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1

قيم اإلسالم وقيم العلم
(الصفحات )45 -72
ملخّص
القيم الروحية في اإلسالم تمتاز بالواقعية اإليجابية في مواجهتها للقيم العلمية
والتكنولوجية ،وإلنجازاتها العلميةة وللةم مةال ثةالا اوايةات اء لتقةا معهةا ساسةا،
والتحةةةبا باتجا هةةةا ،البةةةا ،والرةةة مةةةال
اإلسالمي و مح

ب ةةةا حيانةةةاا واإل ناةةةا فةةةي التصةةة

ذا الكة  ،و مرةبش وةع ض بمة امة شف ض فةي ال الفةة

عال اهلل ليهيئه لعمليات التغييب والت

يب ،فيم ض ب افع الربكة والتأثيبا واإلسالم

موقفه و ي مال تمزيق الوج ا واءست فاف بكبامة اإل ناا حتى ء يك
التق م العلمي والتكنولوجي على حااب القيم اإل ناانية ،التةي لوء ةا ا ةا كةا
العلم ،وء الرما ة ،وء كا في الرياة وي مال اإلب اعا

 – 1في عصبنا اا مت إلى الغ نب ى لزاما علينا

نب ب ةب الصةيغة التةي ترة ش

مامنا بوضو موقع القيم الروحية إزا القيم العلمية والتكنولوجية اآل ةذة باءتاةاع

والعمق والشم ل يوما بع يوما

و إلا كنا ء نبتاب اليوم في

عصبنا اآل ذ باءمت اش إلةى الغة

ةو عصةب العلةم

والتكنولوجيا،و نةه بعبةا ة شع عصةب التقة م العلمةي والتاةا ع «التكنولةوجي»،فةن
*  -عالم لبناني احلا
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نتاةةا ل بع ة

علينةةا

ووةةكا القةةيم اا اشيةةة فةةي عصةةبنا

تاةةي ب تامةةة علةةى

كةةل الرق ة ل واا يةةاشيالت ةةل للقةةيم الروحيةةة موقةةأ يليعةةي صةةيل ياةةايب حبكةةة

الت

القيم

يب والتغييب ،و يتح ا ا تا ة فير مال

ب ا تا ة ب ى؟ م قمي على تلم

تنالخ مال واقع الرياة،وتت لى شفعة واح ة عال كل فاعلية وتأثيب؟

ق يك

مال اا في لإلجابة ال قيقة عال تاةاؤءتنا ةذض

نبةرز هةا بة الناةبية

في كل قيمة مال قيم الرياة بعة التحة ل الكبيةب الةذأ يةب علةى اا جتمةع البشةرأ

اا عاصب ،لعلنا نفاب مال ال لها بواعث ا تمامنا ال اص بةنم واحة مةال تلةم القةيم
الت ةةي مهمةةةا نصةةةفها بالروحيةةةة فلةةةال نا ةةلخ عنهةةةا ا تبايهةةةا الوثيةةةق باإل ناةةةا فةةةبشا

وجماعة،ولال ننأى بها عال التأثب سلبا و إيجابا بتب ل األحوال جملة وتفصيال ،آ ذيال
في حاباننا ،كما عبب عالمتنا اا غربي اا الم ابال ل ف منذ ع ة قرف ،

تا يخ

الرياة اإل ناانية بجميع قيمها وبه وي بذاكبة عامة لكل الن ع اآلشمةي اا كةبم
الذأ ننتمي إليه ،و ننا عال يريقه نةب ى « األحةوال إلا تبة لا جملةة فكأنمةا تبة ل
ال لق مال صله ،وتر ل العالم بأسبض ،وكأنه لق ج ي » ()1ا
 – 7ومال الواضح اليوم

لق ج ي  ،و

العالم بأسبض ق تر ل ة كما تنبأ ابال ل ف ة كأنه

كل قيمةة فةي اا جتمةع العصةرأ اا تغيةب باسةتمبا باتةا مةبا ناةبيا

قابال للتعليل والتأفيل ،وفقا ا ا يؤك ض با كب في كتابه عال القيم اإل ناانية ()7ا

ولق وضح با كب يه الاة ي بنثبةات القيمةة ألوةيا الريةاة عنة إوةباع الب،بةة

في تلم األويا  ،بينما نفى واقعية القيمة في لاتها ،ما شاما قيمةة الريةاة ماةتكنة

فعةةال وجةةو با فةةي حقةةالق الريةةاة وح ة ا ،ومةةا شام اإل ناةةا يكتفةةي باكتشةةافها
و إش اا بعاش ا ومباميها حين ينفعل بها فيعكس انفعاله الة ا لي بهةا علةى العةالم

ال ا جي الذأ يعيش فيها فزاش ذض اا األة وةبحا وترلةيال بيةرأ  Perryفةي كتابةه

النظرية العامة للقيمة( ،)3عن ما وبه قيمة أ وي في الرياة به ف البماية الذأ ء
يصبح

فا حقيقيا إء إلا صوب إليه فعال ح البماةا
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مةةال جةةل ةةذا كةةا لزام ةا علينةةا

نكتشةةأ العال قةةة الواقعيةةة اا وضةةوعية بةةين

القةةوانين ال ا ليةةة لعمليةةة اإلنجةةاز الفكةةرأ ف بةةين القةةوانين العامةةة لربكةةة الواقةةع

اءجتمةةاعي ،إ كنةةةا جةةةاشيال فةةي معالجةةةة التتةةةابع الرمةةا أ فةةي مباحةةل الريةةاة
البشةةرية وفةةي اسةةتكناض حقيقةةة القةةيم الروحيةةة التةةي مةةا تةةزال قةةاش ة ،بةةب،م كةةل

وةةي ،على تر ية موقةةأ كلةةي وةةمولي ،يةةب مب ة

بمةةا نفةةاض العلةةم مةةال نظر يةةات

يالية و مية ،و،يب متهي ب مما ثبتته الترا ب مال الرقالق العصرية الواقعيةة ،سةوا

تناولنا القيم الروحية ماتقلة على حة ة ،م متباب ةة مةع القةيم اليقافيةة ،م من لقةة

مةةال كةةال مفهوميهةةا اا تة ا لين إلبةةباز قيمةةة اإل ناةةا فةةي لاتةةه ،و قيمةةة الاةةالم فةةي
حياتةةه ،و قيمةةة الةةزمال الةةذأ يتفاعةةل معةةه ،و قيمةةة الرق ة ع العامةةة والرر يةةات التةةي

يب،ب في صونها ،و قيمة النظام الذأ ي مع له ،و قيمةة العة ل الةذأ يشةكو مةال

فق انه ،و قيمة العقل الواعي الذأ ء ينفصل ب ا عال يبيعته الوج انية ال ا ليةا
 -3إ يب معملة القيم الروحية على ذا الشةكل فبهةذض الصةيغة يتةيح لنةا

نبص بابعة م تلأ التغيبات اا تعاقبة اا ذ لة في اا ي ا الترريبي ،عن ما بة ت
ذض التغيبات تشكم في قيمة اا عا ف اإل ناانية كلهةا مةال شف اسةتءنا  ،فبة ت

بشكل اص تهز المميب ال يني لتاأله يعنأت كيأ اا ايب ،و إلى يال اا صيب؟!

و يةا مةةا كانةا إجابتنةةا الف يةةة عةال تلةةم التاةاؤءت فةةال منةةاص لنةا ،لوضةةع ةةذض

األمة ة كله ةةا ف ةةي إيا ةةا الص ةةحيح ،م ةةال تا ةةلي األض ةةوا عل ةةى حقيقت ةةي العلةةةم

والتكنولوجيةةا ،اسةةتنتاجا للموقةةأ الةةذأ تقفةةه كةةل حقيقةةة منهمةةا ،وللقةةيم الفعليةةة
الكامنة فةي كةل منهمةا ،وللقةيم التةي حايةا اإل ناةا بظةال ل مةال الكبامةة عةال

يريقهما ،فعلى ذا األساس وح ض يرق لنا

نقيم موازنة بين موقفين ،يتو م تا ة

نهما متعاشيا وء ع ا  ،فيظال تا ة ب ى نهما متالقيا وء لقا اا
فيبة و ننةا مهمةةا نتعمةق فةي البحةةث والتنقيةب فةي ب ة

والقواميس ،فلال نج في وي منهةا

اا عرمةات واا وسةةوعات

العلةم ةو «اا علومةات» وء

التكنولوجيةا
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ي «األجهزة واآل ءت» ،بل الذأ نج ض مع العلمةا والبةاحيين

العلةم عمليةة لةق

في األساس ( ، )5و نه بتعبيب آ ب قيمة مال قيم الرياة تر ش بها اا نةا

اا وصةلة «إلةى

الكشأ ال قيق العميق عال يوا اإل ناا  ،و وضاع اا اشة ،ونواميس الوجةوش» ()4ا

ونج مال نرو آ ب

التكنولوجيا ،بفمل تشعبها عال العلم بال ج ال ،ي األ ب ى

عملية لق فةي األسةاس ،ء تز ية فةي شع إنجازاتهةا و كملهةا علةى قيمةة مةال قةيم
الرياة بوسايتها يتحقق اءبتكةا الة الم والصةناعة الفنيةة اا تواصةلة ألجهةزة وآءت

تزشاش يوما بع يوم تعقي ا وتبكيباا و ذا و الذأ يغرأ العلما بةرب

«التكنيةم»

بة«التكنولوجيا» إلش ةال الصةناعة الفنيةة اآل ليةة فةي وةم ل التنظةيم اإل ناةاني القةاش
وح ض على فهم «التكنيم» وتنميته والهيمنة عليه ()6ا
علةةى

التاةةا ع التكنولةةوجي  ،الةةذأ ةةو فةةي عصةةبنا عظةةم ثمةةبة مةةال ثمةةبات

العلم ،بب،م ما وفبض لإل ناا مال سباب الباحة والبفا ية ،ق سلبه في الوقا نفاه
عظم مزية تتيح له اإلفاشة مما ع اض ،عن ما صبفه بعنأ وقاوة عال قةيم الةرو ا

فنلا صح

اإل ناا حتى في النظبة العلمية ال الصة جز مال ذا الوجةوش ،فال بة

يصةةح يم ةا

التعةةا ا اا تةةو م ةةو بةةين إناةةا العصةةب الر ة يث وتكنولوجيةةا

العصب الر يث ،وليس بين قيم العلم وقيم ال يالا

ولو سلمنا ج ء بانفصام العالقة بين اإل ناا والرو  ،فما نشةأ ةذا اءنفصةام إء

مةال قاةوة اإلجحةةاف برةق «اإل ناةةانيات» ،ومةال ويةأة الهرةةوم عليهةا ،واءسةةت فاف
بهات ففي الوقا الذأ نج ال بيعة اإل ناانية تقةاوم التغييةب وتأبةاض ،وتب ةب اا اةتقبل

وت شةةاض ،وتتماةةم باا اضةةي وتبضةةاض ،كمةةا يقة ل وةةانكس  Shanksفةةي كتابةةه

ال ريأ اا بت ع ( ،)2نالحظ في اا ية ا التكنولةوجي مة ع األشب وةعبا ونيةبا،

و مةةة ع الفلاةةةةفة تةةةةأمال وفكةةةةبا ،ألكءةةةب الرياضةةةيات «الاةةةيبناتيكية» صةةةع بة
وتعقي اا

للم ما ناتنتره على األقل مال محاضبتين وهيبتين ،إح ا ما للايب بيتةب مة ف
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عال «العلم واألشب» ()8ا واأل ب ى لقا ا اللة ش سةنوفي جامعةة كمبةبشج عمةا سةماض
«باليقافتين» ( ،)9اميا بهذا إلى «اليقافة التقلي ية» و «اإل ناةانية» و«اليقافةة الرقيقيةة»
و «العملية التكنولوجية»ا

 -5وكةةل اا رةةاوءت لتمةةييق الهةةوة بةةين تينةةم اليقافتين،ومنهةةا محاولةةة نلا ة

األستال في جامعة اكاف ش حين ص

كتابه ل العلةم وسةيلة ام ،ايةة؟( ،)10قة

بةةا ت بال يبةةة واإل فةةاع ،ألنهةةا اتاةةما بةةالتحيز الظةةا ب لليقافةةة التكنولوجيةةة علةةى

حااب اليقافة اإل ناانية ،بالراحها على يبع منا

التعلةيم كلهةا بال ةابع العلمةي

(البحا) ،واستغنالها الكلي عال جميع «التأمالت» األشبية والفلافيةا

و إزا ةذا الغلةةو البةةالغ حة ا مةةال الغةةرف ء ي ةةاع ،اا تعةالي بةةالقيم العلميةةة «البحتةةة»

وح ا ،الهاائ بكةل مةا عة ا ا ،لةم يكةال بة مةال

تنشةأ ش اسةات كءةب اعتة اء

واتزانةا ،و قةةبب إلةةى وضةةع «القةةيم اا تقابلةةة» فةةي نصةةابها الصةةحيحا وفةةي يليعةةة تلةةم
ال اسةةات جةةا كتةةاب ابانيةةانو عةةال مفا قةةات التكنيةةم( )11يت ةذ موقفةةا إيجابيةةا

وس ا ،ء يم م جانبا على حااب جانب آ ب ،فال و ية عو إلةى ايةبا التكنيةم،

وء و إلى إ،فال «اإل ناانيات» يميلا
يب ى بانيانو

لكنهةةا مةةا لبيةةا

اإل ناا ا تر ع اآل ءت للوفا براجاته ،وللاي بة بها على اا اشة،
تمةةبشت عليةةه بعة

كانا وسيلة ،وما كا لةه مةع للةم

كانةةا اضةةعة له،وصةةا ت ،ايةةة بعة

ي بحهةا ،بةل العةالج الوحية الفعةال لةذلم

كله « و التقبل الواضح التةام لكةل مةا ةو تكنيةم علةى مةا ةو عليةه ومةا ينبغةي
يكة

عليةةه ،إل لةةال يةةتم إصةةال التكنيةةم إء بالتكنيةةم نفاةةه» ،و ةةذا ء يعنةةي مةةال

الناحية الفنية

للتكنيم عقال قاش ا على تق يب كل وي وتبتيبه ،بل األ قبب إلى

حقيقة التكنيم نه يوجه اإل ناا نرو الكمية والتكتل واءمت اش ،فيرب ه بت ا ج

اا اشة  exterioniteحاصبا في ذا الت ا ج كل ياقاته ،حاجزا إياض عال التأمل مال
شا ل لاته ،مرانبا ل بيعته الرقة« ،القالمة مب و ساسا على القيم الروحية» ()17ا
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 -4ء مناص إلا لإل ناةا مةال مةريال يتكةامال وء يتعا ضةا ت حة ما يبيعتةه

الروحية األساسية التي ء يج ز له التفةري

بهةا،و إء ضةاع نفاةه واآل لةة التةي صةنعها

واسةتع للهيمنةة عليهةةا،واآل ب اآل لةة نفاةةها التةي مةا تةةزال تفية ض وتياةةب فا يتةه بةةب،م

مااولها ،وما كا لإل ناا

يع تلم اآل لة ل اع اله ،وء

يع ا سببا مباوبا

و ،يب مباوب فةي انرال لةه الروحياولكةي يةتم التناسةق بةين ةذيال األمةريال ،ينبغةي

لإل ناا

يت ل ى عال تو مه الق ة ،بروحيته وح ا ،على اءن وا شا ةل الشةع

على لاته« ،أل الر وحية الرقة فعالة إ يجابية ،ء تزش أ العالم وء ت ا جه ،بل تنفةتح
عليه ،وتأ ذ منه وتع يه» ()13ا
ولئن كا

ذا اا فكب الغربي ابانيانو لم يبلغ ،و و في فج إعرابه بتكنولوجيا

العصب الر يث ،ح التقليل مال مية القيم اإل ناانية ،والقيم الروحيةة بالةذات ،فمةا

مص اإلصبا على تو م التعا ا اا اتمب بين قيم العلم وقيم ال يال ،و بةين عمليةة
ال لق التكنولوجي ويالقة اءنفتا الروحي؟

لعلنا نعيب على اإلجابة اا ن قية عال ذا التااؤل في كتاب الشبح في اآل لة The

 ghost in the Machineللكاتب الشةهيب آ ثبكياةتلب  Arthur Koestlerالةذأ يقة

قصةة سة

ية عةال تةةاجب وةةبقي سةالج لةةم يكةال يجية العة والراةاب ،ثةةم وجة

نفاه لات صةبا مةام محةل تجةا أ ضة م مةزوش بأحة ا األجهةزة العريبةة إء فةي

عمليات الجمع الباي ة ،وكةذلم فعةل بنةاؤض و حفةاشض و حفةاش حفةاشض مةال بعة ض

على توالي األحقاب واألجيال ،إء نهم اسةتب لوا المةبب بةالجمع ،و حةراوا وةيئا مةال

التق م في ممما الرااب ()15ا

إ ،ايةةة الكاتةةب مةةال ف ا ةةذض األس ة

ة معروفةةة واضةةحةت فهةةي تةةوحي بةةأ

اإل ناا الشبقي ،و إ اوش بأح ا األجهزة واآل ءت ،عاجز عال استعمالها ،و و وة

عرةةزا عةةال ا تةةباع ميالهةةا ( ،)14لوقوعةةه ترةةا سةةي بة ال ة يال ،الةةذأ يغر يةةه بةةالبالشة
والت لأ والجموش ،فينفبض مال كل تغييب ج ي ا
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 -6وحين يةذكب الة يال فةي الشةرع يفتةبا

الامافية ،إل كانا ذض البقعة مال العالم مهب

يشةمل جميةع األشيةا  ،وء سةيما

الوحي وماتقب البساءت ،ولكال

الغةةربييال ء يةةذكرف ال ة يال فةةي الشةةرع إء فيقص ة ف بةةه اإلسةةالم ،و اصةةة فةةي

معبا اءنتقةاش واءتهةاما ولةو عبفةوا باة

البة يهيات عةال القةيم اإلسةالمية ألقةروا

بأنها وح ا ،مال بين القيم الروحية ،تمتةاز بالواقعيةة اإليجابيةة فةي مواجهتهةا للقةيم

العلمية والتكنولوجية ،وإل نجازاتها العملية ،وللم مال اوايا ثالات
ةة اء لتقا معها ساساا

ب ةة التحبا باتجا ها ،الباا
جة ةة الر مال

ب ا حياناا

 -2بشأ الزافية األولى ثمة حقالق كءيبة نعبا فيما يلةي ا ةا كةا منهةا وثةق

ا تبايا بالقيم اإلسالميةت

الرقيقةةة األولةةىت العلةةم بوصةةفه كمةةا وضةةحنا فةةي ماةةتهل البحةةث يريقةةة و
يال َآم هنةوا مة ه
منهاجةا ةو قيمةةة ساسةية فةةي اإلسةالما قةال تعةالىت َ يب َفةع ا ه
هلل َالةةذ َ
ةنكم
َ َ ه
يال هوتوا العل َم َش َ َجات ا
َوالذ
ه َ َ َ َ َ َ َه َ َ َ َ َ َ
يال ء َيعل همة  ا ومةال ال ةأ حصةب
وقالت  قل ل ياةت أ الةذيال يعلمة والةذ

«العلم» نا في التفقه بأحكام ال يال،ا ا ف ش مال اآليةات واألحاشيةث ال الةة علةى

العلم اا لوب و قواع اا نه اا وصلة نظريا وعمليا ،تأمليا وتجريبيا ،إلةى الكشةأ
ال قيق العميق ،عال يوا اإل ناا  ،و وضاع اا اشة ،ونواميس الوجوشا
وقبل

نتنافل ذا بشي مةال التفصةيل ،ليةق بنةا اء نناةى ،ابةبازا لقيمةة العلةم

األساسية وفاقةا ا ةا لكبنةاض ،فل مةا نةزل مةال القةبآ اوةتمل علةى إوةاشة هةا بة
بةالقلم ،وسةيلة ال ةرفج مةال الجهةل إلةةى اا عبفةة اا لقةة بأوسةع معانيهةات  اق َةب باسةةم
َ
َ
َ
َ
َ
ََ
َ
ََ ََ
ه
َ ب َم الذأ ل َق ،ل َق اإل ناا مال َعلق ،اق َب َف َ ب َم األك َب هم ،الذأ َعل َم بةالقلمَ ،عل َةم
َ
َ
اإل ناا َما لم َيعلم ا
_______________________________
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واستنتاجنا

العلم اا قصوش في ذا اا قةام م لةق كةل اإليةالع ،وةامل كةل

الشم ل ،ء يقية ض قية  ،وء يرة ض حة  ،و نةه قابةل باسةتمبا للتقة م والز يةاشة والتغييةب

والت ة يب ،لةةيس مةةبشض إلةةى الفهةةم الش صةةي الةةذأ قة ي

ال

ةة ،وقة يصةةيب ،بةةل إلةةى

اب القبآني الصريح ،في ميل قوله تعالىت وقل ب زشني علماا فمال الواضح
التن يال في لفظ «علما» يوحي باءستغباع والشم ل ،حتى

كما قال ل البيا ،

لك ةةأ اإل نا ةةا ف ةةي كةةةل زم ةةا ومك ةةا  ،ي ال ةةب ،و ب ةةاألحب ى ي ال ةةب نفا ةةه،
باءستزاشة مال كل علم يابب به ،وا الوجةوش ،بةال حة وش وء قيةوشا ومعنةى للةم

مايبة العلم لال تتوقأ ب ا حتى تقتحم كل مره لا

اإل ناةةا العاقةةل  Homo Sapiensمةةبت عليةةه عشةةبات

 -8وعن ة ما نتةةذكب

األ لةةوف مةةال الاةةنين واألحقةةاب ،و ةةو فةةي تربكةةه الب ةةي اا مةةني يتأمةةل في يةةل
التأمل في نفاه وفي الك

مال حوله ،حتى است اع

يكتشأ ق ته «العقلية»

اا جهزة بأض م ال اقات ،نم ب إلى اءعتباف ،ونرال نقأ بجانب اإلسالم ،بقيمة
للعلةةم ساسةةية ماةةتن ة فةةي منهريتهةةا اا تكاملةةة إلةةى «التأمليةةة» le contemplatif

النظر يةةة اا تق مةةة زمن ةا قبةةل اسةةتناش ا إلةةى الترربيةةة  experienceالت بيقيةةة اا تةةأ بة

حصوء ،فما كا لشي مال العلوم الت بيقية العملية

مال اءفتباضات والتأمالت ال وال ،عبب القرف واألجيالا
وفي ضو ذا اا قياس ،يمكننا

نالحظ

يبصةب النة إء بعة سلاةلة

القبآ  ،بمن قةه الوجة اني البةالغ

التأثيب ،و إ تجافى عال ال ريقة اا ن قية اا باوبة في اءست ء ل ،ي عو فل ما ي عو

إلةةى اسةةةت

ام ال اقةةة «الفكر يةةة» لةة ى تقر يةةب الةة ءلل «العقليةةة» و إيةةةباش الررةة

والببا ين على حقالق الك
 – 9وت صةةي

القةةبآ

والرياةا

ةةذا األسةةلوب اءسةةت ء لي النظةةرأ التةةأملي بتلةةم العنايةةة

الظةا بة ،قة تبتبةا عليةه احكةام وةبعية تناولةا العقية ة اإلسةالمية فةي الصةميم،

حتةةى فة

اا تكلم ة

إيمةا اا قلة  ،و وجبةةوا معبفةةة اهلل بالعقةةل ء بالشةةر ع ،ف وى

__________________________________
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عنهم ابال حزم الظا رأ قولهم الصريحت «ء يك
و،ني عال البيا

مالما إء مال است ل» ()16ا

اا تكلمين ما ات ذوا ذا اا وقأ إء تةأثبا بةالقبآ واسةتلهاما

ا عانيه ،ففيه ن ا متواصل إلى ايبا التقلي  ،ونبةذ العقالة اا توا ثةة عةال حقةالق ةذا
َ
َ
َ َ َ َهه َ ه َ َ ََ ه َ ه
َ َ
هلل قالوا َبل َنتب هع َما لفي َنةا َعليةه
الوجوش ،كقوله تعالىت  و إلا قيل لهم اتبعوا ما نز ل ا
َ
َ
َ
َ
َ ه َ
ه
ه
َآبا َنا َ َو َلو َ
كا َ َآباؤ ه م ء َيعقل َ ويئا َوء َيه َت ه ف َ  ، وقولهت َ وء َتقأ َمةا لةي َس ل َةم
ه
به عل ٌم إ َ َ
ك هل ه ولئ َةم َ
الام َع َوال َب َص َب َوال هف َؤ َاش ه
كةا َ َعن هةه َماة وء ا ولقة بلةغ مة ى
بع مال للم ،حين وبه باألنعام ولئم الذيال ع لوا حواسهم وياقاتهم الفكريةت
َ َ
َ
َ
ه َ
َ َ
َه هه ٌ َ َ
وب ء َيفق هه َ ب َها َول ههم ع هي ٌن ء هيبص هر ف َ ب َها َول ههم آلا ٌ ء َيا َم هع َ ب َها ولئ َةم
 لهم ق ل
ه
َ
ه
َ َ
ه
َ
َ
كاأل ن َعام َبل ه م َضل ولئ َم ه هم الغافل َ  ا
 -10وتعزيزا لهذا األسلوب التةأملي فةي اءسةت ء ل ،شعةا القةبآ فةي آيةات كءيةبة

إل ةةى اس ةةت

ام اءس ةةتقبا  ،للفحةةة

الة ة قيق اا ا ةةتكنه لرقة ةالق األوةةةيا  ،كي ةةأ
ال لق ،كما

وج ت؟ ومم تبكبا؟ وكيأ ت ت؟ و إ للم ليص ع على ب
َ
ه
َ َ
َ َ
األ ا َف ه
كيأ َب َ ال ل َق )12( ميلما يص ع على
انظ هر وا
في قولهت  قل س هير وا في

هوا ب كونية في األ ا والفما  ،وفي الريوا والجماش ،كما في قوله في ةذض
كية َةأ ه ل َقةةا؟ َو إ َلةةى َ
اللوحةةة الشا ص ةة الريةةةتَ َ فة َةال َي هنظة هةر ف َ إلةةى اإلبةةل َ
الاة َةما
َ َ
َ
َ َ
َ َ
َ َ
كيأ هس َحا ا
كيأ هنص َبا؟ َو إلى األ ا
كيأ ه ف َعا؟ َو إلى الج َبال

و ةةذا التحريةةةم الةة الم لل اقةةةة العقليةةةة ،تةةأمال واسةةتقبا ،تلقةةي عليةةه حاشيةةث
َ
البس ل هال ء تزي ض انكشافا وجال ت فةنلا سةمع اا ؤمنة قولةه تعةالىتَ و ه َةو الةذأ
ََ َ َ َ َ
َ
ه
األ َا في س َةتة َ َيةام َو َ
كةا َ َعبو هةه َعلةى اا َ ةا  قبلةوا علةى النبةي
لق الا َماوات و
ياألونه عال ب اية العالم ،و إلا و يجيبهمت «كا اهلل ولم يكال وي معه او ،يبض،

وكا عبوه علةى اا ةا » ( )18فيعلةق علةى ةذا وةا العقية ة ال حافيةة موضةحا
فةةي الرة يث «إوةةا ة» إلةةى حاضةةب موجةةوش ومشةةهوش (و ةةو ةةذا الكة
جابهم النبي عال ب

ذا العالم اا وجوش ء عال جنس اا لوقات ،وقة

اا بلةةي) ،وقة

بةب م عةال

_______________________________
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لق الاماوات واأل ا ،فظهب

مقصةوشض إ بةا ض إيةا م ببة

الاةماوات واأل ا

وما بينهما،و ي اا لوقات التةي لقةا فةي سةتة يةام ،ء ابتة ا و لةق مةا لقةه اهلل
قبل للم»()19ا

و شنى ما ياتنب

مال للم ترريم شواعي النظةب إلةى

ثمةة موجةوشا قة كةا

قبةةل وجةةوش الكة  ،و فةةي عمليةةة ال لةةق نفاةةها تبتبةا فةةي الزمةةا  ،واسةةتمبا ا فةةي

الت

 ،وت جا في نشأة األجبام وتكاملها ،فما تم التك يال شفعة واح ة بص ة كاملةا

 -11ف بما ساغ لنا ا نج

التةةي ء وةةأ لهةةا بالة يال،

نا ،مال ،يب

نلرأ إلى محاوءت «التبريب» و«التوفيق»

ةةوة تمهي يةةة نرةةو إحكةةام الصةةلة بةةين «عمليةةة» النظةةبة

التأملية اءستقبالية و«عملية» اإل نجازات الترريبيةة الت بيقيةة ،وء سةيما إلا تابعنةا فةي
القيم الروحية اإلسةالمية تصة اتها لنشةأة الريةاة وت
وفاعليته في الك

ةا مةال جهةة ،ولة ف اإل ناةا

مال جهة ب ى ،بمبب مال الصيا،ة اا اشية التي لو محونا منها

تعابيب ا ال ينية «اا رمة» لتو منا نها علمية «برتة»ا

وف يمةةا يتعلةةق بنشةةأة الريةةاة نةةذكب اآل  ،علةةى سةةبيل اا يةةال ء الرصةةب،

عواا هةةا

اا اةةماة فةةي القةةبآ «بالعةةاا ين» لةةم تبلةةغ كمالهةةا إء بالت ة ي  ،بةةب،م تشةةابه ماشتهةةا

األولية ،سوا كانا «اا ا » لألحيا  ،م «ال

ا » لألجباما ومةال ال ر يةأ

وةا

العقي ة ال حافية ،ا ا علق علةى قولةه تعةالىت الرمة هلل ب العةاا ين  توقةأ عنة

كلمةةة « ب» لياةةت رج مةةال معانيهةةا فةةي نهايةةة اا ةةاف «التربيةةة» و ي ،كمةةا قةةال،

« تبليغ الشي كماله بالت ي » ()70ا

 -17ووبيه بهذا ،مةال زاف يةة التعبيةب اا ةاشأ «اا رة » ،مةا وةا إليةه القةبآ مةال
صل الكالنةات كلهةا واحة ،مال حيةث تبكيبهةا الةذ أ مةال اوجةين اثنةينت َ ومةال
َ
َََ َ َ َ هَ
َ
ََ
ه َ
َ
كل َهةا ممةا هتنبة هةا األ ها
كةل وةي لق َنةا َا و َجةين ، هسةب َحا َ الةذأ لةق األا واج
َ َ َ
َ ه
َومةةال نفاةةهم َوممةةا ء َيعل همة َ  اومةةا نراةةبنا براجةةة إلةةى عق مقا نةةة بةةين الصةةيا،ة
ال ينيةة ومةا اكتشةفه العلةم الرة يث مةال تكة

كةل ل ة مةال الكتةرف فبروتة
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 ثقافتنا__________________________ 03



● صبحي الصالح

وانرال لها إلى كها ب موجبة وكها ب سالبةا

وان وا األجاةام اا اشيةة علةى تلةم الكهةا ب ،موجبةة وسةالبة ،ضةبب لةه القةبآ

ميال بالجبال التةي نتصة ا ثابتةة صةلبة مةع نهةا بمةا فيهةا مةال إوةعاعات وةبه وةي
َ
بالاحابت َ و َت َةب ى الج َبة َال َتر َا هةب َها َجامة َ ة َو َةي َت هم هةب َم َةب َ
الا َةحاب هصةن َع اهلل الةذأ
َ َ َ هَ َ
كل و ي  ا
تقال
وإ

ذض التعابيب اا اشية ،و إ التقا ساسا مع ما انتهى إليه العلم الر يث ح ل

نشأة الكالنات و صلها الواح  ،لم تبش في النصةوص ال ينيةة علةى نهةا «معلومةات»

مقصوشة لذاتها ،بل على نها وممات عبضا ضمال سياع معين،لغايات شينية منذ
الب اية ،بي نها وممات ،على قلتها،بالغة مال القوة مبلغا يوقظ العقل اإل نااني إلةى
اء لتةزام بالتفاةةيب العلمةي الصةةحيح ،اا اةتن إلةةى هةوا ب الكة
سبابها ومابباتها ،اا اتنب لنوامياها وسننهاا

نفاةها ،الةةباب

بةةين

 -13وميل ذا يقال يمةا فيمةا يعةبا للكالنةات مةال يةوا تتعاقةب عليهةا بعة

نشأتها ،إلى الر الذأ يمكننا معه

نق لت إ نظر يةة ال لةق Creation Continue

التي تبنا ا كل مال شيكةا ت()71ا وملبةبانش( ،)77ماةبوقة فةي القةبآ بقولةه تعةالىت
َ
َ
 لقةةا مةةال َبعة لةةق  ، وسةةيما إلا قب نةةا فةةي تعليةةق ابةةال حةةزم عليهةةا مةةا نصةةهت واهلل
هَ َ َ
َ
َ
تعالى الق لكل م ل ع في كةل وقةا ،قةال عزوجةلت  ثةم نشةأ َن هاض لقةا آ َةب
َ
َ
وقال تعالىت لقا مال َبع لق ، فصح نه في كل حين يريل اهلل تعالى حةوال
م لوقاته ،فهو لق ج ي  ،واهلل تعالى ي لق كل حين جميع العالم لقا ماةتأنفا

شف

يفنيه()73ا على ا نظرية ال لق اا اتمب ،و إ لم تبب في صل صيا،تها مةال

الت

 Evolutionبكل ما ياةوش ا مةال نةزفع هةا ب إلةى ماشيةة التعبيةب عةال الظةوا ب

الجانةةب التةةأملي او الفلاةةفي ،قة وجة ت (فيمةةا بعة ) امتة اش ا العلمةةي فةةي نظر يةةة

والرقالقا ومال العريب حقا

الصيا،ة القبآنية ميل إلى تأيي ا و اء لتقةا معهةا،

الفا ا ال اشعى عكس للم مال ،يب

يأتي ببب ا على شعواضا وما الزياشة فةي

_______________________________
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ال لةةق ،ل ة ى اءنتقةةال مةةال األشنةةى إلةةى األعلةةى ،إء تص ة شينةةي مناةةرم مةةع فكةةبة

الت  ،قالم في الكالنةات كلها،عل يهةا وسةفليها ،ملحةوي فيةه باسةتمبا نةه مةال
هلل َع َلى ه
صنع ال الع العليم ،كما قال تعالىت َ يز ي ه في ال َ لق َما َي َشا إ َ ا َ
كةل
َ
َ
وي ق ٌيبا
و جلى ما يك

إش اا ذا الت

إلا ما تعلق باإل ناا تعلقا مباوباافميلمةا

ةذا اإل ناةةا  ،مةال حيةةث ةو كةةالال ماشأ،قة جةةا اتمةة لالاةلة مةال اا لوقةةات
ٌ
شنةةى منةةه سةةبقته علةةى ةةذض األ ا ،كمةةا يشةةيب إلةةى للةةم لفةةظ  إنةةي َجاعةةل فةةي
َ
َ َ
األ ا ليفةةة كةةذلم انتهةةى اإل ناةةا إلةةى يةةوا بلةةغ فيهةةا كمالةةه فةةي إيةةا ض
َ َ ه َ
كةم ء َتب هجة َ هلل
النوعي ،متنقال مال ي إلى ي ،وحال إلى حالا قال تعالىتما ل
َ
َ
ين م َال ال ب لم َي ه
َو َقا اَ ،و َق َ َل َق ه
كم َ ي َوا ا وقالت َ ل َ َتى َع َلى اإل ناا ح ٌ
كال
َويئا َمذ ه
ك ا ا
 – 14ما ينا في قصة لق آشم ،مما له عالقة بما نرال فيهت

فق ف شت ذض القصة في القبآ بأساليب متنوعة ،في سياقات متع شة ،تلتقي
َ َ
جملةة وتفصةيال بصة ة تمييليةة مز يةةة وة ي ة اإليرةةا عنة ةةذض اآليةاتت َ و إل قةةال
َ َ َ ه َ
َ
ه
ٌ
َ هبة َةم لل َم َال ل َ
كةةة إنةةي َجاعةةل فةةي األ ا ليفةةة قةةالوا َتج َعةةل ف َيهةةا َمةةال هيفا ة ه ف َيهةةا
َ
َ َ
َ َ
َ َ َ
َ
َف َياف هم ال َما َو َنر هال هن َاب هح ب َرم َا َو هنق هس ل َم قال إني عل هم َما ء َتعل هم َ َ ،و َعل َةم
َ
َ
ه
هََ هَ َ َ َ ه َ َ َ َ َ َ َ َ َ ه
ه
ك هنةتم
كة فقال نبئوني بأس َما َ ؤء إ
َآش َم األس َما كلها ثم عبضهم على اا ال ل
َ َ
َصاشق َ
ينَ ،ق هالوا هسب َح َان َم َء عل َم َل َنا إ َء َما َع َلم َت َنا إ َن َم َ َ
نا ال َعل هيم ال َرك هيم ،قال َيا َآش هم
كم إني َ ع َل هم َ،ي َب َ
َ نبئ ههم ب َأس َمآلهم َف َل َما َ َنب َأ ه م ب َأس َمآلهم َق َال َ َلم َ هقل َل ه
الا َةم َاوات
َ َ
األ ا َو َ ع َل هم َمةا هتبة ه ف َ َو َمةا ه
ك هنةتم َتك هت همة َ ا و فل مةا نبةاش إلةى إبةبازض ةو للةم
و
التبكيز الواضح ة في ذا اا ق ةع القصةيب ة ة علةى قيمةة «العلةم» الةذأ تكةر لكةبض

ثمةةاني مةةبات ،بصةةيغ م تلفةةات ،بغيةةة اسةةت الص الرقيقةةة التاليةةةت إ اهلل العلةةيم
الركةةيم (علة َم آشم) مةةز ةةذا الجةةنس العظةةيم و بةةاض (األسةةما كلهةةا) بةةال اسةةتءنا ،
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َ
و ق َ هض حتى مات ة في ي البشرية األولى ةة على التصبف بكةل مةا يجة حولةه مةال
األويا  ،فبال اثة وشع ناله اا كبم ميل ذا اءستع اش ،ومال يعبف األسةما يعةبف

اا اةةميات ،مهمةةا ت تلةةأ م ة لوءتها بةةا تالف اللغةةات ،وتتن ة ع تبع ةا لتن ة ع األجيةةال

والرما اتا و إ في التعبيب «باألسةما » ألمةا ة علةى وجةوش ماةمياتها ،وء يةب نهةا
كلهةةا لةةةم تكةةال موجةةوشة فةةي يةة البشةةرية األولةةى ،و إنمةةا وجةة ت و « وجةة ت»

بالت ي مع تعاقب األيوا  ،و ذا يؤك

في تعلةيم آشم األسةما كلهةا تصةريرا

«ب اثة» بنيه معبفة واملة بكل الرقالق ،وفاعلية م لقة في كل اا ياشيال،وقة ة

ء ح لها على وضع اا ص لحات لكل ما يج ونه و يوج ونه مال صالة و إب اعا

به الجنس اآلشمي مال اا كانة العظمى ،وما كلأ حمله
وللم يوضح ما
ه
هسةلم زمامهةةا ،و يلقةةا ية ض فيهةةا ،يبنيهةةا
فةةي األ ا مةةال التبعةةات الكبةةب ى ،بعة
هفيراةةال البنةةا  ،فيجملهةةا فيز ي ة ا اينةةة فبه ةا ا ومةةال نةةا كةةا األج ة َ فةةي نهايةةة
َ
اا ةةاف باءسةةت الف فةةي ةةذا اا لكةةوت ،واأل ةةالع ،مهمةةا ياةةتب بةةه الغةةرف ،بةنبباز

مشةةيئة اهلل،فةةي ت ة يب الك ة وتنميةةة الرياةاافةةن لإل ناةةا مةةال قةةواض وياقاتةةه،
وموا به وملكاته  ،ا ا ياعفه بتحقيق همناض ،ما شام وحي اهلل يا ش اض()75ا
 – 16ونباش ثانيا إلى تأكي نا الراسةم

نبةأ اسةت الف آشم ول يتةه فةي األ ا،

وما ت لله مال ت ايب وحوا  ،بين اهلل وماللكته األببا  ،وما تعاقب بع ض مال سروش

اا اللكة آلشم إء إبليس ،ومال اسكا آشم فاوجه الجنة ثم ا بايهما و إبليس منها،

ليس وا شا ببمته إء م ش التمييل ،بأسلوب يكءب في لاا العبب كءبته في الوحي
والتنزيلا
َ
َ
ه ه
ه ه
َ
فةنلا تلونةةا قولةةه تعةالىت َ يةةو َم َنقة ل ل َج َهةةن َم َ ةةل امة َةتأل ت َو َتقة ل َ ةةل مةةال مز ية 

ش كنا مال صيغة الاؤال والجواب انها تمييل لاعة جهنم التي ء تميق مهما تكءةب
هَ
فواج ال ا لين فيها مال اا جبمين ،و إلا قب نا قولةه تعةالى الةذأ لكبنةاض آنفةات  ثةم
َ َ َ
ه َ ٌ ََ َ َ َ َ
اسة َةت َوى إلةةى َ
ةأل ا الت َيةةا َيوعةةا َ و َ
كب ةةا قال َتةةا َتي َنةةا
الاة َةما َو ة َةي ش ةةا فقةةال ل َهةةا ولة
_______________________________
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َيالع َ
ين استنترنا مال سلوب الت ايب والروا نةه ضةبب مةال التصة يب الشةا

الري ءنقياش الاةماوات واأل ا لربهةا ،واستاةالمها ل القهةا ،و مةوعها للنةواميس
التي نظمها عليهاا
و إلا صةةح

سةةلوب التمييةةل ،مقرونةا بالتشة ي

والت ييةةل ،ةةو األشاة اا فمةةلة

في القبآ ( ،)74ترريكا لة وافع التعقةل والتفكيةب ،فةال وةي يمكةال ا يرة ل نةا
شف ع

ذض القصةة ببمتهةا وا شة ةي يمةا مة ش التمييةل ،مةا شامةا الركمةة مةال

ف الها تبيا الرقالق ،على سبيل التقريب والتيايبا
 -12على

تقريب الرقالق «الترري ية» بهذا األسلوب التصة يرأ التش يصةي

ء ياتلزم ،بص ة حتمية،سلخ واقعيها عال «واقعيته» وء ،يبيها عال «،يبيته»ت فاعتبةا

«آشم» مزا للكالال البشرأ ء ينافي ما ك ض القبآ  ،والكتةب اا نزلةة قبلةه ،مةال
اهلل لق و

افتبا

«آشم» بالذات « لقا حقيقيا»،وجعله في حاةال تقة يم ،لكةال لةو

آشم «بالذات» ةةة ء بوصةفه مةزا ة ة للكةالال البشةرأ ة ة ةو « ليفةة اهلل» فةي

األ ا ،ءسةةتلزم للةةم افتةةباا «الواقعيةةة» ا ةةا لةةم يقةةع ولةةم يرصةةلت و ةةو احتمةةال

ياةةفم آشم ال ة ما ،مع نةةه «بذاتةةه» مةةا سةةفم شم ةا ،و ا يفا ة فةةي األ ا مةةع نةةه

«بش صةه ةو» مةةا عةاا فاةةاشا وء فاة نظامةا ،ولةم يقة

علينةا الةةوحي وةيئا مةةال

للم وء انتهينا إلى العلم به يقينةا و تةواتباا و ةذا افتةباا سةلبي فةي مقابلةة افتةباا

آ ةةب علةةى ص ة ة اإليجةةابت فلةةو احتملنةةا

اهلل علةةم آشم «بالةةذات» األسةةما كلهةةا

لعا ضةةنا من ةةق الواقةةع الةةذأ ء ياةةلم ألحة بعلةةم الشةةي قبةةل

«يقةةع» فيرصةةل و

«يوج »،فينبغي في ضو ذا اا قياس ء يعبف آشم «بالذات» إء ما لقه اهلل حولةه
مةةال األسةةما واا اةةميات فةةي ي ة البشةةرية األولةةى ،لكنةةه يعةةبف ة ةة بوصةةفه مةةز ةةذا

الجنس العظيم ةة كل ما «يج » و «يوجة » بالتة ي مةال حقةالق الكة

والريةاة،

مع تعاقب األيوا  ،فبهذا اا عنى البمزأ يص ع على آشم نه «الجنس اآلشمةي» ميلمةا
يصح لغة

نبمز إلى «القبيلة القبوية» باسةم جة ا األعلةى قةريش ،وعلةى «القبيلةة
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التميمية» باسم ج ا األعلى تميم ،فبهذا اا عنى البمزأ نفاه استااغ القبآ التعبيب
اا باوب عال «تعليم آشم األسما كلها» يافيا في ذا التعبيةب إية اع «الناةل اآلشمةي»

و «الجةةنس اآلشمةةي» اسةةتع اشا تام ةا للعلةةم بكةةل الرقةةالق ،وق ة ة ء ح ة لهةةا علةةى

اءكتشاف واء تباع ،وعلى وضع األسما واا صة لحات لكةل ج ية  ،فةي كةل

عصب وجيلا

ةةذنا بهةةذا األسةةلوب التص ة يرأ التش يصةةي ،اا اتاةةاغ فةةي لاةةا العةةبب
إ
استاة َ
ةةا،ته ف ةةي جمي ةةع لغ ةةات اإل نا ةةا  ،لةةةم يكةةةال إلا إ باجةةةا «لواقعي ةةة» آشم ع ةةال
«حقالق» لقه وتك ينه،واست الفه وتكريمةه ،واسةتع اشض وتعليمةه ،و إنمةا كةا
» إلةةى «البمةةز»،ومةةال «البمةةز» إلةةى «الناةةل»،ومةةال «الناةةل» إلةةى
انتقةةاء مةةال «الش ة
«الجنس»،وكا في الوقا نفاه انتقاء مال «القوة» إلى «الفعل» ،ومال «الفةبش» إلةى
«اا جم ع» بال تكلأ وء تصنع ،فبال ،بة في التم يه و محاولة «للتبريب»ا
 -18و إنا لنممي على ذا األسلوب البمزأ فيما تمةمنه اا ق ةع الةذأ نرةال فيةه
مال و ف الغيب التي لم ي بجها مال «،يبيتهةا» تشة ي شبةي ،وء تمييةل تقريبةي،
وء تص يب حي جميل ،سوا تناولا تلةم «الغيبيةات» ماللكةة اهلل يبيعةة و لقةا ،م
قةةةوء وفعةةةال ،م مةةةوعا ولء ،وس ةةوا وص ةةفا تل ةةم «الغيبي ةةات» لات اهلل كمةةةاء
وجةةةال ء ،م تنزيهةةةا و تق ياةةةا ،م حكمةةةة وعلمةةةات فاعتب ةةا اا اللك ةةة ق ةةوى في ةةة،
موجوشة ،يب مبلية ،عظيمة ال اقات،متع شة الوهالأ والفاعليات ،تنااب اناياب
الميا  ،وتنفذ في جوا ب األويا نفال الكهربا  ،ء ينافي ما ك ض القبآ  ،مص قا
ا ةةا بةةين ي يةةه مةةال كتةةب الةةوحي واإليمةةا مةةال اهلل لةةق «كالنةةات حيةةة» لق ةا
«حقيقي ةا» وسةةما ا «ماللكةةة» و لةةع عليهةةا صةةفة العبوشيةةة ،كمةةا فةةي قولةةه تع ةالىت
َ ه َ
َ و َج َع هلوا اا َ َال ل َ
ك َة َالةذ َ
ةاش الةبح َمال إ َناثةا ، ماشامةا العةوالم كلهةا ت مةع
يال ه ةم عب
للذأ لقها م ع العبي ا
وإ

ذا التص يب األشبي البمزأ ةة قبةل

ينتقةل باا اللكةة مةال عةالم الغيةب إلةى

التشبه بالقوى الكامنةة ال فيةة اا نبيةة فةي جةوا ب األوةيا ةةة قة ا تقةى بمةا فةي عةالم
_______________________________
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الشهاشة مال قوى حاية وياقات ماشية إلى تشبيهها «بال اللق» الرية ،وتش يصها
«الكالنةةات» اا تكلمةةة النايقةةة ،ال اوةةةعة المةةا عة ،التةةي ت لةةق فةةي

تشةة ي

تربكهةةا نرةةو مبةة عها عةةذب األ لرةةا ا ونظةةالبض فةةي القةةةبآ كءيةةبة ،ء موضةةع

لذكب ا اآل ا

 -19وق تعم نا اإليالة في ترليةل قصةة آشم ،ا ةا لهةا مةال ماةاس بجةو ب النظةبة

اإلسةةالمية العلميةةة مةةال األسةةاس ،فةةي موض ة ع
الروحية وحة ا» مةع نةه مةال قةوى الشةوا

يةةب يتةةو م انرصةةا ض فةةي «القةةيم

ة ة إلا مةا فهةم علةى مةا وضةحناض ة ة علةى

استاا،ة «القةيم اا اشيةة البحتةة» و إ ش اجهةا فةي حبكةة تناةيقية فرية ة نةاش ة اا يةال

ضمال إ يا الغيبيات التي ةي بة ف ا ،علةى الرقيقيةة ،محكمةة اء تبةاي بتكة يال
الك

علةى إبة ع نظةاما ومةا مةال يةب فةي نةه ء يتوقةع مةال كتةاب وحةي و ايةة

كالقبآ ة ا جةبش اءقةبا بعلميةة نظبتةه إلةى الكة

انفصاما تاما مال وحية التعبيب،و،يبية التص يب ،وء

إيالع الوضع اا اشأ إلى بع م اضا

والريةاة واإل ناةا ةةة

ينفصةم

ياتغرع كل اءستغباع ،في
نؤك

ولئن كانا ،ايتنا مال اإلسهاب في ذض القمية بالذات

لإل ناا

يبيعتينت إح ا ما مقي ة برواجز الزما واا كا  ،واأل ب ى منفلتة مةال كةل تلةم
القيةةوش فةةي عةةالم ،يةةب مةةاشأ ،و،يةةب محاةةوس ،إ ،ايتنةةا ةةذض لتن ة أ علةةى حقيقةةة

مهمة ج ا لعلها حرب الزافية في كل مةا نرةال فيةهت و ةي
اا مت از و مح

ةذا الكةالال البشةرأ

ذا الك  ،و مربش وع ض بم امة شف ض في ال الفة عال اهلل

ليهيئه لعمليات التغييب والت

يب ،فيم ض ب وافع الربكة والتأثيبا

وفةةي ةةذا اا جةةال يرةةس اإل ناةةا بكبامتةةه تتميةةل فةةي تا ة يبض كةةل مةةا فةةي

الك ة ا صةةلحته ومصةةلحة إ وتةةه البشةةب ،علةةى ح ة التعبيةةب القبآنةةي الةةذأ يق ة لت
َ
كم َما في َ
َ و َس َ َب َل ه
الا َم َاوات َو َما في األ ا َجميعا من هه ، فلم هياةتءال وةي مةال
ذا الك

الكبيب ،ء في األ ا اا هاش وح ا ،بل حتةى الاةماوات ومةا فيهةا ،مةال
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تكةةةةة جميعةةةةةا ماة ة ة بة له ةةةةذا الكة ةةةالال العريب،الة ةةةذأ كبمة ةةةه اهلل ك ةةةةل
َ
ََ
ََ
كبم َنا َبني َآش َم َو َح َمل َنا ه م في ال َبب َوال َبحةب َف َ َزق َنةا ه م م َةال ال ي َبةات
التكريمتَ ولق
َ ََ
َو َف َمل َنا ه م َع َلى َ
كءيب ممال لق َنا َتفميال ا
َ
ذا الكالال اا كبم،لل ء لة على تا يب الك كله له،
 -70ومال ال ريأ
ه
ه
و إ قية بقيةةوش الزمةةا واا كةا  ،قة نبةة ،فةي القةةبآ  ،نةةه سةيق ع بعة اا اةةافات

بأقصب األوقات ،و نه سيبكب يباع الاماوات ،يبقا عال يبق ،كما قال تعالىت
َ َ ه ه َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ
ك هبن َي َبقا َعال َي َبقا
 فال قام بالشفق ،والليل وما وسق ،والقمب إلا اتاق ،لتب

وق علق إمام اا فاريال ابال جريب ال برأ (اا توفى سنة  310ة ) على ذض اآليات

بروايات ع ة عال الصحابة والتابعين تفي

اا باشت سوف تبكب

ايها البشب سما

بع سما ( ،)76أل الاماوات في القبآ موصوفة بأنها سبع يباع،مهما ن تلةأ فةي
الكنه الرقيقي للاما  ،وفي م ى مماثلتها ا ا يعبب عنه «بالفما »ا
و يبف مال للم ا بع

اآليات القبآنية التي سةيقا إثباتةا لعرةز اإل ناةا مةام

ق ة ة اهلل ،ف بمةةا يم ةا (براةةب الظةةا ب) إثبات ةا لعرةةز ةةذا اإل ناةةا مةةام الظةةوا ب

الكونية ،لم تشتمل في نظب لكيا اا فاريال إء على الشق األفل ،و و مب يبيعي
في كتاب وحي وشيال،ا ما الشق الياني اا تعلق بما يجرأ فةي الكة

فأثبتةا تلةم

اآليات نفاها جواز ح وثه وترققه و إنجازض مهما يكال ا قا على ي اإل ناا ا
َ
األ ا َو َء في َ
مال للم قوله تعالىت َ و َما َ هنتم ب همعرز َ
الا َما  افق علق
يال في

عليهةةا اإلمةةام الةةبااأ فةةي تفاةةيبض بمةةا الصةةته إمكةةا تص ة وص ة ل اإل ناةةا إلةةى
الاما  ،ء تياش الفما  ،حين قالت «وما نتم بمعرزيال،يعني بالهبب و اليبات ،أ ء
ت بج

مال قبمة ق ة اهلل ،فال إعراز ء بالهروب وء باليباتااوق م تعالى األ ا

فيك

لهم صعوش في الاما »()72ا

علةةى الاةةما أل

و إلى الذيال يبم

ةةربهم اا مكةةال فةةي األ ا ،ثةةم إ فبضةةنا لهةةم ق ة ة ،يةةب للةةم،

ميالنا بمحاوءت التوفيق بين نصوص القبآ ومنرزات العلم
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●

قيم اإلسالم وقيم العلم

الر يث ،نوجه نظالب ذض التأفيالت التي ان وت عليها مؤلفات لمتنةا وعلمالنةا منةذ
جيال وقرف ،فهل كا ولئم األلمة يما منذ للم الرةين ،يرةاول

ميلنةا معشةب

اا عاصريال ،التوفيق بين قةيم العلةم وقةيم الة يال؟ او ةي نصةوص القةبآ  ،بكةل مةا
فيها مال قوة اإليرا  ،لهمتهم

يقولوا ما قالوض فيكتبوا ما كتبوض؟

َ
ومةةال ةةذا البةةاب نفاةةه تلةةم اآليةةة اا ذ لةةة فةةي سة ة البحمةةا ت َ يةةا َمعشة َةب الجةةال
َ
َ
َ ه ه َ ه ه
َواإل نس إ اس َت َ ع هتم َ َت هنف هةذوا مةال َ ق َ ةا َ
الا َةم َاوات َواأل ا فانفةذوا ء َتنفةذف َ إء
ب هاةةل َ ا  ، فظا ب ةةا تعريةةز الكالنةةات كلهةةا ،فباينهةةا تر ة أ تلةةم الكالنةةات
ءست باج كةل مةا لة يها مةال سةباب القةوة والاةل ا  ،ا راولةة النفةال ء مةال ق ةا

األ ا وح ا ،بل مال ق ا الاماوات يماا
 -71بةةل ليبة و لنةةا

فةةي قولةةه ء تنفةةذف إء باةةل ا  مةةال اإل،ةةبا باسةةت باج

القوى كءب مما فيه مال التحة أ ،وء سةيما ا ةا ترت يةه كلمةة«الاةل ا » اليةوم مةال

اءتصال «بالتكنولوجية» ،القالمة على الرياضيات واأل قام والراابا
فنتبا ميل ذض الاانرة تفوتنا شف

نذكب بما للتق يبات الكمية ال اضعة

للقيةةاس والع ة والراةةاب مةةال ميةةة فةةي القةةبآ

؟ لةةةيس إ،ةةبا بةةالتعمق فةةي شع
َ
َ
ذا الق ل القبآنيت  ه َو الذأ َج َعل
َش الاةن َ
ةاب َمةا َ َل َةق ا ه
ين َوالر َا َ
هلل

األ قام ،توصال إلى معبفة الك وهوا بض ،ميل
َ
الشم َس ض َيا َوال َق َم َب هن ا َو َق َ َ هض َم َناا َل ل َتع َل همةوا َعة َ
َ
َ
َلل َم إ َء بال َرق هي َفص هل َ
اآليات لقوم َيعل همة َ ا و لةيس مةال ال قةة بمكةا  ،ميةل ةذا
َ
َ
ه َ
كل وي م ها ف ؟ و لياا التق يبات
التعبيب عال نبات األ ات َ و َنبت َنا ف َيها مال
َ هَ َ
كةل وةي
الربانية كمية فزمنية وفق ما يات سابقات ،فةي ميةل قولةه تعةالىتإنةا
َََ
ََ
َ َ ََ هَ َ
َ
كل وي فق َ هض َتق يبا ا
لق َن هاض بق َ  وقولهو لق
لكي نة ا قيمةة اء تبةاي بةين ةذض الرقةالق التةي تبة و « وحيةة محمةة» ومةا

ياتكال فيها مةال حقةالق تكةاش يمةا تكة

«ماشيةة محمةة» ،علينةا نةتفهم اا ةباش

بالقة والتقة يب فةةي لاةةا العببايقة ل ابةةال حةةزمت «ومعنةةى القة فةةي اللغةةة العربيةةة
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التبتيةةب والرة الةةذأ ينتهةةي إليةةه الشةةي ا تقة لت قة الشةةي وحة شضا وقةةال تعةالىت
ََ
َ هَ َ
َ
كل وي لق َن هاض بق َ  يري تعالىت ببتبة وح ا فمعنى قمى وق ت حكةم
إنا
ف تب ،ومعنى القمةا والقة ت حكةم اهلل تعةالى فةي وةي برمة ض ولمةه ،فبكونةه

وتبتيبه على صفة كذا ،و إلى وقا كذا»()78ا
َ
و إلا ضفنا إلى للم قة َ اهلل نفاةه قة يتغيةب تبعةا لنشةاي اإل ناةا وفاعليتةه
َ َ
َ
َ َ َ َ
اهلل ء هيغية هةب َمةةا بقةةوم َحتةةى هيغية هةر وا َمةةا
فةةي الك ة والريةةاة ،كمةةا قةةال تع ةالىت  إ
َ ه
بأنفاةةهم ،وسةةعنا نتصة ضة امة الة ف اإل ناةةاني فةةي عمليةةات البنةةا والتعميةةب،
والتغييب والت يب ،سوا ص البشب في للم عما نجزوض في مية ا العلةوم ،م عمةا
حراوض مال سباب القوة والال ا ا وعن ما نتفق علةى

العلةم لةيس «اا علومةات»

بةةل «يريقةةة» و «منهةةاج» للكشةةأ ال ة قيق العميةةق عةةال حقةةالق الوجةةوش ،وعلةةى ا

التكنولوجيا لياا «األجهزة واآل ءت» بل «عمليةة لةق» فةي األسةاس لتنميةة الريةاة
واألحيةةا  ،ثةةةم نجةة القةةةيم اإلسةةالمية ةة ة مةةال ةةال ل نصوصةةها اا تمةةافبة ووةةروحها

اا تكاثبة ةةة ء تقأ عن ح  ،وء تري لإل ناا

يقأ عن ح في عمليات ال لةق

واإلب اع ،فال مناص لنا مال اءعتباف بمواكبة تلم القيم اإلسالمية لربكةة التقة م
العلمةةي والتكنولوجي،فبأنهةةا لةةم تناةةحب مةةال أ مية ا حتةةى اآل  ،فيبة و نهةةا لةةال
تناحب بع اآل  ،مهما يرشب اإل ناا في ع اش الكمية كالجماش والريوا ا

 -77كةةذا إلا التقةةا ،فةةي الزاف يةةة األولةةى ،قةةيم العلةةم مةةع قةةيم اإلسةةالم ،فةةي

األسةةاس ،امةةا الزاف يةةة اليانيةةة التةةي تتحةةبا فيهةةا القةةيم اإلسةةالمية ،الب ةا باتجةةاض العلةةم
والتكنولوجيا ،ففيها تالم التغييبات اا تنوعة التي ح ثتها اإل نجازات التكنولوجيةة

منذ ال ماينات مال القر الرالي،سوا انصبا على نمةاي الريةاة اءجتماعيةة ،م

ماةةا نظةةم الاياسةةة و صة ل اءقتصةةاش ،وء بة لإل سةةالم إزا ةةا مةةال تقة يم مةةا يةةباض

مناسةةةبا مةةال الرلةة ل،إلا ،ةةب الةة عاة إليةةه فةةي
العشريالا

يظةةةل مواكبةةةا لرمةةا ة القةةر

 -73اما الزافية اليالية التي ب ت قةيم اإلسةالم شف ةا ال ليعةي فةي ترة يها وش
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ب ةةا ،وسةةوف تةةزشاش مقاومةةة ةةذا ال ة يال لهةةا تبع ةا ءسةةتفحالها وتفشةةيها ،فتكةةاش

تنحص ةةب ف ةةي موج ةةة اإل لر ةةاش ،وجنة ة

بكبامةةة اإل ناةةا ا ومةةال ال بيعةةي

الج ةةنس ،وتمز ي ةةق الوجةةة ا  ،واءسةةةت فاف

يعلةةال اإلسةةالم حرب ةا ء ةةواشة فيهةةا علةةى تلةةم

الظوا ب اا مبة التي مةال وةأنها ة ة ولةو ا تكبةا باسةم العلةم ترةر ا مةال سةل انه ة ة

تجبش مال اإل ناانية كل إناا ( ،)79قبل

تعصأ بقيم الرو واألشيا ا

ما اإل لراش فأمبض واضح،والنظب اإلسالمية صريرة في

والتكنولوجي لال تزي الرياة إء تعقي ا بغيب يمأنينة اإليما ا
و ما جن

مواجهة التق م العلمي

الجنس ،و مةا ياةمى بةاءيروس  Erosالةذأ يرةافل كءيةرف ( ميةال

مبكة ة زض( ) Marcuse )30ا ير ةةر وض فيرقق ةةوا كةةةل نوازع ةةه شف حة ة وش وء قي ةةوش

لينفاوا عال نفاهم مال تال اآل لة واآل لية على اا جتمع الرة يث ،فةال يةب فةي

القيم اإلسالمية ة مهما تبلغ تعاليمها مال الصباحة الجناية ة ستقاومة بكل األساليب
لئال ي مب اا جتمعات ت ميباا

وللةةةم ا يةةةبا موقةةةأ اإلس ةةالم م ةةال تمز ي ةةق الوجةةة ا  ،واءسةةةت فاف بكبام ةةة

اإل ناةةا  ،اا قاومةةة الش ة ي ة العنيفةةة ،حتةةى ء يك ة

التق ة م العلمةةي والتكنولةةوجي

على حااب القيم اإل ناانية ،التي لوء ا ا ا كا العلم ،وء الرما ة ،وء كا في

الرياة وي مال اإلب اعا
مستقبلنا احلضاري
قبل

وقبل

نتح ا عال حما ة اا جتمع البشرأ في القر ال ةامس عشةب الهرةرأ،

نعبا تص اتنا وتوقعاتنا التي بها نرافل

نةةب ى لزامةةا علينةةا

ناتشأ ماتقبلنا الرما أ،

نرة ش مفهةةوم «الرمةةا ة» تر ية ا شقيقةةا نرتةةرز بةةه عةةال جميةةع

األ لفاي األ ب ى التي تؤشأ مؤشاض للو لة األولى ،كاا نية والعمبا والتعميبا

ولو تقصينا الشب اللغ أ للفةظ الرمةا ة فةي اا عرةم العربةي لوجة ناض مقصة ا
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علةةى اإلقامةةة فةةي الرمةةب()31ا وسةةنب ى

الرما ة بمفهومها الشامل البحيبا

ه
ةةذا اا عنةةى ش ةةل فةةي اا نيةةة منةةه فةةي

ولو ضفنا إلى ذا اا عنى اللغ أ اا عرمي م لوء اجتماعيا ناتقيه مال مق مة ابال

ل ف  ،لكانا الرما ة كما قال م

نا العربي الكبيب «،اية العمةبا  ،ونهايةة

لعمبض ،ومؤشية لفااشض»،ألنها في نظبض ء تز ية علةى «الفتةنن فةي التةبف ،واسةتراشة
حواله ،والكلأ بالصنالع التي تؤتق مال صنافه وسالب فنونه» ()37ا

ونرةال ،علةةى إعرابنةا بعال متنةةا ابةال لة ف  ،ء نشةايبض يةةه فةي «تصةةغيب» حرةةم

الرما ة ،وتمييق م ا ا،والركم القاسي علةى قيمةة نتالجهةا ،أل نةه لةم يأ ةذ فةي
حابانه إء جانبا واح ا مال جوانبهةا الاةلبية عنة ما بةالغ فةي إحايتهةا بةالتبف ،و،ةال

،لوا بعي ا في ص ما ينرم عال ذا التبف مال سي اآلثا اونرابه في ذا الشأ
ق

ل

بجو ب الرما ة عبضا مال عباضه

يلتصق بها تا ة فينفصةل عنهةا تةا ة

ب ى،فيبنيهةةا فيجملهةةا فينميهةةا حينةةا فيه ة مها فيشةةو ها فيقةةأ نما ةةا حينةةا آ ةةبت

فلةةيس التفةةنن فةةي كةةل نةةواع التةةبف والنعةةيم سةةببا حتميةةا كافيةةا وح ة ض إلفاةةاش
العمبا و إنها عمبض في جميع الظروف واألحوالا والرق فةي ةذا
ياف ب ل ض ن ع معين مال التبف الةب ي

ابةال لة ف

اا صةحوب بالتب ةل والكاةل والب الةة

ةذا
والفاق ،ويافةا ب لة ض فةي الوقةا نفاةه آيةات مةال القةبآ اا جية تؤكة
َ
َ َ
ه
الل مال التبف إلا تفاحش وازشاش انتهى بالعمبا الى ال ما ت َ و إلا َ ش َنا نهل َةم
َ
َ َ َ
َ
َ ه َ َ
ََ ه
قر َيةةةةة َمب َنةةةةا همت َبف َيهةةةةا فف َاةةةةقوا ف َيهةةةةا ف َحةةةةق َعلي َهةةةةا القةةةة ل فةةةة َ مب َنا َ ا َتةةةة ميبا،)33(
كم َ َلك َنا مال َقر َية َب َبت َمع َيش َت َها َفتل َم َم َااك هن ههم َلم هتا َ
َ و َ
كال مال َبع م
إ َء َقليال َو ه
ك َنا َنر هال ال َوا ث َ
ينا
وما مال يب في صحة ذا التص وسالمته ،بي نه ء يبتب ا تبايا وثيقا بمعنى

البفا ية والنعما واءزش ا الذأ يولة ض نشةاي البشةب وسةعيهم وحبكتهمافةنلا حةل

الكاةةل والجمةةوش محةةل النشةةاي والربكةةة انتفةةى اءسةةتقبا وانتفةةى كةةل معنةةى
_______________________________
32 ______________________________

ثقافتنا

●

قيم اإلسالم وقيم العلم

حما أ ،وصاحب التناق َ في ماتوى اإلنتاج تناق ٌ مماثل في ماتوى الذكا

البشرأا

ومال ال ريأ

ابال ل ف  ،بب،م قاوته في إبباز الجوانب الالبية في التةبف

واسة ةةةتراشة حوال ة ةةه والتفة ةةةنن فية ةةةه ،لةةةةةم يفتة ةةةه اإليمة ةةةا الة ةةةى جة ةةةانبين إيجة ةةةابييال

يكتنفانه ،ح ة ما اإل قةةبا بةةأ الرمةةا ة ،ايةةة العمةةبا  ،و،ايةةة الشةةي ةةي علةةى
نتالجه و سما ا،وعلى ذا يتم «التحميب» مال يريق «التعميب»ا و إلا انرصب مفهوم

«التحمةةةيب» فةةي اءنتقةةال مةةال الباشيةةة الةةى الراضةةةبة كمةةا نفهةةم اليةةوم مةةال لفةةظ
 ،Urbanismeفةةن مفهةةوم «التعميةةب» ة ة حتةةى فةةي نظةةب ابةةال ل ة ف ة ة وسةةع مةةال

ينحصةةب فةةي لاا الن ةةاع المةةيق ،بةةل يشةةمله ثةةم يترةةافزض فيز ية عليةةه ،مةةا شام ةةذا

التعميب كما قالت « و التااكال والتناال ة أ النةزفل اا شةتبا ة ة فةي مصةب و محلةة

لألنس بالعشيب واقتمةا الراجةات»()35ا واتاةاع ال ء لةة نةا ء يترلةى فةي سةكنى

الرواضب واألمصا التي تنتشب فيها اا نية عاشة  ( Civilisationذا مال كلمة civis

الالتينيةةة ال الةةة علةةى اا ةةوايال اا ة ني) بةةل ينكشةةأ فيمت ة فيتكامةةل فةةي يبيعةةة

العال قةةات القالمةةة علةةى األ نةةس بالعشةةيب واقتمةةا الراجةةات فةةي شا ةةل التبكيةةب

اءجتماعيا ولعل ذا ما يرمل علما نا اليوم ،محاكاة ءبال ل ف باألمس ،علةى
است

ام كلمة التعميب مباشفة للعمةبا  Urbanisationمةال ناحيةة ،فوسةيلة للم نيةة

مال ناحية ب ى()34ا وعن ما تك

الرما ة ،اية العمبا الذأ و يليعةة اا نيةة،

فاوا بع للم كا معنى الغاية نهاية الكمةال م ب ايةة الةنق
بي البقا البن أت

لكل مب إلا ما تم نقصا ه

 ،علةى حة قة ل

فال يغب ب يب العيش إناا ه

ذا و الجانب اإليجابي األفل في عبا ة ابال ل ف ا ما الجانةب اآل ةب فتةوحي

به فكبة «الكلأ بالصنالع» ،و ي فكبة تؤك قيام الرما ة علةى اا نيةة و إ

كانا ومل منها ،وقيام اا نية على العمبا الةذأ كةا وء يةزال وسةيلتها ،وقيةام
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العمبا على تن ع اء تصاص في الصنالع عن كل عملية «تعميب»ا

لكال ةذا التأفيةل الةذأ يةاب لنةا تبنيةه ء يةأل لنةا باعتمةاش موقةأ ابةال لة ف

جملةةة وتفصةةيال ،حتى فةةي جانبةةه الاةةلبي الةةذأ ء قبةةل لنةةا بجح ة ض و إنكةةا ضا فلةةم
يكال هب مال تر ي «الرما ة» تر ية ا كءةب شقةة فوضةوحا ،و وة تمةايزا وتفةبشا
عال كل مال م لوءت اا نية والتعميب والعمبا  ،فبص ة اصة عال م ل ل العمبا
الذأ يظل وسيلة للمرتمع اا ة ني ،بينمةا تكة
ي الغاية العليا مال للم العمبا ا
إ

ةةم وةةي فةةي ةةذا الص ة ش ةةو

ةذض الرمةا ة فةي قةى مراءتهةا

لفةةظ «الرمةةا ة» بمفهومةةه اءص ة الحي

العربةةةي الرةةة يث وةةةمل مةةةال األ لفةةةاي اليالثةةةة التةةةي لكبنا ةةةا ،يمةةةمها وء تمةةةمه،
فين ة أ عليهةةا فةةي حةةين ء تن ة أ ةةي عليةةهتفكل م نيةةة حمةةا ة ،وكةةل عمةةبا

حما ة ،وكل تعميب حما ة ،ولكةال الرمةا ة لياةا وةيئا واحة ا فقة

األويا اليالثة اا ت ا لة اا تشابكة()36ا

مةال تلةم

ولقة ة ك ةةا لتنة ة ع اا ةةة ا س اءجتماعي ةةة «واإلثنولوجي ةةة» ب ةةين فبناةةةية و ا اني ةةة

و نكلوسكا ةةونية ث ةةب ب ةةالغ ف ةةي ا يةةةاشة الل ةةبس والغم ةةوا لة ة ى تر ية ة اللفةةةظ
اءص الحي ال ال شف سواض على الرما ةت فنلا كا اءنكليز واألا ةا ي بقة

عل ةةى

 Culture=Kulturةةي الرم ةةا ة و  Civilizationةةي اا ني ةةة ( ،)32ف ةةن

الفبناةةييال ء يميةةزف بةةين اا ة لولين في لق ة

فياةةةت

م

عليهمةةا كليهمةةا لفةةظ ،civilisation

لفةةظ  Cultureا ةة ل ل «اليقافةةة» التةةي تنحصةةب عنةة م فةةي الن ةةاع

الفكرأ فق ()38ا
ولكةةي نك ة

فةةي منرةةاة مةةال تشةةابم التاةةميات ومةةا هتنشةةئه فةةي األل ةةا مةةال

الغمةةوا ،آثبنةةا اا ص ة لح اءنكليةةزأ األا ةةاني األكءةةب ت ة اوء فةةي اا باكةةز العلميةةة

العاا يةةة ،و إ كةةا قةةل شف انةةا علةةى لاةةنتنا وفةةي كتبنةةا اءجتماعيةةة واإلثنولوجيةةة

اا نقولةةةةة إلةةةةى العربيةةةةةا وعلةةةةى ةةةةذا ناةةةةمي الرمةةةةا ة « ،»cultureون ة ة عو التعمي ةةةب
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« »Urbanismeوالعمة ةةةةبا « »Urbanisationواا ني ة ةةةة « »Civisationاونم ة ةةةبب اآل

صةةفحا عةةال «اليقافةةة» ولةةو استاةةغنا مةةع الفبناةةييال تاةةميتها « »Cultureيمةةا بقرينةةة
الاةةياع الةةذأ يعةةين اا ةةباش منهةةا فيرصةةب ا فةةي عةةبف عصةةبنا فةةي مرةةال الع ةةا

الفكرأ وقمايا التربية والتعليم و نماي مال الفن

الجميلةا

ومعنةةى اإلقامةةة فةةي الرمةةب الةةذأ صةةب بةةه اا عرمي ة

العةةبب فةةي وةةب لفةةظ

الرما ة ليس بعي ا كل البع عال مفهوم ذض الرما ة ،لكنه فةي الوقةا نفاةه
مظهب باي

مال قل مظا ب ا وأنا ،فق تنشأ الرما ة في قةب ى صةغيبة إلا تةيح

لها اءستقبا واإلقامة ال المة فيهاا ما اإلقامة اا ؤقتةة فةي اا ة

والعواصةم واألمصةا

الرما ية القالمة ساسا علةى مةنه فرية ف و صةيل ،ونمة

مةال العةيش لةيس لةه

فمع نها كءب التصاقا باا نية ،ء «تشكل» عنصبا لاتيا جو ريا في مفهوم الرياة
مييل ،يتوا ثه بنا حما ة ما جيال عال جيلا

ولق كا للتاا ع «التكنولوجي» الرة يث ثةب بةالغ فةي الفصةل الراسةم بةين

مفهةةومي الرمةةا ة واا نيةةة ،فةةنلا كةةا العةةالم األنيرفيولةةوجي اءنكليةةزأ «تةةايل »

يبر ز في الرما ة فكةبة الشةم ل الكلةي ف يةب ى « نهةا الكةل اا عقة الةذأ يتمةمال
اا عبفة والعقي ة والفال ،واأل الع والقان

والتقالي  ،وكل الق ات التي يكتاةبها

اإلناةةا بوصةةفه عمةةوا فةةي مرتمةةع»( ،)39فةةن « وشوم» يكتفةةي مةةال اا نيةةة بةةنبباز
صوصيتها الجزلية في نما محة ش ا جتمةع معةين،مال ةال ل مزايةا مةس تنشةعب

عنها فرفع كءيبة()50ت

وءت اا نية ها بة تنشأ في اا

 ،أل حياة اا نية تاتلزم الت ص

والترمع في اا كا اا اللم لإلنشا ات اا اشيةا

في العمل

ثانيةةةةات الصةةةةناعة الفنيةةةةة  La techniqueضةةةرف ة حتميةةةة لتلبيةةةة حاجةةةات الريةةةاة

الر ييةا

ثاليات البحث العلمي و اا قياس األعلى للمكانة اءجتماعيةا
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ابعات الاعي اا تواصل للترمع و إقامة شولة و اله ف األساسا

اماات تنظيم الاياسة واءقتصاش على سس ف كالز علمية «تكنولوجية»ا

ولق يك

في وسعنا

فةةي ضةةو ةةذيال التحليلةةين ةةة

نات ل

مال تقابةل مصة لحي الرمةا ة واا نيةة ةةة

الرمةةا ة تةةباا مةةة ،تةةباكم فةةي اا اضةةي فيترة ش

بايباش ،فيزي ض التتابع الرما أ نما على نما  ،بفمةل قةان

القةبا واءقتةباا

وسنة األ ذ والع ا  ،و اا نية نظةام شولةة ،يقةوم علةى هةا بة اصة ناعية ءبة
َ
هَ
تأفل في َجلها اا رتوم ولو بع مباحةل يةوال مةال النمةا واءزش ةا ا ولةئن عبةب القةبآ

عةةال حتميةةة اا ةةوت «اا جتمعةةي» بانتهةةا األجةةل ،ووةةمل فةةي تعبيةةبض األمةةم فيمةةا وةةمل،
َ
َ ه َ
َ ه هَ َ ٌ َ َ
َ
كل مة َجل فنلا َجا َجل ههم ء َيا َتأ هر ف َ َس َاعة َوء َيا َةتق هم َ  ،مةا
فقالت ول
َ
ه
َ
َ
َتاب هق مال مة َجل َها َو َما َيا َتأ هر ف َ  ، فمال الواضح نا نه يقص األمة ء تباثها ،مةع

نه ضةمنا يقصة ال ولةة ونظامهةا ،واا ينةة و كانهةا ،والصةناعات و نمايهةا ،بة ليل
كةةوا مةةال َج َنةةات َو هع هي ة َ ،ف ها ه فع َو َم َقةةام َ
ك ةم َت َب ه
قولةةه فةةي س ة ة ال ة ا تَ 
كةةر يم،
َ
يالَ ،ف َمةةا َب َ
ينَ ،
َو َنع َمةةة َ
كة هةانوا ف َيهةةا َفةةاكه َ
كة َةذل َم َو َ ف َ ث َنا َ ةةا َقومةةا آ َ ةةر َ
كةةا َعلةةيه هم
َ َ
َ
األ ها َو َما َ
ك هانوا هم َنظر َ
يالا
الا َما و
ٌ
كةةل ةةذا فةةي مرةةال تءبيةةا اا ص ة لحات يكةةاش يقنعنةةا بةةأ اا نيةةة َمبتبةةة مةةال

مباتب الرما ة وص ة مةال صة

ا ،و ازش ةا الفنة

الصةناعية والعلةوم ال بيعيةة

والرياضيات الايببناتيكة  Cybernatiquesفي بل مال بل ا العالم الر يث مظهةب

مباوب مال مظا ب اا نية فيها،لكنه في الرما ة مظهب ،يب مباوب مةال مظا ب ةا،ء
ي ل فيها ش وء كليا إء إلا تناسق مع الص ة العايفية لق َيمها العليا ف وحها الفةذ

األصيلا

م ةةةال ن ةةةا ء نا ةةةت يع

نرك ةةةم عل ةةةى مظ ةةةا ب البق ةةةي الص ةةةناعي والتا ةةةا ع

«الكنولةةوجي» فةةي عصةةبنا الرةة يث بأنهةةا نمةة

حمةةا أ وةةامل لكةةةل اا جتمةةع

البشةةةرأ إء إلا قصةةة نا نهةةةا فةةةي الوقةةةا نفاةةةه جانةةةب ةةاص مةةال جوانةةب اا نيةةة
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الصناعية التي جعلا مال «اآل لة» مزا لرما ة القر ا
َ
فل َنفصل إلا مع «ماكيفب» بعبا ة حاسمة بةين اا نيةة والرمةا ة ،ولنؤكة معةه

« اا ني ةةة تتميةةةل ف ةةي الاياس ةةة واءقتص ةةاش و «التكنولوجي ةةا» ،عل ةةى ح ةةين تتميةةةل
الرما ة في الفنة

واآلشاب والة يانات واأل ةالع ،و اا نيةة ةي مةا ناةتعمل ،ما

الرما ة فهي ما نرال»()51ا ولنقر مع توماس ما  ،ف اتناو ،وكيايبلن  ،مال العلما

األا ةةةا  « ،الرم ةةةا ة ةةةي ال ةةةرو العميق ةةةة للمرتم ةةةع ،و اا ني ةةةة ةةةي اآل ليةةةةة

الصما »(!)57
ولنا بع

ذا

نتاا ل عال حما ة اا جتمع العصرأ بع

مال اليقافات والرما ات ،فبع

تفاعل فيها كءيةب

اجبت وتنقلا بين كءيب مال البل ا  ،فبع

مبت بكءيب مةال اا باحةل واأليةوا ت ةي مرةبش هةوا ب مةال اا نيةة Phenomenes de
 ، civilisationوليس لها ويةال محلةي ،وء تةبتب

ببنيةا اجتمةاعي معين،بةل تاةتعلي

ف ع القوميات  ،Supra nationalم ةي اليةوم حصةيلة األمةس ،و ةي فةي ةذا القةر

عصةةا ة اإلنتةةاج اا تواصةةل عبةةب القةةرف واألجيةةال ،و ةةي إلا بفمةةل اسةةتعاللها علةةى
البيئات واألجناس واألعباع ،حما ة عاا ية واملة لكل بني اإلناا ()53ا

لعل مال فمل األج بة عال كل ذض األسئلة ما شلى بةه اا ة ا الاة أ اا عاصةب

ال كت نة الة يال حةايوم فةي بريةه القةيم «لقةا الرمةا ات» الةذأ كتبةه ا جلةة
الجمعيةةة التا ي يةةة اا صةةرية عةةام )55(1969ت فلق ة ثبةةا ةةذا الباحةةث الجليةةل فاةةاش

النظر ي ةةة العبقي ةةة عل ةةى شع ةةوى نق ةةاوة الج ةةنس ،أ جةةةنس ك ةةا  ،و كة ة بالرر ةةة

والبب ا

حما ة عصبنا لياا حكبة اصة لعرع شف آ ب ،وء لبل شف آ ب،

بل ي مال إب اع جميع بني اإلناا !
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