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 : ملخص
حقق من خالهلا ، ةاإلنسان إىل مراحل تقدم مادي مذهل، وتوسع نطاقها نقل العلم الغريب احلديث يف إطار متركز وانتعاش املنظومة احلضارية 

شههامل مههن  سههارمبعر ههق  حيههاكأ عدعههد مههن ات اايتههاى الههي سههعال لتهريسهههاهإت عنههيف ومههن و هههة موا يههة-وت يههزا -طموحاتههيف يف اترتقههاا ه اتههيف
 اههد "وهههو مهها  عههل، عن تهشههع  ههن ن سههها مبامههل ا ههاتىقاههل ، تههدرا ا منههذ الاههداياى األوىل للوههوي الههواقعأاألدعههاد الاا ع ههة  هههرى 

 الغههرا ومنطلقههاى اكتسههاو تطههوراى، متقصهه ا للمطهه ع العههام الههذي تشهههل يف خضههميف، تاههدياى التهها م الغههريب العلمههأ يتههادع"الوهههاا املسهه ي
 اهد الوهههاا "ومآتتهيف اإلنسهان ة د ههر، يث  مها متللهأ عدهر  ال ههاى التها م العلمهأ الغهريب احلهد:اإلشهها  التهاي و ل هيف كههن عن نطهرو.وآثارهها

 املس ي؟
  اد الوهاا املس ي-العلم– احلضارة الغرد ة-ع مة :تاحيةفكلمات المال

Abstract:  
The modern western science has transferred man to amazing stages of material progress within the 

concentration revival and expansion of civilizational system .Man has being achieved his aspirations to 

advance his life-and his still-, mimicking more than the assumptions that he sought establish. However, , 

from a parallel point of view, it was attached to a comprehensive path of dimensions the gradually emerged 

from the very beginning of the realistic struggle ,before it revealed itself in all areas. This has led Abdel-

Wahab El-Messiri to follow the manifestations of the scientific western crisis through investigating the 

public environment in which it was formed as wel as the starting points of sweeping the developments of the 

west and their implications. Therefore. the researcher tries to enquire the following what was the most 

prominent manifestation of the modern western scientific crisis and its human potential according Abdel-

Wahab El-Messiri? 

Keywords: crisis, western civilization, science/Abdel-Wahab El-Messiri. 
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 :مقدمة
 نسج من خالليف دذور حضارة   قدما حل اة ر  عة د ع ديفيو ، قدراتيفالذي حيرر السا ل األملل احلديث ملل مردع العلم دالنساة لإلنسان  

مع  امتعاط   اقال اوحت ظ توا نيف دا تااره كائن، اإلمثار داخل الواقع الو وديو ح اتيف   ت ستسهم يف ويطور عنساق يرتقأ من خالهلا ده انيف 
وراو يتقصال ، طاو ة مستلزماى ربااتيف وطموحاتيفمللعقل الاشري آل ة وقد اختذ ال هر الغريب احمل ع احلسأ منطلقا و ا. نها امتمايز الطا عة 

 .وسع  امل مهتع دذاتيف، وع قأ وحياكأ تصوراتيف دشهل م توو متغ اى الطا عة املادية
وهو ، واملامو  منيفدع دا  ن املربوا ،  رب ت ار العلم الذي انعز  ش ئا  ش ئا  ن املسلك املع اري املتااو  للواقع، سار العقل الغريب 

عكلر  منشاط دوادة العلاملتسامأهل تايف حنو حتريك اجلناو املادي من احلضارة وت ع ل الواقعأ و  والتول د اإلنساين التوا ين اإلنشاا احلضاري
يش  لألدعاد الهربى  (8001-1391)ناح تيف دون ق د عو شرط مع التطاميف تواصل ا مع الطا عة املاديةهوهو ما  عل  اد الوهاا املس ي

ويردع من مث دني ، تاعا للمنطلقاى الي حتركأ رؤاه النظرية ومن مث العمل ة يف خضمها و لال عسسها، الي وصل إل ها العلم الغريب احلديث
، لتوارين دني التمركز وادور اإلنسا ودني، وترا عاهتا املعر  ة، ال اى الاؤر الي ختللأ دائرة العلم و هسأ حالة احلضارة الغرد ة احلديلة

 .وتاعاى ذلك واقع ا، مبشوار خمططيف العلمأ التطديلأ
إللقاا ، -العلم ة-هتدف الدراسة املعر  ة املتادعة حللقاى التقدم العلمأ الغريب احلديث  ند املس ي إىل تقصأ عدر  تادياى األ مة احلضارية 

املسار  لحصّ د ضل ما ضارية تيف احلسهب داخليف ارد، اشري يف صنا ة واقع  ديدالضوا  لال عهم املرتهزاى الي ا تمد  ل ها الهائن ال
 . لال الطا عأ املادي دل حىت  لال املستوى اإلنساين كذااملستوى العلمأ ذاتيف و  انعهسأ  لال اىترا ع ختللأ طريقيف، صعودمن العلمأ 

ومن مث ، هاتوالتغ اى الع ن ة الي عحدث هانتائادلها داإليتا ة إىل الي احلديلة تقاس م العلوم و ، شهلأ دن ة العلم الغريب وتو هاتيف لقد 
 تاعامظاهر تا ماتيف و لنموذج الغرا احلديث واخلاصة العامة  ملس يا صقل رؤيةمن ذا هاما ، ااملنعط اى والتعر اى املسايرة والالحقة خلطواهت

  ما متللأ عدر  ال اى التا م :اإلشها  التاي و ل يف كهن عن نطرو.لتقدم ةالي رمسأ املوطع احلضاري ذاتيف يف صورتيف او ، ك زة العلملر 
 ؟د هر  اد الوهاا املس ي  لال اإلنسانومآتتيف ، العلمأ الغريب احلديث

الغريب احلديث  العلم مر ع اىدعري  جبزئ ة العلم الغرد ة احلديلةاحلضارية األ مة لدراسة  تطل لأالوص أ ا تمدى الدراسة  لال املنهج ال
رؤية حماولة استقراا  مع، داإلنسان ورصد تدر اى مرحل ة  القتيفد ان  وانب احنرا يف ت ر اتيف و و ، ولوج حمدداتيف داياىوددالنساة للمس ي 

 .وتاث اتيف يفلتعر اتاملس ي 
 الحديثة وتبعاتهاتشكيل الرؤية العلمية  -أوال

 (البنى والمنطلقات)المحددات المعرفية للغرب الحديث  .1
مجدى وتهلسأ يف خضمها ، لعصور اتحنطاط والذدو  الر عأ ال هرمن مااكم  لال عنقاي رص د العلم ة احلديلة قامأ الرؤية الغرد ة  

للهائن يضمن الو ود املركزي احل وي ، ته ل خلق حم ع واقعأ إنساين رائدألشواط مناا  وتقود خطواتيف وساليف، األسس الي تنهض داإلنسان
التو يف  تدرا ا تاعا ملا يت طيف سامللمو  عطر تتااو  اخلل  ة امل تا  زيق ة تركن إىل املرئأ و تالورى التصوراى اجلديدة من . عال اى قواهالعاقل و 
، الهون/الطا عة/اإلنسان :اللالث ةتهريس انطلق من  ذيالهوتدا  اتيف الذي مهد الطريق وعتاو ا ا  عمام تردع ال هر اتستناري، العقالين

الواقعأ الغريب  للتوسع يفمدركاتيف تناو  واستودام سرو كتد    ومسح ليف دان، الطا عة املاديةتسو  و  مام تاط   العنصر الاشري  سلم
 . الهوين
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 يش دهاناا حتديلأ حضاري لتغ   ويتعيف و يف  وراهن  ل ها استند  ل ها ويتع العقل الغريب احلديث جممو ة ا اايتاى انطلق منها و 
يتملل دا تااره الضمانة الشاملة واحمل طة احملسوس الذي  العاملاملادي دعامل واحدي هو  تو يفمطرك العلم تاعا لل ، اإلنسان من خال   قليف
ل  سح ، الأ خطاه قرونات ا التيف وتقدماتيف هودالتاي قد ع او دذلك جممل اخلل  اى النظرية الي حهمأ ال هر وك، دتطركاى الهائن العاقل
  .طموحاتيفحمققة لمستا اة لربااى اإلنسان ، متماش ة مع سائر التغ اى، واقع ة، ا ا  عمام ع هار ملاتة

قوة خالقة يف استطا تها   ملهة العقل وربم ذلك، الزمان واملهان داخل ستقرت، حىت امللهة العقل ة الاشرية، كل ما حيتوييف العامل من عش اا 
 امللهة العقل ة هأ مرآة الواقع الي .دلوغ الواقع واست عاديف وإقرار األحهام  ل يف اويف استطا ته، است عاا قوانني الطا عة دشهل تام ومعر تها

ة درهنة مدى صدق عو خطا مقوتهتا عو عي  ريت ة سواا  طريمن ع ل الغ إىل معر ة كل ة تستا ب للق اس ت أوه.إت عهنا مرآة خالقة ترب ه
وترتااى  دوا أ  الواقع ياكب من.عسس املنطق واحلواس والتاردة املااشرة وترتااى التاارا التارخي ة السال ة ترتهز  لال اومعر ته.عم مهتساة

 هل األش اا هلا دوا أ والدوا أ متصل دعضها داعض وكلها تر ع إىل ، الساا ة الصلاة الهل ة املطلقة امع يتمن وهو يف إمجاليف يركن
هذا ما كلل التصور العلمأ املويتو أ .واملعر ة الي يالغ إل ها الاشري يف اتستطا ة تطا قها دصورة وا  ة  لال ا تمع.تهز ماديمر 
وهذه املعر ة العلم ة الهل ة تنطلق خبطوة يف .وتطا قيف  لال حم ع الواقع هو التهنولو  ا و مل اى الاش د  لال تااينها(العقالن ة املادية)

مساحة املعلوم تدرا ا إىل عن يتم نسع  مث تزداد، داألساط  واخلرا اى ةحم و  ةجمهول أدعد عن كان ةالعامل املادي واعلها معلوممساحة 
ويستقل تقرياا من الطا عة ويه من  لال قوان نها ويالغ إىل  (تامعو شايف ال)اإلنسان استقالليف التام يظ رو (عو تقرياا)دشهل كامل(الغ ب)ا هو 
هو ، دذلك التطديث .ةاملته ئوإ التيف من األشها  ات تما  ة واللقا  ة ، ق وداإلدداع ال ردي واجلما أ دال  تسريحهذا إىل  د ع س .كماليف

وتتادى  لوم طا ع ة إنسان ة تعاون اإلنسان يف خمططيف التطديلأ (وقوانني الطا عة)مرشده األوحد هو  قليف اخلالق، خماطرة الاشري يف الهون
كان التقصأ  ن يقني  لمأ تام وساا ة ،  املوطع التطديلأ ددامع .الاش دي وس الغ اإلنسان إىل مستوياى دالغة عو معقولة من ال ق ن ةو 

الشوص ة  اكتما  مناامت اتنسطاا  ن هذا األمل املطلق وعخذ مهانيف عمل  زئأ م توو إذ يهون الهالم  ن توسع  إت عنيف، صلاة ومطلقة
ت تهون يق ن ة دشهل كامل إت عهنا عكلر يق ن ة من املعر ة الي استقرى يف كهن عن  رب حصدها معارف  ديدة ، حتضرهااإلنسان ة و 

الاذور األوىل الي  ط اهتاويف ، التطديلأ الغريباخلطوط العريضة للمشروع  وارتسمأ العامة الان ة ال هرية و ههذا تهونأ 1.القرون السادقة
وقادى طريقها إىل عري الواقع لتطقق آمات وتو هاى عحلأ إت عن تقدم ال هر العقالين الصارم إىل ، الرؤية العلم ةعسسأ وشهلأ 

موا ية مع هإذ تنطلق من اإلنسان وتند ع ديف يف  القة مااشرة  و ق عسس مادية مترير الطروحاى والتطا قاى العلم ةالوا هة وتراهن  ل يف يف 
إصالحا لألويتاع    عز ، اى متواصلة من الاطث والتقصأ  ن احلق قة  احلقائق  ن كل شأا كهن عن يض ع  ديدادعمل  الطا عة املادية

  .يف إىل األمامتقدملتسو  خ وط إنارة الواقع ود ع  من خال  الهائن العاقل وإمهاناتيف الشاسعة
 
تالقال مع احملرك ي حنو الواقع مباوحت  ز النظر ، وتهوين الرؤى من  ديدلقد ملل اإلنسان النقطة املركزية الي حركأ ال هر لتغ   ات تقاد  

 ملهاتيف من د ضل ما حيو هالاشري  و ودالذي احت ال دامل -اإلنساين-الطرو اتستناريواند اع مهد الطريق عمام ولوج العقلأهوهو ما 
يهرس التسل م دإمهان اى اإلنسان  -بريب-حتديلأ  طضاريالي تؤهليف ل هون املرتهز األساسأ خللق  ناو إصالحأ ، الذهن ة والن س ة

                                           

-
1
، طرادلس، مجع ة الد وة اإلسالم ة العامل ة، "التطديث واحلداثة"ا ةمن املقالة املعنون (ندوة)احلداثة وما دعد احلداثة، -،  اد الوهاا املس ي وآخرون 
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 من خال وذلك ، تطوير ا اتى احل ات ة و إيت اا حتسني و، لتعاطأ مع احمل ع الواقعأمته نا لهومن مث إطالق مصاها عكلر  اكلر، الغريب
 .والتطا ق التارييب نظريلوتاادل ة العالقة الي يضاطها د نهما الطرو ا العملأو   هريال هر العلمأ و تقدميف ال

وترك زه  لال ، اإلنسانناح ة -والي مللأ انطالقتيف التطديل ة -، هنايفو  ورهتصال هر الغريب احلديث د هتمام الذي منطيفات  لال الربم من 
الي كهن  تو هاىال ال هرية و دالعامل ال  زيقأ يف إطار م توو األدعاد متطرر احملدداى ما كهن عن يتادعيف العقل من ارتقاا  لمأ متواصل

يضمن س انا مبا و .من  هةومبا يتوا ق مع مركااهتا ، اوالتزاميف الواسع مبتطلااهت، هإت عن ارتااط اإلنسان دالطا عة املادية من خالهلا عن يسلك
وتسل ع الضوا  لال ، عكلر داملستوى الواقعأ املادي رتااطاتإىل قد ساق ، من  هة عخرى تطا ق ا سل ما  نتائج كما يناغأ هلا عن تهون

اإلنسان ق اسا  لال  لال دشهل مادئأ عو  املادية الطا عة  لالوتطا قاتيف يف اتصاليف ، اإلمهاناى واآلثار الي يهرس إل ها املعطال العلمأ
 .ذلك مستولصاى

يف ، اللاين صاحلاألو  ل التولص منمع  و يتضح (املادة/حو  الطا عة مطورحو  اإلنسان واملت مطوراملت)مطنيدني الن نزاعال شهل ادوي 
 تصور ال، منها ستناطةحتل ل ة م عمناطإىل  لااي ذيال -حسب املس ي-دالعلم والتهنولو  ا ودالعلوم اإلنسان ة  رد الاشريالإطار ترادع 

 عنع،  ن هذاو .عية بائ اى انعيو ، املادة/حقائق الطا عة  لال ا تماداإل ها العقل اإلنساين  الغالي ي إت دالقوانني ريتالياتستناري ت 
الغائ ة  يضاحاىداإل قالواملاذا خلق اهلل العامل؟ومل ي: لال شاكلةبائ ة  است هاماى تقدمالالهوت ة الي  لسهوتئ ةاملستن ون ال لس اى ا

 مما:هوصار اتست هام و ، الغائ ة دىاتستنارة والعلمنة وتر  نسب امأنمث تيديره وك ع ، ك ع خلق اهلل العامل:هو ست هامات صارو .قدكةال
 استقل، لهل هذا . حيألمادة قد عل م ارقةمر ع ة   المةمن داخليف؟ عي عن عية  و هيفالهون؟وما آل اتيف وحرك اتيف؟وما القوى الي ت ياكب

املادة وآل اى الظواهر التارخي ة  خ ايامن  ديدا  هشع ، ذهلامل خويتيف شرع يفو ، عخالق ة عو  لس  ة ثقا ن عية ع العلم متاما 
العلم ة املادية  ملناهجتستعني دا تلتائ و الي)وحققأ العلوم اإلنسان ة.سادقاالاشر  صلهامل ي صورةد إجنا اتيف ضا  أوت، وات تما  ة

 طوراملتم)اللاين  عالنم يشرعوهنا .اشريةال وريةواحمل دن ويةيف عن حيقق اإلنسان لن سيف السعادة ال واسعا لطمووا صارو ، مذهلةق زاى (الدق قة
 وريةاحمل تصعالي )الغائ ة اإلنسان ةصورة من صور  ن السعادة هو  هالمالعن : سائلامل عريوت، ن سيف لا أيف ت( املادة/حو  الطا عة

ل رد  هان ا، (دالعناية اإلهل ة اد ااهو ، األمر آخريف ، دالغائ ة تد اادل إن ا)اإلنساين  تزا ات صورمن  صور هو ، دعدو ، (لاشريةا
الغائ ة  إدطا  ت ماكان ،  اذوهل.املتعلقة ديف ن الهل الطا عأ ليف قوان نيف ن صل ممن رد و   نصرعنيف و ، خاصة يف الهون ق مةعن ليف رى ي الاشري

و ود  ل س يف اتستطا ة تصورإذ ، "اإلنسان ليف ق ادحتقق القانون الطا عأ وان" إ ادة تعريع السعادة لتص ت ماوكان ، هان ساإلنسان ة 
العلوم اإلنسان ة  ص تل هائن الاشريتطا ق املناهج العلم ة  لال ال من الال مو .املادية الهون ة( عو الالبائ ة) ن الغائ ة من صلةبائ ة إنسان ة 

 ق اساإلنسان ن سيف لل  لال انق اد احلق قةيف ، د وهذا ي(.لاشريل رد ا لال الطا عة وا نطاقي ياقانونا واحد هناكألن )يف دقة العلوم الطا ع ة
مركب  مو ودكما نعر يف ك   ل يفالقضاا  ، س طرة  ل يفقوان نيف ومن مث ال تعرفمتاما و  حىت يضاا، عخالقأ مرمالعو  ةإنسان  بايةالعلمأ دون 

حتل ل ة  نظوماىمل تاعا،  قعو  سطط ةاخلار  ة التادياهتا إىل  ااطن ةال غن ةاإلنسان ال مع شة قتصارا د   لاليكما .لقوانني الطا عة وطأمت
وا ترب تداو  ، حوليفاعد عن  ز  اإلنسان الغريب العامل املتااو  وقضاياه ومساحة الاطث  1عم قةال ع ش ةالن س ة وامل قائقاحل هككم ة ت 

دد  التطلع -الي عتاحأ ليف كشع العديد من احلقائق اجلزئ ة، املاديةتناو  ما يقادليف من  ناصر و وايا الطا عة ت طائل منيفه اتقص ها جمهود
يف حتسني جمرى ح اتيف كما مسطأ ليف  ذلك  اسهم، العقل ة وتوبالتيف املعر  ة مبوتلع السال واآل اق يفد ضل امتدادات-!للطق قة املطلقة

                                           
1
  .110، 111ص، 2002، 1ط، 1ا لد، القاهرة، دار الشروق، العلمان ة اجلزئ ة والعلمان ة الشاملة، ي اد الوهاا املس  - 
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الي عكدى الت وق -املادية-النتائج يف  ل تالورهوغ إل هاالال سعال حنودالعدو   ن العديد من األ هار وات اايتاى الي انطلق منها و 
 .لقوانني الطا عة ومسارها الدوري املضاوط

اتكت اا دعامل دمع إقراره ، ةاملادملعاي  إىل اتمتلا  -شرو يف التطديلأ احلضاريمليف إطار نسايف -لقد انتقل الهائن الاشري واستسلم 
-مادية-الي  سرى وردى إىل  ناصر ، من عي معطال معنوي مبا يف ذلك ملهتيف العقل ة خال ا  غدو اإلنسان  زاا ماديا حل  ا ، واحدي

طمح وانتقل ال هر وارتقائها تدرا اهاملرتاطة دالطا عة  اجلامدة مب دان التاريا اى من العلوم-املرئ ة–الساحقة  من هنا و لال إثر اتنتصاراى.
 .نظرا لتهريس التوا ق عو داألحرى التطادق دني اإلنسان واملادة، سلسع  لوم اإلنسان احل ة املتصلة ده انيف مبستو الغريب لد 

 :التأزمالتردي و ، الفكر العلمي والتوجه المادي بين التدفق .2
إت عنيف انطالقا من القرن السادع  شر يف عوردة انطلق يس  ش ئا .احلضاراى وكان داستمرار ثانويا جممليف حصل و ودا املادي  طارإلا 

الي كانأ ترتهز  لال رؤى  لم ة خاطئة ، يف القرنني اللامن والتاسع  شر من اتكتشا اى العلم ة شديدة  ر ة مث استلم،  ش ئا حنو احملور
داحلتم ة  م زيت ق و م ملاأو امل ن وتن  امل .للهون( املادية اآلل ة) بالف التصور الن وتي ملل قانون الساا ة الاس طة الذي تهون يف

تادى التصور ، من هذاوادتداا .وقوانني احلركة (اجلزيا)حيتهم إىل آل اى الو ود ال  زيائأ للذرة، و ق رؤيتيف، وت س  العامل، امل هان ه ة
وسنده األو  يف ،  لال املشاهدة والتطا ق رتهزمن اتستقراا امل تس   امل الظواهر مستولصة دان هناك قوانني   م ذيالعلمأ املادي ال

 اوقد دقأ هذا التصور مه من.خمادر الاطث وترتااى التاريب مبعز وعنيف ل س اتستطا ة التهلم  ن تامالى ، احلتم ة وإتذلك مادع العل ة 
،  إىل م هوم العلم ومطلقاتيف العلمان ة الغ ا ة سددت ات اايتاى ددعى، ومنذ ذلك الزمن.القرن التاسع  شر ختامحىت  دشهل كامل

وعن مرامأ العلم الا زنطأ واإلسالمأ تتااين ، ا ادع  لم األنلرودولو  ة ياني عن للعلم تارخي.كالتسل م دالعلم دهونيف األساس األوحد للق مة
النظام املق ل للعلم دهل ا اايتاتيف  ن احلتم ة واملويتو  ة ومطلق ة ال ضاا  داإليتا ة إىل عن.لاذ ل ي سح ا ا   ن مرامأ العلم احلديث مما

 كما،  سالسةدهل (ا)إىل النت اة قودي(ع)الساب مبعىن عن، والساا ة الصلاة مط ع الواقعألل تامةوالزمان وإمهان ة املشاهدة املويتو  ة ال
لقد .كان يف السادق وعنيف صار يف ويتع سائلمللما  ومطلقا متماسها العلم مل يعد ومن مث  ، تؤدي احلرارة إىل متدد احلديد قد مت هدمها

  اعد عن عتاو إسقاط املاادئ1..كل هذه ات اايتاى  عمه ة تقل صوالنظرية النسا ة إىل (هايزنربج) والالحتدد( الهوانتم) نظرية الهم ع ضأ
كان يواصل ود نما  كهل تدرا ا دشهل مطلقه  ل ساير الطا عة ويسعال للتطهم   ها، يفاإلنسان ة للعلم ا ا   لال مصرا  /األخالق ة/ ةالدين

الي انزاحأ ، ومطلقاتيف "ن وتن"نسقالطروحاى العلم ة  النظرياى املغايرة دل املناقضة لعموم اى وت اص ل ، تقدميف اصطدم هائع املرا عاى
 .من مث استقرار معط اهتا عال تها و  ووصلأ حدا استن ذى   يف، دا تاارها ت س اى ارتاطأ دزمان نشوئها و رو يف

وصل طريقا  عنإىل ، ادية  لال و يف اخلصوصدنطاق العلوم املويتخ تطا قاتيف الساحقة ، حلقاى منوه داخل إطاره "الهالس هأ"العلم  تادع 
جممل خ وط شاهة ت ه ك من خال  عساسا حلها استناع الي ،  "ع مة العلم"ترسأ  ساهم يف مما،  هرى إىل السطح اودؤر  مسدودا

ال تطة املتاحة "التا م العلمأ"ومن مث  قد ملل  اصل، وب ى نظرة اإلنسان ااهها وااه النشاط العلمأ ذاتيف، النظرية السادقة والقضاا  ل ها
ولوتها ملا كلل العلم اجنا اى  م قة ومهل ة و عل ادستمولو  ا مغايرة ، مأ الدائبلسلسلة  ديدة يستانع  ربها اإلنسان  مليف العل

  .و ديدة

                                           
1
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عمر اإلشعاع حىت استطاع  ت اقممث .ش ئا  ش ئا يف اتنقالا  لال احلا  الذي ا تقدى ال  زياا الهالس ه ة عهنا طوقتيف اإلشعاعناعاث شرع ا 
ود ع هبا يف  امل الالحتم ة ال س ح الط ع ذي ، اس عال تماسكامل املسد يف القرن العشرين من سطب معظم  امل املادة من الهون احلتمأ

ن ه ة الي عل ناها وجممل ما يعاري احلتم ة امل ها..إىل احتماتى مويتو  ة، لقد استطالأ عكوام املادة الصلاة إىل إشعاع، الذكاا العم ق
وقد كانأ )..(، استقرى يف تلقأ القرن العشرين، منههة هانأ ع مة  لم ة .لب ال  زياا الهالس ه ة وقا دة إدستمولو  ا العلم احلديث

حتطم احلتم ة امل هان ه ة ومن مث حتطم  من خال ، من األ مة كلالن من ذام هان ها الهوانتم ونظرية النسا ة اللتان عدد هما القرن العشرون 
تاني عن ال  زياا الهالس ه ة ، اللادأودعد ع مان من اإلكان .رؤية حق قة الهون وطا عة العلم اللتني استقر ات تقاد عن ن وتن قد اكتش هما

دذا يف اتستطا ة  عل ع مة .لظواهريف م دان مقدر وسططأ من ا رائدة ذ ونظرية  حتق ق جناو دل حمض، ت متلل اكتشا ا هلذا عو ذاك
وتو   يف ملا حطم ركائز  إن اقيفوقد عحسن ، والدحض السائل يف م اث القرن العشرين ساريال  زياا الهالس ه ة مبلادة رعس املا  ال

قاة  ديدة عمسال ح، تعد حقاة متااينة خالصا من حقب الت ه  العلمأ، واند ع إىل إدستمولو  ا  ديدة، اإلدستمولو  ا الهالس ه ة
هبا القرن  هنض وكانأ هذه املهمة الي.تصور او ى كل تناا عو حىت ، سب التقدم العلمأ دشهل ب  مالوفمعها ن  الأوعذكال 

لل  زياا الهالس ه ة وإدستمولو  ا العلم  ملستطدثلهون ع مة ال  زياا الهالس ه ة كانأ معائة داتجنا  املتتاي وا، العشرون صعاة صدقا
ودالتاي من عدر  ما توصل ال هر العلمأ 1.وت سره صوبيفلت، و ترسأ لتعرب  ن هذا اإلجنا  ينعأومعائة كذلك د لس ة العلم الي .ديثاحل

لرؤى  للنقد والتاديد وإت الت ه كهإت عن تعلراهتا وهنايتها مللأ دال ريب منطلقا نظرية ن وتن  سدى طرحا نسا ا قادالحق قة عساس ة 
 .الواقع وراهن تيف من خال  وإت، مع احلقل ال  زيائأ وال ضاا الهوين دناح ة الان ة والاك ب عكلر متاسها ومنطق ة يف تعاملها

يف عويتاع   دم التطهم هأ، ونتائايف امل دان ة النموذج التطديلأ العلمأ الغريبالعامل احلديث من خال   هباإن السمة األساس ة الي خرج  
وت مبداركة املشهالى الشائهة الي آ  إل ها ، وتقصأ كل ما دالهون دناح ة اإلملامت ، اى الطا عة احملسوسة منها وب  احملسوسةمركا

مع  ك ق ود ، توصل إل ها اإلنسان القضايا الي تطرو كمقادل لنااحاى  مل ة واقع ةدناح ة  ومن مث، وحصدها اإلنسان دالا ئة خار يف
دقصد ال هاك من ، هأ األخرىمعاجلة تلك القضايا تتطلب  ، الذي حهم ذاتيف دذاتيفواند اع ت اره ، سراحيف ددون حدودالعلم و إطالق 

حمل ع ال هر  عكلر لاتااى العلم تستد أ إ ادة النظر من  ديد مبا اسد  القة داخل ة،  لال  سده ون س تيف وآثارها الوخ مة سلا اهتا
 .الا ئة الطا ع ة والهون،  أ الي حتدد عهدا يف دالنساة لإلنسانالعلمأ العام ومرتهزاتيف والدوا

مساحة العلوم تقلصأ  ا دادىعنيف كلما  مقولةقد علغال العلم احلديث ش ئا  ش ئا  ، إىل يترورة إصدار م هوم  ديد للعلم"املس ي"توصل 
املت ائلني يف القرن التاسع  شر إىل التوقع دانيف يف مدة ثالثني سنة س علم الهائن "العلماا"ساذ ة د عأ داحد مقولةوهأ ، مساحة ا هو 

توصل اإلنسان ، إت عنيف دعد مئة سنة من التاارا العلم ة، ومن مث ت حا ة للماادئ األخالق ة عو اإلليف عو معتقد الدين، الاشري كل شأا
عي إنيف كلما ، ا ما تادى ليف آتف األش اا اجلديدة الي ت يعلمها ول س يف استطا تيف اهل منة  ل هاعنيف كلما اكتشع وه من  لال شأ

 عمامنا ند عأوكلما تتاعناه ا، هذا الشأا الذي يس  دال قانون والذي يعسر تتاعيف، من ذلك اردتنا مع الذرة.عر ة ا داد  هالامل اتسعأ
وخلصنا ، ناتج احااق الوقوددشان القضاا  لال  ارتااكوحنن حال ا يف . يف لننشئ ال ردوس األريتأمث قض نا  ل، تدهشناع زاا  ديدة داخليف 

العادم النووي واألسلطة النووية الي داستطا تها حتط م  عي، وها حنن نقاض  لال كرة اللهب.معنا إىل عنيف قد يهلهنا ويهلك كوكانا األريتأ
تعدى ت قض ةل ا، هو نق ض ذلك ينشا إن ما ، العلم عقصال ما وقع يف تصورهالطا عة هو وإذا كانأ الس طرة يف .الهراى العامل  شراى

                                           
 .881، 881ص، 3777، الهويأ،  امل املعر ة،  لس ة العلم يف القرن العشرين، كىن طريع اخللأ-1
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إن األبذية الي تتضمن حمتوياى مهندسة عو معدلة :  ذكر ملال.التقن ة الي نستعملها يف   شنا ال ومأ" اتكتشا اى"عم دعضت امل الذرة ل
ودذلك ير ح سقوط كل  من  1!ولذا  هم يسموهنا عبذية  رانهنشتاين العلم ةعكد يف  ديد التاارا  ه هل املنا ة كما وهنوراث ا ت

الس طرة الهل ة  لال عمور الهون من طرف مبا يسمح دتدريج ، تص د جممل تد قاى املعر ة ويتمها  وق دعضات تااراى اجلشعة دإمهان ة 
الطرو األو  إن املنظور اجلديد قد نا ر وناقش .لعلمأ العامخطوط احنراف تو يف وو يف إل ها النسق ا من وسائر ما احندر  ن ذلك، العلم

وكون الت اس  والنتائج الي تقدمها واللمار ، ايف حد ذاهت النظرياى العلم ةوت طن حلق قة  وهرية متللأ يف نسا ة ، الذي قاد العلم احلديث
  .ر  عا د اة  من ة مع نة سواا طالأ عو قصرىدقدر ما تشهل إجنا ا صنع ويتعا ، ت تتطدد دا تاارها مطلقاى الي حتصلها

، واتن راد، من  هة اتصات ت تا يهسوه الن ور والتاا د والتعاري، لقد اتصلأ النظرياى العلم ة دعضها داعض و قا للمنظور اجلديد 
مث سائر مسار العلم ترا ع ا حنو   ز ة  ومن، ظروف العلم املستادة والي ومسأ  امل ال  زياانت اة ل، اتختالف والتناقض من  هة مقادلة

خصوصا مع ما طرحأ األخ ة من إيتا اى  ل لة نقلأ العلم لزوايا  ديدة مل ختطر  لال ، ب  املتالئمة واحل ل اى املستناطة حديلا قوا ده
 .استن ذ خطواتيف اقدك  تقطع الطريق مع ما ساق وتعتربه يف ختالعالنظرياى العلم ة عصاطأ   ومن مث، دا  ومل حيسب هلا حساا

للهل  ، دعدما شهلأ ا تقاداى راسوةدعد تص  تها من الرواسب الي بطتها سال ا ، إ ادة ترت ب للاىنمسطأ التو هاى اجلديدة للعلم د 
، آ اق  ديدة داى لزاما دالنساة للعلماا تسط  ومن مث  قد، خصوصا هقل ال  زياا النظرية والطروحاى العلم ة، التاارا، من املهتش اى

لتداخل خ وط ع زائها وتشادك ، معط اى تستد أ التدق ق مع حرك تهاوانالاق ، و املتواصلة دنطاق الواقع  عمام التغ اى املهل ة
وهو ما خيربنا ديف دالهون  قوان نيف وقوا ده تاعا لتغ  ما ا تقده ثادتا تعقد العلم عكلر  اكلر وتغ ارتااطهاهمما يعهس  انب 

إن عساس العلم املعاصر يقوم  لال ترك ب عو هإنيف حيقق يف عصليف مركب "..يف قوليف(Gaston Bachelard1884-1962)"داشالر"
اتدستمولو أ إنيف ياعث الويتوو يف الاك ب ، إنيف يهلر جممو اى مويتو اتيف.الزمان-الههردااهإنيف يعري ذاتيف يف املهان-امل هان ك-اهلندسة

وددت من عن ي سر الهائن .إنيف يستع ض  ن الويتوو دذاتيف دنوع من ويتوو العمل اى، ودعاارة عخرى، دد  التامل املن صل لألش اا املت ا لة
 تها عن تقودك يف استطامن ح ث إن الزاوية ق د الدراسة ، ومنيف  قد ا داد العلم ترك اا  ما ساق2." إن العالقة هأ الي تن  الهائن، العالقة

تداخل ل كما عن تواي تولد الاؤر د ع،   ال ته أ اإلحاطة داطث ت اص لها و وهر  ملها من كل اجلهاى هذا دنطو خاص، لزوايا  ديدة
 .حل املسائل املطروحةل تم املسامهة يف  التوصصاى

من  راا منطلقاى  احلامسة والتواطاى الي وقع   هادعد وق ة تا ميف ، احلديث  املعاصر انتهال إل يف العلمتشك عن الويتع اجلديد الذي  
 قد انتقل العلم داإلنسان إىل مرحل ة ، للذرة ال  زيائأ املتغ اى الصا دة الي سادى العامل املصغر عدم تالؤمها معد، خصوصااتسمأ 

قلص حنو التداخل  اد العامل عماميف قد توانعطع ل، شاهة العلوم الي وقع  لال إطالق عركاهنا وت ر اهتا ومن مث  ديدة دنمطيف ال هري
قلاأ املوا ين ددائرة العلوم  من خال  التاث  ، مركزية اتهتمام واملتادعة نا وخروج متغ اى  ديدة تحأ يف اآل اق لت، مبامل مركااتيف

 و لال ذلك  قد. لال طو  خع احلضارةدو يف متاشال مع متطلااى اإلنسان املتغ ة واملتاددة ، محلأ الصدارة  لوم وترا عأ عخرى والتاثر
  .والي د عأ ديف خلطواى  ظمال دطريق اتجنا  العلمأ  التقي، ال  زياا يف جما  طرعىالي التغ  طادعا للعلم د ضل اللورة عصاح 

                                           
 .10، 14ص، ذكره ساق مصدر، (حماوراى)، العلمان ة واحلداثة والعوملة،  اد الوهاا املس ي -1
يف س ة العلم ،كىن طريع اخلوي، لف 381+380 ص،  لال العلم الهالس هأ من طرف نظريتا الهوانتم والنسا ة اللورة العلم ةاجنا اى لالطالع عكلر  لال *

 .القرن العشرين
 .811ص، 8913، 8ط، د وى، والنشر والتو يعاملؤسسة اجلامع ة للدراساى ، تر  اد  العوا، ال هر العلمأ اجلديد، باستون داشالر -2
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 وانعكاساتها على اإلنسانالحديث  يتجليات التأزم العلم -ثانيا
 العلم الغربي واالنسالخ عن الغاية فاالنحراف1-

ورصد احمل ع الطا عأ من خالهلا وو ق ما متل يف حمدداهتا ، التصوراى واألنساق الي ولدها العقل الغريب احلديث، إن املنطلقاى 
و نساأ طريقا مغايرا دل مناقضا ملا عل يف خصوصا مبا ، قد سلسلأ دولوج تغ اى  ذرية  لال مستوى احل اة اإلنسان ة والواقع.ومقتض اهتا

وهو ما انعهس دعديد التاعاى  لال مستوى احمل ع الغريب ال هري ، والي تض أ التنابم  لال الو ود الاشري، ق م األخالق ةتعلق دإطار ال
قال عن يصل السطح يف صورة س ل تراكمأ لتعر اى حلقأ تو يف الغرا احلضاري الشامل همتسلسلة ، الي تواىل تاث ها دشهل كامن

هلقاى انسداد انهمش من ، الذي مر يف  موميف وال هر العلمأ  لال و يف اخلصوص،  ل ال هر الغريبدا تاارها عحد ت ر اى تو يف التشه
   .تاعا لإلسقاط التدر أ للمطتوى الق مأ ، خالهلا مساره وسلك حنو  قد التوا ن

 -يف الواقع املادي احملسوس وهو املنطصر-داناعاثيف من حتديد تعس أ للمعر ة يف نطاق خاص يقع يف عحع املستوياى، والعلم احلديث". 
إذا ع ط نا لهلمة العر ان معناها - لال عي حا -هذا، كل ق مة  ر ان ة-مبقتضال هذا التطديد وما ينار  نيف مااشرة من تاعاى- قد

دتعا  -عي، ال ردي الي اعل الاص ة اخلالصة متطادقة مع ال هر، (ال ردية")العقالن ة"النز ة  خطاوإذا ر ضنا املشاركة يف ، احلق قأ التام
، ويف  مق قسم كا  من األخطاا احلديلة، اخلطاواألمن الهامن يف صم م هذا (.والوحأ اإلهلأ)الي تنهر و ود اإلهلام الروحأ-آخر

هرها املتعددة يف ومظا، املتطادقة متاما مع العقل ة املضادة للااث ذاتيف، "ال ردان ة"هو ما كهن تسم تيف دالنز ة، ..واملتاذر يف احنراف العلم
، عي عن  مل ة  صل العلم  ن العامل الروحأ وا   يف من دقايا املعىن1.."تشهل واحدا من عهم  وامل ال ويتال يف  صرناه، مج ع امل ادين

-رةقد مهدى الطريق خلطواى  لم ة تطا ق ة  اا، الق مة املتسام ة -شوائب–وكذا دعث تص  تيف من ، الي قاد لتهريسها العقل الغريب
تنهب  لال دؤر نت اة املنطلقاى العر اا الي خاي من  -املادية-عدى يف الاداية إىل مركزية اإلنسان و علأ توسعاتيف العلم ة - ا لة

 .خالهلا اردتيف احلضارية احلديلة
ومن مث تطا قاتيف ، طا عة والهونال، مللأ الو هة ال هرية احلديلة الي نادى هبا العقل الغريب ودىن  لال عساسها تصوراتيف ونظرياتيف لإلنسان 

مبا كرس انتقاتتيف من ال هر العلمأ النظري إىل العلم التارييب ، اآلن ة ذاى املر ع الن عأ -املادية–امللموسة الي ارتهز   ها  لال النتائج 
. جما  القوة املادية واكتساحها ومتديد مع تعزيز مدار اتكتشا اى ودمج تسو  وت ع ل اآللة اإلنتا  ة الي تو ر السلع واخلدماى،  التصن ع

 .وت ع ل  وائدها، وما تال ذلك من متديد  لمأ و إطالق العنان لتطوراى التقن ة
دعد اتلتطام دالعامل الواقعأ وتتاع ما خيضع ، إىل تعر اى ويتع العلم الغريب( Will Durant1885-1981")و  ديوارنأ"يش   

ويدنو من التغ اى الي تستقطب احلرك ة وتتماشال مع ، الذي يلمر وحيسن جمرى احل اة لأل ضل  األ ضل دشىت ا اتى ، للق اس التارييب
حىت حيقق التوا ق مع  وائد العلم ، وختوي يف بمارها  مل اى إ ادة تصط ح مسار ال هر وتو  هيف الو هة املادية، احمل ع الطا عأ

إن  ضل العلوم الريايت ة "..العلم النظري  مام تس   الواقع لل هر املادي   قو   وتسل م -تسالماس-وهو ما ي سر تواي، ومتوضاتيف
للت ه  والتامل قوة مادية  اقدم، وامل هان ه ة يف تطور العلم احلديث وانتعاش الصنا ة والعلوم الطا ع ة حتأ يتغع احلا ة إىل التوسع

و إحلاحيف يف عن تادع ال لس ة س ها من الن س ومن مث "ديهارى"س ة  لال الربم من إصراروعصاطأ عكلر العلوم جناحا مناذج لل ل.دا عة

                                           
  .46، 46ص، 2012، 1ط، األردن-إردد،  امل الهتب احلديلة،  اد الااقأ م تاو، ى، ع مة العامل احلديث،  اد الواحد حيىي -1
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 قد عخرج الطريق  ومن مث1."واايف ديف إىل األش اا املادية، لقد د ع تصن ع عوردا الغرد ة ال هر دع دا  ن ال هر.تتادع طريقها إىل العامل اخلار أ
الاشري املاديهالذي اصطاغ مبطدداى وخصائص العلم املادي ومتاشال ش ئا  ش ئا مع نتائايف ملليف الهائن ، العلمأ احلديث إنسانا  ديدا

 لال مستوى الواقع اإلنساين والا ئأ الطا عأهل دنو العامل الغريب دنسقيف ، واملتغ اى اجلديدة الي عثارها وقلب  ربها  ديد الاىن واحل ل اى
واستغناا  ن الطادع امل تا  زيقأ لل هر ال لس أ وتو يف عحادي حنو احمل ع ال  زيقأ ، طرهال هري املنعهس  لال األر اا من إ ادة ترت ب أل

 .األكلر  عال ة حرك ة مااشرة، احملسوس
سعال العلم الغريب احلديث حنو تن  ذ جممل طموحاى العقل الغريب يف صنا ة وتهريس  ناصر الا ئة الطا ع ة ، تنصليف  ن الق مة يف إطار 

وسع  وحته م مع ار اآلل ة الن ع ة" العلم املادي"مت ذلك من خال  ه منة ..ومساحة لتضمني الواقع الصاغة الغرد ة اآليلة للت وقدل  خدمة
األمر الذي يل أ النظر "الواقع ة"اإلنساين وترا عاتيف ومن مث انسطاديف عمام التمركز اإلنساين املاديهواجنا اتيف العلم ة/متلص التمركز اإلنساين

وان صاليف  ن الق م الي هأ يف واقع األمر ، الغريب انتصاراتيف الضومة دساب ح اده ومويتو  تيف الره اة وحقق العلم"..  ورد "املس ي"يفإل 
وهو ما عحدث تناقضا وايتطا حلضارة عكدى ت وقها  2."ااهل لإلنسان وبائ اتيف وق ميف وملال اتيف ومطلقاتيف وتاي مللل الن ع ة الداروين ة

تو هاتيف ، الذي يتادع اارا العلم، وت رد ال رد العاقل الصلب.وترا عها اإلنساين حلد ب اديف  ن املضمون الذي كنطيف داخل الو وداملادي 
ومهما كانأ تاعاهتا ومآتهتا سواا  لال املستوى الطا عأ املادي عو  لال ، وت ا التيف دهل األصعدة   نصاع مع متطلااتيف مهما كانأ طا عتها

 .املوا ي ليف واملتها ئ معيف، إلنسايناملستوى ا
وت ، هلا مركزلنظرياى و ريت اى ت  تعالامل اتطرادهإنيف  عمسال من الرباة يف ن ل نتائج  زئ ة ومت رقة ير ع إل ها،  التقصأ  رد التقصأ 

، هنائ ا صامدة ومستقرة ع زاا  ها  ن  تقصأمن ال  ائدةت   عل ة ويتال متلل  هأ ، قل وقتاعخرى ع هاهنام وتاخذ لتسقعحىت  تاسالتهاد 
 يف هذا املويتعو .شأا تش  إىلشأا وت عن  لاأوالت اص ل الي ت كهن عن ت حداثمن األ  ظ م هدس وتهوم ال و ود   ها إت لت

ت كهن  نتائج هناك وال ا لذلك ، عما العلوم التطا ق ة.ما يزا  مو ودا قدرد، العلمأ النظري زاداجل رتاع ن ما ي تاك ددال يتطدث
 يف استطا ةالوح د الذي  حلقلوهو ا، املادي قلمااشرة يف احل دخلتتاتب لح ث عن التطا قاى ، سهولةد ستو بوهذا م، ااهلها

املوا اى   لال حنو عدقاتكتشا اى عو  مناا ضا ععن يتسارع ويت تمل من احمل ودعد.  يف ةحق ق  غلاةد  اخرإلنسان احلديث عن يتا
مص اة لل ساس ةاأل اوا ثهأ إحدى عهم ال تضمنهاالي ت رااما إذا كانأ خماطر اخل علمهومن ياياحل عصرال هنايةامل هان ه ة والصنا  ة إىل 

 ،خصوصا مع يت اع الغاية الي تض أ  لال الهون معىن 3؟وخ هاتمن الذي ت كهن  ستوىاألمور إىل امل وصلأإذا ، خ ةاأل العظ مة
ودالتاي تواي تهدس وتاعلر املول اى العلم ة ه ز ال هر ، للمعطال املادي ودق ة الهائناى املقادلة له انيف وتهسأ املو ود العاقل مت زا وااو ا

لال ت ع ل التسامأ داإلنسان ذاتيف إلسعاده   وسع تواري اهلدف املر و من العلم وهو، واشتغا  اإلنسان  ل ها وانشغاليف هبا، والتطا ق
 .املستوى اجلواين ديف

ودني اإلنسان واحلضارة من ، إن الرؤية الشاملة للعالقة املتاادلة دني العلم واإلنسان من  هة :الغربي الحديث األزمة اإلنسانية للعلم.2
واتنتقا  واتختالف الدائر دني ل هرس الطادع التهويي للتاريخ اإلنساين ، حضارة-إنسان- لم: هة موا ية ل اد الاادع األساسأ لللالث ة

                                           
  .666، 666ص، 1811، 4ط، د وى، مهتاة املعارف، ى  تح اهلل حممد املشعشع، قصة ال لس ة، و  ديورانأ -1
  .319ص3778، 2ط، القاهرة، دار الشروق، الصه ون ة والنا ية وهناية التاريخ، الوهاا املس ي  اد-2
  .68، 61ص، مر ع سادق، ع مة العامل احلديث، ،  اد الواحد حيىي-3
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ح ث متتزج اللالث ة وتقدم منوذ ا حضاريا ، اآلل اى املتاحةكذا الذهن اى و و ، دي الاشر من طور حضاري آلخر تاعا للظروف واأل مان
 .إنسان ا  ريدا جلنس معني

دشهل   قل-روو:من خال  مركب  هريا ومادياالذي ينسج إنتا ا ، إذا كان التم ز احلضاري دل ل و ود الصاغة الاشرية جلنس إنساين 
ص د لر   إنيف تدد، دعمل ة الاناا احلضاري ى مع اآلخرعو يتساو دشهل يتئ ل يف حركة انساام كهن   ها عن يعلو عثر عحدمها مزدوج 

 املركب احلضاري الغريبب  عن ما حصل د.وتقود احملتوى العلمأ النظري والعملأ املعتقداى مبا   ها من خ وط ق م ة عن تتدخل وتصاغ
الان ة والتسو  احلضاري الذي وسم الغرا ، والذي اتصل عساسا دالنشاة، ترت ب  ديد مل يعتده اإلنسان مبس ة احلضارة، احلديث
وخرو يف  ن تقدم وتوسع العلم ، هو ما شهل مساحة انطالقو ، حتدد داإلطار العلماين املتدرج من اجلزئ ة إىل الشمو الذي  و، احلديث

، من معامل الدين واألخالق دعد عن انسلخ  ن جممل ما حيد من خطواتيف،  لال و يف اخلصوص، املربوا منيف ناح ة  القتيف داإلنساننطاق ال
مع ، ت  لال اإلنسان وحده دل  لال العامل كهل، األمر الذي عس ر  ن تر  ح قاضة الس طرة العلم ة املادية، وصار هو من حيهم مساره

وهو ما عس ر دناح ة موا ية ، لهل ما يت ح ت ا ا عكلر لللوراى العلم ة واتجنا اى الواقع ة دقطع النظر  ن تاعاهتا عو مر ع اهتاإطالق العنان 
 .وجمده طريق العلم"حتصر"انتزاع جممل الشروط والق ود املعنوية الي كهن عن   ن تصدع العالقة دني العلم واإلنسان نت اة

هأ يف احلق قة دقدر ما ، وحسبت كلل جمرد ع مة للعلم  وتاعاى ذلك ةعن انقطاع العلم  ن املاادئ األخالق " اد الوهاا املس ي" يرى 
 لهائن الاشريمبا يف ذلك ا- رب التنصل من كل املاادئ اللادتة املطلقة" تقدم"من  عحر ى احلضارة الغرد ة عحر ى ما .ع مة حضارية شاملة

كلنا عن هذا العلم  إت عن ما نعلميف.شروطت توق يف حدود عو ، العلمأ هد ا يف حد ذاتيف"التقدم"حىت صار، عي تاعا لعلمان تها الشاملة-ذاتيف
ة باي هواستطا  اإلنسان دا تاار .دون عي مااتة داإلنسان، وص ورتيف وتراكميف العامل لنهايف د ع يربموان، من القمقم ملل املارد الذي اند ع

  و د العلمان ة ، لقد تادى جممو ة من امل اه م املتااينة الي تنصلأ كل ا من الق مة.تو ع وتستعمل عداةا تااره  إىل، ذاتيف يف حد
إت عن التنصل من الق مة يد  يف ، يو د العلم املتنصل من الق مة، ويف النهاية، واحلرية كلها متنصلة من الق مة، والدكقراط ة، الشاملة

اادئ ومن إقصاا امل، قض ة حضارة اختذى من احل اد مرمال دقدر ما هأ، علم ما ومد ت تتطددالقض ة .احلق قة  لال التنصل من اإلنسان ة
ة د نهما وهو اإلنسان  وهر وصل العلم  احلضارة الغرد ني إىل طريق مسدود دناح ة مردع العالقومن مث  قد 1.التقدم تن  ذطريقا ل األخالق ة

الذي نقلتيف منظومة احلداثة ، مع تطا قاى العلم الي مل تستلن حىت اإلنسان، الشامل ويصل الويتع حد التا م، احلضارية وعساسها العمل ة
وتستط ل ، احل ادي الصارممع اكتساو العامل الطادع ، إىل مو ود عحادي حت طيف وحتتوييف املادة، (روو-مادة)الغرد ة من كائن مركب ثنائأ 

  .إنساين-يف  ل تا م  لمأ احلضارة الغرد ة املادية إىل حضارة متا مة
خبع مستق م ، من خال  ذلك واستناده  لال تقدماتيف، العلم ة -من اجلناو العقالين وتو هاتيف ال هرية، إن انطالق اإلنسان الغريب احلديث 

مع دداياى اخلوي الاطلأ يف بمار الطا عة  صنع  د حقق  زاه املرئأ دشهل وايتح للع انق، إلنتاج حضاري ر  ع، املسلك واأل ق م توو
قلاا للهدف والي عحدثأ ، التطور داحلداثة العلم ة خمل اتيف الاع دة دعد عشواطوعخ ق يف  زا مقادل  هرى ، -الهائن احلضاري-اإلنسان 

 ةسلا عكدى املزايا و ل قع العلم الغريب احلديث دني اااد ة  ظمال همبا عتاحيف ذلك هلذا من آل اى اهلتك دذاتيف ، من العلم دالنساة لإلنسان
ولهن حدث يف القرن السادس  شر عن  هرى احلداثة املن صلة "..إىل ذلك   ورد"املس ي"يش . إطالق ة قدمأ اخلل  ة الي عدانأ الع وا

ولهننا ددعنا نهتشع خطورة هذا امل هوم ، وقد حقق العلم تطوراى يتومة يف هذا اإلطار. ن الق مة ن الق مة ومعها العلم املن صل 

                                           
  .11، 10ص، مصدر ساق ذكره، العلمان ة واحلداثة والعوملة،  اد الوهاا املس ي-1
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-الن اياى النووية-ولنذكر  لال سا ل امللا  ت احلصر عسلطة الدمار الشامل، وددع يهدد و ودنا، هذا الغو  الذي انطلق من إساره.للعلم
انهش أ األمه ة الاالغة الي كهن للق مة عن  قد  ومن مث1.."التقن ة املن صلني  ن الق مةعل س هذه كلها نتائج العلم و .اتحتااس احلراري

دني حلقة املعىن وحلقة املادة اللتان كهن عن يقود إل ها العلم داخل  مب زان يوا ن اهلاد ة الي كهن عن ترشد العمل ة العلم ة وال عال ة، تقدمها
وتادى ذلك دعلراى خطاه ، اعل األخ  يس  ع ر ا منذ استئنا يف للدورة احلضارية داحلقل الغريب حديلاوهو ما ، الذاى اإلنسان ة وخار ها

 .وانهااديف وتناثره ح نا آخر، ح نا
الس طرة تادو ، دتناو  مسالة العلم والق مة، ادتداا من العصر احلديث  املعاصروتاعا ملسار ال هر العلمأ الغريب وتطا قاتيف ، من  اوية مغايرة 

دل حىت لإلنسان العاملأ الذي ، ه ل ترا عا لإلنسان الغريب  طسبمل يالذي ، متواصلة  لال طو  خع التقدم الغريب العلم ة يف استمرارية
ذلك ما صنعيف اإلنسان ..ح ادي-دعامل مويتو أ وإت يناذ ويطرو  اناا ت ياديف دويتعيف وت مبص ه عحد"آلة"تستودم من طرف"آلة"صار إما

الو أ  عمه ةلترب  ، وإدداهلا مبا عقره الت ار العلمأ من منظومة ق م ة حرك ة تتناسب ومضام نيف، يف دذاتيف ودق متيف انطالقا من ن  يف لق ميف العل اذات
 دالنساة إىل، واألهم من ذلك"هذا دشهل مادئأ.والس طرة العلم ة  لال األر اا. ن الق مة التطديثحيصليف ان صا  كهن عن  دالويتع الذي

 ألو  مرة يف تاريخ اردة اإلنسان .هق يف هذا العصر"مص يا"عن العلم هو اإلجنا  الذي كهننا عن نسم يف، مهانة العلم يف العصر احلايتر
إذ تع ش الاشرية يف خوف دائم من عن تدمر ح اهتا :يدرك عن العلم هو الذي س طدد مص ه سلاا عو إاادا، الطويلة  لال هذه األري

وتعمل الدو  هلذه احلق قة علع حساا يف اساات ا اهتا وس اساهتا .را نووية عو د ولو  ة تعتمد ا تمادا كل ا  لال العلموحضارهتا ح
ويف حل مشهالهتا الغذائ ة ، ومن  هة عخرى  إن األمل األكرب لدى الاشرية يف مستقال ع ضل.ويف طريقة إن اقها ملواردها، األساس ة

املشهلة األساس ة تتادى و نيف كهن القو  عن  2.هو اآلن معقود  لال العلم، استمرار قدرهتا  لال الاقاا والنماادل يف ، والصط ة املستعص ة
اجلشع  لهائن الاشريا من قال امعسال ب استودامه دل، هماعدا تاارمها ب  حمتويني للضرر دطا، تو  يف العلم واآللةيف تدخل اإلنسان ل

 . ياقال املسئو  األساسأ هو العقل الاشري، ه إن نتائج العلم مهما بالأ يف اتحنرافحتمليف من مو وداى وعش ااااه الطا عة مبا .واألناين
احملاك ة للواقع وتطا قاتيف امل دان ة  املرتهز العلمأ تول د إىل، من خالليف ال هريةتصوراتيف   لال واشتغاليف  لال العقل قاد ارتها  املو ود اإلنساين 

من و التقدم  ومن مث  تح داا اترتقاا، يف خضميفواملتعاط ة مع سائر القضايا واملسائل مبامل ا اتى ، ملتغ اتيف املسايرة املادي
العامل ، وت ردها دصاغ املو ود الاشري للمادة عظ مةعمام الس طرة ال وتاور دوره اإلنسان ذوداند مسح، كل ذلك الاناا و التو يف..خالليف

، تصلب العالقاى الاشرية ودني هذه وما حوهلاد، للتغ اى اجلذرية الي عحدثها التطور العلمأتتضح الس اقاى التدر  ة . والهون خبصائصها
ه تتطو   اخلال ة من املقادل ذا األثر وال ائدة تتصاتىالتولص من اعشها  من  ذلك الطادع املويتو أ الش اف وما ير ق أدعدما اكتسا

والعامل التقي هو العامل الذي تصاح   يف األداة منوذ ا ،  التقن ة هأ حتو  األش اا إىل عدواى"..ومن مث ، دالسمة اآلل ةم اتسحنو اتالعالقاى 
مل تعد اآللة استمرارا و .ودني اإلنسان واألش اا  القة عدات ة ون ع ة، ودذلك تسهم التقن ة يف  عل العالقة دني اإلنسان واإلنسان.وملات

لقد اكتساأ اآللة خصائص إنسان ة د نما اكتسب .دل عصاح اإلنسان ذاتيف امتدادا لآللة إىل حد ما، اإلنسان وقدراتيف امتدادا حلواس
 3."اإلنسان خصائص آل ة

                                           
  .831، 832ص، ن سيف-1
 .844ص، 8901، الهويأ،  امل املعر ة، الت ه  العلمأ،  كرياا ؤاد - -2
 .370، ص3779، 8حممد سا ال، مداراى احلداثة، الشاهة العرد ة لألهاث والنشر، د وى، ط -3
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استطاع من ، ونقلتيف  ذريا إىل واقع  ديد، عكساأ التطوراى العلم ة والتقن ة اإلنسان  ديد املزايا وعيت أ حتس ناى  لال جمرى ح اتيف 
عضو الد متصلةيصل إىل عدعاد  ديدة مل عن ذلك يتمانا ترت احيفهإت ، الالوغ إىل حصد احلا اى الي لطاملا ادتغاها مبا حوليفخالليف 
 يتقاطع مع ربااى اإلنسان وطموحاتيف  تغط هاالعلوم إىل طريق م توو الهل  من وصو   ه علال الربم منعمامها  دقأ العلم  ا زاو ، الاشري

ولهن هذه العلوم مج عها مل تستطع عن حتل مشهالى اإلنسان يف "..خصوصا مع التسارع احلاصل واملستمر يف إمجاهلا يف كل  من األحايني
عما املشهالى الس اس ة .إن التهنولو  ا عو التقدم ال ي كهن عن حيل مشهالى اآللة وما يشاهها من مشهالى اإلنسان.ن سيف و القاتيف

ولن اد من اآللة و التهنولو  ا عكلر ، س ظل ااهبها هو دن سيف، واملشهالى الي يصنعها اإلنسان دن سيف، والن س ة واخللق ة وات تما  ة
جمات مااكما من الاؤر  دقدر ما خلق داملقادل، دل دقدر ما عسهم العلم دتااو   ديد األ ماى1."من  ون حمدود مهما  ظمأ اآللة ومنأ

 .اخلط ة مبوتلع امل ادين املرتاطة داإلنسان وما حي طيف عكلر حدة وعثرا
اتجنا اى وتطلعيف داناهار ودله ة وشغع دائب ملزيد من ، اإلنسان لالن اار الساحق الذي حققتيف دوانق ا، نظرا لتوسعاى التاارا العلم ة 

ال رد  انشغا و  ومن مث تواي اند اع، املستقال يف احلايتر مع تسو  اآلل ة عكلر وتطوراى التقن ة املدهشةالي  تطأ عدواا ، التنويرية احلامسة
قد عسهم ، شر جممل ما تض  يف من عدعاد للتطضر عكلر لإلنسان ةدنو واصل التقدم املذهل للتقن ةهرسم ك   اى و وامل  ديدة تإ اا  الاشري

وهو ما نايف . إىل عن ادتعد طويال  ن  مام الو أ دتاعاتيف وراو يهرو  ومهأ خطواتيف يف التسارع، لعقلالنسق العلمأ من يد ا ذلك يف إ الى
قلأ إمهان ة ، عي تقدميف، وكلما  ادى م هنتيف والس طرة  ل يف  لم ا، إن  دم التطهم عصاح مسة عساس ة يف  صرنا" ذكر"املس ي"إل يف 

 ودد  عن يسّ   2."مشهالى الا ئة وال شل يف التولص من الن اياى وتزايد األمراي الن س ةويتادى هذا يف عمور كل ة ملل .التطهم   يف
ثر  قدان توا ن إجنده قد  قد توا نيف  لال ، من خال   دة منظوماى عدر ها منظومة العلم الي تعرب  ن إددا يف ورق يف، العاملخطال اإلنسان 

ودناح ة  القتيف داإلنسان والواقع ، ع ماى العلم يف ذاتيف من  هةمن  راا ، الساحقةوهو ما انعهس سلاا  لال العامل يف بالا تيف ، العلم
مع اهتزا  حضارتيف وتز زع عوصاهلا د عل ب اا التطهم األخالقأ ومتادعاتيف - ماى الهائن العاقل ع داإليتا ة إىلو ، الطا عأ من  هة عخرى
  . تاعا لذلك -مبامل مركااى احلضارة

الذي يسمح دالس طرة ،  دم إمهان ة دلوغ املعر ة اإلنسان ة ال قني الهامل إىل حق قة ال هر العلمأ واإلنساين يف الوقأ الراهن تنايفلقد  
وانتصار الهائن العاقل الغريب من خال  دلوغ تقدميف حده األقصالهحىت  الشاملة  لال األر اا ودشهل تام وهو ما يااشر دانتهاا التاريخ

وهو  ور طان ك ة مثارها عمام ك ة م اسدها تز زع آماليف د هرة التقدم العلمأ احلضاري دنسا ة املعر ة اإلنسان ة دعد تسل ماستسلم عخ ا لل
كال من العلم و قل اإلنسان   قد  هر لنا عن، تساقطأ كل  من األسس الي يستند إل ها م هوم التقدم"يف قوليف"املس ي"ما يؤكد  ل يف

وعنيف حلم اختزاي ط وي وتنب لنماذج ، لنا عن حلم التطهم اإلمربياي الهامل يف العامل إمنا هو وهم ما دعده وهمومن مث تاكد ، حمدود
يف ناح ة عخرىهنت اة لعدم إملامنا دهل مهوناى النظام (ب  املقصودة) نطن حنر  التقدم يف ناح ة لنهتشع دعض اآلثار السلا ة ، دس طة

ن سيف دنهاية العصر العلم الغريب د و د ومن مث  ق 3." النظام الا ئأ مركب واإلنسان عكلر ترك اا، لاشريةالا ئأ ودهل مهوناى الن س ا
والي  علأ منيف اله ان الذي ، متداخلتني   ما د نهما عوتمها إشهال ة ان صا  العلم  ن الق مة إشهال تني عساس تنيعمام  ديث  املعاصراحل

                                           
  .90ص، 1882 1ط، اململهة العرد ة السعودية، دار النطوي للنشر والتو يع، تقومي نظرية احلداثة،  دنان  لأ ريتا النطوي-1
  .11ص، مصدر ساق ذكره، العلمان ة واحلداثة والعوملة،  اد الوهاا املس ي-2
 .821، 820 ص، 3777، 8ط، دمشق، دار ال هر، العلمان ة حتأ ا هر،  زيز العظمة،  اد الوهاا املس ي-3
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قال عن ، وهتهيف دالعامل قادى مترده والي، ثان هما-خاطئة-ا من ا اايتاى ومقدماى وتصوراى ورؤىانطالق، يقع  لال اإلنسان ويعلو
 .ويزيل  ن العلم مسة اللااى واملطلق ة، "املسلماى ال هرية"يرا ع ال هر  ديد 

الي تتاع دعضها الاعض وتقوم  لال ، هو الطادع التسلسلأ والطردي للنظرياى العلم ة، إن عدر  ما توصل إل يف ال هر العلمأ حديلا  معاصرا 
خال ا ملا كان سائدا وطاب ا دشهل قطعأ من عن دن ة التاريا اى من ، وههذاللطقائق نقدا  استهمات للمسار النسيب ، عنقاي دعضها

ن الرؤى والنتائج هوهو ما م قد دلغ ال هر العلمأ لتااو  اللادأ .العلوم تت ح إمهان ة دلوغ نتائج هنائ ة وصط طة وتنطاق دهل  مان ومهان
 .إطارا يغزوه اله ع والغاية وتاقال العلوم اإلنسان ة إمجات.انعهس سلاا داجلانب التطا قأ  لال اإلنسان إما دن أ دوره عو إحلاق الضرر ديف 

مرتاع  عن العلم نشاط إىلالذي توصل اإلنسان من طرف ، مبسارهالو أ  تادى تدرج يف لال اثر التغ اى الي طرعى حملرك العلم  رب تارخي 
اإلطار ال هري رتاع دالتغ   املو ، يف إحداث التغ   الواقعأ معيف لامتهل  وتالوره، يف تشه ليف دخليتهو  ، ب  من صل  نيفدالهائن العاقل 

واقاا ، ر ثانوي يتئ ل األثر الطا عةه قد اتصل اإلنسان احلديث دال هر العلمأ يف الاداية من  اوية دع دة ددو مع  وت ا التيف، ذاتيف اإلنساين
واللوراى ، العقل اإلنساينقد د عأ اكتشا اى ، من  هة عخرى.ش ئا  ش ئا من جمرد مالحظ إىل مشارك  رب إحلاق ال ري والتاردة 

خمططا مؤقتا يف  ايتطال ، اريرهمن شرنقة املطلق ة داحهاميف وتقر  والي عخر تيفالعلم  عنكشع حق قة  رب اارديف إىل   العلم ة الي  ارها
ومن مث النظرياى العلم ة الي تتغذى من ، واألهاثتاعا للظروف العلم ة واألدواى وال هر ، ماادئيف ونتائايف مع تالحق النظرياى والت اس 

ذا وستند ع عخرى عكلر  ا ل ة وهه.ق مة من الي قالها  ع ضلواخلوي يف طريق  ديد من نتائج ، وان الى إكما دعضها الاعض دني 
 .مبس ة اإلنسان  لال و يف األري يف تصط ح دعضيفيستمر 

و لال -مبا يقدميف من كشوف ونتائج مهما دلغأ من مهاسب، ياقال العقل اإلنساين مردطا للاطث الدائب  ن احلق قة  لال مستوى الهون 
 لدع دا  ن املطلق والنهائأ من كل احلوا صيظل -الذي مسأ إل يف املساحة العلم ة الغرد ة احلديلة واملعاصرة، عظ مالربم من الرقأ ال

تعر اى واحنرا اى وإجنا اى هائلة و  حتوتى ر  عةإىل   لال املعطال املادي العلم الغريب وقد مسح اقتصار.واألحهام حملدوديتيف وقصور ملهاتيف
 مل ة الاناا احلضاري الغريب د عال ة يف عسهم مللأ  اناا عساس ا  ، يف إمجاهلا مسارا مزدو ا رمسأ، حسب املس ي م قة   لم ة وإنسان ة

آلة اد  تهريس العلم خدمة لإلنسان عصاح األخ   ، .د عأ إل ها توبالى العلم املادي، حضارية إنسان ةع مة كما عدى إىل  احلديث
  .وتادعة نتائج التقن ة املتواصلة مسايرة
 :خاتمة

 :نعريتها كاآليت، مستناطة من الاطثاستنتا اى نتائج و كهن عن نصل يف اخلتام إىل جممو ة  
-و مركزة اإلنسان وتاك د ه منتيف الهون ة، من خال  العقل، عسهمأ يف دلورة العلم الغريب احلديثو إن اخلل  اى النظرية الي مهدى -

مبسار شاسع ،  لال حساا األو  تقدم اللاينوتر  ح ، صدر اختال  ويتع ة اإلنسان عمام العلم وتو هاتيف املاديةملتملل - ند املس ي
 . لال األر اا اخلع العلمأ  لس طرة

الذي عتاو ليف منطال اتكتشا اى والتاارا العلم ة املتواصلة و توحاهتا ، سلك العلم الغريب احلديث عشواطا من الاطث النظري والعملأ-
وإ ادة دناا عنساقيف املعر  ة من ، النظرية مرا عة خطواتيفالواقع التارييب  ريتأ  لال مستوى اصطدم دا ماى قال عن يصل إىل ، الشاسعة

 . ديد
نتهأ العلم ذاتيف ل كش أ اخللل والتعلر دالطروحاى النظرية الي سادىهمع توالد اللوراى العلم ة وما قدمتيف من تصوراى ورؤى ومتغ اى  -

 .وإحداث تغ    ذري دهل ذلك، الغايةو  ، هوماملو  دل حىت دالان ة، نهجالو  يترورة  ري مرا عة ت داإلطار ال هريإىل 
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الي دلغ من ، وهو ما تادى مع التطوتى الصنا  ة  التطوراى التقن ة املتواصلة، مترد العلم هناية العصر احلديث  ن تس   اإلنسان ليف-
 لال اثر تاعاى سطب ، دناح ة العلمتا م الغريب احلضاري لا اىال من التوسع هلتتدرج معها  احلايخالهلا حدا كاسطا داداياى العصر 

 لال حضارتيف حىت اخت ال  يفسلطان إيتعاف ومن مث، رص د العلمأ  لال اإلنسانلل اتسلطوما  ر -"املس ي"  ما يرى –ن العلم  الق مة 
  .عثره
 دا تاارهالاك ب الاشريهعن العلم  زا من ، الغرد ة احلضارةيف عحضان  من خال  النسق العلمأ الذي تولداكتشع اإلنسان يف النهاية -

 مهملة، ومن مث  هو مشروع مؤقأ ونتائايف نسا ة، ودتادد وتواصل إددا اتيف، الت ا ل للهائن العاقل، ال عل، مرتاع دالتغ  نشاط إنساين
  . رب دوادة التاريخداستمرار اعضها ل

 
 :المصادر والمراجع

 مؤلفات المسيري-1
 .8001، 9ط، القاهرة، دار الشروق، والنا ية وهناية التاريخالصه ون ة ،  اد الوهاا املس ي -
 . 8008، 1ط، 1ا لد، القاهرة، دار الشروق، العلمان ة اجلزئ ة والعلمان ة الشاملة، ي اد الوهاا املس  -
 .8000، 1، ط، دمشق، دار ال هر، العلمان ة حتأ ا هر،  زيز العظمة،  اد الوهاا املس ي-
 .8019، 1ط، دمشق، دار ال هر، سو ان حريف، حترير، (حماوراى)، العلمان ة واحلداثة والعوملة، املس ي اد الوهاا -
 :المراجع-2
 . 8012، 1ط، األردن-إردد،  امل الهتب احلديلة،  اد الااقأ م تاو، ى، ع مة العامل احلديث،  اد الواحد حيىي -
 .1338، 1ط، اململهة العرد ة السعودية، دار النطوي للنشر والتو يع، تقومي نظرية احلداثة،  دنان  لأ ريتا النطوي-
 .1318، 1ط، د وى، املؤسسة اجلامع ة للدراساى والنشر والتو يع، تر  اد  العوا، ال هر العلمأ اجلديد، باستون داشالر-
 1321، الهويأ،  امل املعر ة، الت ه  العلمأ،  ؤاد  كرياا-
 .8003، 1ط، د وى، الشاهة العرد ة لألهاث والنشر، احلداثةمداراى ، حممد سا ال-
 .1311، 6ط، د وى، مهتاة املعارف، ى  تح اهلل حممد املشعشع، قصة ال لس ة، و  ديورانأ -
 .8000، الهويأ،  امل املعر ة،  لس ة العلم يف القرن العشرين، كىن طريع اخللأ-


