعلماء الفالسفة وتفنيد أرسطو

عليها.3 ترتكز التي الدعامات وأهم العلمي، التفكري وجه يف تقف عقبة هي حيث

الِقَدم (1-2)

أن يُعتقد األجداد عن املوروثة فاآلراء قديًما؛ الرأي يكون أن هو السلطة عنارص أول
عىل العنرص هذا ويَرتكز امُلعارصون. بها يقول التي اآلراء تفوق وأنها خاصة، قيمة لها
بطريقة — مبني فهو هنا ومن القدماء، يف تكمن كلها واملعرفة كلها الحكمة بأن االعتقاد
وأن التدهور، طريق يف يسري التاريخ هذا أن تفرتض التاريخ إىل نظرة عىل — ِضمنية

الحارضة. مراحله من مستًوى أعىل املاضية مراحله
الخيايل أو الرومانيس التمجيد من نوًعا التاريخ إىل النظرة هذه يف أن املؤكَّد ومن
إىل تستند ال فكرة عىل تقوم — شك بال — وهي فيه، تعيش كانت التي ولألجيال للمايض،
األمر يف ما وكل والخطأ. للصواب معرَّضني مثلنا، بًرشا كانوا القدماء ألن الواقع؛ من أساس
الحارض يف وجوده إثبات عن عاجًزا نفسه يجد أو بحارضه يَضيق كان إذا — اإلنسان أن
أن نستطيع إننا بل به. يلوذ ً وملجأ مهربًا منه ويتَّخذ ذهبية، بصبغة املايض يَصِبغ —
البرشية شيخوخة تمثل أنها ر نتصوَّ التي — القديمة األجيال إنَّ — بيكون مع — نقول
األجيال أما البرشية. طفولة تُمثِّل فهي ثم ومن جديدة؛ أجيال الواقع يف هي — وحكمتها
تأخذ أن إىل دائًما وندعوها والتَّجربة، الحكمة ونقص بالطفولة نصفها التي — الحديثة
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وتفسري البرشية، أجيال أقدم الواقع يف تمثل فإنها — املجرِّبني القدماء أفواه من الحكمة
اكتسبت قد البرشية تكن لم وقت يف عاش القديم الجيل إن إذ ؛ هنيِّ أمر املفارقة هذه
الحديث الجيل أن حني عىل محدودة، وحكمته خربته فإن هنا ومن كافية، تجارب فيه
األجدر فهو ثَمَّ ومن الخاصة، خربته إليها وأضاف منه، أقدم هم َمْن خربَة اكتسب قد
دون — إطالقه ينبغي حكًما هذا وليس قديًما. — والتجربة الخربة بمقياس — يُعدَّ بأن
من الحال بطبيعة يَمنع وال التعميم، سبيل عىل يُقال حكٌم هو بل فرد، كل عىل — تمييز

استثناءات. وجود
وأن صوابه، عىل دليًال يَُعدَّ أن يَنبغي ال الرأي قدم أن هو هذا من يُهمنا والذي
إىل ترجع ألنها مناقشتها؛ عىل تجرؤ تكن لم أخطاء عىل السنني ألوف عاشت قد البرشية
سلطة تحدِّي عىل قادر مفكر ظهر عندما خطؤها لها تبنيَّ ذلك ومع األوائل، األجداد عهود
تدور والنجوم والكواكب ثابتة األرض أن تَعتِقد والناس العصور أقدم فمنذ «القديم»؛
السماوية األجرام ترى التي — الحواس شهادة وكانت الكون، مركز األرض إن أي حولها؛
عن يُعربِّ «القديم» الرأي هذا أنَّ عىل حاسًما دليًال — باستمرار األرض من مواقعها تُغريِّ
هذه ليتحدى — عرش الخامس القرن يف — كربنيكوس أتى فقد ذلك ومع ثابتة، حقيقة
وكان إال اثنان أو جيل يمض ولم العكيس، بالفرض وليقول القدم، منذ الراسخة السلطة
ليس الرأي قدم أن أيًضا وتثبت صحته، تُثبت قاطعة علمية بشواهد مؤيًَّدا الفرض هذا
والرتاب والنار والهواء املاء — األربعة العنارص نظرية عن هذا مثل وُقل صوابه، عىل دليًال
من تَُعد وظلت واإلسالمية، األوروبية الوسطى العصور وأيَّدتها القدماء بها قال التي —
وتبنيَّ بطالنها، فأثبت عرش الثامن القرن يف «الفوازييه» أتى حتى الثابتة العلم حقائق
العنارص، من مجموعة بل ُعنًرصا، ليس «الهواء» أن — القاطع العلمي بالدليل — للجميع

إلخ. … عنرصين من مؤلَّف أنه تبني الذي املاء يف الحال وكذلك
عن واالنرصاف الركود عصور يف يَزداد القدماء بُسلطة األخذ إىل امليل أن والواقع
إنَّ القول: يمكن هنا ومن البرشي. العقل يف طبيعي ميل أنه القول يُمكن وال التجديد،
العلمي، الفكر تخلُّف إىل املؤدِّي هو — ذاته يف — ليس القدماء لُسلطة الخضوع هذا
أن ذلك عىل والدليل التعبري؛ يف الدقة شئنا إذا إليه يؤدِّي الذي هو التخلُّف هذا إن بل
كان ذاته العرص ألنَّ الوسطى؛ العصور يف السائدة القاعدة هو كان القديم بسلطة التقيد
بسلطة الحارض هزال عن التعويض الرضوري من كان هنا ومن وجمود، ر تحجُّ عرص
بكل السلطة من النوع هذا حاربَت قد الحديثة العصور فإن ذلك من العكس وعىل القديم.
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بالتفاؤل اإلحساس يسودها متحرِّكة، ديناميكية عصوًرا كانت ألنها قوة؛ من أوتيت ما
بالد يف — املعارص اإلنسان إن بل الطبيعة. قوى يف التحكم عىل اإلنسان بقدرة والثقة
واضح إحساس الجديدة األجيال فلدى املضاد، الطرف إىل ينتقل يكاد — املتقدمة العاَلم
الحياة أمور من تَعرف تكن لم القديمة األجيال وبأن معرفة، واألوسع األحكم هي بأنها
من مستَمدَّة بآراء إال إقناعها الصعب ومن بالسخرية، القدماء آراء تقابل وهي شيئًا،
قديم، أنه ملجرَّد مرفوًضا — األجيال هذه نظر يف — القديم أصبح وهكذا العرص. منطق
الدائم السعي أن املؤكد وِمن إقناعها. عىل قدرته وحَدها ِجدته من يستمد الجديد وأصبح
إنما — وحده املظهري باملعنى ال أيًضا واألخالقي الفكري باملعنى — «املوضات» وراء
يَكتسب ما كل يف الثقة عدم وعن الدائم، التجديد إىل السعي هذا عن ملموس تعبري هو
الصناعية املجتمعات يف تُْعَرف أصبحت التي الحادة املشكلة فإن كذلك «الِقَدم». صفة
عن مختلف بأنه يُشعر عرص عن آخر تعبري هي األجيال»، بني «الفجوة مشكلة باسم
قديم جيل إىل ينتمون أشخاًصا آباءهم يَعدُّون فيه األبناء أن حد إىل السابقة العصور كل

وقيمه. ملبادئه وفًقا الحياة يف السلوك ويستحيل معه، التفاُهم يصعب
األجيال تَعتدَّ أن الخطأ من إن إذ متطرًفا؛ موقًفا — الحال بطبيعة — يُعدُّ املوقف هذا
من أن مثلما القديمة، األجيال مع الحوار مجرَّد فيه ترفض الذي الحد إىل برأيها الجديدة
الذي األحدث الجيل عىل رأيها تفرض أن تستطيع أنها القديمة األجيال ر تتصوَّ أن الخطأ
ولكن السابقة. األجيال تألفها لم خربات ويكتسب بتجارب ويمرُّ مختلفة، ظروًفا يعيش
سببًا الرأي ِقَدم فيها يكون مضادة حالة تصور امُلمكن من أن عىل يدلُّ املوقف هذا وجود
يَُعدُّ التي ، التغريُّ رسيع اإليقاع ذات املجتمعات يسود الذي املوقف هو وهذا لرفضه. كافيًا
نضع أن فحسبنا حال أية وعىل الحياة، مبادئ من أساسيٍّا ً مبدأ الجديد عن البحث فيها
عن اآلخر ويبحث قديم، كونه ملجرد القديم أحدهما يقدس اللذين النمطني هذين أمامنا
هذين بني نختاره الذي املوقع عن ألنفسنا ولنبحث سبقه، بما اكرتاث أي دون الجديد

القصيني. الطرفني

االنتشار (2-2)

عن تعرب االنتشار صفة فإن الزمان، يف الطويل االمتداد عن تعرب القدم صفة كانت إذا
وكلما الناس، بني شائًعا كان إذا أكرب سلطة يكتسب فالرأي الناس، بني العريض االمتداد
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يعرتض َمْن إىل دائًما ه توجَّ التي والحجة مقاومته، الصعب من كان به القائلني عدد ازداد
هؤالء؟ كل من وأعلم أحكم أنت ستكون هل هي: الناس بني شائع رأي عىل

يقولون — الحجة بهذه يواَجهون عندما — كانوا واملفكرين املصلحني العلماء أن عىل
هذه «نعم» يقولوا أن عىل تجارسوا البرش أفراد من العظماء بعض أن ولوال نعم، دائًما:
اهتدت وملا مسريتها، يف البرشية تقدمت ملا — الناس من مؤلفة ألوف معارضة وجه يف —
أن وصحيح قبل، من يسودها كان مما أسمى قيم أو أفضل رشائع أو أصدق حقائق إىل
والحماسة صدورهم، يف يحملونها التي الحقيقة ولكن البداية، يف قلة يكونون األفراد هؤالء
الجموع عىل النهاية يف نفسها تفرض حتى وتتسع تتسع تظل عنها، بها يدافعون التي
تطور بها يضيق أو وتتحجر، الجديدة الحقيقة فيه تتجمد الذي الوقت يأتي ثم الكثرية،

… وهكذا جديد مصلح ظهور املتعني من فيصبح الزمن،
جموع أن هو للسلطة، مصدًرا بوصفه الرأي بشيوع التقيد عدم يُحتِّم الذي واألمر
مثلما الواحد الرأي حول سويٍّا ع تتجمَّ وهي وامُلريح، األسهل عن عادًة تبحث الناس
كان ومألوًفا ُمنتًرشا الرأي كان وكلما الصقيع، من نفسها لتحمي الطيور أرساب تتالَصق
يشعر بل به، يقول الذي «الوحيد» ليس أنه يعلم إذ لصاحبه؛ الحماية من نوع قبوله يف
«الكثرة سقف تحت يستظلُّ أنه إىل ويطمنئ إياه، تشاركه وهي الكبرية الجموع بدفء
قدم تطأها لم أرًضا يقتحم وبأنه جديد، برأي منفرد بأنه املرء إحساس أما الغالبة».
فكرته يَحمي لكي الغالبة الكثرة مع معركة يخوض أن عليه ويتعني قبل، من أخرى
أعظم البرشية حققت هؤالء يد وعىل القليلون، إال عليه يقدر فال اإلحساس هذا أما الوليدة،

إنجازاتها.
فالقصة مكان؛ كل يف الرأي هذا يؤيد ما لوَجدنا بنا املحيط الواقع تأملنا ولو
يقرءون الذين أولئك عن مضاعفة أضعاًفا تزيد أعداد بني تَنترش الرخيصة البوليسية
العارية) والصور والفضائح اإلثارة صحف (أعني «الصفراء» ُحف والصُّ الرفيع، األدب
وأتفه األلحان أسخف يُردِّد الذي وامُلغنِّي الجادة، الصحف تُوزِّعه ما أضعاف ع تُوزِّ
والفيلم حياته، طوال «بيتهوفن» كسبه ما أضعاف الواحدة األغنية يف يكسب الكلمات
— بطالته جسد من الرقابة بها تسمح مساحة أكرب يُعري الذي — الهابط السينمائي
يُكِمل أن عميقة فكرة عىل ينطوي الذي الفيلم يستطيع ال بينما سنوات، عرضه يدوم قد
عن البُعد كل بعيد االنتشار أن عىل تدلُّ التي الشواهد تتواىل وهكذا واألخري. األول أسبوعه

لطة. للسُّ صالًحا معياًرا ثم ومن للجودة، مقياًسا يكون أن
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ثماره يؤتي ال االنتشار سلطة تحدِّي أن هو إليه ننتبه أن ينبغي الذي األمر أنَّ عىل
هناك ألن ذلك عاتقه؛ عىل يأخذها التي املهمة مستوى عىل به يقوم من كان إذا إال املرجوة
يقودهم وال التفاهة، منطلق ومن السطحية، موقع من هذه التحدي عملية يُمارسون أناًسا
الذوق أو الرأي وجه يف وقوفهم أن رون يتصوَّ فهم تُْعَرف»؛ «خالف مبدأ إال سلوكهم يف
يُقدِّموا أن وسعهم يف يكون أن دون هرة، الشُّ لهم يجلب بأن كفيل الشائع االعتقاد أو
ينبغي الشائعة السلطة فتحدي نعني؛ عما الناس أبعد وهؤالء عليه، يعرتضون عما بديًال
بل عنها، البديل ويَملكون بطالنها عىل الدليل يَملكون الذين أولئك أيدي عىل إال يتمَّ أال
التماًسا شائع هو ما رفض إىل يَلجئون الذين — السطحيِّني أولئك نصَف أن نستطيع إننا
مما الرغم عىل التجديد، أو الرفض سلطة هي أخرى، لُسلطة خاضعون بأنهم — للشهرة

مفارقة. من األخري التعبري هذا يف
التمرُّد فكرة ظهرت مألوًفا: هذا عرصنا يف أصبح أنه أظنُّ واحًدا مثًال لذلك ولنَِرضب
عىل احتجاًجا بوصفها — الغرب يف الشبان بعض بني — الشعر وشكل املالبس عىل
اإلحساس ومن العمق من — داخليٍّا — يخلو الذي «املتأنق» «املظهري» املجتمع سلطة
هذا وإىل االستهالكية. مطالبه بتلبية إال يَكِرتث وال اإلنساني، التعاطف ومن الحياة بنبض
رثة ُمهلَهلة ثيابًا يَرتدوا أن إىل الشبان بهؤالء أدَّت التي الدوافع نفهم أن نستطيع الحد
شبان إىل تنتقل العدوى ولكن جيًدا. نعرفها التي املظاهر ذلك وغري شعورهم، ويرسلوا
واالجتماعية الفكرية الَخلفية عن شيئًا يعرفون وال أخرى، مجتمعات إىل ينتمون آخرين
أساسية رضورة يُصِبح الجديد «الشبابي» باملظهر فإذا املوجة، هذه ظلها يف ظهرت التي
ولكنَّ حد، أبعد إىل الثمن غالية مالبس بينهم تَنترش حني تماًما الفكرة وتضيع لهم،
جزءًا منهم الواحد وينفق والهلهلة! الِقَدم «مظهر» يعطوها لكي يتفننون ميها ُمصمِّ
خارًجا ُمسرتسًال، معه «يبدو» الذي النحو عىل شعره ف» «يُصفِّ لكي ميزانيته من كبريًا
أمًرا — البداية يف — املألوف سلطة عن الخروج كان فبينما وهكذا القديم. املظهر عن
املجتمع يف السائدة القيم رفض هي — معينة فلسفة عىل يَنطوي األقل عىل ألنه مفهوًما؛
ألنه اإلطالق؛ عىل معقول غري يشء إىل امُلقلِّدين هؤالء يد عىل يتحول نجده — االستهالكي
كان وبينما القيم. هذه يف املغاالة عىل ع يُشجِّ بل ذاتها، االستهالكية القيم إطار يف يتم
عن تعبريًا ذلك بعد الرفض أصبح أصيل، موقٍف عن صادًقا تعبريًا البداية يف الرفض
بال األلوف يُقلِّده عام نمط إىل األصيل الرفض ل وحوَّ نفسه، ناقض إنه أي «محاكاة»؛

ُمستقل. تفكري وبال شخصية
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شيئًا لديه ألن الشائع؛ الرأي يُخالف من بني بوضوح نُفرِّق أن علينا يَتعنيَّ وهكذا
قادًرا األمر واقع يف يكون أن دون فقط، املظهر بهذا يشتهر لكي يُخالفه من وبني جديًدا،

جديد. بأي اإلتيان عىل

الشهرة (3-2)

بالخربة بينهم اشتهر شخص عن صدر إذا الناس أذهان يف كربى سلطة الرأي يَكتسب
يجلب املال أن كما تماًما الشهرة، من املزيد تجلب هرة الشُّ أنَّ والواقع ميدانه، يف والدراسة
بكفاءته مبارشة عالقة له يكون ال قد لسبب — إنسان يشتهر أن فيكفي املال، من املزيد
أخباره الجماهري تتبع بحيث الناس، عىل وسلطته لنفوذه «تراكمي» تأثري يَحُدث حتى —
أصًال. بها جديرة تكون ال قيمة تُعطيها وتأويالت تفسريات عليها وتزيد كلماته، ف وتتلقَّ

التالية: النقاط يف يتمثل السلطة عنارص من العنرص هذا يف الخطورة ووجه

نُدرك أن الواجب فمن عرصنا، غري عرص إىل ينتمي املشهور الشخص كان إذا (أ)
كل عىل تنطبق أن ينبغي ال — وقتها يف يُربِّرها ما لها كان ربما التي — شهرته أن
إذ أرسطو؛ إىل نظرتها يف الوسطى العصور ارتكبَتْه الذي الخطأ هو هذا كان ولقد زمان،
مهما — الفيلسوف أو العالم أن مع تالية، عصور إىل ممتدة ظلت عرصه يف شهرته إن
الحظ ُحسِن وِمن الحق. عرص كل بمطالب يفَي أن يستطيع ال — عرصه يف عمالًقا كان
تاريخية حاسة اإلنسان اكتسب أن بعد الحديث، العرص يف تضاءل قد الخطر هذا أن
فيعرتف فيها، عاشوا التي التاريخية املرحلة وبني املشاهري بني يربط وأصبح ُمرَهفة،
مما أبعد إىل وُسلطتهم بشهرتهم يمتدُّ ال ولكنه األمام، إىل اإلنسانية دفع يف بفضلهم لهم
الحديث عرصنا يف يظهر أن املتصور غري من فإن وهكذا التاريخي، دورهم به يسمح

للمشاهري. تقديرنا من يتجزأ ال جزءًا «النقد» أصبح أن بعد جديد، «أرسطو»
يتمثَّل جديد، نوع من خطًرا هناك فإن لنا، معاًرصا املشهور الشخص كان إذا أما (ب)
أبعاًدا وإعطائها هرة الشُّ «بتضخيم» الكفيلة الوسائل تَملك التي الحديثة، اإلعالم أجهزة يف
يدخل معيَّنًا شخًصا تجعل أن اإلعالم أجهزة استطاعة ففي بكثري؛ ه تستحقُّ ما تفوق
استطاعتها ويف التليفزيون، أو اإلذاعي الربنامج أو الجريدة صفحات خالل من بيت، كل
عىل الشخص هذا شهرة معه تفرض الذي الحد إىل عليها وتلحَّ التجربة هذه تُكرِّر أن
أسماء تتكرَّر إذ ذاته؛ العلم يف السينما» «نجوم بنظام أشبه نظاٌم يظهر وهكذا الجميع،

63



العلمي التفكري

اسم الفور عىل أذهاننا إىل يقفز حتى معنيَّ ميدان يف مشكلة تَعرتضنا تكاد فال معينة،
بهذا خربًة الناس أكثر يكون ال وقد اإلعالم، وسائل بفضل اشتهر الذي «النجم» ذلك

ُمصَطنعة. إال شهرته تكون ال وقد امليدان،
آخر، إىل ميدان من السلطة» «نقل عىل قادرة هذه اإلعالم أجهزة أن ذلك من واألخطر
الجميلة السينمائية امُلمثلة تظهر إذ اإلعالنات؛ من كثري عليه تقوم الذي املبدأ هو وهذا
اإلطالق عىل تُربِّر ال األصيل ميدانها يف ُشهرتها أن مع أسنان، معجون عن إعالن يف مثًال
من نوع جانب إىل املشهور الكرة العب يظهر أو األسنان، طبِّ ميدان يف خبرية تكون أن
«ُمعدية». هرة الشُّ فإن ذلك ومع حياته، طوال شيئًا عنه يعرف يكن لم ربما السيارات
تلك املنتجون ل تحمَّ ملا وإال عائًدا، ق تُحقِّ املزيَّفة اإلعالنات هذه أمثال أن املؤكد ومن

اإلعالن. يف «املشهورين» هؤالء ظهور يتكلَّفها التي الباهظة النفقات

التمني أو الرغبة (4-2)

ذلك من العكس وعىل يحدث، أن يتمنَّون ما أو فيه يرغبون ما تصديق إىل الناس يميل
الفَلكية النظرية كانت وهكذا أمانيهم، يُحبط أو رغباتهم يصدم ما بشدة يحاربون فإنهم
هذه مركز حول يدور الشمسية املجموعة يف كوكب مجرد األرض من تجعل التي الجديدة
النهضة عرص أيام يف شديدة مقاومة تلقى النظرية هذه كانت الشمس، وهو املجموعة
يف تعيش التي الكائنات أهمَّ باعتباره لإلنسان، امُلميَّزة املكانة عىل تقيض ألنها األوروبية؛
أهم من وكان السماوية. األجرام كل حوله تدور الذي املركز يف بل الكون، يف كوكب أهم
زمنًا عنها التخيل ترفض الحقول من كثري ظلَّت التي — القديمة النظرية سلطة أسباب
املعروف ومن أمانيه. من عزيزة ألمنية وتستجيب اإلنسان، غرور تُريض أنها — طويًال
لكي الجديد املقرَّب منظاره يف النظر يَرفضون كانوا جاليليو أيام يف الكنيسة رجال أن
كانوا إذ املرات؛ عرشات العادية البرشية العني من أقوى بعني — مرة ألول — السماء يروا
مكانتهم واكتسبوا إليه ارتاحوا مألوف عزيز عالم هدم إىل النظرة هذه تؤدي أن يخشون
الجديد العاَلم ذلك يف سيتحملونها التي الفادحة املسئولية تلك من يجزعون وكانوا فيه،
مكانته اإلنسان فيه «يرث» ال الذي العاَلم ذلك كربنيكوس، نظرية به تقول الذي املوحش
«يكتسبها» أن عليه يتعني بل وغايتها، ومحورها املخلوقات أهم أي إنسانًا؛ كونه ملجرَّد

ُمكِرتث. غري عالم يف ُمهَمًال ظلَّ وإال وجهده، بعمله
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العقل قدرة إنكار (3)

الخيال يها يُسمِّ قد العقل غري أخرى بقوى اإلنسان يهيب واألدب عر والشِّ الفن مجال يف
ألن املجال؛ هذا يف هه تُوجِّ التي هي القوى هذه بأن — حق عن — ويؤمن الحدس، أو
أدبي، أو فني عمل إبداع بصدد نكون حينما بيدنا األخذ عن يعجز الدقيق العقيل املنطق
يف لنا مرشًدا تَصلُح القوى هذه أمثال أن يعتقدون املفكِّرين بعض أن هي املشكلة ولكن
ثانوية، مكانة له يجعلون أو امليدان، هذا يف العقل قدرة ويُنِكرون ذاته، املعرفة ميدان

العلم. تقدم طريق يف عقبة — يزال وال — كان التفكري هذا ومثل
أنحاء وعىل مختلفة عصور يف — العقل بها حورب التي القوى هذه أشهر كانت ولقد
— العادي العربي استخدامها يف — تُْفَهم قد الحدس وكلمة الحدس، قوة هي — متباينة
حددنا ما إذا أذهاننا يف تتضح أن يمكن ولكنها ن، التكهُّ أو التخمني ملعنى مشابه بمعنًى
أن نالحظ وسوف دقيًقا، فنيٍّا استخداًما اللفظ هذا فيها يُْستَْخَدم التي املختلفة املجاالت
فيها يكون أساسية، سمة يف جميعها تَشرتك — املجاالت هذه كل يف — اللفظ معاني

متدرجة: خطوات وال وسائط بال تتمُّ «مبارشة»، معرفة الحدس

الحائط أن اآلن أُدرك فحني نا، بحواسِّ العادي إدراكنا به نقصد حدسحيس، فهناك (١)
هذا أدرك ألنني الفني؛ املصطلح حسب حدًسا ذلك يكون اللون، أبيض أمامي أراه الذي
أراه وإنما كذلك، أنه أحد يل يقل ولم أبيض، أنه «أَستَنِتج» لم فأنا مباًرشا، إدراًكا الحائط

مبارشًة. بحوايسِّ
النتيجة إىل مبارشة العقل وصول به نقصد العقيل، املجال يف حدس وهناك (٢)
تمرين لحل طريقتنَي هناك أن يعلم الهندسة يف بسيًطا ُمقرًَّرا درس َمْن وكل املطلوبة،
ويسري واحًدا، واحًدا ويُحلِّلها التمرين «معطيات» يف املرء يفكر أن هي األوىل هنديس؛
تهبط أو الحل فكرة تأتي أن هي والثانية الحل. إىل أخريًا يهتدي حتى متدرجة بخطوات
يف إال املتدرجة الخطوات تُستخَدم وال تدرُّج، وبغري تحليل بال ملحة أول من العقل عىل
ال التي املعرفة من نوًعا الحدس يكون فهنا فحسب؛ املبارش الحل لهذا «تدوينه» طريقة
أيَّة عن تغنينا مكتملة وبصورة واحدًة مرًة تأتي بل استنباط، أو استدالل إىل فيها نحتاج

وسطى. خطوات
مع التنافر أو بالتعاطف املرء يشعر حني وذلك العاطفي؛ املجال يف حدس وهناك (٣)
ومثل شيئًا، عنهم سمع أو عرفهم قد يكون أن دون األوىل، النظرة من ُمعيَّنني أشخاص
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صوابًا يكون قد — املرأة عند السادسة» «بالحاسة يُسمونه ما يشبه الذي — الحدس هذا
بدوره — أنه يُهمنا الذي ولكن تُكذِّبه، أو بعد فيما والتجربة الخربة تؤيده وقد خطأً، أو

متدرجة. خطوات ودون الفور عىل فيها الحكم يصدر مبارشة، عاطفة أو شعور —
باهلل معرفة لديه أن املتصوِّف يؤكد حني وذلك الصويف؛ املجال يف حدس وهناك (٤)
«الرباهني» طريق عن إليها نصل التي املتدرِّجة االستداللية املعرفة تلك عن تختلف
يف اإللهية الذات يف الفناء إىل يصل وهو فيه، مبارشة هللا «بحضور» يشعر فهو العقلية؛
مرَّ من إال بها يحس ال والتي الكالم، بلغة وصفها يستحيل التي القليلة اللحظات تلك
أو براهني تستخدم ال التي املبارشة املعرفة من نوًعا نجد أيًضا وهنا ذاتها. بالتجربة

ج. املتدرِّ العقيل للطريق مخالف بطريق مبارشة الهدف إىل توصلنا والتي استدالالت،
عليه يُْطَلق والذي البداية، يف عنه ثنا تحدَّ الذي الفني الحدس ذلك فهناك وأخريًا (٥)
أو الفني العمل لفكرة واملبارش املفاجئ الظهور هو يُميِّزه ما وأهم «اإللهام»، اسم عادًة

الفنان. ذهن يف ملوضوعه

هو حيث من الحدس، بها يتميز رئيسية عنارص ثالثة يف تشرتك كلها املعاني هذه
املعرفة: طرق من غريه عن األشياء، معرفة يف طريقة

إىل خطوة من بالتدريج تسري وال وسائط إىل تحتاج ال «مبارشة»، معرفة فهو (أ)
أخرى.

الباطن، جوهره إىل أو نعرفه أن نريد الذي املوضوع « «لبِّ إىل مبارشًة يَنقلنا وهو (ب)
عىل يَقتِرص أو املوضوع، لهذا سطحية أو خارجية أوصاف بتقديم يكتفي أن من بدًال

بغريه. مقارنته خالل من معرفته
آخر. شخص ألي ال بعينه، لشخص يُتاح إنه أي «فردية»؛ معرفة جوهره يف وهو (ج)
(حتى اآلخرين إىل الوصف طريق عن نقلها يصعب ، خاصٍّ نوع من «تجربة» يتطلب وهو
وكافيًا)، أمينًا نقًال املبرص غري إىل العني تراه ما نقل يستحيل الحيس اإلدراك حالة يف

الجميع. عىل مها» «نُعمِّ أن ويستحيل لهم، تعليمها أو تلقينها ويصعب

اإلنسان لدى املثىل املعرفة طريقة أن يتصور َمْن دائًما هناك كان األساس هذا عىل
الذي املبارش الحدس هي بل العقلية، األدلة أو الرباهني استخدام طريقة هي ليست

معرفته. نريد الذي للموضوع الباطن اللب إىل لنا يُوصِّ
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وال متدرِّجة، بخطوات دائًما يسري أنه يَعيبه — هؤالء نظر يف — العقل ألنَّ ذلك
وهو السابقة، الخطوة صحة من — بالربهان — التأكد بعد إال خطوة يتقدَّم أن يستطيع
وهي األشياء، بني املشرتكة بالصفات إال معرفة يعطينا ال إنه أي «عام»؛ ذلك عن فضًال
وكشف املقارنة إىل دائًما يلجأ وهو يُدركوها، أن «الجميع» يستطيع التي الصفات تلك
لنا يكشف ال أنه — االتجاه هذا أصحاب رأي يف — ذلك ومعنى الظواهر، بني العالقات

لألشياء. الباطن الجوهر إىل بنا ينفذ وال سطحية، عالقات عن إال
فهنا للعقل، مضادة ال قوًة — االتجاه هذا أصحاب عند — الحدس يُصبح وحني
جميًعا ليسوا أنهم الحظ حسن من ولكن فيه، يقعون الذي الخطأ إىل ننبه أن علينا ينبغي
للعقل لة» «ُمكمِّ قوة هو حيث من الحدس عن يُدافعون مفكرون فهناك العقل؛ خصوم من
الحدس إىل نظرة وهذه القصوى، نتائجها إىل وتوصلها جهوده تتوج بل معه، تتعارض ال

اآلن. حديثنا عليها نُركِّز فلن ثم ومن العلمي؛ التفكري طريق يف عقبة أية تُشكِّل ال
من يُقلِّلون أو العقل، دور يُنِكرون الذين أولئك يف فتتمثَّل الحقيقية العقبة أما
قد التي األخرى القوة تلك لحساب وذلك عليه، يَنطبق الذي املجال ويُضيِّقون أهميته
وجدت ولقد األسماء. من ذلك غري أو الحياة» «سورة أو «الغريزة» أو بالحدس ونها يُسمُّ
— جزئياته يف — يختلف رأيهم وكان التاريخ، عصور مختلف يف املفكرين لهؤالء أمثلة
يف — األول خصمهم — العقل يه يؤدِّ الذي للدور وتبًعا فيه، يعيشون الذي للعرص تبًعا
همَّ ال الذين أولئك كتابات يف امُلعاِرصة، حياتنا يف أمثلة لهم نجد زلنا وما العرص، ذلك
يُثبتوا أن إال لهم هدف وال نتائجه، قيمة من ويُقلِّلوا العقل شأن من يحطُّوا أن إال لهم

األشياء. حقيقة إىل الوصول عن ذاته العلم وعجز البرشية املعرفة قصور
ثم صحيحة، مقدِّمة من يبدءون فهم متشابًها: أسلوبًا هؤالء العقل خصوم ويتبع
عن عاجًزا زال ما العقل أن فهي الصحيحة املقدمة أما باطلة. نتيجة منها يستنتجون
ويتضح حلها، عن العقل يعجز كثرية مشكالت هناك وأن الكون، أرسار من كثري كشف
فهي — سبق مما يستنتجونها التي — الباطلة النتيجة وأما محدودة، قدرته أن فيها لنا
من بد فال ثم وِمن قارصة، محدودة قوة األبد إىل سيظلُّ وأنه عاجز، «بطبيعته» العقل أن

غريه. أخرى قوة عىل االعتماد
حني ألنهم الكثريين؛ عىل — لألسف — يَنطيل العقل مهاجمة يف الخادع األسلوب هذا
مرتتبة النتيجة أن رون يتصوَّ — بالفعل تؤيدها والشواهد — صحيحة املقدمة يَجدون
بالعقل ثقتهم يفقدون فإنهم ثم ومن صحيحة؛ بدورها تكون أن بد وال ا، حقٍّ عليها
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من باطل االستنتاج أن الواقع ولكن الحقيقة، وبلوغ املعرفة الكتساب أداة هو حيث من
عىل — يُثبت ال كثرية مشكالت حل عن العقل عجز من حولنا نلمسه ما وأن أساسه،

قارص. ذاته» «يف العقل أن — اإلطالق
أم املايض يف سواء التاريخ، دور تماًما ينكرون الباطلة الُحجة هذه أصحاب ألن ذلك
اآلن؛ عليه هي بما مثًال عام خمسمائة منذ البرشية املعرفة حالة قارنَّا فلو املستقبل. يف
منذ البرشية الحياة نمط قارنَّا ولو بحق، رائعة إنجازات حقق قد العقل أن لنا التَّضح
هذه يف ا تامٍّ تغيريًا حياتنا وجه غريَّ قد العقل أن لنا لتَبنيَّ الراهنة؛ بحالتها فقط عام مائة
سجل مراجعة أن املؤكد ومن قصرية. فرتة — التاريخية باملقاييس — تُعدُّ التي الفرتة
عىل ليس وأنه بحق، ضخمة أشياء ق حقَّ العقل أن لنا تُثبت املايض يف العقلية اإلنجازات
املستقبل إىل بالنسبة أما الكثريون. بها ره يُصوِّ التي القارصة املحدودة القوة تلك اإلطالق
العالم عليه سيكون ما تخيَّلنا فلو له؛ حدود ال أمل هو العقل قدرة اتساع يف األمل فإن
العقلية اإلنجازات نمو معدَّل يف املطرد التزايُد حساب عمل مع أخرى، سنة خمسمائة بعد
العاجز العقل ذلك صورة عن تكون ما أبعد عندئذ سنُكوِّنها التي الصورة فإن العلمية،
الكثري، عن يعجز زال وما الكثري، يجهل زال ما العقل أن صحيح عنه. يتحدثون الذي
األداة هذه وبفضل مشاكلنا، عىل ونسيطر عاَلمنا نعرف لكي نملكها أداة أفضل ولكنه
إال تَُحل ال أنها املايض يف نتصور كنا مشكالت عىل وتغلبنا رائعة، أشياء اآلن حتى حققنا
سبيل عىل األرض أطراف أقىص من املتكلِّم الصندوق أو الريح (بساط الخيال أو بالسحر
ملسريته العامة الحصيلة ولكن حينًا، ويُصيب حينًا فيُخطئ سريه، يواصل وهو املثال)،
فيها استخدم التي األربعة القرون بني نُقارن أن وحسبنا لإلنسان. رائًعا انتصاًرا تُمثِّل
وبني العرشين) القرن حتى عرش السابع القرن (من املعرفة لبلوغ أداًة عقله اإلنسان
واحدة فيها املستخدمة املعرفة أداة كانت والتي ذلك، سبقت التي عرشة السبعة القرون
أن ندرك لكي املقارنة هذه نُْجِري أن حسبنا العقل. خصوم إليها يَدعو التي تلك من
يف هي — يشء كل إىل اآلن حتى يتوصل لم كونه ملجرَّد — العقل قدرة إنكار قضية

خارسة. قضية صميمها
يحاولون من منهم إن بل الفج، املوقف هذا جميًعا يتَّخذون ال العقل خصوم أن عىل
تعمًقا، أكثر بصبغة — الحدس أعني — العقل ضد عنها يدافعون التي املَلكة يَصبغوا أن
الواضح التناقض عن النظر وبغضِّ منطقية. أكثر طابًعا للعقل مهاجمتهم عىل ويُْضُفون
فإن — «عقيل» منهج عىل أي — سليم» «منطق عىل تَعتمد بطريقة العقل مهاجمة يف
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يقلُّ ال — السابق الرأي من االحرتام إىل أدعى مظهره يف كان وإن — بدوره هؤالء رأي
تهافتًا. غريه عن

مات الذي برجسون» «هنري الفرنيس الفيلسوف موقف هو هذا عىل الواضح واملثل
القرن بداية منذ للعقل حاسمة انتصارات شهد والذي القرن، هذا من األربعينيات يف
املَلكة نظره يف هو الذي «الحدس»، عن فائقة بحماسة برجسون دافع فقد العرشين.
منها؛ فريٌد هو «ما بذلك فنعرف لألشياء، الباطن العمق إىل بنا النفاذ عىل القادرة
الظاهر السطح عن إال لنا يكشف فال العقل أما تعبري». كل عن فيها يندُّ ما ثم ومن
والرياضيات الرياضيات، لغة قوانينه عن التعبري يف يستخدم أنه ذلك عىل والدليل لألشياء؛
صفات بأعم معرفة إلينا م يُقدِّ إذن فالعقل العمومية. شديدة تجريدات إال ن تتضمَّ ال
وأرقام صيغ إىل يُحوِّلها لكي امللموس؛ الحي مضمونها من موضوعاته يُجرِّد وهو األشياء،
بني بالفرق أشبه العقل ومعرفة الحدس معرفة بني والفرق باردة. عجفاء وُمعاَدالت
ينكر ال برجسون فإن ُمنِصفني نكون ولكي العظمي. وهيكله بالحياة النابض اإلنسان
املعرفة، من اآلخر النوع ذلك جواره إىل ويضع كاٍف، غري يراه بل العقل، عىل امُلعتِمد العلم

بكثري. العقلية املعرفة من أعمق أنه اعتَقد الذي
بني — مؤسف نحٍو عىل — يَخلطون أنهم هي املفكرين من النوع هذا يف واملشكلة
املعرفة ومقتضيات جانب من عرية والشِّ الفنية والتجارب الشخصية الحياة مقتضيات
يتعداه؛ ال معنيَّ مجال يف ولكن صحيح، برجسون يقوله ما فكل آخر. جانب من العلمية
الحدس يكون — حب أو صداقة كتجربة — شخصية تجربة بصدد أكون حني ألنني ذلك
بل فحسب، «معلومات» عنه أعرف أن أريد ال ألني باآلخر؛ معرفتي يف أساسيٍّا عنًرصا
هي التجارب هذه وأمثال فيه. وفريد عميق هو ما إىل أنفذ وأن كإنسان، به أُحسَّ أن أريد
يمرُّون األخريين هؤالء إن بل الفنية. ألعمالهم موضوعات والفنانون الشعراء يتخذها التي
معها يُقيم شجرة هي الشاعر يصفها التي فالشجرة «األشياء»؛ مع حتى كهذه بتجارب
أو السبيل عابر عليها يمر التي الشجرة هي اإلطالق عىل وليست خاصة، حميمة عالقة
بعينَيه يَنفذ ر واملصوِّ إلخ. … النباتية فصيلتها ويُحدِّد العامة خصائصها العالم يصف
عىل تخفى فريدة صفات الجماد يف فيَكتِشف لوحاته، يف رها يُصوِّ التي الطبيعة أعماق إىل

فحسب. «أداة» هو حيث من إال الجماد هذا مع تتعامل ال التي العني
خاص نوٍع عن بالفعل يَتحدَّثون الحدس أنصار من وغريه برجسون كان فقد وإذن
معيَّنة مواقف يف بالفعل إليه اإلنسان ويحتاج معينة، مجاالت عىل يَنطبق نوع املعرفة، من
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أنهم هي املشكلة ولكن بيشء، عليهم يعرتض أن أحد يملك ال الحد هذا وإىل حياته. من
بالقصور، األخرية هذه ويتَّهمون العلم، يف العقلية املعرفة وبني النوع هذا بني يقارنون
املجال تحديد عىل اقترصوا قد كانوا ولو منها، أعمق الحدسية املعرفة أن عىل اعتماًدا

مأخذ. أي عليهم لنا كان ملا هذَين، املعرفة نوَعي من كلٌّ عليه يَرسي الذي
ولكي الخاص، مجاله يف كلٌّ هذَين، املعرفة نوعي إىل بالفعل يحتاج اإلنسان ألن ذلك
أنه لو اإلنسان حياة عليه تكون أن يُمكن كان ماذا نتخيل أن يَكفينا ذلك: عىل نُدلِّل
الحدس. أنصار نفوس إىل املحبَّب النوع ذلك عىل — تاريخه فجر منذ — يقترص كان
املبارشة لة الصِّ هو بالطبيعة لعالقته أو باإلنسان اإلنسان لعالقة الوحيد الشكل كان فلو
اإلنسان لكان األشياء؛ يف عام هو ما جانبًا وترتك فردي هو فيما ق تتعمَّ التي الوثيقة
مما إرهاًفا أشد أصبح قد الفني ه حسُّ ولكان شك، بغري عميقة شخصية بتجارب مرَّ قد
سيقف كان اإلنسان ولكنَّ محتمل، كله هذا … وشاعرية رقة أكثر ولكان اآلن، عليه هو
حياته وكانت عليها، «السيطرة» وعن حوله، تَحُدث التي الظواهر «فهم» عن عاجًزا عندئذ
خاوية، هزيلة عندئذ ستُصِبح — بالطبع املادية حياته عن فضًال — والروحية الذهنية

العقل. وقصور الجهل فراغ يملؤها
كانت فلو … العكيس الوجه هو نُغفله أال ينبغي آخر وجًها الحجة لهذه أن شك وال
املعرفة عنرص عىل واقترصت الشخصية التجارب عنرص من تماًما خَلت قد اإلنسان حياة
الباطنة والعالقة الشخصية املعرفة تبعثها التي املتعة تلك اإلنسان لفَقَد الِعلمية؛ العقلية
فيها وتشيع الدفء فيها تبعث التي الهامة أبعادها من بُعد إىل الحياة والفتقرت الحميمة،

الحرارة.
اإلنسان واختيار مًعا. الطريقني يف سار قد اإلنسان أن هو فعًال حدث الذي ولكن
رضوريني، الجانبني وجد قد أنه عىل يدلُّ إذ عميقة؛ حكمة يعكس املزدوج املسار لهذا
بالعجز العقل اتهام أن ذلك ومعنى اآلخر. لحساب أحدهما عن يستغني أن يُحاول ولم
ال اتهام هو — الشخصية العالقات مجال يف — الحدس يؤديها التي الوظيفة أداء عن
من رضوري شكل العقل عىل املرتكز فالعلم وميدان؛ ميدان بني خلط وهو له، مربِّر
تلك باسم ومهاجمته ويتطور، ينمو حتى هذا طابعه يتخذ أن بد ال وكان املعرفة، أشكال
العالقات مستوى عىل يصلح ما بني خلق هي عنها» التعبري يمكن ال التي «الفريدة التجربة
العاطفة يكون أن إىل محتاج فاإلنسان العامة. املعرفة مستوى عىل يصلح وما الشخصية،
التي اللحظة منذ يبدأ هو بل الجانبني، هذين من أي تأكيد يف يكون ال والخطأ والعقل،
اآلخر. باسم الجانبني أحد ننقد أو اآلخر، عىل الجانبني أحد مبادئ نطبق أن فيها نحاول
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التعصب (4)

غريه وبأن الفضيلة أو الحقيقة لنفسه يحتكر املرء بأن باطل اعتقاد هو ب التعصُّ
الذي — التعصب فإن هنا ومن خاطئون. أو مخطئون دائًما فهم ثم ومن إليها؛ يفتقرون
— يَعتنقها التي للعقيدة أو نفسه الشخص به يقول الذي للرأي زائد س تحمُّ شكل يتخذ
فحني اآلخرين، من معينًا موقًفا نفسه الوقت يف يمثل فهو آخر؛ بُعًدا األمر واقع يف يتضمن
أيًضا ينبغي بل الفضائل، كل إليها وأنسب ذاتي عىل أنطوي بأن أكتفي ال بًا ُمتعصِّ أكون
إىل أهتدي ال ب التعصُّ حالة يف إنني بل وأهاجمها، وأُنكرها اآلخرين فضائل أستبعد أن
ب التعصُّ بني الفرق هو وهذا اآلخرين. مزايا إنكار خالل من إال مزاياي أَكتِشف وال ذاتي،
لنفسه تمجيده يَبني ال بنفسه امُلعتدَّ إن إذ مرشوع؛ شعور هو الذي بالنفس االعتداد وبني
أما أيًضا، هو لفضله تأكيده مع بالفضل لهم يعرتف قد بل اآلخرين، أنقاض عىل حتًما
وتلك؛ العملية هذه بني عنده فارق وال الغري، هدم خالل من إال ذاته يؤكد فال املتعصب
من الحط ُمستهِدًفا إال ذاته يُؤكِّد ال أنه كما ذاته، تأكيد إال ذهنه يف وليس غريه يهدم ألنه

اآلخرين.
نعنيه الذي فما اآلخرين، آراء هدم خالل من «ذاته» يُؤكد ب املتعصِّ إنَّ قلنا: إذا ولكن
آراءه يؤكد أن ب امُلتعصِّ يريد هل فرد؟ هو حيث من «ذاته» هي هل هذه؟ «ذاته» بكلمة
اتخاذ يف يَكمن ال ب التعصُّ جوهر أن الواقع اآلخرين؟ حساب عىل الشخصية مواقفه أو
التي الجماعة رأي مع لنفسه الفرد توحيد يف يكمن بل الشخصية، املواقف هذه مثل
األمر واقع يف — فاملتعصب أخرى. جماعة أية آراء فوق الرأي هذا وإعالئه إليها، ينتمي
بحيث إليها، ينتمي التي الجماعة يف وجدانه أو عقله ويُذيب وفرديته، شخصيته يمحو —
فرًدا بوصفه نفسه يُؤكِّد كان ولو الجماعة، هذه من جزء هو حيث من إال بنفسه يُحسُّ ال

بًا.4 ُمتعصِّ أصبح ملا املميزة شخصيته له
جوارحهم بكل جميًعا العرب تابََعه — التعصب أمثلة من صارًخا مثًال فلنتأمل
نهاية حتى ١٩٧٥ عام بداية من لبنان يف حدث ما هو — عامني من يقرب ما خالل
الُهوية» «عىل األخرى الطائفة أفراد يَقتلون الذين أولئك من واحد كان فهل ،١٩٧٦ عام
الخاص؟ كيانه له شخص هو حيث من ضحيته يف يُفكِّر أو فرًدا، بوصفه نفسه يف يفكر
كانت وكذلك «طائفة»، إىل ينتمي هو حيث من إال نفسه إىل ينظر يكن لم أنه الحقيقة
أو لآلخر صديًقا — الشخيص املستوى عىل — منهما كلٌّ يكون وقد للضحية. نظرته
وتُصبح ب، التعصُّ يَُسيِطر عندما يُنَْىس كله هذا ولكن سنوات، منذ معه يتعامل زميًال
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أن والحق إليها. وينتمي أنتمي التي الجماعة نوع هي اآلخر صفات وأهم صفاتي أهم
يعني ال فهو بأرسها؛ التعصب حالة عن ببالغة يُعربِّ تعبريًا كان الهوية» عىل «القتل تعبري
الطائفي، انتماؤه فيها يتحدد والتي املرء يَحملُها التي «البطاقة» لنوع تبًعا القتل فقط
انتماء يف أي األخرى، الطائفة مع ُهوية» «يف نفسه وضع ألنه اآلخر قتل أيًضا تعني بل
أو بالجسد — اآلخر ويقتل جماعته، مع «هويته» بسبب بنفسه يعلو ب ُمتعصِّ فكلُّ إليها.

أخرى. جماعة مع «هويته» بسبب — بالفكر
هو ما عىل يقبله بل له، ب يَتعصَّ فيما يفكر ال املتعصب أن ذلك عىل ويَرتتب
الِعلمي؛ التفكري وجه يف عقبة هو حيث من ب التعصُّ خطورة تَتمثَّل وهنا فحسب، عليه
والطاعة الخضوع قيم ع ويُشجِّ والنقد، التساؤل عىل والقدرة الحر التفكري يُلغي فالتعصب
صفة إىل بنا يُؤدِّي وهذا الفكر، مجال عدا ما مجال أي يف تَصلُح قد قيم وهي واالندماج،
نفسك «تجد موقف بل بنفسك، تختاره موقًفا ليس أنه هي ب، التعصُّ يف أساسية أخرى
وهو اإلنسان، عىل نفسه يَفرض الذي هو ب التعصُّ إنَّ لقال: الدقة املرء شاء ولو فيه»،
من اآلخرين يكره ب فالتعصُّ َسه. نتنفَّ أن إال ذلك مع نَملك ال الذي الخانق بالجو أشبه
يتخذها أداة سوى التعصب إىل بالنسبة فرد) أي (أو أنا وما بواسطتي، يقتلهم أو خاليل
من أسعى وال شيئًا أُصبح ال قبضته تحت أَقع حني ألنني ذلك املشئوم؛ هدفه لتحقيق

نداءه. ألبِّي لكي إال يشء أجل
بطبيعته البغيضويُذكِّرنا برأسه يُطلُّ وملاذا الحد؟ هذا إىل ب التعصُّ يَنتِرش ملاذا ولكن
حاجة يُمثِّل ب التعصُّ ألن ذلك العرشين؟ القرن صميم يف حتى دامية بطريقة البشعة
الحماية أنَّ والواقع ظلِّه، يف التفكري من نفسه ويُعفي به، يَحتمي رأي إىل اإلنسان لدى
االستقرار أو الهدوء من نوع إىل يؤدِّي ألنه يَحمينا؛ له ب نتعصَّ الذي فالرأي متبادلة؛ هنا
عقولنا نستخدم حني نفوسنا يف تنشب التي الَقِلقة املعركة لتلك ا حدٍّ ويضع النفيس،
رفض طريق عن ذاته الرأي لهذا الحماية نضَمن أخرى جهة من ولكننا نقدية، بطريقة
اللفظ. لهذا الحاسم باملعنى «تصفيته» إىل والسعي بعنف ومهاجمته ُمخاِلف رأي كل
خادعة حماية هذه أن الواقع ولكن اآلخر، يحمي عقيدته أو ورأيه املتعصب من فكلٌّ وإذن
أساًسا ترتكز ألنها امُلخدِّر؛ أو الخمر لنا يكفلها التي الحماية نوع نفس من فهي مضلِّلة؛
دليل عىل ترتكز ال للواقع باطلة صورة أمامنا تضع وألنها وإبطاله، التفكري تخدير عىل

تفكري. بال لها تحيُّزنا من كلها قوتها تستمد بل منطق، أو
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والتعصب العنرصي فالتعصب ب؛ التعصُّ أشكال من شكل كل عىل ينطبق وهذا
إىل االنحياز واحدة: سمات يف يشاركون هؤالء كل الديني؛ والتعصب املتطرف القومي
اآلخرين عىل واالستعالء تفكري، ودون اختيار دون إليها ننتمي التي الجماعة موقف
إليه تَنُفذ ال حتى محكًما إغالًقا ونوافذه عقلك أبواب وإغالق «أحط»، أنهم واالعتقاد
الذي موقفك تُهدِّد أن يُمكن — خفيفة كانت مهما — النسمة هذه ألنَّ الحرية؛ من نسمة

له. تتعصب ما مع نفسك دت وحَّ ما بقدر نفسك أنت وتُهدِّدك له، ب تتعصَّ
وُمتعدِّدة ذاتية الحقيقة يجعل أنه هو العلم عىل ب التعصُّ يجلبها التي األخطار وأعظم
بحقيقته يؤمن ب ُمتعصِّ فكل العلمية، الحقيقة وطبيعة كليًة يتعارض ما وهو وُمتناِقضة،
تجدهم اآلخرين هؤالء إىل تَنتقل حني ومنك اآلخرين، خطأ — مناقشة بال — ويؤكد هو،
تضيع وهكذا األول. خطأ ويؤكدون الخاصة، «حقيقتهم» عن نفسه اليشء هذا يؤكدون
هو العقل كان ولو والتناقض، التشتُّت هذا يف — والعلمي العقيل باملعنى — الحقيقة

تناقضت. أو «حقائقهم» تعدَّدت ملا الناس بني الحكم
«حقائق» أنه تعتقد ما عىل عاشت اإلنسانية فإن الفكرة هذه وضوح من الرغم وعىل
موضوعية حقائق عىل عاشت مما بكثري أطول فرتة — تفكري بال لها ب تتعصَّ — ذاتية
بون يَتعصَّ ومواقف بآراء يَقتنعون الذين أولئك عدد إن بل والربهان. بالحجة فيها تتناقش
يَقبلون ال الذين أولئك عدد بكثري يفوق — املعارص عاَلمنا يف — اختيار أو نقد دون لها
يف التسامح مبدأ أجل من الطويلة املعركة فإن هنا ومن بالعقل. اختياره بعد إال الرأي
عىل تغلَّب قد التساُمح أن — ظاهريٍّا — يبدو أنه وصحيح ُمستمرَّة. والعقيدة الفكر
— الحقيقة ولكن الحديث، العرص يف الكربى انتصاراته العلم أحرز أن منذ التعصب
يبدو التي البيئات تلك يف حتى النفوس، يف كامنًا ب التعصُّ زال فما ذلك، غري — لألسف
من إليقاظه عنيفة اجتماعية أو قومية هزة أية وتكفي جذوره، من اقتَلع قد أنه فيها
القرن، هذا من األول النصف يف النازية أملانيا أيام حدث كما الطاغية، قوته وتجديد سباته
تنته لم ب التعصُّ ضد العقل معركة أن عىل دليٌل وحَده وهذا لبنان. يف بيننا يَحدث وكما
التعصب آفة استئصال قبل كثرية «قرابني» إىل حاجة يف زالت ما اإلنسانية أن وعىل بعد،

النفوس. من
— األمر واقع يف — هو ب التعصُّ ألن ذلك خوضها؛ من بد ال معركة هذه أن عىل
لها تُِرَك إذا العلمي للتفكري إمكان كل عىل ا تامٍّ قضاءً تقيض األطراف، متعدِّدة عقبة
فادح رضر ذا بغيًضا شيئًا ذاته يف التعصب يعدُّ ما فبقدر وتُسيِطر. تَنتِرش لكي املجال

73



العلمي التفكري

يجمع إنه بل وحدها، التعصب ُروح إليه تؤدي ما عىل يقترص ال هذا رضره نجد للعلم؛
— تحول زالت وما — حالت والتي قبل، من عنها ثنا تحدَّ التي العقبات كل داخله يف
املبدأ لسلطة تامٍّ خضوٍع عىل ينطوي فالتعصب قيود. بال العلمي التفكري انطالق دون
األصح عىل أو — الخاص تفكريه طريقة إىل ينظر ب ُمتعصِّ وكل له. ب نتعصَّ الذي
ينطوي كما املناقشة، تقبل ال سلطة أنها عىل — إليها ينتمي التي الجماعة تفكري طريقة
— التعصب حالة يف — له نتحيز الذي املوضوع إنَّ إذ أسطوري؛ تفكري عىل التعصب
فضًال مختلق، وهمي طابع محله ويحل الحقيقي طابعه فيختفي أسطورة، إىل يتحول
التفكري ع يُشجِّ بطبيعته وهو منطق. كل من خلت بطريقة برأسه يتمسك ب امُلتعصِّ أن عن
«أسطورة» هو النازية أساس كان هنا ومن مَلوقِفه. الوحيدة الدعامة هو ألنه الالعقيل؛
الزنجي الجنس «أسطورة» هو العنرصية التفرقة أساس وكان ق، املتفوِّ اآلري الجنس

ب. التعصُّ أشكال من شكل كلُّ إليها يستند التي األساطري من ذلك غري إىل امُلنَحط،
هنا ومن العلمي، التفكري طريق تعرتض مركَّبة» «عقبة التعصب إن القول: ومجمل
ال البرشي العقل إن إذ حاسمة؛ التفكري هذا عليه يشنَّها أن ينبغي التي املعركة كانت
عىل القضاء من بد وال ب، التعصُّ وإما العلم فإما االثنني، بني وسًطا حالٍّ يجد أن يستطيع

اآلخر. يبقى لكي أحدهما

املضلل اإلعالم (5)

يتخذ األخري هذا أن يف التعليم عن يختلف وهو توصيلها، أو املعلومات نقل هو اإلعالم
الحياة ملواجهة املجتمع يُعدُّها العمر، مقتبل يف الغالب يف هي بفئة ويتعلق ُمنتظًما، طابًعا
وال امُلنتِظم، الطابع هذا مثل له فليس اإلعالم أما العلمية. ومعارفه املعنوية قيَمه نها ويُلقِّ
لإلفادة استعداد إىل — جوانبه من كثري يف — يحتاج وال الناس، من معينة فئة يقترصعىل
القرن حتى لإلعالم الوحيد الشكل وهو — الصحافة طريق عن اإلعالم أن حني فعىل منه؛
محدوًدا، به ينتفع الذي الجمهور كان ثم ومن بالقراءة، معرفة يَفرتض كان — املايض
ال والسينما) والتليفزيون (كالراديو واملرئية املسموعة الوسائل طريق عن اإلعالم فإن
من عدد أكرب به يَتأثَّر أن املمكن فمن ثم ومن سابق؛ إعداد إىل جمهوره ناحية من يحتاج

الناس.
وسائل ظهرت عندما بدأت حديثة، ظاهرة والتعليم اإلعالم بني التمييز هذا أن عىل
اإلعالم بني الفاصل الحد فكان ذلك قبل أما وأجهزتها، التعليم نُُظم عن مستقلة لإلعالم
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— امُلنظَّم التعليم غري — لإلعالم وسائل هناك تكن فلم ملحوًظا؛ يكون يكاد ال والتعليم
يف الخطابة أو األسواق يف كالحوار آخر، إىل شخص من املبارش الشفوي التلقني سوى

التوجيه. بقصد الجمهور عىل عر الشِّ إلقاء أو العامة، الساحات أو العبادة دور
ُمزَدوجة؛ وظيفًة — الغابرة العصور يف — يؤدي كان املبارش اإلعالم من النوع هذا
ما وهو عظيمة، عقلية نهضة عنه تنجم أن — الحوار مبدأ ساده إذا — امُلمكن فِمن
الخطابة طريق وعن الحوار، طريق عن اإلعالم اقرتن حيث اليونانيني؛ عند بالفعل حدث
ساد نوعه من فريد ديمقراطي بنظام والحوار باملناقشة األخرى هي املقرتنة السياسية
من التلقني مبدأ ساده إذا أما القديم. تاريخهم من قصرية غري فرتة طوال اليونانيِّني حياة
عند الفكرية السلطة تقوية إىل يؤدِّي فإنه اآلخر، الطرف من التام والخضوع واحد، طرف
حقيقية، علمية نهضة أية وجه يف عائًقا يكون ثم ومن العلم، أهل من الشأن ذات القلة
التلقني هي واملعلومات املعرفة نقل وسيلة كانت حني الوسطى، العصور يف حدث ما وهذا
كان حني أو ويُطيعوا، يسمعوا أن إال يَملكون ال الذين ألتباعهم الدين رجال من املبارش
األرض؛ أرجاء كل من املعرفة طالب إليها يحج ضئيلة فئة اآلخرين إعالم عىل القادرون

وقالبها. بطابعها ويتشكَّلوا أيديها، عىل يَتتلمذوا لكي
يوصف أن يمكن املعلومات، نرش يف جديًدا عهًدا افتتح قد الطباعة ظهور أن عىل
الطباعة طريق فعن سابق؛ عهد أي من «ديمقراطية» أكثر العام اتجاهه يف كان بأنه
االطِّالع فرصة العلم يف للراغبني وأُِتيَحت أقل، وبنفقات بكثري أكرب أعداد إىل املعرفة أمكن
املخطوطات. عرص يف املعرفة لطالب يُتاح كان عما بمراحل تزيد الكتب من كميات عىل
ويفرض تقديمها يَحتِكر معني بمركز مرتبطة تَُعد لم املعلومات أن كله ذلك من واألهمُّ
وعىل بيوتهم يف للناس ُمتاحة أصبَحت إنها بل إليه، ون ينضمُّ من عىل الخاص طابعه
للتفكري حافز أنه عىل الكتاب إىل املرء ينظر أن مرة ألول اإلمكان يف وأصبح واسع، نطاق
بشخصية حتًما مرتبًطا الكتاب يَُعد لم إذ قارئه؛ استقالل عىل قيد أنه عىل ال امُلستقل،
املعلومات إن بل نفسه، املؤلِّف من التفسريات ي تلقِّ إىل ُمضطرِّين الناس يعد ولم كاتبه،
كل يستطيع بحيث الكاتب، عن مستقلة موضوعية بصورة متوافرة أصبحت املتضمنة
الناحية من — يعني الطباعة عرص كان وهكذا الخاص. لتفكُّره ُمنطَلًقا يتخذها أن إنسان
الواسع اإلعالم من جديد عهد وبداية للمعرفة، أساًسا بوصِفه السلطة مبدأ هدم — العَملية

السلطة. قيود من امُلتحرِّر النطاق،
اليوم؛ حتى الطباعة انتحار عهد منذ بدأت التي القصة بقية رسد إىل حاجة يف ولسنا
إعالًما — نطاق أوسع عىل — الناس إىل تُقدم ُصُحف إخراج يف املطبعة استخدام كان فقد
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يف كربى خطوة تلك كانت الكتب، تُقدمه مما اليومية الناس حياة إىل وأقرب فهًما أسهل
ثم كالتلغراف — بُْعد عن االتصال وسائل أوىل ظهرت وعندما اإلعالمي، التقدم طريق
حني الجماهريية من مزيًدا اإلعالم واكتسب الناس، بني اإلعالمي الرتابط ازداد — التليفون
من بشبكة كله العالم ربط هي جديدة، إمكانية األفق يف تلوح وبدأت السينما، بفن ارتبط

وقت. أرسع يف أطرافه أبعد إىل تَصُل التي املعلومات
واإلذاعة الالسلكية اإلذاعة اخرتاع بعد — بعيد حدٍّ إىل — اإلمكانية هذه قت تحقَّ وقد
وسائل أقوى الجديدة الوسائل هذه أصبحت ما ورسعان والتلفزيون، الراديو أي املرئية،
أبعد إىل اإلذاعات وصول يف يَتمثَّل متزايًدا، عاَلميٍّا طابًعا بالفعل واكتسبت كلها، اإلعالم
األقمار طريق عن العالم أرجاء مختلف يف التليفزيوني البث وإمكانيات األرض، أطراف
جميع دور يفوق إعالمي دور — التحديد وجه عىل — للتلفزيون وأصبح الصناعية،
املحلية اللغات حواجز تتخطَّى عاَلمية لغة «الصورة» ألن أوًال وذلك األخرى؛ الوسائط
وهو يُشاهده ج امُلتفرِّ وألن بيت، كل يدخل ألنه وثانيًا اإلذاعة. أو الصحافة يف امُلستخَدمة
وأعمق. أيرس اإليحائي التأثري يكون ثم ومن ذهنيٍّا؛ مجهوًدا فيها يبذل ال اسرتخاء حالة يف
يكون أن بد ال كان فقط واحد قرن منذ مستحيًال يبدو كان الحلم هذا ق تَحقُّ أنَّ عىل
بيت، كل تَقتِحم التي اإلعالم فوسيلة العلمي؛ التفكري عىل — سلبًا أو إيجابًا — تأثريه له
التسلية، أو الرتفيه من إطار يف موادَّها تُقدِّم والتي جميًعا، األرسة أفراد تُخاطب والتي
أكان سواء هدمها، يف أو العلمي التفكري قيَم نرش يف األهمية عظيم بدور تقوم أن تستطيع
فيها تبث التي الربامج طريق عن أم مبارشة، علمية مواد من تُقدمه ما طريق عن ذلك

األغلب. وهو مبارشة غري بصورة القيم هذه
الوسائل هذه تُقدِّمه ما عىل — الغالب االتجاه أن هو األسف إىل يدعو الذي واألمر
قيَِمه نرش عىل يُساعد وال العلمي التفكري قضية يخدم ال — االنتشار الواسعة اإلعالمية
الناس عقول تشكيل تجربة بدأَت وقد الوسائل. بهذه تتأثَّر التي العريضة الجماهري بني
أملانيا، يف النازي العهد أيام الحكم يف معني نظام أغراض تخدم واحدة قوالب يف وصبها
األملاني، كالشعب عريق شعب عند املستقل التفكري عىل القدرة شل يف كبري حد إىل ونَجَحت
بالدعاية مخدَّرين األصح عىل أو — ُمختارين طائعني منه املاليني تَجرَّ أن واستطاعت
أنفسهم هم أصبحوا أفعاًال يَرتكبوا لكي الثانية؛ العاملية الحرب مذبحة إىل — املنظمة
أن ألنفسهم رضوا كيف — وتخديرها الدعاية ِسحر عنهم زال أْن بمجرد — يَعجبون
قدرتها ونزع البرش عقول تشكيل أجل من «علمية» تجربة أول تلك وكانت يَرتكبوها.
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الحكم نظام إياه نها يُلقِّ ما لكل األمر آخر تَستسِلم حتى بالتدريج، واملقاَومة التساؤل عىل
القائم.

أقوى عن البحث تستهدف التي امُلنظَّمة العلمية الدراسات ازدادت الحني ذلك ومنذ
العلوم من قليل غري عدد إجرائها يف واستُخدم الجماهري، يف اإلعالمي التأثُّر وسائل
مظهًرا تتخذ الدراسات هذه أن وصحيح النفس. علم فروع بعض وخاصًة اإلنسانية،
اإلنسان عقل لتزييف الطرق أفضل بحث إىل األحيان أغلب يف تهدف ولكنها وقوًرا، ِعلميٍّا
يستهدف بحثًا بينها نجد أن ويندر ًما، ُمقدَّ مرسومة اتجاهات يف بإرادته االنحراف أو
وسائط طريق عن الناس بني ة املعوجَّ األفكار وتقويم الوعي لزيادة الوسائل أفضل إيجاد

اإلعالم.
تجاري، منهما األول طريقني؛ يف — الراهن الوقت يف — هذه التزييف عملية وتسري
إليها، ة ماسَّ حاجة يف يكونوا لم لو حتى الناس، بني السلع ترويج واألخري األول هدفه
سبيل ويف االختالف. كل عنها مختلفة بأشياء تتعلَّق الحقيقية احتياجاتهم كانت لو وحتى
أكثر بابتكار — والباحثني العلماء من العديد عىل تَعتِمد التي — اإلعالن رشكات تقوم ذلك
عىل قدرتهم عىل وللقضاء الناس، بني ُمصَطنعة رغبات أو حاجات لَخلِق فعالية الطرق
البالد يف — اإلعالنات هذه تنترش وعادًة رضوري. غري هو وما رضوري هو ما بني التمييز
الرشكة عليها تتَّفق تليفزيونية أو إذاعية برامج وسط — الحر االقتصاد عىل تعتمد التي
هذه تكون أن بد وال العرض، خالل معينة فرتات يف سلعها ج تُروِّ لكي خصوًصا املنتجة
وهكذا الجهاز، عىل مثبتة وعقله وآذانه عيونه تظلَّ حتى املتفرج يشد نوع من الربامج
والعنف باإلثارة حافل نفسه املقدَّم الربنامج ألنَّ ُمزدَوج؛ رضر إىل األسلوب هذا يؤدِّي
فضًال البرش، لدى السليم التفكري ملكات يف تُؤثِّر أمور وكلها الرخيص، والجنس والجريمة
الرغبة عنارص د تعهُّ عىل — مدروسة بطرق — تحرص نفسها اإلعالنية املادة أن عن

البرش. طبيعة يف جاد عنرص أي وتجاُهل التافهة أو الرخيصة
نظم إن إذ سيايس؛ طريق فهو هذه التزييف عملية فيه تسري الذي الثاني الطريق أما
الشعوب بني أو شعبها بني مركزها دعم أجل من اإلعالم بأجهزة تستعني املختلفة الحكم
صورة نرش عىل مثًال فتُلحَّ السليم؛ التفكري مقومات مع تتناىف أساليب إىل وتلجأ األخرى،
من املغالطات أنواع كل وتستخدم انقطاع، بال وتكرارها أخباره وتضخيم معنيَّ زعيم
حني اإلطالق، عىل السابقة التاريخ فرتات يف يحدث يكن لم أمر وهو ترصفاته، تربير أجل
بسهولة تستسلم العقول ومعظم نادًرا، إال يَسمعونهم أو زعماءهم يرون الناس يكن لم
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الدعاية، تأثري تقاوم تظلُّ قد نفسها الواعية العقول ولكن امُلتكرِّرة، ة امللحَّ الدعاية لهذه
آخر االستسالم من مفرٍّا أمامها تجد ال ثم حني، إىل املستقل التفكري عىل بقدرتها وتحتفظ
تُصدِّق التي العقلية إشاعة عىل ودأب بحرص تعمل الحديثة «العلمية» الدعاية ألن األمر؛
يؤيد نفسه املجتمع يجد قد وهكذا االنقياد. ُروح ونرش النقد ُروح هدم وعىل وتَستسِلم،
التفكري عىل قدرة كل أفقدته الحديثة الدعاية ألن يظلمونه؛ لزعماء ق ويُصفِّ جائرة، نُظًما

الواضحة. والرؤية السليم
التي األساليب طبيعة عن تكشف طريقة لتجربة فرصة يوم ذات يل أُتيحت ولقد
حرضه مؤتمر هناك كان إذ الدعاية؛ طريق عن شعوبها مع السياسية النُُّظم تَستخِدمها
وأمرَّ مبارشًة املؤتمر انتهاء بعد أسافر أن املصادفات وشاءت الدول، من مجموعة رؤساء
قراءة عىل حرصُت وقد املؤتمر، هذا يف رؤساؤها اشرتك دول أربع عىل برسعة طريقي يف
وكأنه املؤتمر ر تُصوِّ دولة كل يف الصحافة أجد بي فإذا األربع، الدول هذه يف الصحف
جذب الذي فهو نفسه؛ دولتها رئيس ِمحَور حول يدور — نهايته إىل بدايته من — كان
إلنجاح جهد أعظم بذَل الذي وهو باقرتاحاته، الجميع أقنع الذي وهو الجميع، انتباه
يظنُّ بحيث األربع؛ الدول من دولة كل يف بحذافريه املوقف هذا وتكرَّر إلخ. … املؤتمر
عىل اإلقناع، عىل وأقدرهم وأذكاهم الجميع أبرز كان رئيسه أن الدول هذه من كلٍّ شعب

إلخ. … املشورة منه ويأخذون به يقتدون كانوا الباقني أن حني
عىل املعلومات فيه تنترش بعهد تُبرشِّ كانت التي الحديثة، اإلعالم وسائل فإن وهكذا
واالستفادة املعرفة فرص تُصبح لكي واملكان الزمان حواجز فيه وتزول نطاق، أوسع
نَمطية عقول خلق أجل من — األغلب يف — استُغلَّت قد الوسائل هذه للجميع؛ متاحة
معنى وليس اإلعالم، يف تتحكَّم قليلة فئة أهداف تحقيق أجل من واالستغالل لإليحاء قابلة
أصبحوا — شك بغري — البرش إن إذ كلها؛ ا رشٍّ كانت الوسائل هذه انتشار نتيجة أن ذلك
امُلؤِسف األمر ولكن املاضية، العصور يف كانوا مما املعلومات اكتساب عىل بكثري أقدر اآلن
أغلب يف استُِغلَّت قد االتساع عظيم االنتشار ذات الوسائل لهذه الهائلة اإلمكانات أن هو

السليم. التفكري عىل الناس بقدرة لإلرضار األحيان
السائدة الرئيسية النُُّظم من نظام أي الحكم هذا من يستثني أن املرء يستطيع وال
(كما أساسية حقائق َحجِب إىل كثرية أحيان يف يلجأ االشرتاكي فاملعسكر اليوم؛ عالم يف
وكثريًا مصلحته، يف تكن لم شديد بإيجاز ذكرها أو الكوارث) أو األزمات حاالت يف يحدث
تضيع بحيث أصًال؛ ُمنعدمًة ظهوره إمكانية تكون بل مرفوًضا، فيه اآلخر الرأي يكون ما
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الصدد هذا يف تقال التي والحجة متعارضة. أطراف بني امُلثِمر الحوار فرصة الناس عىل
ولكن لخدمته، يشء كلُّ ر يُسخَّ أن ينبغي أساسيٍّا هدًفا أو أساسية غاية هناك أن هي
يشء، عليها يعلو ال الحقيقة قيمة بأن يؤمنون زالوا ما الناس بعض أن هي املشكلة

رشيفة. قضية أية مع تتعاَرض ال — صميمها يف — وبأنها
تبدو األمور إن إذ امليدان؛ هذا يف ممارساته إخفاء يف فيتفنَّن الرأسمايل املعسكر أما
دعامة «الليربايل» املظهر هذا من يتخذ إنه بل للجميع، ُمتاح الحر اإلعالم وكأن ظاهريٍّا
هذا ولكن ساحًقا، تفوًُّقا املضاد النظام عىل به يتفوق أنه أساس عىل لدعايته، أساسية
واحدة فئة مصالح عن إال يعرب ال عنده اإلعالم إن إذ فحسب؛ الخارجي املظهر إال ليس
حف الصُّ أن املعلوم ومن بإعالناتها. اإلعالم ل تُموِّ أن عىل القادرة الفئة هي الناس، من
عىل — كبرية بنسبة أو كليٍّا — تمويلها يف تعتمد والتليفزيون اإلذاعة ومحطات الكربى
أغلب يف — هي الرئيسية اإلعالمية املؤسسات هذه أن عن فضًال هذا امُلعِلنني، أموال
تسمح أن يُمكن وال البحت، الرأسمايل للمنطق وفًقا أعمالها يف تسري «رشكات» — األحيان
يف كان وإن الصادق، اإلعالم إىل بدوره النظام هذا يفتقر وهكذا هدمها. إىل يؤدِّي بإعالم
التي تلك من املبارش يح الرصَّ الطابع عن وأبعد أذكى أساليب يتبع اإلعالم عىل سيطرته

االشرتاكية. النُّظم تتبعها
الحديث بعد الكبريَين، العامليَّني النظاَمني يف اإلعالم وضع عن نتحدَّث أن دنا تعمَّ ولقد
نَستخِلص لكي وذلك السياسية؛ أو التجارية لألغراض — عام بوجٍه — اإلعالم خضوع عن
أن بها وأعني رضورية، لألسف ولكنها ُمؤِلمة، كانت ربما نتيجة الرسيع العرض هذا من
يتجه عقل، كل عىل فعاًال تأثريه وأصبَح هائلة، أبعاًدا الحارض عرصنا يف اتخذ الذي اإلعالم
فإن ثم ومن علمي؛ تفكري لكلِّ الالزمة والنزاهة املوضوعية عن االبتعاد إىل فأكثر أكثر
الفكرية القيم وترعى الوعي تنرش أن منها يأملون الناس كان التي الضخمة القوة هذه
ُروح تأكيد عىل تُساعد ال بطريقة األحيان معظم يف تُستخَدم أصبحت قد الصحيحة؛

البرش. بني العلمي التفكري
يكاد ال أنه له لتبني املعارص؛ اإلعالم يف املتحكِّمة الفلسفات يف النظر املرء أمعن ولو
اعتبار أيِّ عىل تعلو التي الحقيقة تلك «للحقيقة»، امُلطلقة بالقيمة اعرتاف هناك يكون
فالحقيقة كامل؛ مجتمع مصلحة حتى أو حزب أو طبقة مصلحة ذلك أكان سواء آخر،
ذلك الحايل اإلعالم من يختفي ويكاد أخرى، لغاية وسيلة أنها بمعنى «موظفة»، أصبحت
الجميع يُطبقه آخر مبدأ محله ويحلُّ النتائج، كانت مهما أوًال، بالحقيقة ك يتمسَّ الذي املبدأ
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ينبغي الواحد الحادث أن هو الثالث، العالم ويف الرأسمايل النظام ويف االشرتاكي النظام يف
يف بطالن الرأسمايل اإلنسان حقيقة وأن القائم، الوضع ملصلحة وفًقا ويَُفرسَّ يُْعَرض أن

بالعكس. والعكس االشرتاكي نظر
املعارص؛ عاَلمنا يف العلمي التفكري وجه يف كربى عقبة امُلضلِّل اإلعالم كان هنا من
وفًقا تفسريها يتغريَّ أو ن تتلوَّ ال واحدة، بحقيقة إال يعرتف ال العلمي التفكري إن إذ
سياسية بمصالح متعلًقا األمر يكون عندما تُضلِّل اإلعالم وسائط أن وصحيح للمصالح،
حيوي، امليدان هذا ولكن امليادين، بقية يف التضليل إىل كثريًا تلجأ وال اقتصادية، أو
وبني الناس بني يحول أوًال ألنه اإلنسان؛ تفكري طريقة عىل كبريًا تأثريًا يُؤثِّر فيه والتزييف
للُمغالطات االستسالم يُعوِّدهم أنه ذلك من واألهم ِعلمية، بطريقة ومجتمعهم أنفسهم فهم
يحتاج ملكة أهمَّ اإلنسان عقل من يَنتزع فإنه ثم ومن مقاومتها؛ عىل القدرة ويَسلبهم

والتساؤل. النقد ملكة بها وأعني علميٍّا، تفكريًا يُفكِّر لكي إليها
— شديد بإيجاز — أُشري أن غري من الكتاب من الفصل هذا أختتم أن أودُّ ولسُت
العربي عاَلمنا يف العلمي التفكري طريق تَعرتض التي العقبات لهذه الخاص الوضع إىل
هذه عن الحديث عند وَردت التي تلك من كثرية أمثلة أن من الرغم عىل ألنه ذلك بالذات؛
املوضوع لهذا عرضنا نختم أن املفيد من فإنَّ العربي، بالعالم متعلقة كانت العقبات
العقبات هذه إىل بذاكرتنا نعود أن وحسبنا بالدنا، يف العَقبات هذه دور إىل خاصة بإشارة
ُمعوِّقات وأن به، يستهان ال دوًرا العربي عاَلمنا يف لها أن نجد لكي األخرى؛ بعد واحدًة

العقول. عىل هائلة سطوة ذات تزال وال كانت بالدنا يف العلمي التفكري
من يزال ال مكانة — العربية بالدنا يف الناس— تفكري يف تحتل والخرافة فاألسطورة
أتحدَّث كنُت مرة كل يف أنني — الخاصة تجربتي من — ألَذُكر وإني زعزعتها، الصعب
من شديدة مقاومة أَلقى كنُت خرافة، بوصفه حري) (السِّ «العمل» أو الحسد عن فيها
ما التعليم فرص من لها أتيح مميزة فئة مجتمعنا يف وهم الجامعة، طالب من كبري عدد
الطالب هؤالء يُوردها التي القصص وكانت الشعب، أبناء من الساحقة للغالبية يُتَْح لم
املضاد للتفكري صاِرخة نماذج — «العمل» وفعالية الحسد «صحة» عىل بها للتدليل —
حالة من أكثر صادفُت إنني بل العلم، اسمه يشء عن يَسمع لم الذي للتفكري أو للعلم،
أصدقائهم، من طيب إنسان «كرامات» عن بحرارة يُدافعون جامعيُّون أساتذة فيها كان
يَسُكن لقريب الصحية الحالة يعرف أو فيها، التفكري بُمجرَّد أمنياته ق يُحقِّ أن يستطيع
الوقود! من خالية وهي كبرية مسافة تَسري السيارة يجعل أو به، يَتصل أن دون بعيًدا بلًدا
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البسطاء حال يكون فماذا الحال) بطبيعة أُعمم ال (وأنا فوة» «الصَّ حال هو هذا كان فإذا
هذه أمثال فيها ش تُعشِّ بعقول العرص يُساير مجتمع بناء يف نأمل وكيف الناس؟ من

الخرافات؟
من كان وربما به، يُستهان ال َدور العربي مجتمعنا يف فلها لطة» «السُّ عقبة أما
قبَلية، وإما زراعية إما — أصلها يف — العربية مجتمعاتنا أن لطة السُّ فكرة رسوخ أسباب
واملوروث القديم بسلطة الَحريف التقيُّد إىل مياًال «تقليديٍّا» املجتمع يكون الحالتنَي ويف
هرطقة أنه عىل التقاليد تحدِّي وإىل «بدعة»، أنه عىل التجديد إىل وينظر واملشهور، والشائع
الغربية املجتمعات يف — للسلطة التام االنهيار أن يُنِكر أن أحد وسع يف وليس وتجديد،
الشكوى؛ ُمرَّ ذاتها البالد تلك يف امُلفكِّرون منه يشكو وانحالًال تفكًُّكا ولَّد قد — الحديثة
فيه، مرغوب أمر هو — مثًال األرسة يف — السلطة من ُمعنيَّ قدر وجود فإن ثم ومن
مجتمعنا يف يفوق — املجاالت بعض يف — للسلطة الخضوع إنَّ أقول: أن أخىش ولكني
االجتماعي املجال يف فالسلطة االنحالل. وتجنب التماُسك تحقيق أجل من الالزم الحد
سواء — يتَّسم عرص يف مطلوب هو عما يَزيد دور بالدنا يف لها زال ما والفكري والسيايس
ل تتحوَّ أن من حقيقي خوف وهناك اإليقاع. الرسيع والتغري بالتجديد — كرهنا أم رضينا
لها الخضوع اآلخرين عىل تفرض سلطة وجود يَبَعثُها التي — والتماسك الرتابط فضيلة
لذلك العقول اكتساب دون حائًال يقف منيع سدٍّ إىل الفروض أحسن عىل أو رذيلة، إىل —

شعب. أي يف علمية نهضة لقيام منه بد ال الذي والتحرُّر املرونة من القدر
يف وتجول تصول العقبة هذه وَجدنا العقل» قدرة «إنكار عَقبة إىل انتقلنا فإذا
— أخرى بقوة ك نتمسَّ أننا إىل يرجع ال العقبة هذه تأثري أن امُلؤِسف ومن العربي. عاَلمنا
عىل املبارشة الشخصية التجربة أهمية نؤكد أو للعقل، ُمناِفسًة نعدُّها — مثًال كالحدس
الفج؛ بمعناها العقبة بهذه نتأثَّر إننا بل الالشخصية. املوضوعية الِعلمية املعرفة حساب
العلم بقيمة اإليمان عدم أو العلم تحصيل عىل قادر العقل بأن اإليمان عدم بمعنى أعني
هو الذي العقل هذا قدر من الحطِّ يف كربى متعة يَجدون الُكتَّاب من فئة وهناك ذاته.
حضارة لإلنسان صنع الذي وهو الكائنات، سائر عن يُميِّزنا الذي وهو ملكاتنا، أعظم
هم — هذا اتجاههم يف — الُكتَّاب هؤالء للكون؛ امُلميَّز املركز هذا له وجعل وتاريًخا،
األذى ألحقوا كلَّما يستمتعون الذين «masochism الذات «تعذيب مرض بضحايا أشبه
و«الشواهد» «األدلة» إيراد يف ويتفنَّن «عقله» يُجهد من منهم لنجد إننا بل بأنفسهم،
ما وكل العقل! شأن من يحطَّ لكي — نفسه «العقل» صنع من وكلها — و«الرباهني»
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وبأن يشء، بكل يُحيط والرس الغموض بأن اعتقاد الناس بني يسود أن هو هؤالء يَجنيه
الجهالة، تشيع وهكذا لإلنسان، املثىل الحالة هو والتفسري الفهم عن والعجز االستسالم
الكثريون ع يتطوَّ التي الفكرية والشعوذة الدجل أنواع شتى أمام أعزل اإلنسان ويُصبح
عىل أمناء ألنفسنا منصفني نكون أن شئنا ولو املنظَّم. العقيل التفكري عن بديًال بتقديمها
تجار عىل نُطبِّقها التي األحكام نفس الدعوات هذه أصحاب عىل لطبَّقنا أبنائنا؛ مستقبل
الفكرية! واملسكرات للمخدِّرات مروِّجني يكونوا أن عن يزيدون ال بالفعل ألنهم املخدرات؛
ظلَّت وحضارتهم دينَهم أن العرب حظ حسن من كان فقد ب» «التعصُّ عقبة أما
بتساُمحها األمم سائر عىل تزهو العربية األمة أصبَحت بحيث الوبيل، الداء هذا عن بمنأى
ظهرت فقد ب؛ التعصُّ من ا تامٍّ خلوٍّا َخال قد تاريخنا أن ذلك يعني وال صدرها. وسعة
لم العربي، للتاريخ العام التيار عن خروًجا كانت ولكنها هناك، أو هنا حاالت بالفعل
وقتنا يف — نعاني فإننا ذلك ومع الزمام، وانفالت الضعف عهود يف إال برأسها تُطلُّ تكن
ال الواحد املوضوع بأن الباطل االعتقاد هو التعصب، ألوان من آخر لون من — الراهن
مفهوًما االعتقاد هذا كان وإذا باطل، عداه ما كل وبأن واحد، رأي إال فيه يكون أن يمكن
حيث واالجتماعية؛ السياسية الحياة ميدان يف مفهوم غري فإنه العلمية الحقائق ميدان يف
أن ينبغي وحيث معنًى، من الكلمة هذه تحمله ما بكل «رحمة» الرأي يف االختالف يعد
الحقيقة لتلك املختلفة الجوانب ف تتكشَّ حتى املتعدِّدة، األطراف بني الحوار روح تسود
— صدورنا تضيق ما أرسع ما ولكن واالجتماعي، السيايس الواقع يُشكِّلها التي دة املعقَّ
والخيانة بالعمالة اآلخر الرأي أصحاب اتهام أسهل وما باملعارضة! — العربي العالم يف
نوع هو هذا الواحد، للرأي السلطاني الركاب يف يسريون ال أنهم ملجرَّد الكفر؛ وربما
يف كربى عقبة يُعدُّ والذي املعارص، العربي عاَلمنا يف رشوره تَستفِحل الذي ب التعصُّ

املجتمع. تنظيم وهو أال الحياة، ميادين أهم من ميدان يف العلمي التفكري طريق
عىل داهًما خطًرا — العربي مجتمعنا يف — تُشكِّل امُلضلِّل اإلعالم عقبة فإن وأخريًا،
األحيان معظم يف — تُعربِّ ال عندنا اإلعالم فأجهزة املوضوعي؛ التفكري عىل وقدرتنا عقولنا
ال وهي السابقة، العقبة صدد يف عنه نتحدث كنا الذي الواحد» «الرأي ذلك عن إال —
اإلعالم وسائل أن ر نتصوَّ وهكذا عناية، بكل وترعاها التفاهة ع تُشجِّ بل بالتضليل، تَكتفي
يف الجبار دورها وننىس فحسب، للرتفيه أدوات — والتلفزيون كاإلذاعة — الجماهريية
إىل يحتاج شعب أبناء بني وخاصة األصيلة، الفكرية الِقيَم وتشجيع الجادة الثقافة نرش

الطويل. تخلُّفه يُعوِّض لكي شديًدا احتياًجا القيَم هذه
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أو بالعلم يَتعلَّق ما منها سواء — األمور يف نفكر أن عىل قدرتنا إنَّ القول: وخالصة
التي العقبات بتلك خطًرا تهديًدا مهدَّدة سليًما علميٍّا تفكريًا — ومجتمعه اإلنسان بحياة
سبق ولقد ضابط. أو كابح دون العربي اإلنسان عقل يف الضار تأثريها تُمارس تزال ال
كنا إن — أبنائنا من الجديدة األجيال نحمي أن إىل مراًرا دعا أْن السطور هذه لكاتب
للتفكري األولية املبادئ إدخال طريق عن العقبات هذه من — القديمة األجيال من يائسني
منذ النشء يَنتبه بحيث التعليمية، برامجنا يف — التبسيط شديدة بطريقة — العلمي
املتطرِّفة لطة والسُّ للخرافة به املحيط املجتمع يف يراها التي املظاهر خطورة إىل صغره
يتأثَّر أن آمًال الدعوة، هذه ترديد ألُعيد الفرصة أنتهز وهأنذا إلخ. … العقل وكراهية
يُدرك بحيث االستنارة من املسئول هذا يكون أن ومتمنيًا نفوذ، ذو مسئول هذه بكلماتي

املنال! عزيزة تكون أال أرجو أمنية وهي إليه، أدعو الذي املوضوع أهمية مدى
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العلم الكربىيفطريق املعامل

الشمول ومن االتساع من التاريخ هذا إن إذ للعلم؛ تاريًخا الفصل هذا يف أقدِّم أن أودُّ لسُت
ولتاريخ كلها، البرشية الحضارة لتاريخ يعرض أن له يتصدَّى من عىل يتعنيَّ بحيث
يف — الكفاءة من حدٍّ بأدنى — إنجازها يَستحيل ة ُمهمَّ وتلك بأكمله، اإلنساني العقل

كتاب؟! يف واحد بفصل بالك فما واحد، مجلد
يف الرئيسية للمراحل موجز عرض تقديم هو هنا ها به أقوم أن أودُّ ما إن بل
تفاصيل يف خوض أي دون العلم تاريخ خالل الكربى التحول لنقاط أعني العلم؛ طريق
التطور عن عامة ملحة ذاته الوقت يف إلينا م يُقدِّ أن العرض هذا شأن ومن املراحل، هذه
واحد: آٍن يف حديثة وظاهرة قديمة ظاهرة العلم ألن ذلك «العلم»؛ معنى عىل طرأ الذي
العقل يبذلها محاولة كل أنه عىل أي معانيه؛ وأشمل بأوسع إليه نظرت إذا قديم إنه
دقًة يزداد أخذ الشامل الواسع املعنى هذا ولكن به، املحيط والعالم نفسه لفهم البرشي
مرحلة من أدق نحٍو عىل يتحدَّد ممارسته وأسلوب العلم نطاق وأخذ العصور، مر عىل
هذا يف تنا مهمَّ تكون سوف وهكذا الراهن. وضعه إىل النهاية يف وصل حتى أخرى، إىل
ذاته الوقت ويف العلم، تاريخ يف املعالم ألهم موَجز عرٌض وجهٍة من فهي مزدوجة؛ الفصل
العصور، مر وعىل بالتدريج العلم معنى تشكَّل كيف نرى أن لنا سيُتيح العرض هذا فإن
وجه يف عائًقا كانت التي الدقيقة غري املفاهيم من شديد وبطء بعناء العلم تَخلَّص وكيف
— الحديث عرصنا يف — أصبحت حتى ممارسته وأساليب مناهج تبلورت وكيف تقدُّمه،

البرشي. العقل استخدام يف واالنضباط للدقة نموذج أفضل
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القديم العالم (1)

العلم؛ اسم عليه نُطلق الذي النشاط من النوع لذلك بداية نقطة املرء د يُحدِّ أن الصعب من
— أسَهَم قد — السحيقة البدائية عهوده منذ — اإلنسان به يقوم كان سلوك كل إن إذ
الحقة، مرحلة يف العلم ظهور عىل يُساعد نحٍو عىل وصقله تفكريه تهذيب يف — شك بغري
بل تمهيد، بال مباغت انبثاق عىل أو مفاجآت عىل تَنطوي ال البرشية الظواهر هذه ومثل
إىل االهتداء يتم حني ُخطاه تَتسارع ثم البداية، يف شديد ببطء يتدرج فيها يشء كل إن

الصحيح. الطريق
يف اإلنسانية بها مرَّت التي — البطء الشديدة التجارب أن فيه شك ال مما فإن وهكذا
البوادر ظهور إىل الطويل املدى يف تراُكمها أدى خرباٍت أكسبتها قد — البدائية عصورها
التاريخ»، قبل «ما مرحلة تُمثِّل البدائية العصور هذه كانت ملا ولكن العلمي، للتفكري األوىل
سنبدأ وإنما منها، بدايتنا نقطة نتخذ أن — املوجز العرض هذا مثل يف — نستطيع فلن
تُعيننا وثائق لنا تَركت التي القديمة الحضارات تلك من أعني التاريخية»؛ «املراحل من
تُتيح مادية آثار أو مدوَّنة كتابات شكل الوثائق هذه اتَّخذت سواء تاريخها، معرفة عىل

لديها. السائَدين الِفكر ونوع الحياة نوع منها يَستنِتج أن للمرء
من املنطقة هذه ففي الرشق؛ يف ظهرت قد اإلنسانية الحضارات أقدم فإن نَعلم وكما
أودية يف ُمزدِهرة حضارات السنني من آالف عدة منذ ظهرت اآلن، فيها نَعيش التي العالم
التي اآلثار وتدلُّ والصني، الهند أنهار يف منها الرشق وإىل والفرات، كالنِّيل الكربى األنهار
إىل بالقياس النُّضج كل ناِضجة حضارات كانت أنها عىل املجيدة الحضارات هذه خلَّفتها

العلم. من أساس عىل نهضتها يف تَرتِكز أن الرضوري من كان فقد ثم ومن عرصها؛
سبعة بني يَرتاوح بما الزمان يف عنا تَبُعد القديمة الرشقية الحضارات هذه كانت وإذا
بكثري إلينا أقرب وقت يف ولكن — أيًضا القديم العرص يف ظهرت فقد سنة؛ آالف وخمسة
يَرجع التي القديمة، اليونانية الحضارة هي عظيمة أخرى حضارة — العرص ذلك من
مظاهر من كان حضارة بدورها وهي عام، وخمسمائة ألَفني من يقرب ما إىل تاريخها

ناضج. علم وجود ازدهارها
وأعني العلم، تاريخ يف القديمة املرحلة هذه تُثريه الذي السؤال إزاء أنفسنا نجد وهنا
بقيت التي القديمة، الحضارات بمرحلة التاريخ هذا نبدأ أن علينا املحتَّم من كان إذا به:
أم الرشقية الحضارات من بدايتنا نقطة نتخذ فهل فهمها، عىل تُعيننا وثائق منها لدينا
أم الرشق يف للعلم األوىل األصول ظهرت وهل عهًدا؟ منها األحدث اليونانية الحضارة من
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تظهر لم الذي للعلم حقيقية بداية تَُعدَّ أن تَستِحق ال أوىل بوادر كان هناك ظهر ما أن
اإلغريق؟ قدماء عند بعد فيما إال الحقيقية معاِلُمه

مناقشتنا حوله تدور أن ينبغي الذي امِلحَور — األمر واقع يف — هو السؤال هذا
السؤال، هذا عن التقليدية باإلجابة كالمنا نبدأ وسوف العلم، طريق يف األوىل املرحلة لتلك
عهًدا. أقدم منها كان ما وخاصًة العلم، تاريخ مراجع معظم يف نجدها التي تلك أعني

ساعدت املعارف من ضخمة حصيلة تراكمت القديمة الرشقية الحضارات ففي
بعظمتها تَشَهد آثارها زالت ما كربى، إنجازات تحقيق عىل الحضارات هذه يف اإلنسان
أصلها يف راجعة كانت ربما موروثة، خربات سوى تكن لم املعارف هذه ولكن اليوم، حتى
إثراء عىل وساعدت جيل، بعد جيًال تُوَرث ظلَّت وقد لإلنسان، البدائية العصور أقدم إىل

العقلية. حياته
االستخدام يف بارعة كانت القديم الرشق يف عاشت التي الشعوب هذه ألن ذلك
التحليل يف الرباعة من القدر نفس تَمِلك تكن لم ولكنها املوروثة، للمعارف «العلمي»
عملية إنجازات ق تُحقِّ أن لها تُتيح خربات لَديها كانت املعارف، لهذه «النظري» العقيل
للتحليل تُخِضعها ولم الخربات، هذه وراء الكامنة النظريات إىل ل تتوصَّ لم ولكنها هائلة
توافرت والتي «النظرية»، املعرفة هذه إىل لت توصَّ التي الحضارة أما الدقيق. العلمي
تطبيق كل وراء من العام» «املبدأ كشف له تُتيح التي التحليلية القدرة فيها لإلنسان

اليونانية. الحضارة فهي عَميل،
فيما — اليونانية والحضارة القديم الرشق حضارات بني العالقة تشبيه يمكن وهكذا
األحيان معظم يف — هو فاملقاول واملهندس؛ املقاول بني بالعالقة — العلم بنشأة يتعلَّق
املمارسة، أو التلقني طريق عن سواء العَملية، الِخربات من هائًال قدًرا اكتسب شخص —
امُلقاِولني معظم استطاعة يف لكان الحديث عرصنا يف الدول تسنُّها التي القوانني ولوال
— فهو املهندس أما البناء، من ُعها نَتوقَّ التي األغراض كل تؤدِّي سليمة أبنية يُشيِّدوا أن
معرفة له يُتيح الذي النظري» «العلم يمتلك — العملية الِخربات ببعض إملامه جانب إىل
حالة يف املألوفة القواعد عن والخروج بحرية ف الترصُّ من ويُمكِّنه البناء، عملية «أسس»
الذي للجهد العَملية النتائج حيث من واملهندس املقاول بني قارنَّا ولو طارئ. أي وقوع
أن — الغالب يف — يستطيع منهما كالٍّ ألن كبريًا؛ بينهما الفارق كان ملا به، يقومان
كلٌّ وفقها يعمل التي املعرفة نوع يف فهو بينهما االختالف أما متينًا. متماسًكا بناءً يُشيِّد
تَعتمد نظرية معرفة أم مرتاكمة، خربات من مستمدة تطبيقية معرفة هي وهل منهما،

للعقل؟ امُلقِنعة والرباهني التحليل عىل
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لتوضيح املوضوع هذا تتناول التي املراجع معظم يف ب يُْرضَ مشهور مثل وهناك
إىل بالِخربة القدماء املرصيُّون اهتدى فقد الصدد؛ هذا يف الحضارتني هاتني بني الفارق
عىل املقام املربع يُساوي الزاوية القائم املثلث ضلَعي عىل امُلقاَمني املربََّعني مجموع أن
فعندما البناء؛ أعمال يف عَملية بطريقة الحقيقة هذه يستخدمون وكانوا املثلث، هذا وتر
يَصنعون كانوا األرض، سطح عىل عمودي يَبنونه الذي الجدار أن من التأكد يُريدون كانوا
الزاوية، قائم سيكون املثلث هذا أن يضمنوا حتى مضاعفاتها؛ أو و٥ و٤ ٣ أبعاده مثلثًا
ومجموعهما ،١٦ هو ٤ ومربع ،٩ هو ٣ مربع (ألن بحق عموديٍّا الجدار يكون ثم ومن
تطبيقية، عملية بطريقة عندهم تُستخَدم الحقيقة هذه ظلت وقد ،(٢٥ أي ،٥ مربع هو
لم الدليل هذا مثل إيجاد يف الرغبة إن بل امُلقنع. العقيل بالدليل إثباتها يُحاولوا أن دون
وهذه ناجحة، عملية نتيجة إىل الوصول هو إليه يهدفون ما كل ألن اإلطالق؛ عىل تتملَّكهم
العقيل الدليل إىل االهتداء يزيدها ولن فحسب، القاعدة بتطبيق ق تتحقَّ الناجحة النتيجة

نجاًحا.
عن بحث أساسه يف هو العلم ألن العلم؛ يظهر أن يَستحيل الجو هذا مثل ويف
اكتفاءً وليس النظرية، القاعدة إىل سعي وهو الجزئية، التطبيقات عن ال العامة، املبادئ
اليونانيني عند إال — األوىل للمرة — يظهر لم العلم فإن ولذلك عَملية؛ أهداف بتحقيق
الرغبة هو — العميل اإلنجاز حافز إىل يُضاف — آخر حافز يتملَّكهم كان الذين القدماء

امُلقِنع. والربهان القاطع الدليل إىل تَهتدي حني إال تهدأ عقولهم تكن ولم االقتناع، يف
العالقة بها رون يُصوِّ العلم مؤرِّخو كان التي التقليدية الصور هي باختصار هذه
أن ونودُّ العلم، نشأة موضوع يف اليونانية والحضارة القديمة الرشقية الحضارات بني

األهمية: من كبري جانب عىل أنها نَعتقد مالحظات بضع الصورة هذه عىل نبدي

أحفاد هم املحدثني األوروبيِّني إن إذ الحضاري؛ التحيز من تَخلو ال الصورة فهذه (١)
الرشقية الحضارات أن حني عىل مباًرشا، انتسابًا إليها يَنتسبون وهم اليونانية، الحضارة
عرص يف وخاصًة — األوروبيون املؤرِّخون دأب فقد هنا وِمن بصلة، إليهم تمتُّ ال القديمة
— اليونانية الحضارة تمجيد عىل — عرش التاسع القرن خالل القومية الرُّوح اشتداد
الهائل اإلنجاز ذلك عن أي اليونانية»؛ «املعجزة عن طويًال وتحدَّثوا — األجداد حضارة
شعب ألي َمِدينني يكونوا أن ودون تذكر، ُمقدِّمات أية دون فجأة اليونانيون قه حقَّ الذي
ال تعبريات وكلها … القوة هائل يافًعا الوجود إىل ظهر الذي الوليد ذلك وعن سابق،
كانوا القديمة الرشقية الحضارات أحفاد وأن سيما ال التحيُّز، عنرص من تخلو أن يُمكن
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عىل يُعاَملون وكانوا الحني، ذلك يف األوروبي االستعمار قبضة تحت الواقعة الشعوب هم
التي الحضارات تكون أن الطبيعي من كان ثم ومن الثانية»؛ الدرجة «من شعوب أنهم

أيًضا. الثانية» الدرجة «من حضارات منها انحَدُروا
العملية الخربة ميدان بني ا تامٍّ انفصاًال الشائعة التقليدية الصورة هذه وتَفرتض (٢)
أن يستطيع ُمعيَّنًا شعبًا بأن االعتقاد عىل ترتكز فهي النظري، الِعلمي البحث وميدان
كالهرم — هائلة إنجازات بواسطتها ق ويُحقِّ السنني آالف ملدة موروثة خربات يكدس
ن تُكوِّ التي الِعلمية النظريات إىل ذلك خالل ل توصَّ قد يكون أن دون — مثًال األكرب
الجوانب بني الفصل يف مبالغة عىل يَنطوي االعتقاد هذا ومثل الخربات، لهذه أساًسا
مختلف يف ذاتها البرشية تجربة تُربره ال فصٌل وهو للمعرفة، النظرية والجوانب العَملية
أن الطبيعي من يكون طويلة، عَملية خربات معني مجتمع لدى ترتاكم فعندما العصور؛
ذاتها النظرية وليست األقل، عىل الِعلمية النظريات بعض إىل ذاتها الخربات هذه تقوَده
إنَّ بحيث ُمتباَدلة، عالقة والتطبيق النظرية بني فالعالقة عديدة؛ لتطبيقات حصيلة إال
النظرية إىل الوصول أن كما العلمية، النظرية كشف إىل الطريق د تمهِّ العملية املمارسة
يَعرف لم شعبًا هناك بأن القول أما ُمثِمرة. جديدة تطبيقات كشِف أمام الباب يفتح
تلقاء ومن — وهلة ألول َل توصَّ آخر وشعبًا َعملية وخربات تطبيقات إال تاريخه طوال
فضًال للبرشية، الفعلية التجارب مع يَتناىف زعم فإنه للعلم، النظرية األسس إىل — ذاته

السليم. املنطق مع تناُقِضه عن
عىل وساعدت بالتدريج، مالمحها تتغريَّ أخذت قد التقليدية الصورة هذه أن عىل (٣)

أمور: عدة ذلك

ميدان يف — التاريخي العلم أحرز فقد ذاته؛ والتاريخي العلمي البحث تقدم أولها (أ)
العرشين، القرن وأوائل عرش التاسع القرن أواخر يف هائًال تقدًما — القديمة الحضارات
يُلقون العلماء كان جديد كشف كل ويف هذا، يومنا حتى مستمرٍّا التقدُّم هذا زال وما
القدماء هؤالء عن اليوم نعرف أصبحنا حتى وفكرهم، القدماء حياة عىل الضوء من مزيًدا
كل — الزمنية الناحية من — منهم قريبة عهود يف عنهم تعرف اإلنسانية كانت مما أكثر
واحدة؛ حقيقة إىل تُشري التاريخي امليدان يف الجديدة الكشوف هذه كل وكانت القرب،
التي بالحدة ليس القديمة الرشقية والحضارات اليونانية الحضارة بني التضادَّ أنَّ هي
مما أقوى كانت القدماء والرشقيني اليونانيني بني االتصال عوامل وأن بها، ر يُصوَّ كان
كانوا اليونانيِّني أن — ُمتزايد بشكل — يؤكِّد جديد تاريخي كشٍف كلُّ وكان ر، نتصوَّ كنا
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املنطقتنَي هاتني بني االتصاالت وأن سيما ال الرشقيِّني، من عليهم للسابقني بالكثري َمِدينني
الخربات وتباُدل التجارة طريق عن سلمية اتصاالت أكانت سواء واحدة، لحظة تنقطع لم
الشعوب وبني اليونانيني بني ف تتوقَّ لم التي املعارك يف حربية اتصاالت أو َلع، والسِّ

الرشقية.
فالقول يشء؛ يف العلم من ليس يونانية «معجزة» عن الكالم أنَّ الباحثون أدرك (ب)
يف عبقرية حضارة — خارجية مؤثِّرات أو سوابق ودون — فجأة أبدعوا قد اليونانيِّني إن
اتصال تُؤكِّد التي العلمية املبادئ مع يَتناىف قول هو — العلم ومنها — امليادين مختلف
تفسريًا ظاهره يف يبدو «املعجزة» لفظ أن حني وعىل بعض. يف بعضها وتأثري الحضارات
بل يشء، ألي تفسريًا ليس األمر واقع يف فإنه اليونانية، للحضارة املفاجئ االنبثاق لظاهرة
كان اليوناني العلم ُظهور إنَّ نقول: فحني التفسري؛ عن العجز عن ُمباِرش غري تعبري إنه
كيف نَعرف ال أننا هو هذا لقولنا الحقيقي املعنى يكون اليونانية» «املعجزة من جزءًا

اليوناني. العلم ظهور نُفرسِّ
هو اليونانية، والعلمية الفلسفية املدارس أوىل فيه ظهرت الذي املكان أن يف جدال وال
السابقة؛ الرشقية والَحضارات اليونانية الحضارة بني الوثيق االتصال عىل دليل ذاته يف
ُمستوَطنة يف ظَهرت وإنما ذاتها، اليونان أرض يف األوىل الفكرية املدرسة تظهر فلم
أقرب يف أي الحالية)؛ (تُركيا الصغرى آسيا ساحل عىل اليونانيون أقامها التي «أيونية»
طبيعي أمر وهذا عهًدا، األقدم الحضارات ذوات الرشق بالد إىل باليونانية ناطقة أرض
هذا إىل اليونانيِّني من قريبة الرشقية الشعوب من املجموعة هذه تكون أن املحال من ألنَّ
حروب يف أخرى أحيانًا معها وتدخل واسع، نطاٍق عىل التجارة معها تتبادل وأن الحد،

الطرفني. بني تفاعل يَحُدث أن دون طويلة،
فقد أنفسهم، القدماء اليونانيني شهادة تجاُهل امُلستحيل من بأن العلماء اقتنع (ج)
بفضل — رياضيٍّا عاِلًما ذاته الوقت يف كان الذي — «أفالطون» األكرب فيلسوفهم شهد
«أطفال» هم إنما اليونانيني أن وأكَّد اليوناني، والفكر العلم عىل الفرَعونية الحضارة
عن تحكي كثرية تاريخية روايات وهناك العظيمة. القديمة الحضارة تلك إىل بالقياس
القدماء باملرصيِّني — ذاته أفالطون ومنهم — وعلمائهم اليونانيني فالسفة كبار اتصال

العلم. ي لتلقِّ طويًال فيها وإقامتهم مرص إىل وسفرهم
قد العلمي االتصال هذا عىل املبارشة األدلة أن هي الصدد هذا يف الكربى واملشكلة
أنجزته ما فإن باقية، ظلت قد اليونانية العلمية اإلنجازات من كثريًا أن حني فعىل ُفِقَدت؛
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يشء عنه يُعرف يكاد ال — األسايس أو النظري العلم باب يف — الرشقية الحضارات
لهذا العَملية التطبيقات خالل من أي مبارش؛ غري عنه نَعرفه ما ومعظم مبارش، بطريق
البعض بها يُعلِّل التي األسباب ومن الحضارات، هذه من الباقية اآلثار يف تتمثَّل كما العلم
حرصت التي الكهنة فئة كانت تُمارسه كانت التي الفئة أن القديم الرشقي العلم ضياع
دون جيل، بعد جيًال الفئة هذه تَتناقله دفينًا، ا رسٍّ الِعلمية بمعلوماتها تحتفظ أن عىل
تُولِّدها التي واملهابة والنفوذ بالقوة لنفسها محتفظة تظلَّ حتى غريها، إىل به تبوح أن
من هالًة — تخدمها التي اآللهة وعىل — نفسها عىل تُضفي وحتى العلمية، املعرفة
كوارث فهناك ذلك عن وفضًال شيئًا، العلم عن يعرفون ال الذين الناس عامة أمام القداسة
يمكن ما ضياع إىل بدورها أدَّت دة؛ ُمتعمَّ غري أو دة ُمتعمَّ وحرائق كثرية وحروب طبيعية
األصول عن معلوماتنا أن هي كله هذا ونتيجُة كتب. يف العلم هذا من ُدوِّن قد يكون أن
ظلَّ اليونانيون أنجزه ما معظم أن حني عىل ُمنعدمة، تكون تكاد القديم للعلم النظرية
من وجَعل اليونانيني، إىل العلم ظهور بدء يف األكرب الفضل نسبة عىل ساعد مما باقيًا،
ما مقدار تبيان أو القديم، الرشقي والعلم اليوناني العلم بني مقارنة إجراء املستحيل

سبقتهم. التي الكربى للحضارات علومهم يف اليونانيون به يدين

بني للعالقة الشائع التقليدي ر التصوُّ عىل بها نُعلق أن نود التي املالحظات هي تلك
يَفتقر ر التصوُّ هذا بأن القول إىل بنا تُؤدِّي وهي الرشقية، الحضارات وعلوم اليوناني العلم
من تجعل التي الكربى الصعوبة ولكنَّ علمية، غري أسس عىل ُمرتِكًزا كان وربما الدقة، إىل
النظرية األصول عن معلوماتنا يف الشديد النقص — قلنا كما — هي كلية رفضه العسري
مفرٍّا املوضوع هذا يف الباحثون يجد ال ولذا القدماء؛ الرشقيون إليها ل تَوصَّ التي للعلوم
إىل بافتقارها — أنفسهم قرارة يف — اقتناعهم مع الصورة، هذه من بقدر االحتفاظ من

الدقة.
هي القدماء، الرشقيني إىل تُنَْسب التي العَملية الدوافع هذه نفس فإن حال، أية وعىل
وثيق ارتباط فهناك لديهم؛ النظري العلم بدايات ظهور إىل أدَّت قد تكون أن يُمكن التي
إذ الهندسة؛ علم ظهور وبني — املعابد أو القصور أو املساكن بناء — البناء عملية بني
وعدد لبنائه الالزمة املواد كمية َمعرفة أجل من البناء مساحة حساب الرضوريِّ ِمن إنَّ
بد وال مستقيمة، كانت إذا إال تتالَصق لن الحجارة قوالب أن كما إلنجازه، الالزمني الُعمال
البناء عملية ترتبط وهكذا سالمته. لضمان الزوايا قائمة كلها البناء جدران تكون أن

املساحات. وحساب القائمة والزاوية املستقيم كالخطِّ الهندسة علم يف أساسية بمعاٍن
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شعوبًا القديمة الرشقية الحضارات معظم شعوب كانت فقد أخرى، ناحية ومن
عملية وكانت كربى، أنهار ضفاف عىل — قلنا كما — ظَهرت الحضارات هذه ألن زراعية؛
حساب الرضوري من إنَّ إذ كثرية؛ فَلكية معلومات — نجاحها أجل من — تتطلَّب الزراعة
دقيق توقيٍت من بدَّ وال املناسب، الوقت يف املحصول زرع يُمكن حتى الزراعية املواسم
حساب رضورة عن فضًال إلخ، … املحصول وجني األرض وري البذور وضع لعمليات
هذه تعرف أن الرضوري من كان وهكذا الطقس. حالة يف والتغريُّ النهر فيضان مواعيد
عرفتها التي هي الفَلكية التقويمات أدق وكانت والسنني، الفصول حساب الحضارات

النهرين. بني ما بالد وحضارة القديمة املرصية كالحضارة عريقة زراعية حضارات
كثريًا أن الحضارات هذه يف الفلك علم تقدم إىل أدَّت التي األخرى العوامل من وكان
ثم ومن واسع؛ نطاق عىل البحرية املالحة إىل وتحتاج التجارة، تمارس كانت شعوبها من

البحار. أعايل يف السفن توجيه عمليات يف رضوريٍّا الدقيق الفلكي الرصد كان
كثرية، علمية معارف نمو يف هام تأثري الشعبية واألديان للمعتقدات كان فقد وأخريًا،
البناء عمليات يف الفراعنة عند ينية الدِّ العقيدة أهمية الصدد هذا يف نذكر أن وحسبنا
وكذلك الضخمة، واملعابد كاألهرامات — دينية ملطالب تلبية قت تحقَّ التي — الهائلة
اكتساب إىل زتهم حفَّ التي بفنائه اإلحساس قهر يف والرغبة اإلنسان، تخليد إىل الحاجة
النجوم، إىل التطلُّع من الطالع ومعرفة بالتنجيم واإليمان التحنيط، عىل الخارقة املقدرة
لهم أتاحت الصرب من هائلة طاقة — القديمة املرحلة تلك يف — الناس بعض أعطى الذي
الفلك ميدان يف البرشية رصيد إىل أضاَفت مرهقة، رصد وعمليات بمالحظات يقوموا أن
الفلك وعلم التنجيم بني االرتباط أن الصدد هذا يف ولنذكر تَُقدَّر. ال قيمة لها معلوماٍت
حتى الفلك علماء كبار وأن الحديث، العرص مطلع حتى ذاتها أوروبا يف قائًما ظلَّ قد
بني تعارض أي يجدون يكونوا ولم ذاته، الوقت يف ِمني ُمنجِّ كانوا عرش السابع القرن
معركة بنتيجة التنبؤ أو حاكم، طالِع عن البحث وبني الدقيقة املتأنية الفَلكية املالحظة

النجوم. خالل من الحدوث وشيكة حربية
الرشقية الحضارات عىل حتَّمت عملية ُمقتضيات هناك كانت الحاالت هذه كل يف
تلك تحقيق يف نَجحت قد الحضارات هذه دامت وما معيَّنة، علوم يف البحث القديمة
امليادين هذه يف الِعلمية حصيلتها أن نَستنِتج أن بد فال رائًعا، نجاًحا العملية املقتضيات
األهرامات بنَوا الذين العباقرة أولئك أن املرء يتصور أن عب الصَّ ملن وإنه ضئيلة. تكن لم
قاعدة محيط يف واحدة بوصة بمقدار إال يخطئوا لم بحيث الحساب، يف امُلذهلة الدقة بتلك
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اسم ون يستحقُّ ال والقسمة، الرضب فنَّ ابتَدعوا والذين قدًما،1 ٧٥٥ ٣
٤ البالغ األكرب الهرم

القواعد من مجموعة شكَّلت موروثة، تجارب أصحاب إال يكونوا لم وأنهم «العلماء»،
نأبى أن الظلم وِمن اإلنجازات. هذه تحقيق يف بها استعانوا التي العملية والخربات
وعىل القدماء، هؤالء إليها توصل التي الرائعة الفَلكية املعلومات تلك عىل «العلم» اسم
وغريها الفَلكية الحسابات إجراء أجل من رضورية كانت التي الهامة الرياضية الكشوف
التي — العظيمة الكيميائية املعلومات تلك أن ر نتصوَّ أن النظر ِقَرص ومن األغراض. من
يَزال ما بألوان مبانيهم وحوائط مالبسهم أنسجة يَصِبغوا أن القدماء للمرصيني أتاَحت
من تقرب ملدة سليمة ظلَّت ُجثَث تحنيط من مكَّنتهم التي أو اليوم، حتى زاهيًا بعضها
كثرية مجاالت عن هذا مثل وقل التجريبي»، «العلم اسم تَستِحق ال — عام آالف األربعة
كالطب النظرية، واملعلومات العَملية الخربة بني فيها جمعت قد الحضارات هذه أن بد ال

إلخ). … والخزانات والسدود (الري والهيدروليكا العقاقري وصناعة
ميادين استكشاف يف اليونانيون يبدأ ولم خالصة، يونانية العلم نشأة تكن فلم وإذن،
تجمعهم كانت التي الرشق بالد يف لهم دة ممهَّ كانت األرض إن بل كامل، فراٍغ من العلم
كانت وإذا إليهم، جغرافيٍّا البالد أقرب كانت والتي وثقافية، وحربية تجارية صالت بها
اليونانيِّني إىل الرشقية البالد من األساسية العلوم بانتقال يتعلق فيما — املبارشة الحلقة
كانت بد ال أنها لنا تؤكِّد امُلتتابعة والكشوف والتاريخ املنطق فإن مفقودة، حلقة هي —

موجودة.
أن والحق العلم. ظهور يف اليونانيني فضل نُنكر أننا اإلطالق عىل يعني ال هذا أن عىل
يف الفضل إليه يرجع واحد ر وتصوُّ العلمية للمعرفة واحد أصل وجود برضورة االعتقاد
أهمية تأكيد عىل فإرصارنا منها؛ التخلُّص يَنبغي سيئة أوروبية عادة كان ربما ظهورها
مجرد كانوا اليونانيِّني أن أبًدا يعني ال القديم الرشق حضارات به أسهمت الذي الدور
من يَمنع ما اإلطالق عىل هناك وليس بجديد، العلم ميدان يف يأتوا لم أنهم أو ناقلني،
جانب أو العلم، مفاهيم من معني مفهوم ظهور يف منها كلٌّ أسهم متعدِّدة أصول وجود
فضًال — الخاص ميدانه يف — األصول هذه من لكلٍّ بأن اعرتافنا مع جوانبه، من معني

إنكاره. يستحيل
امَلعالم د محدَّ يشء هناك كان أنه يفرتض واحًدا، أصًال للعلم بأن االعتقاد ألن ذلك
إذ أساس؛ عىل يقوم ال افرتاض وهذا اإلنسانية، الحضارات أقدم منذ ظهر «العلم» اسمه
«العلم» عمر كان وربما يتبلور. كيما ا جدٍّ طويًال وقتًا استغرق قد نفسه العلم معنى إن
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كل أن يعني ال هذا ولكن سنة، أربعمائة عىل يزيد ال — اللفظ لهذا الحايل بمفهومنا —
كل وكان والتحدُّد، التشكُّل إىل طريقه يف العلم كان لقد بل «ِعلًما»، يكن لم ذلك سبق ما
يختلط أن الطبيعي من كان فلقد أخرى؛ عنارص منه ويحذف عنارص، إليه يضيف عرص
القديمة والعقائد عر والشِّ كاألساطري عنه غريبة بعنارص — األوىل مراحله يف — العلم
بالنظام يتَّسم عالم يف يَعيش أن يف اإلنسان رغبة رأسها وعىل البرشية، واألماني والرغبات
العقل يضع أن القديمة العهود تلك يف امُلمِكن من يكن ولم معه. ُمتعاطًفا ويكون والجمال
تَمتزج كانت العنارص هذه كل إن بل بعلم. ليس وما ِعلم هو ما بني فاصًال ا حدٍّ البرشي
مرحلة كل ويف دخيل، هو وما أصيل هو ما بني فيها التمييز يستحيل واحدة وحدة يف
التي الغريبة العنارص بعض إىل ل تتوصَّ البرشية كانت العلم تقدم مراحل من جديدة
السابقة. املراحل يف مفقودًة كانت أخرى عنارص وتُضيف فتَستبِعدها، العلم بناء تُشوِّه

ملراحل سنُقدِّمه الذي العرض أن من الفصل هذا ُمستهلِّ يف ُقلناه ما القارئ وليَتذكَّر
معامُله، تحدَّدت قد العلم يكن لم فإذا العلم، «معنى» ر لتطوُّ عرض ذاته هو العلم تطور
فلن — الطويل تاريخه خالل — اإلنساني العقيل النشاط أشكال من شكًال يكن لم وإذا
ظهور يف الفضل إليها يرجع التي هي معينة حضارة إنَّ نقول: أن عندئذ حقنا من يكون
إضافة يف الفضل إليها يرجع الحضارة هذه أن هو نقوله أن يمكننا ما كل إن بل العلم،
هو هذا كان فإذا املفهوم. هذا من ضارة عنارص واستبعاد العلم، مفهوم إىل هام عنرص
إىل العلم ظهور يف الفضل نسبة دون يحول ما هناك يكون فلن للمسألة الصحيح الوضع
التاريخ. مراحل خالل العلم معنى تشكيل يف دوره منها كلٌّ أدى متالِحقة، حضارات عدة
فيه متداخلة كانت التي العنارص هي وما العلم؟ إىل إذن اليونانيُّون أضافه الذي فما

منها؟ وتخليَصه العلم تحريَر الواجب من أن أدركوا والتي قبل، من
التي املادية اآلثار وإىل اليونانيون حققها التي العملية اإلنجازات إىل نظرنا لو
منهم األقدم الرشقية الحضارات لنا تركتها التي تلك عن كثريًا تمتاز وجدناها ملا خلَّفوها،
إنجازاتهم أعظم ولكن غريهم، من تفوًقا أكثر يكونوا لم الناحية هذه من فهم عهًدا؛
لدى كانت فقد البحت؛ «العقيل» بمعناها الِعلمية املعارف يف أي النظرية؛ الناحية يف كانت
وإنما ظاهرة، أليَّة الجزئية باألمثلة ون يهتمُّ ال جعلتهم التعميم، عىل هائلة قدرة اليونانيِّني
يف يَبحثُون ال — املثال سبيل عىل — فهم العام؛ قانونها عىل أو جوانبها، أعمِّ عىل يُركِّزون
هو هم يُهمُّ ما كان بل مزروع، حقل أو معنيَّ بيت سقف يُكوِّنه الذي املربع ذلك خصائص
ق يتحقَّ التي الجزئيات عن النظر بغضِّ ذاته، يف املربع أي عام؛ بوجه «املربع» خصائص

اإلطالق. عىل الواقع يف ًقا ُمتحقِّ يكن لم ولو حتى بل فيها،
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«العمومية هي العلم سمات من األهمية عظيمة ِسمة إىل اليونانيون ل توصَّ وهكذا
بما إال علم «ال املشهورة: عبارته يف بوضوح السمة هذه عن أرسطو عربَّ وقد والشمول»،
نَقبلها كنا وإن هذا، يومنا حتى للعلم مالزمة زالت ال السمة هذه أن يف شك وال عام»، هو
أصبحنا اليوناني العرص فمنذ عنها. للحديث هنا املجال يتسع ال معيَّنة ظات بتحفُّ اليوم
الحاالت هذه نجعل أن ينبغي وإنما لذاتها، فردية حاالت بدراسة يتعلق ال العلم أن نُدرك
«القانون» إىل لالهتداء أو بأكمله، «للنوع» العامة الخصائص كشف إىل لالنتقال وسيلة
أمًرا نظرنا يف اليوم تبدو مة السِّ هذه أن حني وعىل األفراد. كل عىل يَرسي الذي الشامل
اليونان مفكري عند دعائمها استقرَّت حتى طويل وقت إىل احتاجت قد فإنها مألوًفا،
ذلك منذ األذهان عىل فرضها يف ونجحوا كتبوا، ما كل يف عليها وا أرصُّ الذين وعلمائهم،

الحني.
الفردية، حاالتها يف ال األشياء قوانني يف ويبحث بالعمومية، يتَّصف العلم كان وإذا
حد، أقىص إىل اليونانيون فيها ق تفوَّ أخرى سمة وهي «التجريد» ب يتسم بطبيعته فإنه
اليونانيني أن والحقُّ الحني. ذلك منذ العلم خصائص من يتجزأ ال جزءًا جعلها من وتمكَّنوا
نستطيع ولن كلل، بال فيها والبحث املجرَّدات يف ق التعمُّ األرضعىل شعوب أقدر من كانوا
حتى زالوا ما البرش من األكرب الجانب أن تذكَّرنا إذا إال الصدد هذا يف فضلهم نُدرك أن
يَشعرون الناس فُمعظم طويلة؛ مدة املجرَّدة األمور يف التفكري يف كبريًا عناءً يجدون اليوم
أفكار مع يتعامل ألنه الُعمق؛ من بيشء يَتَّسم فلسفي كتاب قراءة يف ساعة قضوا إذا بالَعناء
الرِّوايات يف الحال هي كما أشخاصمحسوسني أو ملموسة أشياء مع يتعامل وال مجرَّدة،
مع التعامل يف صعوبة اليوم حتى الكثريون يجد كذلك الفنية. واملرسحيات األوروبية
أرقاًما فيه فوجدوا ُحوه تصفَّ إذا الكتاب قراءة يأبَون الناس من كبريًا عدًدا إن بل األرقام،
عن — يعتقدون ممن الكثريين نفوس يف ُعقدة ن تُكوِّ الرياضة دروس زالت وما كثرية،
إىل يحتاج املجرد فالتفكري العلوم؛ من النوع لهذا تُْخَلق لم عقولهم أن — الغالب يف خطأ
كانت اليونانيِّني ولكن الحارض، عرصنا يف حتى الناسبذله من كثري عىل يَصُعب وعناء جهد
كلل. بال املجرَّدات مع التعامل عىل خارقة قدرة — عام وخمسمائة ألفني منذ — لديهم

تمت التي تلك هي اليونانيون إليها ل توصَّ التي العقلية اإلنجازات أعظم كانت لذلك
والعلم الفلسفي الفكر بني الفاصل الحدَّ أنَّ والواقع والرياضيات. الفلسفة ميدان يف
عىل الرياضة إىل ينظرون كانوا بحيث اليونانيِّني، الفالسفة معظم عند أزيل قد الريايض
ق للتعمُّ يُهيِّئه للذهن «ترويض» أو تدريب أنها عىل أو التفلُسف، مراحل من مرحلة أنها

الفلسفة. يف
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حد، أبعد إىل عندهم وُمتشابَكني متداخَلني كانا الفلسفة ومفهوم العلم مفهوم إن بل
يتجه واحد عقيل سعي هناك كان وإنما «العلم»، اسمه ُمستقلٌّ واٍع نشاٌط هناك يكن فلم
يتَّجه الذي امليدان لنوع تبًعا علًما، أو فلسفة نحن يه نُسمِّ ما ويُنتج متعدِّدة، ميادين نحو

فحسب. للحكمة» «حبٍّا أو «معرفة» اليونانيني عند كان ولكنه إليه،
إىل والوصول عام، هو ما معرفة هو اليونانية الحكمة أو املعرفة هذه هدف كان وملا
«نظريٍّا» علًما اليوناني العلم يكون أن الطبيعي من كان فقد لألشياء، املجرَّدة القوانني
الغربيون الفكر مؤرِّخو يَنِسبها التي الُكربى امليزة هي الحق يف وتلك يشء، كل قبل
سابق تفكري وكل اليوناني الفكر بني الفاصل الحد فيها ويَرون اليونانية، الحضارة إىل
الحضارات تُحرِّك كانت التي هي وحدها العَملية االعتبارات أن يُفرتض حني فعىل له؛
فحسب، العلم أجل من العلم عن بحثوا اليونانيِّني فإن الِعلمية، املعلومات جمع إىل السابقة
كان ولقد عميل، هدٌف ذلك وراء من لهم يكون أن دون املعرفة، إىل العقل نزوع وإلرضاء
ذلك، عىل شاهد أكرب — والرياضيات كالفلسفة — الخاِلصة العقلية املعارف يف تفوُّقهم
يف اآلفاق أبعد يَستكِشفوا أن لهم أتاَحت التي هي التجريد عىل الفائقة قدرتُهم وكانت

امليدانني. هذَين
«األدلة» إىل الوصول من له بد فال — النظري املستوى عىل — العقل يقتنع ولكي
اليوناني، الفكر يف أساسيٍّا مطلبًا «الربهان» عن البحث هذا كان ولقد القاطعة. و«الرباهني»
عىل نفسه يفرض دليل طريق عن بها يَقتنع لم ما قضية أية يَقبل الفكر هذا يكن فلم
يبحث كان بل الناجح، العَميل السلوك أو النافعة بالنتائج يَكتفي يكن ولم فرًضا، العقل
الفالح بني نُقارن هاتني، النظر وجهتَي بني الفارق نُدرك ولكي «األسباب». عن دائًما
موروث، أو مجرَّب معظمها معيَّنة، أساليب يَتبع الخبري فالفالح الزراعة؛ وعالم املدرب
اتباع يؤدِّي «ملاذا» يتساءل: أن يُحاول ال ولكنه ناجًحا، محصوًال يَجني أن إىل به تؤدي
النتيجة دامت ما عقيًما، سؤاًال ذلك رأى ربما بل املحصول؟ زيادة إىل األساليب هذه
األول هدفه فإنَّ الزراعي العاِلم أما قت، تحقَّ قد — الوفري املحصول وهي — املطلوبة
الهدف هي ليَسْت بل كافية، نظره يف ليست الناجحة والنتيجة «السبب»، عن البحث هو
الهدف هذا إىل َسعيه أجِل ومن األسباب»، «معرفة هو الحقيقي الهدف وإنما املطلوب،

عاِلًما. كان
ارتباًطا مرتبطة عنده الفكري الوعي مرحلة أن لوجدنا الفرد حياة مراحل لنا تأمَّ ولو
اكتساب طريق يف األساسية الخطوة هو «ملاذا» فالسؤال األسباب؛ عن البحث بهذا وثيًقا

96



العلم طريق يف الكربى املعالم

يستجيب لحياته األوىل السنوات يف الطفل لنَجُد وإنا إنسان. كل حياة خالل املعرفة
املرحلة يف ولكنه يشء، أي سبب عن للبحث محاولة دون املبارشة وحاجاته لدوافعه
به، املحيط والعالم نفسه «يَعرف» أن فيها يودُّ والتي التفتح، يف وعيه فيها يبدأ التي
قد أنه كما اإلمالل، حدِّ إىل ترديده يف يصل وقد انقطاع، بال «ملاذا» السؤال د يُردِّ يظلُّ
الطفل عند الوعي مرحلة أن املهم ولكن تعليل، إىل تحتاج ال أشياء أسباب عن يسأل
مرحلة تتخطَّى فعندما كلها؛ اإلنسانية عن يقال هذا ومثل األسباب. عن بالسؤال مرتبطة
بالعالم الوعي مرحلة وتبدأ األولية، للحاجات االستجابة ومرحلة املبارش، الفعل ورد الفعل
عليه، هي ما عىل الظواهر تأخذ ال أنها هي نُضجها عالمة تكون عقليٍّا؛ تفسريه ومحاولة
عن — يشء كل قبل — تبحث وإنما العملية، أهدافها لتحقيق باستخدامها تكتفي وال
املؤرِّخني من كثري نظر يف — تَُعد اليونانية الَحضارة كانت بعينِه السبب ولهذا أسبابها؛

للعلم. الحقيقية البداية نقطة —
يَِرد والذي قبل، من رضبناه الذي املشهور املثل ذلك إىل — الصدد هذا يف — ولنَُعد
تمكن فقد الزاوية؛ القائم املثلث مثل وهو املوضوع، هذا تُعالج التي الكتب معظم يف ذكره
ولكن عَملية، أغراض يف املثلَّث هذا خصائص من االستفادة من — قلنا كما — القدماء
(أي «الربهنة» إىل يتجه سعيُهم كان بل العميل، االستخدام هذا مثل يُقنعهم لم اليونانيِّني
لهذا املعروفة الخصائص عىل للذهن) وُمقنعة منطقيٍّا ُمتسلسلة صورة يف األسباب تقديم
السعي هذا وكان اآلخرين، لعني الضِّ مربَّعي مجموع يُساوي الوتر مربع أن وهي املثلَّث،
اليونانيني عند الهندسة جعل الذي هو العقلية «األسباب» إىل ل والتوصُّ «الربهان» إيجاد إىل

فحسب. واملمارسة بالخربة يُكتَسب فنٍّا ذلك قبل كانت أنها حني عىل علًما، تُصبح
الريايضوالفيلسوف إىل تُنَْسب الزاوية القائم باملثلث الخاصة الهندسية النظرية هذه
نموذًجا اتخاذه يُمكن الذي — هذا فيثاغورس قيمة أن عىل فيثاغورس، املشهور اليوناني
بل املعروفة، النظرية هذه عىل تقترص ال — اليونانيِّني عند الِعلمية الرُّوح إليه وَصلت ملا
العالم، عن كاملة نظرية تقديم إىل بسيطة ُمشاَهدة حقيقة من آخر مجال يف انتقل لقد
من ُشهرة أقلَّ تفكريه من الجانب هذا كان وإن الالحقة، العصور يف األكرب تأثريُها لها كان
وطول الصوتية النَّغمة بني عالقة وجود فيثاغورس أدرك فقد املعروفة؛ الهندسية نظريته
املوسيقيُّون عليه يسري الذي املبدأ هو وهذا يتذبذب، عندما النغمة عنه تَصُدر الذي الوتر
تجعل لكي الوترية اآلالت يف األوتار عىل وذهابًا جيئًة اليرسى يَِدهم أصابع تسري عندما

عنه. تَصُدر التي النغمة د يُحدِّ الذي هو معينًا، طوًال — اإلصبع ملوضع تبًعا — للوتر
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إنَّ بل كبرية، أهمية ذات نتائج الستخالص كافية تكن لم البسيطة الحقيقة هذه
بنَِسب عنها التعبري يُمكن الوتر وطول الصوتية النغمة بني العالقة هذه أن هو منها األهم
يف الثامن الصوت (أي «الجواب» نغمة تَصُدر نصِفه إىل الوتر َت قرصَّ فإذا معيَّنة؛ رياضية
ومعنى الرابع. الصوت هي النغمة كانت ٢ / ٣ بنسبة الوتر مت قسَّ وإذا املوسيقي)، السلَّم
بعبارة أو ثابتة، رياضية بنَِسب عنها يُعربَّ املوسيقي السلَّم يف الرئيسية األصوات أن ذلك
من بأكمله الكون يف نجده ما فإن ثم ومن رياضية؛ حقيقة هو والتناغم التآلف إنَّ أخرى:
الطبيعية القوانني عنها تُعربِّ ة ودقَّ انضباط ومن املوسيقي، باللحن أشبه إيقاعي انسجام
عبارة هي كله هذا حصيلة وكانت املجردة، الرياضية الصيغ إىل األمر آخر يرتدُّ الثابتة،

نغم.» أو وتوافق عدد «العالم املشهورة: فيثاغورس
إذ العالم؛ إىل العلمية النظرة بذرة إىل نهتدي فيثاغورس فيه سار الذي االتجاه هذا يف
طول يف (أي الكم يف اختالف مجرد إىل األصوات) يف (أي الكيفيات يف االختالف أرجع إنه
أي وتوافًقا»، «عدًدا كله العالم جعل حني بأكمله الكون عىل الحقيقة هذه م وعمَّ األوتار)،
من هامة سمة عن يُعربِّ العبارة هذه يف فإنه كذلك بينها، عالقات أو ونسبًا كمية مقادير
لألشياء؛ السطحي املظهر وراء يوجد عما الكشف محاولة هي العلمي، التفكري سمات
العالم هذا وراء من ولكن متباينة، أحاسيس فينا تُثري — آذاننا تدركها كما — فاألصوات
بواسطتها يُمكن التي العددية النَِّسب هي واحدة، أساسية حقيقة توجد كله «الظاهر»
األشياء «مظهر بني الحاسمة التَّفرقة تلك نَجد وهنا صوتي، اختالف أي عن التعبري
التفكري ألصبح ولوالها اليوناني، الفكر يف كبري دور لها كان تَفرقة وهي وحقيقتها»،
وال لألشياء الظاهر بالشكل نَنبِهر أال هو التفكري هذا جوهر إن إذ مستحيًال؛ الِعلمي

أساسية. حقائق من وراءه يَكمن عما البحث نُحاول وإنما وراءه، ننساق
معاٍن إىل املحسوسة األشياء إرجاُع والحقيقة املظهر بني التفرقة هذه عىل ويرتتَّب
عنها ويُعربِّ امللموس، العادي مظهرها من الظواهر يُجرِّد أن العلم طبيعة من ألن مجرَّدة؛
الذي األعىل املثل هو ذلك رياضية. عالقات أو ِنَسب أو معادالت من ُمجرَّدة ِصيَغ يف
من يَتمكَّن أن هو العالم به يَحلم ما فأقىص املجاالت، جميع يف تحقيقه العلم يُحاول

رياضية. صبغة ذات بقوانني الطبيعة يف يَحدث ما كل عن التعبري
«فيثاغورس»، قالها التي العبارة هذه عىل التعقيب يف قليًال أَطْلنا قد كنا وربما
أيدي عىل ق تحقَّ الذي اإلنجاز طبيعة عن لنا يكشف أنموذًجا منها اتَّخذنا قد ولكننا
أن شكَّ وال إليه. يتطلع اليوناني الفكر كان الذي األعىل املثل أمامنا ويضع اليونانيِّني،
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تركوا قد القدماء اليونانيني أن — اإلنجاز هذا عن قلناه ما خالل من — أدرك قد القارئ
الذي الطريق ذلك يف الخطوات أوىل خطوا وأنهم تُْمَحى، ال آثاًرا البرشي العلمي الرتاث يف
اليونانية الحضارة عهد انتهاء من طويل وقت بعد إال معاِلمه بقية البرشية تَستكشف لم

بأرسها. القديمة
ملفهوم مالزمة ظلَّت أساسية عنارص للبرشية خلَّفوا قد اليونانيون كان إذا أنه عىل
دقيق تحديد بأول لهم مدينًا العلمي التفكري كان وإذا الالحقة، تَقدُّمه عصور يف العلم
يف كان للعلم رهم تصوُّ فإن علًما، يه نُسمِّ الذي املعرفة من النوع هذا ووظيفة لطبيعة
العلم، نمو وجه يف ا هامٍّ عائًقا ن تكوِّ األخرى هي ظلَّت أساسية بعيوب مشوبًا ذاته الوقت
يومنا حتى — جوانبه بعض يف — للعلم مالِزمة تزال ال الضارة آثارها بعض كانت وربما

هذا.
صحيحة عنارص بوجود وعي عىل أنفسهم اليونانيون يكن لم الحال، وبطبيعة
وحدة يؤلِّف متكامًال، نظرهم يف التصور هذا كان فقد للعلم، رهم تصوُّ يف باطلة وعنارص
تثبيت عىل عمل قد للعلم الالحق التطور ولكن ا، تامٍّ اقتناًعا أصحابها بها اقتنع واحدة
سعى أنه حني عىل اإليجابية، الجوانب هي نظرنا يف فأصبحت التصور، هذا جوانب بعض
سلبي أو إيجابي هو ما والحكم سلبية، نَعدُّها التي هي أخرى جوانب من التخلُّص إىل
يتبنيَّ أن لإلنسان أتيح أن بعد الالحقة، العصور نظر وجهة خالل من الحالة هذه يف يتم
خالل يَصُمد أن استطاع عنارصها وأي العلم، عن اليونانني فكرة يف الزمن ميضُّ فعل ماذا

عليه. التغلب ينبغي عائق أنه أثبت وأيها التاريخ،
هي املميزة، سماته اليوناني العلم بفضلها اكتسب التي العنارص نفس أن والواقع
إىل أسدوا قد فاليونانيون تأكيدها. يف اليونانيني تطرُّف بسبب عيوب إىل انقلبَت التي
عىل تنصبَّ أن يجب صحيحة تكون لكي املعرفة أن أكَّدوا حني كربى ِخدمًة البرشية
تأكيد يف بالغوا ولكنهم مقنعة، براهني عىل ترتكز أن ويجب والعامة، النظرية الحقائق
هذا إزالة من اإلنسانية تتمكَّن ولم للعلم، رهم بتصوُّ الرضر ألحق حدٍّ إىل فات الصِّ هذه
املمكن من وكان ف، متوقِّ شبه العلم فيه كان ا جدٍّ طويل وقت ميض بعد إال ر الرضَّ
هو للعلم اليوناني التصور من السيِّئ الجانب يكن لم لو بكثري أفضل نحو عىل استثماره

الفرتة. هذه طوال ساد الذي
الظواهر تسري التي «النظرية» هو العلم هدف أن اليونانيون امُلفكِّرون أكَّد فعندما
التطبيقي، املجال يف بها واالنتفاع الظواهر هذه استغالل عىل القدرة وليس لها، وفًقا
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بل بذلك، يكتفوا لم ولكنهم العلم، سمات من أساسية سمة يُؤكِّدون الواقع يف كانوا
بالعالم له صلة وال التطبيق، بمجال له عالقة ال العلم أن وهو املضاد؛ بالتأكيد تمسكوا
يف — للعاِلم األعىل فاملثل فحسب. «عقليٍّا» العلم يكون أن الواجب وإنما بأكمله، املادي
محاولة أما النظري، ل بالتأمُّ كلها الحقائق يَستخِلص الذي النظري امُلفكِّر هو — نظرهم
بنا، املحيط العالم عىل نُجريها تجارب أو مالحظات أو بُمشاَهدات الحقائق هذه تدعيم
«ظن» مجرَّد وتجعله العلم قدر من تحطُّ إنها بل العلم، عن خارجة نظرهم يف فكانت
إملام ذا نفسه الوقت يف كان الذي األكرب اليونان فيلسوف — أفالطون إنَّ بل تخمني، أو
هندسية أشكال «رسم» إىل التجاءه الهندسة علماء أحد عىل عاب قد — بالرياضيات واسع
يُمكن محسوسة صورة كالهندسة رفيع علم إعطاء أن ورأى العلم، هذا حقائق إليضاح
عالم من جزءًا فيُصِبح العالية، مكانته من العلم لهذا إنزال هو كالعني، بحاسة رؤيتها
نستخدم أال — بمكانته محتفًظا يظلَّ لكي — ينبغي بينما واملحسوسة، املرئية األشياء

الدوام. عىل «عقلية» الهندسة حقائق فتظلَّ وحده، العقيل التفكري فيه
إىل الخالصة العقلية النظرة هذه مظاهر نتتبَّع أن حاولنا لو الحديث بنا ويطول
عن طويًال للتحدث يتَّسع ال املجال أنَّ كما تأكيدها، يف اليونانيني تطرُّف ومدى العلم،
امُلتطرِّف التأكيد هذا إنَّ نقول: أن وحسبنا عليها، اليونانيني إلرصار امُلحتَملة األسباب

عاملني: أحد إىل راجًعا كان ربما العلمي التطبيق حساب عىل النظري للعلم
وإىل ناقص، عالم أنه عىل املادي العاَلم إىل بنظرة مرتبًطا يكون أن امُلمكن فِمن
الفكر إىل بت ترسَّ قد كانت ربما نظرة وهي الَكمال، عالم أنه عىل والعقيل الرُّوحي العالم
ومن اليونانيني. من كثري يف تأثريها لها كان قديمة رشقية ُمعتَقدات طريق عن اليوناني
تأثَّرت — الصوفية بالطريقة أشبه — «طريقة» له كانت نفسه فيثاغورس أن املعروف
يف سار أفالطون أن كما بالًغا، تأثًُّرا الرشقية بالَعقائد وتعاليمها وشعائرها طقوسها
يمكن املادي العالم هو وضيع وعالم مادي غري رفيع عاَلم بني االزدواج هذا مماثل. اتجاه
الجدير العلم بأن االعتقاد إىل وأدَّى العلم، إىل اليونانيني نظرة عىل انعكس قد يكون أن
حل ومحاولته الطبيعي، العاَلم من العلم اقرتاب مجرد وأن العقيل، العلم هو االسم بهذا

العلم. هذا يف رفيع هو ما كل عىل يقيض مشاكله،
الذي التقسيم إىل راجًعا العقيل العلم تأكيد يف التطرف هذا يكون أن امُلمكن ومن
املواطنني بني — الرق نظام يسوُده ُمجتمًعا كان الذي — اليوناني املجتمع يف سائًدا كان
واليدوية الجسمية باألعمال يقومون الذين هم كانوا العبيد ألن ذلك العبيد؛ وبني األحرار
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وبذلك املادي، بالعلم — اليومي عملهم يف — يتَّصلون كانوا الذين هم إنهم أي الشاقة؛
والجدل التفكري بُممارسة لهم يَسمح الذي والجهد الوقت األحرار ألسيادهم رون يُوفِّ كانوا
مكانة تَنعِكس أن الحالة هذه يف الطبيعي من وكان الخالصة. النظرية املسائل يف والحوار
بالوضع أذهانهم يف املادي العالم يرتبط بحيث يُمارسه، الذي العمل نَوع عىل اإلنسان
يف يُؤكِّدون وبحيث الرفيع، االجتماعي بالوضع العقيل العالم ويَرتبط امُلنحط، االجتماعي
إىل اإلنسان يسعى أن يَنبغي الذي األعىل واملثل الكريم باإلنسان الالئق الجهد أن النهاية
املادي العاَلم من االقرتاب وأن شائبة، املادة من تشوبُه ال الذي النظري ل التأمُّ هو تحقيقه

اإلنسان. كرامة من حطٌّ فيه
املشكالت حلِّ يف العلم تطبيق ملبدأ اليونانيِّني تجاُهل إىل ذلك أدَّى فقد حال أية وعىل
الفلسفة ميادين يف — النظري التفكري يف الهائل تَفوَُّقهم أن من وبالرغم للعالم، الِفعلية
يكونوا لم فإنهم ممتازة، كانت العقلية قدراتهم بأن يشهد — بها يتَّصل وما والرياضيات
تركوا أنهم ذلك نتيجة فكانت تطبيقية، ألغراض القدرات هذه استخدام إىل أصًال ميَّالني
التطبيقي. امليدان يف الذكر تستحق خطوة يتقدَّموا لم ولكنهم رائًعا، نظريٍّا فكًرا للعالم

قال: حني «برنال» الكبري اإلنجليزي العاِلم الحقيقة هذه عن عربَّ ولقد

علينا يَصعب حدٍّ إىل تُبهرنا أن يُمكن لليونانيني والفنية العقلية الروعة إنَّ
مما أكثر باملظاهر مرتبًطا كان وذكائهم معرفتهم تأثري أن نتبنيَّ أن معه
والتماثيل واملعابد املدن فجمال للحياة، واملادية العَملية بالحقائق مرتبًطا كان
عنا تُخفي وفلسفتهم، ورياضتهم اليونانيني منطق ودقة اليوناني، واألواني
سقوط عند — كان ة املتحرضِّ البالد شعوب معظم يف الحياة أسلوب أن حقيقَة
عام، بألَفي ذلك قبل عليه كان ملا بعيد حدٍّ إىل ُمماثًال — الرومانية اإلمرباطورية
… والبابليني القدماء املرصيِّني (عند القديمة الربونزية الحضارة انهارت عندما
وبعض الطرق وشقِّ الري يف الطفيفة التحسينات بعض استثنيا ولو إلخ).
لم اليوناني العلم فإنَّ املدن؛ وتخطيط خمة الضَّ العمارة يف الجديدة األساليب
— العلم إن إذ الدهشة؛ إىل يدعو ما هذا يف وليس ضيق، نطاق عىل إال يُطبَّق
هذا من هدف ألي الحال ميسوري املواطنني من اهتماًما يلقى يكن لم — أوًال
الذي العلم ألنَّ — وثانيًا — األهداف هذه مثل يَحتقرون هؤالء كان بل النوع،
عىل استخدامه معه يستحيل حدٍّ إىل كيفي طابع ذا محدوًدا كان إليه لوا توصَّ

ذلك.2 عىل العلماء عزم استقر لو حتى واسع، عميل نطاق
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عليه كان عما كثريًا يَتغريَّ أن دون العالم والرومانية اليونانية الحضارة تَركت وهكذا
قد اليونانيون كان وإن والتطبيقية، العملية اإلنجازات حيث من السابقة، الحضارات يف
واألسس املجردة القوانني معرفة إىل التطلُّع فيه وأيقظوا عنيًفا، هزٍّا اإلنسان عقل هزُّوا
برغم — اليونانيون يَنجح ولم الِقَدم، منذ املرتاكمة الخربات عليها بُنِيَت التي النظرية
تغيري عىل قادر ِعلم بذلك لهم فكان والتطبيق، النظرية بني الجمع يف — عقولهم امتياز

العالم. تغيري عىل قادًرا يكون أن دون اإلنسان، عقل
تأكيد يف اليونانيني مبالغة عن السابق الحديث خالل — يَلمح أن القارئ وسع ويف
الفصل هذا إليها يؤدي أن الرضوري من كان سلبيتنَي نتيجتنَي — للعلم النظري الجانب
الواقع وعالم اليوناني، امُلفكِّر باهتمام الجدير وحَده هو الذي النظرية، عالم بني القاطع
يكون بأن جدارته حيث من ُدنيا مرتبٍة يف اليوناني الفكر وضعه الذي املادِّي العالم أو
العجز هي والثانية العلوم، مراتب بني التفرقة هي األوىل النتيجة العلمي. للبحث موضوًعا
هاتنَي من كلٍّ عن فلنتحدَّث الطبيعة. عاَلم يف البحث عىل الرياضية النظريات تطبيق عن

حدة. عىل النتيجتنَي
أو دنيا وعلوم عليا علوم بني واضحة تَفرقة نجد اليونانيني الفالسفة كتابات ففي
أرفع، يبحثه الذي املوضوع كان كلَّما رشيًفا العلم ويكون وضيعة، وعلوم رشيفة علوم
يبحث ألنه رفيع؛ علم مثًال فالفلك ف؛ ْ الرصِّ العقيل املنهج إىل أقرب بحثه منهج كان وكلما
سماوية كائنات كلها القديمة الحضارات نَظِر يف كانت التي األفالك، هي علوية كائنات يف
يف نحتاج ال ألننا رفيع؛ علم والرياضيات األرضية. الطبيعة عىل تَسمو طبيعة لها رفيعة
من كان العلوم مراتب بني التَّفرقة هذه ومثل وحده. العقل إىل إال وتعلمها ممارستها
استبعاد إىل أدَّت إنها إذ العلمي؛ التفكري تطور عىل سيئة بنتائج تأتي أن الرضوري
— مثًال — فالكيمياء باالهتمام؛ الجديرة العلوم مجال من األهمية عظيمة موضوعات
ألنَّ اليونانيِّني؛ بني تظهر أن امُلمكن من يكن لم وتفاُعالتها املواد يف يبحث علًما بوصفها
عقلية ليست بحثها طريقة وألن العالم، باهتمام — نظرهم يف — جدير غري موضوعها
البحث اليونانيني عىل اقرتح قد أحًدا أن رنا تصوَّ ولو املادة. مع تعامل إىل تحتاج بل بحتة،
باطن يف يوجد فيما يبحث إنه إذ مريرة، بسخرية منهم لقوبل كالجيولوجيا؛ ِعلم يف
ولو العليا، األمور يف البحث إال به يليق ال العاِلم أن حني عىل األدنى، العاَلم ويف األرض
الحرشات ألن االزدراء؛ إال منهم وَجد ملا القديمة اليونان زار قد بالحرشات عاِلًما أن تخيَّلنا
حني العلم بمفهوم بالًغا رضًرا اليوناني الفكر ألحق وهكذا منحطَّة. كائنات يَبحثها التي
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من بد ال وكان الوضيع، ومنها الرفيع منها متسلسلة، مراتب يف العلوم يضع أن عىل أرصَّ
جديًرا منها أيٍّا يرى وال علومه، جميع بني املساواة البرشي الفكر ق يُحقِّ لكي كبري جهد
األول رفيعة؛ مكانة اليوم عالم يف يحتالن السابقني «امُلحتقَرين» العلَمني إنَّ بل باالزدراء.
البرشية تُخلِّص وسيلة إىل يهتدي حني والثاني هام. برتويل كشف إىل مثًال ل يتوصَّ حني
علوم بني املراتب يف تسلسل هناك كان وإذا البلهارسيا. ديدان أو القطن دودة مثل آفة من
األشياء يف تبحث التي العلوم ألنَّ انعكس؛ قد الرتتيب بأن يشعر يكاد املرء فإن اليوم،
عىل الصدارة، مكان لها أصبََح التي هي — األحياء وعلم والكيمياء كالطبيعة — املادية

الطبيعية. العلوم جانب إىل مكانًا لنفسها تجد لكي تُجاهد العقلية العلوم أنَّ حني
بنقائها، محتفظة العقلية العلوم تظلَّ أن عىل الحرص أنَّ فهي الثانية النتيجة أما
الريايض، العلم عن الرياضية العلوم انفصال إىل أدى قد املادي، العاَلم أدران عن بعيًدا
عىل تطبيقها يُحاولوا لم ولكنَّهم ملحوًظا، نموٍّا اليونانيني أيدي عىل الرياضيات فنََمت
العلم كان وهكذا املادي. العالم قوانني عن للتعبري أداًة واستخدامها الطبيعة، مشكالت
قوانينه صياغة يف الرياضيات تطبيق عن االنرصاف ومن أوًال، اإلهمال من يُعاني الطبيعي
الشديد، بالتخلُّف الطبيعي العالم إىل اليونانيِّني نظرة اتَّسمت أن ذلك نتيجة وكانت ثانيًا.
األشياء؛ إىل «الكيفية» النظرة سيادة إىل عليه (الكمية) الرياضيات تطبيق عدم وأدى
فيقولون: «كيفيات» خالل من يَِصفونها الطبيعية العنارص خصائص عن يتحدثون فحني
الوزن أو الحرارة درجة عن «باألرقام» التعبري أما ثقيلة. أو خفيفة باردة، أو حارة إنها
من يقرتب أن يَنبغي ال الذي الرفيع عاَلمها لها نَظرهم يف الرياضة ألن ببالهم؛ يَخُطر فلم
تعني كانت الطبيعي العلم إىل «الكيفية» النظرة هذه أن شكَّ وال األرضية. األشياء عالم
بعد إال دقيًقا علميٍّا بحثًا الطبيعة بحُث يبدأ أال يف غرابة فال العلم، هذا يف ا تامٍّ تخلًُّفا

ُمتعدِّدة. بقرون اليونانية الحضارة عرص انقضاء
«عام» هو عما بحثَه اليوناني العلم بها اتَّسم التي املزايا ضمن ذكرنا أن سبق ولقد
ما بقدر إال باألفراد يهتم ال العلم ألنَّ علم؛ كل يف أساسية سمة هذه إنَّ وقلنا: الظواهر، يف
بدورها؛ فة الصِّ هذه يف ُمغالني كانوا اليونانيني ولكن «العام»، القانون أو القاعدة يُمثِّلون
وتجاهلوا املترسعة، األحكام من كثريًا يُطلقون كانوا أنهم حدِّ إىل التعميم يف بالغوا فقد
الصفات تلك أعني صفاتها، وأعم بأوسع االكتفاء حد إىل للظواهر املميِّزة الفردية السمات

العلم. تقدُّم يف كثريًا تُفيد ال التي
عند موجوًدا يكن لم والفلسفة العلم بني الفاصل الحد أن ذلك نتيجة من وكان
ولكنه أحيانًا، وسائله تختلف قد «املعرفة» من واحد نوع هناك كان وإنما اليونانيِّني،
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بينها التوحيد هذا يف تجد الفلسفة كانت وإذا واحًدا. عقليٍّا نشاًطا الحاالت كل يف يمثل
التي العلوم» «أم بأنها فتتباهى واالعتزاز، للفخر مصدًرا اليونانيِّني أيام العلوم وبني
ذاِته التوحيد هذا يف يجد العلم فإن الطوق، عن شبَّ عندما حضِنها من علم كل خَرج
آخر. يشء الفلسفي والتفكري يشء العلمي البحث إنَّ إذ تخلُّفه؛ أسباب أهم من سببًا
السليم، املنطق إىل واالحتكام املنظَّم كالتفكري مشرتكة عنارص االثننَي بني أن وصحيح
الِعلمية املوضوعات يف للبحث محاولة وكلُّ الهدف. ويف املنهج يف يفرتقان الطريَقني ولكن
تباهي عىل يردُّ العلم فإن وهكذا العلم، ر تأخُّ إىل تؤدِّي أن بد ال الفلسفية بالطريقة
بنيها عىل متسلطة كانت األم هذه أن ينىس ال ولكنه بأمومتها، يعرتف إنه فيقول: الفلسفة
مما أكثر حلولُه ر تأخَّ وقٍت ويف عنها، رغًما إال باستقاللهم تَعرتف ولم يَنبغي، مما أكثر

يجب.
العصور يف العلمي التفكري لسمات العرض هذا أختم أن قبل — أودُّ فإني وأخريًا

خاصة: أهمية لهما أمرين إىل أُشريَ أن — القديمة
عند وخاصًة — القديم للتفكري قدمتُها التي الصورة أن هو األمرين هذَين أول
للمعالجة يتَّسع املجال كان ولو وحده، العام اإلطار سوى تَتناول ال — اليونانيني
اإلطار هذا عن تخرج اليوناني العلمي للتفكري حاالت وجود إىل نُشري أن ألمكننا التفصيلية
عند التجريبي الطابع ذات والبيولوجية الطبيعية البحوث يف الحال هي كما إليه أرشنا الذي
الِعلمي املنهج ذلك يف أو الفيزياء، ميدان يف أرشميدس كشوف يف أو وجالينوس، أبقراط
وهي اإلسكندرية، مدرسة يف يُتَّبع كان الذي الحديث، املنهج من كثريًا يقرتب الذي الدقيق
اليونانيني، عن قلناه ما ملعظم ُمغايرًة فيها البحث أساليب كانت رة متأخِّ يونانية مدرسة
نعرض أن وعىل التفاصيل، يف خوض دون امُلجَملة الصورة نقدم أن عىل حرصنا ولكننا
عظيم كان بعَضها بأن اعرتافنا رغم لالستثناءات، تقديم دون العامة القاعدة للقارئ

األهمية.
العلمي للفكر قدَّمناه الذي العرض هذا يف يجد قد القارئ أن هو الثاني واألمر
هذا ولكن اإلطالة، من شيئًا — التفاصيل دون العام باإلطار اكتفائه برغم — اليوناني
عىل — سلبًا أو إيجابًا — طابعها تركت أنها اليونانية املرحلة مزايا من إن إذ د؛ ُمتعمَّ أمر
يُفيد اليونانيني عند العلمي الفكر بتجربة االهتمام فإن ثم وِمن التالية؛ املراحل من كثري
اضطرَّت وما إيجابية، عنارص من عنهم الالحقة العصور ورثَتْه ما عىل الضوء إلقاء يف
كلما العنارص تلك عرض إعادة من يُعفينا أنه عن فضًال سلبية، عنارص من مكافحته إىل
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وهم األهمية، عظيمة انطالق نقطة كانوا فاليونانيُّون تالية؛ مرحلة يف الظهور إىل عاَدت
يَتجاهلهم، أن تاٍل عٍرص أي ُوْسع يف يكن ولم األساس، من كبريًا جزءًا وضعوا الذين
تأتي أن الرضوري من كان هنا ومن بالنقد، وإما باملدح إما يذكرهم أن بد ال كان بل

املراحل. من بغريها قسناها إذا نسبيٍّا ُمسهبة األساسية املرحلة لهذه معالجتنا

الوسطى العصور (2)

العصور بني نُفرِّق أن من — الوسطى العصور يف العلم معنى معالجة عند — لنا بدَّ ال
الواحدة الزمنية الفرتة تلك ففي اإلسالمي؛ العالم يف الوسطى والعصور أوروبا يف الوسطى
أن حني وعىل العالم، من املنطقتني هاتني بني العلم مستوى يف هائل تفاوت هناك كان
قمته إىل وَصل اإلسالمي العلم فإن الفرتة، هذه يف الحضيض إىل هبط األوروبي العلم
«العصور لفظ فإن جميًعا نعلم وكما كله. العالم يف اإلشعاع مركز هو وكان خاللها،
عىل الفكري، والركود والتعصب والرجعية بالتخلف األوروبيِّني ذهن يف يرتبط الوسطى»
معظم يف جدوى دون — ونحاول به نتغنَّى الذي الغابر بامَلجد أذهاننا يف يرتبط أنه حني
الحضارتني هاتني من كلٍّ عن نتحدَّث فسوف هنا ومن منه. قدًرا نستعيد أن — األحيان

حدة. عىل واإلسالمية األوروبية
كان وإذا عادي، غري حدٍّ اإلشعاع طويلة أوروبا يف الوسطى العصور مرحلة كانت
من تمتد أنها هو بينهم ح املرجَّ الرأي فإن نهايتها، نقطة تحديد يف يختلفون املؤرِّخون
دامتها التي سنة ومائتي األلف وطوال عرش، الرابع القرن حتى امليالدي الثالث القرن
مفهوم يف جديد تغيري يَظهر ولم مجال، أي يف حاسًما ًما تقدُّ العلم يُحرز لم املرحلة هذه
عىل وعمَلت للعلم، اليوناني املفهوم عنارص بأسوأ العصور هذه احتفظت لقد بل العلم،

تُناَقش. ال التي العقيدة يُشِبه ما اإلشعاع وتحويلها تجميدها
طريقة يف الشائع هو للسلطة»3 «الخضوع أسلوب كان العلمي املنهج مجال ففي
ما وبأن أرسطو، عند العليا ته قمَّ بلغ العلم بأن االعتقاد ساد فقد العصور؛ هذه يف التفكري
معتقدات بني وثيق تحالُف وحدث العلم، ميادين من ميدان أي يف األخرية الكلمة هو قاله
قد األخرية التعاليم هذه أن من بالرغم الفلسفية، أرسطو وتعاليم املسيحية الكنيسة
يشبه ما أرسطو آراء اكتسبت أن التحالف هذا نتيجة من فكان وثني، إطار يف ظَهرت
يف العلم يكن ولم والضالل، التجديف من نوًعا عليها االعرتاض وأصبح الدينية، القداسة
األخطار. ألشد صاحبه يُعرِّض فكان والتجديد النقد أما اآلراء، لهذه ترديًدا إال صميمه
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عرص يف طبيعيٍّا أمًرا ذلك وكان امُلقيم، اللفظي الجدل هو فكان التفكري أسلوب أما
مفكرو بَرع فقد ذاتها، الطبيعة من ال القديمة الكتب من املعرفة عنارص فيه تستمدُّ
الشكلية باالستدالالت وتالَعبوا الخالصة، اللفظية والرباهني الُحَجج إقامة يف العرص ذلك
يف منهج أي إىل لوا يتوصَّ لم ولكنهم منطقية، ِصبغة ظاهرها يف تتَّخذ التي وامُلغاَلطات
واالستدالل الواقع، يَحُجب حاجًزا عندهم كانت فاأللفاظ مبارشة؛ معرفة عىل يُعني البحث
قبل، من معروف هو ما عىل أي القديم، عىل الجديد قياس وهو عندهم املعروف الوحيد
من يكن فلم الجديد الكشف أما قديمة. ملعارف دعًما كلها كانت ُكتبهم فإن هنا ومن
العصور من عرص يف اكتملت قد كلها املعرفة بأن يؤمن عرص إليه يسعى أن ع املتوقَّ

املاضية.
استطعت إذا بأنك واالعتقاد الخالصة، اللفظية بالُحجج امُلفِرط االهتمام هذا ولعلَّ
أن هذا لعلَّ أقول: ًقا. متحقِّ اليشء هذا يَكون أن بد فال شيئًا، البحت» «بالكالم تُثِبت أن
يف اإلغراق أن نعلم وكلنا عرصمتدهور، كل يف الفكر ملنهج امُلميِّزة السمات من سمة يكون
واالعتقاد الرنانة، اللفظية بالبالغة الفعيل اإلنجاز عن واالستعاضة األجوف، اللفظي الجدل
عن يغني بالفعل، قت تحقَّ قد كانت لو كما وتصويرها أمنياتنا، عن الكالمي التعبري بأن
هذه أن نعلم كلُّنا الواقع. عالم يف األمنيات هذه تحقيق أجل من والكفاح الجهد بذل
تفكرينا طريقة يف آثارها زالت وما انحطاطه، مرحلة يف العربي لفكرنا مالزمة صفات
أن من بعُد نتمكَّن لم أننا معناه فينا الصفة هذه استمرار أن املؤكَّد ومن اليوم، حتى
— التعبري لهذا السيِّئ باملعنى — الوسطى العصور مرحلة — رجعة غري إىل — نتجاَوز

تفكرينا. يف
عليه فيُالحظ األوروبية، الوسطى العصور يف العلمي الِفكر مضمون حيث من أما
من العالم فهم عىل اهتمامها تركز التي العلوم بتلك َمعنيٍّا يكن لم أنه — عام بوجه —
الحياة إىل فيه يُنَظر كان عرص يف طبيعيٍّا أمًرا هذا كان ولقد عليه. والسيطرة تغيريه أجل
إذ النفاق، من تخلو النظرة هذه تكن ولم زائلة، عارضة مرحلة أنها عىل بأرسها الدنيا
حد، أقىص إىل بحياتهم يَستمِتعون كانوا األوروبية الكنيسة أقطاب أن املعروف من كان
وعىل الحياة. متع عن والعزوف الزهد إىل الناس عامة يَدُعون فيه كانوا الذي الوقت يف
يف الباحثة العلوم أهمية من يُقلِّل أن شأنه من الزاهدة العقلية هذه سيادة فإن حال أية
أعظم ولكن الخالصة، واللُّغوية األدبية بالدراسات االهتمام من قدًرا تَرك وربما الطبيعة،

الالهوت. ِعلم إىل هة موجَّ كانت جهوده
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للطبيعة كامل تفسري لتقديم — نظرهم يف — كافية أرسطو كتابات كانت وهكذا
فلسفي أصل ذات كيفيٍة معاٍن خالل من يُفهم كله العالم وكان بأرسه، املحسوس والعالم
صورة، أو مادة أنه أو بالقوة، أو بالفعل موجود اليشء هذا إنَّ مثًال: يُقال كأن بحت؛
التي — الرياضيات لتطبيق ُمحاَولة أية دون خفيفة، أو ثقيلة باردة، أو حارة املادة وهذه
الطبيعية للظواهر فهمنا طريقة عىل — كبريًا تقدًما اليوناني العرص يف أحرزت قد كانت

الكامنة. قوانينها فهِم أجل من
صورة تكوين إىل مؤديًا الكنيسة تعاليم وبني القديم العلم بني التحالُف كان ولقد
ما أول وكان الالهوت، رجال تفسريات مع القدماء رات تصوُّ فيها تَمتِزج كله للعالم
فكرة يف يَفهمونها) كانوا (كما الدينية العنارص إدخال هو األخريون هؤالء عليه يَحرص
حديثًا ف ِرصْ علمي كتاٍب يف تجد أن املألوف غري من يكن لم هنا ومن العالم. عن الناس
ر يُصوَّ أن الطبيعي من وكان واحد، آٍن يف والجن املالئكة عالم وعن الطبيعة عنارص عن
مع متجاوبًا معه، متاطًفا عاَلًما حوله يجد أن يف اإلنسان رغبة تريض بصورة الكون
اإلنسان بحث يَختلف أن املألوف غري من يكن ولم إليها. يتوق التي للقيم ًقا محقِّ رغباته،
فكان ومزاجه، ذوقه مع متجاوبة متناسقة جميلة يراها أن يف برغبته األشياء حقائق عن
إىل السعي بني ويَخلق الرغبة، هذه له ق تُحقِّ التي بالطريقة العالم إىل نظرته من يُغريِّ
يف تسري النجوم أن يؤكِّد أن يف غضاضة يجد وال واالنسجام، التناُسق عن والبحث الحقيقة
كائنات النجوم بأن يؤمن ألنه بل ذلك، من وتأكد حركاتها رصد ألنه ال دائرية، مسارات
بد ال الكمال هذا بكل تتَّصف التي الكائنات هذه ومثل إلهية، شبه أثرية طبيعة ذات
األرضية للظواهر تفسريه يف ك يتمسَّ كان كما الدائرة. وهو األشكال ألكمل وفًقا تسري أن
كالعدد العصور، أقدم منذ خاصة بقداسة الناس عقول أحاطتها معيَّنة بأعداد والسماوية
الظواهر. هذه بشأن الفعلية التجارب به تشهد عما تماًما النظر بغضِّ سبعة، أو عرشة
العنارص بأضعف ك تمسَّ قد األوروبية الوسطى العصور يف العلم إنَّ القول: ومجمل
كانت الذي والتعصب الجمود ذلك إليها وأضاف والروماني، اليوناني القديم؛ الرتاث يف
تحت — هناك كانت أنه الجائز ومن تجديًدا. أو معارضًة تريد ال متسلطة كنيسة تتطلَّبه
يف النور إىل تأثريها خرج حتى ترتاكم ظلَّت خفيَّة أخرى تيارات — الخارجي السطح هذا
يَرفضون الذين العلم، مؤرخي بعض به يقول ما بالفعل وهذا األوروبية، النهضة عرص
أن ويؤكدون عام، األلف عن يزيد ما طوال ًدا متجمِّ ظل األوروبي اإلنسان بأن االعرتاف
وأن الخفاء، يف تعمل بطيئة، كانت أنها األمر يف ما وكل موجودة، كانت التغريُّ عوامل
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تلك يف بوضوح تأثريه ظهر العلمية املعرفة يف تراكًما شهدت قد ذاتها الرهبان أديرة
عىل الرأي هذا كان وربما الحديث، العرص مطلع يف أوروبا قتها حقَّ التي الرسيعة النهضة
األوروبي العلم عىل طرأ الذي التقدم رسعة نفرس أن الصعب من إن إذ الصواب؛ من قدر
إال يَتحرَّك ال الذي أرسطو عالم يف التفكري من أوروبا نقل والذي عرش، السابع القرن يف
قانون هو واحد طبيعي قانون يسوده الذي نيوتن عالم إىل األول»، «املحرك يَعشق ألنه
له، دت مهَّ قد أخرى عوامل بأن قلنا إذا إال ذلك نُفرسِّ أن الصعب من الكونية. الجاذبية

ظاهًرا. البداية يف يكن لم تأثريها أن من بالرغم
يف الِعلمية للمعرفة داخيل ذاتي تطور مجرَّد تكن لم امُلرتاكمة العوامل هذه أن عىل
ذات بنتائج تُبرشِّ تكن لم — تطوَّرت مهما — املعرفة فهذه الوسيط، العرص خالل أوروبا
خارجي؛ مصدر من تأتيهم قوية دفعة إىل حاجة يف العلماء هؤالء كان وإنما كبرية، قيمة
الحني، ذلك يف العلمي للبحث املتاحة السبل أفضل عن لهم وتكشف الطريق، تُنري لكي
العليا املرتبة يحتلُّ كان الذي اإلسالمي بالِعلم األوروبي الحلم تأثر بفضل ذلك ق تحقَّ وقد

العرص. ذلك يف
الركود صورة عن مختلفة اإلسالمية الوسطى العصور يف العلم صورة كانت
نَِشطة، فتية حضارة هناك كانت اإلسالمي العالم ففي االختالف؛ كل األوروبي والجمود
الذي امُلتغريِّ العالم هذا مع نفسها وتوائم العالم، عىل واالنفتاح والتوسع باإليجابية تتَّسم
هذه فيه قت حقَّ التي امليادين أهم من العلم ميدان وكان معه، تتعامل نفسها وجدت

أمجادها. أعظم الوليدة الحضارة
مثًال ازدهارها عرص يف اإلسالمية الحضارة عرَفتْه الذي العلمي التقدُّم كان ولقد
ذلك كانت العلم هذا يف البداية فنقطة الحضارات؛ بني الخصب التفاعل أمثلة من رائًعا
وأن — خاص بوجه العبايس العرص يف — املسلمني خلفاء ألهَم الذي الفكري التفتح
أروع من تُعد أمينة ترجمات يف وفلسفاتهم القدماء علوم ِمن لهم أتيح ما كل يَنُقلوا
يف أخذنا إذا وذلك الخالصة؛ األكاديمية باملقاييس العرص ذلك حتى قت تحقَّ التي األعمال
ِعلمية مصطلحات لنفسها كوَّنت قد الحني ذلك حتى تكن لم العربية اللغة أنَّ اعتبارنا
اليونان علوم املسلمون عرف وهكذا معارف. من القدماء خلَّفه ما كل عن للتعبري تكفي
الِعلمية املعلومات من الضخمة الذخرية كل استخدام يف يرتدَّدوا ولم والهنود، والفرس
الذي اإلسالمي امُلجتمع حاجات تلبية أجل من الحني؛ ذلك حتى البرشية كدَّستها التي

يوم. بعد يوًما ًدا تعقُّ ويَزداد ينمو كان
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ينتمون وآخرون عربي أصل من علماء النشيطة العلمية الحركة هذه يف أسهم ولقد
ويُفكِّرون يَكتبون كانوا الجميع ولكن باإلسالم، تدين أصبَحت التي البالد مختلف إىل
أنفسهم إىل ينظرون وكانوا بحتًا، إسالميٍّا كتاباتهم يف يَشيع الذي الجو وكان بالعربية،
ينتمون أنهم عىل — األندلس أو الوسطى آسيا أطراف أقىص يف بالدهم بعدت مهما —
العربية. الجزيرة قلب من األوىل إشعاعاتها انبعثت التي الحضارة تلك إىل وُروًحا قلبًا

اليوناني، للعلم امتداد مجرد اإلسالمي العلم يف الغربيني الُكتَّاب من كثري رأى ولقد
حدَّده الذي اإلطار ذلك يف يدور كان العلم مجال يف املسلمون به قام ما كل أن وأكدوا
إنصاًفا، أكثر يكونوا أن هؤالء غري وأراد عام، ألف عن تقلُّ ال بفرتة ذلك قبيل اليونانيون
النظر أعاد قد — يونانيٍّا العام إطاره يف ظلَّ وإن — اإلسالمي العلمي التفكري أن فأكدوا
االستقالل، من قدر فيها تقدمية بروح فيه وبحث جديد، من اليوناني العلمي الرتاث يف
لم — الُكتَّاب هؤالء لرأي وفًقا — املسلمني العلماء أن هو الحالتني كلتا يف املهم ولكن

اليوناني. العلمي التفكري فلك عن يخرجوا
اإلسالمي العلم بني التقريب يف العذر بعض الُكتَّاب لهؤالء أن ظاهريٍّا يبدو وقد
كانت — وجالينوس وأبقراط أرسطو مثل — اليونانية األسماء إن إذ اليونانيني؛ وتراث
كان املؤلَّفات لهذه الفكري اإلطار أن كما اإلسالمية، العلمية املؤلَّفات يف كثريًا ترتدَّد
نظرة اإلسالم فالسفة عند نجد إذ اليونانيني؛ عند العلم مفهوم من قليل غري بقدر يحتفظ
التطبيقي، العلم شأن من وتُقلِّل البحت النظري العلم قدر من تُعيل العلوم، إىل متدرجة
الفالسفة كتابات ولكن فيه. يبحث الذي املوضوع بمكانة مرتبطة علم أي مكانة وتجعل
االختالف؛ كلَّ ُمختِلف آخر طريق يف تسري كانت العلماء وممارسة طريق يف تسري كانت
الطبيعة قوانني فهم أجل من العلمي البحث وباستخدام التجريبي بالعلم االهتمام إن إذ
يف حيان بن جابر مثل مشهورين علماء أعمال من الرئييس الهدف هو كان بنا، املحيطة
والرياضيات، الفلك يف والبريوني الضوء)، (علم البرصيات يف الهيثم بن والحسن الكيمياء،
— منصًفا املرء كان إذا — الصعب ومن الطب، يف النفيس وابن سيناء وابن والرازي
إطاًرا كان الكبار العلماء هؤالء فيه يدور كان الذي اإلطار بأن القائل الحكم يُصدِّق أن
طبيعة من تَنبُع أصيلة إضافات اإلنسانية الحضارة إىل يُضيفوا لم وأنهم رصًفا، يونانيٍّا

فيها. عاشوا التي الثقافية البيئة
— أنفسهم الغربيني العلم مؤرِّخي بني — اآلن يَزداد االعرتاف فإن حال، أيَّة وعىل
أوروبا إىل ينتقل لكي اليوناني العلم عليه عرب جرس مجرد يكن لم اإلسالمي العلم بأن

109



العلمي التفكري

األوروبية والحضارة القديمة األوروبية الحضارة بني توصيل أداة مجرد أعني الحديثة،
وفكرهم علمهم ظهور مبدأ يف — اليونانيني بني العالقة حالة يف حدث وكما الحديثة.
يف يَتنبَّهون الغربيُّون أَخذ حني عليهم، السابقة الرشقية الحضارات وبني — الفلسفي
كانوا مما بأكثر القديم ق للرشَّ مدينون اليونانيني أن إىل ُمتزاِيد نحو عىل األخرية اآلونة
بدأ أن اليوناني والعلم اإلسالمي العلم بني العالقة حالة يف حدث فكذلك قبل، من يظنون
املسلمون أضافها التي اإلضافة أهمية متزايد نحٍو عىل يُدركون الغربيون العلم مؤرِّخو
أصبحوا الحالتني يف إنهم أي عليهم؛ السابقة الحضارات عن َوِرثوها التي العلوم إىل
للشعوب االعرتاف إىل وأْميَل اليونانية»، «املعجزة دور تقدير يف مبالغًة وأقلَّ واقعية أكثر
األمام. إىل العلم عجلة دفع أجل من به أسهمت الذي بالدور تفخر أن يف ها بحقِّ الرشقية
أنه هو — ازدهاره عرص يف — اإلسالمي العلم به يفخر أن يُمكن ما أعظم أن والواقع
وهو اليونانيني، بني اهتماًما يلقى يكن لم جديًدا معنًى العلم مفهوم إىل بالتدريج أضاف
عليه؛ السيطرة من اإلنسان وتمكني الطبيعي العالم أرسار كشف أجل من العلم استخدام
لحلِّ يستخدمونها كيف يعرفوا لم ولكنهم فيها، وتفوَّقوا الرياضيات اليونانيون عرف فقد
استخدام يف بارعني املسلمون كان ذلك مقابل ويف اإلنسان. تواجه التي الواقعية املشكالت
وكان اليومية، الناس حياة يف تطبيقه يمكن الذي الحساب علم أسس ووضع األرقام
بعرص إيذانًا املثلثات، لحساب وابتكارهم التحليلية الهندسة يف وتفوقهم للجرب، اخرتاعهم
من مبادئها فيه وتَُطبَّق الطبيعي، العالم قوانني عن للتعبري الرياضة فيه تُستخَدم جديد
وكذلك اآللية. األجهزة وصناعة املواقيت وحساب األرضية، املساحة مشكالت حلِّ أجل
أفضل فهم عىل وساعدت والجغرافيني، للمالحني ا هامٍّ مرشًدا الفلكية كشوفهم كانت
ال تطبيقية داللة ذات فكانت والصيدالنية الطبية بحوثهم أما فيه، نعيش الذي للعالم

العني. تخطئها
حضارة يف طبيعيٍّا أمًرا والتطبيق النظرية بني يجمع الذي االتجاه هذا كان ولقد
كأنك لدنياك «اعمل شعار: عىل وارتكزت والدين، الدنيا بني الجمع أساس عىل قامت
عىل ينطوي اإلسالمي العلم كان وبالفعل غًدا.» تموت كأنك آلخرتك واعمل أبًدا، تعيش
العالم هذا يف اإلنسانية الحياة خدمة ويستهدف واحد، آٍن يف واألزلية الدنيوية جانبي
من العربة واستخالص واألرض السماء عالم يف النظر عىل أصوله تَرتكز إطاٍر يف األريض
العلم بأن مؤمنني ببحوثهم يقومون العلماء كان وهكذا األزلية. وقوانينه املحكم نظامه
تَخُطر الديني واإليمان العلم بني التعاُرض فكرة تَُكن ولم العقيدة، أركان من أسايس ركن

110



العلم طريق يف الكربى املعالم

لَديهم تكن ولم العلماء، من يكونوا لم الفكرة هذه أثاروا َمن كل إن بل منهم، أحد ببال
الرفيعة. اإلنسانية أهدافه وعن العلمي للبحث الحقيقية الطبيعة عن فكرة أدنى

إىل ترجع التي العنارصالسلبية ببعض احتفظ قد اإلسالمي العلم أن به امُلعرتف وِمن
الطب يف قائمة ظلَّت اليونانيني األطباء كتابات أكدتها التي «األَمِزجة» ففكرة اليونانيني؛
«العنارص فكرة كانت كذلك «القانون». املشهور كتابه يف سينا ابن بها وسلَّم اإلسالمي،
— األوائل اليونانيني الفالسفة عن املوروثة — والرتاب) والنار والهواء (املاء األربعة»
قليَلني غري وجهد وقت ضياع ذلك عىل وترتَّب اإلسالميني، العلماء كتابات يف كثريًا ترتدَّد
عن وكالبحث الطالع، وقراءة كالتنجيم الحديثة؛ بمقاييسنا عقيمة تَُعدُّ علمية أبحاث يف
الحكم أن نعلم أن ينبغي ولكن ذهب. إىل الخسيسة املعادن وتحويل الفالسفة» «حجر
نَِصف فنحن حديثة؛ نظر وجهة من صادر حكم هو األبحاث من النوع هذا بإدانة
قد — الحديث عرصنا يف — للعلم التايل التطور ألن ِعلمية غري بأنها اآلن األبحاث هذه
األبحاث هذه بني فاصل حدٌّ هناك يكن فلم نفسه العرص نظر وجهة من أما تجاَوَزها،
هذا نَُعدَّ أن الصعب فمن ولذلك اإليجابية؛ النتائج ذات األخرى الِعلمية واألبحاث العقيمة
القرن حتى ظلَّ األوروبي العلم أن نَذكر أن وحسبُنا اإلسالمي، العلم أجله من ندين ً خطأ
هذه من بآثار يحتفظ — الحاالت بعض يف عرش الثامن القرن حتى وربما عرش— السابع
يُمارسون كانوا — كبلر رأسهم وعىل — الحديث العرص علماء كبار وأنَّ القديمة، األخطاء
طالع وقراءتهم األصلية الفَلكية أبحاثهم بني تعارض أي يَِجدون يكونوا ولم التنجيم،
أوروبا يف بها ُمعرتًَفا ظلَّت فقد األربعة العنارص فكرة أما النجوم. رصد من واألمراء امللوك
«الفوازييه». املشهور الفرنيس الكيميائي يد عىل إال تُْهَدم ولم عرش، الثامن القرن حتى

لهذا كانت فقد ذلك مقابل ويف اإلسالمي، العلم عىل تُْحَسَب أال ينبغي أخطاء إذن تلك
اإلسالميني العلماء يد عىل وضحت فقد الكثري؛ اليشء منها أوروبا تعلَّمت إنجازات العلم
ُمنظَّم تسجيٍل ومن دائبة، دقيقة مالحظات من يَقتضيه بما التجريبي املنهج أصول
هذه صحة من ق للتحقُّ التجارب وإجراء لتفسريها الفروض وضع ثم املالحظات، لهذه
املالحظة دقة يف األوروبيون األطباء به اقتدى نموذًجا اإلسالمي الطب وكان الفروض،
العالج بُممارسة أو بالجراحة أو بالعقاقري وعالجها وتشخيصها األعراض وَوصِف
«البيمارستان» هو — الحديث بمعناها — املستشفيات أمثلة أول كان كما الطبيعي،
يف والنفس الجسم بني املتباَدلة والعالقة النفيس بالطبِّ االهتمام لديهم بَدأ بل اإلسالمي،
الحد أزالت التي املتقدِّمة العقلية هذه أمثلة من واحد مثل إال الطب وما األمراض. بعض
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العميل، والفعل العقيل ل التأمُّ بني واحد مركب يف وجَمعت والتطبيق، النظرية بني الفاصل
يف رائًعا درًسا خاص بوجٍه الحديثة األوروبية وللحضارة عامة لإلنسانية بذلك وأعَطت

األصيل. العلمي البحث منهج
ومن التجريبي املنهج من قوية دعائم عىل ارتكز الذي — اإلسالمي العلم هذا
النهضة ظهور إىل أدَّت التي العوامل أهمِّ من واحًدا كان — الدقيقة الرياضية الحقائق
تَُرتِْجم الكربى العربية املؤلَّفات أخذت امليالدي عرش الثاني القرن فمنذ الحديثة؛ األوروبية
يكن ولم الوسيط، العرص خالل أوروبا يف العلم لغة الالتينية، اللغة إىل واسع نطاق عىل
عىل بالذات القرن هذا إىل األوروبيني الباحثني من قليل غري عدد يَنُظر أن املصاَدفات من
الوسطى العصور من التحوُّل نقطة أو األوروبية، النَّهضة يف الحقيقية البداية نقطة أنه
أن أيًضا املصاَدفات من يكن ولم الحديث. العرص لظهور دة املمهِّ املرحلة إىل امُلظِلمة
— العربية الثقافة مراكز من جغرافيٍّا القريبة األوروبية العلم ومعاهد الجامعات تكون
ذكرنا وكما النهضة، لهذه األُوىل اإلشعاع مراكز هي — وفرنسا وصقلية إيطاليا جنوب يف
اإلسالمية املرحلة أن اه مؤدَّ جائر حكٌم الغربيني الُكتَّاب بني ما وقٍت يف شاع فقد قبل من
وأن الحديثة، األوروبية والحضارة اليونانية الحضارة بني وصل همزة كانت إنما العلم يف
إىل بأمانة ونقله القديم العلمي الرتاث عىل املحافظة يف يَنحِرص املسلمني العلماء فضل
من حتى تأييًدا هذه أيامنا يف يلقى ال الحكم هذا أن عىل الحديثة، نهضتَها به لتبدأ أوروبا
يف املتعالية األوروبية العنرصية نعرة آثار من أثًرا كان ولعلَّه أنفسهم، األوروبيني الُكتَّاب
أهم وكان كثرية، نواٍح من جديًدا كان اإلسالمي العلم إسهام ألن ذلك عرش؛ التاسع القرن
األفق واسع الفهم وذلك وأساليبه. العلمي البحث مناهج يف الرائع التجديد ذلك هو فيه ما
واضحة تكن لم أمور وهي تطبيقية، عَملية أغراًضا تستهدف نظرية معرفة أنه عىل للعلم
فيها انتقل التي الفرتة تلك هي عمره من قصرية فرتة خالل إال القديم اليوناني العلم يف
فيها العلمي التقدم ألن ضئيًال؛ كان الفرتة هذه تأثريُ ولكن اإلسكندرية، إىل العلم ذلك
اإلسالمي للعرص كان وهكذا بأرسها. اليونانية الحضارة يف عام بتدهور مصحوبًا كان

ذاته. العلم مفهوم إىل جديدة معاٍن إضافة يف يُنَْكر ال الذي دوره
باألىس يَشُعر الحقائق، هذه يذكر املعارصحني واإلسالمي العربي القارئ أن شك وال
أنها مع عديدة، قرون منذ َفت توقَّ قد أجداده بها قام التي الِعلمية النهضة تلك يجد إذ
وقد الحديث، العلم ميدان يف رائدة العاَلم من املنطقة هذه لكانت استُْكِمَلت قد كانت لو
اإلسالمي العالم عىل طرأ الذي والسيايس، االجتماعي الداخيل باالنحالل ذلك املرء يُعلل
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ثم الرتكي كالغزو خارجية، بأسباب يُعلِّله وقد والحضارة، العلم يف الذهبي َعِرصه بعد
ِمن فإنَّ الالحق، التدهور يف السبب كان وأيٍّا الحيوية. املنطقة هذه يف األوروبية األطماع
انحالله عصوِر يف األبواب نفسه عىل أغلق قد العربي العالم أنَّ التدهور هذا مظاهر أبرز
الذي العظيم الدرس ذلك ونَيس املاضية، أمجاده بذكرى االكتفاء يستطيع أنه ر وتصوَّ
هو الثقافات بني التفاعل أن به وأعني عظمتها، أَوِج يف وهي اإلسالمية الحضارة له قدمته
استيعاب من الذهبي عرصهم يف املسلمون يَخجل فلم البرشي، العقل تقدم إىل األول الدافع
العالم، فهم إىل لهم انطالق نقطة ذلك يف كان بل عهًدا، منهم األقدم األخرى الثقافات علوم
كتبًا بوصِفها — وتدريسها اإلسالمية الكتب أمهات ترجمة من األوروبيون يَخجل ولم
نفس أن ذلك من واألهمُّ الحديث. العرص مطلع خالل جامعاتهم أعظم يف — مقررة
تجد الحارضال عرصنا يف «الدخيلة» الثقافات عن االبتعاد إىل تدعونا التي تة امُلتزمِّ العقول
أو لرتاثه تنكَّر قد بأنه الغرب تُعريِّ وال يَعيبُهم، ما اإلسالمي العلم إزاء األوروبي مسلك يف
إذن فهي املسلمني، علوم من يَديه بكلتا اغرتف عندما األصلية هويته عن وانسلخ ألصوله،
نحن نكون حني وتُنكرها نُعطي، الذين نحن نكون عندما الثقافات تفاعل بقيمة تَعرتف
حدث. أينما للبرشية نفع مصدر وهو الحالتني، كلتا يف واحد التفاعل هذا أنَّ مع اآلخذين،

العرصالحديث (3)

العصور يف السائد التفكري أسلوب من بأوروبا االنتقال إىل أدَّت متعدِّدة عوامل تضافرت
يتعلَّق داخليٍّا، العوامل هذه بعض وكان الحديث، العلمي التفكري أسلوب إىل الوسطى
مارَستْه الذي اإليجابي كالتأثري خارجيٍّا، اآلخر وبعضه ذاته، األوروبي املجتمع ببناء
عن نتحدث أن الكتاب هذا يف تنا مهمَّ ِمن وليس األوروبي، العقل عىل اإلسالمية الحضارة
التغيري بها وأعني النهائية؛ حصيلتها هو يُهمنا ما إن بل تفصيًال، أو إجماًال العوامل هذه
مفهوم من الحديث العرص أسَقطها التي العنارص أعني ذاته، العلم مفهوم عىل طرأ الذي

املفهوم. هذا إىل أضاَفها التي وتلك السابقة، العصور يف العلم
لم للعلم الحديث املفهوم أن الفرتة هذه يف الباحث انتباه تسرتعي التي األمور وِمن
ولعلَّ األهمية، عظيم بدور الفالسفة فيه أسهم لقد بل وحدهم، العلماء أيدي عىل يتشكَّل
العرص هذا عىل يصدق ما بقدر فرتٍة أية عىل يصدق ال للعرص مرآة الفلسفة بأن القول
تمام واضحة العرصرؤية ذلك لفالسفة كانت إذ الحديث؛ األوروبي العلم عصور من األول
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من البرشي العقل إليه يحتاج ما تُدرك اذة النفَّ بصريتهم وكانت العلم، مُلتطلبات الوضوح
جديد. عرص إىل ينتقل حتى للتفكري وطرق للبحث مناهج

إىل يَدعون العرص ذلك فالسفة فيه كان الذي الوقت نفس يف أنه ا حقٍّ الغريب ومن
الفلسفة، عن بعيًدا الحاسمة خطواته يَخطو ذاته العلم كان العلم، من جديد نوع قيام
للعلم الفالسفة س تحمُّ أنَّ وهلة ألول إلينا يُخيَّل إذ صارخة، مفارقة هذا يف تبدو وقد
حقيقة ولكن والعلم، الفلسفة بني والتداخل التحالُف من مزيد إىل يؤدي أن بدَّ ال كان
ظهر فقد واعية؛ عملية بدايتها يف تكن لم الفلسفة عن العلم انفصال عملية أن هي األمر
عىل الفلسفة دأبََت التي تلك عن مختلفة فكرية أساليب يستخدم املعرفة، من جديد نوع
يزال ال كان — هذا الواضح تميُّزه برغم — النوع هذا ولكنَّ الحني، ذلك حتى استخدامها
أطلقوا — ذاته نيوتن ومنهم — العرص ذلك علماء من الكثري إنَّ إذ «فلسفة»؛ يُسمى
ولكنَّ الرئيسية، أبحاثهم عناوين عىل الطبيعية» «الفلسفة أو التجريبية» «الفلسفة اسم
للعيان، ظاهًرا أصبح والعلمية الفلسفية البحث طريقتَي بني التميُّز أن األثر يف املهم
فئة أصبَحت — ا تامٍّ استقالًال تفكريهم يف الفالسفة عن املستقلني — «العلماء» فئة وأنَّ
وجه يف حائًال يقفون أنفسهم الفالسفة يكن ولم يوم، بعد يوًما نفوذها يزداد معروفة،
ُمخِلصون دعاة أنهم عىل أنفسهم إىل وينظرون عليه، عون يُشجِّ كانوا بل االستقالل، هذا
السابقة؛ العصور تعرفه لم والعالم الفيلسوف بني للعالقة جديًدا وضًعا ذلك وكان للعلم،
مهمة عاتقه عىل يأخذ الذي ذاته هو أنه عىل ال نفسه، إىل ينظر الفيلسوف أصبح إذ
الذي هو أنه عىل بل األمام، إىل ودفعها املجاالت كافة يف البرشية املعرفة نطاق توسيع
إنه أي عنه؛ مستقلون آخرون أشخاص به يقوم الذي للعمل الفكري «األساس» يضع

فحسب. «منظِّرها» هو بل املعرفة «خالق» هو ليس
أعظم Francis Bacon بيكون» «فرانسيس الكبري اإلنجليزي الفيلسوف كان ولقد
يسخر فهو ا؛ تامٍّ استقالًال الفلسفة عن العلم فيها يستقلُّ التي الجديدة النظرة هذه دعاة
باستطاعتهم أن رون يتصوَّ كانوا الذين والوسطى القديمة العصور فالسفة ادعاءات من
العاجية األبراج مفكري ويُهاجم وحده، النظري ل بالتأمُّ الكربى العالم مشكالت حلَّ
مجموعة باستخدام الطبيعة وراء وما الطبيعة فهم عىل قادرون أنهم يعتقدون الذين
هذه إليه لُهم تُوصِّ ما أن ويظنون برباعة، بها يتالعبون التي اللفظية االستدالالت من
إجراء إىل بيكون يدعونا ذلك مقابل ويف واقعة. حقيقة يكون أن بد ال اللفظية األالعيب
وتسجيلها وقائعها مالحظة يف وعقولنا نا حواسِّ واستخدام الطبيعة، مع مبارش حوار
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بيننا القدماء وَضعه الذي اع الخدَّ اللفظي الحاجز هذا إزالة برضورة ويُنادي بأمانة،
عىل املبارشة األسئلة طرح يف تكون إنما الصحيحة املعرفة أن ويُؤكِّد العالم، حقائق وبني
سمات أهمِّ من ِسَمة بيكون حدَّد وهكذا األلفاظ. عالم داخل التقوقع من بدًال الطبيعة،
بدًال تجريبيٍّا، ومشاهدتها الظواهر مالحظة عىل االعتماد وهي الحديث؛ العلمي التفكري

عنها. «بالكالم» االكتفاء من
ال التفكري هذا أنَّ علمي، تفكري كل يف أهميتها بيكون أكَّد التي األخرى السمات وِمن
الزائد الطموح وراء يَنساق وال القديمة، الفلسفات تفعل كانت كما التعميم، إىل يُسارع
الطابع ذات الكربى األسئلة عن إجابات تقديم عىل قادر أنه فيلسوف لكلِّ ر يُصوِّ الذي
أشد — رأيه يف — العلمي التفكري إنَّ بل إلخ. … وغاياته ومصريه العالم أصل مثل العام؛
جزئية حقيقة من بثقة وينتقل محدودة، أهداًفا لنفسه يضع فهو بكثري؛ ذلك من تواضًعا
الحقائق تَسمح ما وبقدر شديد، بحذر إال أبحاثه نتائج م يُعمِّ وال أخرى، جزئية حقيقة إىل
عىل بالتدريج املعرفة بناء يعلو الجزئية الحقائق هذه مجموع ومن فحسب، املوجودة
— الواحد الجيل خالل — بينهم فيما يتقاَسمون الذين العلماء، من الكبرية األعداد أيدي
السابق، الجيل انتهى حيث من منهم جديد جيل كل يبدأ والذين حلها، املطلوب املشكالت
العلمي للعمل أساًسا ص التخصُّ فيه أصبح الذي عرصنا يف — اليوم تبدو قد كلها وتلك
أساليب إىل بالقياس جديًدا شيئًا كانت بيكون عرص يف ولكنها بها، مسلًَّما بديهيات —
كاملة، الحقيقة لنفسه يحتكر أنه يتصور منهم واحد كلُّ كان الذين السابقني، الفالسفة

واحد. لعقل ف تتكشَّ أن يُمكن كلها البرشية املعرفة أن ويعتقد
علم كل قابليُة العلم مفهوم إىل بيكون أضافها التي الهامة الصفات من كان ولقد
هو بيكون أن غري بوضوح، اإلسالمي العلم يف قبل من ماثلة رأيناها صفة وتلك للتطبيق،
العلم أن حني فعىل نطاق؛ أوسع عىل الغربي العالم يف نرشها يف الفضل إليه يرجع الذي
العلمي التطبيق يقبل ال الذي العلم أن يؤكِّد بيكون نجد املعرفة، ألجل معرفة كان القديم
كان ولكنه متطرًفا، موقًفا هذا كان وربما علًما، ى يُسمَّ أن يستحق ال الصور من بصورة
اليونانيون الفالسفة عرَّفه كما البحت، النظري العلم يف املضاد التطرف ملواجهة رضوريٍّا
التطبيق. نطاق وتدخل املادي الواقع مجال من تقرتب معرفة أية يَزدرون كانوا الذين
بموضوعات تتَّصل التي العلوم من كبري عدد لَقبول الناس أذهان بيكون هيَّأ وهكذا
الطعام صنع وكيفية «التغذية» بحث إىل الدعوة إىل األمر به ووصل «مادية»، «أرضية»
مريرة. سخرية اليونانيني من يَلقى بأن خليًقا كان أمر وهو علمية، أسس عىل وحفظه
كان وإذا عليها. وُمسيِطًرا للطبيعة سيًدا اإلنسان يجعل أن هو بيكون عند العلم فهدُف
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«لقد عرش: التاسع القرن يف رصيحة بعبارات مرة ألول قال الذي هو ماركس كارل
فمن تغيريه.» هو املهم ولكن شتى، أنحاء عىل العالم تفسري عىل اآلن حتى الفكر اقترص
كان أنه أولهما لسببنَي؛ وذلك كلها؛ بيكون لفلسفة شعاًرا تصلح العبارة هذه أن املؤكد
كان أنه وثانيهما السابقني. الفالسفة عند الخالص النظري لالتجاه شديًدا ناقًدا بدوره
العالم لتغيري وسيلًة — علمية أم كانت فلسفية — املعرفة تكون أن إىل حماسة بكل يدعو
األساس — األمر واقع يف — هي هذه بيكون دعوة وكانت عليه، اإلنسان سيطرة وتحقيق

التالية. القرون يف والتكنولوجيا العلم بني التقاُرب حركة عليه ارتكزت الذي الفكري
لها كان هامة معان من العلم مفهوم إىل أضافه ما كل من بالرغم — بيكون أن عىل
من واحد جانب عىل إال اهتمامه يُركِّز لم — العلمية للَمعرفة التايل التطور يف األثر أبلغ
واستخالص وتسجيلها الظواهر ُمشاَهدة عىل املبني التجريبي الجانب وهو العلم، جوانب
األهمية، عظيم جانب — شك بغري — وهذا والتجربة، الدقيقة املالحظة طريق عن أسبابها
تَعرف تكن لم والتي بيكون، عاشها التي التاريخية الفرتة ضوء يف إليه نظرنا إذا وخاصة
الحكماء أفواه من إال املعرفة تستخلص تكن ولم الكتب، يف ن املدوَّ العلم إال ذلك قبل
ًسا ُمتحمِّ — جديًدا ميدانًا يَستكشف رائد كلِّ شأن شأنه — بيكون كان وهكذا األقدمني.
املالحظة عىل يرتكز والذي العلم، عن لنفسه كوَّنه الذي التصور لذلك التحمس أشد
جوانب من واحد جانب سوى — قلنا كما — يكن لم هذا ولكن املبارشة، والتجربة
املالحظة إىل احتياجه جانب إىل الدقيقة، الرياضية الصياغة إىل يحتاج العلم إن إذ العلم؛

وتجاربها. الحواس بمالحظات له شأن ال عقيل علم والرياضة والتجربة،
الجانب هذا أهمية أكد الذي هو Descartes «ديكارت» الفرنيس الفيلسوف كان ولقد
االتجاه هذا يف بدوره وتطرَّف العلمي، للعمل — العقيل الريايض الجانب أعني — اآلخر
يف الباحث مهمة عن تختلف ال — املجاالت مختلف يف — العالم مهمة أن ر تصوَّ حتى
يضعها الوضوح، كل واضحة مقدمات عىل ترتتب التي النتائج بدقة يَستنبط إذ الهندسة؛
ارتكز الذي امُلربِّر وكان تالية، معرفة لكل متينًا أساًسا تَصلُح بأنها موقن وهو العقل
الدقة نموذج هو بل العلوم، أدقُّ الريايض العلم أن هو هذا، تأكيده يف ديكارت عليه
مستوى إىل — امليادين من ميدان أي يف — معارفنا تَصَل أن شئنا فإذا تفكري، كل يف
يف الباحثون اعتاد الذي النموذج هذا نَتبع أن لنا بد ال كان العلم، باسم الجديرة الدقة
مثًال علمهم يجعلوا أن من بفضله تَمكَّنوا والذي العصور، أقدم منذ يتبعوه أن الرياضيات

العقيل. لليقني أعىل
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األذهان نبَّها قد الحديث، العرص مطلع يف ظَهرا اللذَين الفيلسوفني هذين فإن وهكذا
وأعني التالية؛ تطوراته خالل عليهما يرتكز الحديث العلم أصبح اللذين الجانبني إىل
بطريقة الواقع هذا قوانني صياغة عىل والقدرة جهة، من للواقع األمينة املالحظة بهما
وعىل — العرص ذلك يف الكبار العلماء أن بالذكر الجدير وِمن أخرى. جهة من رياضية
قد يكونوا أن دون — لوا توصَّ قد — «Galileo «جاليليو العظيم اإليطايل العالم رأسهم
العلمي؛ البحث لطريقة الحقيقية الطبيعة إىل — مباًرشا اتصاًال الفالسفة بهؤالء اتصلوا
ويتحقق التجارب يُْجِري — األجسام سقوط مثل لقانون إثباته يف — جاليليو كان إذ
أو رياضية معادلة شكل يتَّخذ بقانون إليها يتوصل التي النتيجة عن يُعربِّ ثم أوًال، منها
يف الكبريين الفيلسوَفني تفكري نتائج بني العلماء هؤالء جمع وهكذا إلخ. … حسابية نسبة
يستطيع ال اللذَين الجناَحني بني االتزان تحقيق من وتمكَّنوا تلقائية، بطريقة العرص ذلك
الرياضية والصيغة جهة، من والتجربة املالحظة بهما وأعني مًعا، بهما إال التحليق العلم

أخرى. جهة من
العرص أوائل منذ العلم مفهوم إىل أُضيفت التي الهامة العنارص من فإن وأخريًا
َمْن أول من كان بيكون أن إىل قبل من أَرشنا الذي للعلم، الجماعي الطابع ذلك الحديث:
تسوُد كانت بل فردي، جهد العلم بأن مؤمنني يكونوا لم الحديث العرص فعلماء إليه، نبهوا
أخذ الفلسفة، عن مستقالٍّ نشاًطا العلم أصبح أن ومنذ الفريق»، «روح بدايته منذ عمَلهم
نوٍع إىل لوا توصَّ أنهم أدركوا الحقيقة عن الباحثني ألنَّ بالتدريج؛ يتزايد به امُلشتغلني عدد
فردية محاوالت مجرَّد وليس جيل، إىل جيٍل من ع والتوسُّ للنمو قابل املعرفة من آخر
يف العلماء وكان جديد. من أخرى محاولة تبدأ لكي تَنطِفئ ثم صاحبها حياة خالل تلمع
أن اتَّضح ما رسعان ولكن الرسائل، طريق عن املعرفة تبادل يف أهدافهم قون يُحقِّ البداية
األخرى العقول لنقد وإخضاعها املعرفة بنرش يسمح ال بطيء أسلوب املتباَدلة الرسائل
يف رسالتني أو رسالة بتبادل إال للعلماء تسمح العرص ذلك ظروف تكن لم إذ وتحليلها؛
بدأ هنا ومن باستمرار، يتزايد العلمية األبحاث عدد كان فقد أخرى جهة ومن كله. العام
العلماء فيها يتبادل علمية جمعيات إنشاء يف — البرشية تاريخ يف مرة ألول — التفكري

مرسومة. لخطط وفًقا بينهم فيما العلمي العمل مون ويُقسِّ وآراءهم، أبحاثهم
التي هي ِعلمية جمعية أول إنَّ القول: يُمكن الخالصة، التاريخية الوجهة ومن
(وتعني: Academia de Cimento باسم ١٦٥٧ عام بإيطاليا فلورنسة يف أُنِْشئَت
ُمقوِّماتها بكل العلمية للجمعيات الحقيقية البداية ولكن العلمية)، التجربة أكاديمية
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ذلك ومنذ ،١٦٦٢ عام (Royal Society) لندن يف املَلكية الجمعية هي كانت الحديثة
ثم ،١٦٦٦ عام باريس يف الفرنسية األكاديمية فأُنِْشئَت برسعة، الجمعيات تعاقبت الحني

.١٧٤٤ عام برلني وأكاديمية ١٧٢٩ عام الروسية بطرسبورج سان أكاديمية
والتخطيط الجماعي العمل مبدأ ق يتحقَّ لم الرائدة العلمية الجمعيات هذه وبفضل
عىل وإنفاقها للعلماء الدولة رعاية مبدأ دعم قد إنشاءها إن بل فحسب، العلم يف املنظَّم
العلمي البحث نفقات وأن سيما ال املبدأ، هذا من كثريًا أفاد العلم أن املؤكد ومن أبحاثهم.
إذ للعلماء، رعايتها من هامة فوائد اكتسبت بدورها الدول أن كما ُمستِمر، تزايُد يف كانت
التي البحوث بإجراء تُكلفهم كانت كما املعنوي، للفخر مبعثًا علمائها نجاح يف تجد كانت
املبدأ هذا أن بعد فيما نرى وسوف والعسكرية، االقتصادية أهدافها تحقيق يف تفيدها

حدين. ذا خطريًا سالًحا الحارض عرصنا يف أصبح قد ذاته
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والتكنولوجيا العلم

لن البرشي التاريخ عصور عرب بإيجاز هنا ها نتتبَّعها التي العلمي التفكري رحلة يف
العالقة عن قليلة صفحات القارئ إىل قدَّمنا إذا إال الحارض العرص إىل ننتقل أن نستطيع
الرضبني هذين بني التداخل ألن ذلك البرشية؛ امَلعرفة عصور طوال والتكنولوجيا العلم بني
من غريه عن بالذات هذا عرصنا بها يتميَّز جديدة، ظاهرة أساسه يف هو النشاط من
مرحلته يف للعلم املميِّزة األساسية السمة هي إنها قلنا إذا ُمباِلغني نكون ال بحيث العصور،
التكنولوجيا معنى عىل — رسيعة ملحة يف — الضوء نُلِقي أن لزاًما كان هنا ومن الراهنة.

الحارض. عرصنا حتى األوىل مراحله منذ بالعلم وِصَلتها
أن يظنون يجعلهم حديثًا رنينًا — الناس من كثري عند — التكنولوجيا لكلمة إن
الحديثة املخرتعات هي التكنولوجيا وأن قريب، عرص يف إال التكنولوجيا يَعرف لم العاَلم
العرشين، القرن يف وخاصًة الحديث العرص يف البرشية الحياة معالم ت غريَّ التي الراقية
أما ذاته، اللفظ هو كله املوضوع هذا يف الحديث الوحيد اليشء أن هو األمر واقع ولكن
وبني التكنولوجيا بني نربط أن الخطأ ومن اإلنسان، قدم قديمة فهي نفسها الظاهرة
بدأ طويل تطور يف املراحل آِخر تكون أن تعدو ال املخرتعات هذه ألن الحديثة؛ املخرتعات

البرشي. الوعي فجر منذ
معنى هو التكنولوجيا تعريف يُحاول حني اإلنسان ذهن عىل يطرأ معنًى وأول
يف النظرية املعرفة لهذه تطبيق والتكنولوجيا نظرية، معرفة فالحلم العميل، التطبيق
تطبيق أنه نقصد كنا إذا التطبيق؟ يَنَْصبُّ يشء أي عىل ولكن البرشي، العمل مجال
سنرى كما — التكنولوجيا إن إذ حديث؛ معنًى بدوره هذا فإن النظرية، الِعلمية للمعرفة
إنَّها نقول: أن واألصح تاريخها، من األكرب الجزء طوال العلم عىل ُمرتِكزة تكن لم —
يشء فهي — الجهد وبذل الفعل ميدان — العميل امليدان إىل تنتمي أنها بمعنى تطبيقية
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قد والرأس اليد بني الصلة كانت وإن الرأس، أو باملخ يَرتِبط مما أكثر باليد يرتبط
الحارض. عرصنا يف الوثوق كل وثيقة أصبَحت

العمل يف تُستخَدم وسيلة أنها هو التكنولوجيا كلمة تُثريه الذي الثاني واملعنى
يف تُساعده بأدواٍت يستعني اإلنسان كان البرشي التاريخ عصور أقدم فمنذ البرشي،
وربطها املعدن أو الحجر من قطعة فتهذيب التكنولوجيا، اسم تستحق أدوات وهي عمله،
هو األرض لتقليب أو األشجار لقطع فأًسا واستخدامها شجرة جذع من خشبية بقطعة
كان املعادن صهر يف أو التدفئة يف أو الطهي يف النار واستخدام التكنولوجيا، من نوع
العرص إىل بالنسبة أهميته إنَّ بل عرصه، إىل بالنسبة األهمية عظيم تكنولوجيٍّا كشًفا
الحارض، عرصنا إىل بالنسبة الذرية الطاقة أهمية بكثري تَُفوق فيه، ظهر الذي البدائي
كان األعداء، محاربة أو األشخاص انتقال أو البضائع نقل عملية لتيسري العجلة واخرتاع

هذه. أيامنا يف الطائرات اخرتاع عن أهمية يقلُّ ال تكنولوجيٍّا انقالبًا عرصه يف
وقواه أعضائه إىل باإلضافة — بأعماله للقيام به يستعني اإلنسان كان ما فكلُّ وإذن
يُضيفها التي الوسائل هذه عالقة ما ولكن تكنولوجيا. يُسمى أن يَستِحق — الجسمية
إنها ذاته؟ البرشي بالجسم — أعماله إنجاز عىل تساعده لكي — جسمه إىل اإلنسان
أم الجسم لهذا مناِظَرة هي هل للجسم؟ امتداًدا تُعدُّ معنًى بأي ولكن له، امتداد َقطًعا
لديه ما تُكمل عمله أداء يف اإلنسان بها يستعني التي الوسائل أن يف جدال ال له؟ لة ُمكمِّ
أداء عىل وتُساعدها تُكملها ولكنها البرشية، الذراع أو اليد تماثل ال فالفأس قدرات؛ من
أرجل عن العام وطابعها شكلها يف البُعد كل بعيدة والعجلة الكفاءة. من بمزيد عملها
الهدف هذا وتحقق آخر، إىل مكاٍن من االنتقال يف األرجل هذه محل تحلُّ ولكنها اإلنسان،
اإلنسان تُِعني بدورها ولكنها أصًال، اإلنسان عند لها نظري ال والنار الفعالية. من بمزيد
آخر عنرص إىل نصل وهكذا وحدها. الجسمية بقواه أدائها عن يَعجز أعمال أداء عىل
من ينقصه ما لتكملة اإلنسان بها يستعني التي الوسائل أنها هو التكنولوجيا؛ معنى يف

والقدرات. القوى
إىل نُنبِّه أن الواجب فمن اإلنسان، قدرات يف النقص تكملة عن تحدثنا قد دمنا وما
العامل أن ذلك ومعنى عرص. كل لظروف تبًعا ومداه طبيعته يف يتغري النقص هذا أن
يف أنه ذلك عىل دليل وأوَضُح املطلوبة، التكنولوجيا مستوى تحديد يف دور له االجتماعي
العبيد عمل قوة وجود إىل نظًرا — رضورية امليكانيكية اآلالت فيها تكن لم التي العصور
مع اآلالت، تكنولوجيا تَظهر لم — البرشية» «اآلالت بدور يقومون كانوا الذين اء األرقَّ أو
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أنواع بعض ُصنِع إىل اإلنسان توصيل عىل قادرًة كانت العرص ذلك يف الِعلمية املعرفة أن
اآلالت أنواع بعض صنَع قد — املشهور اليوناني العاِلم — فأرشميدس األقل؛ عىل اآلالت
بل اإلنسان، بها يلهو «لعب» أنها عىل يُعاملها كان ولكنه أوتوماتيكية، بطريقة تسري التي
يعيش كان الذي العرص يف املجتمع ظروف ألنَّ أبحاثه؛ يف إليها اإلشارة من يخجل كان
يُحاول لم اآلالت إنتاج بطريقة معرفته مع فإنه وهكذا آالت. وجود تتطلَّب تكن لم فيه
إىل املجتمع فيه احتاج الذي العرص ويف الجاد. البرشي العمل ميدان يف بها يستعني أن
بهذه االقتناع يف صعوبة يجد القارئ كان وإذا بالفعل، اآللة ظَهرت العمل، ميدان يف اآللة
أن فليتذكَّر استيعابها، العقل عىل يصعب درجة إىل ًدا معقَّ املوضوع يجد أو الحقيقة،
وهذا االخرتاع.» أم «الحاجة به: وأعني العربية، لغتنا يف كلنا نستخدمه بسيًطا مثًال هناك
أن عىل موجزة عبارة يف يدلُّ فهو املوضوع؛ هذا يف قبل من قلناه ما كل ن يتضمَّ املثل
أن وعىل املجتمع، حاجات وبني عرص أي يف التكنولوجيا مستوى بني وثيًقا ارتباًطا هناك
العنرص عن يُعرب إنه أي لظهوره؛ مهيَّأة االجتماعية الظروف كانت إذا إال يظهر ال االخرتاع
تظهر التكنولوجيا أن به وأعني االجتماعي، البُعد أي التكنولوجيا؛ معنى يف واألخري الرابع

تطوره. مراحل من معينة مرحلة يف املجتمع به يشعر نقًصا تسدَّ لكي
األدوات بأنها التكنولوجيا نُعرِّف أن نستطيع كلها العنارص هذه بني وبالجمع
عمله يف اإلنسان بها يستعني والتي تطبيقية، عملية ألغراض تُستخَدم التي الوسائل أو
ومرحلته االجتماعية ظروفه إطار يف تظهر التي الحاجات تلك وتلبية وقدراته، ُقواه إلكمال

الخاصة.1 التاريخية
عرص أي يف التكنولوجيا مستوى بني وثيقة ِصلة وجود عن تحدثنا قد ُدمنا وما
العوامل من واحًدا العلم يُعد هل نتساءل: أن واجبنا فمن العرص، ذلك يف املجتمع وحاجات
يحلَّ لكي معنيَّ تكنولوجي اخرتاع إىل يحتاج قد املجتمع إن املجتمع؟ حاجات تُحدِّد التي
ضمن دائًما العلم يدخل هل ولكن بالصناعة، أو يدوية بحرفة أو بالزراعة تتعلق مشكلة
وبعبارة حلِّها؟ إىل التكنولوجيا توجيه ويف املشكلة، هذه تحديد يف تتحكَّم التي العنارص

عصورها؟ جميع يف بالتكنولوجيا مرتبًطا العلم كان هل أوضح:
املختلفة العصور عرب لإلنسان التكنولوجي التطور عىل املرء يلقيها نظرة أبسط إن
ذكرنا قد كنا وإذا العهد، حديثة ظاهرة والتكنولوجيا العلم بني الوثيق االتصال بأن تُقنعه
اإلنسان، تاريخ يمتد ما بقدر تمتدُّ وأنها القدم، يف موغلة ظاهرة التكنولوجيا أن قبل من
مستقل نحو عىل تسري التاريخ هذا من األكرب الجزء طوال كانت أنها ندرك أن فينبغي

عليه. معتمدة تكون أن دون وتتطور العلم، عن
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القديمة، العصور يف تكنولوجية واخرتاعات كشوف من اإلنسان إليه َل توصَّ ما فكلُّ
مراحل إىل تُقسم التاريخ قبل ما عصور أن نَعلم ونحن العلم، عن بمعزل ق تحقَّ قد
عن الواقع يف تُعربِّ املراحل وهذه الحديدي، والعرص والربونزي الحجري كالعرص كربى
املستخدمة األدوات أهم كانت الحجري العرص ففي عرص؛ كل يف التكنولوجيا مستوى
من االنتقال أن املؤكد ومن … جرٍّا وهلم الحجر، من مصنوعة عمله يف اإلنسان ملساعدة
قدرة إن إذ القديمة؛ العصور بمقاييس هائل تكنولوجي تطور عن يُعربِّ آخر إىل عرص
ألغراض النار استخدام يف كبريًا تقدًما تعني مثًال كالحديد معدٍن استخدام عىل اإلنسان
هذه ولكن إلخ، … املصهور الحديد تشكيل ويف األرض من الخام استخراج ويف الصناعة
يكونوا ولم علماء، يكونوا لم بها قاموا فالذين بيشء؛ للعلم تدين تكن لم كلها التطورات
جديد، اخرتاع إىل ل التوصُّ تطبيقها لهم فأتاح طبقوها ثم معيَّنة علمية نظريات درسوا قد
تجاربهم من إليها وأضافوا جيل، بعد جيًال خرباتهم توارثوا مَهرة، ُصنَّاًعا هؤالء كان بل
يَستغِرق آخر إىل عرص من االنتقال جعل مما شديد ببطء صنعتهم فتطورت الخاصة
مبدأ كان بل الدراسة، هو عملهم يف امُلتحكِّم املبدأ يكن لم ذلك وخالل السنني، آالف
تُصيب، التي املحاولة إن بحيث األحيان؛ من كثري يف العشوائية والتجربة والخطأ امُلحاولة
يف حاسمة كشوًفا فإن وهكذا جيل، إىل جيل من تُتناقل بالعالقة، تَنجح التي والتجربة
مستقل نحو عىل تحقيقها تمَّ والسفينة والعجلة والنسيج والخزف كالنار البرشية تاريخ

العلم.2 عن تماًما
بعض يف التكنولوجيا فيه ُطوِّرت الذي القديم اليوناني العرص عىل أيًضا ذلك ويَنطبق
ذلك إىل نظًرا حدًة ازداد قد االنفصال هذا إن بل العلم. عن منفصلة ظلَّت ولكنها امليادين،
العلم أن وهو به، كون يتمسَّ كانوا اليونانيِّني أن قبل من ذكرنا الذي للعلم الخاص الفهم
أيَّة تحقيق إىل يتجه وال اإلنساني، العقل لدى االستطالع حب إرضاء يستهدف نظري جهد
العرص وأوائل بل — واإلسالمية األوروبية الوسطى العصور فإن وباملثل عملية. أغراض
فاخرتاع ِعلمي، أساس عىل مبنيَّة تكن لم هامة تكنولوجية كشوًفا شهدت قد — الحديث
والثقافة، العلم مجرى ت غريَّ التي والطباعة الحروب، يف حاسم تأثري له كان الذي البارود
الحياة وتفاصيل الشاسع الكون أبعاد لإلنسان كشفت التي واملقرِّبة ة امُلكربِّ والعدسات
بنظرية عملهم يف يَسرتِشدون ال مَهرة، ُصنَّاع أيدي عىل ت تمَّ الكشوف هذه كلُّ الدقيقة؛
وحدسهم باجتهادهم إليها يُضيفونه وبما خربات، من تواَرثُوه بما يستعينون بل علمية،

االخرتاعات. هذه إىل ة امللحَّ املجتمع حاجة من يَستشعرونه وبما الشخيص،
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الفرتة، هذه طوال العلم يف تؤثر كانت التي هي التكنولوجيا إنَّ لقلنا: الدقة شئنا ولو
الطريق. لها يمهد تكنولوجي تقدم يسبقها كان الكشف مراحل من هامة مرحلة فكل
الذين الصناع وأن بالعلم، متعلقة ألسباب يحدث لم التكنولوجي التقدم هذا أن وصحيح
علمي تأثري من عملهم عىل يرتتب أن يمكن عما فكرة أدنى أذهانهم يف تكن لم قوه حقَّ
التكنولوجية، بالكشوف — وعي بغري أو وعي عن — يتأثرون كانوا العلماء ولكن الِحق،
كما — اليوناني العلم أن ذلك عىل والدليل النظرية، ألبحاثهم منطلًقا منها ويتخذون
الحضارات لدى تراكمت التي التكنولوجية الخربات لتلك بالكثري يَدين — قبل من ذكرنا
هذا ولوال والتفكري، للتأمل قويٍّا حافًزا النظري العالم أعطت والتي القديمة، الرشقية
إنجازاته ق يُحقِّ أن النظري اليوناني العلم استطاع ملا العملية املعارف من الضخم الرتاكم
العلم ظهور فيها بدأ التي الفرتة عن يقال أن يُمكن هذا ومثل الوجيزة. الفرتة تلك يف هذه
خاملة فرتة تكن لم األوروبية الوسطى العصور إنَّ إذ النهضة؛ عرص يف الحديث األوروبي
الحاسمة األهمية ذات االخرتاعات من مجموعة فيها ظهرت بل التكنولوجية، الوجهة من
فرتة خالل األوروبي للعلم املتالحق والتقدُّم املفاجئ االنبثاق يف كبري دور لها كان التي

وجيزة.
الساعة من (بدًال ميكانيكيٍّا جهاًزا تُصبح بحيث الساعة تطوير أن مثًال املؤكد فِمن
كثرية علوم يف كبري دور له كان بدقة، الوقت عىل يدلُّ املائية) أو الشمسية أو الرملية
طواحني فإن كذلك دقيق، توقيت باستخدام إال تجاربها أو مالحظاتها إجراء يستحيل
ظهور عىل ساَعدت قد — الوسطى العصور يف ملحوًظا ًما تقدُّ أحَرزت التي — واملاء الهواء
أما الحديث. العلم تاريخ من األوىل املرحلة يف وأدقها العلوم أهم كان الذي امليكانيكا علم
جاليليو استخدمه الذي التلسكوب إنَّ إذ حاسًما؛ العلمي تأثريه كان فقد العدسات كشف
فإن وباملثل والطبيعة، الفلك ميدان يف النظرية العلمية أبحاثه يف األهمية عظيمة أداة كان
لديهم تكن لم — العدسات صقل يف بارعني ُصناع أيدي عىل تمَّ الذي امليكروسكوب ظهور
الدقيقة، الصغرية األحياء عالم كشف عىل آخرين علماء ساَعد قد — كافية علمية خربة
علمي منهج ذات دراسة بوصِفه األحياء علم ظهور إن مبالغة دون القول يُمكن بحيث

يشء. كل قبل التكنولوجي الكشف هذا إىل يرجع راسخ
بيشء، للعلم تدين التكنولوجيا تكن لم البرشية تاريخ من األكرب الجزء فطوال وإذن
علم أنه فيها ر يُتصوَّ كان التي الفرتات تلك يف حتى بالكثري، لها املدين هو العلم كان بل
حتى استمرَّ قد الوضع هذا إن القول: ويُمكن وحده. العقل عن منبثق خالص نظري
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جزء طوال معيَّنة مجاالت يف قائًما ظلَّ بل عرش، الثامن القرن يف الصناعية الثورة عرص
عرش. التاسع القرن من كبري

العلم يف الحديث العرص بداية منذ املجال هذا يف يظهر بدأ قد كان جديًدا شيئًا ولكنَّ
الجديد اليشء هذا يأِت ولم عرش، السابع أو عرش السادس القرن منذ أعني األوروبي،
الحارض عرصنا يف له أصبح ر تطوُّ يف البدء نقطة كان ولكنه البداية، يف واضحة بنتائج
لألغراض العلم استخدام يف التفكري هو الجديد اليشء هذا اإلنسان، حياة يف عظمى أهمية
الفعال، تدريبه أو الشخصية لرباعة التكنولوجية الكشوف تُرتَك ال بحيث التكنولوجية،
اإلنجليزي الفيلسوف أن قبل من ذكرنا ولقد مؤكَّدة. علمية نظرية عىل تَعتمد وإنما
يكون ال العلم، من جديد نَوع إىل دعا امليدان، هذا يف رائًدا كان بيكون» «فرانسيس
عىل اإلنسان سيطرة تحقيق هدُفه يكون بل البرشي، للعقل النظري الطموح إرضاء هدفه
التي — هذه بيكون دعوة أن وصحيح حياته. وإسعاد لخدمِته قواها وتسخري الطبيعة،
إال كاملة ثمارها تؤِت لم — عرش السابع وأوائل عرش السادس القرن أواخر يف ظهرت
جديد فهٍم ونحو جديد، عرص نحو االنطالق نقطة ولكنها وفاته، من أكثر أو قرنني بعد

بالتكنولوجيا. وعالقته العلم لوظيفة
املَلكية الجمعية إنشاء عىل اإلنجليز زت حفَّ التي هي هذه بيكون دعوة كانت ولقد
هذا يف حاسًما كان بيكون تأثري أن يُثِبت ومما قبل، من أوَضحناه الذي النحو عىل للعلوم
مما األصل طبق صورة تكون تكاد لنفسها الجمعية هذه وضَعتْها التي األهداف أن املجال
بارزة مكانة يحتلُّ التطبيقي أو العلمي الجانب وكان كتاباته. يف بيكون إليه دعا أن سبق
بعض الحظ فقد األوىل؛ مراحلها منذ الجمعية هذه أعضاء بها قام التي األبحاث وسط
حوايل حلَّ تستهدف بحوثًا األوىل األربع سنواتها خالل أجرت قد الجمعية أن الباحثني
التعدين صناعة يف عملية تطبيقات لها مائتان املشكالت هذه بني ومن مشكلة، ثالثمائة
إنَّ إذ العرص؛ لذلك االقتصادية الحياة يف أساسيتان صناعتان وهما البحرية،3 واملالحة
امُلنتَجات. وترصيف التجارة وسيلة هي البحرية واملالحة الصناعة، أساس هو التعدين

من شخصية عبقرية مجرَّد تكن لم املسألة أن هو تأكيده يَنبغي الذي األمر ولكن
يف يعيش كان بيكون إن بل — تُنَكر ال التي أهميته العنرص لهذا كان وإن — بيكون
بوضوح، معاِلُمها تظهر أن قبل املستقبل اتجاهات فيه يكتشف أن استطاع جديد جو
اإلقطاع انهيار هو الجو هذا وكان الفكرية. لحياته رسالة إليها الدعوة من يتخذ وأن
تَعجز هائلة تكنولوجية احتياجات له رأسمايل ثم تجاري مجتمع وظهور أوروبا، يف
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الرضوري من كان وهكذا براعتهم، كانت مهما القديمة الصناع أساليب بها الوفاء عن
ربِطه طريق عن األمام إىل قوية دفعة التكنولوجي التقدم إعطاء إىل بيكون يدعو أن
كانت بل واحدة، دفعة الدعوة هذه ثمار تظهر أن املمكن من يكن ولم العلمي، بالبحث
التطبيق مجال من فيها وتقرتب العلمية، املعرفة فيها ترتاكم تمهيدية فرتة إىل حاجة يف
أطلق الذي — هذه بيكون دعوة داللة جيًدا يتأمل حني املرء ولكن بالتدريج، التكنولوجي
بمائتي الثورة هذه ظهور قبل الصناعية» الثورة «فيلسوف لقب حقٍّ عن البعض عليه
بأن سيقتنع لندن؛ يف املَلكية الجمعية تتوالها كانت التي األبحاث اتجاه وكذلك — عام
أواسط حتى الصناعي امليدان يف للعالم وريادتها بالذات إنجلرتا يف الصناعية الثورة ظهور

املصادفات. قبيل من اإلطالق عىل يكن لم عرش التاسع القرن
الذي الوقت حتى بيكون دعوة منذ انتقالية فرتة ميضِّ من بد ال كان فقد قلنا: وكما
جديد نوع ظهر الفرتة هذه وخالل والتكنولوجيا، العلم بني الوثيق التالحم فيه ق تُحقِّ
«Engineer «املهندس مهنة هو والصانع، العالم بني وسًطا موقًعا يحتلُّ ص التخصُّ من
يف يجمع وهو الحديث، العرص يف إال يظهر لم فاملهندس قبل؛ من معروفة تكن لم التي
كانت وربما تنفيذها. عىل والقدرة العملية التطبيقات فهم وبني النظرية املعرفة بني مهنته
والخربات الشخصية الرباعة أن اتضح أن بعد املَهرة، ناع الصُّ لعمل تطويًرا املهندس مهمة
الرضوري من وأن الجديد، للعرص العملية املتطلبات ملواجهة تكفي تَُعد لم امُلتواَرثة
إىل يُْسِدي أن املهندس وسع يف وكان التكنولوجي. امليدان يف الِعلمية املعارف إدخال
الخطة يحول أن له يُتيح ما العلمي الفهم من لديه كان إذ جليلة؛ خدمات العلمي البحث
تقدم عىل ساعد وبذلك مخترب، يف تُْجَرى تجربة إىل ذهنه يف العالم يرسمها التي العقلية

فعالة. مساعدة التجريبي العلم
التي الكربى التحوالت تلك الصناعية الثورة عرص يف حدثت املهندسني هؤالء يد وعىل
الحيوانات طاقة أو املائية الطاقة محلَّ البخارية الطاقة فحلَّت الحديث؛ العالم وجه ت غريَّ
الغزل عمليات وأصبحت واسع، نطاق عىل للمصانع وقوًدا الفحم واستُْخِدم مثًال)، (الخيل
ثمار تجني اإلنسانية وبدأت صغرية، فردية ورش يف ال ضخمة مصانع يف تتم والنسيج

التطبيقية. العملية والخربة العلم بني الجمع
قوة يزداد والتكنولوجيا العلم بني الجمع إىل االتجاه ذلك أخذ الحني ذلك ومنذ
يستغرق كان الذي التطور إنَّ إذ قاطع؛ بوضوح العملية فائدته ظهرت أن بعد بالتدريج،
فيه يتدخل عندما قليلة سنوات يستغرق أصبح مهرة صناع أيدي عىل السنني مئات

125



العلمي التفكري

يف اإلنتاج واكتسب شديد، ببطء إال تتجدَّد ال التي املتوارثة الخربات محلَّ ويحلُّ العلم
األساسية النظريات بني وثوًقا ازداد الذي االتحاد بفضل هائلة دافعة قوة امليادين مختلف
مشرتكة أساليب يستخدمان والتكنولوجيا العلم ميدانا أصبح لقد بل العَملية. وتطبيقاتها
ويحتلُّ متزايدة، أهمية يَكتسب أخذ العلمي البحث من جديد نوع وظهر واحدة، ولغة
عاتقه عىل يأخذ الذي التطبيقي» «البحث هو والصناعة النظري العلم بني وسًطا موقًعا
معنى وليس عمليٍّا. للتطبيق قابلة مرشوعات إىل الجديدة النظرية الكشوف تحويل مهمة
للتقدُّم النظري األساس ن تُكوِّ التي البحوث تلك أعني — «األساسية» البحوث أن هذا
ال أحًدا إنَّ إذ أهمية؛ لها تَُعد لم — الطبيعة لقوانني جديد بفهم العلماء وتزوِّد العلمي،
يف — تكنولوجي تقدم كل بل — حقيقي علمي تقدم كل دعامة هي البحوث هذه أن ينكر
العلمية األبحاث مجموع إىل التطبيقية األبحاث نسبة أن األمر يف املهم ولكن مجتمع، أي

باطِّراد. تزداد أخذت
لها التي — األساسية البحوث أن هو الحايل عرصنا يف النظر يَلفت الذي األمر ولكن
الزمنية فاملسافة إنتاجية؛ تطبيقات إىل وقت أقرص يف تتحوَّل — خالصة نظرية طبيعة
عرصنا يف حدٍّ أبعد إىل َقلَّت قد العملية تطبيقاته واكتشاف النظري البحث ظهور بني
الوصول يَستغرقها كان التي الزمنية الفرتات بني مقارنة العلماء بعض أجرى وقد الحايل،
الصناعية الثورة عرص منذ اإلنتاج ميدان يف التطبيق إىل النظري العلمي الكشف من
إىل ١٧٢٧ عام من (أي سنة ١١٢ إىل اإلنسان «احتاج ييل: ما لهم فتبنيَّ اليوم، حتى
(أي سنة ٥٦ وإىل الفوتوغرايف، التصوير عليه يَبني الذي النظري املبدأ لتطبيق (١٨٣٩
التليفون، اخرتاع إىل الخالصة العلمية النظريات من يتوصل لكي (١٨٧٦ حتى ١٨٢٠ من
(من سنة ١٥ وإىل الالسلكي، االتصال لظهور (١٩٠٢ إىل ١٨٦٧ (من سنة ٣٥ وإىل
سنوات و٦ للتلفزيون، (١٩٣٤ إىل ١٩٢٢ (من سنة و١٢ للرادار، (١٩٤٠ إىل ١٩٢٥
للرتانزيستور، (١٩٤٨–١٩٥٣) سنوات وخمس الذرية، للقنبلة (١٩٤٥ حتى ١٩٣٩ (من

املتكاملة.»4 الدوائر إلنتاج (١٩٥٩–١٩٦١) سنوات وثالث
األساس من االنتقال إليها يحتاج التي الزمنية املدة قرص أو طول أن املؤكَّد ومن
بينها من متعدِّدة عوامل عىل يتوقَّف الفعيل، االخرتاع ظهور إىل معنيَّ لَكشف النظري
أجل من يُبْذَل الذي واملال والجهد الوقت ومقدار االخرتاع، هذا إىل االجتماعية الحاجة مدى
فرتة خالل حيويٍّا مرشوًعا كان — مثًال — الذرية الُقنبلة إنتاج فمرشوع إليه؛ ل التوصُّ
ال حتى الزمن مع رهيبًا سباًقا يُمثِّل وكان موت، أو حياة مسألة كان بل قاسية، حرٍب
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مثل مجنون دكتاتور أحالم لتحقيق أداًة فيُصِبح النازيني عند الفتاك السالح هذا يَظهر
عداه ما عىل مطلقة أولوية له وأُْعِطيَت العالم، دول أغنى موارد له ُكرَِّست هنا ومن هتلر،
— الصحيح من ولكن العرشين، القرن يف الطبيعة علماء أعظم له غ وتفرَّ املرشوعات، من
كلما التطبيقية والتكنولوجيا النظري العلم بني تدريجيٍّا تضيق قة الشُّ أن — كله هذا رغم

الحارض. العرص من اقرتبنا
ع الترسُّ مشكلة هي — األحيان بعض يف — أصبحت قد هذه أيامنا يف املشكلة إنَّ بل
يف — العالم يف ذاعت وقد كافية. ِعلمية بأبحاث القيام قبل التكنولوجي التطبيق يف
تمر أن قبل تجاري نطاٍق عىل أُنِْتَجت التي الطبية العقاقري فضيحة — األخرية السنوات
من وكان الطويل، املدى يف أرضارها عن تكشف التي والبحوث التجارب إلجراء كافية مدة
التوائم من كبري عدد أو املشوَّهني، األطفال من مئات والدة اإلنتاج يف ع الترسُّ هذا نتيجة
وجود تبنيَّ التي الزراعية اآلفات مبيدات من كثري عىل يَنطِبق هذا ومثل فيهم، املرغوب غري

لها. خطرية جانبية أرضار
وثيًقا تداخًال يشهد الحايل العرص أن هو كله هذا من نا يُهمُّ ما فإن حال، أية وعىل
القرن يف بينهما تَفِصل كانت التي الزمنية الحواجز معه زالت والتكنولوجيا، العلم بني
النظرية األسس بني تَجمع التي العلمية البحوث من جديدة أنواع ظله يف وظَهرت املايض،
لكل املؤكَّد األساس هو أصبح العلم أن هي هذا ونتيجة واحد. آٍن يف التطبيقية والجوانب
تطبيقي عالم اآلن به يقوم أصبح امُلخرتع الصانع به يقوم ما وأن تكنولوجي، ل تحوُّ

ص. متخصِّ
فكما الحاسمة: أهميته بدوره له املضاد االتجاه يف يسري الذي التأثري أن شك وال
أساس عىل ارتكازها بفضل ُمذهل حدٍّ إىل الحارضمتقدِّمة عرصنا يف التكنولوجيا أصبحت
مساندة بفضل الرسيع نجاحه من كبريًا قدًرا العلم أحرز فكذلك العلمي، البحث من
وطُرًقا للبحث أفضل وأدوات أدق أجهزة تُعطيه التي هي التكنولوجيا إن إذ التكنولوجيا؛
االمتزاج هذا فإن وباالختصار فائقة، برسعة واستعادتها املعلومات الختزان فعالية أكثر

املعارص. اإلنسان لقوة األول املصدر هو والتكنولوجيا العلم بني امُلتباَدل والتأثري
اإلنسان قوة مصدر أنه رأينا الذي — والتكنولوجيا العلم بني الوثيق التحالُف هذا
أننا من الرغم وعىل امُلفكِّرين. بني ُمتباينة أفعال ردود يُثري يَزال وما كان — املعارص
عرفت أن منذ هائًال كسبًا أحَرزت قد البرشية أن به وأعني السابق، الرأي تأكيد إىل نَميل
عىل وكيًفا ا كمٍّ بحياتها تنَهض أن من بذلك وتمكَّنَت والتكنولوجيا، العلم بني تربط كيف
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من فإن ذلك من الرغم عىل عرص؛ أي يف تخيُّله حتى أو ره تصوُّ املستحيل من كان نحٍو
يُعِرب التي املختلفة لآلراء — الفصل هذا نَختِتم أن قبل — بإيجاز نعرض أن واجبنا
اإلنسان اكتسبها التي الضخمة القوة هذه إزاء تشاؤمهم أو تفاؤلهم عن املفكِّرون فيها

والتكنولوجيا: العلم بني يُزاوج كيف عرف أن بعد الحديث

عندهم تغلب الذين أولئك وخاصًة املفكرين، بعض عرضه ُمتشائم رأي فهناك (١)
ذات آالت سيَخلُق والتكنولوجيا العلم بني التزاوج هذا أن إىل فيه يذهبون األدبية، النزعة
اإلنسان يد من زمامها فيه يُفلت الذي الوقت يأتي حتى الدوام، عىل تعاظًما تزداد قدرات
يف امُلفكِّرين هؤالء من نفر ويُبالغ لها. عبًدا جعلته أو عليه قضت وربما عليه فتَنقِلب
من نوًعا اإلنسان يَخلُقها التي اآلالت تلك فيه تكتسب يوم مجيء فيتصوَّرون تشاؤمهم
أن تُدرك أبدعها؛ الذي اإلنسان قدرة بكثري تفوق التي بقدرتها تَشُعر وحني بذاتها، الوعي
اء الصمَّ اآللة عهد ويسود بالفعل، الهدف هذا ق وتُحقِّ عنه، االستغناء يُمكن كائن اإلنسان

املشهور. التعبري لهذا الحقيقي باملعنى والنار» «الحديد بقوة العالم تحكم التي
ستُحرِّر التي هي اآللة أن إىل فيذهب املضاد، االتجاه يف يتطرف آخر رأي وهناك (٢)
وأصحاب به. يحلم الذي املستقبل طريق يف بيده وتأخذ العبودية، أشكال كل من اإلنسان
أنواع كل ضد ضمان — ذاته يف — هو التكنولوجيا تقدُّم أن رون يتصوَّ الرأي هذا
يدعو وهكذا لإلنسان. اإلنسان قهر أم لإلنسان، الطبيعة قهر هو ذلك أكان سواء القهر،
الذاتي التطور يف ويرون قيود، بال التكنولوجي م للتقدُّ الِعنان إطالق إىل املتفائلون هؤالء

جهد. كل من ويعفيه الوفرة لإلنسان يحقق جديد بعهد مبًرشا لآللة التلقائي
— ارتَقت مهما — اآلالت أن تأكيِده يف السابقني الرأيني فيُخالف الثالث الرأي أما (٣)
عىل يعيبون وأصحابه الدوام، عىل كذلك وستظلُّ اإلنسان، خدمة يف طيِّعة أداة هي إنما
وإنكارهم التكنولوجيا، مسار توجيه يف اإلنسان لدور تجاُهلهم من واملتفائلني املتشائمني
أو ملصلحته سواء لآللة، اإلنسان استخدام طريقة يف يتحكَّم الذي االجتماعي البُعد لذلك
ناتج — يشء كل قبل — هي معه واملتداخلة العلم عن املنبثقة فالتكنولوجيا مصلحته؛ ضد
خيالية نظرة ضوء يف إال املزعوم الذاتي االستقالل ذلك لها يُصبح ولن اجتماعي، إنساني
التي الِعلمية اإلنجازات نوع يف املجتمع لتأثري وزنًا تُقيم ال التفاؤل، أو التشاؤم يف ُمغرقة
وثمرة كامل مجتمع جهد حصيلة هما إنما والتكنولوجيا العلم أن تُدرك وال فيه، ق تحقِّ
كان إذا ما يحدد الذي هو العلم فيه يظهر الذي املجتمع نوع وأنَّ كلها، وأنشطته معارفه

اإلنسان. إسعاد يَستهِدف اتجاه يف أم عدواني اتجاه يف سيسري العلم هذا
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الوضع عن تعبريًا — نظرنا يف — يُعدُّ الذي هو الثالث الرأي أن البيان عن وغني
يَنُقد أن املرء يستطيع الرأي هذا ضوء ويف املعارص، العالم يف للتكنولوجيا الحقيقي

بسهولة. السابقني الرأيني
من هم الرأي بهذا القائلني أنَّ األوىل للوهلة يبدو فقد امُلتشائم؛ بالرأي أوًال ولنبدأ
ولكن الحديثة، التكنولوجيا تقدم من خوًفا يَرتعدون الذين النفوس ضعاف أو السذج
ون يستشفُّ الذي املستقبل إىل بخيالهم يمتدون الواقع يف فهم ذلك؛ خالف عىل الحقيقة
البرشي العقل بأن يؤمنون وهم الحارض، يف تظهر بدأت التي البوادر تلك خالل من معامله
إىل املحدودة الفعالية ذات القبيحة الضخمة الحديدية اآلالت من سنة مائة يف انتقل الذي
سنة مائة بعد — باآللة يصل أن عىل قادر الكفاءة، عظيمة الصغرية اإللكرتونية العقول
فهو ضعٌف تفكريهم يف كان وإذا بالفعل، ًدا مهدَّ يُصِبح قد مستًوى إىل — مثًال أخرى
التكنولوجيا هذه لعالقة رهم تصوُّ عىل بل التكنولوجيا ملستقبل تصورهم عىل ينصبُّ ال

باإلنسان. التقدم شديدة
الذاتي استقاللها لها قوة بوصفها التكنولوجيا إىل يَنظرون املتشائمني هؤالء ألن ذلك
الخوف بينهم يَشيع هنا ومن باإلنسان، عابئ غري طريقه يف يسري الذي الخاص وتطورها
— الفائقة بقدرتها وتَشُعر رها تطوُّ يزداد أن بعد — اآلالت فيه تستويل وقٌت يأتي أن من
أجهزة العالم تسود بحيث داٍع، له يَُعد لم كائن أنه أساس عىل اإلنسان وتُبيد العالم عىل
الجهد ذلك أن هي نظرهم وجهة إنَّ أي املشاعر. أو العواطف تعرف ال جامدة باردة
سوف الطبيعة، عىل سيطرته ق يُحقِّ لكي تاريخه طوال يبذله اإلنسان ظلَّ الذي الهائل
التي للقوى عبًدا ذاته اإلنسان يُصِبح بحيث اإلنسان؛ عىل فيه ينقلب الذي الحد إىل يَِصل
اإلنسان قهر من لنفسها تَنتِقم هنا الطبيعة وكأن الطبيعة، بها يَستعِبد أن أمل عىل أطلقها
ينطوي امُلتشائمون هؤالء فيه يَسري الذي الفكري االتجاه وهذا الحديث، عرصه طوال لها
بنفسها، نفسها تحكم اآلالت هذه أن القائل مني الضِّ االفرتاض عىل أو االعتقاد عىل كله
التكنولوجيا، يف اإلنساني البُعد يتجاَهل اعتقاد وهو الخاص، طريقها يف تلقائيٍّا وتسري

الجانب. أحادية بنظرة التكنولوجي التطور ويتأمل
اآللة فيه تَستعِبد الذي اليوم يأتي أن من جزعهم املتشائمون هؤالء يُبدي وحني
يشعروا أن دون — ون يُعربِّ الواقع يف التحليل فإن وهكذا فإنه — اإلنسان وهو — مبدعها
اإلنسان وحشية يُْسِقطون ألنهم ذلك نفسه؛ اإلنسان طبيعة إىل متشائمة نظرة عن —
ما إال تفعل ال والتي محايدة، سلبية بطبيعتها هي التي اآللة عىل وعدوانيته وهمجيته
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يكون وقد والذنوب، بالرشور مثقل ضمري عن تعبريًا اإلسقاط هذا يكون وقد به، نأُمُرها
نُُظمنا إلخفاق نتيجة العالم يف نُشيعها التي الفوىض عن مسئوليتنا من للتهرُّب محاولًة
كان وأيٍّا أنفسنا. نلوم أن من بدًال اآللة عىل بالالئمة نُلقي بحيث الفاسدة، االجتماعية
ملجتمعه، توجيهه وطريقة اإلنسان بُمستقبل تشاؤًما فيها نُبِْدي حالة كل يف فنحن األمر،
كلِّ من بريئان أنهما مع والتكنولوجيا، العلم باتهام االجتماعية نظمنا عيوب عىل نتسرت

به. نَدينهما ما
التي للتكنولوجيا عبًدا سيُصبح اإلنسان أن هو ليس املتشائمني هؤالء ملوقف الحقيقة
إلنساٍن خاضًعا عبًدا ستكون ألنها مخيًفا؛ شيئًا ستُصبح التكنولوجيا إن بل اخرتَعها،

سلوكه. العدوانية تسوُد
ما بقدر — الرأي هذا إن إذ املتفائلني؛ رأي عند طويًال التوقف إىل حاجة يف ولسنا
إال ليس — اإلنسان مشكالت جميع حلِّ أجل من للتكنولوجيا» الذاتي «التطور عىل يعتمد
الرأي هذا نقد يف قبل من قلناه ما وكل املتشائم، الرأي إىل بالنسبة للعملة اآلخر الوجه
نُغرق أن نا حقِّ من فليس الحال؛ بطبيعة املضاد الجانب من ولكن عليه، ينطبق األخري
من تخليصه أو للبرش، السعادة تحقيق عىل قادرة اآللة بأن االعتقاد حدِّ إىل التفاؤل يف
أنفسنا نُعفي بذلك إنَّنا إذ التلقائي»؛ «بتطورها أو الخاصة» «بجهودها واملعاناة الشقاء
هو وحده اإلنسان أن مع اآللة، عىل املسئولية بهذه ونُلقي أوضاعنا، إصالح مسئولية من
بالتقدم — طبًعا — ذلك يف مستعينًا فيها، نفسه أوَقع التي املشكالت حل عىل القادر

التكنولوجي.
نوربرت وهو — الحارض عرصنا يف للتكنولوجيا العظام الروَّاد أحد ص لخَّ ولقد
يتعداها أن يَنبغي ال التي الحدود — السيربنطيقا ُمكتِشف 5N. F. Wiener فينر فوربرت
للعقل وما لإلنسان، لإلنسان ما «أَعِط بقوله: طغيانها من خوفنا أو اآللة بقدرات إيماننا
واألسايس الهام دوره له يظلُّ اإلنسان أن بذلك يعني وكان اإللكرتوني.» للعقل اإللكرتوني
طيِّعة أداة الدوام عىل تظلُّ اآلالت أنواع أرقى وأن املذهل، التكنولوجي التقدم عرص يف
أن اإلنسان يريدها الذي الطريق نفس يف — ا رشٍّ وإن خريًا إْن — وتتَّجه صانعها، يِد يف

تسلكه.
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النظري األساس (1)

فامليكانيكا األول؛ املحلِّ يف ميكانيكيٍّا علًما الحديث العمر مطلع عند األوروبي العلم كان
القرنني كشوف من كبرية مجموعة قت تحقَّ وبفضلها وأدقها، العلوم أهم كانت نفسها
اآليل؛ النموذج هو كان ذاته املعرفة نموذج أن ذلك من واألهم عرش، والثامن عرش السابع
نسق يف تُنظِّمها أن استطعَت إذا نحٍو أفضل عىل الظواهر تفهم أن تستطيع أنك أعني
نظر يف كان كله الكون إنَّ بل خالصة، آلية بطريقة األخرى إىل مؤدية منها كلٌّ فيه تكون
هللا وعالقة الدقيقة، الساعة بانتظام عملها يف تسري ضخمة آلة الحديث العرص فالسفة
ويظلُّ البداية، منذ ُمتَقنًا ُصِنَع قد العالم أن بمعنى بصنعته؛ الصانع بعالقة أشبه بالعالم

بهما. ُصِنَع اللذَين واالنتظام الدقة بنفس ذلك بعد طريقه يف يسري
التطبيقية إمكاناتها العلم: إىل اآللية النظرة هذه دعم إىل املؤدية العوامل أهم وكانت
عصور من جديد عرص وبداية البخارية اآللة بظهور نجاحها قمة بَلغت التي الهائلة
تنطبق اآللية فكرة بأن إيمان النجاح هذا يُواِكب أن الطبيعي من وكان البرشي، اإلنتاج
عرش الثامن القرن ويف نفسه. اإلنسان وعىل بل الحية، األجسام عىل حتى يشء كل عىل
هنا ومن للعلم، الجديد الفهم هذا دعاة أقوى من الفرنسيني التنوير عرص فالسفة كان
الظواهر كل فهم إىل ودعوتهم وامليتافيزيقي، الغيبي التفكري أشكال كل عىل َحملتهم كانت
األكرب الجزء طوال مستمرٍّا االتجاه هذا وظلَّ العلم. يف نجاحه ثبت الذي املنهج بنَفِس
كونت» «أوجست الفرنيس الفيلسوف هو باسمه الناطق وكان عرش، التاسع القرن من
باملعرفة إال تَعرتف وال الدقيقة، التجربة عىل تَرتِكز بفلسفة نادى الذي Auguste Conte
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أعىل هي التجريبية العلمية املرحلة أن وأكَّد الِعلمية، والتجارب املالحظات من املستمدة
محلَّ تحل أن ينبغي التي هي وأنها نضوجه، عند البرشي العقل إليها يصل التي املراحل
الغابرة. العصور يف سادت التي وامليتافيزيقي والالهوتي األسطوري التفكري ألوان كل

— عرش التاسع القرن أواسط يف — دارون يد عىل التطور نظرية ظهور أدَّى وقد
الحية األنواع تطور ت فرسَّ النظرية هذه إنَّ إذ قوية؛ دفعة اآليل االتجاه هذا إعطاء إىل
الخاصة الطبيعية للعوامل إال فيه دخل ال بحتًا، آليٍّا تفسريًا الزمن بميض صفاتها وتنوع
الطبيعية الظواهر عىل يرسي ال اآللية مبدأ أن ذلك معنى وكان البيئة، مع بالتكيُّف
برنار» «كلود املشهور الفرنيس الطبيب عربَّ وقد بدورهم، األحياء عىل ينطبق بل فحسب،
إىل اآللية النظرة انتصار فيها أعلن التي املرحلة تلك عن تعبري أدق Claude Bernard
الحية غري الطبيعية الظواهر عىل ال الحياة، ظاهرة عىل بتطبيقها مطلًقا انتصاًرا العالم
بها؛ التسليم يَنبغي تجريبية بديهية «هناك فيه: يقول مشهور نصٍّ يف وذلك فحسب؛
عىل يَرسي هذا وأن قاطعة، بطريقة تحديدها يُمكن ظاهرة أية وجود رشوط أن هي
يُنادون أناًسا هناك أن عىل الجامدة. األجسام عىل يرسي مثلما الحية الكائنات مجال
شديدة بأفكار يقولون املذهب هذا وباسم الحيوية، النزعة اسم عليه يُطِلقون بمذهب
تكون أن يمكن ال الحية املادة ظواهر دراسة أن يعتقدون إذ املوضوع؛ هذا يف البطالن
غامًضا تأثريًا للحياة أن رون يتصوَّ وهم الحية. غري املادة ظواهر بدراسة صلة أدنى لها
الذين أولئك أما حتمية. كل من ُمتحرًِّرا عشوائية، بطريقة فاعليته يمارس للطبيعة، خارًقا
وفيزيائية كيميائية عوامل طريق عن الحيوية الظواهر تفسري أجل من جهودهم يبذلون

1«… باطلة أفكار كلها وتلك … ماديون بأنهم يَصِفونهم فإنهم محدَّدة،
عرش، التاسع القرن من الثاني النِّصف خالل صعود يف اآليل العلمي االتجاه هذا وظل
التي العملية والتطبيقات النظرية تالحَقت عندما نجاحه قمة الفرتة تلك يف بلغ لقد بل
والسينما الفوتوغرايف والتصوير والتلغراف التليفون كاخرتاع العالم؛ يف الحياة وجه غريت
وصل بالعلم، املتطرِّف اإليمان من نوع سيادة هي ذلك نتيجة وكانت والطائرة، والسيارة
به يَعرتف أن لإلنسان يَنبغي الذي الوحيد الشكل هو الدقيق العلم بأن االعتقاد حدِّ إىل
أعماق ذلك يف يستوي — مجاالتها جميع يف الحقيقة وبأنَّ املعرفة، أشكال سائر بني من
تجريبي، منهج طريق عن إال ف تَتكشَّ ال — الخارجية الكون وأطراف الباطنة اإلنسان
البرشية بيد تأخذ أن عىل القادرة وحدها هي الظواهر بأسباب الدقيقة العلمية املعرفة وأن
قد امُلتطرِّفة العلمية النزعة هذه تكن لم وإذا والكمال، السعادة إىل امُلوصل الطريق يف
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األخالقي، االسِتبصار أو األدب أو الشعر أو الفن إلينا يُقدمها التي املعرفة أنواع تجاَهَلت
تَخَضع وقائع عىل وبنائها تجريبية، أُُسس عىل كلها األنواع هذه قيام إىل تدعو كانت فإنها

التجريبي. والتحقيق للمالحظة
أواخر يف النجاح أوج العلم يف اآليل االتجاه هذا فيه بَلغ الذي الوقت نفس يف أنه عىل
تزعزع إىل أدَّت ُمتعدِّدة عوامل وظهرت برسعة، تتغريَّ الصورة بدأت عرش، التاسع القرن
بدقة وحسابها مالحظتها يُمكن وقائع عىل املرتكزة — التجريبية املعرفة بأن االعتقاد هذا
تَصلُح التي وحدها هي أو األخرى، املعرفة أنواع لكل النموذجي النمط هي — كاملة
يكون أن يف العلماء شكَّكت كشوٌف الفيزياء علم يف ظهرت فقد العلمي؛ للبحث منهًجا
دقيق حتمي ملساٍر خاضًعا — الذرة دون ما عالم أعني — الدقيقة املادية الجزئيات عاِلم
التشكيَك ذلك معنى وكان طاقة، شكل عىل تتبدَّد املادة أن وتبنيَّ مقدًما، به التنبؤ يُمكن
يتحول يشء ال بأنه االعتقاد به وأعني العلم؛ يف اآللية النظرية مبادئ من أسايس مبدأ يف
تتَّضح كما — للعالم الجديدة الصورة إنَّ القول ويُمكن العدم. من يظهر أو العدم إىل
القرن إىل عرش التاسع القرن من االنتقال فرتة يف الحاِسمة العلمية الكشوف خالل من
تتحرَّك ضخمة بآلة أشبه هو الذي العالم ذلك عن البُعد كل بعيدة أصبَحت — العرشين
كاملة، بدقة اتها وتغريُّ بمسارها التنبؤ يُمِكن بحيث ميكانيكية لقوانني وفًقا أجزائها كل
خالل من ُمتباينة أشكاًال تتَّخذ ملموسة مادة العالم أساس بأن القديم لالعتقاد ومخالفة
والطاقات الُقوى من عالم هو — الحديثة الفيزياء عنه كشفت كما — فالعالم حركتها.
التنبُّؤ يستحيل التي حنات الشُّ من مجموعة جزيئاته أدقِّ يف وهو التأثري، تتباَدل التي

ًما. مقدَّ بمسارها
عىل الباب فتح أو العلم يف الثقة فقدان معناها يكن لم الحاسمة التطورات هذه
البعض استخلصها التي — النتيجة هذه فمثل له؛ امُلعادية االتجاهات أمام مرصاَعيه
إنَّ بل اإلطالق، عىل صحيحة ليست — الجديدة الفيزيائية النظريات عهد أول يف بالفعل
التقدم، من املزيد إىل به أدَّت دافعة قوًة هذه تطوراته من اكتسب قد العلم أن هو الصحيح
حافًزا — عام بوجه — الطبيعة ولقوانني املادة لرتكيب املتزايد التعقيد اكتشاف وكان
الحني، ذلك حتى البرشية عَرَفته ما كل من أعقد تطبيقية كشوف إىل لوا يتوصَّ كيما للعلماء
وارتياد اإللكرتونية والحقول الذرية الطاقة باكتشاف الحارض عرصنا يف نَفخر كنا وإذا
كانت الذي الوقت يف إنجازها املستحيل من كان الكشوف هذه أن املؤكَّد فمن الفضاء،
التي اللحظة منذ إال ُممكنة تُصِبح لم وهي العالم، إىل املبارشة اآللية النظرة فيه تسود

133



العلمي التفكري

االكتشاف هذا فكان مُلكوِّناتها، امُلتباِدلة والتأثريات للطبيعة املتزايد د التعقُّ فيها اكتَشفنا
قوانني تعقدها يف تماثل علمية ونواتج مخرتعات لظهور د مهَّ الذي النظري األساس هو

عليها. بُنِيَت التي الطبيعة

للعلم الحايل الوضع (2)

نطاق أن بمعنى العلمي، املجال يف هائلة وكيفية كمية ثورة حدثَت العرشين القرن يف
أهميتها وأصبحت جديدة صفات اكتسبت قد إنجازاته أن كما هائل، حدٍّ إىل اتَّسع قد العلم
هو العلم جعل التغريُّ هذا إنَّ بل سابق، عرص أي يف قه يُحقِّ الحلم كان ما كلَّ بكثري تفوق
لحياة األخرى املظاهر كل حوله تدور الذي امِلحَور وهو اليوم، عالم يف األساسية الحقيقة

البرش.
العلم نمو معدَّل أن لنا لتبنيَّ الخالصة؛ الكمية الزاوية من األمر إىل نظرنا ولو
املعرفة كمية إن اإلحصاءات: تقول إذ العرشين؛ القرن خالل مذهلة بصورة تسارع قد
وخمس سنوات عرش بني تَرتاوح فرتة خالل — الحايل وقتنا يف — تتضاعف البرشية
املعدَّل هذا وسيظلُّ السنني، مئات املاضية العصور يف يستغرق كان ما وهو سنة، عرشة
نهاية عند بالعلم معرفته ُمضاَعفة أجل من سيحتاج اإلنسان إنَّ بحيث مستمر، ازدياد يف
كمية «ُمضاعفة تعبري فإن الحال وبطبيعة سنوات. خمس عن تزيد ال فرتة إىل القرن هذا
بالكم، تقاس ال أموًرا البرشية املعرفة يف ألن ُمضلًِّال؛ تعبريًا يبدو قد البرشية» املعرفة
األبحاث، عرشات من العلم مصري تقرير يف أهمية أعظم يكون قد واحًدا بحثًا أن عن فضًال
— الطبيعية العلوم ميدان يف املعرفة مستوى تحديُد — ذلك مع — املمكن من ولكن

فيه. تجَرى التي األبحاث عدد طريق عن — مجملة بصورة
إنَّ تقول: ًظا تحفُّ اإلحصاءات فأشدُّ ُمذِهل؛ بمعدَّل يتزايد العلماء عدد فإنَّ كذلك
عىل عاشوا الذين العلماء مجموع أرباع ثالثة يساوي اآلن يعيشون الذين العلماء عدد
متساويان. العدَدين إنَّ تقول إحصاءات وهناك البرشي. التاريخ بدء منذ األرض هذه
الحايل معدلها بنفس استمرَّت قد العلماء عدد يف الزيادة أن — تخيًُّال — افرتضنا ولو
القرن أواسط يف عاِلًما يُصبح أن بد ال وطفل وامرأة رجل كل أن ذلك معنى فسيكون
العلمية البحوث يف اإلنتاج زيادة استمرت لو أنه اإلحصاءات هواة يُقدِّر وكذلك املقبل.
مائة بعد — سيُصِبح العالم يف املوجودة العلمية املجالت وزن فإن الحايل، لها معدَّ بنفس
الدول يف العلمية األبحاث عىل اإلنفاق استمرَّ ولو ذاتها. األرضية الكرة من أثقل — سنة
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خمسني عن تزيد ال فرتة بعد — ستُنِفق الدول هذه فإن الحايل، بمعدله يَتزايد املتقدمة
يشء منه ى يتبقَّ أن دون والتكنولوجيا، الِعلمي البحث عىل القومي دخلها كل — سنة

الجيش. أو الغذاء أو الصحة أو للتعليم
لو مستحيلة ستُصِبح البرشية حياة ألن فرضية؛ إحصاءات الحال بطبيعة كلها هذه
ومن موظفون؛ أو زراع أو ُصناع هناك يَُعد ولم عاِلًما، فيها وطفل وامرأة رجل كل أصبح
نُنِفق أن أو الحياة، منافذ علينا تسدَّ حتى لترتاكم العلمية املطبوعات تُرتك أن املستحيل
عليه تدلُّ ما فكلُّ إنفاق. بغري الحيوية القطاعات سائر ونرتك وحده العلمي البحث عىل
ُمخيفة، برسعة العرشين القرن يف يَتزايد العلم يف النمو معدَّل أن هو اإلحصاءات هذه
تُصِبح حتى املستقبل، يف تها حدَّ وتخفيف الزيادة، لهذه حدٍّ وضع املحتَّم من سيكون وأنه
الحايل العدد ألنَّ العلم؛ تقدم إيقاف حال بأي يَعني ال هذا كان وإن ُممكنة، اإلنسان حياة
سيما ال العلم، يف هائلة ات تغريُّ إلحداث كاٍف — زيادة دون استمرَّ لو حتى — العلماء من
مستواها يَرتِفع سوف يستخدمونها التي واألدوات العلماء فيها يعمل التي الظروف وأن

الدوام. عىل قدراتها وتتضاَعف
وحدها وهي وحدها، املتقدمة البالد عىل تنطبق اإلحصاءات فهذه أخرى جهة ومن
باستمرار، تتَّسع املتقدم العالم وبني بيننا الُهوَّة ستظلُّ حدٍّ أي إىل القارئ يدرك لكي كافية
أصبحت الذي الوقت ففي جذريٍّا؛ تغيريًا العلمي البحث ومن العلم من موقفنا يتغريَّ لم إذا
يف وتُفكِّر العلمي، للبحث الرسيع النمو جراء من حقيقي بخوف تشعر املتقدمة البالد فيه
مستقبلنا عىل الخوف من عكيس نوع من نحن نعاني املذهل، التسارع هذا إيقاف وسائل
نالحظه أن يمكننا ما وأبسط كبريًا، اهتماًما به نُبِْدي ال الذي العلم مصريه يُقرِّر عالم يف
من مزيًدا يُولِّد املال) ميدان يف هو (كما العلم يف النجاح أن هو — الصدد هذا يف —
الجيل يعطي تعمًقا جذورها وازدياد العلمي البحث قاعدة يف املتزايد االتساع وأن النجاح،
يَستحيل تقدم إىل النهاية يف يؤدِّي مما العلمية، اإلنجازات ملضاَعفة أعظم فرًصا القادم
من مزيد إىل يؤدي الفشل فإن علميٍّا املتخلِّفة البالد حالة يف أما بأبعاده. العقل يتنبأ أن
وسائل إىل يَفتِقرون والذين واإلحباط، األمل بخيبة يشعرون الذين العلماء ألن الفشل؛
أكثر جيًال ورائهم من سيرتكون عليه، يُشجع ال جوٍّ يف ويَمشون وإمكاناته، الجاد البحث

جرٍّا. وهلم ما، يوًما املسئول هو األضعف الجيل هذا وسيُصِبح مقدرة، وأقلَّ إحباًطا
املالمح منها نتبنيَّ لكي املعارص؛ العلم هذا إنجازات ألهم عرًضا نُقدِّم أن حاولنا فإذا
الصعوبة؛ شديدة الصدد هذا يف تبدو مهمتنا فإن املاضية، العصور يف العلم من له املميَّزة
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عرض تقديم العسري من يَجعل ا حدٍّ ب والتشعُّ الكثرة من تبلغ اإلنجازات هذه ألن ذلك
الهدف كان إذا بينها االختيار الصعب من يجعل كما لها، الشمول من قدر بأي يتسم
اإلنجازات من مجموعة عن بالكالم نكتفي فسوف حال أية وعىل منها. نماذج عرض هو
مع املعارص، اإلنسان حياة يف العظمى أهميتها عىل الرأي يف إجماع هناك يكون يكاد التي
الكثريين. نظر يف أهمية عنها تقلُّ ال أخرى إنجازات هناك أن هي أساسية حقيقٍة تأكيد
الطاقة اكتشاف كان ولقد الذرية، الطاقة إمكانات كشُف هو اإلنجازات هذه أول
من الفيزياء، علم يف األساسية التطورات من كبرية مجموعة حصيلة الذرَّة يف الكامنة
نتحدَّث أن نودُّ ولسنا والطاقة، املادة بني املشهورة معادلته إىل «أينشتني» اهتداء أهمها
أنه يعتقد كان ما بني الفاصل الحدَّ أزال الذي الكبري الكشف لهذا النظرية األهمية عن اآلن
معادلة أن هو نا يُهمُّ ما ولكن ملموسة، غري قوة مجرد هي التي الطاقة وبني صلبة» «مادة
الظروف وكانت والتجريبي، العلمي التحقيق إىل حاجة يف «نظرية» حقيقة ظلَّت أينشتني
التحقيق لهذا الفرصة هيَّأت التي وحدها هي — العلم نطاق عن الخارجة — العاَلمية
العسكري. امليدان يف يَحُدث املعادلة هذه تطبيقات وأهم أول جَعلت التي وهي العميل،

قطعوا قد األملان العلماء أن — الثانية العاَلمية الحرب قبل — املعروف من كان فقد
وكان للذرة، الداخيل بالرتكيب املتعلِّقة النظرية املعرفة استغالل محاولة يف بعيًدا شوًطا
االتجاه يف — يشء كل وقبل — أوًال تَسري سوف املحاوالت هذه أن بها املسلَّم الحقائق من
— هتلر عهد يف — العلماء هؤالء يكتسب أن من حقيقي خوف هناك وكان العسكري،
وتَضاعف الذرة، انشطار عن تتولَّد التي الهائلة الطاقة لتلك الحربي االستغالل عىل القدرة
هتلر كان الذي املغرور العدواني وباملسلك جديدة، عاَلمية حرب نُذُر باقرتاب الخوف هذا
إىل تنبَّه َمْن أول وكان الحرب. تلك عىل السابقة الفرتة يف به املحيطة الدول مع يسلكه
من فراًرا املتحدة الواليات إىل هاجروا ممن ُمعظمهم العلماء من مجموعة الخطر هذا
أينشتني رأسهم وعىل — العلماء هؤالء كلمة اجتمعت وهكذا النازي. العهد يف االضطهاد
— الحني ذلك يف املتحدة الواليات رئيس — روزفلت الرئيس إىل يكتبوا أن عىل — نفسه
الوصول لهم يتسنَّى حتى الالزمة؛ واالستعدادات األموال لهم ص يُخصِّ أن إىل إياه داعني
العالم عىل به يسيطر أن يُمكن طاٍغ حاكم إليه ل يتوصَّ أن قبل الجديد السالح هذا إىل

لإلنسان. امُلعادية وأفكاره ِقيَمه عليه ويَفرض
ُعِرَف الذي — املرشوع هذا يف امُلشتِغلني العلماء مجموعة إىل الدولة قدَّمت وبالفعل
مساعدات من إليه يحتاجون ما كلَّ — Manhattan Project مانهاتان» «مرشوع باسم
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نيفادا صحراء يف ١٩٤٥ عام يف يُجروا أن األمريكيون العلماء واستطاع للبحث، ووسائل
الجديد الرهيب السالح ُوِضَع حتى قصرية مدة إال تمِض ولم التاريخ. يف ذرية تجربة أول
أغسطس ٨ يف اليابان يف هريوشيما عىل ذرية قنبلة أول فأُْلِقيَت الفعيل، التطبيق موضع
باالستسالم ل عجَّ مما نجازاكي؛ عىل الثانية القنبلة قالئل أيام بعد وأعقبتها ،١٩٤٥

الحرب. يف ظلَّت دولة آخر لليابان، النهائي
ولقنبلتي — عام بوجه الذري للسالح اإلنسانية الداللة عن بعد فيما نتحدَّث وسوف
حرب يف استُْخِدَمتا اللتان الوحيدتان الذريتان القنبلتان وهما — ونجازاكي هريوشيما
نجاح أن إىل اإلشارة هو الصدد هذا يف نا يُهمُّ ما ولكن خاص، بوجه — اليوم حتى حقيقية
بعد يُْعَرف أصبح ما هو جديًدا عًرصا اإلنسانية دخول معناه كان مانهاتان» «مرشوع
بطريقة العرص هذا دخولها عن أعلنَت قد اإلنسانية أن وصحيٌح الذري. العرص باسم ذلك
الحديد، حرارتها تصَهر النار من هائلة وكرة اآلذان، يصمُّ دويٍّ خالل من األىس إىل تَدعو
ذلك يحدث ملاذا يعرفون ال الذين حايا والضَّ والنساء األطفال من األلوف عرشات ورصاخ
يف حاسمة تحول نقطة إىل االنفجار بهذا وَصل اإلنساني العلم أن األمر يف امُلهم ولكن كله،
إليه تردَّت الذي الحضيض خالل من بُلَِغت قد البرشية املعرفة ِقَمم إحدى وأن تاريخه،

التاريخ. يف جماعي قتل حادثة وأرسع أبشع يف اإلنسانية
يف األسلحة فتطورت لعرصنا، امُلميِّزة املعالم أبرز من الذرة أصبحت الحني ذلك ومنذ
بكثري، فتًكا أشد هي التي الهيدروجينية القنابل إىل الذرية القنابل من العسكري، امليدان
يُصنِّفون معها العلماء أصبح التدمريية القدرة من درجة إىل اآلن القنابل هذه ووصَلت
بل فحسب، عسكريٍّا سالًحا اآلن القنابل هذه تَُعد ولم أطفال». «لعبة بأنها هريوشيما قنبلة
وحني واحدة، دولة تحتكرها تَُعد لم حني وذلك األول؛ املحل يف اسرتاتيجيٍّا سالًحا أصبحت
نشأ وهكذا العالم. يف مكان أي إىل الوصول عىل قادرة وأصبحت نقلها وسائل تطوَّرت
وترتَّبَت السوفيتي، واالتحاد املتحدة الواليات الكبريتني؛ الدولتني بني النووي الرعب ميزان
الثانية، العاملية الحرب بعد ما فرتة شهدتها التي والعسكرية السياسية املناورات ذلك عىل

… والوفاق السلمي التعايش ثم العسكرية، واألحالف واالحتواء الردع محاوالت وكلُّ
يُمكن التي الوسائل كشف أجل من بجدٍّ يَشتغلون العلماء كان اآلخر الجانب ويف
إحرازه تمَّ ما كل من وبالرغم السلمية، لألغراض الجديدة الهائلة الطاقة هذه تسخري بها
تنطوي والتي بها، االعرتاف ينبغي التي امُلؤِسفة الحقيقة فإن تقدم، من امليدان هذا يف
لمية السِّ املجاالت يف الذرة استخدام عىل القدرة أن هي املعارص، لإلنسان خطرية إدانة عىل
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أي العسكرية؛ األغراض يف استخدامها عىل القدرة من بكثري أقل مستًوى يف زالت ما
عىل منه املوت، أجل من وعبقريته عقله استخدام عىل أقدر أنه يُثبت زال ما اإلنسان إنَّ
قد الهامة اإلنجازات من أعداًدا أن ل نُسجِّ أن بدَّ فال ذلك ومع الحياة. أجل من استخدامه
وخاصة قليل، غري بنجاح الطبي العالج يف استُْخِدَمت الذرَّة إن إذ امليدان؛ هذا يف قت تحقَّ
كربى؛ هندسية مرشوعات إنجاز بفضلها أمكن كما املستعصية، األمراض بعض حالة يف
شوًطا أن ذلك من واألهم ضخمة، صخرية عوائق هدم أو األنفاق حفر أو َع الرتُّ كشقِّ
جارية األبحاث زالت وما للوقود، كمصدر الذرية الطاقة استخدام طريق يف ُقِطَع قد كبريًا

الهائلة. الطاقة هذه إمكانات كل تَستطِلع لكي
عىل يُعلن لكي هريوشيما يف الذري االنفجار صوُت فيه دوَّى الذي الوقت نفس ويف
قياَم — شديد تواُضع يف — بأبحاثه يعلن هاِدئ عاِلم هناك كان الذرة، عرص بداية املأل
الجديد العلم هذا ظهور وكان ،Cynernetics «السيربنطيقا» اسم عليه أطلق جديد علم
الطويل املدى عىل يَثبُت قد بل الحارض، لعرصنا البارزة املعالم من واحًدا بَدوره هو
هو العالم هذا النووي؛ االنشطار تأثري من بمراحل أهم اإلنسانية مستقبل يف تأثريه أن
العقول الخرتاع األول األساس هي أبحاثه كانت الذي Norbert Wiener فينر» «نوربرت

اإللكرتونية.2
متكامًال حيٍّا جهاًزا بوصفه — اإلنسان يف يحدث ما تطبيق هي العالم هذا فكرة كانت
فيه استُْخِدَمت ما كل عن مختلفة تطورها يف جديدة مرحلة بلوغ أجل من اآلالت عىل —
العصبي الجهاز بها يقوم التي الوظائف درس فقد األساس هذا وعىل قبل. من اآلالت
توجيهها ويُعيد أفعاله مسار ح يُصحِّ أن من بواسطتها اإلنسان يتمكن والتي لإلنسان،
لها. ويُعدِّ سلوكه نتائج ويخترب ويطيعها نفسه يأمر وأن مواقف، من يواجهه ملا وفًقا
آالت تلك كانت اآلالت، من جديد جيل صنع يف الدراسات هذه نتائج تطبيق أمكن وحني
دائم إرشاف إىل تحتاج التي اآلالت تلك ليست فهي قبل؛ من اإلنسان يألفه لم نوٍع ِمن
إنها بل مقدًما، لها يَرسمه واحد خطٍّ يف إال تسري وال ألوامره، وفًقا إال تعمل وال لإلنسان،
وتقوم األوامر، وتنفيذ األوامر نفسها مع وتتباَدل بنفسها، مسارها ح تُصحِّ آالت كانت
سواء اآلالت، من السابقة األجيال به تقوم كانت مما بكثري وأكمل أعقد إنتاجية بأعمال
حاسبًا «عقًال» داخلها يف ن تتضمَّ اآلالت تلك فكرة كانت وهكذا والكهربائية، البخارية منها

حسابات. من يُجريه ملا وفًقا سريها توجيه ويعيد حه، ويُصحِّ له ويُعدِّ عملها يُراقب
كفاءتها إن إذ املادي؛ اإلنتاج ميدان يف هائل تحول إحداث يف اآلالت هذه نَجحت وقد
األيدي من كبرية نسبة ر تُوفِّ أنها عن فضًال السابقة، اآلالت أنواع كل من بكثري أعىل كانت
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أعمال بكل تقوم التي اآللة حلم هو قديم، برشيٍّ لحلٍم فعليٍّا تحقيًقا كانت أي العاملة؛
الذاتية اآللية عرص يف بعيد حدٍّ إىل حَدث ما بالفعل وهذا العمل، مشقة من وتُْعِفيه اإلنسان

.Automation
كان الجديدة اآلالت هذه عليه قاَمت الذي الهام املبدأ لهذا األكرب اإلنجاز ولكنَّ
اإللكرتونية»، «العقول هو اآلالت من جديد نوع باخرتاع الَعقيل العمل ميدان يف تطبيقها
اإلنسان به يستعني كان ما كل إن إذ البرشي؛ التاريخ يف الجدة كل جديًدا شيئًا ذلك وكان
البخارية اآللة حتى الحْمل ودوابِّ الفأس من ابتداءً — وأدوات وسائل من ذلك قبل
امُلرِهق، بالعمل منه بدًال فتقوم «الجسمية»، طاقته اإلنسان عىل توفر كانت — والكهربائية
اإلنسان كان فقد العقيل امليدان أما بوفرة. سلعة له تُنتج أو أرسع، بطريقة تنقله أو
يف املساعدة يد إليه يمد أن يستطيع لن شيئًا بأن ويؤمن أعباءه، ل يتحمَّ الذي هو وحَده
حياة يف جديدة مرحلة يُعدُّ اإللكرتونية العقول ظهور فإن هنا ومن بالذات. امليدان هذا
هائلة آفاًقا فتح أنه عن فضًال العلمي، التقدُّم طريق يف جبارة وخطوة العقلية، اإلنسان

ميادينها. مختلف يف البرشية املعرفة أمام
العرص ألن ذلك تماًما؛ املناسب وقته يف أتى قد الجديد الكشف هذا أن والواقع
املعلومات»؛ «انفجار أو املعريف» «االنفجار عرص — الكثريين باعرتاف — هو الحارض
تتَّسع — صه تخصُّ مقدار كان مهما — البحث ميادين من ميدان أي يف املعلومات فكمية
ويف يستوعبه، أن — ذاكرته قوة مدى كان مهما — البرشي العقل عىل يستحيل حدٍّ إىل
ا ملمٍّ يكون أن جديد علمي عمل يف يرشع أن قبل الباحث عىل يتعني علميٍّا امُلتقدمة البالد
انتهوا، حيث من ويبدأ اآلخرين، جهود من يفيد حتى ميدانه يف إليه التوصل تمَّ ما بأحدث

ما. مكان يف به القيام لغريه سبق عمًال يُكرِّر ال وحتى
يف العلمية واملجالت الكتب أحدث عن كالبحث — العادية االطِّالع وسائل ولكن
عددها ويتزايد الجديدة األبحاث فيه ق تتدفَّ الذي العرص هذا يف تُْجِدي ال — املكتبات
تحفظ فهي الصناعية»؛ «الذاكرة بدور لتقوم اإللكرتونية العقول تأتي وهنا انقطاع، بال
الفور عىل الباحث وتُزوِّد فرعي، موضوع كل يف الهامة واملقاالت بالكتب املتعلِّقة املعلومات
إليه م تُقدِّ أو اختاره، الذي امليدان يف قراءتها عليه يتعنيَّ التي املراجع من كاملة بقائمة
إىل أبًدا تصل أن دون «سنوات» تدوم شاقة جهود من وتعفيه مبارشًة املطلوبة املعلومات

املطلوب. املستوى
البرشي العقل مساعدة يف اإللكرتونية العقول دور تناولنا فقد الحال وبطبيعة
وِمن العلم، ميدان يف أساسية خدمات من الجديدة التكنولوجيا يه تؤدِّ ملا نموذًجا بوصفه
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ليست فهي ذلك؛ من أوسع العلمي امليدان يف العقول هذه به تقوم الذي الدور أن املعروف
ال أو البرشي، العقل عنها يعجز ذهنية عمليات تؤدِّي إنها بل فحسب، صناعية» «ذاكرة
وأعقدها الحسابية العمليات بأدقِّ تقوم فهي عديدة، سنوات يف إال استطاع إنَّ يها يؤدِّ
إىل ع وتتنوَّ العوامل فيها تتحدَّد التي املجاالت يف الكفاءة عظيمة وهي هائلة، برسعة
معني، موقف يف املتغريات د تتعدَّ فحني عاجًزا؛ اإلنساني العقل أمامه يقف الذي الحد
يف يكون بعيد، كوكب إىل فضائية سفينة بتوجيه املتعلقة الحسابات يف الحال هي كما
عمل خالل من الصحيح املسار اتجاه بسهولة يَحسب أن اإللكرتوني العقل استطاعة
األرض دوران ورسعة السفينة رسعة مثل التعقيد، الشديدة العوامل من مجموعة حساب
العقل عىل يستحيل التي العوامل من ذلك آخر إىل وجاذبيته، الكوكب وحركة والجاذبية

واحدة. عملية يف كلها يَجمعها أن البرشي
العقول به تقوم الذي بالدور يتعلق فيما أخريًا إليه نُشري أن ينبغي الذي واألمر
لتفكري نتاًجا ذاتها هي كانت إذا العقول هذه أن هو الحارض، العرص يف اإللكرتونية
العلمي التفكري مستويات ارتفاع زيادة عىل تعمل جانبها من فإنها رفيع، علمي وتطبيق
قلنا كما العالم تعفي كانت إذا ألنها ذلك واسع؛ نطاق عىل تستخدمها التي البالد يف
وإذا اآلخرين، بجهود وتعريفه ألبحاثه العلمية املواد بجمع تتعلَّق ة شاقَّ عمليات من
البحث ارتقى كلما وتعقيًدا ًدا تعدُّ تَزداد التي العوامل بني بالربط منه بدًال تقوم كانت
أن من وتُمكنه أعمق، مستويات إىل أبحاثه يف يتوغل أن بذلك للعاِلم تُتيح فإنها العلمي،
فيها يكتفي كان التي املرحلة يف إليها يصل أن املستحيل من كان للطبيعة أبعاًدا يَستكِشف
وتعمًقا، دقًة يَزداد ذاته العلمي التفكري فإن هنا ومن الخاص. العقيل تفكريه باستخدام
البرشي فالعقل اإللكرتوني؛ والعقل البرشي العقل بني مستمرة املتبادلة الحركة وتظلُّ
يعود اإللكرتوني والعقل التقدم، من عاليًا مستًوى لبلوغه نتيجة اإللكرتوني العقل اخرتع
تطوير إىل يؤدِّي الجديد التقدم وهذا التقدم. من املزيد إحراز عىل البرشي العقل فيساعد
املطورة اإللكرتونية العقول وهذه وأعَقد. أوسع وظائف تُؤدِّي بحيث اإللكرتونية العقول
صعودها، يف الحلزونية الحركة تستمر وهكذا جديدة. مستويات إىل العلماء بعقول ترتفع
عدد أصبح فقد هنا ومن األوقات. من وقٍت يف بها تحلم البرشية تكن لم آفاًقا بذلك فاتحًة
والتكنولوجي الصناعي لتقدُّمه ال ا، هامٍّ مؤًرشا ما بلد يف املستخدمة اإللكرتونية العقول

باحثيه. بني العلمي التفكري مستوى والرتفاع أيًضا النظري لتقدُّمه بل فحسب،
العقول بها تقوم التي الصناعية» «الذاكرة وظيفة يف قليًال نستطرد أن ونستطيع
فالعقل التحديد؛ وجه عىل العربي عاَلمنا يف خاصة أهمية املوضوع لهذا ألنَّ اإللكرتونية؛
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البحث أساليب ضوء يف إليه نظرنا ما إذا األكمل الوجه عىل قدراته يستخدم ال البرشي
لندرك باحث أي عمل طريقة ل نتأمَّ أن وحسبُنا بالدنا. يف سائدة تزال ال التي التقليدية
إبداع؛ أو َخْلق فيها ليس مملَّة روتينية أعمال يف يضيع وجهده وقته من األكرب الجزء أن
املراجع، قوائم وجمع الهائل، املؤلفات ركام وسط الالزمة العلمية املادة عن كالبحث
من كبري قدر واستذكار الحسابات، وعمل صات امللخَّ وكتابة امُلعطاة، املادة وترتيب
إنَّ القول: ويمكن ابتكار. أو إبداع إىل تحتاج ال أعمال كلها وهذه واستيعابها، املعلومات
كان حني السابقة، العصور يف اإلنسان يفعله كان بما أشبه هو فيها العقل طاقة تبديد
أشبه أنه كما اآلالت، اخرتاع قبل اليدوي العمل يف الجسمية طاقته من األكرب الجزء د يُبدِّ
باألعمال القيام يف — الراهن وقتنا يف حتى — النساء من األكرب العدد يبدِّدها التي بالطاقة
العمل يف جسمه طاقة يستخدم كان الذي اإلنسان أن وكما … املتكرِّرة اململَّة املنزلية
التي املرأة أن وكما أهم، غرٍض أي يف يستخدمه الطاقة من فضل له يتبقى يكن لم اليدوي
اهتماًما تُبِْدَي أن تستطيع ال والروتينية املنزلية األعمال أداء يف يومها ساعات تقيضمعظم
إىل يحتاج عقليٍّا عمًال تمارس أن أو الرفيع الفن ق تتذوَّ أن أو جادة، فكرية قضية بأية
طاقته من كبري قدر تبديد إىل اآللية باألعمال العالم عقل انشغال يؤدي كذلك ق، تعمُّ

معروف. غري تطبيق ابتكار أو جديدة فكرة كشف أجل من إليها يحتاج التي الذهنية
مرحلة من البرشي العقل تنقل إذ اإللكرتونية؛ العقول تفعله ما هو بَعينِه وهذا
يف حدٍّ أقىص إىل بُقدراته االنتفاع مرحلة إىل الروتينية األعمال يف «البدائي» استخدامه
التضاد ذلك أخرى مرة تؤكِّد إنما فهي هذا اإللكرتونية العقول تفعل وحني واإلبداع، الَخلق
الذهني. اإلبداع وَمَلكة الذاكرة َمَلَكة بني — الشديد لألسف بالدنا يف به نَعِرتف لم الذي —
َمْن منهم زال وما االستيعاب، هو العلم أن ر يتصوَّ علمائنا من قليل غري عدٌد زال فما
ذاكرته قوة املأل عىل ويستعرض معارفه، ب وتشعُّ معلوماته باتِّساع مجالسه يف يَتفاخر
أنه لهم ويثبت ذهنه، ها يضمُّ التي املعلومات من الهائلة الكمية بتلك الحارضين فيبهر
والوقائع، الحوادث من عادي غري قدر واستظهار استعادة عىل قادرة متحركة» «موسوعة
باملعلومات الذهن ملء إنَّ بل جوفاء، استعراضية عملية يكون أن يعدو ال كله هذا ولكن
والحشو التكدُّس وكأن اإلبداع، عىل الذهن هذا قدرة حساب عىل يكون ما كثريًا املكدَّسة
له سبق ما ترديد إىل نزوًعا لديه ويخلق الطليقة، الحركة من يمنعه الذهن به امتأل الذي
املنشغل — باملعلومات امُلزدِحم فالذِّهن إبداع. لكلِّ مضادٌّ نزوٌع وهو سمعه، أو قرأه أن
الجديد، كشف عىل طاقة أو قدرة لديه تعود ال — األخرى املصادر من يأتيه بما دائًما
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قد عمل وهو مناسبة، كل يف الناس أمام ُمحتوياته «إفراغ» يف الكربى متعته يجد بل
عكسيٍّا تناسبًا هناك أن يبدو وهكذا ابتكار، أو أصالة عىل يدلُّ ال ولكنه البعض، يُبهر
يف — يسري العكيس التناسب وهذا الخالقة، ملَلكاته واستخدامه لذاكرته املرء استخدام بني
ملكات صالح يف — اآللية الذاكرة أعمال اإلنسان عن تتوىل التي اإللكرتونية العقول عرص

حدود. بغري اإلبداع
أن أعني البداية، منذ بدأنا إذا إال بالدنا يف الوضع هذا ح نُصحِّ أن املستحيل ومن
الحفظ تنمية عىل ا تامٍّ يكون يكاد اعتماًدا اآلن تعتمد التي التعليمية نُِظمنا بناء نعيد
إال — اإللكرتونية العقول عرص يف — امَلَلَكة هذه إىل نحتاج ال فنحن املعلومات؛ واستيعاب
مَلَكة د تعهُّ من جذريٍّا؛ تحوًُّال ل تتحوَّ أن يجب الرتبوية نُُظمنا وأهداف ضئيًال، احتياًجا
عىل والقدرة واإلبداعية االبتكارية املَلكات رعاية إىل باملعارف، وَحْشوها وتنميتها الذاكرة
علينا سيكون تحوُّل وهذا ف، ترصُّ وحسن بذكاء عة املتوقَّ غري الجديدة املواقف مواجهة

اإللكرتونية. العقول عرص يف نعيش دمنا ما — آجًال أو عاجًال — نُواِجهه أن
إنجازات عن الحديث هذا يف — عنه موجزة كلمة نقول أن نودُّ الذي الثالث اإلنجاز أما
االرتباط وثيق يزال وال كان اإلنجاز هذا أن املؤكد ومن الفضاء، غزو فهو املعارص— العلم
صناعة يف األهمية عظيم دوًرا لعبت قد اإللكرتونية العقول إن إذ السابقني؛ باإلنجازين
يف واستخدامها الذرية الطاقة أما وتوجيهها، مساراتها وحساب الفضائية الصواريخ
لربامج دافعة قوة إعطاء إىل ية املؤدِّ الفعالة العوامل من بَدورها فكانت التسلُّح، ميدان
فرتة يف — وتطويرها الربامج هذه لظهور الرئيسية األهداف من إنَّ إذ الفضاء؛ غزو
امُلعادية. البالد قلب إىل الذرية األسلحة لحمل أدواٍت املركبات تكون أن — الباردة الحرب
منذ — األملان أن املعروف فمن قليًال؛ الوراء إىل الفضاء غزو قصة يف لنَُعد ولكن
املتعلِّقة األبحاث يف واسعة بُخًطى يَسريون كانوا — الثانية العاملية الحرب قبل ما فرتة
أساًسا، عسكرية اتجاهات يف األبحاث هذه هوا وجَّ وأنهم الصاروخي، الدفع بتكنولوجيا
هذه عىل املرشف وكان (ف٢)، V2 صاروخ استخدام من ذاتها الحرب خالل وتمكَّنوا
ذلك بعد له أصبَح الذي Von Braun براون فون املشهور الصواريخ عاِلم هو األبحاث

األمريكي. الفضاء برنامج يف هامٌّ شأٌن
حربية، بداية كانت الهام التكنولوجي اإلنجاز لهذا الحقيقة البداية أن املؤسف ومن
االتحاد أدرك فقد العسكرية؛ باألغراض متعلِّقة كانت الالحقة تطوراته أهم أن كما
لديه وكانت مستقلة، بطريقة أبحاثه يف وسار الجديد، الكشف هذا أهمية السوفيتي
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الحرب فرتة يف األمريكية االسرتاتيجية كانت إذ األبحاث؛ هذه يف لإلرساع قوية دوافع
من القريبة العسكرية القواعد من بسلسلة السوفيتي االتحاد تطويق عىل تعتمد الباردة
األرض بينما األمريكية، الطائرات ُمتناَول يف كلها السوفيتية األرايض تجعل والتي حدوده،
من كان فقد هنا ومن الحني، ذلك حتى املعروفة أسلحته كل عن تماًما بعيدة األمريكية
واالهتداء هذه، التطويق عملية من التخلُُّص السوفيتية الصواريخ برنامج أهداف أهمِّ
ظهر وراء من األمريكية األرايض قلب إىل التهديد عىل الردَّ أو التهديد ل تُوصِّ وسيلة إىل

تُطوِّقه. التي القواعد
تُطِلقها التي الفضائية السفن عرص افتتح الذي هو السوفِيتي االتحاد كان وهكذا
أو قبل، من البرشية تأَلفها لم األرضبرسعة حول لتدور أرضية؛ قواعد من قوية صواريخ
الجاذبية من اإلفالت لها تُتيح التي الرسعة بفضل األرض عن البعيد الفضاء لتستكشف
أكتوبر ٤ يف «١ «سبوتنيك األول، السوفيتي الصناعي القمر إطالق كان ولقد األرضية.
وقٍت منذ فيه لإلسهام أنفسها تُِعد كثرية بالد كانت دويل ِعلمي برنامج من جزءًا ١٩٥٧
إطالق وكان ،١٩٥٧ عام لها اختري التي الدولية» الجيوفيزيقية «السنة برنامج هو طويل،
العسكري املغزى ولكن العلمي، الربنامج هذا أحداث أبرز بالفعل هذا الصناعي القمر
اكتُِشَفت، قد جديدة هائلة دفع قوَة أن معناه كان إذ أحد؛ عن يَِغب لم الهام الحدث لهذا
أن — األرض حول مداٍر يف الصناعي القمر يدفع الذي — الصاروخ استطاعة يف وأن
كان مما األرض، سطح عىل مكان أي ليُصيب القارات؛ به ويَعُرب نوويٍّا سالًحا يحمل

الكربى. الدول اسرتاتيجية عىل حاسم تغيري إدخال رضورة يَعني
الصواريخ، عرص يف الدخول ترتيب يف الدول ثالثة هي املتحدة الواليات كانت ولقد
فون ومنهم املتحدة الواليات يف نشاطهم يَستأنفوا أن آثروا الذين — النازيني للعلماء وكان
سنوات أول يف — يبدو كان الذي التخلُّف تعويض يف األهمية عظيم َدوٌر — نفسه براون
الرئيس عهد منذ — ُوِضَع ما ورسعان منه، تعاني املتحدة الواليات أن — الفضاء عرص
ذَ نُفِّ وبالفعل ،١٩٦٩ عام يف القمر عىل إنسان أول إنزال هدفه َطموح برنامٌج — كيندي
اإلنجازات أعظم البعض يراه الذي الرائع اإلنجاز هذا عن وأسفر بدقة، الربنامج هذا
القمر عىل أرمسرتونج» «نيل األمريكي الفضاء رائد سري وهو العرشين، القرن يف الِعلمية

الربنامج. ذلك يف املحدَّد املوعد نفس يف
الِعلمية األغراض بني تتفاَوت الفضاء برامج أهداف كانت كله ذلك وخالل
كأقمار اإلعالمية واألغراض الجوية، باألحوال التنبُّؤ أو األرضية املوارد كاستكشاف
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أن هو املؤكَّد األمر ولكن س، التجسُّ كأقمار العسكرية واألغراض التليفزيونية، االتصاالت
قد العلمية األهداف كانت وإن عسكرية، كانت الكبريتنَي الدولتني برامج يف البداية نقطة
هذه بني اندماًجا هناك أن األوقات من وقٍت يف بدا لقد بل ُمتزايدة، أهمية تَكتِسب أخذَت
املريخ، سطح عىل تجارب إجراء أو القمر صخور من بعيِّنات العودة إن إذ كلها؛ األهداف
وهيبة، مكانة قها تُحقِّ التي الدولة تُعطي ولكنها األول، املحلِّ يف علمية أغراض ا حقٍّ هي
خدمة االسرتاتيجية أغراضها يخدم الذي الحد إىل التكنولوجي مستواها بارتفاع وتُنبئ

كربى.
ُمستهِدًفا بدأ الذي — العظيم التكنولوجي اإلنجاز هذا أن هو املؤكَّد فاألمر ذلك ومع
بل األهمية، بالغة ِعلمية نتائج املستقبل يف له ستكون — األول املحل يف عسكرية أغراًضا
تضيق بدأت هذه أرضنا إن إذ الفضاء؛ غزو وبني البرشية مستقبل بني يربط البعض إن
الذي الوقت نفس يف الفضاء عرص يبدأ أن املصاَدفات محض من يكون ال وقد عليها، بمن
يتعني الذي الوقت وباقرتاب األرض. موارد نفاد من بالخطر فيه تُحسُّ البرشية أخذت
أن الجائز فمن املخيف، السكاني التزايُد بشأن حاسمة قرارات يتخذ أن اإلنسان عىل فيه
التوقيت اتفاق يكون أن الجائز ومن املشكالت، لهذه األمثل الحل هو الفضاء غزو يكون
يَهتدي أن اإلنساني العقل بها يستطيع التي العجيبة الُقدرة تلك أمثلة من آَخر مثًال هذا

املناسبة. اللحظة يف ملشكالته حلٍّ إىل
زلنا ما أننا يتذكر أن عليه الخيال، يف إرساًفا هذا يف أن يعتقد َمْن فإن حال أية وعىل
— يصل لم إنجازاته بكل العرص هذا فعمر الفضاء؛ استكشاف لعرص األوىل املراحل يف
«سبوتنيك» منذ انقَضت التي والفرتة بعُد، عاًما عرشين إىل — السطور هذه كتابة حتى
ومعهما القمر، إىل رجَلني إرسال حتى رطًال ثالثني عن يزيد وزنه يكن لم الذي السوفيتي
هذا كان فإذا عاًما، عرش اثني عن تَِزد لم أطنان؛ عدة تزن التي األم السفينة يف ثالث
يُمكن ما يتخيَّل أن أحد يستطيع فهل الوجيزة، الفرتة تلك يف تحقق قد الهائل التطور
يف املطَّردة الزيادة مالحظة مع عام، خمسمائة بعد أو عام مائة بعد إنجازه يتم أن
كواكب يف برشية ُمستعَمرات نتخيَّل أن املرسف الخيال من يكون وهل التقدُّم؟ معدَّل
من للخروج وُمحاوالت الشمسية، املجموعة أطراف أبعد تستكشف فضاء وسفن بعيدة
إىل إليها ننتمي التي «املجرَّة» من للخروج ُمحاوالت بل البعيدة، النجوم إىل املجموعة هذه

أخرى؟ مجرات
تكاد املحاوالت هذه يف عبورها يَنبغي التي الهائلة املسافات فإن الحال وبطبيعة
اإلنسان يستطيع كيف نتصور أن — الحالية معرفتنا ضوء —يف علينا املستحيل من تجعل
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بالسنني تُقدَّر مسافة عنا يبعد نجم نحو به تسري فضائية سفينة يف السنني يقيضمئات أن
ال البعض إن بل دواًما، ستزداد الفضائية ُفن السُّ رسعات أن املؤكد من ولكن الضوئية،
فستظل هذا ق تحقَّ لو وحتى الضوء، رسعة من السفن هذه فيه تقرتب يوم مجيء يَستبِعد
تدوم التي الرحالت لهذه الالزمة والهواء الغذاء بكميات متعلِّقة حرصلها ال مشكالت هناك
الفروض. أحسن عىل الواحد القرن اآلن حتى يتجاوز ال الذي اإلنسان بعمر ومتعلِّقة قرونًا،
ر ولنتصوَّ فقط، عاًما عرشين خالل الفضاء عرص قه حقَّ ما أخرى مرة لنذكر ولكن
بمعدَّل تتقدَّم ستظلُّ وأنها ثالثة، عاَلمية حرٍب طريق عن االنتحار تحاول لن البرشية أن
عندئذ األحالم هذه ستكون فهل أخرى، قرون عدة أو آخر قرن طوال باطراد رسعة يزداد
— فقط قرن ربع منذ — يُعدُّ كان القمر إىل الصعود عن الكالم إن التحقيق؟ عن بعيدًة
نستكثر فهل متقاربان) نعلم كما (واألمران عري الشِّ الخيال من أو الجنون، من رضبًا
البعيدة؟ الكون آفاق إىل يَِصل أن والعرشين الثاني أو والعرشين الحادي القمر إنسان عىل
الطاقة هي املعارص؛ العلم إلنجازات أمثلة ثالثة اخرتنا العاجل العرض هذا يف
أمثلة عىل املرء يقترص أن املستحيل ومن الفضاء، وغزو اإللكرتونية والعقول النووية
أي إن بحيث الحارض؛ العرص يف العلم قه حقَّ ملا شاملة صورة يُقدِّم أن شاء إذا كهذه
األمثلة هذه نخرت لم أننا الواقع ولكن األهمية، عظيمة إنجازات يغفل أن بد ال اختيار
ال أو صامتة أخرى كشوف من وكم العامة، املعلومات مستوى عىل األشهر هي ألنها إال
السابقة. النماذج تأثري عن يقل ال تأثري اإلنسان حياة يف لها كان كبرية، ة ضجَّ بها تُحيط
املعارص للعلم الثورية الطبيعة عن للكشف تكفي األمثلة هذه فإن حال، أيَّة وعىل
الذي العالم يف األساسية الحقيقة هو وأصبح البرش، حياة يف حقيقيٍّا تحوًُّال أحدث الذي
عام، مائة منذ األيام هذه مثل يف الحياة أسلوب بني نقارن أن وحسبنا فيه، نعيش
التقدم ضوء يف إال هذا عاَلمنا نفهم لن بأننا نَقِتنَع لكي الحايل؛ حياتنا أسلوب وبني
يَُعد لم الذي — العلم ألن ذلك نشعر؛ أن دون بإنجازاته ونتمتع فيه نعيش الذي العلمي
ويف يوم، بعد يوًما أهميتها تزداد اجتماعية أبعاًدا يكتسب — اإلطالق عىل هامشية ظاهرًة
نحو أو األفضل نحو يَسري أكان سواء — مصريه بأن اقتناًعا اإلنسان يزداد لحظة كل
عىل وامُلمِكن الفعيل تأثريها وما االجتماعية؟ األبعاد هذه هي فما بالعلم، ُمرتبط — األسوأ

اإلنسان؟
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املعارص للعلم االجتامعية األبعاد

واملجتمع العلم (1)

وتخَضع الخاصة دفعها بقوة وتسري الذاتية بقدرتها تنمو ُمنعزلة، ظاهرة العلم ليس
أشدُّ فحتى أحد؛ ينكرها ال حقيقة املجتمع مع العلم تفاعل إنَّ بل البحت، الداخيل ملنطقها
وجود يُنكروا أن يستطيعون ال العلم، لتطور «الفردي» التفسري إىل ميًال العلم مؤرِّخي
القول يصحُّ ليكاد حتى فيه، يظهر الذي املجتمع أوضاع وبني العلم بني متباَدل تأثري
قدمناه الذي املوجز العرض أن شك وال يريد. ما بقدر العلم من يَنال مجتمع كل بأن
أدلًة ن يتضمَّ ومفهومه، ملعناه التدريجي وللنمو العلم لتطور الرئيسية للمراحل قبل من
يف العنارص أهم وبني عرص أي يف العلم حالة بني الوثيق االرتباط عىل ُمتعدِّدة وَشواهَد
واحًدا وجًها ويُكوِّن كل، من جزءًا العلم ن يُكوِّ بحيث العرص؛ لذلك االجتماعية الحياة

املجتمع. يحياها متكاملة لحياة
— الدقة من معقول بقدر — يُحدد املجتمع أن تُثبت كثرية أمثلة يقدم فالتاريخ
الفردية العبقرية أهمية تأكيد مع اإلطالق عىل يَتناىف ال وهذا إليه، يحتاج الذي العلم نوع
يستعني «أداة» مجرَّد العالم أن يَزعم أحَد فال العلمي، الكشف يف األسايس ودوره للعاَلم،
لم أناس أيدي عىل تتمَّ أن يمكن الِعلمية الكشوف أن أو حاجاته، لتلبية املجتمع بها
إنَّ بل املناسب. الوقت ويف املناسب املجتمع يف تظهر دامت ما كبرية، عبقرية لهم تتواَفر
قوة أيدي يف وسيلة كان لو كما ره وتُصوِّ ه، حقَّ الكبري العالم تبَخس باطلة أحكام هذه
يبدو اسًما الغيبية القوة هذه عىل يُطِلق املرء كان لو حتى ا، تامٍّ تحكًما فيه تتحكَّم غيبية

املجتمع». «حاجة هو علميٍّا، ظاهره يف
اجتماعية حاجة مًعا؛ العاِمَلني تضاُفر إىل يحتاج العلمي الكشف أن هي األمر وحقيقة
الصعب من يكون ال االجتماعية الحاجة تتواَفر عندما أنه األمر يف ما وكلُّ ذهنية، وعبقرية
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يَخلُون ال — باملاليني يُعدُّون الذين — البرشية أفراد ألنَّ ذلك الذهنية؛ العبقرية ظهور
عمره، حاجات يُلبِّي وأن وقِته، يف العبقري يأتي أن امُلهم ولكن عباقرة، من عرص كل يف
يكن لم وقت يف أعني أوانهم؛ غري يف عباقرة فيها ظهر حاالٍت هناك أن املؤكَّد وِمن
انطفأت ثم فجأة عبقريتُهم ملعت أْن النتيجة فكانت كشوفهم، لَقبول ً مهيَّأ فيه املجتمع
من لها رضبنا ظاهرة وهذه باقيًا. تأثريًا وراءهم يَرتُكوا أن دون البارق، كالشهاب فجأة
«أرشميدس»، املشهور اليوناني العالم اخرتَعها التي اآلالت تلك هو واضًحا؛ مثًال قبل
هذا كان ولو للتسلية. «لعبًا» كانت لو كما إليها ونظر املأل، عىل إظهارها من َخِجل ولكنه
لعنارص امليكانيكي التنظيم هذا أهمية التوِّ عىل ألدَرك الحديث عرصنا يف يعيش العبقري
أجل من اآللية مبدأ استخدام رضورة إىل ل ولتَوصَّ العميل، التطبيق ميدان يف الطبيعة
هم — آدمية» «آالت فيه تُوجد عٍرص يف يعيش كان ولكنه ووقته، اإلنسان جهد توفري

مادية؟ طبيعية آالت يف التفكري إىل الداعي فما — العبيد
عاَلمنا صميم إىل يَنتمي آخر مثًال نَرضب أن نستطيع البحت، النظري امليدان ويف
املشهورة «مقدمته» يف — ل توصَّ قد العبقري العالم فهذا خلدون؛ ابن حالة وهو العربي،
(الذي االجتماع لعلم أي البرشي؛ للمجتمع العلمية للدراسة الرئيسية املقومات إىل —
تَتشابه تكاد بطريقة — بعد فيما — تردَّدت قد آرائه من وكثري العمران»)، «علم أسماه
الكشف ولكن االجتماع، لعلم روَّاًدا األوروبيون اعتربهم الذين أولئك عند التفاصيل يف حتى
مجتمعه يف يَظهر فلم له؛ يستجيب مجتمًعا يجد لم خلدون ابن إليه َل توصَّ الذي الرائع
حركة تستمر ولم رسالته، يُكِملون تالميذُ وتعاليمه آراءه يتابع ولم أهميته، إىل يُنبِّه من
لو كما عبقريته وظهرت يشء، كلُّ توقَّف بل مسريتها، يف إليه ل توصَّ الذي الجديد العلم
بعد اكتشافه» «إعادة عند إال الناس إليه يتنبَّه ولم برسعة، انطفأت ساطعة شعلة كانت
ظهوره أعقبت والتي خلدون ابن فيها ظهر التي الفرتة ألن ذلك كل عديدة، بقرون عرصه
ترتب وما األجنبية الغزوات عهد وبداية اإلسالمية، الحضارة يف االنهيار بداية فرتة كانت

فيها. داخيل انحالل من عليها
هي عرص أي يف املستقرة العلمية الكشوف أن بها نثبت أن نودُّ أمثلة إال هذه وما
الوقت يف تظهر فردية وعبقرية لها، مهيَّأة اجتماعية بيئة عامَلني؛ بني التفاعل حصيلة
واآلخر جماعي أحدهما أن إىل يرجع العاملني هذَين تأثري يف الوحيد والفارق املناسب.
— يُفرز أن امُلجتمع عىل الصعب من يكون ال االجتماعية الحاجة تتواَفر فحني فردي؛
تتواَفر حني أما الحاجة. هذه تلبية عىل القادرة العبقرية — أفراده من املاليني بني من
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قد التاريخ فإن املواتية، االجتماعية الظروف تتهيأ أن دون وحدها الفردية العبقرية
ظهرت عبقرية إنها — إنصافها أراد إذا — عنها يقول قد أو النسيان، زوايا يف يطويها

أوانها. غري يف

املعارص للعلم االجتماعي الوضع (2)

االجتماعي الوضع يف البحث أن يستنتج أن القارئ يستطيع السابق، التمهيد ضوء يف
يف العلم أهمية إىل نشري أن يكفي فليس االتجاهني؛ كال يف يسري أن ينبغي املعارص للعلم
وإعطائه امُلعاِرص العلم معالم تحديد يف — مميزة سمات من فيه بما — الحايل مجتمعنا

لدينا. مألوًفا أصبح الذي طابعه
إنجاز أي أهمية تفوق أهمية — العرشين القرن أوائل منذ — اكتسب قد العلم إنَّ
وآدابها بفلسفاتها — حقٍّ عن — تَفخر اإلنسانية أن فصحيح البرشية؛ تاريخ طوال آخر
وروحه، اإلنسان عقل تشكيل يف فضل من اإلنجازات لهذه به تدين بما وتَعرتف وفنونها،
حياة يف يمارسه أن استطاع الذي والتأثري القرن، هذا يف العلم اكتسبها التي املكانة ولكن
لها سنَعرض مسألة فهذه سلبيٍّا، أم إيجابيٍّا التأثري هذا كون عن النظر (بغضِّ البرش
كلِّ يف ثم ومن الحارض، عرصنا يف الكربى الحقيقة هو شك بغري العلم يجعل بعد) فيما
ولكنه والفنية، األدبية أعمالنا أو الفكرية بمذاهبنا نفخر ال أننا هذا يَعني وال العصور.
تغريُّ أي من أقوى حياتنا عىل العلم أدخله الذي التغري وأن أعظم، بالعلم فخرنا أن يعني

آخر. إنجاز أي بفضل لحقها
اإلنجاز هو العلم أن الحارض— العرص يف العلم مكانة إىل بالنسبة — ذلك من واألهمُّ
اإلنسان تجربة تاريخ يف مرة فألول العرص، هذا يف بحق «مصرييٍّا» يَه نُسمِّ أن يُمِكننا الذي
إذ إيجابًا؛ أو سلبًا مصريه سيُحدِّد الذي هو العلم أن يُدرك األرض، هذه عىل الطويلة
بيولوجية أو نووية حرب وحضارتها حياتها ر تُدمِّ أن من دائم خوف يف البرشية تعيش
اسرتاتيجياتها يف حساب ألف الحقيقة لهذه الدول وتعمل العلم، عىل ُكليٍّا اعتماًدا تَعتِمد
لدى األكرب األمل فإن أخرى جهة ومن ملواِرِدها. إنفاقها طريقة ويف األساسية، وسياساتها
يف بل املستعصية والصحية الغذائية مشكالتها حلِّ ويف أفضل مستقبل يف — البرشية

العلم. عىل معقوٌد اآلن هو — والنماء البقاء عىل قدرتها استمرار
القرن ففي هائل؛ حدٍّ إىل بالعلم االهتمام نطاق اتِّساع يف بوضوح ذلك انعكس وقد
املجامع يف إال تُناَقش مشكالته تكن ولم وحدهم، صني» «املتخصِّ شأن من العلم املايضكان
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العلم تطور يتابعون الجميع أصبح فقد اليوم أما صة، املتخصِّ املؤسسات ويف العلمية
فكيف الجماهريي؛ اإلعالم وسائل يف دارة الصَّ مكان تحتلُّ أخباره وأصبحت باهتمام،
االهتمام نطاق يف الهائل االتساع أعني صارخة؛ مفارقة فيها تبدو التي الظاهرة هذه نُعلِّل
وابتعَدت الدوام، عىل وتعقيًدا غموًضا يَزداد العلم فيه أصبح الذي الوقت نفس يف بالعلم،
التعليل أن شك ال ا؟ تامٍّ ابتعاًدا العادية العقول إفهام عن صة املتخصِّ الرمزية لغته فيه
فإننا العلم، هذا صعوبة كانت فمهما املعارص؛ للعلم املصريي الطابع هو لذلك الوحيد
السؤال هذا أن نعلم ونحن ثالثة؟ عاملية حرب كارثة تجنُّب يُمكن هل نتساءل: جميًعا
— الجديدة أجيالنا وبمستقبل منا كل بمستقبل وثيًقا ارتباًطا يرتبط الذي — املصريي
اليومية الحياة مشكالت أن نعلم كذلك العلم، ها أهمِّ من العوامل، من مجموعة عىل يعتمد
ف سيتوقَّ — والبيئة والطاقة واملواَصالت واإلسكان كالغذاء مشكالت أعني — وهمومها
املقبلة. املرحلة يف العلمية أبحاثه اإلنسان بها ه يوجِّ التي الطريقة عىل بعيد حدٍّ إىل حلُّها
ذلك عن متكاملة صورة لدينا ن تتكوَّ حتى املشكالت؛ هذه من بعًضا إذن فلنتأمل

املعارص: مجتمعنا يف للعلم الفريد الوضع

والسكان الغذاء مشكلة (1-2)

اآلن منذ — يُعاني العالم أن يُقرِّر لكي إحصائية جداول أو أرقام إىل حاجة يف املرء ليس
الغذاء من تَحُصل ال السكان من أغلبية العالم ففي الغذاء؛ يف ُمستحكمة أزمة من —
كثري يعاني ُمتَخمة أقلية وفيه سليمة، حياة اإلنسان يَحيا لكي الالزم األدنى الحد عىل
كمية يف النقُص كان وإذا املأكل، يف اإلفراط عن الناتجة واألمراض امللل من أفرادها من
فالغذاء أخطر؛ نوعيته يف النقص فإن خطًرا، الفقرية األغلبية عليها تحصل التي الطعام
األجيال يهدد وهو كاملة، شعوب لدى ضئيلة بنَِسب إال يتوافر ال الجسم لبناء الالزم

ُمكتِمل. غري وعقيل جسمي بنمو األرض من شاسعة مناطق يف الجديدة
الرهيب فاالزدياد والسكان؛ الغذاء مشكلتَي بني وثيًقا ارتباًطا هناك أن املؤكَّد ومن
الغذاء من العالم موارد أن حني عىل الغذاء، عىل الطلب تضاُعف إىل يؤدِّي السكان عدد يف
الخطر ناقوس دقَّ الذي «مالثوس» آراء اليوم د يُردِّ ال أحًدا فإنَّ الحال وبطبيعة محدودة،
برسعة يَتضاَعفون السكان ألن بمجاعة مهدَّد العالم أن مؤكًِّدا عرش، التاسع القرن يف
الكالم، هذا «مالثوس» فيه ردَّد الذي الوقت ففي الغذائية؛ املوارد زيادة رسعة بكثري تفوق
ولم العالم، يف بعُد تُستغلَّ لم هائلة موارد هناك وكانت قليلني، زالوا ما العالم سكان كان
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عرصنا يف أوضح أصبَحت الخطر نُذُر ولكن املفرط، تشاؤمه يُربِّر ما بالفعل هناك يكن
املايض. القرن إىل بالنسبة مرة من أكثر العالم سكان عدد فيه تضاَعف الذي الحارض،
هذا نهاية ففي باستمرار؛ تقلُّ العدد هذا فيها يتضاَعف التي الفرتة أن ذلك من واألخطر
وبعد اليوم، فيها يعيشون من عدد ضعف األرض هذه تحمل أن العلماء ع يتوقَّ القرن
األرض موارد ستكفي فهل أخرى، مرة العدد سيتضاَعف الجديد القرن من عاًما عرشين

املهولة؟ األعداد هذه إلعاشة الغذاء من
التي البالد أن السكان: ومشكلة الغذاء مشكلة بني االرتباط قوة من يزيد مما ولعلَّ
رسيعة، بمعدَّالت سكانها عدد يزداد التي تلك هي التغذية، يف واضح نقص من تعاني
الزيادة نسبة تقلُّ بالد عادًة هي الغذاء يف جيد بمستًوى تتمتَّع التي البالد أن حني عىل
فاالزدحام طويلة؛ مدة منذ معنيَّ مستًوى عند سكانها عدد استقر وربما سكانها، يف

التغذية. بسوء وثيًقا ارتباًطا مرتبطان املواليد نسبة وارتفاع السكاني
املجاعة وستَنتِظر حل، إيجاد عن عاجزة ستقف البرشية أن ذلك يَعني هل ولكن
والتي — املرتقبة األزمة هذه من الوحيد امَلخرج وهل ساكنًا؟ تُحرِّك أن دون املحتومة
يف وخاصًة العالم، سكان يف الزيادة ف تتوقَّ أن هو — اآلن منذ بوضوح بوادرها ظَهرت
وهو املوضوع، جوانب من واحًدا جانبًا إال يتناول ال الحل هذا أن شك ال الفقرية؟ البالد
يُمكن وال تغيري، أيُّ عليه يطرأ لن العالم يف الجائرة األوضاع من كبريًا عدًدا أن يفرتض

السكان. عدد هو فقط، واحد وضع تغيري إىل يلجأ ثم ومن به؛ املساس
الطعام؛ أزمة من تُعاني التي البالد عىل كله اللوم يُلقي أنه الحلِّ هذا سمات ومن
أن هو ببساطة معناه إن الضحية. عىل اإلدانة ثقل بكل ويرمي املذنبني، جميع يربئ فهو
وأنها زائًدا، عدًدا السكان من فيها ألن منها؛ تُعاني التي املجاعة عن مسئولة البالد هذه
تُصبح الذي الحد إىل السكان هؤالء عدد ض تُخفِّ بأن وذلك الحل؛ عن املسئولة أيًضا هي

إلطعامهم. كافية مواردها فيه
هذا صميم إىل تنتمي التي األخرى العنارص من هائًال عدًدا يغفل الحل هذا أن عىل
فهو الفقرية؛ البالد إرادة عن تماًما خارجة عوامل إىل منها الكثري يرجع والتي املوضوع،
للمزارعني تدفع — املتحدة كالواليات — غنية بالًدا بالفعل هناك أن — مثًال — يتجاهل
وإنتاج الحقول هذه زراعة ألن حقولهم؛ يَزرعوا كيال السنوية ميزانيتها من طائلة إعانات
ينبغي ولذلك املحصول؛ لهذا العاملي عر السِّ انِخفاض إىل يؤدي املحاصيل من وفرية كميات
مناطق يف جائعني أناس وجود عن النظر بغضِّ يتعداها، ال معينة حدود يف إنتاجه يظلَّ أن
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والتخلُّف األمية بينها من بعوامل تَرتبط السكان زيادة أن يُغفل وهو العالم. من أخرى
الفقرية البالد من كثري خضوع إىل أساًسا ترجع العوامل هذه وأن واالجتماعي، االقتصادي
وأن لها، استسالمها تضمن حتى تخلُّفها استمرار عىل حريصة كانت استعمارية لدول
املبارش. االستعمار قبضة من الدول هذه تخلُّص بعد حتى باقية ظلَّت السياسة هذه ذيول
الكتاب، هذا يف عليها نُركِّز التي النظر وجهة من ذلك، من األهم يكون قد ولكن
وعدد الغذائية املوارد بني العالقة حدود يف املشكلة يَحُرص الذي — الحل هذا أن هو
دة؛ املعقَّ املشكلة لهذه أفضل حلول إيجاد يف للعلم الهائلة اإلمكانات يتجاهل — السكان
وسائل يف كالبحث بعد؛ معظمها يُْستَغل لم هائلة قدرات — املجال هذا يف — العلم فلدى
ذات املواد واستخالص الصناعي، املطر وإسقاط الشاسعة، الصحراوية املناطق استزراع
وتحويل — يَنفد ال مورد وهي — واملحيطات البحار طحالب من الحالية الغذائية القيمة
يف للزراعة الصالحة األرض أن عن فضًال غذائية، مواد إىل الصناعات بعض مخلفات
األرايض غلَّة مضاعفة إمكانات أن كما بالفعل، املزروعة األرض من بكثري أوسع العالم

الدوام. عىل قائمة حديثة علمية بأساليب الزراعية
يُعلن ولم املشكلة، هذه يف النهائية كلمته بعُد يَُقْل لم العلم فإن أخرى، وبعبارة
اإلقالل طريق عن حلها يف نحن نفكر حتى الخاصة بأساليبه الغذاء مشكلة حل من يأسه
األيدي؛ مكتوف — األحيان أغلب يف — يَقف العلم أن األمر يف ما وكل السكان، عدد من
الهدف هذا عن البُعد كل بعيدة أخرى أهداف تحقيق نحو هة موجَّ وموارده طاقاته ألن
دولة كل فيه وتكتسب الدول، بني املتبادل العداء يسوده عاَلمي مناخ ظلِّ ففي اإلنساني.
املجتمعات تجعل التي الظروف تتهيأ أن يُمكن ال الغاشمة، القوة طريق عن نفوذها
بل الجائعة، للماليني جديدة غذائية موارد عن البحث أجل من العلمية طاقاتها ص تُخصِّ
هذه، أيامنا يف الدولية العالقات يسود الذي الجو هذا يف سالح إىل ل يَتحوَّ نفسه الغذاء إن
إىل بالنسبة — فيه املرغوب فمن فتًكا؛ األسلحة ألشد تأثريه يف ُمعاِدًال أحيانًا يكون وقد
والوفرة الندرة وبني والشبع، الجوع بني التفاوت هذا يظلَّ أن — القوية الدول بعض
تَضغط أن حاجتها عن يفيض ما الغذاء من تَمِلك التي للدول يُتيح ألنه قائًما؛ الغذاء يف
خضوعها تضمن حتى القليل؛ إال الغذاء من تملك ال التي الدول عىل التجويع بسالح
الطاقات لحشد استعداد — أصًال — هناك يكون ال الجوِّ هذا مثل ويف تمرُّدها، من وتَأمَن
يف أدَّت التي الحملة تلك نوع من الجوع، عىل القضاء تستهدف مركَّزة حملة يف العلمية

القمر. سطح إىل إنسان صعود إىل قالئل سنوات
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السكان بمشكلة ترتبط الغذاء مشكلة بأن يَجزم أن أحد وسع يف فليس ذلك، وعىل
ميزان كفتي يُمثِّالن أو عكسيٍّا، تناسبًا يَتناسبان السكان وعدد الغذاء كمية وأن وحدها،
جانبًا إال يُمثل ال هذا أن هو األمر فواقع األخرى، ت خفَّ إذا إال إحداهما ترجح أن يمكن ال
العالقات نوع أهمها: من كثرية؛ أخرى جوانب للمشكلة وأن املشكلة، جوانب من واحًدا
أسلوب إيجاد إمكان عدم أو وإمكان الِعلمية، املوارد توجيه وطريقة الدول، بني السائدة

البرشية. الجماعات بني التعامل يف إنساني
دون يتضاعف السكاني التزايُد ترك بسياسة املؤمنني من لسُت فإنني هذا، كل ومع
أزمة يف تؤثر أخرى عوامل وجود تأكيد عىل حرصت قد سبق فيما كنُت وإذا ضوابط.
ال — ثنائية عالقة وجود نتصوَّر أن الفادح الخطأ من وأن السكان، عامل جانب إىل الغذاء
عىل حرصت قد كنُت إذا السكان، وعدد الغذاء كمية بني — أخرى اطراف أية فيها تشرتك
— ضوابط دون السكان أعداد تضاعف بأن إيماني يَنفي ال هذا حريص فإن التأكيد، هذا

تالفيه. ينبغي أمر هو — واملتخلِّفة الفقرية البالد يف وخاصًة
الغذاء بمشكلة متصًال بعضها يكون ال قد متعدِّدة، وُمربِّرات أسباب الرأي ولهذا
تتعلق ألسباب البالد، هذه يف للسكان الرسيع التزايد من الحدُّ الواجب فمن اإلطالق؛ عىل
األجيال إىل تَُقدَّم أن يُمكن التي واالجتماعية والتعليمية الصحية الخدمات بمستوى أساًسا
النفسية األسباب — كله هذا من حتى — األهم كان وربما النامية. املجتمعات يف الجديدة
العرشين القرن من األخري الربع يف تعيش التي األرسة عىل الصعب فِمن العائلية؛ والرتبوية
ناجحة لحياة وتؤهلهم نفسيٍّا ههم تُوجِّ وأن األبناء، من كبري بعدد كافية عناية تُبِْدي أن
االقتصادي املستوى كان إذا تَتضاَعف الصعوبة هذه فإن الحال وبطبيعة املستقبل، يف
أن يَندر املرتفعة االقتصادية املستويات يف حتى أنه أعتقد ولكني هابًطا. األرسة لهذه
الرتبوي واإلرشاد الشخيص واالهتمام النفسية الرعاية نفس العدد الكبرية األرس أبناء يجد

القليلة. األعداد ذات األرس أبناء يَجُده الذي
ومن عناء، دون فيه التحكم يُمكن أمًرا الحديث العلم ظلِّ يف أصبح اإلنجاب إنَّ بل
وكأنَّ اإلنجاب، مسائل يف الغارب عىل الحبل نرتك لكي اإلطالق عىل ُمربِّر هناك يكن لم هنا
األرضار من الحد محاولة يف ذلك بعد أنفسنا نُجهد ثم فيه، التدخل يستحيل يشء هذا
نبذلها التي تلك من بكثري أقل بجهوٍد ضبطه يمكن كان الذي النسل تزايُد عىل املرتتِّبة

نتائجه. تاليف أجل من
خارجها ويف العربية بالدنا يف سواء — تدور التي املناقشات جميع يف الحظت ولقد
عىل إجبارية قيود فرض باستحالة ا تامٍّ تسليًما يُسلِّم املوضوع هذا يناقش من كل أن —
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سبب وحدها هي السكان زيادة بأن قاطًعا إيمانًا يؤمنون ممن كان لو حتى األبناء، أعداد
التي والُحَجج املتخلفة، البالد يف املعيشة ُمستوى وهبوط الخدمات وسوء التغذية نقص
بعض يف دينية وربما — اجتماعية أو نفسية أسبابًا هناك أن هي الصدد هذا يف تُقال
يف التوقُّف عىل مثًال، القانون بقوة الناس، إجبار من تمنع الجذور، عميقة — امُلجتمعات
أعتقد ولكني بالفعل، كذلك هو الحايل الوضع بأن أسلِّم وأنا معينة. حدود عند النسل
تغيريًا سيشهد املستقبل وأن نهاية، ال ما إىل يستمر أن يَستحيل السكاني الوضع هذا أن

املشكلة. هذه من موقفنا يف جذريٍّا
يَفرض ظلَّ اإلنسان أن لوجدنا البرشية املجتمعات تاريخ استقرأنا لو ألننا ذلك
متناقًضا؛ يبدو تعبري وهذا الحريات، من مزيًدا يَنال لكي القيود من مزيًدا نفسه عىل
ما القارئ يفهم أن هل السَّ من ولكن الحريات؟ ضمان أجل من القيود تُفرض كيف إذ
فنحن املرور: إشارات وهو اليومية، حياتنا يف مألوف مثال ضوء يف ه فرسَّ ما إذا أعني
حركة يف الحرية من مزيًدا بذلك ننال لكي املرور؛ بإشارات نتقيد أن أنفسنا عىل نَفرض
يُعطي وكأنه الظاهر يف يبدو الذي — اإلشارات إحدى تعطُّل أن ذلك عىل والدليل املرور،
الحرية هذه إلغاء إىل األمر واقع يف يؤدِّي — يشاء كما السري «حرية» السائر أو السائق
من ننتقل إذ جميًعا؛ البرش أمور يف الحال وهكذا املرور. يف وفوىض تكدس من يُسبِّبه بما
التنظيم من نوع إىل البداية، يف تسود كانت التي املتخبِّطة أو العشوائية «الحرية» حالة

الحرية. من مزيًدا لنا ق يُحقِّ الذي التقييد أو
ومع تَُمس، أال يَنبغي أنها يَعتِقد أمور هناك كانت الطويل اإلنسان تاريخ وخالل
مثًال — اإلنسان استطاعة يف فليس املناسب، الوقت يف والضبط التنظيم تناولها فقد ذلك
يؤذي ألنه العمل؛ هذا يف كبرية براحة يشعر كان ولو حتى الطريق يف عاريًا يَسري أن —
قوله؛ يريد يشء أي للناس يقول أن استطاعته يف وليس السلوك، بهذا اآلخرين مشاعر
— ألنه حد؛ غري إىل يَربح أن استطاعته يف وليس العلني، القذف بتُهمة يُحاَكم قد ألنه
تُثبت التي األمثلة آالف ذلك عىل وِقس للرضائب، خاضٌع — الرأسمالية الدول يف حتى
ُمتزايد نحو عىل مكانه يُخيل — قيود بغري االنِطالق بمعنى — القديم الحرية مفهوم أن

الحقيقية. الحرية من مزيد إىل يؤدِّي الذي والتقييد التنظيم هو آخر ملفهوم
من الفئة هذه نطاق يف داخًال ما يوًما سيُصِبح األطفال إنجاب أن اعتقادي ويف
— األمر نهاية يف — يَستهدف الذي والتنظيم للتقييد تَخضع أن ينبغي التي األفعال
يَنظر الذي اليوم وسيأتي خاص، بوجٍه الجديدة األجيال وصالح كلها البرشية صالح

154



املعارص للعلم االجتماعية األبعاد

تُمارس أن يجب مسئولية أنها عىل جديد كائن إنجاب مسألة إىل البرشي املجتمع فيه
وألنَّ كامل، مجتَمع عىل عبئًا تُلقي ألنها معينة؛ وَضمانات ضوابط إطار ويف بحساب،
ثم ومن ورعايته؛ وتعليمه تثقيفه الكائن؛ هذا عن مسئوًال بالفعل سيُصبح املجتمع هذا
يف تظهر أن يُمكن التي العقبات أما املوضوع. هذا يف تقال كلمة للمجتمع تكون أن بد فال
أو فقط، واحد جنس من امُلقرَّر العدد إنجاب كاحتمال — التنظيم هذا مثل تعليق حالة
املحتملة الحاالت هذه آخر إىل مفاجئة، كارثة يف األبناء وفاة أو زوجات، عدة من كاإلنجاب

الشامل. التنظيم إطار يف بسهولة معالجتها يمكن استثناءات إال الواقع يف هي فما —
يف يرون ملن املهاجم موقف البداية يف اتخذت أنني يجد إذ يدهش القارئ ولعلَّ
النهاية يف اتخذت ثم الفقري، العالم يف الطعام أزمة لتخفيف الوحيدة الوسيلة النسل تحديد
بني تعارض أي أرى ال ولكني القانون، بقوة حتى النسل تحديد مبدأ عن املدافع موقف
االجتماعية لعالقاته العلمي التنظيم مرحلة إىل وَصل لو حتى — العالم إن إذ وذاك؛ هذا
البحث طريق عن الطعام مشكلة لحل يكفي ما موارده من يُكرِّس بحيث والسياسية
بل معيَّنة، حدود عند السكان تكاثُر إيقاف مصلحته ِمن أن سيجد — املركز العلمي
املزعومة «الحرية» هذه يُلغي بحيث ذلك، يفعل أن فيه عليه لزاًما يكون وقٌت سيأتي
عىل قبل من فرضه ما النسل عىل الضوابط من ويَفرض ككل، املجتمع تمسُّ مسألٍة يف
يف مندرجة منضبطة، اجتماعية» «كائنات أصبحنا قد فنحن اإلنسان. حياة مظاهر شتى
االجتماعي التنظيم نطاق يتَّسع يوم كل ويف لها، حرص ال لقوانني وخاِضعة تنظيمات
عن جديدة كائنات إنجاب يشذُّ فلماذا العفوي، التلقائي للسلوك تُْرتَك قبل من كانت ألمور
عواقِبه يف البرشي السلوك مظاهر أخطر من أنه مع البرشي، للسلوك العام االتجاه هذا
تنظيًما؟ أسهِلها من — الحديث العلم بفضل — نفسه الوقت يف أصبََح قد وهو ونتائجه،

البيئة مشكلة (2-2)

عدد جدران يتعدَّى ال البيئة» «مشكلة عن الكالم كان القرن هذا من الستينيات قبل
فرتة وخالل — ذاتها الستينيات ويف ص، التخصُّ الشديدة العلمية امَلجامع من محدود
ويف الناس ألسنة عىل تداوًال املشكالت أكثر من واحدة املشكلة هذه أصبَحت — وجيزة
أستاذية وكرايس صة متخصِّ معاهد لها وأُنِْشئَت الكربى، الدولية الهيئات ويف اإلعالم أجهزة
أُنِْشئَت لقد بل اللغات، بشتى الكتب ومئات خاصة، مجالت لها وظهرت الجامعات، يف
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هذا إىل أدى الذي فما املتحدة، األمم هيئة عن منبثقة صة متخصِّ دولية هيئة أو وكالة لها
بها؟ الزائد الوعي إىل البيئة ملشكلة التام التجاهل من الرسيع االنتقال

بوقٍت املفاجئ الوعي هذا ظهور قبل موجودة كانت ذاتها املشكلة أن املؤكَّد من
بيئة عىل العميقة آثاره يَرتك أن بد ال كان والتكنولوجي العلمي التقدم أن ذلك طويل؛
من أساسية حقيقة البيئة يف اإلنسان تدخل أصبح ناعي الصِّ العرص بداية ومنذ اإلنسان،
اإلنسان. بجهد البيئة عنارص تغيري يَعني ذاته «الصناعة» لفظ ألنَّ العرص؛ هذا حقائق
أبعادها وإىل خطورتها إىل التنبيه ولكن طويل، وقت منذ بالفعل موجودة املشكلة كانت

الظهور. يف تأخر الذي هو املتعدِّدة
من مجموعة إىل راجًعا كان فربما البيئة بمشكلة للوعي املتأخر الظهور هذا أما
العاَلمية الحرب بعد اإلنتاج يف الضخمة والزيادة التصنيع يف الهائل التوسع أهمها العوامل،
أُخضعت التي الطبيعية البيئة يف أساسية ات تغريُّ إدخال حد إىل وصل توسع وهو الثانية،
األهم العامل لعلَّ ولكن األصلية، معاِلمها من كثري عىل قىض حدٍّ إىل الصناعة ملتطلبات
وعي ظهور هو — مباغتة بصورة الدويل املرسح عىل البيئة مشكلة ظهور يف — ذلك من
— الكربى الصناعية الدول بني الضخم اإلنتاج عىل املحموم السباق هذا غمرة يف — جديد
أدرك فقد األحياء، من وغريه اإلنسان فيها يعيش التي البيئة تواُزن عىل الحفاظ برضورة
الجرَي وأن حده، عن زاد قد ببيئته اإلنسان تالُعب أن الصناعية املجتمعات يف الكثريون
النواتج بمختلف تلويثها إىل أدَّى بل األم، الطبيعة نسيان إىل أدى التصنيع وراء الالهث

التصنيع. عمليات عن املتخلِّفة
الصارخة املشكلة هي — املصانع لنفايات نتيجة — البيئة تلوث مشكلة كانت ولقد
الضخمة مداخنها من تَطُرد املصانع ألن ذلك البيئة؛ بموضوع العاَلمي االهتمام أثارت التي
وخاصة — اإلنسان حياة وتُعرِّض بأكملها، مدٍن جو تُلوِّث التي الغازات من هائلة كميات
األنهار فإن ذلك عن وفضًال جسيمة، ألخطار — نقيٍّا هواءً يَستنِشقون ال الذين األطفال
عن فضًال بالخطر، فيها املائية الحياة د وتهدِّ املصانع، مخلفات من فيها يُْلَقى بما تتلوَّث
تتعرَّض — الشاسعة مساحاتها بكل — ذاتها البحار إنَّ بل الرشب. مياه تلويث أخطار
واملوانئ فيها تسري التي والسفن منها القريبة املصانع مخلفات بسبب للتلوث بدورها

عليها. املطلَّة
رد بوصِفه األمر بداية يف ظهر قد البيئة بمشكلة القويَّ الوعي هذا أن يبدو وهكذا
املنتجة الرشكات وبني الدول بني والتسابق الصناعي، اإلنتاج يف الضخم التوسع عىل فعل
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البيئة بها تُصاب التي الجانبية األعراض يف تفكري أي دون جديدة، بِسَلع األسواق إغراق يف
الحملة لتلك األسايس الهدف وكان اإلنتاج، عىل الرهيبة امُلناِفسة لهذه نتيجة الطبيعية
أصبحت التي للتلوث، املبارشة األخطار تجنُّب أوًال هو البيئة، حماية إىل الداعية العاملية
اإلنسان مطالب بني التوازن من نوع تحقيق ثانيًا وهو املتقدمة، البالد يف ملموسة أخطاًرا
الصناعي، اإلنتاج أغراض تُالئم لكي الطبيعة تحوير يُريد فاإلنسان الطبيعة؛ ومطالب
إىل االهتداء يُحاولوا أن البيئة بشئون املهتمني عىل وكان وتُصان، تُْحَفظ أن تريد والطبيعة
باملطلب االهتمام يف اإلنسان أفرط أن بعد املطلبني، هذين بني بالتوفيق الكفيلة الوسائل

للطبيعة. األصلية املعالم بضياع يُهدِّد حدٍّ إىل األول
من الطبيعية بالبيئة ألصق هي التي — ذاتها الزراعة تكنولوجيا يف التقدم إن بل
اآلفات مبيدات فاستخدام خطرة؛ بيئية مشكالت إىل أدَّى قد — الحال بطبيعة الصناعية
عن فضًال م، التسمُّ ألخطار مستهلكيها وتعرُّض املزروعات تلوث إىل أدى واسع نطاق عىل
املائية الحياة أشكال كل وهدَّد بدورها، لوَّثها قد ع والرتُّ األنهار يف الرصف مياه إلقاء أن

بالخطر.
يُسمى فيما يتمثَّل آخر خطًرا هناك إن بل وحده، التلوُّث عىل الخطر هذا يَقتِرص وال
األلوف مئات مدى عىل تعايََشت قد املختلفة الطبيعة فعنارص البيئي»، التوازن «باختالل
عىل للقضاء اإلنسان ل وتدخُّ دقيق، تواُزن يف بعض عىل بعُضها يَعتِمد بحيث السنني من
عنه؛ بعيدة تبدو عنارصأخرى يف عة متوقَّ غري نتائج إىل يؤدي أن يُمكن العنارص هذه أحد
بأرسه العالم يف الناس أُعجب حدٍّ أي إىل نَذُكر وكلنا ، اختلَّ قد بينها التواُزن ألن وذلك
تتكاثَر كانت التي العصافري عىل — قالئل أيام يف — قضت حني الرائدة الصني بتجربة
ولكن الزراعية، األمة ثروة يف يؤثر خطريًا تهديًدا الحبوب محاصيل تهدد وكانت باملاليني،
بالرتبة الرضر ألحق أنه — قالئل سنوات بعد — تبنيَّ قد العصافري عىل امُلربَم القضاء هذا
العصافري اختفت فلما سموًما، تفرز التي ديدانها تأُكل كانت العصافري ألنَّ الزراعية؛
ل تدخُّ فإن وهكذا الرتبة. خصوبة عىل الضار تأثريه له كان حدٍّ إىل الديدان هذه تكاثَرت
رضر إىل األمر نهاية يف أدى قد الطبيعية البيئة تُكوِّنه الذي الدقيق التوازن يف اإلنسان

ع. متوقَّ غري
اإلخالل زاوية من أم التلوث، زاوية من املشكلة إىل نظرنا فسواء حال، أية وعىل
والتكنولوجي العلمي للتقدُّم مبارشة نتيجة تَُعدُّ حاالتها ُمعظم يف فإنها الطبيعي، بالتوازن
األرضار بعض من الحد ُمحاَولة إىل بإلحاح تدعونا وهي الحارض، عرصنا يف الرسيع

157



العلمي التفكري

الجانبية األرضار هذه استفحَلت أن بعد سيما ال معه، التقدم هذا يَجلبها التي الجانبية
عرشات وانعقاد باملشكلة، الوعي ظهور ولكن القلق، إىل تدعو بصورة األخرية اآلونة يف
االهتمام نطاق اتساع إىل أدَّى عنها؛ األبحاث مئات ونرش بها، املتعلِّقة والندوات املؤتمرات
اجتماعية أبعاٌد فظَهرت التلوث، مكافحة مسألة بكثري يفوق حدٍّ إىل البيئة بموضوع
عن النظر بغضِّ عام، بوجه الحديث اإلنسان بيئة بالتحليل تناولت للمشكلة، وجمالية

النطاق. الواسع التصنيع أرضار
حلها يَصُعب املشكالت هذه أن يُبنيِّ البيئة مشكالت يف ق املتعمَّ التفكري ألنَّ ذلك
ظلِّ ففي الربح، عىل التناُفس هو االقتصادي النشاط من الهدف دام ما جذورها من
إطار يف إدماجها يُمكن ما بقدر إال بها يُؤخذ وال فقط، جزئية الحلول تكون كهذا هدف
االقتصاد هذا كان وملا تُْهَمل. فإنها االقتصاد هذا مع تعارضت إذا أما السوق، اقتصاد
الحلول فإن لإلنتاج امُلمكنة القصوى الحدود إىل والوصول ع التوسُّ إىل بطبيعته مياًال
بنوع البيئة موضوع يرتبط وهكذا ُمستحيلة. تكون تكاد فيه البيئة ملشكالت الجذرية
لإلنسان يحفظ حقيقي حلٍّ إيجاد أن ويتَّضح السائدة، واالقتصادية االجتماعية القيم
بل التنافس عىل مرتكزة فيه تعود ال املجتمع، قيَم يف أسايس تغيري إىل يحتاج بيئته، تواُزن
يختارها التي األنظمة نوع إىل األمر واقع يف ترتدُّ املسألة إنَّ أي والتعايُش؛ التعاون عىل
ال البيئة مشكالت أن — رأيي يف حقٍّ عن — البعض اعتقد هنا ومن ملجتمعه. اإلنسان

شامل. عاَلميٍّ مستًوى عىل إال الحقيقية حلولها تجد
للعالقة — بعيد حدٍّ إىل — موازيًا كان والبيئة اإلنسان بني العالقة مسار أن والواقع
من زمامه يفلت ينتجه ما أن ما وقت يف اإلنسان ر تصوَّ فقد عمله؛ وناتج اإلنسان بني
يوقفه أن أحد يستطيع أن دون الخاص طريقها يف تسري مجهولة لقوى ويخضع يده،
الحتمية الرضيبة أنه عىل التقدم هذا عن الناجم التلوث إىل ينظر وكان توجيهه، يُعيد أو
العلمي التقدم ثمن إن أي الطبيعة؛ عىل سيطرًة ازداد كلما اإلنسان يدفعها أن يَنبغي التي
بدأ التفكري ولكن اإلنسان. بها يستظلُّ التي الطبيعية البيئة إفساد هو والتكنولوجي
الطبيعة قوانني فهم عىل اإلنسان قدرة أن هو مخالًفا؛ اتجاًها األخرية السنوات يف يتَّجه
الطبيعية؛ لبيئته اإلنسان تشويه إىل تؤدِّي أن اإلطالق عىل ينبغي ال لصالحه واستغاللها
لنفسه يبني لكي اإلنسان اصطنعها وسائل — يشء كل قبل — هما والتكنولوجيا فالعلم
ال الطبيعية البيئة صيانة أجل من توظيفها الرضوري من كان ثم ومن أفَضل؛ حياًة

تلويثها.
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برسعة نما ولكنه متأخًرا، ظهر قد البيئة بمشكالت العاَلمي الوعي إنَّ القول ويُمكن
أي تأثري دراسة عىل حريًصا — قالئل سنوات ميضِّ بعد — اإلنسان أصبح بحيث هائلة،
ما االحتياطات من ويتخذ القوانني من يضع وأخذ الطبيعية، بيئته يف به يقوم نشاط
ولكن الطبيعي. توازنها يف الزائد التدخل أخطار من البيئة هذه بصيانة كفيل أنه يعتقد
التقدم تحقيق بني التوفيق فيها نستطيع التي املرحلة من اقرتبنا إننا القول يُمكن ال
لإلنسان متكاملة سعادة وضمان الطبيعة نقاء عىل واملحافظة النطاق، الواسع االقتصادي

الوفري. اإلنتاج إىل يتطلع عالم يف
هذه أن الواضح من البيئة؟ مشكالت من فيها نعيش التي املنطقة موقف ما ولكن
والضجة بها، أُبدي الذي واالهتمام متقدِّمة، صناعية بالد يف أصًال ظهرت قد املشكالت
البالد. هذه يف كان إنما وتطبيقيٍّا، علميٍّا دراستها إىل املفاجئ واالتجاه حولها، أُثريت التي
أن فيبدو واسع، نطاٍق عىل الثقيل التصنيع إىل مفتقرة عمومها يف بالُدنا كانت وملا
إىل الطبيعية املوارد استهالك عملية فإن كذلك مباًرشا. مساًسا ها تمسُّ ال البيئة ُمشكالت
أخطار من الخوف فإن ثم ومن الثالث؛ العالم بالد معظم يف بعُد تَحُدث لم االستنفاد حدِّ

يُربِّره. ما اآلن حتى له ليس ناعية الصِّ النفايات
يَجيء حتى األيدي مكتوفة بالُدنا تقف أن اإلطالق عىل يعني ال هذا فإن ذلك ومع
من نفيد أن الواجب فِمن البيئي؛ التوازن انعدام أو التلوث أخطار فيه تُداهمها الذي الوقت
املتقدمة، الزراعية التكنولوجيا ويف التصنيع مجال يف سبَقتْنا التي األخرى البالد تجربة
حياة إىل االنتقال حركة وأن املدن، ازدحام البيئي التلوُّث عوامل أهم من أن ولنتذكر
من كثري ظهور عىل يُساعد مما تخطيط؛ وبغري برسعة الثالث العالم بالد يف تسري املدن

بالبيئة. املتعلقة املشكالت
أصبح البيئة مشكلة جوانب من آخر جانب عن الكالم إىل نعود أن علينا ينبغي وهنا
الجانب به وأعني املوضوع، بهذا املشتغلني اهتمام من كبريًا قدًرا يشغل األخرية اآلونة يف
هي الطبيعية ببيئته اإلنسان بعالقة املتعلِّقة الوحيدة املشكلة فليست للبيئة. الجمايل
ومواِردها، لطاقاتها استخدامه وسوء الطبيعة يف الزائد له تدخُّ من الناجمة املادية املشكلة
الذي فالطفل وعنايتنا. الهتمامنا موضوًعا تكون أن ينبغي بدورها الجمالية البيئة إنَّ بل
التناُسق أو الذوق أو الجمال مظاهر من مظهًرا حوله يرى وال بالقبح، تتَّسم بيئة يف ينشأ
إنَّ نقول: أن وسعنا ويف إنسانيته. عنارص من ا هامٍّ عنًرصا افتقد قد يكون واالنسجام،
االقتصاد ذات البالد ففي امُلدِقع؛ الفقر عن أو املفرط، الثراء عن ينتج أن يمكن الُقبح هذا
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كثرية أحيان يف — متعارًضا البناء يف خامة الضَّ إىل السعي يكون الوفري، واإلنتاج املتقدِّم
يف — به ى يُضحَّ الذي الطرف فإن التعارض هذا حدوث وعند الجمال؛ عن البحث مع —
ثروات تُنتج التي — الكربى الصناعية املدن من كثريًا فإن وهكذا الجمال. هو — الغالب
بدرجة نجده قد الذي الجمال إىل تفتقر — طائلة بأموال أهلها ويَتعامل هائلة اقتصادية
أيًضا يوجد القبح ولكن املوارد، ُمتواضعة البناء بسيطة صغرية بلدة يف بكثري تفوقها
ال الفقرية البالد ففي تماًما؛ طبيعي أمر وهو االقتصادي، السلم يف اآلخر الطرف عىل
يف الناس ويتكدَّس االقتصادية األزمات تسود وحيث بالجمال، لالهتمام مجاٌل هناك يكون
ملسات وجود عىل يَحِرص أن أحد من ع تتوقَّ ال عليها بمن األرض وتَضيق ُمتهالكة بيوت
مًعا، النفوس وتنقية الهواء لتنقية واسعة خرضاء مساحات ترك عىل أو البيئة، يف جمالية

للجميع. الشاغل الشغل هي العيش لقمة دامت ما
العالم بالد يف البيئة مشكلة عنارص من األهم العنرص يُمثِّل الجمايل العامل هذا
آثاره زالت ما عريًقا حضاريٍّا تُراثًا لَديها أن الدول هذه من كثري حظِّ حسن ومن الثالث،
العريق التقليدي الطابع عن فضًال — اآلثار وهذه واسع، نطاق عىل أرجائها يف قائمة
الجمايل الجانب عىل املحافظة يف أساسيٍّا عنًرصا تكون أن يُمكن — البالد هذه يف للعمران
كان هنا ومن اإلنسان. حياة يف املعنوية للجوانب إعالء من ذلك يَستتِبعه وما للبيئة،
عما تعويض فيها يكون لكي الفقرية؛ البالد يف العريقة اآلثار صيانة عىل الكثريين حرص

املحدودة. االقتصادية بمواردها تحقيقه عن البالد هذه تَعجز
ما كثريًا الحياة يف الحديثة التكنولوجية األساليب وإدخال التنمية رضورات أنَّ غري
ليَبدو إنه بل النامية. البالد يف للبيئة التقليدي الَجمايل الطابع عىل الحرص مع تتعاَرض
البالد هذه أهل يَنصحون الذين األجانب» «الزوار أولئك أصوات أن — األحيان بعض يف —
العرصية، الحياة إغراءات وراء االنسياق وبعدم لبيئتهم، التقليدي الطابع عىل باملحافظة
«متحًفا» البالد هذه تظلَّ أن إىل حسنة) نيَّة عن صادرة أو (مقصودة دعوة حقيقِتها يف هي
يف — البيئة إىل «املتحفية» النظرة هذه تبدو وهكذا وحدهم. امُلتفرِّجون به يَستمِتع أثريٍّا
وعىل الحديثة. التقدُّم بأساليب األخذ نحو املجتمع تطور وجه يف عائًقا — األحيان بعض
نتحدَّث التي باملشكلة يتعلق فيما — النامية بالدنا أمام الحقيقي التحدي فإن حال أية
الهوية عىل املحافظة بني ق تُوفِّ التي املالئمة الصيغة إىل الوصول يف هو — هنا ها عنها
أخرى. جهة من والتكنولوجي العلمي م التقدُّ بموكب واللحاق جهة، من للبيئة األصيلة

160



املعارص للعلم االجتماعية األبعاد

الطبيعية املوارد مشكلة (3-2)

الطاقة؛ بأزمة املتعلق الوجه هو املعرفة، حق العربية بالدنا يف نَعِرفه وجٌه املشكلة لهذه
من موضوًعا الراهن وقتنا يف أصبَحت — البرتول رأسها وعىل — الطاقة فمصادر
تتغريَّ والتي السياسية، عات والتجمُّ الِعلمية املؤتمرات تبحثها التي املوضوعات أهم
وامُلشِكلة املؤامرات. وتُحاك النزاعات وتَنشب األحالف وتتشكَّل االسرتاتيجيات بسببها
مصادر أنَّ هي — هذه أيامنا يف بها تامٍّ وعي عىل أصبح والتي — العالم يُواِجهها التي
العالم يدفع التكنولوجي التقدُّم وأنَّ محدودة، — البرتول وخاصًة — التقليدية الطاقة
يجد بموقف بعيد غري وقٍت يف سيُواَجه فإنه ثم ومن استهالكها؛ يف ع التوسُّ إىل عنه رغًما

األخرى. الطبيعية موارده ة كافَّ استغالل عن فيعجز نفد؛ قد برتوله فيه
املخيف؛ االحتمال هذا أمام األيدي مكتوف يقف ال العلم أن هو املؤكد األمر أنَّ عىل
التي الذرية الطاقة رأسها وعىل للطاقة، بديلة مصادر عن واحدة لحظة ف يتوقَّ ال فالبحث
استُغلَّت التي الشمسية الطاقة وكذلك استخدامها، يف بعيًدا شوًطا املتقدمة الدول قَطعت
الحرارة طاقة استغالل يف ا جادٍّ تفكريًا ة ثمَّ أن كما أضيق. نطاٍق عىل ولكن بدورها
الطاقات هذه يف املشكلة ولكنَّ واسع، عاَلمي نطاق عىل والجزر املد وطاقة األرضية،
واسع، نطاق عىل استخدامها يُربِّر الذي الحد إىل اقتصادية بعُد تُصِبح لم أنها هي البديلة
معقولة حدود إىل إنتاجها تكاليف خفض عىل — الحال بطبيعة — ترتكز اآلمال وكلُّ

تنفد. حينما البرتولية الطاقة عن بديًال تُصِبح بحيث
مشكلة أوجه من واحًدا وجًها إال ليَست — عام بوجه — والطاقة البرتول ولكن
من — األخرى موارده يَستهِلك العالم فهذا اليوم؛ العالم تُواجه التي الطبيعية املوارد
التي الصناعة أغراض يُلبِّي لكي متزايد؛ بمعدَّل — إلخ … والقصدير والنحاس الحديد
يتجزَّأ ال جزءًا أصبَحت حتى اإلنسان اعتادها التي االستهالك ومطالب انقطاع، بال ع تتوسَّ
يُمِكن التي مثًال كاألخشاب — للتجديد قابلًة الطبيعية املوارد بعض كانت وإذا حياته. من
تعويضها؛ يُمكن ال تُْستَْهَلك التي املعدنية املوارد فإن — جديدة أشجار بظهور تتجدَّد أن

يوم. بعد يوًما يَتضاءل منها العالم رصيد فإن ثم ومن
املعادن من الحالية املوارد أن ُمعلنًا الخطر، ناقوَس الباحثني من كبري عدد دقَّ وقد
العرصية الحضارة عليها تقوم ثم ومن — الرئيسية الصناعات عليها تقوم التي الهامة
سريتها االستهالك معدَّالت يف الزيادة سارت إذا قصري وقٍت يف تنتهي أن بد ال — بأَرسها
قد وبعُضها قرن، ربع من أكثر يدوم أن منه للمخزون يُقدَّر ال املعادن فبعض الحالية؛
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فيه ظلَّت آخر قرٌن البرشية عىل انقىض إذا أنه هو املؤكد األمر ولكن ذلك، من أكثر يدوم
األساسية املوارد معظم فإن اآلن، السائد النمط عىل الطبيعية املوارد تستهلك صناعاتها

نفد. قد عندئذ سيكون
الحد، هذا إىل قاتمة ليست الصورة أنَّ إىل امُلتفائلني بعض يذهب ذلك مقابل ويف
رصيده نقصان — السلبية من حالة يف — يَنتِظر اإلنساني العقل يظلَّ أن امُلحال فِمن
إىل أخرى مرة العودة إىل بالبرشية األمر ينتهي حتى يوم، بعد يوًما الطبيعة موارد من
عنه يُدافع الذي والرأي طاقاتها. ومن معادنها من ذرة آخر تنضب أن بعد الكهوف
اآلن له تَخطر ال جديدة آفاًقا لإلنسان يَكشف بأن كفيل العلمي التقدُّم أن هو هؤالء
يف الكاِمنة الطبيعية الثروات الستخراج الفعالة الوسائل إىل اإلنسان توصل فإذا بال، عىل
ما أضعاف يبلغ املوارد من احتياطيٍّ إىل فيها سيهتدي أنه املؤكد فمن املحيطات، أعماق
أن القول يُمكن التي — ذاتها األرض باطن يف ل يتوغَّ أن استطاع وإذا امُلتشائمون، قدَّره
األرجح عىل يجد فسوف — الخارجية قرشتها من األعىل السطح عىل تكمن كشوفنا كل
الكواكب بني االتصال أصبح وإذا لألرض، البعيدة األعماق يف مدفونة هائلة معدنية موارد
بطريقة تحقيُقه وأمكن واقعة، حقيقة األرض من القريب الفضاء يف الواقعة والنجوم
ما كل عن تُعوِّضه موارد الجديدة العوالم هذه من اإلنسان يستخلص فسوف منتظمة،

األرض. سطح عىل يَفقده
يبدو ال — املدى بعيدة علمية إنجازات عىل يَعتِمد الذي — الرد هذا فإن ذلك ومع
ذلك من أقرب وقت يف العالم ستواجه املشكلة أن يَرون الذين الكثريين، نظر يف كافيًا
بنقص اإلنسان يواَجه أن يف قوي احتمال فهناك امُلتفائلني؛ هؤالء آمال فيه ق تتحقَّ الذي
أو بدائل إىل ل التوصُّ من تمكَّن قد العلم يكون أن «قبل» الطبيعية موارده يف أسايس
ينبغي فيما — اآلن منذ — نُفكِّر أن علينا لزاًما يكون وعندئذ لها، جديدة مصادر كشف

املخيف. االحتمال هذا ق يتحقَّ أن قبل عمله
أن هو املشكلة، هذه بخطورة الواعني املفكِّرين من كثري عليه يركز الذي واألمر
يف فقريًا العالم لها ترتك وال القادمة، األجيال مصري يف تفكر أن ينبغي الحارضة األجيال
القيم؛ مشكالت من أساسية مشكلة ل تتدخَّ وهنا بنفسها، مشكالتها هي تحلَّ لكي املوارد،
هذا جيلنا حقوق نُراعي أن — الحارض الجيل يف نعيش الذين نحن — علينا ينبغي فهل
ينبغي حقوق — بدورها — لها بعد تولد لم التي واألجيال الناشئ الجيل أن أم وحده؟
ليَست السؤال هذا عن اإلجابة أن الواقع الطبيعية؟1 العالم موارد استهالك عند مراعاتها

األوىل. للوهلة عليه تبدو الذي الحد إىل يسرية
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أنانيتها، عن تتخىل أن يَنبغي البرشية األجيال أن — الكثريين نظر يف — الواِضح فمن
األجيال مصري يف تُفكِّر أن وعليها ملعيشتها، ُممِكن مستوى أعىل ضمان يف رغبتها وعن
ما الالحقة األجيال لهذه يرتك ال الذي الحد إىل الطبيعة موارد تبدد فال ستعُقبها، التي

تَستهلكه. أن تستطيع
يف حقيقي بخطر تنذر بدرجة يزداد الغنية الدول يف االستهالك معدل أن املؤكَّد ومن
الطبيعي من يكون وهنا السفيه، التبديد حدِّ إىل أحيانًا االستهالك هذا يصُل إذ املستقبل،
إشباع أجل من يحدث ال الذي املسئول، غري التبديد هذا عىل اإلنساني الضمري يثور أن
يُلبِّي ال مجنونة استهالكية ونزوات أنانية رغبات إلرضاء يَحُدث بل حيوية، رضورات
عىل يتمُّ الحاجة عن الزائد االستهالك هذا كان فإذا اإلنسان. لدى أصيلة حاجات معظمها
أن املرء حقِّ من أليس املقبلة، األجيال إليها ستحتاج التي األساسية الرضورات حساب
أبناؤنا هم اآلخرون هؤالء كان إذا سيما ال اآلخرين، يف والتفكري بالرتيث ويُطالب يعرتض

وأحفادنا؟
فمن معقولة: الكثريين نظر يف تبدو حجًجا يسوقون امُلضاد الرأي أنصار أن عىل
افرتضنا ولو بنفسها، مشكالتها تواجه املقبلة األجيال نرتك أن — نظرهم يف — الواجب
القادمة، األجيال ملطالب مراعاة — يستطيع ما بقدر — استهالكه قلَّل قد الحايل الجيل أن
هذا يف الحقيقيِّني امُلستهِلكني أن األول لسببني: وذلك للمشكلة؛ حالٍّ يكون لن هذا فإنَّ
األغلبية أما العالم، سكان مجموع من ضئيلة نسبة تشكل التي الدول من قلة هم العالم
عاقل تنظيٌم وساَده العالم، من األنانية اختَفت ولو الكفاف. مستوى عىل فتَعيش الساحقة
املستوى رفع هو عمله التنظيم هذا عىل يَنبغي ما أول يكون فسوف الغري، مصالح يُراعي
سنُواجه وعندئذ معقول، ُمستًوى إىل العالم شعوب من البائسة لألغلبية االستهالكي
املاليني ألوف مستوى رفع إن إذ الحدة؛ من بمزيد وربما الحالية تها حدَّ بنفِس املشكلة
املعدل يفوق قد بمعدَّل العالم ملوارد اسِتهالك إىل سيُؤدي معقول حدٍّ إىل العالم فقراء من
ْنا قرتَّ مهما أننا فهو الثاني السبب وأما الراهن. الوقت يف املبذِّرة الغنية الدول بني السائد
إىل — آجًال أو عاجًال — نُضطر فسوف جيَلني، أو جيل بعد حتى أو اآلن، أنفسنا عىل
نطاق عىل ق تحقَّ لو حتى — االستهالك ترشيد إنَّ إذ ما، يوًما تها حدَّ بكل املشكلة مواجهة
إليه سيؤدي ما وكلُّ املستقبل، يف الطبيعية املوارد يف أزمات حدوث من يمنع لن — عاملي

حني. إىل املشكلة إرجاء هو
إعالء يعني املشكلة إرجاء بأن عليها يرد أن يمكن الثانية الُحجة هذه أن شكَّ وال
الطبيعية، املوارد ملشكلة مألوفة غري جديدة حلول إىل ل يتوصَّ كيما للعلم أطول فرصة
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نفسه أعدَّ قد العلم يكون أن قبل املشكلة هذه مواجهة إىل العالم يضطر أن من بدًال
سكان يساعد قد األرض ُسكان من الفقرية للغالبية معقول مستًوى ضمان أن كما لحلها،
من أقاليمهم يف كامن هو ما كل استخراج أجِل من الجهد من املزيد بذل عىل املناطق هذه

ثروات.
الطبيعية املوارد مشكلة يف املتعارضة اآلراء بني املقابلة هذه من يُهمنا الذي ولكن
التعقيد من إنها بل األوىل، للوهلة عليها تبدو التي بالبساطة ليست املشكلة أن أوًال هو
والردود الحجج بني يوازن الذي ق، املتعمَّ التفكري من قليل غري قدًرا تستدعي بحيث
ارتباطه نؤكد أن املوضوع هذا يف ثانيًا ويُهمنا متعدِّدة. أبعاًدا للموضوع أن ويدرك عليها،
بني التقريب كمشكلة اجتماعية وبمشكالت األجيال، أنانية كمشكلة أخالقية، بمشكالت
هذا يثريها التي العقلية املشكالت أهم كانت ربما ولكن البرشية. املجتمعات مستويات
االستهالكية الحياة قيمة بها وأعني بالقيم، املتعلقة األساسية املشكلة تلك هي املوضوع

الحديثة. الصناعية املجتمعات تعيشها التي
يف التوسع إىل تنظر — الحارض عرصنا يف — أصبحت املتقدمة امُلجتمعات ألن ذلك
تؤخذ أن ينبغي الحياة قيم من أساسية قيمة وتعدُّه ذاته، يف غاية كان لو كما االستهالك
اجتماعي نظام أيِّ إىل ينظر أصبح الحديث اإلنسان إنَّ بل مناقشة، دون عليه هي ما عىل
وأصبح االستهالكية، مطالبه توفري هي واألساسية األوىل وظيفته ضخم جهاز أنه عىل
املطالب. هذه تحقيق عىل قدرته عدم أو ُقدرته ضوء يف — سلبًا أو إيجابًا — عليه يَحكم
عىل قادرين نَُعد لم أننا حدِّ إىل فينا متغلغًال التفكري من األسلوب هذا أصبَح ولقد
ولكن الكون. أنظمة من ونظاًما األشياء، طبيعة من جزءًا نعده أصبحنا بل مناقشته،
القيم وهي الغربي، الصناعي املجتمع قيم إىل ينتمي حديث، اتجاه كله هذا أن األمر حقيقة
العالم من كبرية أجزاءً وتعمَّ تَنتِرش أن — املجتمع هذا ق تفوُّ بفضل — استطاعت التي
هو وحده، الحديث اإلنسان إىل ينتمي االستهالكي االتجاه هذا أن عىل والدليل املعارص.
القدماء اليونانيني فعند تماًما؛ مغايرة بطريقة األمر يف تُفكِّر كانت املاضية العصور أن
والرواقيِّني وأرسطو وأفالطون سقراط عند وخاصًة — واألخالقي الفلسفي الفكر كان
عندئذ أحد يقل ولم فيها، والتحكُّم رغباته عىل السيطرة اإلنسان تعويد إىل يتجه —
ويف االستهالك. أدوات من قدر أكرب لإلنسان ر يُوفِّ أن هي االجتماعي النظام وظيفة أن
الحارضة حياتنا محور هي التي — االستهالكية الرغبات ُمعظم كانت الوسطى العصور
هذه صوت إخماد هو والفكري االجتماعي النظام هدف وكان رشيرة، رغبات تُعدُّ —
والرفاهية. الرتف مطالب تحقيق عن يَعزف الذي ذلك هو األمثل اإلنسان وكان الرغبات،
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الحياة عىل أحمل أو الزُّهد إىل أدعو أنني أقوله مما القارئ يَفهم أن أودُّ ولسُت
من كثريًا يكبتون كانوا املتطرِّف الزُّهد دعاة أن هو املؤكَّد األمر إنَّ إذ ُمرتَفة؛ ألنها الحديثة
كثريًا أن األيام أثبتَت وقد لإلنسان، حيوية مطالب ويَقمعون املرشوعة، اإلنسانية الرغبات
إليها. الناس يدعون التي لتلك تماًما مضادة حياًة يعيشون هؤالء والقمع الكبت دعاة من
استطاع حني فيه شك ال تقدًما الحديث العرص يف أحرز قد اإلنسان فإن أخرى جهة ومن
ذاته يف يكون أن يتعنيَّ ال الطبيعية رغباته إرضاء بأن واقتنع الكبت، هذا من يتحرَّر أن

رشيًرا. أمًرا
االستهالكية للحياة الحايل النمط أن هو — املقارنة هذه من — أثبته أن أودُّ ما ولكن
قيٍَم ظلِّ يف أخرى عصور يف يعيش كان اإلنسان وأن اآلن، نتصور كما به مسلًَّما أمًرا ليس
أدركنا فإذا الِقيَم، بهذه دائًما ك تمسَّ قد يكن لم لو حتى اآلن، بها يُسلِّم التي لتلك ة مضادَّ
يتصوَّر التي االستهالكية الحياة طبيعة نقدية بنظرة ل نتأمَّ أن أمكنَنا الحقيقة؛ هذه

أمنياته. أقىص أنها الحديث اإلنسان
املخيف االستهالكي التطلع هذا عيوُب أماَمنا بوضوٍح ستَظهر النقد بهذا نقوم وحني
املتقدِّمة، غري املجتمعات يف اإلنسان به ويَحلم املتقدِّمة، املجتمعات يف اإلنسان يتملك الذي
عدم أو االستهالك يف — الدقة وجه عىل — تَكمن ال املشكلة أن هي األمر وحقيقة
االتجاه يف تطرَّفنا قد فنحن االستهالك، «نوُع» هو كله املوضوع أساس إن بل االستهالك،
أصبحنا حتى املادية، املطالب عن وعزوف زهد من أجدادنا إليه يدعو كان ملا املضاد
أشياء استهالك إىل شديد بذكاء تدعونا التي اإلعالمية الوسائل من ُمحَكمة بشبكة ُمحاطني
املأكوالت من صنوف إىل تدعو ضخمة إعالنات — ذهب أينما — املرء يَجد وهكذا تافهة.
عىل ف تتلهَّ وهي الظامئة فاه الشِّ ر وتُصوِّ الفج، الحيسِّ بمظهرها وتُغريه املرشوبات، أو
بأن املرء ليَشُعر حتى اللحم، قطعة عىل تنقضُّ وهي هة ِ الرشَّ األسنان أو املثلَّجة، الزجاجة
فيها. السوقي اإلغراق عهد حتى املحسوسات عىل ع الرتفُّ عهد منذ كاملة دورة دار قد الزمن
التي — كالجنس — األخرى الحسية الرغبات استثارة أساليب عن هذا مثل ولنُقْل
مظَهر بدورها إنها … املجالت أغلفة وتُزيِّن واملالهي األفالم إعالنات بها تَحفل أصبَحت
لها ولكن مكبوتًا، يَُعد لم اإلنسان أن هو إيجابي جانب لها يكون قد معيَّنة، لِقيَم
وتُيسء مبارشة، ية حسِّ أهداًفا اإلنسانية للحياة تجعل أنها هو واضحة، سلبية جوانب
عنها وتَنزع والرِّبح، للُمتاَجرة موضوًعا تجعلها إذ ذاتها؛ الطبيعية اإلنسانية الرغبات إىل
الجميع. يتداولها عامة ِسلعة إىل لتُحيلها — فيها أسايس هو الحايل — الخصوصية طابع
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قد اإلنسانية للرغبات التجاري االستغالل إىل املحموم السعي أن ذلك من واألعجب
اإلنسان، لدى طبيعية حاجات تُلبِّي ال صناعية» «رغبات خلق إىل املستغلني هؤالء دَفع
بأنها ُمتزايد نحو عىل الناس يُقنع — واإلعالن بالدعاية — عليها املستمر اإللحاح ولكن
املجتمعات يف أو املتقدِّمة املجتمعات يف — اإلنسان لدى يُْخَلق وهكذا أساسية. رغبات
ثالجته أو سيارته طراز تغيري برضورة إحساس — واحًدا) شيئًا دائًما ليسا (وهما الثرية
استهلك، قد لديه ما ألنَّ ال جديد، امليدان هذا يف جدَّ كلما ساعته حتى أو مالبسه أو
من قدر أكرب لهم تضَمن والتي املنتجون، يُريدها التي بالطريقة تشكَّل قد عقله ألنَّ بل
يف — هي التي امُلصَطنعة الرغبات هذه تلبية أجل من سنويٍّا تُنَْفق املاليني من وكم الربح،
— الطويل املدى عىل — يجلب قد بعضها إنَّ بل رضورية، غري رغبات — األحيان أغلب
آلية أجهزة أو اليد، حركة من بدًال بالكهرباء تتحرَّك أسنان فرشاة كاخرتاع فإذا: رضًرا.
ضبط يف بُْعد عن للتحكم جهاٍز أو اليَدوي، التغيري جهاز من بدًال السيارة رسعة لتغيري
مريحة، ظاهرها يف تبدو مخرتعات وكلُّها … مكانه من اإلنسان يقوم ال حتى التليفزيون
الجهد من قدر أقل ممارسة من وتَحرمه الزائد، الخمول اإلنسان تُعوِّد حقيقتها يف ولكنها
«والحضارة». َف الرتَّ ألمراض يتعرَّض كيال بذله؛ إىل الحاجة أشد يف هو الذي الجسمي

يَمِلك أن يستطيع عرصنا إنَّ هذا: االستهالكية الحياة نمط عن دفاًعا — قيل وربما
عصور يف تَشيع كانت الزهد فلسفة أن حني عىل فائض، إنتاج عرص ألنه االستهالك ترف
بمظاهر ميلء بدوره عرصنا إنَّ إذ هزيلة؛ حجة هذه ولكن الشحيح، واإلنتاج الِحرمان
ونَقص التغذية سوء حدِّ وإىل الفقرية، البالد بعض يف املجاعة حدِّ إىل تصل التي الِحرمان
من تخلو ال ذاتها الغنية الدول إنَّ بل البرش. من الغالبة النِّسبة بني واملسكن امللبس
فائًضا إنتاًجا نَملك كنا إذا فإننا وهكذا عليه. التسرتُّ إىل جاهدة تسعى كانت وإن الحرمان،
األنظمة وإنَّ استخدامه، نُحِسن لم أننا املؤكد فمن — الجميع عىل يَنطِبق ال أمر وهو —
إىل — األحيان معظم يف — بعُد تَِصل لم ظلِّها يف الحديث اإلنسان يعيش التي االجتماعية

الحرمان. من إطار يف الزائد الرتف إىل تدعو فإنها ثم ومن العدالة؛ مستوى
حاجات يُلبِّي ال االستهالك يف اإلغراق بأنَّ القول من أبعد إىل يذهب أن املرء ويستطيع
العالم يف التوزيع عدالة إىل واالفتقار الظلم مظاهر من مظَهر وأنه اإلنسان، لدى أساسية
إىل باملرء ويَنتهي وفكَره، اإلنسان كيان بالفعل يُشوِّه الزائد االستهالك ألن ذلك املعارص؛
من نمٍط تكوين إىل — العرص هذا يف — أدَّت قد االستهالك فِعبادة واالبتذال؛ السطحية
من نفسه به يُحيط وبما يملك، بما تُقاس إنما املرء قيمة أن رون يتصوَّ الذين البرش

166



املعارص للعلم االجتماعية األبعاد

تُزوِّدنا التي دة املعقَّ األجهزة تلك من نكتسبها التي السطحية القوة أن ويبدو ُمقتنيات.
مما و«أفضل» «أقوى» بالفعل أصبحنا بأننا فتُوهمنا تَخدعنا؛ الحديثة التكنولوجيا بها
«من أفضل تجعلنا ال خارجية قرشة هو إنما نَقتنيه ما كل أن مع قبل، من عليه كنا
وما املرء يَكونُه ما بني — طويل وقت منذ — الفالسفة ميَّز ولقد اإلطالق، عىل الداخل»
وذلك «التملُّك»، عبادة نرش إىل إال يهدفون ال االستهالكية َلع السِّ مروِّجي أن ويبدو يَملكه.

لإلنسان. الحقيقي الكيان حساب عىل
كلها تقع ومجتمعات شعوبًا هناك إنَّ بل فحسب، فردية ليست األوهام هذه ومثل
للحياة العليا القيَم بأنَّ الباطل االعتقاد فريسة — فيها امُلفكِّرين من ِقلة باستثناء —
قيًما هناك أن األمر حقيقة ولكن الرخاء، ومظاهر الرتف وسائل تواُفر يف تَنحِرص إنما
نُفاِضل أن علينا كان فإذا الذات، وتحقيق وامَلعرفة الثقافة قيم هي بكثري، هذه من أعىل
الفاخرة السيارات أفراده من عدد ألكرب يُوفر أن عىل منهما األول يَحرص مجتمعني، بني
املجتمع أن حني عىل وأمتع، أيَرس اليومية الحياة تجعل التي اإللكرتونية األجهزة وأحدث
رفيعة، وثقافة عاٍل مستًوى ذا تعليًما أفراده من عدد ألكرب يوفر أن عىل يَحرص اآلخر
يَُعدَّ أن يَنبغي امُلجتمَعني هذَين فأيُّ نطاق، أوسع عىل واآلداب الفنون تذوق بينهم ويَنُرش
يبدو ال ولكنه امُلثىل، الحالة هو األمَرين بني الجمع أن يف جدال ال اإلنسان؟ آلمال ًقا محقِّ
وذاك، هذا بني يُفاضل أن إال يملك ال املرء فإن هنا ومن الراهنة. العالم ظروف يف ُممكنًا
إنما هذا ولكن األول، النوع لون يُفضِّ الناس من كبريًا عدًدا إنَّ واقعية: بنظرة القول، ويُمِكن
ُمصلحو إليه يدعو كان ما أن املؤكَّد ومن النفوس. يف املادي الرخاء قيم ل تأصُّ إىل يرجع
لإلنسان يكون أن هو إنما — اليوم حتى العصور أقدم منذ — الرُّوحيُّون وقادتها البرشية

أمانيهم. أقىص هذا عاَلمنا يف الكثريون ه يَعدُّ الذي املادي الرخاء ذلك من أسمى هدف
أعني — املثالية النظر وجهة من — اآلن حتى — املوضوع هذا إىل نظرنا قد ُكنا وإذا
بعني تؤخذ أن يَنبغي واقعية أخرى عوامل هناك فإنَّ — يكون أن ينبغي ما حيث من
االستهالكي االتجاه من الحد رضورة بها وأَعني نفسها، النتيجة هذه إىل وتؤدِّي االعتبار،
دول من كثريًا نحَوه وتقود صناعيٍّا، املتقدِّمة امُلجتَمعات بعض فيه تَسري الذي املتطرِّف
العرص َمطلع منذ — الغربي اإلنسان دأب فقد لها. قدوة منها تتخذ التي األُخرى العالم
ميدان يف به يقوم نشاٍط لكل هدًفا الطبيعة» عىل «السيطرة من يتَّخذ أن عىل — الحديث
يف يُربره ما — قبل من رأينا كما — الهدف لهذا كان ولقد عام. بوجه واملعرفة العلم
يف ويتحكَّم العالم يفهم أن يُريد جديد عٍرص شعار كان إنه إذ فيها؛ ظهر التي الظروف
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ِمحور حول تفكريهم دار الذين الفالسفة كبار إنَّ بل قوانينها، معرفة طريق عن الطبيعة
تدفعهم كانت — عرش السابع القرن أوائل يف و«ديكارت» «بيكون» مثل — الشعار هذا
من وتحريُره األرض، عىل اإلنسان مملكة استعادة يف الرغبة هي قوية، إنسانية نزعة
يمارس لكي فرصًة له يدع وال نفسه ويُضِعف جسمه يُضني الذي الشاق العمل عبودية
الرواد ز حفَّ الذي الدافع وهي البداية، نُقطة هي تلك كانت مَلكات. من لديه ما أفضل
سبيًال املعرفة واتِّخاذ العلم، طريق عن الطبيعة» عىل «السيطرة بشعار املناداة إىل األوائل

املقدَّرة. القوة اكتساب إىل
اآلونة يف هائلة مستويات إىل ووصوله والتكنولوجي، العلمي م التقدُّ استمرار ولكنَّ
ليس وقٍت فمنذ الروَّاد، هؤالء بها يُنادي كان التي العليا املثُل نفس يُهدِّد أصبح األخرية،
عىل السيطرة يف نَستخدمها التي وسائلنا أن من تُحذِّرنا أصواٍت إىل نستمع كنا بالقريب
وبالفعل العبودية. من جديًدا نوًعا لدينا وخلَقت علينا ذاتها هي سيَطرت قد الطبيعة،
إلنسان عبًدا اإلنسان وجَعلت عليها، ُعِقَدت التي اآلمال خيَّبت قد اآللة أنَّ الكثريون أكَّد
الثراء َخَلَقت التي الجديدة القوة نفس أن كما نفسها. لآللة أو اآللة) يَمِلك الذي (هو آخر
ُدَول إىل العالم مت وقسَّ الظلم، ونَرشت الُقبح وولدت والفاقة البؤس خَلقت قد والَوفرة

ِحَدة. عىل مجتمع كل يف ذاته التقسيم هذا وكرَّرت َمحرومة، ودول ُمرتَفة
انتشار إىل الطبيعة» عىل «السيطرة شعار تطبيق يف التطرُّف أدَّى الراهن عمرنا ويف
لذاته، مقصود النموِّ إىل سعي وإىل التبديد، حدِّ إىل يَِصل الذي االستهالك يف جاِمحة رغبات
أن بوضوٍح للكثريين يَظهر وأخذ امَلجاالت، جميع يف واالنتشار ع التوسُّ جنون يف والوقوع
موارِده اسِتنفاد إىل أو العالم، دمار إىل ألدى املعدَّل بهذا استمر لو الجنوني النموَّ هذا
امُلفكِّرين من كبري عدد بدأ وهكذا تعويضه. أو منها الكثري تجديد يُمِكن ال التي امَلحدودة،
نحو الجنوني االندفاع استمرار من محذِّرين أصواتهم يرفعون — املتقدِّمة الدول يف —
وبدأ إنسانيَّتنا. يُثري أو قدرنا من يزيد ال نَستهِلكه مما الكثري وأن سيما ال االستهالك،
استُْخِدَمت الذي باملعنى الطبيعة» عىل «السيطرة فكرة جدوى يف يُشكِّكون امُلفكِّرون هؤالء
الطبيعة». مع «التعاون بفكر عنها االستعاضة إىل ويَدعون الحديث، العرص أوائل منذ به
ينبغي والطبيعة اإلنسان بني العالقة أن هو امُلفكِّرون هؤالء عنه يدافع الذي واملوقف
مواردها من قدر أكرب يستنفد لكي اإلنسان من وُمحاَولة وسيطرة، قهر عالقة تظلَّ أال
يقيض ال حتى معها ويتعاون الطبيعة يُساير أن عليه بل رغباته، إلرضاء ويستغلها
معنى يكون الطبيعة»، مع «التعاون شعار يسوُد وحني أيًضا. نفسه وعىل مواردها عىل
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ورشد بِحكمة فه وترصُّ والبيئي، الطبيعي بالتوازن اإلخالل عدم عىل اإلنسان ِحرص ذلك
اإلنسان من يَقتيض وهذا تتجدَّد. وال واحدة مرًة تُْستَْهَلك التي تلك وخاصًة موارِده، يف
يَسعى أن يَنبغي التي الغايات نوع فيها يُحدِّد الحياة، يف ألهدافه شاملة ُمراَجعة الحديث

املستقبل. ُخَطط أساِسها عىل ويَضع إليها
عىل اإلنسان يَحِرص أن بمعنى الكمِّ، عىل الَكيف تغليب الغايات: هذه من أن شكَّ وال
«مقدار» وزيادة والتكديس الجمع عىل الحايل حرِصه من بدًال الحياة، من أرفع «نوع»
أن — ق بتعمُّ األمر يف فكَّر إذا — اإلنسان استطاعة ويف االسِتهالك. أدوات من يَملك ما
أو تَبديد إىل حاجٍة دون لحياته «الَكيفي» املستوى رفع عىل تُعينه وسائل إىل يَهتدي
العارمة ورغبته «الكم» وراء الحايل جريه أن حينئذ سيدرك إنه بل الطبيعة، ملوارد تبذير
وتهبط وفراًغا، خواءً حياتُه تزيد أن إىل — األحيان من كثري يف — تؤدِّي «االقتناء» يف

«النوعي». بمستواها
للمستقبل تخطيطه يف — اإلنسان يَستهدفها أن ينبغي التي األخرى الغايات وِمن
اإلنسان يستطيع ال أمر وهو األرض، هذه عىل تَِرثه سوف التي األجيال مصالح رعاية —
هذا يف — امُلفكِّرين بعض أشار ولقد اهتمامه. من قدر أقلَّ يَشغل أنه يدَّعي أن الحايل
صناعيٍّا، املتقدِّم العالم ففي الخاصة»؛ «السيارة هو ومألوف، بسيط مثال إىل — دد الصَّ
الدول سكان من قليلة غري قطاعات وعند صناعيٍّا، املتقدمة غري الغنية الدول من كثري ويف
أحد فكَّر هل ولكن ل، للتنقُّ وسيلة الخاصة» «السيارة استخدام فكرة اآلن تسود الفقرية،
والبرتول والصلب الحديد كمية يف أحد فكر هل الوسيلة؟ هذه يف تتبدَّد التي املوارد كمية يف
شخص يستخدمها واحدة خاصة سيارة تَستهِلكها التي األخرى املوارد من قليل غري وعدد
يحتمل وهل الحطام؟ من أكوام وسط قليلة سنوات بعد تُْلَقى لكي صغرية أرسة أو واحد
ستظلُّ وهل الرتف؟ هذا مثل — مرات عدة سكانه عدد سيَتَضاعف الذي — املستقبَل عالم
القادرين نسبة ستكون وكم املكلِّفة؟ االستهالكية الرغبة هذه تلبية عىل قادرة موارده
يَسري العالم يستمر أن يُمِكن وهل للسكان؟ الكيل املجموع إىل بالقياس استخدامها عىل
ستعيش التي لألجيال ى سيتبقَّ وماذا البرش؟ أفراد بني الصارخ التفاوت هذا أساس عىل
والبرتول الحديد من الضخمة الُكتَل هذه يف مواردهم تبديد عىل الناس أرصَّ إذا بعدنا من
الخاصة» السيارة «عرص أن املفكِّرين بعض أكَّد كلها األسباب لهذه املتحرِّك؟ واملطاط
مثل إال هذا وما الطبيعة، مع تعامله يف رشيًدا يكون أن اإلنسان أراد إذا يَنتهي أن يَِجب
لألجيال نَرتك أن أردنا إذا االستهالكية عاداتنا عىل نُدِخله أن يجب الذي التغيري أمثلة من

فيه. تعيش أن يُمكنها عاَلًما القادمة
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أو تغيري إىل تحتاج كثرية اتِّجاهات اآلن العالم يف أن املؤكَّد فمن األمر، كان وأيٍّا
ُمرتِبطة تغيريها ينبغي التي االستهالكية العادات من كثري كانت وملا ِجذرية، مراجعة
سيحتاج األمر فإن منها، يَتخلَّص أن — عليها اعتياده بعد — اإلنسان عىل يصعب برغبات
يؤكد كما — احتاج وربما البرشي، املجتمع يف والتوجيه التعليم لنُُظم كاملة مراجعة إىل
شئون عىل ترشف التي العاملية الحكومة من نوع إقامة يف جديٍّا التفكري إىل — الكثريون
قد هذا وبغري فحسب، معيَّنة دول أو ِفئات مصالح ال الجميع، مصالح ذهنها ويف العالم

املنال. عسري أمًرا الطبيعة» مع «التعاون هدف تحقيق يكون

اإلنسان صفات يف والتحكُّم الوراثة مشكلة (4-2)

عنها نجَمت التي التطبيقية األبحاث ويف — والكيمياء الفيزياء يف التقدُّم أن من الرغم عىل
عىل الحياة وجه تغريُّ إىل بالفعل أدَّى قد ألنه املعارص؛ للعلم السمات أبرز أنه يبدو —
هي الحارض عرصنا يف رات التطوُّ أخطر أن يؤكِّدون العلماء من كثريًا فإنَّ األرض، هذه
األوىل الصفحات عىل تُنَْرش أخبار أو دعاية أو ضجيج بال يتقدَّم علم يف تَحُدث التي تلك
قد هذا عرصنا كان إذا أنه العلماء هؤالء ويؤكِّد (البيولوجيا)، الحياة علم هو للجرائد،
تدلُّ بوادر فيه تظهر بدأت فقد والكيمياء، الفيزياء بفضل الحياة يف حاسمة ات تغريُّ شهد
قبل وربما — املقبل القرن خالل العالم يف جذرية تغيريات سيُحِدث الذي الِعلم أن عىل

الحياة. علم هو — ذلك
كما — أحَرزت قد — الحياة بعلم أساسيٍّا ارتباًطا تَرتبط التي — الطبية العلوم إن
التقدم هذا وأدَّى عرش، التاسع القرن من الثاني النصف منذ هائًال ًما تقدُّ — معروف هو
بوجٍه املتقدِّمة الدول ويف كله، العالم مستوى عىل اإلنسان عمر متوسط يف كبرية زيادة إىل
ُفَرص ازدادت وهكذا املواليد. بني الَوَفيات نسبة يف هائل انخفاٍض إىل أدَّى كما خاص،
قد التقدم هذا أن املؤكَّد ومن آخره. ويف أوله يف أي العمر؛ طرَيف عىل اإلنسان أمام الحياة
— حادة بصورة — أبرزت قد العمر متوسط زيادة إنَّ إذ كربى؛ بمشكالت اإلنسان واجه
إيجاد عن اآلن حتى املجتمع هذا يَعجز حيث منها؛ املجتمع وموقف يخوخة الشَّ مشكلة
بصورة يَزداد الدول هذه ففي املتقدمة؛ الدول يف سيما وال املشكلة لهذه حاسم حلٍّ
األرسة نظام يَعجز أيًضا وفيها الحياة، قيد عىل طويًال يظلُّون الذين املسنِّني عدد مطَّردة
االعتبارات تسوُده مجتمع يف يعيشون الذين — األبناء إنَّ إذ املسنِّني؛ هؤالء استيعاب عن
يجد وال بوالديهم، ذرًعا يَضيقون — الخاصة مصلحته عن فيه فرد كل ويبحث العلمية
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فإن كذلك مثًال. الكبار كبيوت اآلن حتى نجاُحها يثبت لم حلول إىل االلتجاء من مفرٍّا هؤالء
السكانية الزيادة نسبة تضاُعف إىل أدَّى قد املواليد بني الَوَفيات نسبة يف الكبري االنخفاض
يُْحِدث قبل من فيها الَوَفيات نسبة ارتفاع كان التي الفقرية الدول يف وخاصًة العالم، يف
العلوم يف التقدم أن املؤكَّد فمن املشكالت هذه عن بالرغم ولكن النسل. زيادة مع تواُزنًا
املايض. القرن خالل الحديث العلم قها حقَّ التي اإلنسانية اإلنجازات أعظم من كان الطبية
عليها بُنَِي التي الهامة األُسس أحَد البيولوجية العلوم كانت فقد أخرى ناحية ومن
بدايتها منذ كانت — قبل من ذكرنا كما — فالسيربنطيقا اإللكرتونية؛ العقول اخرتاع
كانت وملا اآلالت، عىل العصبي الجهاز بها يعمل التي ولألسس البيولوجية للمبادئ تطبيًقا
ففي الحارض، عرصنا عليها يرتكز التي الرئيسية الدعامات إحدى هي اإللكرتونية الثورة
الثاني النصف يف البيولوجية العلوم حققته ضخم آخر إلنجاز مثاًال هذا يف نجد أن وسعنا

العرشين. القرن من
إن قلنا: حني قَصدناه ما هي فليست اإلنجازات، هذه كل أهمية من بالرغم ولكن
علمي حدث أي من أهم — الكثريين نظر يف — يَُعدُّ الحياة علم يف حدث الذي االنقالب
إىل بالنسبة مذهلة ات تغريُّ بذور طياته يف يَحمل وأنه القرن، هذا يف اإلنسان عرفه آخر
ميدان يف األخرية السنوات يف ت تمَّ التي الكشوف تلك هو نَعنيه الذي وإنما املستقبل،
عن الكشف أجل من بذلها عن البيولوجيا علماء يكفُّ ال التي وامُلحاوالت البرشية، الوراثة

البرشي. املخِّ أرسار
الخاليا خصائص كشف إىل البيولوجيا علماء ل توصَّ السنوات، من قليل عدد فمنذ
إىل يُؤدِّي الذي الخيط أول إىل واهتَدوا الكيميائي، تركيبها ومعرفة «الجينات» الوراثية
الدوائر نطاق خارج يُْعَرف لم الكشف هذا أن من الرغم وعىل الوراثة. شفرة كشف
النتائج إدراك السهل من كان فقد األمر، بداية يف ضيِّق نطاٍق يف إال صة املتخصِّ العلمية
قد جديد لعٍرص بداية نقطة يعدُّونه الكثريين جَعل مما عنها، يُسفر أن يُمكن التي الهائلة
بالبعيد. ليس وقٍت يف ستَظهر أنها املؤكَّد من ولكن الراهن، الوقت يف كلها معامله تتَّضح ال
معرفة إىل املؤدِّي الطريق يف يَسري بدأ العلم أن هو الكشف هذا معنى ألن ذلك
هذا يف العلم سار ولو الحياة، أرسار أهمِّ من رسٍّ معرفة ثم ومن بدقة؛ الوراثية العوامل
يُغريِّ بحيث البرشية، الوراثة يف إرادية بطريقة يَتحكَّم أن الستطاع بعيًدا؛ شوًطا الطريق
وعىل الجدد، املواليد صفات تغيري النتيجة فتكون ًدا، ُمتعمَّ تغيريًا الجينات خصائص من
هي ما عىل ذريته من الجديدة األجيال خصائص يَقبل اآلن حتى ظلَّ قد اإلنسان أن حني
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املؤدِّي الطريق أول يف العلم وضع قد عنه نتحدَّث الذي البيولوجي التطور فإنَّ عليه،
مواليِده عىل أساسية تغيريات إدخال إىل تمتدُّ بحيث اإلنسان؛ سيطرة نطاق توسيع إىل
يَُعد لم بحيث االقتصادي إنتاجه عىل اإلنسان سلطان مدَّت قد ناعة الصِّ أن وكما الُجُدد.
الطبيعة مواد ر يُحوِّ االقتصادي أصبح بل الزراعة، يف األرض به تَجود ما عىل مقتًرصا
إحداث إىل املؤدِّي الخيط بأول اآلن أمَسَك قد العلم أن يبدو كذلك إلرادته. وفًقا ويشكلها
عالقة تُصِبح بحيث الجديدة، أجياله منها تتألَّف التي البرشية الكائنات يف مماثل تغريُّ
العرص بعالقة أشبه السابقة بالعصور خم الضَّ اإلنجاز هذا فيها ق سيتحقَّ التي العصور

وااللتقاط. والرعي الزراعة بعصور الصناعي
ذلك مماثلة؛ نتائج إىل البرشي املخ دراسة ميدان يف تُْجَرى التي األبحاث تُؤدِّي كذلك
تُمثِّل عنه معلوماتنا تكن ولم قريب، عهٍد حتى غامًضا ظلَّ التعقيد شديد العضو هذا ألن
ولكن جميًعا، جسمه أجزاء أهمِّ عن معرفته االقتصادي عىل ينبغي مما ا جدٍّ ضئيًال قدًرا إال
العلماء وبدأ األخرية، السنوات يف هائل حدٍّ إىل تضاعَفْت املجال هذا يف العلمية املعرفة
ونوع املخ، يف تتمُّ التي العمليات آلية يَعرفوا أن فيه يَستطيعون الذي اليوم من يقرتبون
وطبيعة املختلفة، وظائفه يؤدِّي عندما فيه تحُدث التي والكيميائية الفيزيائية ات التغريُّ
ظلَّت التي األرسار هذه آخر إىل فيها، التحكُّم وكيفية املختلفة الذهنية القدرات مراكز
والخاليا السيربنطيقا علم يف التقدُّم أن املؤكد ومن قريب. وقٍت حتى البرش عىل ُمستغلقة
امُلتواِفرة بمعلوماته استعان مثلما العلم إن أي الصدد؛ هذا يف كبري دور له كان اإللكرتونية
استعان قد السيربنطيقا، علم استحداث يف — املخ نه وضمَّ — البرشي العصبي الجهاز عن
العمليات طبيعة عىل الضوء من مزيًدا يُلقي لكي — تطويره بعد — بدوره العلم بهذا
هذه ونتيجُة والعقلية، والنفسية العصبية وظائفه البرشي املخ يؤدِّي عندما تحدث التي
تركيب يف يتحكَّم أن — ما يوًما — للعلم ستُتيح إنها إذ األهمية؛ فائقة ستكون الكشوف

قبل. من البرشية تَعرفه لم حدٍّ إىل فيه معينة قدرات ينقص أو ويزيد البرشي، املخ
ترسي بحيث االقتصادي، بسيطرة االمتداد عىل العلم لُقدرة يغتبط ما بقدر املرء عىل
الطبيعة عىل السيطرة يف بعيًدا شوًطا قطع أن بعد الخاصة الداخلية طبيعته عىل حتى
هذه تُثريها التي املخيفة االحتماالت جراء من بالجزع يشعر أن إال يملك ال الخارجية،
الحالية التنظيمات إطار يف قت تحقَّ قد االحتماالت هذه أن تصورنا إذا وخاصًة الكشوف،
خصائصه ويف االقتصادي حياة يف التحكم هذا سيُرتك من يد ففي البرشية، للمجتمعات
الخطرية؟ التعديالت هذه إدخال يف تراعى أن يَنبغي التي األهداف إنتاجه وما الوراثية؟
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يجوز هل هو: األسئلة هذه يسبق الذي السؤال إن بل األهداف؟ هذه سيُحدِّد الذي ومن
أمًرا التدخل هذا مثل يَُعدُّ مًدى أي وإىل االقتصادي؟ قدرات تعديل يف أصًال التفكري
— مكانة الكائنات أرفع وهو — اإلنسان من نتَّخذ أن حقنا من يكون وهل مرشوًعا؟

املختربات؟ يف املتعمد وللتشكيل للتجارب موضوًعا
يف التالعب هذا ملثل الجزع أشد يجزع — بعيد وقت منذ — كان العلمي الخيال إنَّ
ذلك «فرانكشتني» قصة مثل قصة يف التشاؤم شديدة بصورة ره ويُصوِّ البرشية، الطبيعة
ذلك منذ — نجد أن النادر ومن البرشي. املخ يف العلم تالُعب عن الناتج املخيف الكائن
عىل تبَعث بصورة الطبيعية اإلنسان قدرات يف العلم تدخل نتيجة ر تُصوِّ قصة — الحني
اكتسب قد العلم أن تخيلنا لو إننا إذ يربره؛ ما له التشاؤم هذا أن والواقع واألمل. التفاؤل
مخيفة تكون االحتماالت فإن الحالية، والسياسية االجتماعية األوضاع ظلِّ يف كهذه قدرات

ا. حقٍّ
تَزيد لكي كهذا علميٍّا كشًفا العدوانية األنظمة ذات الدول تستغلَّ أن امُلمِكن فمن
أن املؤكَّد ومن رحمة. بال خصومهم سحق عىل قدراتهم ِمن أو مواطنيها قسوة من
الذرية القنبلة استخدام قرار اتخذ الذي النوع من لسياسيِّني تُِرَك لو الكشف هذا مثل
للعلم الفائقة القدرة هذه أن تخيَّلنا لو كذلك استغالل. أبشع الستغلوه هريوشيما؛ يف
االقتصادية األطماع أصحاب يحكمه مجتمع يد يف ُوِضَعت قد البرش صفات تشكيل عىل
بال تُحَمل برشية أجيال تكوين يف يَستغلُّوها أن الجائز من لكان التجارية؛ واملصالح
هذه تكون أن تعمدوا وربما طائعة، منتجاتهم تَستهلك أو مصانعهم يف كلل وبال شكوى

فيها. ع تنوُّ ال نمطية معظمها يف األجيال
بها تقرتن أن ينبغي اإلنسان طبيعة يف التحكم عىل الهائلة القدرة هذه فإن وهكذا
إىل حاجة يف أننا املؤكد ومن البرشية. االجتماعية التنظيمات يف التحكم عىل مماثلة قدرة
عدم نأمن أن يُمكننا حتى البرش، بني للعالقات جديد ومفهوم السلطة، من جديد نوع
االحتماالت هذه نَعدُّ اآلن حتى كنا وإذا اإلنسان. مصلحة ضد الكشوف هذه استغالل
الذي الطريق بداية بالفعل اجتاز قد العلم إن إذ ذلك؛ غري يقولون العلماء فإن بعيدة،

واقعة. حقيقة االحتماالت هذه جعل إىل — آجًال أو عاجًال — به سيؤدِّي
يجعله الذي االجتماعي التنظيم من نوٍع إىل اإلنسان ل توصُّ احتمال فإن ذلك ومع
العلم وصول احتمال من أضعف يبدو هذا، البرشية القدرات يف التحكُّم عرص ملواجهة أهًال
االجتماعية التنظيمات تغيري إن إذ بحق؛ ة محريِّ تبدو ظاهرة وتلك ذاته، العرص هذا إىل
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ُمستحيلة أو مجهولة أو خفية عنارص ن يتضمَّ وال قدرتنا، نطاق يف يدخل أمر والسياسية
من كبري قدر عىل يَنطوي غايته إىل الِعلمي بالكشف الوصول أن حني عىل التحقيق،
طغيان ولكن بعُد، معامله تتحدَّد لم الذي املجهول باب يف منه كبري جزء ويدخل الصعوبة،
من مناًال وأبعد أصعب سيطرتنا نطاق يف الواقع التغيري يجعل األنانية وسيطرة املصالح

النطاق. هذا عن يَخرج الذي ذلك
عن تقلُّ ال امليدان، هذا يف كثرية مفاجآت طياته يف يحمل املستقبل فإن حال أية وعىل
أن واملأمول املاضية، العرشين األعوام خالل الفضاء ميدان يف العلم إلينا حَملها التي تلك
الكفاءة بنفس ذاته يف بالتحكُّم له يسمح ما النُّضج من بلغ قد أنه البرشي العقل يَثبُت

به. املحيط العالم يف بها تحكَّم التي

التسلح مشكلة (5-2)

عليها ف يتوقَّ التي وهي املعارص، العلم بها يواجهنا التي املشكالت أخطر شك بغري هي
بطابع تتميَّز وهي جميُعها، يكن لم إن قبل من عرضناها التي املشكالت من كثري حلُّ
تحمله ما بكل «مصريية» إنها إذ اإلنسانية؛ تُواِجُهها التي املشكالت من غريها عن فريد
كله العالم إفناء عىل قاِدرة أنها املعارصة األسلحة طبيعة من ألن معنًى؛ من الكلمة هذه

لحظات. يف — مجاًزا ال حقيقة —
إن إذ بالحرب؛ ال لم بالسِّ العلم يَرتبط أن هو واملعقول الطبيعي الوضع كان ولقد
املنطق يُحكِّم بل املنازعات، فضِّ يف العنف بلغة يَعرتف ال والعقل العقل، نتاج العلم
التفاؤل عرص يف الفالسفة امُلفكِّرون ره تصوَّ ما بالفعل هذا وكان خالف، أيِّ يف السليم
انتصاَره — العلم خالل من — العقل أكَّد حني عرش، الثامن القرن يف الفكرية واالسِتنارة
رأسهم وعىل — يُراودهم الذي الحلم كان فقد األفق، وضيق ب والتعصُّ الخرافة عىل
«سالم إقرار إىل العلم انتشار يؤدِّي أن هو — كانْت إيمانويل الكبري األملاني الفيلسوف
نبذ إىل باإلنسان تؤدي أن بد ال العلم يشيعها التي املعقولية أن أساس عىل وذلك دائم»؛
وسيلة إيجاد عىل القادر العقل إىل واالحتكام النزاعات، لفضِّ وسيلة هي حيث من الحرب

خالف. كل لحلِّ سلمية
امُلمِكن ومن السذاجة، حدِّ إىل ُمتفائلني — شك بغري — كانوا الفالسفة هؤالء ولكن
فربما الخطأ، هذا يف الوقوع إىل بهم أدَّت التي هي كانت ربما كثرية أسباب يف التفكري
ينتجه، فيما يتحكَّم وحده هو — العلم حالة يف — العقل أن روا تصوَّ حني مخطئني كانوا
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— العلماء غري من — الحكام ل وتدخُّ واألطماع، واألحقاد املصالح عنرص بذلك وتجاهلوا
يف أداة أعظم وهو — العلم واستغالل الجنون، نرش أجل من العقل استخدام احتمال يف
ق تحقَّ الذي هو االحتمال هذا كان إذ واملوت، الخراب أجل من — الحياة إلعالء العقل يِد

البرشية. تاريخ من األكرب الجزء طوال بالفعل
يف تُستخَدم العلماء عبقرية كانت إذ العصور؛ أقدم منذ بالحرب العلم ارتبط فقد
فهم يف تُستخَدم كانت ما بقدر الخصوم، عىل والقضاء القتال عىل اإلنسان قدرة زيادة
العسكرية، األغراض خدمة إىل يتجه العلم نجد «أرشميدس» عهد ومنذ الطبيعة. قوانني
استخدامه — األحيان من كثري يف — أهميته يف يفوق كان الحرب يف استخدامه أن يبدو بل
نال قد «جاليليو» مثل كبريًا عاِلًما أن — املثال سبيل عىل — املعروف فمن السلم؛ يف
أو األجسام سقوط قانون أو الذاتي القصور قانون اكتشف ألنه ال عنه، الحاكم رضاء
قادرة امَلقذوفات وعلم امليكانيكا يف كشوفه بأن أقنعه ألنه بل الفَلكية، معلوماتنا ح صحَّ
أبحاثه أن املؤكَّد من يكون ويكاد بعيد، حدٍّ إىل تصويبها ة دقَّ وزيادة األسلحة تحسني عىل
— بكثري األهم — األخرى بأبحاثه القيام فرصة له أتاَحت التي هي األسلحة ميدان يف
ليوناردو اإليطالية النهضة لعبقري قبل من ذلك حَدث وقد والفلك، الطَّبيعة ميدان يف

بعد. فيما العلماء من كبري ولعدد دافنيش،
أهداف ذات أبحاث ظل» «يف ظَهرت قد لمية السِّ العلمية الكشوف من كثريًا إنَّ بل
العسكرية امليادين يف تتجىلَّ البرشية العبقرية بأن القول إىل بالكثريين دفع مما حربية،
املوت أجل من العلم استخدام عىل أقدر اإلنسان وأن السلمية، امليادين يف تجىل مما أكثر
للبحث الرسيع ر التطوُّ أن باإلنسان األمر حقيقة ولكن الحياة. لخدمة استخدامه عىل منه
وموارده البرشية لُقواه وتركيزه اإلحساس بينها من عوامل إىل يَرِجع الحرب أيام العلمي
عوامل هذه وكل الحربي، جهده تَعِرتض التي للمشكالت رسيع حلٍّ إيجاد ُسبُل يف املادية

السلم. فرتات يف لها وجوَد ال
يف الحربية والكشوف لمية السِّ الكشوف بني العالقة طبيعة كانت مهما أنه عىل
العرشين، القرن يف العالقة هذه عىل طرأ قد وحاسًما ا هامٍّ ًرا تطوُّ فإن املاضية، القرون
يف — األمر به وانتهى حروبه، يف دور والفرسان للَخيل زال وما اإلنسان بدأه الذي
الليزر وأشعة للقارات العابرة والصواريخ اإللكرتونية األزرار حرب إىل الحارض— عرصنا
قفزة والدمار القتل ووسائل الحرب أداة قفزت العرشين القرن ففي النووية. والقذائف
الطبية كشوفه طريق عن اإلنسان عمر إطالة يف العلم نجح ما وبقدر األمام، إىل هائلة
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نجح التكنولوجية، املخرتعات طريق عن لحياته والرفاه الرخاء تحقيق ويف والبيولوجية،
وأرشس أفتك اخرتاع يف الحالة) هذه عىل لالنطباق يَصلُح «النجاح» اسم كان (إن أيًضا

البرش. بني والتعاسة البؤس ونرش الجماعي القتل أدوات
أطلق أن حدِّ إىل الوثوق من األسلحة تطوير وبني العلم بني االرتباط كان ولقد
يف الكيمياء دور إىل (إشارة الكيميائيِّني حرب اسم األوىل العاَلمية الحرب عىل البعض
الحرب وعىل الحرب)، هذه يف السامة الغازات ثم الوقود وتطوير رات املتفجِّ صناعة
الذرية القنبلة صنِع يف الفيزياء دور إىل (إشارة الفيزيائيِّني حرب اسم الثانية العاَلمية
الصواريخ علماء حرب — وقعت إذا — فستكون الثالثة الحرب أما وغريهما). والرادار
الجيوش دور أهميته يف يفوق الحروب هذه يف العلماء دور إن أي واإللكرتونيات؛ والفضاء

ذاته. امُلحاِرب الجندي عمل يف ُمتغلغًال العلم أصبح بل امُلحاِربة،
الدمار أسلحة من التحوُّل عندها بدأ التي النقطة املرء د يُحدِّ أن السهل من وليس
جميع يف استُخدَمت التي — الثانية العاَلمية الحرب إن الشامل. الدمار أسلحة إىل املحدود
إىل أدَّت — تقليدية أسلحة األقىص) الرشق جبهة من األخرية املرحلة (باستثناء جبهاتها
السوفيتي االتحاد من مليونًا ثالثون منهم واملدنيني، العسكريِّني من املاليني عرشات قتل
يف نجازاكي ثم هريوشيما يف واستخدامها الذرية القنبلة اخرتاع أن املؤكد من ولكن وحده.
علمية. كشوف عىل املرتكز التسلُّح تاريخ يف حاسمة تحول نقطة يُمثِّل ١٩٤٥ أغسطس
الهدف كان إذ خالصة؛ إنسانية املرشوع هذا بدءوا الذين العلماء دوافع كانت ولقد
دون الحيلولة هو — السابق الفصل يف ذكرنا كما — املرشوع هذا يف للمشتغلني األصيل
الرهيب، السالح هذا طريق عن العالم عىل والعنرصية اإلرهابية مبادئه بفرض هتلر قيام
هذا استخدام إىل الحاجة دون ت تمَّ قد هتلر هزيمة أن هو بالفعل حدث الذي ولكن
تحارب ظلَّت قد اليابان كانت وإذا تطويره. من األملان العلماء يتمكن أن وقبل السالح،
موقع من تَنسِحب أخذت وأنها معدودة، أيامها أن يعرف كله العالم كان فقد أملانيا بعد
حلفائها هزيمة بعد لها تفرَّغوا الذين الحلفاء مواجهة إمكانها يف يكن لم اآلخر، تلو
ذهوًال الناس أشد هم القنبلة صنع يف شاركوا الذين العلماء كان فقد هنا ومن األملان.
املدينتنَي عىل — اآلن حتى واألخريتني األولينَي — الذريتني القنبلتني إلقاء بنبأ فوجئوا حني
ومعظمها أُْزِهَقت التي األرواح وعدد القنبلتان، أحَدثته الذي الدمار وكان اليابانيتني،
شيئًا كله ذلك كان وتشويهات؛ وإشعاعات بحروق املصابني عدد وكذلك املدنيني، من
معقوًال مربًرا العلماء هؤالء يجد ولم الحروب. مجازر من عرفناه ما كل بشاعته يف يفوق
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أكَّدوا قد السيايس القرار أصحاب كان وإذا الوحيش، النحو هذا عىل اكتشافهم الستخدام
لم لو سيُْقتَلون كانوا الذين األمريكيِّني الجنود من كثرية ألوف أرواح أنقذتا القنبلتني أن
حكم يف كانت اليابان أن إىل كلها تذهب كانت الخرباء تقديرات فإن اليابان، تَستسِلم
هذه لكل إذن الداعي فما القنبلتني، إلقاء قبل لالستسالم ا رسٍّ تُفاِوض وكانت املهزومة،
قد السياسيني املحللني من عدًدا أن الواقع أبرياء؟ بمدنيني لحقْت التي البرشية اآلالم
ذلك قبل كان بل اليابان، بهزيمة اإلرساع يكن لم القنبلتنَي إلقاء من املقصود أن إىل ذهبوا
الثانية، العاملية الحرب بعد الكربى العاَلمية الدولة بوصفها املتحدة الواليات سيادة تأكيد
بعد اشرتاكيٍّا» «معسكًرا يؤلف بدأ قد كان الذي السوفيتي االتحاد وخاصة العالم وإرهاب
العسكرية القوة منافسة — مضاد نظام أي أو — دولة أية تُحاول ال حتى الحرب؛ هذه

املتحدة. للواليات الهائلة واالقتصادية
إال يُفكِّرون ال ممن السياسيني بعض تقنع كانت إذا — املربِّرات هذه أمثال أنَّ عىل
يشء كل قبل — أعينهم نصب يَضعون علماء تُقنع أن يمكن ال — مصاِلحهم خالل من
الذرية القنبلة صنِع يف شاركوا الذين العلماء انتابَت فقد هنا ومن اإلنسانية. األهداف —
هو جديًدا، عًرصا اإلنسانية إدخال إىل أدَّت قد جهودهم بأن وشعروا حادة، ضمري» «أزمة
واألطفال، النساء وبني امُلحاربني الجنود بني تُفرِّق ال التي الشامل»، «الدمار أسلحة عرص

التام. بالفناء الكوكب هذا سطح عىل الحياة د تهدِّ التي
— العلماء هؤالء من قليل غري عدًدا دفعت التي هي هذه الضمري أزمة كانت ولقد
إن بل السالم. إىل الدعوة أجل من حياتهم بقية يُكرِّسوا أن إىل — نفسه أينشتني ومنهم
وصل الذي R. Oppenheimer أوبنهيمر روبرت مثل بهات، بالشُّ محاًطا أصبح من منهم
املسئولية مواقع عن تُبعده ثم كثب، عن تُراقبه بالده يف األمن سلطات جعل حدٍّا الندم به
من وكان اآلخر. املعسكر إىل الجديدة األسلحة أرسار ترسيب عىل يعمل أن من عمله، يف
املتحدة، للواليات امُلعادي الطرف إىل األرسار هذه بنقل بالفعل قام فريق العلماء هؤالء
للقنبلة الدويل النزاع طرَيف امتالك إن إذ إنسانية؛ أنها يَعتقد لدوافع بل املال، أجل من ال
استخدامها عن الطرفني من كلٌّ فيها يَمتنع التوازن من حالة بإيجاد الكفيل هو الذرية
الخالصة األخالقية باملقاييس — يُعدُّ العلماء هؤالء عمل أن املؤكد ومن اآلخر. من خوًفا

للوطن. خيانة العادية القوانني بمقاييس ولكنه جليًال، إنسانيٍّا عمًال —
أصبَحت حتى النووية، لألسلحة التدمريية القوة عىل هائل تطور طرأ الحني ذلك ومنذ
الهيدروجينية القنابل إىل بالقياس األطفال» «بلَُعب أشبه ونجازاكي هريوشيما قنبلتا

177



العلمي التفكري

مكان أي وتُصيب نووية رءوًسا تحمل أن تستطيع بحيث الصواريخ َرت ُطوِّ كما الحالية،
هذه وكانت النووية). (كالغواصات متحرِّكة قواعد من أم ثابتة قواعد من سواء العالم، يف
لم الباردة» «الحرب فرتة علماء إن إذ بالعلم؛ أساسيٍّا ارتباًطا مرتبطة كلها التطورات
هؤالء ألن ربما الذرية، القنبلة رواد عليه كان الذي الحساسية من القدر نفس عىل يكونوا
الدمار أسلحة ألن وربما الثانية، العاملية الحرب أهوال من لتوِّهم خَرجوا قد كانوا األخريين
رياضية بحسابات التدمريية قدرته تُحَسب مألوًفا، شيئًا ذلك بعد أصبَحت قد الشامل

االعتبار. بعني اإلنسانية آالم فيها تؤخذ ال باردة
فيه تقوم الذي الرعب» «توازن طرَيف عىل اآلن يعيش العالم أن هي كله ذلك ونتيجة
لقتل تَكفي األسلحة من كميات بتكديس السوفيتي، واالتحاد أمريكا العظيمتان؛ الدولتان

ملاذا؟!) أدري (ولست مرات» «عدة كله العالم
ضغطة انتظار يف االستعداد أُهبة عىل النووية الرءوس ذات الصواريخ فيها وتقف
تُنبئ إشارة أية انتظار يف دائمة مراقبة األخرى دولة كل فيه وتُراقب الدولة، رئيس من زر
امُلعادية الصواريخ وصول قبل االنتقامية» «الرضبة ترضب لكي منها؛ الصواريخ بخروج
ما تسخر سوف أنه املؤكَّد فمن قرنني، أو آخر قرنًا تعيش أن للبرشية ُقدِّر ولو إليها،
دول أرقى يف اليوم إنسان فيها يعيش التي املتباَدل الرعب حالة من السخرية لها شاءت
تستخدم كانت وإن حتى معنى، من الكلمة تَحِمله ما بكل «بدائية» حالة وهي العالم،

العلم. تطورات وأحدث أرقى فيها
لألغراضالعسكرية، العلم تسخري إىل االتجاه تأثري من فوا يُخفِّ البعضأن حاول ولقد
— شك بغري سببيٍّا يكن وإن — االتجاه هذا أن إىل Bronowski برونوفسكي فذهب
أجله؛ من العلم ننتقد الذي امليدان نفس يف للعلم اإليجابية اإلنجازات جانب إىل يتضاءل
ينبغي املوت، تستهدف التي العلمية األبحاث عن نتحدَّث فحني واملوت، الحياة ميدان أعني
ُقِتلُوا الذين األشخاص «فعدد الحياة؛ أجل من العلم صنعه ما نفسه الوقت يف نتذكر أن
الطائرة والقنابل للقنابل نتيجًة الثانية العاملية للحرب الستة األعوام خالل بريطانيا يف
نصف — املتوسط يف — الناس هؤالء فقد وقد ألًفا، ستني كان األملانية ف٢ وصواريخ
خمسني عددهم البالغ بريطانيا سكان عىل هذا تأثري أن يتَّضح بسيطة وبقسمة أعمارهم.
متوسط إن أي املائة؛ يف الواحد عرش عن تقلُّ بنسبة العمر ط متوسِّ إنقاص معناه مليونًا
املكسب جانب يف أما الخسارة. جانب يف هذا فلنضع أسبوعني. حوايل نقص فرد كل عمر
عرشين بمقدار األخرية املائة األعوام خالل إنجلرتا يف زاد قد العمر ط متوسِّ أن نعلم فنحن

الحياة.»2 من عاًما عرشين مقابل أسبوعني لدينا إن أي … عاًما
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املدنيني، حايا الضَّ سوى تتناَول لم األرقام إن إذ واضحة؛ هنا امُلغاَلطة أن عىل
تكون أن يجب كان املقارنة أن عن فضًال البلد، نفس يف العسكريِّني الضحايا وتجاهَلت
العلمي التقدم عن نَجَمت والتي عام، مائة خالل نََشبت التي الحروب كل خسائر بني
بل وإحصاءات، أرقام مسألة ليست البرشية كوارث أن ذلك من األهم ولكن والتكنولوجي،
دماًرا يخلق — لحظة كل يف «اآلخرين» يُهدِّد ظلَّ أم بالفعل استُْخِدَم سواء — التسلُّح إنَّ
يف إال العالم يعرفها لم وخلقية نفسية انحرافات ويولِّد الفناء، من مستمرٍّا وخوًفا نفسيَّا

طائل. بال وجهده اإلنسان موارد ويُبدِّد هذا، عرصنا
أعطى قد التسليح، بفضل اليوم عالم عىل يسيطر الذي ر املدمِّ الجنون هذا فإن لذلك
تطوير املتقدمة للدول يُتيح الذي هو العلم إن إذ ملهاجمته؛ هائلة فرصًة العلم ألعداء
األمر حقيقة ولكن املذنب»، «هو العلم أن ذلك من يستنتجون فإنهم ثم ومن أسلحتها؛
املؤكَّد فِمن الدمار، أسلحة تطوير إىل املؤدية األبحاث أساس هو كان إذا العلم أن هي
اتجاهاته، د وتُحدِّ له تَخطر التي القوى هي عنه، خارجة أخرى ُقوى لتحكُّم خاضع أنه
القرار تتخذ التي القوى وهي فيه، املشتغلني وتوظِّف أبحاثه ل وتموِّ حربًا، أو سلًما إْن
اتجاهاتها يف تتحكم األول، املحل يف سياسية القوى وهذه الكشف، يتم أن بعد ذه وتُنفِّ
عىل الواضح واملثل نادًرا، إال العلماء استشارة بعد قراراتها تُصِدر وال واملصالح األطماع
اخرتعوها الذين العلماء رأي من كان فقد أيًضا؛ األوليان الذريتان القنبلتان هو ذلك
القوة مدى عىل إلطالعهم العالم بالد مختلف من مندوبني أمام دولية تجربة تُْجرى أن
السيايس— الحاكم ولكن األساس، هذا عىل تستلم أن اليابان إىل ويُطَلب للُقنبلة، التدمريية
باستخدام قراره اتخذ وحني آخر، رأي له كان — الوقت ذلك يف «ترومان» الرئيس وهو

العلماء. يريده ملا تماًما مضاد اتجاه يف يسري كان مدنية أهداف ضد القنبَلتني
هو اليشء فهذا شيئًا يُعادي كان وإذا عدوانية، اتِّجاهات ذاته يف يحمل ال العلم إن
عرصنا يف — الِعلمي البحث طبيعة ولكن الطبيعة، ُقوى أمام بالعجز والشعور الجهل
أقوى لسلطة اإلذعان إىل ُمضطرٍّا العالم يَجعل ما التعقيد من عليها طَرأ قد — هذا
— ومراجع ُكتُب من — البحث وأدوات التكاليف، باهظة أصبحت العلمية فاألجهزة منه،
أو الدولة، هي ضخمة آلة يف ترٍس مجرد العالم أصبح هنا ومن الدولة، رها تُوفِّ أن بد ال
أصبحت وهكذا الخاص. االقتصادي النشاط يسوُده بلٍد يف كان إن الكبرية الرشكة هي
له ترسم التي وهي العلمي، عمله يف تتحكَّم التي هي االقتصادية أو السياسية االعتبارات

فيه. ف الترصُّ بشأن النهائي القرار وتتَّخذ بحثه، اتجاهات د وتُحدِّ الخطة،
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تَبذُله الذي الجهد ذلك لبدا خالصة علمية نظر وجهة من املوضوع إىل نَظرنا ولو
عالم أي إليها يَسعى التي األهداف كل مع متنافيًا أمًرا التسلُّح ميدان يف اليوم العالم دول
أجل من تتبدَّد طائلة أمواًال هناك ألن ذلك صحيًحا؛ فهًما وظيفتها ويفهم مهنته يَحرتم
تُباع أو فتُهَمل منها، أحدث هو ما يظهر ثم سنوات، بضع مخزونة تظلُّ أسلحة إنتاج
التي األحالم من كثري لتَحقيق كافية األموال وهذه ذكاءً. وأقل ًما تقدُّ أقلَّ أخرى دول إىل
لو فيما — إنجازها يمكن التي املرشوعات إن بل حياتهم. لها كرَّسوا لو العلماء يتمنى
وجه عىل الحياة مجرى بتغيري كفيلة — السليمة لألغراض الطائلة األموال هذه َصت ُخصِّ
املوارد عن يقال هذا ومثل واملرض. والجهل والفقر الجوع مظاهر عىل وبالَقضاء األرض،
يحتاج والتي التسليح، مرشوعات تُبدِّدها التي — للطاقة ومصادر معادن من — الطبيعية
يف العمل أن ذلك من األهم كان وربما شديًدا، احتياًجا املعارص عاَلمنا يف اإلنسان إليها
التي العقول أفضل من عدًدا — الكربى الصناعية البالد يف — يَستقِطب العسكري امليدان
تخدم أن من بدًال بنَّاءٍ طريق يف اتَّجَهت لو الخدمات أجلَّ البرشية إىل تقدم أن يمكن كان
اإلنسانية منه تجني ال هدف أجل من يَحُدث التبديد هذا كل الهدامة. التسلح أمراض
عىل الحياة فناء ذلك من لكان املكدَّسة الهائلة األسلحة استُْخِدَمت فلو الخسارة؛ سوى
ذلك معنى لكان مخزونة وظلَّت تُستخَدم لم ولو معدودات، دقائق يف األرض هذه سطح
املشاكل من هائل عدد من يُعاني عاَلم يف — البرشية املادية والطاقات املوارد أفضل تبديد

أحد. يستخدمها لن منتجات صنع يف —
السلمي االستخدام جانب يف — قطًعا — موقفهم لكان للعلماء األمر تُِرَك فلو وإذن،
الصناعي «التحالف ذلك رأسها عىل أخرى، قوى هناك أن بد وال مجتمعاتهم، ملوارد
يف لألسلحة صانعة دولة أكرب رئيس أعني — نفسه إيزنهاور إليه أشار الذي العسكري»
وراء من يقف أنه وأكَّد — الثانية العاَلمية الحرب يف عسكري جهاز أكرب وقائد العالم،

التسلُّح. يف الجنوني السباق هذا
هذه أيامنا يف — العالم عمل أصبح ما فبقدر املسئولية؛ من العالم يُعفي هذا أن عىل
مزيد لديه يكون بأن مطالبًا العالم هذا أصبح مباًرشا، تأثريًا البرشية مصري عىل يؤثر —
إن إذ بالذات؛ الراهن الوقت يف عسري أمر الوعي هذا أن شك وال عمله. بنتائج الوعي من
واسع؛ وأفق شاملة نظرة إىل يحتاج الوعي بينما الدوام، عىل ًصا وتخصُّ تفرًعا يَزداد العلم
االجتماعي الوعي لذلك مضاد اتجاه يف يسري املتزايد ص التخصُّ نحو العلم تطور إن أي
عدًدا ولكن االستغالل. لسوء فريسة يقع ال حتى به؛ مطالبًا العالم أصبح الذي والسيايس
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صهم، تخصُّ يف التفوق بني الجمع من تمكَّنوا هذا َعرصنا يف العلم أقطاب من قليل غري
املجتمع يف اإلنسان وحاجات العلم حاجات بني تجمع ُمتكاملة نظرة تكوين عىل والقدرة
باستخدامه منادية مناسبة، كل يف أصواتهم تَرتِفع الذين هم األقطاب وهؤالء املعارص،
ال اإلنسان حياة بناء أجل من استخدم لو — قادر العلم أن ومؤكِّدة إنسانية، ألهداف
الجائعة، األفواه من العديدة املاليني ويُطعم جنة، إىل الصحراء يُحيل أن عىل — هدمها
اإلنسان عقل ويَرعى فائًضا، سخيٍّا إنتاًجا للمحرومني ويكفل آالمهم، املرىضمن ويُخلِّص
األخرية، الكلمة لها ليست هذه أصواتهم أن وصحيح رفيع. وفن عالية بثقافة مكان كل يف
من لديهم ألصبح العلماء بني الوعي قاعدة اتَّسعت ولو مؤثرة، ذلك مع كلمتهم ولكن

السياسيني. حماقات موازنة من — األقل عىل — يُمكِّنهم ما القوة
فامُلشكلة العلماء، اهتمام نطاق يَتجاوز ما الخطورة من للموضوع فإن ذلك ومع
حتى العلماء، أيدي يف تُْرتَك أن عن أخطر مسألة وهذه كله، البرشي النوع بمصري تتعلَّق
أصحاب أو السياسيِّني أيدي يف تُْرتَك أن من بالطبع وأخطر عميًقا، وعيهم كان ولو
املشكلة هذه مثل تُواجه أن البرشية عىل ينبغي إذن نحو أيِّ فعىل االقتصادية، املصالح

الفصل. هذا من األخري الجزء يف مناقشته سنُحاِول ما هذا الحاسمة؟

اإلنسانية والقيَم العلم (3)

هي أساسية حقيقة إىل — الوضوح كل واضحة بصورة — كلها السابقة املشكالت تُشري
يعيش اإلنسان ظلَّ التي االجتماعية النُُّظم تفجري طريق يف املعارصيَسري الِعلمي م التقدُّ أن
اإلطار يَتوافر لم عاَلمي نطاق عىل إال تَُحل ال والسكان الغذاء فُمشكلة اليوم. حتى ظلِّها يف
بإجراءات نُواِجهها لم إن أيدينا من تَخرج سوف البيئة ومشكلة اآلن، حتى له الالزم
التفكري من نوًعا منا تقتيض الطبيعية املوارد ومشكلة حدة، عىل دولة أية نطاق تتجاوز
التي االستهالك» و«حب و«املصلحة» «األنانية» إطار عن يخرج املستقبل ويف الحارض يف
نظرنا يف تبدو اإلنسان يف والتحكم الوراثة ومشكلة الحالية، البرشية املجتمعات تسود
التي التفكري وأساليب العالم، يف اآلن السائدة النُّظم إطار يف رناها تصوَّ إذا سخيًفا شيئًا
— التسلُّح مشكلة فإن وأخريًا الواحد. املجتمع فئات بني أو الدول بني العالقات تحكم
يف قدًما نميض أن فإما واِضًحا: الخيار أمامنا تضع — جميًعا املشكالت أخطر وهي
جميًعا فنقع الحايل، والعداوة املناَفسة نظام ظلِّ يف الشامل الدمار أسلحة تطوير طريق
أجل من املتزايدة الِعلمية قدراتنا ونستغلَّ أهدافنا يف النظرة نُعيد أن وإما الهاوية، يف
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أساسيٍّا تغيريًا يقتيض وهذا عصورها، من عرص أي يف البرشية به تحلم لم رخاء تحقيق
نشهد الذي العلمي التقدم فإن وباختصار اإلنساني. املجتمع تسود التي النُُّظم طبيعة يف
يقول كما الندامة» و«طريق السالمة» «طريق أمام سيضعنا األيام، هذه يف القوية بوادره
اخرتنا لو ألننا األول؛ الطريق يف ري السَّ سوى خياٍر من لنا وليس البليغ، الشعبي التعبري

نَندم! لكي هناك نكون فلن الثاني
عن يَعجزون الذي وما كهذا؟ موقف يف يَفعلوه أن العلماء يَستطيع الذي ما ولكن
العلم بأن يؤمنون الذين أولئك بني املوضوع هذا يف تختلف اآلراء أن الواقع به؟ القيام
يُنادون الذين وأولئك الرسيع، تقدُّمه خَلقها التي امُلشكالت كافة يحلَّ أن يستطيع الذي
العلم، به أخلَّ الذي التوازن ذلك نُعيد لكي العلم؛ غري أخرى بمصادر االستعانة برضورة
بعد فيما سأبني كما — أعتقد كنُت وإن معقولة، ُحَجج إىل يستند الرأيني هذَين من وكلٌّ

األوىل. للوهلة عليه يبدو الذي الحد إىل كبريًا ليس بينهما الَفْرق أن —
العلمي التقدم أفسده ما بإصالح الكفيل هو العلم أن إىل يَذهب الذي األول الرأي أما
ُمشكالت خَلق قد كان إذا العلمي التقدم إن إذ متناقًضا؛ ظاهره يف يبدو أن فيُمِكن ذاته،
العلم طريق عن املشكالت هذه تعاَلج أن — يبدو ما عىل — املعقول غري فمن معيَّنة،
هذا ولكن الداء.» هي كانت بالتي «وداِوني القائل: املثل فيه ينفع ال مجال هذا ألن نفسه؛
الحالتنَي؛ يف واحًدا ليس العلم معنى أن أدركنا إذا بسهولة يَختفي الظاهري التناُقض
يُمكنه الذي العلم أما الطبيعي، العلم هو — عديدة مشكالت خلق الذي — املتقدم فالعلم

اإلنساني. العلم فهو املشكالت هذه يحلَّ أن
التوازن، إىل يفتقر — األخرية اآلونة يف — العلم تقدم أن ُمفكرون الحظ ولقد
أن حني عىل الطبيعي، بالعالم تتعلَّق التي هي هائَال تقدًما فيها أحرز ميادين فهناك
ومن باإلنسان، الخاصة امليادين وهي أولها، يف يَحبو العلم يزال ال أخرى ميادين هناك
الذي امليدان أهمية مدى إىل راجًعا التقدُّم يف الشديد التفاوت هذا يكون أن املستحيل
والدقيقة باليوم التنبؤ أن يزعم أن يستطيع ال أحًدا ألن ذلك إلينا؛ بالنسبة العلم يَبحثُه
عالج إىل االهتداء من نظرنا يف أهم للشمس التايل الكسوف فيها سيحدث التي والثانية
من أكثر نا يُهمُّ القمر سطح عىل محدَّد مكان إىل قذيفة إرسال أن أو الرسطان، ملرض
أساليب إىل االهتداء من أهم للذرة الداخيل الرتكيب كشف أن أو الشباب، انحرافات معالجة
تمسُّ التي املوضوعات أن لنا يبدو األهمية حيث فمن القومي. لالقتصاد االستقرار ق تُحقِّ
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منه تخلًُّفا أشد املوضوعات هذه يف زال ما العلم فإن ذلك ومع األهم، هي مبارشة اإلنسان
البعد. كل عنا بعيدة بظواهر متعلًقا بعُضها يكون قد التي األخرى املوضوعات يف

يَبحثها التي امليادين طبيعة من ُمستَمد املتوازن غري التقدُّم لهذا الشائع والتعليل
تنطوي ال االتجاه، دة موحَّ فيها األسباب أن بمعنى غريها؛ من أبسط ميادين فهناك العلم،
الظواهر أما النجاح. من قدر أعظم فيها العلم يُحرز التي هي وتلك تعدد، أو تعقيد عىل
إىل دائًما تؤدِّي أنها معه يبدو ال حدٍّ إىل التعقيد شديدة فيها األسباب فإن البرشية
الواحدة البرشية الظاهرة يف تتحكَّم التي األسباب حرص إنَّ األصح: عىل أو النتائج، نفس
الظاهرة جوانب كل إخضاع يصعب بحيث الصعوبة من هو مثًال) األحداث أحد (كانحراف
به»، التنبؤ يمكن «ال أو مجهول» «جانب الدوام عىل فيها ويظلُّ الدقيق، العلمي للتحليل
النجاح من القدر نفس البرشية الظواهر مجال يف يُحِرز أن عن عاجًزا العلم يجعل مما

الطبيعية. الظواهر مجال يف يُحِرزه الذي
ا ُمستمدٍّ آخر تعليًال إليه نضيف أن لنا بد فال التعليل، هذا ة بصحَّ اعرتافنا ومع
أيًضا ف يتوقَّ العلمي التقدم ألن ذلك املعارص؛ العالم يف السائدة األوضاع طبيعة من
القمر إىل فضاء رواد بها قذيفة فإطالق واالجتماعية. السياسية واملصالح األهداف عىل
عالج إىل االهتداء عن تعقيًدا يقلُّ ال أمٌر األرجح عىل هو ساِلمني، األرض إىل بهم والعودة
تحقيق يف اآلن حتى ويتعثَّر األول الهدف تحقيق يف ينجح العلم ولكن الرسطان، ملرض
هذا إىل يؤدي ا خاصٍّ تخطيًطا ووضع معيَّنة سياسة رَسم ذاته املجتمع ألن الثاني؛ الهدف
القمر، إىل الوصول قها يُحقِّ دعائية أو اسرتاتيجية مصالح وجود إىل نظًرا وذلك النجاح؛

األهداف. نفس ق يُحقِّ ال الرسطان مرض أن حني عىل
كبريًا قدًرا يُعلِّل أن يُمكن ومصالحه املجتمع بأهداف املتعلِّق الجانب هذا أن شكَّ وال
الكثريون يُعلِّق وهكذا الحالية. مرحلته يف العلم نمو به يتَّصف الذي التوازن انعدام من
يعالجها اآلن حتى ظلَّ التي امليادين تلك اقتحام عىل العلم قدرة عىل عريضة آماًال
جميع حلُّ ألمَكنه املفقود التوازن تحقيق استطاع لو العلم أن ويؤكدون هامشية، معالجة
للمجتمع مشكالت أية يخلق التقدم هذا عاد ملا بل الرسيع، تقدمه عىل املرتتبة املشكالت
الدقة من القدر نفس إىل وَصلت قد للُمجتمع تنظيمنا طريقة أن مثًال ر فلنتصوَّ اإلنساني.
عندئذ املادة، جزيئات تحليل أو اإللكرتونية العقول صنع عىل قدرتنا إليه وَصلت التي
نتيجة تتواَلد لم املشكالت هذه إنَّ إذ تلقائيٍّا؛ قبل من إليها أرشنا التي املشكالت تختفي
تزال ال البرشية املجتمعات أن حني عىل الطبيعي، للعالم فهمنا يف رسيعة تطورات لحدوث
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عن إال خالفاتها تَُحلُّ وال املصالح، منطق يَحُكمها عشوائية ارتجالية تنظيمات تسوُدها
التنظيمات مجال يف إننا أي بها؛ التهديد أو الغاشمة العسكرية القوة استخدام طريق
يف الطبيعي العلم فيه يَضع الذي الوقت يف كثريًا، الحيوان مستوى نتجاَوز لم أننا نثبت

الطبيعة. عىل يطرة السَّ عىل فائقة مقدرة ويُكسبنا هائلة قوة يَِدنا
مجتمِعه تنظيم طريقة ويف العامة أهدافه يف اإلنسان تفكري إنَّ القول: يُمكن وهكذا
تحكُّمه مستوى نفس املجال هذا يف تحكُّمه بَلغ ولو العلمية»، «قبل باملرحلة يمر زال ما

اليوم. عالم منها يُعاني التي امَلصاعب من األكرب القدر الختفى الطبيعية؛ الظواهر يف
العلم يد عىل ق يتحقَّ أن يُمِكن ال املطلب هذا أن يََرون اآلخر الرأي أصحاب أن عىل
مجال نخوض مجتمعه، وتنظيم اإلنسان حياة توجيه طريقة عن نتحدَّث فحني وحده،
هذا مثل ويف وحدهم. العلماء ال جميًعا البرش يهمُّ مجال وهو اإلنسانية، والغايات القيم
بينه يحول تكوينه ألن كامًال؛ توجيًها إلينا م يُقدِّ أن العالم عىل عب الصَّ من يكون امَلجال
يُستغلَّ أن ينبغي التي األهداف كتحديد العمومية شديدة معنوية أمور يف ق التعمُّ وبني
يَستطيع الذي العالم نجد أن يَصعب امُلتزايد ص التخصُّ عرص ففي أجلها؛ من العلم
املبارشة النظرة إن بل ككل. اإلنسانية األوضاع يف للتفكري الكايف والجهد الوقت تخصيص
بدونه وألنهم تقتضيه، عملهم طبيعة ألن يَعيبُهم؛ ال أمر وهو العلماء، عىل تغلب والضيقة

شيئًا. يُنِجزوا أن — العرص يف — يستطيعون ال
يَُرتََك أن من أسمى أمر هو العلم يخدمها أن يَنبغي التي األهداف فتحديد وإذن،
أن الواجب وإنما صني، املتخصِّ للعلماء يُْرتَك أن من وأرحب وأوسع امُلحرتفني، للسياسيني
ويفكر اإلنسانية مصري يُهمه َمْن وكلُّ والفالسفة، والفنَّانون واألدباء املفكرون فيه يُشارك

وتجرُّد. بنزاهة املصري هذا يف
العلماء استبعاد إىل الدعوة حدِّ إىل االتجاه هذا تأكيد يف يَذهبون البعض كان وإذا
الِعلمية النزعة طغيان أن أساس عىل هذه، االجتماعي التوجيه عملية من ا تامٍّ استبعاًدا
العلم تطور يجلبها التي املشكالت أسباب أهم من واحد هو العلم، بقدرة املفرط واإليمان
إىل — العلماء بأن ونؤمن ُمتطرًِّفا، موقًفا هذا يف نرى فإنا الحارض، عرصنا يف الرسيع
هذا يف كلمتهم لهم تكون أن ينبغي — عام بوجه اإلنسان وأنصار واألدباء املفكرين جانب
التفكري طريق يف البعيد الشوط هذا كل قَطعنا أن بعد — نستطيع ال ألننا ذلك املجال؛
إليها يصل أن نريد التي واملستويات األخالقية والغايات العليا القيم د نُحدِّ أن — العلمي
ال األمور هذه يف فنحن فيها. التفكري مجرد طريق وعن خالصة، لية تأمُّ بطريقة اإلنسان
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أن نستطيع وال العرص. بحقائق نا يُبرصِّ َمْن إىل نحتاج ما بقدر أخالقي وعظ إىل نحتاج
يُحدثنا من عىل نَعتمد ما بقدر مجرَّدة بطريقة العليا املثل عن يُخاطبنا من عىل نعتمد
ذاته املجال هذا يف حتى — أننا املؤكَّد ومن أسبابها. ح وتُوضِّ الظواهر تُحلِّل دقيقة بلغة
طويل، كفاح بعد اإلنسان اكتسبها التي الفريدة األداة تلك عن نستغني أن نستطيع ال —
حدٍّ إىل الصعب ومن الواقع، عن ينفصل ال إطار يف مشاكلنا يف التفكري لنا تُتيح والتي
َمْن بتعاليم — العلم طريق يف قطعه الذي الشوط هذا كل بعد — اإلنسان يقتنع أن بعيد
عىل يعتمد والذي واقعية، حقائق عىل يُبْنَى ال الذي التفكري عرص إىل به العودة يريدون

املدروس. غري االجتهادي التأمل
الذين العلماء من به يستهان ال عدًدا عرف قد هذا عرصنا أن الحظ حسن ومن
بأنظارهم يمتدُّوا أن من — صهم تخصُّ ميادين يف الساحق تفوقهم من بالرغم — تمكَّنوا
للمجتمع والبعيدة الواسعة اآلفاق ويَسترشفوا هذه، صهم تخصُّ ميادين وراء ما إىل
يف — يُحذِّرون وقفوا الذين هم العلماء هؤالء األرض. هذه عىل الحياة وملستقبل اإلنساني
ناَضلوا الذين وهم الذرية، التجارب تجلبها التي اإلشعاعات أخطار من — الخمسينيات
وهم أشكالها، بكل والعنرصية الصهيونية وحاَربوا فيتنام، يف السالم تحقيق أجل من
فرص يف الجديد املولود وحق نظيفة بيئة يف العادي اإلنسان حق عن يُدافعون الذين
يف الكثري إليها قدموا ألنَّهم ال البرشية، تفخر أن ينبغي العلماء بهؤالء للحياة. متكافئة
هذه امُلضنية جهودهم برغم — استَطاعوا ألنهم بل فحسب، الطبيعة أرسار كشف مجال
أن ينبغي كما املستقبل صورة لنا يرسموا وأن اآلفاق، أوسع إىل بأبصارهم يمتدوا أن —
واألدباء الفالسفة مع — العلماء لهؤالء فيها يكون التي املرحلة إىل عاملنا وَصل ولو تكون،
بني يوازن أن ألمكنه املسموعة؛ كلمتهم — واألخالقيني االجتماعيِّني وامُلفكِّرين والفنانني
الفنية الحياة وتلك الرخاء ذلك للبرشية ق يُحقِّ وأن االجتماعية، وتنظيماته العلمي تقدمه
لدينا كان لو لنا، قها يُحقِّ أن الحالية» «بقدراته العلم يستطيع التي — ومعنويٍّا ماديٍّا —

القدرات. هذه مستوى إىل يرقى الذي التنظيم
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العامل شخصية

واملقصود شخصيٍّا، ال طابًعا ويتَّخذ صون، ُمتخصِّ علماء به يقوم عقيل نشاط العلم
للبرشية ملًكا الفور عىل تُصِبح العالم إليها ل يَتوصَّ التي النتيجة أنَّ الالشخيص بالطابع
ذكاءَه وأن بالذات»، الشخص «هذا جهود ثمرة هي النتيجة هذه أن صحيح جمعاء.
بمجرد العلمي الكشف ولكن بلوغها، إىل به أدَّت التي هي الخاصة وجهوده وتعليمه
ويعرتف الجميع يَملكها «حقيقة» إىل ل ويتحوَّ أنتجه، الذي باألصل صلته يفقد ظهوره
يتم ال هذا ولكن الكشف، هذا يديه عىل تم الذي العالم اسم نَذُكر نظلُّ وقد الجميع. بها
استطاعتنا ففي ذاته؛ العلم عن يَنفِصل يشء وهو العلم»، «تاريخ عن نتحدث عندما إال
ما هذا إن بل صاحبه، عن شيئًا نذكر أن دون إليه ل توصَّ الذي الكشف هذا نستخدم أن
صاحب اسم ألنَّ معها؛ يتعاَملون التي الكشوف معظم إزاء بالعلم املشتغلني أغلب يفعله
البحث به يهتمُّ ما وآخر أول هي التي حقيقته من — كثري أو قليل يف — يُغريِّ ال الكشف

العلمي.
العلمي البحث وأن العلم، يف أهمية األشياء أقل هي العالم «شخصية» أن يبدو وهكذا
«السري متابعة عىل إال يَحِرصون وال شخصياتهم، يُنِكرون أناس به يقوم مستمر، نشاط
يف البحث مشكلة يجعل بأن خليق للعلم «الالشخيص» الطابع هذا ومثل الطريق»، يف

بها. لالهتمام ُمربِّر ال ثانوية مشكلة العالم» «شخصية
إىل واسعة بينهم فاالختالفات التبايُن، شديدة فئة العلماء فإن أخرى ناحية ومن
إال نبوغه يَظهر لم وَمْن عمره، ُمقتبَل يف نبَغ َمْن منهم نجد إذ الدهشة؛ عىل يَبعث حدٍّ
عن يُدافع وَمن املتأنِّي، البحث إىل يَميل من منهم ونجد رة، املتأخِّ الشيخوخة مرحلة يف
بالحياة وُمستمِتعني ناحية من زهاًدا بينهم نجد كما الجديدة، لألفكار املفاجئ االنبثاق

برشية. فئة أيَّة أفراد بني نجُدها التي الفوارق من ذلك غري إىل … أخرى ناحية من
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نستطيع العلماء بني مشرتكة نتلمَّسصفات أن عب الصَّ من يكون فهل كله، هذا ومع
حياة استقراء من — يبدو العالم»؟ «شخصية تعبري — مجموعها يف — عليها نُطِلق أن
التي الصفات من مجموعة بالفعل هناك أن — العلمي البحث طبيعة وتحليل العلماء
يُطَلق أن يستحق متميًزا كيانًا مجموعها يف تُكوِّن والتي منها، الكثري يف العلماء يشرتك
االعرتاف إىل الفور عىل نبادر أن ينبغي ذلك نقول حني ولكننا العالم». «شخصية اسم عليه
تَنطِبق ال علماء املرء يجد أن السهل من وأن استثناءات، دائًما هناك أن أولهما بأمرين؛
وهذا العالم لشخصية امُلميِّزة هي أنها نرى التي الصفات من مجموعة أو صفة عليهم
فما متشابهة، قوالب يف البرش من مجموعة أية نُدِرج أن نستطيع ال إننا إذ طبيعي؛ أمر
وثانيهما الفئات؟ بقية عن عقليٍّا متميِّزة فئة من تتألف املجموعة هذه كانت إذا بالك
«الحد ن تُكوِّ الصفات فهذه آلية»، «بطريقة عاِلًما املرء يجعل ال الصفات هذه وجود أن
بحق عامًلا املرء يكون لكي ولكن العلماء. من كبري عدد يف موجود أنه لوحظ الذي األدنى»
يكون أن بد ال أعني األدنى، الحد هذا من بكثري أكثر هو ما له يَتوافر أن من بد فال
كلها وهذه البحث، عىل خاصة وقدرات ومعارف خاص وتفكري معنيَّ نوع من تكوين له
تنقلنا ألنها عام؛ بوجه العلمي» «التفكري عن املرء به يقوم بحث أي نطاق تتجاوز أمور

ذاتها. العلمي ص التخصُّ ميادين إىل
— العالم شخصية عن فيه الكالم امُلمِكن من أن نَعتِقد الذي — العام اإلطار هذا يف
الشخصية، هذه مكونات أهم من أنها نَعتِقد التي العنارص من مجموعة عن نتحدث سوف

ِحَدة. عىل عالم كل يف كلها ع تتجمَّ أن الرضوري من يكن لم وإن

العالم شخصية يف العنارصاألخالقية (1)

التي الشخصية األخالق تلك هو — بحثنا من الجزء هذا يف — األخالق من املقصود ليس
املتصلة األخالق هو املقصود وإنما إنسان، هو حيث من العالم سلوك بطريقة تتعلق
يف نبحث أن يعنينا ال فنحن مبارش؛ غري بطريق أم مبارش بطريق سواء العلمي، بعمله
هو ملكه الشئون هذه ألن الخاصة؛ اليومية حياته شئون العالم بها يدير التي الطريقة
عمله عىل هذه الخاصة حياته يف سلوكه طريقة انعكست إذا ولكن فرد، هو حيث من
نعمل أن ينبغي فعندئذ — حد أبعد إىل مبارش غري نحو عىل ذلك كان ولو حتى — العلمي
ألن هامة؛ تفرقة العلم يمسُّ الذي واملسلك الشخيص املسلك بني التفرقة وهذه حسابًا. لها
وربما واالنفعاالت الضعف جوانب من للبرش ما كلُّ له إنسان العالم أن يَنَسون الكثريين
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الناس عنه يُكوِّنها التي الصورة عن البعد كلَّ بعيًدا الخاصة حياته يف يكون وقد النزوات،
يأكل أن أي — اليومية أموره يف يَسلُك أن بد ال أنه عادًة الناس ر يتصوَّ إذ عاِلًما؛ باعتباره
أدقِّ عىل تنعكس أن بد ال مهنته أن ويتخيَّلون «عامًلا»، بوصفه — ويحبُّ وينام ويرشب
السينمائية األقالم بعض الناس نفوس يف أذكته ربما واهم، تصور وهذا حياته، تفاصيل
عىل ترسي واحدة، نمطية شخصية للناس تجعل أن إىل تَميل التي األدبية األعمال أو
إننا إذ التصور؛ هذا يكذِّب — األحيان أغلب يف — الواقع ولكن حياتهم، جوانب جميع
نجده ما وغالبًا عامًلا، باعتباره حياته جوانب جميع يف يمر الذي العالم نجد ما نادًرا
الصواب مظاهر لسائر ويتعرَّض الناس، سائر يسلك كما اليومية حياته أمور يف يسلك
تؤثر حياته من معيَّنة جوانب هناك أن غري البرش. من غريه لها يتعرض التي الخطأ أو
تَعنينا التي هي الجوانب وهذه به، وتتأثَّر العلمي عمله يف — كثري أو قليل نحٍو عىل —

هنا. ها
بعيد أو قريب من تتَّصل التي العالم حياة مظاهر يف أعني — بالذات الناحية هذه يف
كلمة يف العالم بها يتميَّز التي العليا األخالقية القيمة تلخيص يشيع — العلمي بعمله
وأوجًها جوانب تحتمل التعقيد، شديدة كلمة «املوضوعية» ولكن «املوضوعية». هي واحدة
بمزيد امُلختلفة وجوانبها معانيها حلَّلنا إذا إال حقيقتها عىل فهُمها املستحيل وِمن متباينة،
كما األخالقية العنارص عىل مفيًدا ضوءًا نُْلِقَي أن نستطيع التحليل هذا ومن الدقة، من

كثريين. علماء شخصيات يف بالفعل تُوجد وكما العالم، شخصية يف توجد أن ينبغي

النقدية الروح (1-1)

باملسلَّمات يتأثَّر أال ذلك ومعنى نقدية، ُروح املرء لدى تكون أن هو للموضوعية معنًى أول
اآلخرين. من النقد ويتقبل نفسه يَنُقد وأن الشائعة، أو املوجودة

املستوى عىل سواء — السائدة اآلراء يخترب أن عىل قدرته العالم يُميِّز ما فأهمُّ (أ)
سلطة وراء ينقاد ال ناقد، بذهن — مًعا كليهما أو الِعلمية األوساط يف أو العادي الشعبي
وعلمية عقلية أُُسس عىل مقنًعا له يبدو ما إال يقبل وال هرة، الشُّ أو االنتشار أو القدم
يعني بل شائع، هو ما كل من د املتعمَّ العناد موقف املرء يقف أن ذلك يعني وال سليمة،
األمر آخر قبولها إىل عاد وربما الدقيق، العقيل للفحص وإخضاعها الشائعة اآلراء اختبار
تناقض أو ضعف له تبني لو أما االختبار. هذا اجتازت أنها إىل اطمأنَّ قد يكون أن بعد
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وإرصار، تصميم من يملك ما بكل الجديد بموقفه يتمسك فإنه اآلراء، هذه يف تفكُّك أو
املوقف. هذا سبيل يف يعانيها التي التضحيات كانت مهما

بينها مشرتكة الصفة هذه لوجدنا الصدد؛ هذا يف املشهورة األمثلة بعض تناولنا ولو
محكمة أمام — عمره مراحل أواخر يف عجوز شيخ وهو — جاليليو وقف فحني جميًعا؛
يف — كربنيكوس لرأي امتداًدا كان الذي — الجديد رأيه عن مدافًعا ُروما يف التفتيش
عرصه علماء أمام وحده باستري وقف وحني الشمس، حول األرض ودوران العالم نظام
أعني — واألمراض ن والتعفُّ التلوث تُسبِّب التي الدقيقة الكائنات تلك وجود عن مدافًعا
الحقيقية الدوافع أن مؤكًدا االستنكار عواصف أمام فرويد وقف وحني — امليكروبات
عىل اإلنسان يُعلنها التي الظاهرية الدوافع عن البُعد كلَّ بعيدًة تكون قد اإلنسان لسلوك
العلم تاريخ يحفل التي — الحاالت هذه كل يف اإلنسان؛ خالل من املجتمع يُعلنها أو املأل
الحقائق مع بُعنف تتصاَدم جديدة لحقيقة العالم جانب من إدراك هناك كان — بأمثالها
وحده يقف العاِلم وكان ومسيطرة، قوية أوساط من مستميتة مقاومة وتَلقى الشائعة،
بها تتَّسم التي اإلقناع قوة سوى نفسه عن به يدافع ما يَملك ال األقل، عىل األمر مبدأ يف
بأفكاره، االعرتاف يَنتِزع أن — األمر آخر — استطاع فقد ذلك ومع الجديدة، حقيقته
تجرأ عاِلًما أن ملجرَّد ق تحقَّ علمي كشٍف ِمن وكم جديد. اتِّجاه يف العلم مجرى ويُحوِّل
التي القوى جربوت أو االنتشار ُطغيان أمام ينحني وال الشائعة، املسلَّمات يَنقد أن عىل
اعتياد نتيجة السائدة اآلراء تَكتسبها التي القوة تلك أمام أو املسلَّمات، هذه عن تدافع

طويًال. زمنًا عليها الناس
ولكن عنيفة، صدمًة الناس يَصدم املسلَّمات هذه نقد كان األحيان من كثري ويف
ق تتحقَّ األهمية عظيمة كشوًفا رأينا وهكذا به. اقتنع الذي للرأي إال يَأبه يكن لم العالم
الخطني إن القائلة باملسلَّمة يتقيَّد أال عىل تجارس عاِلًما ألن — عرش التاسع القرن منذ —
أو قائمتنَي، يكون أن ينبغي بالتايل املثلَّث زوايا مجموع وإن يَلتقيان، ال املتوازينَي
حقيقًة منهما كالٍّ تجعل والتي والزمان، املكان إىل السائدة النظرة تحدى آخر عاِلًما ألن
برسعة املكان ُعِرب إذا الزمان فيها يَنكِمش واحدة وحدة يف بينهما الربط عىل فتجرَّأ ُمطَلقة،
دقيقة جسيمات «إما» يكون أن ينبغي الضوء بأن يقتنع لم ثالثًا عاِلًما ألن أو هائلة،
بينهما، الجمع امُلستحيل من يبدو اللذَين املفهوَمني هذَين بني فجَمع تموُّجات، و«إما»
البديهيات «تحدي فكرة أكدت وهكذا واحد. آٍن يف تموُّجية — جسيمية بنظرية وقال
الفكر مجال إىل نقلها عىل الكثريين ع شجَّ الذي الحد إىل العلم مجال يف قيمتها واملسلَّمات»
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املميِّزة السمات أهم من الفكرة هذه وأصبَحت والسيايس، والنفيس واالجتماعي الفلسفي
الحارض. لعرصنا

الشعبية، أو الِعلمية األوساط يف بها املسلَّم األمور اختبار يُعيد مثلما العالم أن عىل (ب)
نفسه هو أنه الجائز فمن النقد؛ من نفسه يُعفي ال وحده، العقل ملحكمة ويُخضعها
بهذا االعرتاف إىل يُبادر أن الحقيقي العالم عىل يتعنيَّ الحالة هذه ويف خطأ، يف وقع قد
يَنُقد أن السهل فمن واضحة؛ ألسباب وذلك أليًما؛ االعرتاف هذا يكون ما وكثريًا الخطأ،
إىل أو نفسية أسباب إىل ذلك يَرِجع وال األمور، أصعب فمن لنفسه نقده أما اآلخرين، املرء
نحو املرء يُمارسها التي النقد عَملية صعوبة إىل أيًضا يَرجع بل فحسب، بالذات االعتزاز
إىل «أضيف» جديًدا ذهنًا الناقد ذهُن يكون اآلخرين، إىل ًها موجَّ النقد يكون فحني ذاته.
زاوية من املوضوع يتأمل أن يستطيع جديد ذهن وكل يَنُقده، الذي الرأي صاحب ذهن
عليها أضفى أو قدَّرها األصيل الرأي صاحب يكن لم ربما جوانب فيه ويرى جديدة،
الرأي يضع الذي هو الواحد الذهن فإن الذاتي» «النقد حالة يف أما ها. تستحقُّ التي األهمية
التأمل هذا ومثل ناقدة، بنظرة األصيل الرأي هذا يتأمل أن يَنبغي الذي نفسه وهو األصيل،
النظر وجهة بنفس ًكا متمسِّ املرء يظلَّ أن واألرجح الحالة، هذه يف عسريًا يغدو النقدي
النتائج نفس إىل — غالبًا — به يان يُؤدِّ الخاص وتكوينه الفكرية عاداته ألن القديمة؛
يف السابقة طريقته عن تماًما املرء يَنسِلخ أن الصعب من وألن قبل، من إليها انتهى التي

جديدة. بأعني موضوعه ويتأمل النظر،
بذَل عمل حصيلة هدم يعني ما كثريًا أنه الذاتي، النقد هذا صعوبة من يزيد ومما
هذا أن تبني فلو جديد، من السابقة لخطواته شاملة ومراجعة ا، شاقٍّ جهًدا العالم فيه
نقًصا أو واضحة ضعٍف نقاَط العمل هذا يف اكتشفوا قد اآلخرين ألن رضوري الهدم
هو يقوم أن أما السابق، عمله مراجعة من مفرٌّ العاِلم أمام يكون ال فعندئذ ظاهًرا،
فيه، بذله الذي والجهد الوقت وتبديد الخاص عمله تفنيد إىل به يؤدِّي الذي بالنقد ذاته
هم القليلني أن املؤكَّد ومن واألخالقية، النفسية الوجهة من شاق أمر — شك بال — فهذا
السابقة أعمالهم يف النظر وإعادة بأمانة، النفس مراجعة عىل القدرة لديهم تتواَفر الذين
تحتاج املراجعة فهذه رضوري، ذلك بأن اقتنعوا إذا ا تامٍّ استغناءً عنها يَستغنون بحيث
يَقبلون ال الذين الناس، معظم عليه يقدر ال للذات إنكار وإىل رفيع، أخالقيٍّ مستًوى إىل
وكأنها إرادتهم بمحض لها ويتنكَّرون جهدهم ثمار ومن حياتهم من يَقتَِطعوا أن بسهولة
ينهض الذين هم الرفيع، املستوى هذا إىل يَِصلون الذين القليلني هؤالء ولكنَّ تكن. لم
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عنه تنازلوا الذي — السابق جهدهم أن األيام تثبت األحيان معظم ويف أيديهم، عىل العلم
أهم علمي كشٍف يف البداية نقطة تكون قد هذه الذاتي النقد عملية وأن هباءً، يَِضع لم —

قبل. من إليه الوصول يعتزمون كانوا الذي ذلك من بكثري
لهذا شائع استخداٍم إىل نُشري أن قبل الذاتي النقد موضوع نرتك أن نودُّ ولسنا
املرء يُعيد أن فيه واملفروض األول، املحلِّ يف سيايس استخداٌم وهو هذه، أيامنا يف التعبري
ظروف ولكن موضوعيٍّا، نقًدا ويَنقدها السيايس— املجال يف — له سابقة مواقف يف النظر
كثري يف — تؤدِّي العرص، هذا يف األفكار بني الرصاع وطبيعة فيه، نعيش الذي العالم
انتهازية عن تعبريًا يُصبح ما كثريًا إنه إذ الذاتي؛ النقد معنى ابتذاِل إىل — األحيان من
، تغريَّ قد السيايس التيار ألن السابقة مواقفه من ل يتنصَّ أن املرء فيها يُحاول رخيصة،
يًا تمشِّ جلوَدهم، األذناب فيُغريِّ السلطة، إىل قفزوا قد ُجدًدا وأشخاًصا جديًدا اتجاًها وألن
لوجود نتيجة يُستخدم قد التعبري هذا أن كما الذاتي». «النقد باسم الجديد، العهد مع
رافضة أو ُمعارضة آراء عن قبل من أعرب قد كان إذا — املرء معه يُضطرُّ شديد، قهر
أو السلطة بطش من خوًفا الذاتي»؛ «النقد باسم منها ل والتنصُّ هذه آرائه سحِب إىل —
املزيَّف الذاتي» «النقد من النوع لهذا تكون ال الحاالت هذه كل ويف لضغطها. خضوًعا
النوع أن هو بسيط لسبب العلمي؛ املجال يف الذاتي النقد عن هنا ها نقوله بما صلة أية

حرة. إرادة عن تعبريًا يكن لم أو موضوعية، بدوافع يصدر لم األول
العالم؛ بها يتحىل أن ينبغي أساسية صفة اآلخرين من النقد تقبُّل فإن وأخريًا (ج)
وتكوينه األمور، معالجة يف الشخصية وطريقته الخاصة، الفكرية عاداته منا لكلٍّ ألن ذلك
عن كثرية أحيان يف يعجز بحيث الِعلمي، عمله عىل حتًما يَنعِكس كله وهذا املميَّز، الفردي
لكي أخرى بُعيوٍن العمل هذا يتأمل َمْن إىل ويَحتاج فيه، النقص أو عف الضَّ جوانب رؤية
وتَستِقر تَثبُت عندما — العلمية الحقيقة أن من الرغم وعىل صاحبه. يَرُه لم ما فيه يرى
تضاُفر إىل تحتاج تكوينها مرحلة يف فإنها الجميع، عليها يتَّفُق واحدة حقيقة تكون —
— «الجدل» أن أكَّدوا حني الفالسفة ُقدماء أدَرَكه ما وهو بينها، «حوار» وإىل كثرية عقول
املعرفة. طريق هو — الحقيقة بلوغ إىل السعي يف واحد عقل من أكثر مشاركة بمعنى

املتقدمة، البالد جميع يف العلمية امُلمارسة من يتجزأ ال جزءًا النقد أصبح وهكذا
— قليلة غري أحيان يف اليومية حف والصُّ بل — العلمية واملجالت الدوريات وأصبحت
قراءة عىل فون يتلهَّ أنفسهم العلماء وأصبح املنشورة، األعمال لنقد ثابتة أبوابًا ص تُخصِّ
ولكي إليه، يَنتمون الذي العلمي الوسط يف يقفون أين يَعرفوا لكي أعمالهم؛ عن يُْكتَب ما
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الذي النقدي الرتاث هذا وبفضل عقلهم. أنتََجه فيما األخرى العقول آراء عىل يطَّلعوا
طابعه وازداد القداسة، من نوًعا املتقدمة البالد هذه يف النقد اكتسب كثرية؛ أجياًال استمرَّ
مسئولية عن تقلُّ ال بمسئولية — قلمه يمسك وهو — يشعر الناقد وأصبح «موضوعية»،
الناقد إنَّ إذ التشبيه؛ سبيل عىل ليَست هنا املقارنة أن شكَّ وال أحكامه، يُصدر القايضوهو
إال يَتناول القايضال أن هو االثنني بني الوحيد والفارق العلمي، امليدان يف قاٍض بالفعل هو
الحاالت يُعالج الناقد أن حني عىل وحدها، السلبية الحاالت أي القانون؛ عىل الخروج حاالت
أيًضا. املزايا وامتداح بل فحسب، العيوب إبراز ليست ته مهمَّ إنَّ إذ مًعا؛ والسلبية اإليجابية
ال ورهافة حساسية اكتسب قد املتقدِّمة البالد يف النقدي الضمري فإن ذلك عدا وفيما
موضوعي؛ ترشيع أو دستور عن أحكامه يف يَصُدر وكالهما القضائي، الضمري عن تقلُّ

امُلستقرَّة. الِعلمية واملعارف السليم املنطق عن والناقد القانون، بنود عن القايض
العلم ميدان يف النقدي» «بالضمري يه أُسمِّ ما إىل اإلشارة هذه أن اعتقادي ويف
الكايف بالقدر بعُد يتبلور لم الضمري هذا ألن التحديد؛ وجه عىل العربي عاَلمنا يف رضورية
أهمها ولكن الظاهرة، لهذه ُمتعدِّدة أسباب يف التفكري امُلمِكن وِمن العلمية، أوساطنا يف
بعُد لَدينا يُصِبح لم بحيث العهد قريبة الحديثة العلمية نهضتَنا أن األول سبَبان؛ رأيي يف
املتقدِّمة. البالد يف الحال هي كما الِعلمية، حياتنا من أساسيٍّا جزءًا النقد يجعل «تراث»
جوانب كافة يسود الذي الخلط ذلك هو وثيًقا) ارتباًطا باألول ُمرتبط (وهو الثاني والسبب
املوضوعية، والَعوامل الشخصية العوامل بني أو عام، هو وما خاص هو ما بني حياتنا
أوساطنا يف تتفىشَّ التي «الوساطة» ظاهرة سبب — املثال سبيل عىل — هو الخلط هذا
جميل مبدأ (وهو الصديق أو القريب إكرام ملبدأ تطبيق حقيقتها يف هي والتي الحكومية،
مع سلوِكنا طريقة بني الفارق يَزول بحيث للدولة، العامة الشئون عىل الخاصة) حياتنا يف
الرسمية. األعمال أداء عند سلوكنا وطريقة املقهى، يف أو القرية يف أو األرسة يف بنا امُلحيطني
العالم إن إذ وخيمة؛ نتائجه تُصبح العلماء بني العالقات عىل الخلط هذا يَرسي وحني
عليه، شخيص هجوم أو له إهانة أنه ر ويتصوَّ اآلخرين، من النقد تقبُّل عىل قادًرا يعود ال
حساباٍت لتصفيَِة — قليلة غري أحياٍن يف — النقد هذا يَستخِدم قد نفسه الناقد بينما
من تخلو بطريقة مًعا الطرفان يَسلُك وهكذا مأرب. عنده له َمْن مُلجاملة أو شخصية،
النقد (أما … بالدنا يف والفكري العلمي النقد ِمحنة كانت هنا ومن واملوضوعية، النزاهة
فيه مجال عىل يَنَْصبُّ — ذلك إىل باإلضافة — إنه إذ حرج، وال عنه فحدِّث والفني، األدبي
أوسع.) مجاًال النقد يف الشخصية للعوامل يعطي ما الثابتة القواعد من والتحرُّر املرونة من
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فاملجالت متواِفرة؛ غري ذاتها النقد وسائل أن امِلحنة هذه حدة من يَزيد مما ولعلَّ
للنقد ضئيلة مساحة إال ص تُخصِّ ال وهي امَلجاالت، بعض يف منعدمة أو قليلة والدوريات
الُكتَّاب؛ من كبرية استجابة تَْلَقى ال نفسها العملية ألنَّ ذلك يف العذر ولها الجاد، العلمي
بني والتنقيب آخر، لشخص بحٍث أو كتاب بقراءة نفسه إلرهاق استعداد عىل منهم فمن
ومؤلفاتهم اآلخرين أبحاث قراءة إنَّ فيه؟ أخطأ أو أغَفله قد يكون أن عىس عما املراجع
الكسل وربما — والعمل الحياة أعباء ألن بالتدريج؛ ندرة يزداد أمر — حال أية عىل —
وهكذا اآلخرين. بحوث يقرأ ما ونادًرا الخاصة، بأبحاثه ُمنشِغًال باحث كلَّ تجعل — أيًضا
حني (وخاصًة ألنفسهم يَكتُبون بأنهم — العربي العالم يف — الباحثني من كثري يشعر
يظهر متعددة، سنوات يدوم قد ُمرِهق عمل فبعد ا)، جادٍّ يُعاِلجونه الذي املوضوع يكون
يف صني املتخصِّ من حتى أحد، ينقده وال أحد، عليه يُعلِّق وال أحد، له يستجيب فال البحث
يف فادح نقص وهذا بعًضا، بعُضنا يَنقد ال ثم ومن لبعض، بعُضنا يقرأ ال فنحن ميدانه،

العلمية. حياتنا
فنحن أعمالنا، عىل اآلخرين بفضل نَعرتف أن هو هذا النقد ملوضوع اآلخر والوجه
يبتدعها التي الشخصية أفكارنا من كثريًا إن بل معارفنا، من كبري بقدر لهم نقرأ ملن نَدين
كتاب أو بحث قراءة ألنَّ إال أذهاننا يف تُثار ال الوحيد، مصدرها هو أنه ذهنه ويف منا كلٌّ
والهجوم، النقد حاسة فينا أثار أو مبارشة، غري بصورة ولو بها إلينا أوحى قد معني
فإن هنا ومن سلبيٍّا. فضًال ذلك كان ولو حتى بدورها، الحالة هذه يف الفضل له فيكون
يف ما بقدر يُحاولون — العلمية التقاليد فيها رسخت التي البالد يف — والُكتَّاب العلماء
أسماء كتابه مقدمة يف يُعدِّد منهم املؤلف رأيت وربما أصحابه، إىل الفضل ردَّ وسعهم
وأحيانًا املوضوع، حول قصرية مناقشة ناَقشه بعضهم األشخاص، من ضخمة مجموعة
من كثريًا — واستفساراتهم بأسئلتهم — ألهموه الذين تالميذه فضَل األستاذُ يَذُكر قد
يُخالفه ال ثابتًا تقليًدا أصبحت فقد األخرى املراجع من االقتباسات إىل اإلشارة أما أفكاره.

أحد.
تمام بالدنا يف يَستقرَّ لم الجليل التقليد هذا أن نجد بدورها الحالة هذه ويف
حاالت يف يحدث كما مؤسفة، أبعاًدا األحيان بعض يف تتَّخذ قد مخالفته إنَّ بل االستقرار،
املؤكَّد وِمن ضمري. ِمن وازع دون لنفسه املرء يَنسبها التي اآلَخرين أعمال عىل «السطو»
األمور يف حتى — اآلخرين بفضل االعرتاف أصبح إذا إال تستقيم لن العلمية حياتنا أن
بحيث الشدة، ِمن قدٍر إىل البداية يف األمر احتاج وربما أحد، يخالفها ال قاعدًة — البسيطة
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يتحوَّل أن يُمكن ذلك وبعد رادًعا. جزاءً العلمية قة ِ الرسَّ أعمال من عمًال يرتكب َمن يَلقى
ولكن جزاءات. فرض إىل نحتاج فال النفوس، يف لة متأصِّ عادة إىل القويم العلمي السلوك
أن يبدو إذ بالتفاؤل، تُوحي ال العربي العالم يف العلمية التقاليد أوضاع إىل قة املدقِّ النظرة
الخطَّ فإن ثم ومن السابقة؛ األجيال من حتى التقاليد بهذه تمسًكا أقلَّ الجديدة األجيال
وهو الهبوط، إىل يتجه — عام بوجه — العلمية ولألخالق السليمة النقدية للرُّوح البياني
يزداد التي املتقدمة البالد وبني بيننا الهوة تتسع ال حتى نتداركه أن ينبغي ُمؤِسف أمر

جيل. بعد جيًال العلمية بالتقاليد ًكا تمسُّ علماؤها

النزاهة (2-1)

معاني من أساسيٍّا معنًى بوصفها النزاهة صفة عن الحديث نُطيل أن إىل حاجة يف لْسنا
بصفة ترتبط كثرية عنارص لنا اتَّضحت النقدية الروح عن الحديث ثنايا ففي املوضوعية؛
يَتقبَّل أن وعىل نقديٍّا، موقًفا الخاصة أعماله من يقف أن عىل العالم قدرة مثل النزاهة،
تتبدَّى العالم نزاهة أن والواقع غريه. من استمدَّه شيئًا نفسه إىل ينسب وال اآلخرين، نقد
العالم يُمارس فحني العلمي، عمله من الذاتية للعوامل استبعاِده يف — تكون ما أوضح —
يُعالج وأن جانبًا، الشخصية واتجاهاته وميوله مصالحه يطرح أن عليه ينبغي العمل هذا

تام. بتجرُّد موضوعه
والربهان الدليل هي لإلقناع وحيدة وسيلة إىل يلجأ العلم يجعل الذي هو التجرُّد هذا
نحٍو عىل الجديد العلمي املبدأ تُثِبت تجربة إجراء شكل الربهان هذا يتَّخذ وقد املوضوعي.
نفسه يفرض برهان الحاالت كل يف ولكنه قاطع، منطقي تدليل شكل يتَّخذ أو حاسم،
بني األسايس الفارق هو وهذا واستيعابه، املوضوع فهم عىل القدرة لديه ذهن أي عىل
اليومية، معامالتنا يف كثريًا إليها نلجأ التي املألوفة اإلقناع وطرق العلمي، اإلقناع طريقة
مثل بعيد؛ من أو قريب من العلمي بالتفكري لها صلة ال ذاتية بعنارص تَحفل والتي
بعواطف التالُعب أو املؤثِّرة االنفعالية اللغة استخدام أو اللفظية البالغة طريق عن اإلقناع
انفعاالته يرتك كيف اإلنسان يُعلِّم فالعلم ومصاِلحهم. ميولهم واسِتثارة إغرائهم أو الناس
ومن غرض. كل عن منزَّهة نظرة األمور إىل ينظر وكيف جانبًا، الشخصية وتفضيالته
الطويلة العلمية امُلمارسة أن املؤكد وِمن إنكاره. يُمكن ال أخالقي تأثري للعلم كان هنا
عىل وذلك الناس؛ من غريه مع العالم تعامل طريقة عىل طابعها ترتك أن بد ال والسليمة،
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الحقائق وبني جهة من الذاتية وامليول العوامل بني رصاع فيها يقوم التي األمور يف األقل
أخرى. جهة من املوضوعية

بالغة، أهمية له آخر موضوع إىل يُفيضبنا والتجرُّد النزاهة صفة عن الحديث أن عىل
نزاهة ألنَّ ذلك املال؛ أو املادي الرِّبح من العاِلم موقف به وأعني الراهن؛ عرصنا يف سيما وال
عما النظر بغضِّ وحدها، الحقيقة إىل ساعيًا العلمي عمله يف يكون أن منه تَفرتض العالم
العهود؛ أقدم منذ الفالسفة إليها تنبَّه مسألة وهذه مغانم. من ورائه من يَجنيه أن يمكن
كالُحكَّام هرة الشُّ وُمحبي والصنَّاع، كالتجار الكسب محبي إىل البرش م قسَّ أفالطون إنَّ إذ
ويف والفالسفة، العلماء وهم املعرفة أو العلم وُمحبِّي العسكريِّني، الُقوَّاد أو السياسيِّني
وبخاصة األُخريني، الفئتني إىل يَنتمي أن يُمكن ال األخرية الفئة إىل يَنتمي َمن أن رأيه
إىل والوصول العلم لذة أن بها امُلعرتف األمور من أصبح الحني ذلك ومنذ منهما. األوىل
الصغرية الدنيوية األهداف تلك يف زاهًدا صاحبها وتجعل أخرى، لذة أيَّة تَفوق الحقيقة

املادي. الرِّبح كهدِف تحقيقها أجل من املاديون الناس يَستميت التي
الحقيقة إىل السعي بني التَّفِرقة بهذه احتفظ قد كان وإن الحديث، عرصنا ولكنَّ
الحديثة الحياة د تعقُّ ألن ذلك املوضوع؛ هذا إىل أخرى أبعاًدا أضاَف قد املال، وراء والسعي
الذي الزاهد أو الناسك ذلك صورة يف العالم يظلَّ أن املستحيل من جَعل َمطالبها وكثرة
بدليل القديمة، الصورة عىل التغريُّ من قدر طرأ هنا وِمن باملال، يَتَّصل ما كل عن ف يتعفَّ
عىل بسخاء اإلنفاق نجاحها عوامل من يكون ما كثريًا الناجحة العلمية املرشوعات أنَّ

والباحثني. العلماء ِمن فيه بَمن املرشوع
اختفى؟ قد الكسب وُمحبِّي الحقيقة ُمحبِّي بني القديم التضادَّ أن ذلك يَعني فهل
يَصلُح إنسان الحقيقي العالم إنَّ القول يُمكن وال قائًما، يزال ال التضادَّ هذا أن الواقع
نجد قد لحياته. هدًفا األموال تكديس ِمن يَجعل أو عمله) يف (حتى بالتجارة لالشتغال
يف تَرسي ال بأناس تتعلَّق االستثناءات هذه ُمعَظم ولكن هناك، أو هنا قليلة استثناءات
لذاته، املال يَطلُب ال العالم أن حيح الصَّ من يَزال وال الحقيقي. بمعناها العلم ُروح عروقهم
وربما — املادية امَلطالب وقضاء العيش فُسهولة فحسب؛ وسيلة بوصِفه يطلبه وإنما
املشاغل، من خاٍل بذهٍن العلمي لعمله غ يَتفرَّ أن للعالم يُتيح — الَكمالية املطالب بعض
وتَزويدهم احتياجاتهم بتلبية الدولة تقوم أن هو العلماء عند األمثل الوضع كان هنا ومن
وحدها، العلمية املشاكل يف للتفكري مكرَّسة عقولهم تُصبح بحيث للبحث، يلزمهم ما بكلِّ

العلماء. به يَكرتث ال فأمر ماديٍّا استغالًال العلمي البحث استغالل أما
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من كثري بالفعل فيه كان وإن الصحيح، باملعنى زهًدا هذا يُسمى أن يُمكن وال
وهناك العادي، املستوى يفوق عقيلٍّ بُمستًوى يَحظى إنسان العالم ألن ذلك الزهد؛ عنارص
بها يَكرتث ال املال، من الكثري أجلها من ويُنِفق العادي اإلنسان إليها يَسعى كثرية ُمتَع
أن — مثًال — العلماء من كثري عىل الصعب فمن استمتاع. بأي إزاءها يشعر وال العالم
يملك كان لو حتى الليلية، املالهي يف الصاخبة هرات السَّ تلك من حقيقية بلذة يَشعروا
وقد كربى، متعة فيها يجد قد األعمال رجل أو التاجر أن حني عىل تَتكلَّفه، الذي املال
ف ترصُّ يبدو وهكذا النوع. هذا من حياة ُمستهِدًفا الرِّبح وراء سعيه من كبري قدر يكون
نفسه يف تُثري ال بأمور استخفاف — حقيقته يف — ولكنه زهًدا، الحالة هذه يف العالم

إليها. الوصول أجل من حقيقية رغبًة
كان ما بكثري تجاَوزنا قد — الحديث عرصنا يف — إننا نقول: أن نستطيع ال وهنا
يف — العلماء عىل حرَّم قد الكبري اليوناني الفيلسوف هذا ألن ذلك أفالطون؛ إليه يدعو
املعدننَي هذَين من نفوسهم يف بما «اكتفاءً والفضة الذهب اقتناء — الفاضلة مدينِته
حتى للعلماء املادية املطالب كل بتوفري الدولة أو املجتمع قيام إىل دعا قد وهو النفيَسني»،
لوضع رسمها التي العامة الصورة ولكنَّ الحقيقة، وراء بحثهم سوى يشء يَشغلهم ال
إن إذ الصحيح؛ باملعنى زاهدة صورة تكن لم — تخيَّله كما — املثايل املجتمع يف العلماء
بكل ونفسيٍّا جسديٍّا يَتمتَّعون وكانوا الرضورية، مطالبهم كل عىل يَحُصلون كانوا العلماء
طبيعتهم أن إىل فراجٌع الكسب أو االتِّجار عن انرصافهم أما السوي. اإلنسان إليه يَميل ما

األمور. بهذه االنشغال تأبى ذاتها
العصور يف يَشيع كان كما — العاِلم أن صحيح هل هرة؟ الشُّ عن نقول ماذا ولكن
يهتمَّ أن دون صمٍت، يف الحقيقة عن ويبحث الشهرة يف يزهد إنساٌن — والوسطى القديمة
بالشهرة نَعني ُكنا إذا صحيًحا يظلُّ الرأي هذا أن الواقع أحد؟ عنه يسمع أو يعرفه بأن
البدنية الرياضة أو السينما نجوم به يَتمتَّع الذي األجوف واإلعالني اإلعالمي الضجيج ذلك
أسماء وسط الناس عامة بني اسمه يَشيع أن يف متعة يجد ال فالعالم السياسيِّني؛ بعض أو
معظم يف هي والتي الحديثة، الجماهريية اإلعالم وسائل بها تهتمُّ التي الشخصيات تلك
بكل العاِلم إليه يسعى هرة الشُّ من آخر نوًعا هناك ولكن سطحية. شخصيات األحيان
عىل العلمي البحث تجربة ماَرَس َمْن كلَّ إنَّ بل ذاته، العلمي الوسط يف الشهرة هو حماسة،
من لديه أحبَّ تكون قد بحثه، فيها ممتدًحا آخر عالم يقولها صدق كلمة أن يَعلم حقيقتها
بقيمة والعارفني صني املتخصِّ اعرتاف بمعنى هرة للشُّ العاِلم س يتحمَّ وهكذا الدنيا. أموال
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— يستطيع لن حال أية عىل ألنه يشء؛ يف ه تُهمُّ فال السطحية الجماهريية الشهرة أما عمله.
الناس. عامة بني الشهرة اكتساب يف رشيًقا العبًا أو عاطفيٍّا مطربًا يجاري أن — فعل مهما
األخرية السنوات يف تلقى أصبَحت مشكلة يُثري أن هذا املال موضوع فلعلَّ وأخريًا
التي الدولية الهيئات يف وكذلك العربية، بالدنا ومنها الثالث، العالم بالد يف كبريًا اهتماًما
أو العلماء ِهجرة باسم املعروفة املشكلة تلك بها وأعني النامية، البالد بشئون تُعنى
الخارج يف يَتعلَّمون الذين — أبنائنا من كبري عدد رفض من نُعاني فنحن العقول، ب تَرسُّ
لنفسها تبنَي لكي وِعلمهم خربتهم إىل الحاجة أشد يف هي التي أوطانهم إىل العودة —
املتقدمة، الدول بعض لدى تُوجد التي الجذب قوة أن به امُلعرتَف وِمن أفضل. ُمستقبًال
أهمِّ من هي النامية، البالد علماء من كبرية أعداد احتجاز من بواسطتها تتمكَّن والتي
البالد يف املعدل هذا وتباطؤ البالد، تلك يف التقدم ُمعدَّل ُمضاَعفة إىل تؤدِّي التي العوامل

العلماء. منها يُهاِجر التي
التي البالد وأن سيما ال العلماء، هجرة يف حاسم عامل املال أن هو الشائع والتفسري
يحلمون ما أقىص عن ُمضاَعفة أضعاًفا تَزيد بأجور إغرائهم عىل قادرة إليها يُهاِجرون
أغلب ولكن الحاالت، بعض يف بالفعل تأثري ذا املال عامل يكون وقد األصلية. بالدهم يف
إىل العلماء تدفع التي هي العلمي، العمل صميم إىل تَنتمي أخرى عوامل هناك أن الظن
وجوُد العوامل: هذه رأس وعىل عنهم، غريبة بالد إىل خرباتهم وتقديم األصلية بالدهم ترك
أن اعتقادي ففي إليه؛ يتطلَّع الذي الوجه عىل عمله بممارسة للعالم يَسمح الذي الجو
املادية، التطلُّعات جميع بكثري يفوق بدوٍر — العاِلم حياة يف — يقوم الذات تحقيق عامل
بال له مهيأة البحث ُفَرص وبأن إمكانات، من لديه ما كل ق يُحقِّ بأنه العالم وإحساس
عمله يف بامليضِّ له يَسمح — فيه يعيش الذي املجتمع يف — العام الجو وبأن عوائق،
العامل هو اإلحساس هذا التافهة. واملشاغل واملؤاَمرات الدسائس تشغله أن دون العلمي
ما هو نقول ما عىل مثل وأوَضُح فيه، يعمل أن ل يُفضِّ الذي للمكان اختياره يف الحاسم
إىل ًة وخاصَّ الخارج إىل هاجروا قد العلماء هؤالء من عدٌد كان إذ الصني؛ لعلماء حَدث
ولكن ضخمة، مرتبات يَتقاُضون وكانوا مرموقة، مراكز ءُوا تبوَّ حيث املتحدة، الواليات
أيُّ هناك يكن ولم بالفعل، معظمهم عاد العودة؛ الوطن فيها دعاهم التي اللحظة يف
هناك كان ولكن املالية، الناحية من القديم وَوضِعهم الجديدة أحوالهم بني للمقارنة وجه
ما بأقىص العلمي البحث عىل يُنِفق املجتمع وبأن إليهم، حاجة يف الوطن بأن اإلحساس
أن كما متوافرة، — ومراجع أجهزة من — العلمي البحث أدوات وبأن سخاء، من يُمِكنه
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الَحَظ وبالفعل به. املشتغلني أمام معوِّقات أيَّة يَضُع وال البحث عىل ع يُشجِّ العام الجو
العلماء تُعامل الدولة أن — خصومه بني من حتى — البلد هذا زاروا الذين املراقبون
أقىص وهذا املجتمع، يف السائد العام ف التقشُّ مستوى بكثري تفوق معاملًة البحث ومراكز
وإنما تُْهَمل لن بحثه نتائج وبأن إليه، محتاج بلده بأن يَشُعر أن العالم؛ إليه يحتاج ما
من طاقتها يف ما كل له ص وتُخصِّ العلم تَحِرتم الدولة وبأن بالنفع، املجتمع عىل ستعود
النُّهوض. أجل من بجدية يَسعى مجتمٍع مسرية يف إيجابية بصورة يُشارك وبأنه إمكانات،
املؤكَّد وِمن الرئيسية، األهداف هذه قت تحقَّ إذا ثانوية مكانة يف فيأتي املال أو الكسب أما
مستًوى يف يعيشون علماءه يرتك أن يَقبل لن الحد هذا إىل العلم يَحرتم الذي املجتمع أن
أيَقَن إذا مجتمعه يُطيق مما أكثر لنفسه يَطلب لن — جهته من — العالم أن كما هابط.
عىل التسلق يف والرَّغبة والوصولية واالنتهازية الفساد من خال وأنه جاد، املجتمع هذا أن

الرضوري. ُقوتِهم حساب وعىل اآلخرين أكتاف

الحياد (3-1)

العلمية، األخالق جوانب جميع ص تُلخِّ التي الصفة هي املوضوعية إنَّ قبل: من قلنا
الثالث واملعنى والنزاهة، النقدية الرُّوح هما املوضوعية؛ معاني من ملعنينَي وعرضنا
ينتبه أن يَنبغي إشكاالت يُثري كان وإن األهمية، عظيم معنًى وهو الحياد، هو للموضوعية
شديدة بمعاٍن — وضوحه رغم — يُْستَْخَدم الذي اللفظ هذا فهم يُيسء ال حتى املرء إليها

التباين.
إىل ًما ُمقدَّ يَنحاز ال أنه بذلك ونعني ُمحايد، بأنه املوضوعي الشخص نَِصف إننا
الحياد، عىل يقف أن يَنبغي فالعاِلم العلمي؛ الخالف أو الفكري النِّزاع أطراف من طرف
ويزن نفسه، عن التعبري يف الكامل ه حقَّ املتعارضة اآلراء من رأي كلَّ يُعطَي أن بمعنى
يعالجها، التي فاملوضوعات التحيُّز؛ أو الغرض من يخلو بميزان تقال التي الُحَجج كل
من مسبقة محاولة أية دون املساواة، قدم عىل أمامه كلها تقف إليه، تقدم التي واألفكار
يكون أن بد فال األمر، آخر العالم ينحاز وعندما األخرى، عىل إحداها لتفضيل جانبه
ُمحايد والعالم وسلبياتها. الُحَجج إليجابيات بحٍت موضوعيٍّ تقدير عىل مبنيٍّا هذا انحيازه
ر نتصوَّ أن — شك بغري — نستطيع ال إنَّنا إذ جانبًا؛ الذاتية تفضيالته يرتك أنه بمعنى
نوًعا يُهمل حيوان عالم أو يُحبها، كونِه ملجرَّد معيَّنة بزهرة أبحاثه يف يهتمُّ نباٍت عاِلم

شكله. يُطيق ال أنه ملجرَّد معينًا حيوانيٍّا
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وأول بكثري، ذلك من أوسع أبعاًدا هذا وقتنا يف اكتسب العلمي الحياد معنى ولكن
سبب بأنه العلم تتَّهم كتابات نجد أن الشائع فِمن واضح، أخالقي طابع ذو األبعاد هذه
وجه تغيري إىل التكنولوجيا مع تحالُفه أدى أن بعد وخاصًة البرشية، تعانيها التي الرشور
من — املألوف من ولكن اإلنسان، إلنسانية انحداًرا الكثريون فيه يرى نحٍو عىل الحياة
أن عىل القادرة القوة هو أنه أساس عىل العلم دون يُمجِّ ُكتَّابًا نرى أن — أخرى ناحية
بأنه العلم بعُضهم يتَّهم وهكذا األرض. هذه سطح عىل لإلنسان املوعودة الجنَّة ق تُحقِّ
اإلنسان يستطيع خري أعظم مصدر ألنه به اآلخر البعض ويَتغنَّى بطبيعته، الرش إىل يَنزع

حياته. يف قه يُحقِّ أن
الخري بني «ُمحايد» العلم أن القائل هو الرأينَي، هذَين من شيوًعا األكثر الرأي ولكنَّ
نحو عىل نفسه يفهم وأن به املحيط العالم يفهم أن لإلنسان تُتيح أداة فالعلم والرش؛
عاَلمه وعىل الخارجي، العالم عىل السيطرة عىل قدرته من يَزيد فهو ثمَّ وِمن أفضل؛
أكرب، طاقة تكون أن تعدو ال أنها بمعنى «ُمحايدة»؛ القدرة هذه ولكن الخاص، الداخيل
أفضل فهم يف تتمثَّل عقلية تكون قد الطاقة وهذه الرش، أو الخري اتجاه يف تَتشكَّل ألن قابلة
ألغراض وتسخريها الظواهر هذه عىل السيطرة من مزيد يف تتمثَّل مادية أو للظواهر،
وقد للبرش، والرخاء السعادة تحقيق إىل متَّجهة تكون قد األغراض هذه ولكن اإلنسان.
التفوق ضمان أو َجِشعة فئة مصالح تحقيق أو ُمستَِبدٍّ حاكٍم نزوات إرضاء إىل تتَّجه

ُمغتِصب. لشعٍب
النتائج يف التعرُّف عن مسئوًال ليس ذاته العلم أن هذا، العلم حياد يؤكِّد الذي واألمر
منه أوسع مؤسسة لحساب يشتغل — الحديث عرصنا يف — فالعالم إليها؛ ل يتوصَّ التي
كل ويف علمي، معهد الفروض أحسن عىل أو تجارية، رشكة أو الدولة، هي تكون قد
عن خارًجا العالم يكتشفه فيما ف الترصُّ طريقة يُحدِّد الذي النهائي القرار يكون الحاالت
نَِجد وهكذا قبل. من عَرضنا ما نحِو عىل الذرية القنبلة هو هذا عىل الواضح واملثل إرادته،
العمل هذا يف يَرشع أن فقبَل العلمي؛ علمه جوانب جميع يف خارجية بقوى محكوًما العاِلم
وتعقيًدا تكلفًة تزداد التي البحث إمكانات له ر تُوفِّ كبرية مؤسسة عىل يعتمد أن بد ال
ال جديد، اخرتاع أو كشٍف إىل ل ويتوصَّ العلمي، عمله من يَنتهي أن وبعد يوم، بعد يوًما
التي املؤسسة فيه ف تترصَّ بل الكشف، هذا بشأن القرار اتخاذ ُسلطة أو الكلمة له تكون
سياسيون (أو تجار أو سياسيُّون — غالبًا — فيها يَتحكَّم سة املؤسَّ وهذه لحسابها، يعمل
وفًقا أهدافها وتُحدِّد بالعلم، لها شأن ال بطريقة قراراتها تُصدر فهي ثم وِمن تجار!)
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حياٌد الحالة هذه يف وهو الحياد، عىل يقف أن إىل العلم يُضطرُّ وهكذا الخاصة. ملصالحها
مصريه يَملك ال — العالم مصري يف يَتحكَّم أصبح ما بقدر — العلم ألنَّ بالعجز؛ ُمرتِبط

بيده.
أن فلنعلم والجشع، القسوة عىل ع ويُشجِّ وكوارث، حروٍب إىل يُؤدِّي العلم وَجدنا فإذا
معينة» «طريقة عىل تَرتتَّب نتائج هي وإنما ذاته، يف بالعلم مرتبطة صفات ليَست هذه
بطريقة النتائج بهذه فنا ترصَّ لو — امُلمكن من وكان العلمي. البحث بنتائج ف الترصُّ يف
تُحدِّد التي هي العلم استخدام طريقة إنَّ أي كله، ورخاءً خريًا العلم يكون أن — أخرى

أخالقيته. ال أو أخالقيته مدى
لتعبري املألوف املعنى أيًضا وهو باألخالق، العلم عالقة ملشكلة الشائع الوضع هو هذا
أبعاًدا فيه فنجد أعمق، بنظرة املوضوع هذا نتأمل أن نستطيع ولكنَّنا العلم»، «حياد
الفكر تبلُّد أو االكرتاث عدم الحياد صفة ألنَّ ذلك واملعروفة؛ املألوفة األبعاد هذه غري أخرى
أو خري من عليه يرتتب أن يُمكن عما النظر بغضِّ عمله يف العالم يستمر بحيث واملشاعر،
والتغلب العلمي، البحث مواصلة هو العاِلم إليه يهدف ما كل يكون الحالة هذه ويف رش،
للعمل املمكنة النتائج أقىص بُلوغ إىل عي والسَّ ما، صعوبة به تواجهه الذي التحدي عىل
عن النظر بغضِّ ذاته، يف غاية يُصِبح العلمي البحث يف امليض إنَّ أي به؛ يشتغل بدأ الذي
بدوره يُعدُّ املوقف هذا مثل البحث، هذا يخدمها أن يُمكن أخالقية ال أو أخالقية غاية أية

األخالقية. الوجهة من خطرية نتائج داخله يف ن يتضمَّ حياد ولكنه «حياًدا»،
يُساعدوا لكي يَبحثون كانوا الذين األملان العلماء إنَّ القول: املمكن من ألنَّ ذلك
مفتونًا ُمعظُمهم كان وإنما األرشار، من كلهم يكونوا لم الحربية أداته تطوير عىل «هتلر»
جميع استطالع هو يُهمه ما كلُّ كان بحيث «حيادية»؛ بصورة فيها ُمستغِرًقا بأبحاثه
أن يُمكن التي بالنتائج االكرتاث عدم أو السلبية وهذه نهايتها، حتى له امُلتاحة اآلفاق
تَحقيق أجل من أنفسهم العلماء الستغالل بسهولة الباب تفتح العلمي العمل عىل ترتتَّب

واإلنسانية. األخالق عن بُعًدا األغراض أشدِّ
بالرضورة يكن لم البنسلني ُمكتِشف إنَّ أيًضا: نقول أن نستطيع املضاد، الطرف وعىل
مفتوًحا بابًا — دفة بالصُّ — أمامه وجد إنه بل ة، خريِّ أو أخالقية غاية يَستهِدف إنسانًا
الطريق هذا يف السعي هو هدفه كلُّ فكان واملثرية، الجديدة بامُلفاجآت ميلء طريق إىل يقود
البحث مواصلة إىل امُلستمر السعي هذا ومثل إليها، له يُوصِّ أن يُمكن التي النهاية ومعرفة
وهو ِقيَمها، وعن األخالق عن بمعزل العالم وقوف يعني أن كثرية حاالت يف يُمكن لذاته،
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وإنما لألخالق، ُمعاديًا أو أخالقيٍّا املرء يكون ال حيث ،Amoralism باسم ى امُلسمَّ املوقف
ا رشٍّ ذاته يف ليس املوقف هذا أن من وبالرغم أصًال. األخالقية القيم نطاق خارج يقف
وجمود الحس تبلُّد من نوًعا العالم نفس يف ويولِّد الرش، إىل بسهولة يُؤدِّي أن يُمكن فإنه

املشاعر.
أمر هو لذاتها الحقيقة عن البحث أن أساس عىل املوقف هذا عن البعض دافع ولقد
— الفلسفي املستوى عىل — الدفاع هذا وزكَّى باألخالق، له شأن ال أو أخالقيٍّا، ُمحايد
— القيم بأن يؤمن مذهب وهو املنطقية»؛ «الوضعية هو معارص فلسفي مذهٍب موقُف
«محايًدا»، يكون أن يجب الذي العلم نطاق عن تَخُرج — جمالية أو أخالقية أكانت سواء
نضع تفضيالتنا عن نُعربِّ وحني شخصية، تفضيالت عن بطبيعتها تُعربِّ القيم أن حني عىل
العلم أن حني عىل واحد، مستًوى عىل نَضُعها ال إننا أي هابط؛ أو صاعد سلَّم يف األشياء
نجعل أن أردنا فإذا تَفضيل، أو تحيُّز دون املستوى نفس من موضوعاته يُعالج بطبيعته
أما األدب، أو الفن ميدان يف — املنطقية الوضعية رأي حسب — ذلك فليكن مكانًا للقيم

األخالقية. والتفضيالت القيم كل يَستبِعد الذي التام «الحياد» إال يسود فال العلم يف
مؤكَّد، غري افرتاض عىل مبنيٌّ — األخالقي املجال يف — العلمي للحياد املعنى هذا
أنها نعتقد — أخرى نظر وجهة هناك ألن ذلك أساًسا؛ بالقيم لها شأن ال الحقيقة أن هو
إليها السعي وأن ُعليا، قيمة ذاتها هي الحقيقة أن األخالقية تذهب — التقدير تَستِحق
الحقيقة، بفضل نَكتسبها التي فالبصرية األخالق؛ طريق يف أساسية خطوة ذاته يف هو
مبارشة مرتبطة أو أخالقية أمور شك بال هي املعرفة، نفوسنا يف تبعثها التي واالستنارة
دوافع عىل تنطوي كشوفهم تحقيق أجل من العلماء يبذلها التي والتضحيات باألخالق،
العالم يُعانيها التي واملكابدة والجهد العناء نتصور أن يُمكننا ال إذ فيها؛ شك ال أخالقية
كله، ذلك ل يَتحمَّ أن األخالقية تدفعه أخالقي طابع ذات معينة روح هناك كانت إذا إال
مكرَّسة حياة يحيا لكي الناس؛ حياة عليه تسري الذي املريح السهل النمط عن ويتنازل
ناجمة بتضحيات اقرتن إذا سيما ال جليل، أخالقي عمل الجهل ضد اع والرصِّ وحده. للعلم
نرش إىل يسعى من كل وتحارب وتسانده الجهل وراء تقف التي للقوى التصدِّي عن
أو اقتناع، عن بها يؤمن حقيقة أجل من يُحارب الذي العالم أن يف جدال وال الحقائق،
الفطرة من مزيًدا لإلنسان ق يُحقِّ أو الجهل ظالم يبدد كشف أجل من حياته يُكرِّس الذي
حياتهم تكن لم الذين واملصلحني األنبياء مع واحد صف يف يَقف العاِلم هذا الطبيعة؛ عىل

مماثلة. ألهداف إال — الواقع يف — مكرَّسة
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تكون، أن ينبغي كما األخالقية الرُّوح إىل يَفتِقرون علماء نجد قد أننا به املسلَّم ومن
يف واضح مثال ذلك عىل ولدينا فادحة، أخطاءً األخالق حقِّ يف ارتكبوا من منهم نجد قد بل
العلمية الرُّوح ُروَّاد من رائًدا كان الذي Sir Francis Bacon بيكون فرانسيس شخصية
منذ أدرك الذي الفذ، املفكر فهذا عاِلًما، يكن لم ذاته هو أن رغم أوروبا، يف الحديثة
التي العلمية املعرفة بني القاطعة واالختالفات الحديث، العلمي البحث طبيعة ُمبكِّر وقت
تَكتفي والوسطى القديمة العصور يف كانت التي وتلك العالم، عىل يطرة السَّ تَستهِدف
ِشيَمه من كان إذ بعيد؛ حدٍّ إىل أخالقيٍّا ال إنسانًا كان امُلفكِّر هذا عقيمة؛ لفظية بُمجادالت
وقبول شيئًا، يُسدِّد أن دون منهم االقرتاض طريق عن الناس وخداع باألصدقاء، الغدر
القصور دسائس يف واالنغماس نفسه، هو يَرأسها محكمة يف امُلتقاضني من الرشاوى
فيلسوف من تَصُدر حني سيما وال مؤسفة، أخالقية مساوئ كانت هذه كل ومغامراتها،
إنسانًا يكن لم إنه — أخرى نظر وجهة من — نقول أن نستطيع ولكننا للحقيقة، محب
الحياة يف الشخيص السلوك ميدان إىل تَنتمي كلها أخطاؤه كانت فقد تماًما؛ أخالقيٍّا ال
من الكلمة تحمله ما بكل أخالقيٍّا شخًصا العلمي تفكريه يف كان ولكنَّه العامة، أو الخاصة
مهاجمة يف يرتدَّد يكن ولم الحق، يف أحًدا يُجامل أو الحقائق يُزيِّف يَكن لم فهو معنى؛
يدعو التي الجديدة املعرفة وجه يف عقبة أنها له تبنيَّ إذا عرصه يف الِعلمية السلطات أقوى
انحراِفه من كبري جزء كان ربما بل عديدة، تضحيات ذلك سبيل يف ل تحمَّ قد وهو إليها،
يساعده رفيع منصب عىل يَحُصل أن يف رغبته إىل راجًعا — الشخيص امُلستوى عىل —
املستمر السعي فإن وهكذا بها. يحلم كان التي الكربى العلمية املرشوعات تحقيق عىل
التفريق وعدم الصدق اعتياد إىل به يُؤدِّي — العالم حياة به تتميَّز الذي — الحقيقة إىل
بل الخاصة، حياته يف العالم أخالقية ُمستوى كان مهما به، امُلرتبطة املعنوية الِقيَم يف
التحيُّز عن والبُعد والتنزُّه التجرُّد بمعنى — «الحياد» بموقف االحتفاظ عىل القدرة إنَّ
العلم أن القائل التعبري فإن هنا ومن فيه. شك ال أخالقي موقف ذاتها يف هي — والهوى
لوصف كاٍف غري تعبريًا يُعدَّ أن — معيَّنة نظر وجهة من — يمكن أخالقيٍّا» «ُمحايد
باملعنى فهمناه إذا األخالق، إىل انحياٌز هو أو أخالقي، َموِقف نفسه فالحياد العلم. طبيعة
االستعداد أو األخالق، إزاء ج امُلتفرِّ موقف الوقوف بمعنى ال قليل، منذ إليه أَرشنا الذي
الجهد يكون وهكذا عادة. اللفظ هذا به يُْفَهم الذي النحو عىل مًعا والرش الخري لتقبُّل
األخالقية القيم من معنيَّ بقدر التحيل ويكون األخالقي، الجهاد من نوًعا ذاته هو العلمي

الصحيح. باملعنى عاِلًما كان إذا طبًعا هذا للعالم، أساسية صفة
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العرصالحارض يف واألخالق العلم (2)

أو العلمي، والسلوك املعرفة إىل السعي بني فاصل حدٌّ هناك كان السابقة العصور يف
وبني جهة، من عنده االستطالع حبِّ ملَلكة اإلنسان وإرضاء للظواهر النظري الفهم بني
— فالِعلم أخرى؛ جهة من أساسها عىل ويتالقون الناس يَتفاهم التي األخالقية القواعد
رصًفا، نظريٍّا نشاًطا تاريخه من كبري جزء طوال كان — سابق فصٍل يف أوَضحنا كما
جوهري اختالف هناك يكون أن بل األخالق، مجال من يَقرتب أال عندئذ الطبيعي من وكان
عرصنا يف أما األخالق. يف العلمي واستخدامه املعرفة، يف للعقل النظري االستخدام بني
يف تفكرينا يف ل يتدخَّ العلم أصبح بحيث املجاَلني، بني وثيًقا التداُخل أصبح فقد الحارض
تستهدف األقل عىل أو العلم، توجيه إىل تسعى األخالق أصبحت كما األخالقية، مشاكلنا

نقدية. بطريقة اختباره
الوثيق التداُخل إىل واألخالق العلم بني التام االنفصال من — االنتقال هذا أن عىل
ويف كثرية، ظروف له دت ومهَّ متعددة، مراحل عىل حَدث وإنما فجأة، يَحُدث لم — بينهما

ييل: فيما هذه االنتقال مراحل أهم نلخص أن وسعنا

ألجل «العلم وهو للمعرفة؛ القديم األعىل املثل انهار الحديث العرص مطلع يف (١)
والوصول الطبيعة عىل السيطرة فكرة حول يدور للعلم، جديد مفهوم ظهوُر وبدأ العلم»،

الخارجي. العالم يف التحكم من مزيد إىل
مجال يف نفسه الهدف هذا تحقيق إىل يسعى العلم أخذ طويلة غري فرتة بعد (٢)
وعىل الفهم عىل القدرة نفس — الداخيل عاَلمنا إىل بالنسبة — ق يُحقِّ أن أي اإلنسان؛

الطبيعة. إىل بالنسبة لنا قت تحقَّ التي السيطرة
الصلة املنقطعة النظرية املعرفة غري للعلم جديد هدٍف إىل االنتقال هذا كان (٣)
والتطبيق العلمية املعرفة مجاَيل بني التقريب — النظرية الوجهة من — يعني بالواقع،

التغيري. إىل وسعيًا السلوك، من نوًعا ذاته هو أصبح العلم ألنَّ العلمي؛
استخدام بكيفية تتعلَّق مشكالت إثارة — العملية الوجهة من — معناه وكان (٤)
عىل املرتتبة النتائج فيها يُطبِّق التي والجوانب يخدمها، أن يَنبغي التي والغايات العلم
من يكن لم جديدة أسئلة كانت هذه كلُّ اإلنسان. حياة إىل بالنسبة العلمية الكشوف
عند نظريًا لها نجد أن امُلحال من وكان للعلم، القديم التصور ظلِّ يف تظهر أن امُلمِكن
إىل ينظرون ظلُّوا ولكنهم الفكر، ميادين جميع خاُضوا وأرسطو، أفالطون مثل فالسفة
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ال حواجز واليومية العملية اإلنسان حياة وبني بينه ويضعون محض، ل تأمُّ أنه عىل العلم
عبورها. يُمكن

عهد ببدء إيذانًا البرشي» واملجتمع اإلنسانية «النفس مليدان العلم اقتحام وكان (٥)
علم أقطاب أن صحيح لإلنسان، العملية املشكالت صميم من العلم فيه يَقرتب جديد
«املوضوعي» بالطابع االحتفاظ رضورة عىل ون يُلحُّ زالوا وما كانوا االجتماع وعلم النفس
شأن وال بالفعل، موجودة هي كما ويَِصفونها الظواهر يُحلِّلون أنهم ويؤكِّدون ألبحاثهم،
كائن هو كما الواقع دراسة بني ا حادٍّ فاصًال ويَضعون عليه، تكون أن «ينبغي» بما لهم
األمر ولكن صحيح، كله هذا يكون»، أن ينبغي «ما مجال إىل تَنُقلنا التي الِقيَم ودراسة
كلها القيم عنه تصدر الذي املنبع ذلك من اقرتب حني العلم أن هو إنكاره يُمِكن ال الذي
تأثري مع تأثريه يتداخل أن بد ال كان — البرشي واملجتمع اإلنسانية النفيس أعني —

األخالق.
للتطبيقات امُلتزايد التغلغل ألن ذلك وثوًقا؛ التداخل هذا ازداد الحارض عرصنا ويف (٦)
بل حيوية بمشكالت مباًرشا اتصاًال يتصل العلم جعل حياتنا، يف والتكنولوجية العلمية
الغذائية، واألزمات السكاني والتزايُد التلوث ومشكلة الفناء أو البقاء مشكلة مثل مصريية،
من واألخالق جهة، من والتكنولوجيا العلم بني تربط التي الحدود عىل تقع أمور وكلُّها

أخرى. جهة

األخالقية النتائج يف البحث من مفرٍّا نجد ال أصبحنا بحيث األمور تطوَّرت وهكذا
مجرَّد ال العميل، ومسلكنا حياتنا يف تُؤثر قوة الحارض عرصنا يف العلم وأصبَح للعلم،
هو ما عىل الضوء إلقاء يف العلم وظيفة بني الفاصل الحد وزال استطالعنا، لحبِّ إرضاءٍ

يكون. أن ينبغي ما إىل إرشادنا يف األخالق ووظيفة كائن،
خالل من قرب عن مَلَستها ألنها الحقيقة؛ بهذه علميٍّا املتقدمة البالد اعرتَفت ولقد
لها أخالقية ُمشكالت إثارة إىل والتكنولوجي العلمي التقدم فيها أدَّى مبارشة تجارب
يف واسعة أصداء بالفعل له كان واحًدا مثًال لذلك نَرضب أن ونستطيع الكربى، خطورتها
لقدرة واضًحا مثًال بَوصِفها الحبوب هذه ظهرت فقد الحمل؛ منع حبوب هو البالد، تلك
مرة ألول وتمكينه اإلنسان، حياة وتنظيم الطبيعية، الحوادث مجرى يف ل التدخُّ عىل العلم
أرجاء جميع يف الهائل تأثريه له عظيًما علميٍّا انتصاًرا ذلك وكان نسله، يف يَتحكَّم أن من
نسبة كانت بينما فيهم، مرغوب غري أطفاًال تُنِجب أال األَُرس ملاليني أتاح أنه ويَكفي العالم،
جلب يف حقيقية رغبة إىل تَرجع ال — للبرشية السابق التاريخ كل يف — اإلنجاب من كبرية
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السيطرة لإلنسان ق حقَّ الذي — الكبري العلمي االنتصار هذا ولكن العالم. إىل ُجُدد أطفال
عىل النسل تنظيم فيه يتمُّ بعهد يُبرشِّ أنه وبدا البيولوجية، عملياته أهم من عملية عىل
بني انفصاًال أحدث ألنه ذلك هائلة؛ أخالقية نتائج له كانت — مخطَّط عاَلمي مستًوى
يُمارس أن امُلمكن من أصبح إنه أي األطفال؛ إنجاب وبني ممارسة، هو حيث من الجنس،
امُلجتَمعات من كثري يف — كان الَخوف هذا أن إىل ونظًرا الحمل. من خوف دون الجنس
سبب زوال يَعني كان زواله فإن بالعفة، ك التمسُّ إىل الحقيقي الدافع هو — البرشية
الجنسية امُلمارسات نطاق اتَّسع وهكذا بالجنس. املتعلِّقة األخالقية بالقيم ك للتمسُّ رئييس
الرقابة وأن سيما ال نطاق، أوسع عىل — املتقدِّمة الصناعية املجتمعات يف — الحرة
ُمنعِدمة أو ضعيفة كانت الرشقية، املجتمعات تُميِّز التي الدينية والنوازع القوية، األُرسية
واختفاء التقليدية، األخالقية القيم من كثري انهياُر ذلك عىل وترتَّب املتقدمة، البالد يف
من كان التي الحرة العالقات من أنواع وظهور تام، شبه اختفاءً القديم بشكله الزواج
التي األساسية األخالقية للتغيريات واحد مثل إال هذا وما قبل، من تَنتِرش أن املستحيل

الحديثة. العلمية الكشوف عىل تَرتتَّب أن يمكن
العرص يف العالم» «مسئولية مشكلة إثارة إىل وغريه املثل هذا يؤدي أن وطبيعي
ذهنه يف وليس التطبيقي أو النظري بالبحث يقوم تقليديٍّا كان العاِلم ألن ذلك الحارض؛
التي واالجتماعية األخالقية بالنتائج املتزايد الوعي ولكنَّ بدأ، ما إنجاز هو واحد، هدف إال
أن الرضوري من جعل العرص، هذا يف العلمية الكشوف من كثري عىل ترتتَّب أن يُمكن
قيامه وأثناء قبل النتائج تلك يف «يفكر» أن هي أخرى، مهمة العالم أعباء إىل تضاف
وخيمة. ستكون نتائجه بأن أيقن إذا البحث مواصلة عن أصًال يمتنع أن وربما ببحثه،

املسئولية تلك يُضيِّقون من فهناك العالم»، «مسئولية مشكلة يف اآلراء تفاوتَت ولقد
بما له شأن ال العالم وأنَّ ُمختَربه، أو معمله حدود عند تقف أنها فريون األدنى، الحد إىل
فيُؤكِّدون حد، أقىص إىل املسئولية هذه عون يُوسِّ من وهناك الحدود، هذه خارج يَحدث
يقفون ملن وكذلك — الفريَقني من ولكلٍّ بأرسه، املجتمع إىل الحارض عرصنا يف تمتدُّ أنها
تأكيد إىل ميَّالون أننا الواِضح ومن موقفه، بها يدعم التي ُحَججه — بينهما وسًطا موقًفا
العلمي عمله إطار من يخرج كبريًا عاِلًما نجد حني بحماسة ق نُصفِّ وأننا العالم، مسئولية
تنزلق حماقة أو العلم، يحدثه أن يُوشك خطر إىل العالم يف العام الرأي ينبه لكي الخالص

البساطة. بهذه دائًما ليست املسألة ولكن التكنولوجي، م للتقدُّ نتيجة البرشية إليها
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اتخاذ يف العلماء تدخل أن من يقنٍي عىل فيها يكون أن املرء يَستطيع ال حاالت فهناك
تُوِيل دول وهناك الدوام، عىل خريًا يكون أن بد ال املجتمع بمصري امُلتعلِّقة الُكربى القرارات
الدوام، عىل عة ُمشجِّ النتيجة تجد فال أمورها، إليهم وتُوِكل زائدة، ثقة وخرباءها علماءها
«بالتكنوقراطية»، يُسمى ما عىل الحملة يف الحارض عرصنا يف بوضوح ذلك ظهر وقد
حكومة تَعني التي كالديمقراطية الحكم أنواع من نوع عن يُعربِّ «التكنوقراطية» ولفظ
فهي التكنوقراطية أما األقلية، حكومة تعني التي واألرستقراطية األغلبية، أو الشعب
يف وتحكُّمهم الفنيِّني هؤالء سيطرة أوسع بمعنى هي أو األخصائيِّني، الفنِّيِّني حكومة
يكن لم أنه بالتجربة ثبَت السيطرة من النوع هذا املجتمع، يف الكربى القرارات اتخاذ

الدوام. عىل خريًا
أو ص ُمتخصِّ عالم األغلب يف هو الذي — التكنوقراطي هذا أن تبنيَّ قد ألنه ذلك
إطار يف يَنحرص ينبغي، مما أضيق بمنظور األمور إىل ينظر — واسعة تجربة ذو خبري
صة املتخصِّ املسائل يف رضوري شك بال هو بل مفيًدا، ذلك يكون وقد وحده، اختصاصه
بمصالح املتعلقة املصريية املسائل يف أما الناس. مصالح من ضيًقا نطاًقا إال تمسُّ ال التي
منظور من األمور ل تأمُّ عن عاجزين التكنوقراطيني نجد ما كثريًا فإننا ككل، املجتمع
الحقائق رؤية عنهم تَحجب صة املتخصِّ العلمية ونظرتهم عليهم، تغلب تهم ُمهمَّ ألن شامل؛
قرارات يتخذون ما كثريًا التكنوقراطيني هؤالء فإن هنا ومن العريض، للمجتمع الُكربى
غري «السياسيني» إىل اللجوء إىل مضطرٍّا نفسه املجتمع يجد ما وكثريًا األفق، ضيقة
األقل عىل — عنهم يتميَّز ولكنه الحاكمون، العلماء أفسده ما يصلحوا لكي صني؛ املتخصِّ
عليها. الحاسمة القرارات وقع ومعرفة الجماهري بنبض وباإلحساس النظرة، بشمول —
الوقت يف سيايس وعي ذا العالم يكون أن هو األمثل الوضع فإن الحال وبطبيعة
هذا، عرصنا بهم يَفخر الذين الكبار العلماء من عدد لدى بالفعل يتحقق أمر وهذا نفسه،
يَمتدُّوا أن من الحاسمة، كشوفهم يف وانهماُكهم الشاق، العلمي عملهم يمنعهم لم والذين
املعارص، املجتمع يف اإلنسان وضع وتدرك الكربى، العالم ملشاكل تتَّسع بحيث بنظرهم
األزمات. لهذه الفعالة الحلول وإىل يعانيها، التي لألزمات العميقة األسباب إىل وتنفذ
الذي الحد إىل العلمي بعملها تنشغل الساحقة والغالبية قلة، العلماء هؤالء أمثال ولكن
عىل املرء يعيب أن الصعب ومن بها. امُلحيط العالم حقائق من كثري رؤية عنها يحجب
ومشكالت االجتماعية واألوضاع بالسياسة املتعلقة األمور يف نظرتها قصور الغالبية هذه
املشكالت يف يكون أن الطبيعي ومن الدوام، عىل تعقيًدا يزداد العلمي العمل إن إذ اإلنسان؛

الكفاية. فيه بما العالم يشغل ما الخاصة املهنية
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أدنى حد لديه يكون أن ينبغي — الحارض عرصنا يف — العالم فإن كله ذلك ومع
قد ذاتها العلم طبيعة أن إىل يرجع وهذا العلمي، عمله عىل املرتتبة بالنتائج الوعي من
إىل محدوًدا تأثريًا إال يؤثِّر ال نشاط من العلم وظيفة تتغري فحني ذلك. تقتيض أصبحت
تتغري أن الطبيعي من يكون البرشية؛ الحياة جوانب كافة إىل تأثريه يمتد مصريي نشاط

الشامل. اإلنساني امليدان إىل الضيق املهني اإلطار من به املشتغل نظرة
العالم هذا يف — ذاتها الواقعية الظروف أن لوجدنا بنا امُلحيط العالم لنا تأمَّ ولو
بمعنى أي معانيها؛ بأوسع مفهومة والسياسة، العلم بني وثيق تداُخل وجود تُحتِّم —
يف يَميض أن العالم استطاعة يف يَُعد فلم البرشية، املجتمعات ألوضاع الشامل التنظيم
كما — أصبح إنه بل كشفها، يريد أو ه تُهمُّ التي املشاكل ويبحث ، مستقالٍّ العلمية حياته
اإلمكانات، إليه تقدم التي هي منه، أكرب بمؤسسات الدوام عىل مرتبًطا — قبل من قلنا
العرص يف العلمي للبحث أساسيٍّا رشًطا أصبحت التي املكلِّفة املعقدة باألدوات وتُزوِّده
االشرتاكية البالد ففي العالم؛ يف القائمة الحكم أنظمة مختلف عىل هذا وينطبق الحارض،
للعلماء تحدد األول، املحلِّ يف سياسية خطة وهي الدولة، بخطة العلمي البحث يرتبط
ويف إليها، الدولة ستقدمها التي والتسهيالت التمويل ومقدار املطلوبة، البحث مجاالت
مبارشة، تجارية أهداف ذات سات مؤسَّ يف العلماء من كبري عدد يشتغل الرأسمالية البالد
بل املؤسسات. هذه لصالح مرشوعاتهم من بكثري يقومون الجامعات يف العاملون وحتى
من منها كبري جزء يأتي البحث ومعاهد الجامعات علماء عليها يحصل التي امُلرتَّبات إن
الطبيعي ومن واملعاهد. الجامعات ميزانيات يف والتجارية الصناعية سات املؤسَّ مساهمات
ال أنها عن فضًال البحث، مجاالت عىل الخاصة اهتماماتها املؤسسات هذه تفرض أن
هذه مصالح عىل تحافظ التي العامة السياسة إطار عن بالعلم املشتغلون يخرج أن تود
االشرتاكي النظام يف الدولة تضعها التي «الخطة» تحكُّم أن يبدو كان وإذا املؤسسات.
الدولة محل تحل التجارية األغراض ذات سات املؤسَّ أن هي األمر حقيقة فإن األقوى، هو
نسبة تُموِّل ألنها الرأسمالية؛ املجتمعات يف العلمي للبحث املطلوبة السياسة رسم يف
الرضائب من تُْخَصم طائلة بأموال التربُّع طريق عن العلمي البحث مرشوعات من كبرية
نفسه الوقت يف وتضمن شيئًا تخرس أن دون سيطرتها تضمن وبذلك عليها، املستحقة

مصاِلحها. مع تتمىشَّ التي العامة املبادئ استمرار
فإنَّ الحد، هذا إىل الحايل العلم يف تتحكَّم السياسية االعتبارات أن من بالرغم ولكن
املؤسسات من كثري وتضع السياسة، يف لوا يتدخَّ بأال العلماء تُطالب املجتمعات من كثريًا
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يكون أن العلم من فاملطلوب بها، ُمشتِغل عاِلم كل عىل الرشط هذا العلمية والجمعيات
التي االجتماعية األهداف وتحديد توجيهها عىل أخرى جهات تعمل للمعرفة، طاقة
يفعل أن فعليه واالجتماعية، السياسية آرائه عن يعرب أن العالم شاء وإذا ستَخُدمها،
العالم «ملوضوعية» األسايس الرشط هو وهذا عامًلا، بوصفه ال عاديًا مواطنًا بوصفه ذلك
البداية منذ نعمل أننا هو معناه ألنَّ ُمؤِسف؛ أمر وهذا كثرية، مجتمعات تفهُمها كما
أعني اإلنسان، حياة صميم تمسُّ التي املوضوعات بحث من العلمي املنهج استبعاد عىل
أمسِّ يف تكون قد املوضوعات هذه أن مع واألخالقية. واالجتماعية السياسية املوضوعات
ني متوخِّ املوضوعات هذه نُعاِلج فحني السليمة، الفكرية باألساليب تُبَْحَث أن إىل الحاجة
والتهويش، الديماغوجية أساليب عن ونبتعد حالة، كل يف النزيهة األدلة عن نبحث أن
إال يَعِرتف وال االنفعالية من يَخلو تفكريًا مجتمعنا وشئون سياستنا يف نُفكِّر وحني
عن االجتماعية حياتنا لها وفًقا تُنظِّم التي النظريات نَختِرب وحني املنطقية، بالحجة
السببية العالقات عن نبحث وحني املعملية، تجاربه يف العاِلم يَفعل كما التطبيق، طريق
خدمة نُْسِدي — شك بغري — فنحن كله ذلك نفعل حني االجتماعية، الظواهر الحقيقية
أثبت قد العلم يكون الحالة هذه ويف مجمعاتنا، يف املصريية اإلنسان قضايا إىل جليلة
الذين واألفاقني املشعوذين تهريج تلقائيٍّا يُبدِّد مما واالجتماعي، السيايس املجال يف وجوده
صلة. بأية السليم التفكري أو العلم إىل تمتُّ ال بأساليب الحاسم املجال هذا يف يتحكمون
فرصة له تُْعَطى وأن بحق، نزيًها العلُم يكون أن هو الحالة هذه يف املهم ولكن
بعيد حد إىل يَصُعب رشط حال أيَّة عىل وهو تأثري، أو ضغط دون نفسه عن التعبري

املعارصة. املجتمعات معظم يف تحقيقه

العالم ثقافة (3)

العلماء» «مسئولية مشكلة تناول إىل العالم لشخصية األخالقية الجوانب يف البحث بنا أدَّى
حيوي، موضوع إىل األخرية املشكلة هذه معالجة عند تطرَّقنا وقد الحارض، العرص يف
وهذا هذا، وقتنا يف العالم به يتَّصف أن يجب الذي واالجتماعي السيايس الوعي مدى هو
ينبغي حدٍّ أي إىل هي: بكثري؛ أعم مشكلة من واحًدا جانبًا الواقع يف يمثل األخري املوضوع
يف سنُعالجها التي هي املشكلة هذه صه؟ تخصُّ حدود عن العرص هذا يف العالم يخرج أن

العالم». «ثقافة يف الحايل بحثنا إطار ضمن العامة صورتها
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أصبحت كما كربى، أهمية — الحايل وقتنا يف — اكتسبت قد املشكلة هذه أن والواقع
أو خطَّني يف — متزايد نحو عىل — يسري العلم ألن التعقيد؛ شديدة مشكلة ذاته الوقت يف
املزيد إىل يتجه فالعلم اآلخر؛ عن رضورة يقلُّ ال منهما كل كان وإن متضادين، طريقني
واهتمامه، العالم تفكري داخله يف يدور الذي النطاق تضييق إىل يؤدي مما ص، التخصُّ من
املشتغلني عىل يُحتِّم مما متزايدة، واجتماعية إنسانية أهمية ذاته الوقت يف يكتسب ولكنه
واضح هو كما — الحركتني وكلتا الواسعة. اإلنسانية اآلفاق إىل بأنظارهم يمتدوا أن به
امليدان؟ هذا يف العالم شخصية تتشكل أن ينبغي إذن نحو أيِّ فعىل لألخرى، مضادة —
مستجيبًا يكون حتى الحارض عرصنا يف العالم يكتسبها أن يَنبغي التي الثقافة نوع وما

العرص؟ هذا ملقتضيات
املستوى هو منهما األول مستوينَي؛ عىل العالم ثقافة موضوع نعالج أن وسعنا يف إن
بعيد، حدٍّ إىل ُمتداخالن واملستويان العام، اإلنساني امُلستوى هو والثاني البحت، العلمي
شخصية يف جانبني إال يُكوِّنان ال أنهما إدراكنا مع مؤقتًا، بينهما نُفرِّق أن املفيد من ولكن

عنارصها: ُمختلف بني واالتساق بالتكامل تتَّصف أن ينبغي واحدة

جديدة فروع الدوام عىل تظهر بحيث يزداد العلم يف ص التخصُّ أن به املسلَّم من (١)
العالم يستطيع الذي امليدان نطاق باطراد يضيق كما للفروع، وفروع موحدة كانت لعلوم
قد ص التخصُّ هذا ثقة. عن فيه ويبحث عنه يَتكلم أن أي فيه؛ ص» «ُمتخصِّ إنه يقول: أن
به يتميَّز الذي للمعرفة الهائل الرتاكم ذلك أتاح الذي هو إنه إذ كربى؛ فائدة العلم أفاد
العلمية املعرفة مجموع تضاُعف إىل يؤدي أنه عنه قبل من قلنا والذي الحارض، عرصنا
الكبري باالزدياد مرتبط املتزايد ص التخصُّ هذا أن شك وال السنوات. من قليل عدد كل يف
التي والتفرعات صات التخصُّ ملواجهة رضورية الزيادة هذه ألن بالعلم؛ املشتغلني عدد يف

توقف. بال تظهر
فائدته فإن فيها، شكَّ ال فائدة العلم أفاد قد املتزايد ص التخصُّ هذا كان إذا أنه عىل
يمكن يشء هي بالعلم، املشتغل شخصية إىل وبالنسبة أنفسهم، العلماء تكوين إىل بالنسبة
يف الضيق شديد ملجال كلها حياته يُكرِّس الذي العالم ألن ذلك للجدل؛ مثاًرا يكون أن
وأن سيما ال عنه، الخروج عن ويعجز املجال بهذا تفكريه يتحدد العلم، فروع من فرع
كان مهما ميدان أي يف دواًما تزداد له الالزمة املعلومات وكمية العلمي البحث مقتضيات
إنسانية ذوي أشخاًصا العلمي بالبحث امُلشتغلني من كثري يُصبح أن يُمكن وهكذا ضيُقه.
محدود ميدان يف ملكاتهم من واحدة ملكة أقىصحد إىل ينمون فهم ضيقة؛ وأبعاد ناقصة
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األملاني الفيلسوف شبَّه وقد تخلًُّفا، ازدادت وربما نمو، بال امللكات بقية تظل بينما ا، جدٍّ
ضئيل جسمه وبقية الحجم، هائلة أنف أو أذن من يتألَّف بإنسان ص امُلتخصِّ هذا نيتشه
قرن عنه يَفصلنا الذي — نيتشه عهد يف ص التخصُّ أن من الرغم عىل هذا جانبها، إىل

بكثري. اآلن هو مما أقل كان — كامل
إىل — هذا وقتنا يف — ُمضطرٌّ ميدانه يف يَنجح أن يريد الذي العالم إنَّ القول: ويُمكن
الطوفان ذلك وإزاء املعريف، واالنفجار املعلومات ثورة فإزاء الخطر، لهذا نفسه يُعرض أن
أن إما أمَرين؛ أحد أمام نفسه العالم يجد العلمية، والكتب واملقاالت األبحاث من امُلتعاِظم
غريه إليه توصل شيئًا يُكرِّر ال حتى صه، تخصُّ ميدان يف يكتب ما استيعاب عىل يَحرص
الخالقة. قواه تنمية حساب عىل ذلك فيجيء فيه، التطورات بأحدث يلمَّ وحتى قبل، من
موجود هو ما قراءة يف يَنبغي مما أطول وقتًا يُكرِّس وال اإلبداعية قدراته يُمارس أن وإما
أن سبَق طريٍق يف جديد من البدء أو غريه، أجراه بحث بتكرار ًدا مهدَّ فيكون بالفعل،

آخرون. سلكه
أوجه من واحًدا وجًها إال — الواقع يف — يُمثل ال امُلتزايد ص التخصُّ هذا ولكن
العالقات كشف إىل اتجاه يوجد وتفرُّعه ص التخصُّ استمرار فمع الحديث، العلمي التطور
Interdisciplinary فروع عدة بني مشرتكة بحوث إجراء وإىل املتباينة الفروع بني
لزاًما ويُصبح ص، التخصُّ تأثري من األقل عىل جزءًا يُعوِّض التكامل إن أي Research؛
فإذا علمه، إىل متكاملة نظرة إىل يتوصل أن — كبريًا عامًلا كان َمْن وخاصة — العالم عىل
يعالج وأن فروعها، ببقية يلمَّ أن عليه كان مثًال البيولوجيا من فروع يف ًصا ُمتخصِّ كان
التكامل لهذا فإن ذلك ومع إلخ. … والرياضيات والفيزياء الكيمياء منظور من مشكالتها
مبارشة غري أو مبارشة بصورة تتَّصل التي الفروع ببعض يتعلق إنه إذ يتعداها؛ ال حدوًدا
وقت منذ اختفى فقد «موسوعيٍّا»؛ تكامًال يكون أن املستحيل ومن ص، التخصُّ بموضوع
فيلسوف عند عرش الثامن القرن حتى تأثريه يُمارس ظلَّ الذي األعىل املثل ذلك طويل
وإذا فيها، واإلبداع عرصه معارف ُمعَظم استيعاب عىل قادًرا كان الذي «ليبنتس» مثل
جوانب بُمختلف اإلحاطة عىل قادرة أنها ر تتصوَّ شخصيات آلَخر آٍن من اليوم نجد كنا
الجانب أن فلنعلم فروعها، ُمختلف يف الناس أمام معلوماتها وتَستعرض البرشية، املعرفة
تَنطيل ال جوفاء استعراضية كلها العملية وأن زائفة، أو ناقصة املعلومات هذه من األكرب

صني. املتخصِّ وغري البسطاء عىل إال
الغالبية وتظلُّ ، معنيَّ نطاق يف محصوًرا تجعله «للتكامل» حدود هناك تكون وهكذا
وتزداد املحدود، التكامل هذا بلوغ عن حتى عاجزًة العلمي بالبحث املشتغلني من العظمى
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The املتعلم» «الهمجي اسم البعض عليهم يُطِلق الذين أولئك أعداد باستمرار أعينِنا أمام
زاد من يَحمل ال ألنه فيه؛ اإلنسان صفات تَكتِمل لم شخٌص وهو ،Learned Savage
يف عنه سمع قد العادي اإلنسان يكن لم ربما ضيق بميداٍن امُلتعلِّقة املعلومات إال الدنيا

حياته.
— هم األفق محدودي صني امُلتخصِّ هؤالء أمثال أن املشكلة فداحة من يزيد ومما
الخاصة، الغامضة لغتهم بينهم فيما يَتحدَّثون غريهم، عن عون ُمرتفِّ أناس — األغلب يف
خَرجوا لو أنهم مع عداهم، َمْن كل عىل امتياًزا يُكسبهم فيها َصهم تخصُّ أن ويتصوَّرون
«العلماء هؤالء أمثال الغري. أمام تماًما مكشوفني ألصبَُحوا قليًال األصيل ميدانهم عن
ليَست األقل عىل األَخريين ألن امُلتعلِّمني؛ غري الجهالء من أسوأ أحيانًا يكونون قد ال»، الجهَّ
لهم تُبيح الخاص ميدانهم يف معرفتهم أن رون يَتصوَّ األولني أن حني عىل ادِّعاءات، لديهم
يُكوِّنون األشخاص هؤالء نجد ما وكثريًا األخرى، امليادين يف «عارفني» أنفسهم يعدُّوا أن
تظاهروا وقد رونهم يُصوِّ حني الهزلية، واملرسحيات الروايات مؤلِّفي لسخرية طريفة مادة
حني أو الخاص، ميدانهم عن يخرج مما شيئًا يفقهون ال الواقع يف وهم يشء كل بمعرفة
شأن ال ميادين عىل الفنية واصطالحاته صهم تخصُّ لغة تطبيق إىل ميلهم من يسخرون
لم ألنهم املعتادة؛ الحياة مواقف من موقف مواجهة عن يعجزون أو اإلطالق، عىل به لها
هذه مقتضيات وبني واحد ضيق قالب يف تشكلت التي عقولهم بني يالئمون كيف يَعرفوا

الحياة.
املستوى فهو — وثيًقا ارتباطا السابق باملستوى يرتبط الذي — الثاني املستوى أما (٢)
العلمي بالبحث املشتغل عزل إىل فقط يؤدي ال املفرط ص التخصُّ ألن ذلك العام؛ اإلنساني
واإلنسان؛ العلم بني الفجوة توسيع عىل أيًضا يعمل بل األخرى، املعرفة جوانب كافة عن
تقتيض التي اإلجراءات من مجموعة وإىل التعقيد، يف مفرطة فنية أداة إىل العلم ل يُحوِّ إذ
املتكامل وجوه يف اإلنسان عن تدريجيٍّا العلم يتباعد ثم ومن مكثًَّفا؛ وتعليًما تدريبًا
الصورة رؤية عن عجًزا العلمي الباحث ويَزداد العينَية، الواقعية مشاكله ويف املحسوس،
الطبيعة عالم قطاعات من الضآلة شديد قطاع يف عمره يُفني ألنه اإلنسانية؛ للحياة الكلية
وعيًا اإلنسان يزيد أن أساًسا يستهدف األصلية طبيعته يف العلم كان وإذا اإلنسان. أو
إقامة إىل أي األصيل؛ هدفه عكس إىل التقدم، من القدر هذا أحرز أن بعد بإنسانيته،

اإلنسانية. للحياد األصيلة املنابع وبني بالعلم االشتغال بني عبورها يمكن ال حواجز
اإلنسانية روابطه عىل يُبقي أن يُريد الذي — العالم يكفي يكن لم هذا أجل ومن
اتصاًال صه تخصُّ بميدان تتَّصل التي األخرى املعرفة فروع يف اطِّالًعا أوسع يكون أن —
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العلم عن تَبُعد التي اإلنسانية الثقافة من نوع إىل حاجة يف إنه بل مبارش، غري أو مباًرشا
الذي خم الضَّ الجهد ضوء يف عسريًا تحقيقه يبدو مطلب وهذا ا، تامٍّ بُعًدا ص املتخصِّ
ولكن غريه. ليشء فراًغا للعالم يرتك يكاد ال والذي هذا، وقتنا يف العلمي البحث يقتضيه
عرصنا بهم يَفخر الذين الكبار العلماء من قليل غري عدًدا أن هو للنظر امللفت األمر
هذه لديهم تظلَّ أن عىل يَحرصون كانوا إذ االهتمامات؛ هذه مثل لديهم كانت الحارض
يَجدون وكانوا الفلسفة، أو املوسيقى أو الشعر أو األدب عالم عىل املطلَّة املفتوحة النافذة
لهذه الواسع باملعنى اإلنسانيات ميادين أحد إىل آلخر آٍن من العودة يف كربى متعًة
ذاته العلمي البحث مصلحة أن إىل باإلشارة لذلك مربرات البعض قدم وربما الكلمة.
إليه يعود أن للمرء يُتيح ص التخصُّ مجال عن آلخر آٍن من الخروج إنَّ إذ ذلك؛ تقتيض
كما ف، توقُّ بال فيه ُمنغمًسا كان لو مما خصبًا، أشد وبرؤية تفتًُّحا، أكثر بعقٍل ذلك بعد
ُمربِّرات وهذه وحيويته. نشاطه الستعادة الراحة من فرتات إىل حاجة يف العلمي العقل أن
ص امُلتخصِّ العلم إىل األمر نهاية يف ترتدُّ إنها إذ كافية؛ ليست ولكنها شك، بغري صحيحة
عىل بها يَستعني «وسيلة» مجرد العالم شخصية يف الثقافية العنارص من وتجعل نفسه،
وواقع صه. تخصُّ ميدان يف أفضل نتائج إىل الوصول وهو واألخري؛ األول هدفه تحقيق
ميادين وبني بينهم الروابط تأكيد عىل يَحرصون الذين العلماء هؤالء من كثريًا أن األمر
يَرونها بل العلمي، عملهم يف تُعينهم وسيلة مجرَّد الثقافة من يتَّخذون ال اإلنسانيات،
تكون لكي ال بالفعل، بها ويستمتعون الثقافة يُحبُّون ألنهم عليها ويُْقِبلون ذاتها، يف غاية

آخر. إىل ِعلمي بحث من عليه يعربون جًرسا أو فراغ فرتة لَقضاء وسيلة
عىل إال تفسريه يُمكن ال — الكبار العلماء جانب من — ذاتها الثقافة عىل اإلقبال هذا
ضاق مهما بوحدتها محتفظة تظلَّ أن ينبغي اإلنسانية فالروح اإلنسان؛ وحدة أساس
وأنه إنسان، العالم أن اإلطالق عىل يَنفي ال الدقيق ص والتخصُّ األصيل. اهتمامها نطاق
اهتمامه إىل باإلضافة الثقافة يف اإلنسانية الجوانب ويَستوِعب ق يتذوَّ أن عىل قادر بالتايل
وجعل نشاطنا، ميادين يف التفرُّع حتَّم قد اإلنسانية الحضارة تقدم كان وإذا العلمي.
أُطِلق ما إىل (أو إنساني أو أدبي وميدان علمي ميدان إىل أساًسا ب تتشعَّ امليادين هذه
قد كان وإذا واألدبية)، العلمية «الثقافتني»، املشهورة: التسمية تلك «Snow «سنو عليه
أصل أن الدوام عىل نتذكر أن بدَّ فال اإلنساني، العقل ملكات يف لذلك موازيًا تفرًعا حتم
بتعلقهم يحتفظون الذين العلماء وهؤالء واحدة. إنسانية روح األول ومنبعه كله هذا
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كل منه ينبثق الذي املنبع هذا وحدة عىل القاطع الدليل هم واألدبية اإلنسانية بامليادين
لإلنسان. وروحي عقيل نشاط

ويف العلم يف اإلنسان يمارسه الذي النشاط بني التشابه وجوانب الروابط أن والواقع
هذين يف «الخيال» دور هنا نتأمل أن وحسبُنا األوىل، للوهلة يبدو مما أقوى واآلداب الفنون
عىل وحدهما، واألدب للفنان الزمة ذهنية ملكة الخيال أن عادة نتصور ألننا ذلك امليداننَي؛
أية دون عليه هو ما عىل الواقع وصف ة مهمَّ عاتقه عىل يأخذ الذي — العالم أنَّ حني
العالم أنَّ األمر حقيقة ولكن عمله. مجال من الخيال يستبعد أن بد ال — عنده من إضافة
الخيال مَلكة ملمارسة خصبًا مجاًال يجد — الواقعية النظرة بتلك بالفعل يَلتِزم كان وإن —
العاديِّني املشتغلني نعني ال فنحن «العالم»، عن هنا نتحدَّث وحني العلمي، عمله صميم يف
علمية، مشكلة جوانب من معنيَّ جانب عىل الضوء يُلقي أن منهم كلٍّ عىل يتعنيَّ الذين بالعلم
أي الكبار؛ العلماء نعني وإنما العلمي، البحث يف املألوفة الروتينية باملهام يقومون والذين
ثورية. علمية نظريات أو كشوف إىل لون ويتوصَّ العلم، مجرى بفضلهم يتغريَّ الذين أولئك
التي النظريات بفضل — يَستطيعون الذين هم الكبار العلماء هؤالء ألن ذلك
وا ويُعربِّ واحد، إطار يف والظَّواهر الوقائع من هائل عدد بني يَجمعوا أن — إليها لون يتوصَّ
عاَلم إىل يلجئون الصيغة هذه إىل يَصلوا ولكي واحدة، بصيغة التعدُّد شديدة جوانب عن
يوجد بل الفعيل، الواقع يف يوجد ال الذي الرياضية واملعادالت الرموز عالم هو وهمي،
أن بعد — الكبري العالم إليها ل يتوصَّ التي النظرية لنا تأمَّ ولو وحده، العالم ذهن يف
ألن ذلك الرائع؛ الفني بالعمل أشبه ُمتناِسق لعمل فريًدا نموذًجا لوَجدناها — تَكتِمل
يف متباينة عنارص بني يُؤلِّف التواُفق وهذا والتواُفق، االنسجام هو الفن يُميِّز ما أهم
مثل عالم َل توصَّ فحني بعيد؛ حدٍّ إىل لذلك مشابهة العلمية والنظرية متناغمة، وحدة
منها سواء كلها، الكونية األجسام عالقات يجمع أن واستطاع الجاذبية، نظرية إىل نيوتن
تتَّسم واحدة صيغة يف املريخ حول يدور الذي والقمر األرض، عىل يَسُقط الذي الحجر
قدرة أن املؤكد ومن رائًعا. فنيٍّا عمًال يبده بمن أشبه ذلك يف كان الشديدة، بالبساطة
واحدة، وحدة يف الظواهر من هائل عدد وضم االتساع، شديد مجال تفسري عىل النظرية
جماليٍّا إحساًسا — ويفهمها عليها يطلع من كل وكذلك — النظرية ُمكتشف تُعطي
متعلًقا يكون — الفنية األعمال حالة يف — الجمايل اإلحساس هذا أن صحيح واضًحا.
«باملجرَّدات»، متعلًقا يكون الِعلمية النظرية حالة يف وأنه ملموسة، أو محسوسة بأشياء
ألنه واضح؛ الحالتني بني التشابه ولكن الظواهر، بني املحسوسة غري الذهنية بالعالقات

متآلفة. وحدة يف مشتَّت هو ما جمع عىل الحالة هذه يف يَنصبُّ
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العلمية الفكرة تَبعثه الذي الجمايل اإلحساس أنفسنا يف نستشعر أن ونستطيع
املدارس يف الهندسة أو الحساب يَدرس الذي التلميذ يفعله ما إىل رجعنا إذا املجرَّدة
إىل يلجأ قد هنديس، تمرين أو حسابية مسألة حل عىل التلميذ هذا يعمل فحني العادية.
شديد تعقيد وبعد — النهاية يف يصل حتى نفسه فيها يُرهق دة، ُمعقَّ ُمطوَّلة خطوات
مخترصة بطريقة أخرى حاالت يف الحل هذا إىل يهتدي قد ولكنه املطلوب، الحلِّ إىل —
هذا املرء يتأمل وحني الخطوات. من كبريًا عدًدا عليه ر وتوفِّ مبارشة الهدف إىل توصل
عنه تُعربِّ مجرد، عقيل جمال هو الجمال، من ا خاصٍّ نوًعا فيه يجد املخترص، املبارش الحلَّ
يُثري — حالٍّ بدوره كان وإن — املطول املعقد الحل أن حني عىل وسهولته، الحل بساطة

واالنسجام. التوافق إىل واالفتقار بالقبح إحساًسا النفس يف
مطلع يف — الطبيعية القوانني عليه تَسري الذي الرِّيايض النظام إدراك كان ولقد
الكون يف يَروا أن إىل العرص ذلك يف العلم أقطاب من لعدد باعثًا — الحديث العرص
أن — املشهور الفَلكي العالم — Kepler كبلر ر تصوَّ وهكذا فيه، تتحكَّم جمالية عنارص
الظواهر أن وجد وعندما الكون، عىل تسيطر التي هي البسيطة الرشيقة الهندسية النَِّسب
بسيطة؛ بُمعاَدالت عنها للتعبري وقابلة محكم، هنديس بناء ذات التعقيد الشديدة الطبيعية
يُرشف الذي هو أنه بمعنى الكون؛ «مهندس» هللا أن تصور أنه حدِّ إىل الكشف هذا بَهَره
راجًعا ذلك يكن ولم بسيطة، رياضية لِنَسب خاضعة دة املعقَّ الطبيعية الحوادث جعل عىل
هي الكون هذا يف الُكربى اإللهية املعجزة بأن ا حقٍّ يؤمن كان إنه بل إيمانه، نقصيف أن إىل
وتُكرر مساره، يف املتحكِّمة القوانني عليه تتمثَّل الذي الريايض واالتساق والتواُفق اإلحكام
الفالسفة ِكبار لدى — الهندسة أو الرياضة وبني هللا بني تربط التي — الفكرة هذه ظهور
عقليٍّا انسجاًما الكون يف بأن يؤمنون الجميع وكان وليبنتس، ديكارت مثل العرص، ذلك يف

اإللهية. اآليات أعظم فيه تتمثل الذي هو الظواهر، بني العالقات يف وتناسبًا مجرًَّدا
وهي مظاهره أعىل يف متمثًال — العلمي التجريد بني وثيًقا التداخل كان وهكذا
كشف كل وكان يشء، كل يف الجمال كشِف إىل يسعى الذي الخيال وبني — الرياضة
ويؤكد معرفته نطاق ع يوسِّ ما بقدر متزايدة، جمالية حساسية العالم لدى يُثري جديد

الطبيعة. عىل العقل سيطرة
ومَلكة العلم بني وثيقة رابطة وجود نؤكِّد لكي بعيًدا نذهب أن إال نحتاج ال أننا والحق
قاطًعا؛ تأكيًدا االرتباط هذا تؤكِّد ذاته العلمي اإلبداع حاالت ألنَّ ذلك اإلنسان؛ يف الخيال
التي تلك من القرب كلَّ قريبة العالم ذهن يف العلمي الكشف بها يَظهر التي فالطريقة
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عن أنفسهم العلماء كتبه ما إىل رجعنا ولو الفنَّان، ذهِن يف الفني العمل فكرة بها تظهر
منهم الكثريين أن لوجدنا كشوفهم؛ إىل فيها لوا توصَّ التي الظروف وعن الخاصة، حياتهم
أثناء الفكرة عليهم هبَطت وربما مفاجئة، بصورة الجديد الكشف فكرة إىل يَهتدون كانوا
العادي اإلنسان يف يُثري يَكاُد ال بسيط يشء أثارها وربما يقظة، حلم أو َغفوة يف أو النوم
جلوسه أثناء نيوتن عىل سقطت التي التفاحة قصة يف الحال هي كما قيمة ذات فكرة أية
صحيحة)، القصة هذه كانت (إذا الجاذبية بقانون إليه أوحت والتي الحديقة، يف ساهًما
هبوط وطريقة العالم، ذهن يف جديدة نظرية ظهور طريقة بني اختالًفا نجد نكاد ال وهنا
الفنان. ذهن يف جميل موسيقيٍّ لحٍن ظهور أو جديدة، قصرية بأبيات الشاعر عىل «الوحي»
االستنارة أو باإللهام أشبه هو الذي — االنبثاق هذا عىل يقترص ال التشابُه إن بل
إن يقولون: النفس فعلماء ذلك، من أبعد هو ما العلمي يمتدُّ وإنما — الكاشفة املفاجئة
تسقط كانت وغريها الفواكه إن إذ ذلك؛ يف حق عىل وهم عفًوا، يأتي ال «اإللهام» هذا مثل
ماليني أن كما شيئًا. ذلك من أحد يَستَنِتج أن دون السنني ألوف منذ الناس رءوس عىل
ذلك من يَستخِلصوا أن دون فيها املياه وارتَفعت الحمامات يف أجسامهم غمروا قد الناس
اليوناني العالم عن األخرى املشهورة القصة تحكي (كما الطفو قانون مثل قانون أي
دائم وانشغال طويل، إعداد من املفاجئ اإللهام هذا لظهور بدَّ فال «أرشميدس»)، الكبري
مًعا؛ الفنان وعىل العالم عىل يصدق وهذا التفكري، من معنيَّ ومستًوى ، معنيَّ بموضوع
أنها كما العالم، حالة يف ُمستحيلة سابق إعداد دون اإلبداع عىل التلقائية القدرة إن إذ

بدوره. الفنان حالة يف مستحيلة شبه اآلن أصبحت
الفني والعمل الجديد العادي الكشف منه ينبثق الذي املنبع إنَّ القول: يُمكن وهكذا
فإن ثم ومن واحدة؛ والفن للعلم والعميقة األوىل الجذور وإن واحد، منبع هو الجديد
— الواقع يف — يرجع إنما األدبي أو الفني التذوق حاسة نفسه يف ي ينمِّ الذي العالم
ذهنه يف الخيال ملَلكة رعايته كانت وربما اإلنسان، يف اإلبداع ملصدر األصيلة الجذور إىل
قدر إىل تحتاج الكربى العلمية النظريات ألن وخاصة العلم، يف إبداعه أسباب من سببًا
يظلُّ العالم أنَّ صحيح املرتابطة. امُلتناِسقة بصورتها تَخُرج حتى الخيال من قليل غري
العامة نظريته يبدع حني ولكنه عليها، التجارب ويُْجِري الظواهر ل ويُسجِّ ويُراقب يُالحظ
مجهوًال كان عامًلا وتقتحم املشاهدة الظواهر تتخطى التي املشهورة «القفزة» بتلك يقوم
التخيُّلية، ُقدرته ِمن ذرة كل إىل يَحتاج امُلالَحظ للواقع تجاوزه يف وهو الحني، ذلك حتى
ويف إبداعهم، طريقة يف شديًدا اقرتابًا الفن من يَقِرتبون العلم أقطاب نجد أن عجب فال

املجهول. اسِتكشاف عىل جرأتهم
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مع — العالم ثقافة عنارص من عنًرصا بوصفه الفن وجود فإنَّ كله، هذا وبعد
عىل يَشتِمل الذي باملعنى أي معانيها؛ بأوسِع هنا تُستخَدم «الفن» كلمة أن مالَحظة
العالم وإحساس أفضل، إنسانًا العالم من يجعل — واألدب عر والشِّ املعروفة الفنون
شيئًا أصبح قد النفوس، يف الفن يَبعثها التي املشاعر ة رقَّ واكتسابه اإلنسانية، بنبِض
يف جفاف إىل امُلفرط ص التخصُّ يُؤدِّي حيث خاص، بوجٍه الحارض عرصنا يف رضوريٍّا
كل تَستغلَّ أن تريد قوى العالم د تُهدِّ وحيث الفن، نبع من قطراٍت إال تُبلِّله ال الرُّوح
علماء إال أمامها يصمد أن يستطيع ال ُقوى وهي لإلنسان، ُمعادية ألغراض علمي إبداع

اإلنسانية. النَّفس يف وصاٍف ورقيق رشيف هو ما بكل روابطهم حفظ عىل يَحرصون

217





خامتة

ونشاًطا توثبًا تزداد التي وحركته العصور، عرب العلمي التفكري مسار بعمق ل نتأمَّ حني
العقل يَكتسبها التي مات السِّ يف الفكر نُمِعن وحني التخصيص، وجه عىل هذا عرصنا يف
سيؤدي الذي العالم شكل نستشف أن ونحاول امُلتالِحق، العلمي للتقدم نتيجًة البرشي
العلم طريق عن يَنتِحر أن هذا لعاَلمنا يُقدَّر لم وإذا املستقبل، يف التقدُّم هذا استمرار إليه
اآلفاق هذه إىل بأنظارنا نمتد حني تذر؛ وال تُبِْقي ال بيولوجية أو نووية حرب يف نفسه
— املستقبل يف — أمامه يرى أن إال يملك ال املرء فإن العلمي، التقدم ظل يف للعالم امُلقبلة
الحايل، وقتنا يف البرش بني تُفرِّق التي الفواصل من كثري فيه تَختفي متَّحد، عالم صورة
منها بد ال التي الخصب التنوع مظاهر تتالش لم وإن واحدة، وغايات أهداف وتَجمعه

وامتالءً. ثراءً اإلنسان حياة تكتسب لكي
رحلته يف — العلمي التفكري هذا مسار إليها يؤدي التي النتيجة إن نقول: وحني
زالت ما النتيجة هذه أن العلم تمام نعلم فنحن اإلنسانية، توحيد هي — الشاقة الطويلة
تقف التي العوامل كل أن هو نؤكده أن نود الذي األمر ولكن تتحقق، أن عن بعيدة
التفكري تقدُّم فإنَّ ثم وِمن للعلم؛ الحقيقية الطبيعة مع تتعارض التوحيد هذا دون حائًال

األمر. آخر جانبًا يزيحها أن ينبغي العلمي
جمعاء، اإلنسانية لصالح العلم استخدام وجه يف تقف التي العوائق هذه هي ما ولكن
وزيادة البرش، بني للتفرقة أداة — الراهن الوقت يف حادث هو كما — يُستخدم أن من بدًال
— كان العلم أن به املعرتف من إن الباقني؟ حساب عىل معيَّنة مجتمعات أو فئات قوة
البرشية، والجماعات املصالح أنواع شتى يخدم — الحديث العرص يف تقدُّمه بداية منذ
منهما كلٌّ تُؤدِّي العلم، استخدام يف واضحتنَي طريقتنَي إىل نشري أن نستطيع اليوم ولكنَّنا
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أرجاء تخدم موحدة قوة العلم فيه سيُصِبح الذي اليوم إرجاء إىل — الخاصة بطريقتها —
العلم. استخدام يف القومية والنزعة التجارية النزعة هما: هاتان تَفرقة؛ بال

يُْستَْخَدم زال ما املعارصة املجتمعات من كثري يف العلم أن يُنِكر أن يستطيع ال أحًدا إنَّ
وتخدم السوق ملتطلبات تَخضع سلعًة يَُعد فيها العلمي البحث زال وما تجاريٍّا، استخداًما
النحو عىل الحر» «االقتصاد ألوهام فريسة يقعون ممن — العلماء بعض إن بل أغراضه،
الطابع هذا بأن يُؤمنون زالوا ما — عرش الثامن القرن يف سميث آدم إليه يَدعو كان الذي
املؤسسات بني املنافسة احتدام إىل يؤدِّي إذ به؛ للنهوض وسيلة خري هو للعلم التجاري
التقدُّم عىل تُعينهم أفضل رشوًطا للعلماء ر يُوفِّ مما العلماء، بتشغيل تقوم التي التجارية
هذا عن الناتجة العلمية الكشوف من مزيًدا النهائية الحصيلة تكون ثم وِمن بحوثهم؛ يف

التنافس.
تُِرَك إذا الحر» «االقتصاد نظام أن — طويل غري وقٍت بعد — تبنيَّ مثلما ولكن
وفالسفته «ُمفكِّروه ره يَتصوَّ كان الذي الغرض عكس إىل يُؤدي ضابط، دون تلقائيٍّا يسري
اتَّضح فكذلك املادية، مصالحه يَخدم أن من بدًال لالسِتغالل فريسة اإلنسان يُوِقع األوائل»،
ذلك وتبديدها؛ العلماء جهود تشتيُت أوَضَحها فادحة، عيوبًا للعلم التجاري لالستخدام أن
تَتنافس سات مؤسَّ عدة يف للبحث موضوًعا عندئذ تُصبح قد الواحدة الِعلمية املشكلة ألن
من كبري عدد جهود بذلك فتضيع األخريات، تَسبق أن إىل منها كلٌّ وتسعى بينها، فيما
تركيز ألمكن موحد تخطيط هناك كان ولو متكرِّرة. وربما ُمتقاربة بُحوث يف العلماء
ذلك عن وفضًال للُمشكلة، حلٍّ وأرسع أفضل إىل الوصول أجل من أفضل نحٍو عىل الجهود
فنظام لالحتكار؛ موضوًعا يُصبح أن يُمكن — التجاري االستغالل ظل يف — العلم فإن
الحرية — معني كشف استغالل حق تشرتي التي — املؤسسة يعطي االخرتاع براءات
هام، تكنولوجي أو علمي كشف يظهر وقد استخدامه، عدم أو االخرتاع هذا استخدام يف
تجارية بمصالح إرضاًرا نرشه يف ألنَّ الناس؛ بني يَنتِرش أن ودون املأل عىل يُعَلن أن دون
الكشوف من كبري عدد من االنتفاع توقيت التجارية املؤسسات د تُحدِّ وهكذا ضخمة،
تُهدِّد كانت إذا الظهور عن نهائيٍّا تحُجبُها كيما بها االنتفاع حق اشرتت وربما الجديدة،
الذي الوقت يف تعلنه أن إىل تخنقه، لكي االخرتاع تشرتي إنها أي الكربى؛ استثماراتها
أن من ما وقتًا أُشيَع ما القبيل هذا ومن إليه؛ املجتمع حاجة ال هي، مصالحها تقتضيه
َع اخُرتِ قد — الحالية املحرِّكات من بكثري تكلفة وأقل أبسط — للسيارات جديًدا محرًكا
املحركات نظام عىل املبنية الهائلة استثماراتها وتحمي تَحجبه لكي كربى رشكة واشرتته

الحايل.
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إخضاع أعني نفسه؛ املبدأ هو للعلم التجاري االستغالل يف األكرب العيب أن عىل
من وأرشف أعظم يشء الكبري العلمي العمل ألن ذلك التجارية؛ لالعتبارات العلمي البحث
من — يكون يكاد املايل التقويم هذا إنَّ بل باملال، التجارية للمقاييس ويخضع يقوم أن
صاحبه عىل فيه الفضل يقترص ال علمي عمل كل ألن ذلك مستحيًال؛ — العملية الوجهة
حاولنا ولو ميدانه، يف السابقني العلماء جميع جهد عىل الواقع يف يَرتكز إنه بل فحسب،
العمل إن إذ أخرى؛ صعوبات الحالة هذه يف العرتضتنا مكتشفه شخص يف نَحرصه أن
أو معمله يف يقضيها التي تلك هي معينة، أوقاتًا العالم حياة من يستغرق ال الجاد العلمي
إعداًدا كلها كانت التي بأكملها السابقة حياته وربما كله، تفكريه يستغرق وإنما مكتبه،
عكس عىل له، الالزم العمل وقت حساب العسري من كان هنا ومن الكشف. لهذا وتهيئة

املادي. للتقويم تخضع التي األخرى اإلنتاج أنواع يف الحال
املشاعر لتملُّق أو إنشائية بلغة للكالم ُمحاَولًة أية دون — بالفعل حيح الصَّ من إن
واملال؛ التجارة بلغة عنها يُعربَّ أن من وأرفع أسمى أموًرا هناك أن — بالغية بطريقة
الذي الرفيع الفني العمل شأن شأنه كلها، اإلنسانية نتائجه تعمُّ الذي العلمي فالكشف
تُقاس أن يصحُّ ال البرشية للعبقرية نواتج هي مكان، كل يف به ويسمو اإلنسان يُسعد
هذا، بعكس تقول املعارص عاَلمنا يف املريرة الحقائق فإن ذلك ومع املادية. باملقاييس
معينة، سات ملؤسَّ أرباح لتحقيق يُْستَْخَدم وأنه تجاريٍّا، ويُقوَّم يُستغلُّ العلم أن وتُؤكِّد
التي لتلك مضادة أهداف لتحقيق وتَستخدمه عليه، أنفقت ما أضعاف أضعاف منه تجني
لتحقيق كلها البرشية لخدمة السعي إال يُحرِّكه ال الذي العقل ذلك العالم، عقل إليها يتجه

فئاتها. من واحدة فئة مصلحة
عن تُعلن التي التجارية النَّزعة من خفاءً أشد كانت فربما العلم يف القومية النزعة أما
عن تكفُّ ال العلمية وأوساطها امُلعاِرص العالم دول ألن ذلك ُمواَربة؛ وِبال رصاحًة نفسها
الحواجز يَتخطَّى مثلما القومية، الحدود يتخطَّى وإنه له، وطَن ال العلم إنَّ القول: ترديد
فيزياء أو رأسمالية كيمياء — مثًال — نتصوَّر أن امُلستحيل فِمن والعقائدية؛ السياسية
— الرئيسية أسِسه يف — يكون أن يُمكن ال اإلنجليزي األحياء علم أن مثلما اشرتاكية،
أي يف — العقل عىل نفسها تفرض العلمية فالحقيقة الصيني؛ األحياء علم عن مختلًفا
عاَلمية، بطبيعتها الحقيقة هذه إن أي وحدها؛ والربهان املنطق بقوة — زمان أو مكان

قومية. أسس عىل القائمة للتفرقة فيها مجال وال
يف ذلك عن تختلف الفعلية امُلمارسات فإن الجميع، يعلنه ما هو هذا كان إذا ولكن
تظهر العلم، عاَلمية الناس فيه يؤكد الذي الوقت نفس ففي بيِّنًا؛ اختالًفا األحيان من كثري
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ُمسيِطرة زالت ما القومية النزعة أن وتُؤكِّد األسايس، االعتقاد هذا تتحدَّى اتجاهات لديهم
التي الكتب نقرأ حني قاطع بوضوح ذلك ويَظهر بدوره، املجال هذا يف الناس عقول عىل
الفرنيس املؤلف يَرضبها التي فاألمثلة علميٍّا؛ املتقدمة الدول إىل ينتمون مؤلِّفني عن تَصُدر
يتحدَّث وحني فرنسيني، علماء من ا مستمدٍّ أغلبها نجد هامة، علمية الكتشافات أو لعلماء
عىل ُكِتَب قد التاريخ هذا كان لو كما للقارئ يبدو ما فكثريًا العلم تاريخ عن اإلنجليزي
ما وكثريًا جرٍّا. وهلمَّ األمريكيني عن وربما األملان عن هذا مثل وقل اإلنجليز. العلماء أيدي
يربزون الالإقليدية، الهندسة عن يتحدَّثون حني الغربية الدول ومؤرخي علماء أن الحظت
،«Lobatchevsky «لوباتشفسكي دور من ويُقلِّلون األملاني، «Riemann «ريمان دور
ألن األول؛ مع امُلساواة قدم عىل األخري هذا يُوضع أن حتى يرفضون الرُّوس أن حني عىل
وضع يف األول الفضل نظرهم يف له فإن ثم ومن زمنيٍّا؛ زميله من أسبق كان ُمواطنَهم

الهندسة. هذه
يتحدَّث — التطور لنظرية يعرض حني — فوجدته فرنسيٍّا كتابًا قرأُت مرة من وكم
عن يَتكلَّم وحني دارون، عن يَتحدَّث مما أكثر Lamarck والمارك Buffon بيفون عن
عن الفيزياء يف تكلم وربما أخرى، شخصية أية عنده يحجب «الفوازييه» فإن الكيمياء،

نيوتن. عن يَتكلَّم مما أكثر باسكال
الُكتَّاب فيدافع األيديولوجي، باالنحياز القومية النزعة تختلط الحارض َعرصنا ويف
اتجاهات له عالم يد عىل أو اشرتاكية، أيديولوجية ظلِّ يف يظهر الذي العلم عن االشرتاكيون
وتأكيد األخريين، هؤالء دور من اإلقالل إىل الرأسمالية البالد علماء يميل بينما اشرتاكية،
«فيزياء يتجاهلون األملان العلماء نجد أملانيا يف النازي العهد فمنذ العلم؛ عىل نظامهم فضل
تقدُّم إىل التجاهل هذا وأدَّى النظام، من هاربًا أملانيا غادر ألنه طويًال؛ زمنًا أينشتني»
املشهور األحياء عالم كان الستاليني العهد ويف املجال، هذا يف عليهم واألمريكيني اإلنجليز
ال بطريقة — يُوفِّق كيف عرف ألنه ميدانه؛ يف بأمره الحاكم هو «Lyssenko «ليسنكو
ولذلك الديالكتيكية؛ املادية الفلسفة وبني البيولوجية النظريات بني — التالعب من تخلو
— البحت العلمي املستوى عىل — خصوُمه وكان الدولة، بسلطة مة مدعَّ نظرياته كانت
السوفيتي االتحاد يف نجد زلنا وما االضطهاد، رضوب لكلِّ ومعرَّضني للدولة، خصوًما
وغزو الصواريخ عن تحدَّث الذي «Tsiolkovsky «تسيولكوفسكي بأفكار كبريًا اهتماًما
منها — كثرية اخرتاعات أن يُؤكِّد من نجد كما العرشين، القرن أوائل منذ بإسهاب الفضاء
شديد حرص فهناك أمريكا يف أما روسيٍّا. إليها ل تَوصَّ َمْن أول كان — مثًال التليفزيون
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كشوفهم عن يَعرف الخارجي العالم يكن لم ربما وُمخِرتعني لعلماء الرائد الدور تأكيد عىل
التي «أبولو» سفن أن نَنىس وال ،Fulton وفولتون فرانكلني بنجامني مثل القليل، أقل إال
األمريكي. العلم تربته يف تغرس أن عىل حرصت قد القمر سطح عىل مركباتها هبَطت

املاوية العقيدة أن حدِّ إىل الصني يف األيديولوجية بالصبغة العلم اصطباغ ويَِصل
املعارصة الصني ففي العلماء؛ عمل ظروف ويف بالعلم، املشتغلني اختيار رشوط يف تحكَّمت
الذين امُلتفرِّغني صني امُلتخصِّ العلماء ضد عنيفة حملة — قليلة سنوات منذ — ظهرت
العلمية نظرياتها بني تجمع كيف تعرف ال متعالية، «صفوة» يُكوِّنون بأنهم ُوِصُفوا
لإلنسان السماح إىل — شديدة بجدية — الدعوة واتَّجهت الشعب، حياة ظروف وبني
العلم تحصيل عىل قدرته ُمؤكِّدة البحث، ومعاهد الجامعات بدخول العادي «االشرتاكي»
«التخصص» ملبدأ حتى جريئًا تحديًا هذا وكان فيه. جديدة كشوف إىل والوصول الرفيع
فكرة غرابة من الرغم وعىل الحديث. العرص بداية منذ مستقرٍّا ً مبدأ لنا يبدو الذي ذاته،
هناك تؤخذ فإنها الرفيعة، العلمية باألبحاث البسيط الفالح أو العادي العامل اشتغال
مناصب يف أساسية تغيريات إىل أدَّت التي األسباب من واحًدا كانت وقد شديدة، بجدية

ما. وقتًا الكربى الدولة
عىل — الحال بطبيعة — حريصني ُكتَّابنا نجد فإنا العربي، عاَلمنا إىل انتقلنا إذا أما
حدِّ إىل الحرص هذا ويَِصل الوسطى، العصور يف العربي العالم به قام الذي الدور تأكيد
فأكَّدوا البعض بالغ وربما قليلة، غري علمية ميادين يف العرب العلماء من كثري ريادة تأكيد
العرب لدى موجودة — مثًال النِّسبية كنظرية — املعارصة النظريات من عدد أصول أن
بل غريهم؛ من أقلَّ كانوا العرب ألن ال البطالن، واضح تأكيد وهو الوسطى، العصور يف
ضوء يف إال تفسريه يُمكن وال العلم، يف معنيَّ تطور إىل يحتاج كهذه نظرية ظهور ألن
االختالف. كل عنه مختلًفا العربي العلم فيه ظهَر الذي العرص كان معنيَّ عٍرص ظروف

زال ما األيديولوجية أو القومية النزعات أن بوضوح لنا يتبنيَّ كلها األمثلة هذه من
ال ونحن العلم، إىل نظرتنا يف — املعارصة املجتمعات أرقى يف حتى — القوي تأثريها لها
الحاالت بعض يف — املرشوع من إن إذ العلم؛ يف النزعات هذه بتدخل التنديَد بذلك نعني
الدور بتأكيد ويهتمَّ بعلمائه، ُمعنيَّ أيديولوجي نظام أو ما شعٌب يفخر أن — األقل عىل
هو األمثلة هذه إيراد من نعنيه ما ولكن اآلخرين، بدور يهتمُّ مما أكثر به قاموا الذي
يكون أن ينبغي عليه حكمنا وأن كلها، لإلنسانية ملك العلم أن املأل عىل نُعلن جميًعا أننا
ف نترصَّ ولكننا فحسب، لوطنه ال كله للعالم ُمواِطن الكبري العاِلم وأن ونزيًها، موضوعيٍّا
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األفكار من بكثري إنتاجهم وعىل العلماء عىل أحكامنا يف ونحتفظ ُمغاير، نحو عىل عمليٍّا
النزعة عن البُعد كلَّ بعيٌد إطار وهو األيديولوجي، أو القومي اإلطار إىل تنتمي التي

الفكرية. املذاهب أو األوطان حدود تتجاَوز التي العاملية
للنزعة مضادة بنزعات تتأثَّر زالت ما العلم مظاهر من كثريًا إنَّ القول: يُمكن هكذا
بفضل د التوحُّ من مزيد إىل — يشء كل عن رغًما — يتجه العالم فإن ذلك ومع العاَلمية،
فيه تتقاَرب عاَلًما خلقت — للعلم مبارش نتاج هي التي — الحديثة فالتكنولوجيا العلم؛
تُفرِّق التي الحواجز كل بالتدريج فيه وتُْهَدم والعادات، األفكار فيه وتَتشابه املسافات،
اإلعالم وسائل خلقتها التي العاملية» «الثقافة تلك تأثري يزداد يوم بعد ويوًما البرش، بني
عن هواياته ويف مظهره يف يختلف ال األقىص الرشق يف الشابَّ تجعل والتي الحديثة،
الجماهريية الفنون من متقاربة ألوانًا كله العالم يف تَنُرش والتي أوروبا، غرِب يف نظريه

بعيد. حدٍّ إىل األذواق بني الفوارق تُزيل
التجارية، ونزعتها وابتذالها سطحيتها العاملية» «الثقافة هذه عىل الكثريون عاَب ولقد
لظروف نتيجة — مبتذًال الثقافة هذه مضمون كان إذا ولكن ذلك، يف حقٍّ عىل وكانوا
ثقافة وجود أعني نفسه؛ املبدأ هو يُهمنا ما فإن — العالم ر تطوُّ من الراهنة املرحلة
من الهائلة اإلمكانات هذه فيه تُْستََغل الذي اليوم يأتي أن بد وال عاملي. مستًوى عىل
إليه تنبَّهت ما وهذا كله، العالم نطاق عىل رفيع إنساني مستًوى ذات ثقافة نرش أجل
ا هامٍّ مظهًرا نفسها هي تُمثل التي — اليونسكو منظمة رأسها وعىل — الدولية الهيئات
الثقافة صبغ أجل من كبرية جهوًدا تبذل والتي البرش، بني الثقايف التوحيد مظاهر من

الحالية. التجارية الثقافة بها تتَّسم التي تلك من أرفع بصبغة العاَلمية
هو بل فحسب، فيه مرغوبًا هدًفا ليس — العلمي التقدم بفضل — العالم د توحُّ إن
االجتماعية األبعاد عن الحديث عند — بينَّا وقد البرشية، بقاء أجل من عنه غناء ال هدف
تُشري الراهن الوقت يف العالم يواجهها التي الخطرية امُلشكالت أن كيف — املعارص للعلم
الحلول تجاهل فإن ذلك من العكس وعىل العاَلمي، االتجاه هو للحل، واحد اتجاه إىل كلها
حقيقة وهذه للبرشية، كارثة إىل يُؤدِّي أن بد ال إرجاءها، أو عاَلمي مستًوى عىل تتمُّ التي
عالم ال أو واحد عالم إما شعار: بعضهم رفع الذين املعارصين امُلفكِّرين من كثري أدركها

اإلطالق! عىل
التوحيد؟ هذا إىل سيؤدي الذي هو الخاصة وبُقواه وحده العلم أن ذلك يَعني هل ولكن
التقدُّم أن يعتقدون فهم بذلك؛ يؤمنون — الغربي املعسكر يف سيما وال — الكثريين إنَّ
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خاتمة

هذا يف املتباينة االتجاهات بني يقرب أن — وحده هو — يستطيع والتكنولوجي العلمي
الرأسمالية بني األيديولوجي التضاد يف الحال هي كما تنافًرا، الحاالت أشد يف حتى العالم،
عىل املتعارَضني النظامني بهذين تأخذ التي الدول حرص أن هؤالء رأي ففي واالشرتاكية؛
قد بينها تقاربًا ق يُحقِّ بأن كفيل ذاته يف هو والتكنولوجية، العلمية األساليب أحدث اتباع
األيديولوجي الرصاع أن يرون إنهم أي بينها؛ املذهبي التعارض إلغاء إىل األمر آخر يؤدي
فإن الحالتني، يف متشابًها التقدم هذا كان وملا العلمي، للتقدم النهاية يف مكانه سيُخيل
االشرتاكي املعسكر مفكري أن غري التقارب. إىل املتعارضة املجتمعات بهذه سينتهي األمر
رأيهم حسب — النهاية يف يُقرِّر الذي هو األيديولوجي اع الرصِّ ألنَّ الرأي؛ هذا إىل يميلون ال
والتكنولوجية العلمية للتطورات القصوى باألهمية يَعرتفون أنهم صحيح العالم. مصري —
التي لأليديولوجيا تخضع إنها بل الحاسمة، هي ليَست أنها يرون أنهم غري املعارصة،
عىل القائم «التقارب» نظرية أن ويُؤكِّدون ومعناها، اتجاهها التطورات هذه تُعطي
الفوارق عىل للتسرتُّ الغربيني املفكرين من محاولة هي إنما والتكنولوجيا العلم أساس

بينهما. الحاسم الرصاع ولتمييع العامليَّني، النظاَمني بني األساسية األيديولوجية
نحٍو عىل نَفِصل أن الحارض عرصنا يف نستطيع ال أننا املؤكَّد فِمن األمر، كان ما وأيٍّا
الطرَفني بني التأثري ألنَّ والتكنولوجية؛ الِعلمية والعوامل األيديولوجية العوامل بني قاطع
االتجاه هذا ضوء يف تتحدَّد إذ للمجتمع؛ األيديولوجي باالتجاه يتأثر فالِعلم ُمتباَدل؛
العلم مركز ضوئه يف يتحدَّد كما العلمية، لألبحاث تُعطى التي واألولويات العلم أهداف
بالعلم؛ تتأثَّر ذاتها األيديولوجيا ولكن املجتمع. بها يقوم التي األخرى النشاط أنواع وسط
الذي بالشكل بعيد مًدى إىل يتحدَّد الحارض عرصنا يف الدائر األيديولوجي الرصاع نوع ألن
امليدان وهو اإلنتاج، ميدان يف سيما وال العلم، بفضل املعارصة املجتمعات إليه وصلت

األيديولوجي. الرصاع فيه يدور الذي الرئييس
العلم، بفضل د التوحُّ إىل يتجه العالم إنَّ — أخرى مرة — نقول أن نستطيع وهكذا
وحني األيديولوجي، الرصاع إال يُقرِّره لن د التوحُّ هذا إن القائل بالرأي أخذنا لو حتى
عاَلمية، بعقلية تفكر وهي نتصورها أن إال نملك فلن املستقبل، يف اإلنسانية صورة نتأمل
والوطن والجنس اللون فوارق عن النظر بغض مكان، كل يف اإلنسان مصلحة وتُراعي
ة، الحقَّ طبيعتَه استعاد قد البرش لدى العلمي التفكري سيكون فقط وعندئٍذ والعقيدة،
ويَِزن والهوى، التحيُّز رضوب كل عىل يَعلو الحقيقة، عن نزيًها موضوعيٍّا بحثًا بوصفه

العقل. ميزان هو واحد، بميزان يشء كل
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