
 

 

  

  



 :للعلم مؤلِّهة   العلمويَّة

 أخيرر  هو  احجر    وجدنا  فإذا  ،الحجر  نعبد  اكنَّ "  الجاهليَّة:  عن  العطاردي  رجاء  أبو  يقول

 فحلبناه  اةبالشَّ  جئنا ثم تراب، من جثوة جمعنا  احجر   نجد  لم  فإذا  اآلخر،  وأخذنا  ألقيناه  منه

 .(1)"به طفنا ثم عليه

 ينحتون كانوا حين ابقةالسَّ  األمم يف قبلهم كان بل- الجاهلية يف كان  الذي  المشهد  هذا

هررا ليصررنعوا واألشررجار األحجررار  األدوات اخررت   مرر  حررين كررلَّ  ريتكرررَّ  -أصررنامهم من

هرة  فصناعة  ،كثيرة  نماذج    لذلك  تجد  التاريخ  مر    على  بصرك  أمررت  وكيفما  واألصنام،  اآلل

هرو  اإلنسران   هرواألَّ  ،رائجة مهنة   صارت  واألديان  ،تطرول والقائمرة ،المطلقرة ةوالحريرَّ  وال

 فمرن  ي ه،لر    عرن  يحرارب  كل    :أصح    وبعبارة  لي ه،  على  ييغن    وكل    ،عونمبد    والمخرتعون

 التري األمرور تلرك أعظرم ومن ،العسكرية وربما ةالفكريَّ  الحروب قام ت   تلك أصنامهم  أجل  

ا  الغربي    لفكرا  اههألَّ   إلرى وانتقرل هذا يومنا حتى واستمرَّ  أليهالتَّ   ذلك  ىوتنام    الزمن  من  ردح 

 .التجريبي العلم :واإلس مي العربي   عالمنا

 دينيرا اعلمر    كان  سواء  ،إليه  اإلس م   ودعوة  اإلس م   يف  تهوأهميَّ   للعلم  نظيرللتَّ   هنا  لست  

 هأنرَّ   وبظنري  مسرلم،  غيرركران أو    مسرلم  مطَّلر  ،  علرى  تخفرى  ال  القضرية  تلرك  فرإنَّ   دنيويا،  أو

 مراوإنَّ   ر،المختصر    المقرال  هرذا  يف  برهنتجنَّ   تطويرل  د  مجررَّ   عليه  والتأكيد  ،ابحث    مشب   موضوع

 العلررم مرر  لتعامررليف ا نررةمعيَّ  منهجيررة علررى لوقررو الورقررة العلميررة ا المقصررود مررن هررذه

 إلره    إلرى  منره  ستفاد ي    علم    من  التجريبي  العلم  تحويل  على  القائمة  المنهجية  وهي  التجريبي،

  !ي عبد  من دون اهلل

 بدأ الغرب يف والدين  التجريبي  العلم  بين  الصراع  أنَّ   الدارسين  لد   معلوم   هو  مما  وإنَّ 

 عصرر  يف  بعرده  ومرا  عشرر    السراب   القررن    يف  وانتشر  واستعر  ،ر  عش    السادس    القرن  أواخر  منذ

 ائجنتررال رتغيررَّ  فقررد كرراد، أو النصررراي الكنسرريَّ  الرردين    ابتلرر   اطوفانرر   أصرربح حتررى ،النهضررة

 

 .(4376( أخرجه البخاري )1)



ا  واألحياء  والفيزياء  الفلك  يف  المبهرة  العلمية  هرذه  عرن  سرائدة  كانرت  التري  األفكار  من  كثير 

 الرذي  االنتصرار  تلرو  واالنتصرار  وضرراوته  الصراع  شدة  وم   الكنسية،  النصوص  يف  األمور

 الرذي  الغرول  هرو  أنره  يوم   بعد  ايوم    هيرون    دوهمؤي    بات  الكنسي  الموروث  على  العلم  يحققه

 إال وأخر   مي  قر    وال  جريبري،التَّ   برالعلم  إال  ثقرة    فر   األخرر ،  والمعرار   العلوم   كلَّ    يبتل  

 أصععب  عشععر  التاسععع    القرن  يف  العلم  انتصار  ذروة  ومع  التجريبي،  العلم  يمليها  التي  بالطريقة

ا العلم  .الو  ح   عنها يبغون ال عقيدة   منهجيته وصارت عبد،ي   إله 

 التجريبي  العلم بأنَّ  تقول التي  الفكرة  هبا:  وأعني  ،لةو  المتغ    العلموية  عن إذن  فالحديث

 وهرو  شريء،  كرل    إليره  ميحراك    الرذي  الوحيرد  العيار  وهو  الحقائق،  لكل  الوحيد  المصدر  هو

 أمرور كرل تفسرير علرى القرادر هو  هأنَّ   كما  الحياة،  مشك ت  لكل    إجابات  تقديم  على  القادر

 :هري  العلمويرة  :أعععم  وبعبععارة    اإلله،  عن  تغنينا  بطريقة  بعضب  بعضها  األشياء  وترابط  الكون

 يكشر   مرا  هرو  العلرم  فرإن  التجريبري،  العلم  إطار  خارج  اإلنسانية  المعرفة  م ابانعد  االعتقاد 

 وكي   ،الكون  نشأ  وكي   وفاته،  بعد  اإلنسان  تحلل  وكيفية  -تطوره  أو-  اإلنسان  خلق  عن

 افهيعر    بقوانين  رمسيَّ   الكون  أن دام   ما  الكون  لهذا  رالمدب    اإلله  عن  تغنينا  ذلك  ومعرفة  يسير،

  .(1)اد  جي   فهاويوظ   العلم

 برل  النظررة،  هبرذه  يقولرون  التجريبري  العلرم  علماء  كلَّ   أن  تعني  ال  العلموية  أن  إلى  هوينبَّ 

 .اليوم  الم حدة مهيتزعَّ  هبتوج   وإنما ،أنفسهم بالعلماء قيتعل   ال فاألمر وهنا،يرد   كثير منهم

 عليه التأكيد فقط يريدون ال به كونويتمسَّ  التجريبي بالعلم يحتجون الذين والم حدة

 ه،محلرَّ  يحرل    بحيرث  اإللره  عرن  بردي     جعله  يريدون  إنما  ،بمنجزاته  واالحتفاء  أهميته  وبيان

 يمكرن  وبره  شريء!  كرل    علرى  والقرادر  شريء،  كرل    عرن  والمجير   شريء،  لكرل    رالمفسر    فهو

هرد  يف  م 2006  عرام   يف  مرؤتمر  انعقرد"  ليرنك::  جرون  يقرول  اإلله،  عن  بالكلية  االستغناء  مع

 ،(والبقراء  طرقنوالم  والردين  العلرم  ..اإليمران  بعرد  ما)  بعنوان:  بكاليفورنيا  الجوال  يف  سالم

 

 .(433ينظر: املعجم الفلسفي، مراد وهبة، حرف العني )ص:   ( يف تعريف النزعة العلموية1)



 الردين؟ عن بدي    العلم سيض  ماذا الدين؟ هدم  العلم  على  هل  :أسئلة  ث ثة  أمامه  طرحت

 اإللحرراد  رواد  مررن ثينالمتحررد   ضررمن مررن وكرران إلرره؟ دون صررالحين نكررون أن يمكررن هررل

 امهمر    تمرالمرؤ  ساينتسرت  نيرو  مجلرة  واعترغت  ،واينرغ   وسرتيفن  دوكينرز  ريتشارد   الجديد

 عرن  اتقريرر    نتضمَّ   صدورها  على  اعام    خمسين  مرور  بمناسبة  لها  الخاصَّ   العدد   نأ  لدرجة

 الجديرد  اإللحراد   هرد   أنَّ   العنروان  هرذا  يكشر   ،(اإللععه  ععع   بدال  )  :عنوانه  بمقال  المؤتمر

 لري:  عنره،  برديل  بوض   بل  ،الكون  من  اإلله  وجود   بإلغاء  العلمنة  عملية  إتمام   ببساطة  لي:

 .(1)"بذلك يقوم  أن العلم على بل ،ببساطة آخر بشيء اإلله يستبدل أن المجتم  مهمة من

 عشرر  التاسر   القررن  عروالم  أكثرر  هبأنرَّ   الجديرد  نرويرالتَّ   سمواتَّ "  :باومر  فرانكلين  ويقول

 كامرل إليره ينظرر عنردما العلرم يمثرل فهو ته،قمَّ   لعلوميةا  مذه   بلغ  العالم  هذا  ففي  ،تفاؤال  

 بهععا جععا  والتععي الطبيعععة إلعع  النظععرة توأدَّ  ،زاهررر مسررتقبل وتحقيرق العررالم إلنقرراذ  البشررية

  .(2)"والدي  الميتافيزيقيا استبعاد إل  مادية تكون أن يلزم ال أنه م  بالرغم الجديد التنوير

 علرررى يقتصرررر ال العلرررم بنترررائج قرررةالث   يف اإلفررررا  أنَّ  ىعلررر" :ريشرررنبا  هرررانز ويقرررول

 جراليليو  عهد  من  تبدأ  التي  للفرتة  :أي  الحديث،  للعصر  ةعامَّ   سمة  أصبح  ماوإنَّ   ،الفيلسو 

هرا لرقخ   التري الفرتة  وهي  ،الحالي  وقتنا  إلى  العلرم لرد  برأنَّ  فاالعتقراد  الحرديث، العلرم في

 أو  فنيرة  معلومرات  إلرى  حاجة  يف  كان  إذا  المرء  على  ما  كل  بأن  :أي  ،سؤال  كل  على  اإلجابة

 احرد   االنتشرار مرن بلرغ قد الجواب ليجد العالم  يسأل  أن  هو  ما  مشكلة    يعاي  أو  امريض    كان

 وظيفرة  هبرا  وأعنري  ،الععدي   مهععامِّ   معع   األصل  يف  كانت  اجتماعية  بوظيفة  يضطلع  العلم  جعل

 .(3)"باهلل اإليمان محلَّ  بالعلم اإليمان حلَّ  كثيرة حاالت ففي ،القصو  ةالطمأنين كفالة

 

 .(36أمحد حسن )ص:  .م  :وعلَّق عليه هعَ نيد مغالطات منكري الدين، جََ جون لينكس يف تف .( أقوى براهني د1)
 .(13-12أمحد محدي حممود )ص:  .، ترجة: دورويب احلديث )القرن التاسع عشر(( الفكر األ2)
 .(51)ص:  ، ترجة: فؤاد زكرايالفلسفة العلمية( نشأة 3)



 والعلم الكنيسة بين الصراع يف الكغ  افصوله  تبلورت  عظيمة  ةسرديَّ   نتيجة  فالعلموية

 والقرول  بره  العررتا ا  وأ  الردين  ضردَّ   الم حردة  لرد   الهجروم   خرط  يهر  تأصبح  ثم  ،أوال  

 متقد   أوصلنا لقد" هكسلي: جوليان يقول اإلله، محلَّ  عندهم العلم فحلَّ   إله، إلى  بالحاجة

 العلوم   وطردته  الفائدة،  عديم  افرض    اإلله  فيه  أصبح  طور  إلى  النف:  وعلم  والمنطق  العلوم 

 ا، غامض   اعام   اأساس   أو سب  لأوَّ  د  مجرَّ  وأصبح  للكون،  رمدب    كحاكم  اختفى  حتى  ةالطبيعيَّ 

 إال  قيتحقرَّ   ال  الكروارث  منر   وأنَّ   باطلة،  عقيدة  السحر  أنَّ   إدراك  إلى  العلم  زيادة  تأدَّ   دقول

 االسرتغفار  وصر ة  القررابين  تقرديم  تصرح   التري  الدينيرة  الطقروس  وأنَّ   ،وتطبيقاتره  بالعلم

 .(2)"اإلنسان شؤون لمعالجة وحده اآلن يكفي العلم أنَّ " تيندال وير  ،(1)"المعنى عديمة

هرا طر    على نمر    كبيرة،  معرفية  أخطاء  حوت  التجريبي  للعلم  ةه  المأل    النظرية  وهذه  من

 ،اإلنسرانية  للمعرفرة  كمصردر  هوحرد    التجريبري  العلرم  على  االعتماد   إمكانية  عدم    ييجل    بما

هرا  رومنظر    للبشرية  كمنقذ    وال  يف  فيهععا  وقعععوا  التععي  األخطععا   بيععان  ويمكعع   أمورهرا،  كرل  يف  ل

 :(3)اآلتي

 وحده: يقوم ال ةالعلمويَّ  إله :أوال  

 كرل   حرل   علرى العلرم رةمقرد    عرن  التجريبري  برالعلم  نورالمتدث    الم حدة  ثيتحدَّ   حين

 للعلرم وال للمعمرل تخضر  ال نفسرها هرذه نظرريتهم أنَّ  يتناسرون وتفسريره الكرون يف شريء

 العلررم علررى متعاليررة قبليررة اتفرضرريَّ  علررى يقرروم  نفسرره التجريبرري العلررم وأنَّ  التجريبرري،

ا تخضرر  ولررم ،التجريبرري  ةالعقليررَّ  فالمبرراد  ،التجريبرري العلررم لقرروانين وال للمعمررل يومرر 

 عليره  ينبنري  اممرَّ هري    وغيرها  ةوالسببيَّ   الهوية  ومبدأ  النقيضين  جم   استحالة  مثل  ةيالضرور

 

سلللطان العملل ي  .د ،: ظاهرة نقد الدين يف الفكر الغريب احلديثبواسطة(، 222)ص:  ( اإلنسان يف العامل احلديث1)
(1 /437). 

 .(69لوحيد الدين خان )ص:  ،( الدين يف مواجهة العلم2)
ى، والللدين يللة، منهللا كتللا وحيللد الللدين خللان، محلل : اإلسلل م يت للد  ( هناك عدٌد من الكتللا اديللدة يف مناقشللة العلمو 3)

  .سلطان العم ي، ادزء األول  يف الفكر الغريب احلديث للدكتور  ظاهرة نقد الدينمنها كتاب: يف مواجهة العلم، و 



 مررن اواحررد   يبقررى التجريبرري للعلررم اإلنجررازات هررذه كررل فمرر  يبنيرره، وال التجريبرري العلررم

 ، ابعض   بعضه رويفس    ،ابعض    بعضه  ييقو    ،الكون هذا  يف  اهلل  أودعها  التي  المتكاملة  المنظومة

 .بعض على بعضه ويعتمد

 بررالعلم إليرره نصررل لررم أمررر   للمعرفررة األوحررد السرربيل هررو التجريبرري العلررم أنَّ  عرراءفاد  

 التري  النترائج  أنَّ   ادعراء  حترى  برل  ؛فحس   هذا  لي:  ها،نفس    تناقض  القاعدة  هذهف  ،التجريبي

هرا  ليتوصَّ   ا،معملير   يثبتروه لرم  أمرر    واألمراكن  األوقرات  جمير   يف  تعمرل  التجريبري  العلرم  إلي

 مر  ةد محردَّ  عينرات من نظرية  آراء  أو  علمية  قوانين  إلى  التوصل  يف  عندي  المشكلة  وليست

 العلرم  وليردة  ليسرت  نفسرها  الفكررة  أنَّ   المشركلة  لكرن  ،اسرتمرارها  هرو  األصرل  أنَّ   افرتاض

 علرى  التجريبري  العلم  يقوم   الو  العلوم،  كسائر  غيره  إلى  محتاج  التجريبي  فالعلم  ،التجريبي

 .نتائجه ليبني الطبيعي العالم خارج يذه  أن عليه يج  بل ،نفسه

 دليرل فرإنَّ  اإلنسرانية، المعرفرة حصرول يف  بره  غنىسرت  ي    ال  التجريبي  العلم  أنَّ   والخ صة

 ،بالشريء  الشريء  علرى  دليرل  فإنره  كان  إن  وهذا  ،التجريبي  والعلم  لالمعم    أنه  إما  القول  هذا

 .منهجهم فيبطل التجريبي العلم غير دليله يكون أن أو ،امنهجي   يستقيم وال

 :العلمية العقلية بالمنهجية المخل   االختزال ثاني ا:

هرم  التجريبري،  العلرم  يدخلره  قضري    أفق  يف  العلوم   لكل  باالختزال  مصابة  ةالعلمويَّ   قرد  ف

اعال   ألنفسهم ليصنعوا  الفسيح  العالم  تركوا  إال يعرفون وال ،خ له من إال يرون ال ،اق  ضي   م 

 البشررية،  المعرفيرة  المنظومرة  مرن  صرغير  جرزء  التجريبري  العلرم  األمر  واق   يف  بينما  ،قوانينه

 .شيء لكل   شامل   التجريبي العلم أنَّ  ينمعتقد   الدوغمائية من حالة يعيشون فالعلمويون

 الوجوديرة  األسرئلة  عرن  اإلجابرة  عرن  عاجز    أنه  نجد  فإننا  التجريبي  العلم  إلى  النظر  عند

 بصرورة اإلنسران يعيش كي  ماذا؟ل :عن ال ؟كي  :عن يجي   اغالب    فهو  لإلنسان،  الكغ 

 عرن  تمامرا  عراجز    لكنره  الفر ي؟  النظرام   يعمرل  كير   الجاذبيرة؟  قرانون  يعمرل  كي   ؟جيدة

 على  البشر  وجد  لماذا  األساس؟  من  الكون  دوج    لماذا  هنا؟  نعيش  نحن  لماذا  عن:  اإلجابة



 شريء  لكرل    فرإنَّ   ؛عجر   وال  التجريبي  العلم  يف  مفقودة  الغائية  ة؟الواعي    المدركة  الهيئة  هذه

 وذلك ؛األخ قية المعايير ووض  المعنى إنتاج عن عاجز   فهو ،افلكه يف يدور  التي  هحدود  

 ؛ توقرَّ   الميتافيزيقيا  إلى  تجاوزها  ما  متى  ،والطبيعة  التجربة  دائرة  ضمن  يعمل  هألنَّ   ببساطة

 علرى  الطبيعري  العلرم  مقردرة  وعدم   ،القضايا  هذه  يف  حكام األ  إصدار  اختصاصه  من  لي:  إذ 

 اختصراص  مرن  ليسرت  اهرأنَّ   يعنري  وإنمرا  ،موجرودة  غيرر  هاأنَّ   يعني  ال  الطبيعة  وراء  ما  اقتحام 

 ،نطولروجياأل  الحقرل  إلرى  مسرتند  باألساس  هو  يالماد    العلم  بل  فحس ،  التجريبي  العلم

 .هيلإ حاجته وعدم  عنه هد  تفر   أحدهم ي  ع  يد   أن الغرابة فمن ،عليه ويبني

اعال    بصرفتي"  هيوز:  يقول ا  مر  ا  أنكرر  لرن  تجريبير   أن  يمكرن  العلميرة  االكتشرافات  أنَّ   أبرد 

 ينالمهتم    جمي   وأنَّ   واألخ قيات،  المعرفة،  نظرية  الميتافيزيقيا،  على  مهمة  آثار  لها  يكون

 هوحرد    التجريبري  العلرم  برأنَّ   االدعراء  لكرن  علميرة،  معرفة  إلى  يحتاجون  الموضوعات  هبذه

هرا حصرر ال مشراكل يثيرر المجراالت هذه يف القديمة األسئلة عن اإلجابة على قادر  علرى .ل

مة  فإنَّ   العق نية  من  النقيض  مرا  شريئ ا  أن  علرى  العنيرد  اإلصررار  هري  للخرافرات  زةالممي    الس 

 مرن الكثير للعلموية  أنَّ   يبدو  المنظور  هذا  من  .األدلة  تدعمها  ال  قو   له  تميمة  أو  مصن    مثل

 صرحيح،  بشركل  جريرتأ    التري  ةالعلميَّ   األبحاث  م   هو  كما  الخرافة  م   المشرتكة  القواسم

هرا  تتجراوز  أسرئلة  بالفعرل  حرلَّ   قرد  التجريبري  العلرم  أنَّ   العلمويرة  تدعي  علرى  قردراا  بطبيعت

 فررإنَّ  اإلنسررانية السررذاجة مررن الطويررل اريخالتررَّ  يف القصررور أوجرره جميرر  بررين مررن. اإلجابررة

 التطوريرة  المعرفة  نظرية  إلى  الخيالي  الكونيات  علم  من-  المتنوعة  مظاهرها  بكل  العلموية

هرا  خطرورة؛  األكثرر  األفكار  بين  من  هاأنَّ   يبدو  -واألخ قيات  مختلر  شريء أهنرا عيتردَّ   ألن 

ا د  وغير  النطا   واس   التزام   على  حصلت  هاوألنَّ   ا،حق    عليه  هي  اعمَّ   تمام   اإلصرار  إنَّ   .منتق 

 العلرم  مصرداقية  تقرويض  إلرى  إال  ييؤد    لن  التجريبية  للعلوم   العالمية  الكفاءة  على  المستمر

 العلرم  قردرة  يف  كتشرك    التري  الجذريرة  الشركوك  زيرادة  هري  النهائيرة  تيجرةالنَّ   سرتكون  ،ككل



 إلرى  المررء  يترو   .اختصاصره  مجال  ضمن  المشروعة  األسئلة  حتى  معالجة  على  التجريبي

 .(1)"األخير الخرافة هذه ادعاءات لنقض الجديد التنوير

هرتهم  هواوجَّ   العلموية  زعةالنَّ   فأصحاب  كرل فيره واختزلروا ،التجريبري  العلرم  شرطر  وج

 الوجودية،  واألسئلة  والمباد   كاألخ    يةبالتجري  غير  القضايا  عن  نظرهم  فصرفوا  ،شيء

 تلرم    التري  المحرن  يف  لنرا  يقولره  مرا  لره  لي:  العلم  بأنَّ   نسم   ما  اكثير  "  :هوسرل  إدموند  يقول

 بالنسربة  ةالملحرَّ   األسرئلة  هري  تعترغ  التري  بالرذات  األسرئلة  تلرك  امبردئي    يقصري  هإنرَّ   بحياتنا،

 هرذا  بمعنرى  المتعلقرة  األسرئلة  مصريرية:  لتحروالت  المشرؤومة  أزمتنرا  يف  المعرض  لإلنسان

 هذا زماننا يف للعلم الوضعي المفهوم إنَّ " يقول: ثم ، (2)"معناه  ال  أو  بأكمله  البشري  الوجود 

 تردرج  التري  األسرئلة  تلرك  كرل  عرن  ىتخلرَّ   قد  هإنَّ   ،اختزالي  مفهوم  اتاريخي    إليه  نظرنا  إذا  إذن

 يف تنعت التي األسئلة كل وضمنها  ،للميتافيزيقيا  تارة  والواسعة  تارة  الضيقة  المفاهيم تحت

 .(3)"واألخيرة العليا األسئلة هابأنَّ  غموض

هرا  واجباارا  يف  تنخر   أن  من  بدال    العلموية  النزعة  أنَّ   هي  فالمشكلة  وتستشرعر  ووظائف

ا تلع  أخذت ككل    المعرفية  ظومةنالم  ضمن  ومكاهنا الحقيقي    حجمها  ،اوديني   افلسفي   دور 

 بالعلميررة، اإللحرراد  وتصرربغ اهلل، وجررود  يفتنفرر كررغ ، غيبيررة قضررايا يف اأحكامرر   وتصرردر بررل

 يف  المعرفرة  مصرادر  حصرر  سببه  ذلك  وكل  اهلل،  بوجود   المعرت   عن  والعلمية  العقل  وتنفي

 لمنهجيرةامر     يسرتقيم  ال  التجريبي  العلم  على  بناء  اهلل  وجود   فإنكار  ،هوحد    التجريبي  العلم

 وجرود   نَّ إ  إذ   ؛التجريبري  العلرم  بنترائج  اهلل  بوجرود   القول  يمكن  كان  وإن  الصحيحة،  العلمية

 ال شريء نفري علرى صرريح دليرل وجود  وعدم  إثباته، يف يكفي شيء وجود  على  واحد  دليل

 الفكررر لكرن المررادي، غيرر علررى امقياسر   لرري: التجريبري فررالعلم ،الشريء ذلررك لنفري يكفري

 

 (1) Austin L. Hughes, The Folly of Scientism, The New Atlantis, p.15. 
 .-أاثرة-  إبراهيم الرماح .: العلموية ونقادها، دبواسطة

 .(44إمساعي  املصدق )ص:  .، ترجة: دوالفنومينولوجيا الرتنسندنتالية( أزمة العلوم األوروبية  2)
 .(48( املرجع السابق )ص: 3)



 علرى  قرادر  أنره  ظرنَّ   وغيرها  الكنسية  التعاليم  على  العلمي  باالنتصار  انتشائه  ذروة  يف  الغربي

 يف  ولري:  ،بسرتمولوجيةواإل  والدينية  الفلسفية  المسائل  لكل  ح     ويقدم   حدوده  يتجاوز  أن

 .فحس  المادية التجريبية القضايا

 نعتمده؟ تفسير أي ثالث ا:

 مررن العديررد ونجررد التناقضررات، مررن الكثيررر نجررد التجريبرري العلررم ترراريخ طررول علررى

هررا نيتبرريَّ  ثررم مسررلمة هرراأنَّ  علررى تؤخررذ كانررت الترري النظريررات  فررالعلم جديرردة، بدراسررة   زيف

 وطريقررة واحررد حررل إلررى تحترراج قضررايا يف النررزاع يقطرر  أن يمكنرره ال هأنررَّ  طبيعترره التجريبرري

 الحيرراة تصررورات وأخررذ اإللرره عررن بررالعلم باالكتفرراء ينرراد  وحررين واحررد، ومررنهج واحرردة

 مرن نروع أي نتسراءل: نرافإنَّ  وحرده التجريبري العلرم مرن الموت بعد وما واألخ    والكون

 وجوديرة ألسرئلة أجوبرة  التجريبري  العلم  يعطي  وكي   ؟عليه  نبني  الذي  هو  التجريبي  العلم

 التجريبري  العلرم  أن  نعلرم  ونحرن  نعتمرد  نظريرة  أي  وعلى  ؟ادائم    متطور  بل  مستقر  غير  وهو

 وقرت،  كرل  يف  غيرره  ويلرب:  ي خلر   اثوب    لي:  والدين  اإليمان  ؟اآلخر  هدم   على  بعضه  ينبني

 الدينية  القضايا يف عليه اعتمدت اإذ  احتم   التجريبي  العلم  إليها  ستوصلك  يتال  النتيجة وهي

،  مثرل  -الفيزيراء  وخاصة  -  العلم  أنَّ   ن حظ  أن  يج "  راي:  آيبل  يقول  والفلسفية،  لره  الفرن 

 .(1)"ةومعادي متناقضة وأحيان ا متباعدة أحيان ا بنتائج العديدة مدارسه

 السابقة،  من  رتغي    نظرية  كل  متعاقبة  نظريات  عن  يتحدث  وهو  خان  الدين  وحيد  ويقول

 يقرول:  خاطئرة،  بسراطة  بكرل  تكون  قد  السنين  تلعشرا  تمتد    ما  فرتة  تسود   التي  النظرية  وأنَّ 

 أبرواب  بدخولره  السرابق  هيقينر    فقرد  قرد  العلرم  أنَّ   فالحقيقرة  الحرد،  هذا  عند  يق   ال  واألمر"

 وهرايزن  ب نرك  العرالمين  أن  كمرا  نيروتن،  محرلَّ   آينشتاين  حلَّ   لقد  الواسعة،  العشرين  القرن

 العلمري  للتفكيرر  الفلسرفية  المقتضريات  أنَّ   الواضرح  مرن  ...البر س  نظريات  أبط   قد  برج

 وحردها  هري  ةالعلميرَّ   الدراسرة  برأنَّ   والقرول  القرديم،  فكيرالتَّ   مقتضيات  عن  تختل   الجديد

 

 .-أاثرة-  إبراهيم الرماح .: العلموية ونقادها، دبواسطة .(31)ص:   الفيزايئيني( نظرية الفيزايء لدى  1)



 ونر  يصر    العلمراء  كبرار  وأصربح  مقبرول،  غيرر  ادعاء    اآلن  أصبح  الحقائق  إلى  الوصول  طريق

 .(1)"جزئية معرفة إال يعطينا ال العلم أنَّ  على اآلن

ا:  يخطئ؟! إله رابع 

 مرن  أنره  يعنري  عليره  القداسرة  وإضرفاء  هوحرد    التجريبي  العلم  على  االعتماد   إلى  الدعوة

 نظرتنا  نبني  أن  يمكن  ال  نهإ  إذ   ثابتة؛  صحيحة  مهايقد    التي  والنتائج  راتالتصو    أنَّ   المفرتض

 حقا؟ العلم يفعله ما هذا هل لكن خاطئة، نظريات على للحياة

ا علميرة مجر ت نشرت  مرة  كم  يف الخطرأ كميرة   أخرر  أبحراث   لتكشر  علميرة أبحاثر 

 الفلرك  يف  طويلرة  ولقررون  نظريرات  علرى  البشررية  اعتمردت  مررة  كرم  برل  السابقة!  األبحاث

ا!  خاطئة  أهنا  بعد  فيما  نتبيَّ   وغيرها  واألحياء  والط   إال -الغالر  يف- نظرية  من  ما  بل  تمام 

هرا  مرا  بعض  حتصح    أو  ئهاتخط    نظرية  تتبعها  اصرحيح    األول  يكرون  ال  بحيرث  رهراتطو    أو  في

 !التجريبي؟ العلم قبل م  هوا  نسمة تهبَّ  كلما شراعه توجيه المؤم  يعيد فهل بالكامل،

 هررامحلَّ  توحلررَّ  خطؤهررا نتبرريَّ  الترري النظريررات مررن اعرردد   خرران نالرردي وحيررد ذكررر وقررد

 الزمان من قرنين امتداد  على العالم تسود  تظلَّ   التي  نيوتن  نظرية"  قال:  ثم  ،أخر   نظريات

 مرن  النوع  هذا  العلماء  أقام   لقد  ...للوقائ   الجديدة  الدراسة  ضوء  يف  كاملة  غير  نظرية  كانت

هرود   كرل  ولكرن  ،والحركرة  المرادة  إال  ليست  الحقيقة  أنَّ   زاعمين  النظريات  إلرى  الراميرة  الج

هرت  قرد  والمرادة  الحركرة  بمصطلحات  الكون  تفسير  اسرتمرَّ  وقرد  ...الترام   اإلخفرا   إلرى  انت

 تجررارب نشررر بعررد ولكررن ...أجيررال لعرردة نيرروتن  ]نظريررة العقيرردة هبررذه يؤمنررون العلمرراء

 بررين االتسرراع يف الفرررا  ةهرروَّ  اسررتمرت وقررد ...عويصررة ةمشرركل الضرروء أصرربح ماكسررويل

 مرا نيروتن نظريرات يف شريء ال هأنرَّ  العلماء على  فيه  انكش   الذي  اليوم   جاء  حتى  النظريتين

 اتاريخي    احكم    كان  حقيقته  يف  ولكنه  ،ابسيط    يبدو  االعرتا   هذا  إنَّ   ...امقدس    اعتباره  يمكن

 كران  هكرذا  (شريء  كرل    حقيقرة  نعرر   نحرن)  ...المرد   بعيردة  وآثار  عادي    مغز   ذا  اخطير  

 

 .(69-68)ص:   ( الدين يف مواجهة العلم1)



 الكهربراء ظاهرة دراسة بعد  لنا  ضحاتَّ   ولكن  ...نيوتن  بمنظار  األشياء  نشاهد  ونحن  اعتقادنا

 قرد  المعروفرة  المصرطلحات  جمي   أن  لدرجة  الظاهرة  هذه  طبيعة  إلى  التوصل  يمكن  ال  أنه

 .(1)"النهج هذا على أخر  بموجودات اعرتفوا وقد ...ظاهرةلا هذه تفسير يف أخفقت

 أنره  علرى  عليه  االعتماد   يمكن  ال  وبذلك  ،مستمر    وبناء    هدم    على  قائم  التجريبي  فالعلم

 .الوجودية لألسئلة النهائية اإلجابة م يقد  

ا:  نفسه: ثغرات سدِّ  ع  حت  عاجز   التجريبي العلم خامس 

 كل عن أجوبة  م يقد    أن  يمكن  الو  رمتطو    التجريبيَّ   العلم  أنَّ   يوم   بعد  ايوم    البشرية  دتتأكَّ 

 تقرديم عن هعجز عن فض    اختصاصه، داخل علمية أمور عن العلم عجز  لطالما  بل  شيء،

 عرن  اإلجابرة  عن  اعاجز    التجريبي    العلم  كان  فإذا  وأدواته،  منظومته  خارجما هو  ل  تصورات

 عرن  اإلجابة  يمكنه  ال  أنه  أولى  باب  من  فإنه  ،المادي  العلمي  الحقل  داخل  كغ   إشكاالت

 هأنرَّ  يرزعم العلم اسمه شيء  هناك"  فييرابند:  بول  يقول  األخر ،  الحقول  يف  المثارة  األسئلة

 إلرى المرادة أترت كير  ريفسر    أن  ويحراول  ،للعرالم  الشراملة  البيئة  وم   التفاصيل  م   يتعامل

 .األرض  إلى  البشرية  الكائنات  وصلت  أسلوب  وبأي  ومتى  ،الحياة  نشأت  وكي   ،الوجود 

 .(2)"اجد   قاصر   الواق  يف العلم ولكن ،شيء بكل قيتعلَّ  العلم أنَّ  يبدو

 الممكرن  مرن  برديلين،  تفسيرين  بين  االختيار  يف  يتخلص  ال  العلم"  جفرت:  أماندا  ويقول

 .(3)"الصحيح هو اخامس   أو ارابع   أو اثالث   اتفسير   أنَّ  ويتضح ،خطأ ك هما يكون أن دائما

 أن وطبيعترره شرريء، كررل علررى األجوبررة تقررديم طي تيسرر ال هأنررَّ  طبيعترره التجريبرري فررالعلم

هردم   برل-  والتطرور  للتغيرر  قابلة  نظرياته  يعنري  ال"  كروين:  جيرري  يقرول  لحظرة،  أي  يف  -وال

 

 .(71-69)ص:   املرجع السابق( 1)
 .(33عبدهللا الشهري )ص:  .وما حدوده وأدواته؟ تعليق ومراجعة: د؟ ما العلم ..( طغيان العلم2)

(3)  why is not as simple as God vs the multiverse? 
 .(195)ص:  مساعي  عرفة؟ إلحنن هنا  ملاذا كتاب:   عننقً  



هرا يمكرن ال أهنرا كانرت مرا اأير   العلميرة ظريرةللنَّ  النراس لوتقبر   األدلرة  تراكم  فجمير  ،تخطئت

 همنبر    جررس  يوجرد  ال  ،الجديردة  األدلرة  ضروء  يف  غييررللتَّ   ومعرضرة  تةمؤقَّ   العلمية  النظريات

 . (1)"الطبيعة بشأن والنهائية المطلقة الحقيقة إلى لواتوصَّ  قد أهنم العلماء ليخغ يضرب

 يف الم حرردة كيتمسرر   وهررل !الطبيعررة؟ وراء بمررا فكيرر  ،الطبيعررة بشررأن هررذا كرران فررإن

 ؟!ويدعون يزعمون كما العلم ال أهواءهم بعينمتَّ  وعبث   بوهم   إال اهلل وجود  إنكارهم

 يعر   بأنه  -الكنيسة  على  االنتصار  نشوة    أخذام  حين-  روهتصوَّ   كما  لي:  نإذ    فالعلم

 بوجرود   تواضر     يف  يعرتفرون  فالعلمراء"  رسرل:  برترانرد  الملحرد  الفيلسو   يقول  شيء،  كل

 .(2)"إليها الوصول عن اعاجز   نفسه العلم ديج   مناطق

 يف  دائمرا  فرالعلم  ا،غرد    سيصرل  هلكنرَّ   اليروم   عراجز  العلرم  إن  :-يقال  ما  اوكثير  -  قيل  فإن

 .األجوبة تقديم على اقادر   زال ال فالعلم سليمة، غير علينا تكمحجَّ  ولذلك تطور؛

 القضرية وليسرت ننكرره، ال أمر   وهو يوم  بعد ايوم   يتطور العلم  أنَّ   يف  القضية  لي:  يقال:

 إدراك عرن اعراجز   العلرم كران إذا ولكن بحثه،  صميم  من  قضايا  يف   متوق    العلم  أن  يف  فقط

 غايتره  كمعرفرة  اإلنسران  ارم    التري  الوجودية  بالقضايا  فكي   حقله  داخل  وهي  القضايا  هذه

 واألخر   والمبراد  والتعليرل، والحكمرة والشر،  الخير  وقضايا  ،وجوده  وهد   ومصيره

 فرالعلم  القضرايا،  تلرك  يف  للبرت    تؤهله  التي  األدوات  يمتلك  ال  هوأنَّ   خاصة  !؟ذلك  إلى  وما

 فر   ،وأدواتره  التجريبري  للعلرم  األسراس  مرن  خاضرعة  ليسرت  األسرئلة  تلك  فإن  تطور  مهما

 نسررتطي  بأننررا للقررول ضمنرراق   القررول هررذا إنَّ  ثررم الوجرره، هررذا مررن االعرررتاض هررذا يصررح  

 ،القضرايا كرل حرل   إلرى يصل لم العلم بأن منهم إقرار هذا  نَّ إ  إذ   ؛بالعلم  اإلله  عن  االستغناء

 .والقضايا األمور من كثير يف عاجز إذن فهو ،المشك ت لكل التفسيرات يقدم  ولم

 

(1)  why evolution is true? 
 .(176)ص:  مساعي  عرفة؟ إلحنن هنا  ملاذا كتاب:   عننقً  

 .(171، ترجة: رمسيس عوض )ص: ( الدين والعلم2)



ا:  التحيز؟ ع  بعيد   نهإ :قال م  سادس 

 إال  ،يكون  أن  يج   هكذا  أو  الموضوعية  من  كبير  قدر  على  أنه  شكَّ   ال  التجريبي  العلم

 وأخ قيراام  النفسرية  زاامتحير    لهم  الذين  والعلماء  بالباحثين  يقوم   ماإنَّ   التجريبيَّ   العلم  أنَّ 

 الواضرح  الخطرأ  فمرن  ،الخارجيرة  المرؤثرات  من  هذه  وكل  ،الثقافية  وخلفياام  ومعتقداام

 سرليمة  هري  وبالترالي  والردواف   التحيرزات  عرن  بعيردة  نتائجه  لك  التجريبي  العلم  بأنَّ   القول

 اأيض   القار  ير "  كونانت:  جيمي:  يقول ،فقط  الحقيقة  عن  البحث  بداف   ومدفوعة  اتمام  

 الكيمراويون  ظرلَّ   فقرد  ،تأخيرهرا  يف  برل  العلروم   تقويم  يف  هدور    الفكري  عص التَّ   لع   كي 

 أي والحرق ا،أخيرر    الذريرة  النظرية  عليها  بنيت  التي  ةاألساسيَّ   اآلراء  يقبلون  ال  اعام    خمسين

 ظلت قرن )نص  يته:لسمَّ  اباب   وحده منه ألجعل  الباب هذا  من  الجزء  هذا  توسعة  أردت  لو

 .(1)"ا(اصطدام   تصطدم  الذهنية والعصبيات الفكرية األهواء فيه

 زمن يف السائدة الفكرة هي هاألنَّ  ماوإنَّ  ،ةعلميَّ  لكوهنا ال نظريات  يتبن    إلى  األمر  يصلو

 مرن  اوأحيانر  -  لتتشرك    قرد  العلمية  اتوالفرضيَّ   النظريات  بعض"  عرفة:  إسماعيل  يقول  ما،

 .(2)"ما زمن يف السائد العلموي المعريف والنموذج تتوافق حتى -الصفر

 ولكرن  ،علميرة  ألسرباب  ال  بنظريرات  مسركالتَّ   إلرى  األمر  يصل  أن  ذلك  من  األدهى  بل

هرا  الوصرول  الباحرث  يريرد  مرا  فكررة  تؤيرد  ألهنا  الفكررة  ألن  أو  علميرة،  غيرر  بطريقرة  ولرو  إلي

هرا  الفكررة  تلك  عن  البديلة  الفكررة  ألن  التطرور  بنظريرة  الربعض  كتمسر    مثرل  ،الباحرث  يمقت

 الردين  وحيرد  يقرول  بوجروده،  االعررتا   :أي  ،للكرون  اهلل  بخلق  االعرتا   هي  عنها  البديلة

 امطلقر   يعنري ال العلمري الرذهن نظرر يف  الدين  وإبطال  االرتقاء  ةنظريَّ   بصد   والقول"  خان:

 فلرو  ،بالنتيجرة  تتعلق  القضية  هذه  ماوإنَّ   العلمي،  االستدالل  قضية  هي  المعارضين  قضية  أنَّ 

 

 .(277أمحد زكي )ص:  .اتريخ العلم، ترجة: د( مواقف حامسة يف 1)
 .(180( ملاذا حنن هنا؟ )ص: 2)



 اأمرر    أثبرت  لرو  وسيرفضونه  ،المعارضون  فسيقبله  امحض    اطبيعي    اأمر    االستدالل  نف:  أثبت

 .(1)"عندهم فيه مرغوب غير ألنه ؛اإلهي  

 العلرم أنَّ   دام   ومرا  ،بالكليرة  زالتحير    مرن  االنفكاك    يستطي   ال  البشريَّ   العقل  أنَّ   والشاهد

 واالنحياز والتشويه   للزي  ضةمعرَّ  كذلك تظل   هنتائج   فإنَّ  البشري   بالعقل  مرتبط  التجريبيَّ 

  غير   كانت ولو ما لجهة  
 .لميةع 

  :اأخير  

 هردم    علرى  الم حدة  يصر    هوبمعاول    اإللحاد،  :تأسَّ   يةالماد    العلموية  النزعة  هذه  على

 إلرى  هراكل    البشررية  الحياة  لسيحو    النزعة    هذه  شيوع    أن  ري     وال  والغرب،  الشر   يف  الدين

 يررةم  العد   إلررى احتمرر   ييررؤد   الررذي األمررر وهررو المعنررى، غيرراب عنرريت   العلمويررة ألنَّ  فوضررى؛

هرم  مرن  هأنَّ   كما  ،هقدر    التجريبي  العلم  يأخذ  أن  المهم    فمن  ثية،ب  والع    أن  نفسره  الوقرت  يف  الم

 بردال  ،وروح  كجسرد  اإلنسران  على  ظيحاف    نظام   وفق    الحياة  لتسير  صهوتخص    هحقل    يف  ىيبق  

 .يةالماد   غول تبتلعه أن من

 .أجمعين وصحبه آله وعلى محمد، نبينا على وسلم اهلل وصلى

 

 .(46( اإلس م يت دى )ص: 1)


