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تاادد لمشهد العلمي يف السنوات األخرية التبجيُل امللال خيفى على متتبع 
الذي حيظى به العلم التجرديب، تاامنا مع التقدم التقين اهلائل الذي حققه العلم 
يف حياة الناس، وال شك أن العلم دستحق التبجيل فعال، لكن اإلشكال دكمن 

رؤدة للعامل ذه كااختنشاطا بشردا مهما، أو  اعتبارهيف اختاذ العلم كعقيدة بدال من 
تعتربه املؤسس األوحد للحقائق اليت تتعلق بالفكر اإلنساين. وال شك أن الفكر 
اإلنساين أمشل من العلم التجرديب، فهو حيوده وال دقتصر عليه. ولذلك كانت الثقة 

نقععة النظري اليت تففيها كلمة االعلما يف نناعات بع  الناس على  املالتامة و 
إىل  اجةيف حا مهما تعارض مع باني جوانب الفكر اإلنساين كل ما دُنَسب إليه

إعادة نظر. فالعلم ليس متعاليا عليها بامتياز مينحه القداسة، أو دُعِفيه من املراجعة، 
 .يعة العلم تتناىف مع هذا املفهومبل إن طب

وانعالنا من هذه الفكرة ألّفت الفيلسوفة الربدعانية ماري ميدجلي هذا 
دن حيظون بالثقة والذ–الكتاب الصغري، مدفوعة بادعاء أثاره بع  املنتسبني للعلم 

بأن الذات اإلنسانية ليس هلا وجود حقيقي، وأنه  –والتبجيل جراء هذا االنتساب
يَّة مبجرد لتبنّي أن الفكرة ال تصري علمند حلَّت حملها ترتيباٌت من خالدا الدماغ. 

االدعاء، وأن العلماء ميكن أن خيعئوا كغريهم من الناس، ولتكشف على مدار 
الكتاب عن اجلذور اليت انبثقت منها هذه املقالة، ومدى خعورهتا على كافة جوانب 
الفكر اإلنساين. مث لتختم عملها بعد رحلة مثرية نفتها يف التنقل الناند بني 

 موضوعات معرفية شىت بالتأكيد على أننا اما زلنا هناا. 
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ميكن أن دقال أن من أهم ماادا هذا الكتاب أنه تناول فكرته املركادة من 
 زوادا عدددة تناسب تعدد القفادا اليت تتعلق هبا، فاكتسى ُحّلة التنوع املوضوعي؛

املؤلفة من  رإذ جاء يف اثين عشر فصالا دُبِحر كل منها يف موضوع خمتلف تثوّ 
 للكتاب. ، وتبني مدى ارتباطه بالفكرة املركادةالقارئخالله بع  األسئلة يف ذهن 

ركادة يف فكرته امللقد نانش هذا الكتاب أفكارا هامة للغادة باإلضافة إىل 
، Reductionismوما دتصل هبا، كنقد االختاالية  Scientismنقد العلمودة 
، وإلقاء Exclusive materialismتسميه املؤلفة باملاددة احلصردة ونقد ما 

الفوء على مشكلة العقل واجلسد، ومنانشة اجلذور التارخيية لتقددس العلم، 
والتأكيد على أصالة القيم، واالنتصار لإلرادة احلرة ضد مااعم من دنفون وجودها 

نية ا  لفكر اإلنساين. ليت دتميا هبا اأو تأثريها، وكذلك التأكيد على العبيعة الُكالَّ

 دفهم من إخراجنا هلذا الكتاب أنه تبين كامل أن اللكن من الفروري 
. فكما اشتهر عن املؤلفة نقدها الشددد لدوكينا شروع ميدجلي الفكريمل

حقوق ا و أدفا معروفة بتبنيها لفكرة جادهي ف، ومعارضتها للعلمودة واالختاالية
ميلها و  ،ظيم الذايتوالتن يةانالغائية العبيع ألفكارمع ميلها الغردب لتقبل  احليوان

 الوسط الثقايف الغريب يف صبح طبيعياأر )األمر الذي بالفعل العبيعي لإلميان بالتعو 
وهي أمور ند توسعنا يف توضيح أسباب رففنا هلا يف كتب أخرى.  (،املعاصر

ا   لكل األفكار معوالا فمثال دتناول كتاب )احلرب على اإلنسان( لودايل مسيث نقدا
حيث التسودغ  من لفكرة حقوق احليوان،وكذلك  –واليت منها نظردة جادا– البيئودة

  الفلسفي والتتبع النقدي للتعبيق. وكذلك دتناول ستيفن مادر يف جاء كبري من
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نقد  (: النشوء املفاجئ حلياة الكائنات وحجة التصميم الذكيكتابه )شك دارودن
ون: ما وراء ودليام دميبسكي يف كتابه )كوميني ندم. وأدفا لتنظيم الذايتلنظردات ا

كرة تتبناها ، وهي فكرة ناجل عن عاو الغائية للعبيعةلف انقدطبيعة املعلومات( 
 ال ننسى اإلصدارات األخرى اليت عربنا فيها عنبالعبع و  ميدجلي هنا كثرياا.

   املركا.ور الدارودين، واليت حتتل اجلاء األكرب من إنتاجنا يفوجهة نظرنا الراففة للتع

رمونة  فيلسوفة م تتعاملهذا الكتاب، أن نرى كيف  إخراج من األهماهلدف 
امل اجلينات عمركادة يف الفكر الغريب كتصردح  اتتصرحيكماري ميدجلي مع 

دة ونعت التصرحيات املادنرى كيف فرانسيس كردك. ومكتشف الدنا األشهر 
 . لدأددانغري املنتمني ، حىت لو كانوا مناملنصفني بع  االختاالية على مسامع

ب، اهذا ليس شيئا نليال أو هينا، لك أن تتخيل أن أفكار ميدجلي يف هذا الكت
( أن دصنف هذا Routledgeدفعت الناشر اإلجنلياي األكثر شهرة )رولتدج 

ات مراجعووصفوا السلسلة بأهنا تعرح  ،(Hereticsالكتاب يف سلسلة )هراطقة 
إلصالح أو  ،من مفكردن عظام لدأفكار اليت تتخذ كمسلمات يف الفكر الغريب

 إعادة تفسري ما ند ضل من هذه األفكار.
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تقاة سوى بعض النقاشات املس مل يُطَبع من هذا الكتاب الصغري من قبلُ 
 كتوبرأ"، اليت ظهرت يف جملة الفلسفة )الغرضمن مقاليت "ملاذا لن تزول فكرة 

 هنا. 7–5(. وقد طُّورت يف الفصلني 36–545 ،1122

وينبثق باقي الكتاب ببساطة من حنقي املتزايد على ميل بعض العلماء من  
ن عوا بوضوح وباسم العلم أهنم يعتقدون أا إىل أن يد  ذوي الكفاءة العالية حالي  

 تليسوا موجودين؛ إذ الذوات على ما يبدو قد حل   –ويف الواقع قرّاءهم–ذواهتم 
  حملها ترتيباٌت من خاليا الدماغ.

أعتقد أنين أفهم ملاذا يتفق الناس مع هذه القصة املثرية. إهنم ببساطة يروهنا   
 إمياهنم بالعلم: يروهنا دفاعا عن العامَل املادي؛أركان ا ضروريا من كما لو كانت ركن  

اليوم.  ره بشدة يف ظل الفوضى واسعة االنتشايزة  حامسة لليقني الذي حنتاجورك
أن املتمثلة يف و  قويا للفكرة اكأكثر إرراقا يف امللذات، قدم بديال  ت ايبدو أيضا أهن

 أفكارنا ومشاعرنا اخلاصة هي يف حقيقة اكأمر مادة.

لكين ال أعتقد أن هذه القنبلة االنتحارية ميكن أن تعطينا يقيننا العلمي.  
م يف احلجج اليت ُتستخدك إن ادعاء عدم الوجود ليس معقوال يف حد ذاته، وكذل

االدعاء ال ينبثق من العلم يف حقيقة اكأمر. إنه ينبثق من تراث  هذادعمه. و 
دم قفلسفي ازدواجي قدمي ليس له وزن اآلن. وال يستطيع هذا اإلطار احملط م أن ي

 يستطيع فقط أن يؤذي مسعته. بلا للعلم اليوم. ا حقيقي  دعم  
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إلنتاج هذه اكأفكار من الزمالء واكأصدقاء الذين ة كبري لقد تلقيت مساعدة   
القرتاحات ا ال سيماالسريعة للخروج من مآزقنا.  شاركوين شّكي بشأن هذه الطريقة

(، وستيفن روز Iain McGilchristاملفيدة اليت أتت من إيان جميلكريست )
(Steven Rose( وأندرو براون ،)Andrew Brown وإيان ،)راوند )جIan 

Ground)( وويللي تشارلتون ،Willie Charlton من أبنائي )(، و)كاملعتاد
(. إن رالب هؤالء اكأشخاص مل يكونوا Davidالثالثة، خصوصا ديفيد )

أعلى لدخان ا توارىفجأة كما ي توارىاما عندما رأوا فكرة الذات تمندهشني مثلي مت
ى ضية، سري خالل اكأعوام اخلمسني املا ما آلت إليهاملدخنة. فأي شخص شاهد 

، ا، وتالشيها على حنو متكرر خلف آالت شىتضمور هذه الفكرة برمتها تدرجيي  
يتم رامة( ا )بشكل أكثر صوتفكيكها لتالئم شروط العديد من التخصصات، وكوهن

بدراستهم  لقياماني الذين كانوا حياولون عن عمد من ِقَبل الفالسفة احملرتف جتاهُلها
ة قريبة من العلم قدر اإلمكان. إن إلغاء الذات جمرد هنايبطريقة موضوعية، وتقنية، و 

لية حبد ذاهتا، العم إىل أن نفهم حباجٍة ماس ة. ولكننا ما زلنا طبيعية لتلك العملية
وأن نكتشف أي عاملٍَ سترتكه ملن ينجون منا من أثرها )على حنو مدهش نوعا ما(. 

 هذا ما حاولت أن أحبثه يف هذا الكتاب.

اليت  –هذا التباعد عن اخلربة املباشرة–ل أن هذه احلملة املشؤومة من احملتم 
إذا  و ا ما. يف ثقافتنا نوع رتاجعنذ مائة عام مضت، قد تاستقبلت اسم "حديثة" م

كان اكأمر كذلك، فإنه بإمكاين أن آمل فقط أن أكون قادرة على مساعدهتا يف 
  ذلك ولو بدرجة قليلة.
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 (2)يدور هذا الكتاب حول الفجوة الكبرية القائمة بني احلس املشرتك
أن ذواتنا  والعقيدة العلمية اليوم، وبصورة مركزية حول فكرة أن العلم قد بني  

 )يبدو( أننا رري موجودين. بعبارة أكثر وضوحا؛. أوهامالداخلية جمرد 

ا كهذا مع احلس املشرتك، فإنن  عندما يصطدم شيء يُفرَتض أنه علمي   
. فعلى ابطبيعة احلال منيل إىل افرتاض أن احلس املشرتك جيب أن يكون خاطئ  

فرتاض ا حينما اعتاد على اسبيل املثال، حنن نعرف أن احلس املشرتك كان خاطئ  
الذين  عمق تفنو جوم كلها نقاط يف سقف متصل، حة، أو أن النسط  أن اكأرض مُ 

. نعتقد أن احلقائق اجلديدة محلت سلطتهم اخلاصة، وأن (1)ارصححوا هذه اكأفك

                                                           

أو الفطرة )باملعىن الفلسفي وليس الديين( أو املوقف التلقائي أو موقف اإلنسان  احلس املشرتك (2)
 (عائشة) .هي مسميات خمتلفة لألفكار اليت يشرتك فيها كافة البشر وال ميكن إنكارها العادي،

هناك ختبط واضح يف الفلسفة ملا يعنيه مفهوم احلس املشرتك، وقد أجاد الباحث رضا زيدان يف   (1)
( يف فك هذا التخبط 1127)مركز براهني  اإلجماع اإلنساني: المحددات ومعايير االحتجاج كتابه
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 البد فعال أن يفوق احلس املشرتك. –يف تلك احلاالت–العلم 

و ئما، أذلك داك يكونجيب أن  اكأمر ض أنا أن نفرت لكن رمبا يبدو رريب   
ا فمثال، عندما خيربنا العلم أن الطاوالت اليت نعتقد أهن حىت رالبا، أليس كذلك؟

صلبة تتألف بوجه عام من مساحات فاررة، فإننا ال يتوجب علينا أن نتخلى عن 
رؤانا السابقة وأن نتوقف عن وضع أكوابنا عليها. إن احلس املشرتك ميكن بسهولة 

د اعتاد أن يدمج قفتلفتني للتفكري بشأن الطاوالت. وفِّق بني طريقتني خمأن يُ 

                                                           

 ،ح واليقييناجملتمع هو املسوغ للمعىن واحملدد للصحيووضع املعيار الذي يزيل اللبس عن املفهوم، يقول: "
شرية، فوجود الب اتفاق اجملتمعات البشرية هو أقصى درجات الصحة إذا كان شرط ا لقيام لعبة اجلماعةو 

العامل اخلارجي باملعىن الذي يقول به اإلنسان العادي شرط أساسي لقيام لغة، كأن االستبطان قفز يف 
. شروط اللعبة اكأساسية حالة خاصة من .. و الظالم، فما احلال إذا مل يكن هناك نور ا وال ظالم ا أصال 

قاد أن اكأرض مسطحة ايل ال يعرتض علينا باعتاملوقف التلقائي، فليس كل موقف تلقائي معترب به، وبالت
ل وجدت فليس هناك شبه إمجاع يف ذلك ب-على أنه موقف تلقائي، فهو وإن سلمنا أنه موقف تلقائي 

إال أنه ليس شرط ا يف اللعبة مطلق ا وال يعرب أصال  عن  -حضارات سابقة تكلمت عن كروية اكأرض
وبذلك جيب أن يتحقق يف الفطرة الشرطان ا: "ويقول أيض 57-53". صحاجة اجتماعية ونفسية

فالذي  أن تعرب عن حاجة اجتماعية ونفسية. -1 أن تكون شرط ا للعبة اجلماعة البشرية. -2التاليان: 
 مل يصب فيه جون سريل أنه تنىب املفهوم التلقائي بشكل عام، ومل يفرق بني املفهوم التلقائي الناشئ عن

سطحة. التلقائي الناشئ عن أرلبية جمتمعية عادية، كما يف اعتقاد اكأرض املطبيعة بشرية فطرية واملفهوم 
فاالعتقاد اكأخري ستقبله أرلب اجملتمعات يف وقت معني ال حمالة، فلو أنك أسقطت جمموعات بشرية 
من السماء يف أماكن خمتلفة بنفس لغتنا فسيعتقدون بأن اكأرض مسطحة بسبب رلبة احلاجة النفسية 

ية املتمثلة يف مصاحلهم وممارسة نشاطاهتم على أرض مسطحة، وسينشأ موقف تلقائي متسرع واالجتماع
. ويف البحث تفصيل أوسع ملعاجلة فلسفية دقيقة للمسألة، فريجى 31-55ص ."أو متحيز ملصلحة معينة

 (عائشة. )همراجعت
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ا ب  صاحِ نظاما مُ  رالرؤية امليكروسكوبية لألشياء يف الرؤية املاكروسكوبية. وقد طو  
ن يندمج ا. وهبذه الطريقة، إما أميكنه بواسطته أن يرى كيف يربط بينهما عموم  

ة . فاجلاذبي–إذا ثبت أنه خطأ– نَسىيُ  ، وإما أن(2)علم اكأمس مع احلس املشرتك
 .(1)عن أفالك التدوير حدثاحلس املشرتك وال أحد يتزء من اليوم ج

 ،ادائم   مون، وهو يف الواقع ينموي يف احلقيقة، ميكن للحس املشرتك أن 
ويس لكما أشار   مع العلم دائمعارض تيف و  ال تتغري جامدة صيغة ليس فهو

 The) يف كتابه الطبيعة رري الطبيعية للعلم (Lewis Wolpert) لبرتو و 

Unnatural Nature of Scienceأدافع "إنين  لبرتو و كتب   (، حيث
أنه إذا توافق شيء مع احلس املشرتك فإنه ال ميكن أن يكون  دائما عن فكرة

فالطريقة اليت يعمل هبا الكون ليست هي الطريقة اليت يعمل هبا احلس … علما
 .(22: 2991)املشرتك؛ االثنتان ليستا متطابقتني" 

ربنا هبا الكون ليست مقصورة على اكأشياء اليت ختلكن الطريقة اليت يعمل  
نا يشمل ذواتنا وإدراكات فهومن اكأوجه.  عدد ضخمعنها العلوم. فهذا الكون له 

احلسية املباشرة. ويشمل أيضا رؤى احلياة اليت بُنيت خالل دهور من خربة 
ت ساإلنسان. يتجه ذلك التاريخ اليوم إىل بناء خلفية احلس املشرتك، واليت لي

                                                           

بشر )التعليق كة بني البالررم من تسليم الكاتبة إلمكانية أن يصحح العلم بعض املفاهيم املشرت  (2)
 (.عائشة)السابق(، ولكن إشارهتا لضرورة تقويض هذا التصحيح بسبب طبيعة احلس املشرتك رائعة. 

نظام فلك التدوير هو جزء من النظام اهلندسي الذي قدمه النموذج البطليموسي لتفسري حركة  (1)
لرتمجة، ط. املنظمة العربية ل ،ديجان بيار فر  ،الكواكب، انظر تاريخ علم الفلك القدمي والكالسيكي

 وما بعدها. )املرتمجة( 31ص 
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 ها شيء أشبه بامتداد ضخم منولكن ،صيغة ثابتة إذا ما قورنت بعلم معني  
ظ بأنواع خمتلفة من أشكال احلياة النباتية اليت حتاف ةمملوء ة خضراءعقلي مساحة

 لتالئم ما حيدث حوهلا. النموعلى 

ستقال يف ا ما ساكن  ( كائن  ولبرتو ليس )كما يشري  عالعلم بالطبف كذلك 
 احة اخلضراءتلك املسة اليت امتدت جذورها يف أحد النباتات املنتج حد ذاته. إنه

وقد انتشرت لتغري أجزاء  هائلة من املشهد اإلنساين. وقد منا العلم من الرتبة 
، الشعرو يخ، التار –ا مثل التخصصات الفكرية اكأخرى سبق  االجتماعية املوجودة مُ 

 قافة فرعية مثلها.ث فهوليها متاما. تمد ع، وهو يع–الرياضيات، والبقّيةو املوسيقى، و 

عي، وأن بشكل طبي البشر البيانات اليت يدركهاأن يبدأ من للعلم البد  
أن  بالطرق اليت تالئم العقل البشري. وبالتايل، إذا ادعى أناس ه البياناتر هذيطوِّ 

العلم قد اكتشف شيئا يناقض اإلدراكات احلسية املباشرة لإلنسان وتلك اكأمناط 
كأشخاص فإن هؤالء ا –كما حيدث اآلن بشأن الذات– (2)اإلنسانية اكأساسية

كل ثل شحقيقة خارجية م حولهذا ليس معارضة و جيب أن يكونوا خمطئني. 
 يُعقل يف السياق اإلنساين على اإلطالق. ميكن أن مابل حول اكأرض. 

                                                           

هذه العبارة قريبة مما أشار إليه رضا زيدان يف اإلمجاع اإلنساين؛ الشرط الضروري للعبة. فال ميكنك أن  (2)
تبدأ مبمارسة نشاط عقلي )جتربة علمية( مث تقول إنك توصلت لعدم وجود عقلك! ال ميكنك أن تبدأ 

هم )تبعا كأحد عامل اخلارجي و التجربة بإدراكك لوجود العامل اخلارجي، مث تقول إن نتيجة التجربة هي أن ال
اليت من املفرتض أهنا –التأويالت املتطرفة ملدرسة كوبنهاجن يف فيزياء الكوانتم(! قبول مثل هذه النتائج 

 أشبه بأن تقبل هدم البيت الذي تقف فوق سطحه، مث تدعي أنك ستظل على السطح. )عائشة( –علمية
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 أن احلس املشرتك جيب أن يفسح جماال ،ومن مث، فالنقطة اليت بدأنا منها 
ن حتتاج قليال من التعقيد. فاالقرتاحات اجلديدة جيب أ ،العلمية أحياناللحقائق 

 بالطرق اليت تتالئم مع ما هو أساسي يف فهمهاولكن فقط إذا كان مُيكن تُقبل 
 وجود يف ك  شُ . وإذا مل ميكن أن حيدث هذا فعلينا أن نَ الرؤية اإلنسانية العامة

ني عي نم . واالدعاءات ال ميكن بالطبع أن تصبح علمية جملرد أن علماءخاطئشيء 
كأسف ايسردوهنا. فالعلماء يف النهاية ميكن أن خيطئوا كأي شخص آخر. والعلم مع 

وا الذين يصورون تلك احلقائق، البد أن يستخدما من حقائق جاهزة. فس متألف  لي
هنا، و خيتارون بياناهتم، وينظموهنا، ويشكلو  ،أمناط ا من التوقعأي : افتراضات

 .(2)تكون مشوشة يف البداية قدهنا إويصنفوهنا من خالهلا، حيث 

 

 

عيدا ب ماٍت كأهنا تكمن يف فكرنا بعمق،عادة ما نعترب هذه اكأمناط مَسل   
ب عنها ييكون من الصعب حىت أن يلحظها. إن التنق قد لدرجة أنهعن الوعي 

وعا ما. ولكن ا نعلها يف الغالب أكثر وضوح  جيي ذال وبلورهتا هو عمل الفلسفة
                                                           

علماء ( يوضح هذه الفكرة بعبارة أوضح: "P. M. S. Hackerفيلسوف اللغة والعقل بيرت هاكر ) (2)
اكأعصاب مهتمني يف اكأساس بالسعي وراء اكأسئلة التجريبية، واليت هي أساسا قابلة لالختبار عن طريق 

ا السعي وراء تلك التجارب يفرتض مسبقا إطارا مفاهيميا، تصور مل التجارب، وميكن تفنيدها أو تأكيدها.
قل، اإلرادة، اإلدراك، الذاكرة، اخليال وهكذا. هذا اإلطار املفاهيمي الذي يفرتض مثل؛ الع مصطلحاتعنيه ت

. مقطع "مسبقا، إن كان الغموض يكتنفه، فالغموض سيتسرب إىل تصميم التجارب، وإىل تفسري التجارب
 )عائشة( https://youtu.be/Bv5ql-KKITIمرتجم على قناة )مركز براهني( على اليوتيوب 
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وثوقة على ملؤكد أهنا ليست مب عنها فستبقى رامضة رالبا ومن احىت عندما يُنق  
احمليطة اليت  ا من الثقافةحنو حتمي. إهنا ليست حقائق أبدية. فقد صيغت جزئي  

 ة يف عمق اكأرضيارات املائيالت تتغريتتغري معها كما  تتغري باستمرار. وميكن أن
 الصفائح التكتونية حوهلا. تتغريامع 

بحت هذه أصيف الواقع، إهنا تتغري مثل هذا التغري طوال الوقت. ورمبا  
يشري  قد". فهذا االسم paradigms تسميتها "مناذج بسببالتغريات مبهمة 

يبقى معنا ملدة قرن أو ما شابه ذلك. ولكن كما  إىل تنظيمإىل شيٍء ممل ودائم، 
ذلك بكثري،  ا مننشاط   يعلم قاطنو اليونان وتركيا، فالصفائح التكتونية أكثر

ثقافية. فالتغريات ليست جمرد إرساء حمدد للمعتقدات ولكنها الناخات املولذلك 
طريقة لالستجابة للعامل، طريقة تتشكل دائما بواسطة حشد من التأثريات و سلوك، 

 وتؤثر على كل شيء نفعله.

ولكنها  ،ب، اليت ليست أكاذياملتغرية اكأساطري يف واقفهذه امليُعرب  عن  
. سوم بيانيةشكل ر توضح كيفية رؤيتنا للعامل حولنا يف  صورأو ، ةمتخي لرؤى 

ليت نعيش اكأساطري ا"يف كتاب  )لقد شرحت فهمي هلذه اجلملة املفيدة من قبلُ 
، لذلك ال داعي أن أفعل ذلك The Myths We Live By "1116هبا 

لك ا اآلن بشكل خاص، هي تهنا(. إن اكأسطورة اليت أريد أن ألفت االنتباه إليه
 له دور مركزي رريب يف حياتنا. –العلم الطبيعي–اليت تعتقد أن العلم 

هذه اكأسطورة تصّور عاملنا كأنه كتلة ضخمة من اكأشياء املادية اليت  
من ِقَبل ُمالِحظ جمهول من خالل َنْظم ضخم من  هائلةُتالَحظ من مسافة 
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احلقيقة  أن هذا املالِحظ نفسه جمهول، ويفالتليسكوبات. ليس من قبيل املصادفة 
مثل –ا على اإلطالق. فهو ببساطة رري مرئي، كأنه ليس شيئا حمدد  

جزء من اكأدوات الضرورية ملالحظة وتسجيل اجملال الالمتناهي  –التليسكوبات
 نظَر إليهايُ و  ،من احلقائق. إن عملية املالحظة والتسجيل برمتها تسمى "العلم"

 جراية  مركزية من حياة اإلنسان. فعلى حد قول ستيفن واينرب  تشكل بوصفها
(Steven Weinberg اجلهد املبذول لفهم الكون هو أحد اكأشياء القليلة" :)

ملآسي االيت ترفع حياة اإلنسان قليال فوق مستوى املهزلة، وتعطيها بعض مجال 
 احلياة مة يفباختصار، هو أحد اكأشياء القيِّ  (.255: 2577)" ةالرتاجيدي
 البشرية.

من  هأن جما هي اكأشياء اكأخرى؟ مل يقل. وباملثل، عندما وجد واينرب  
الصعب إقناع رفاقه اكأمريكيني أن يدفعوا كأجل مصادم فائق ذي توصيلية فائقة 

ثل م ناشدهم بضرورة بناءميكن أن يفوق مصادم اهلادرونات اكأورويب الكبري، 
تخلف عن أننا ال جيب أن ن قائال  يات عصرنا". "كاتدرائ اليت تعتربهذه اكأبنية 

 القرون الوسطى. يفجتهيزها مثل أسالفنا 

وِجدت  (2)أو أي معبود الكاتدرائياتإنه مل يشرح أي طائفة تريد تلك  
من  علعبادته. واملشكلة هنا ليست فقط أن قليال من الناس يفهمون هذا النو 

اقعية إدراكنا و ينبغي أن نبحثها عن ال لقصة اليتإذا كانت االفيزياء على اإلطالق. 
حىت أولئك القليلون ال ميكن أن يريدوها كأهنم ال ميكن أن يريدوا أي ف ،يحةصح

                                                           

 للتوضيح، ستيفن واينربج فيزيائي ملحد. )عائشة( (2)
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، أنت(: "Francis Crick) كريكا. فعلى حد قول فرانسيس شيء أساس  
بأفراحك وأتراحك، وذكرياتك وطموحاتك، وشعورك بهويتك الشخصية 

ائل من ه تجمع   سلوكيات   الحقيقة سوىفي ذلك كله  ليسوإرادتك الحرة، 
. ومن مث فإنه ((Crick 1994: 3" الخاليا العصبية والجزيئات المصاحبة لها

ال أحد على وجه التحقيق حيتاج تلك املواضع املقدسة أو العبادة اليت تؤد ى فيها. 
 ا.بيد أن اإلقبال املبجل العميق عليها ما زال قائم  

 

 

 لعقيدةاهي اليت تدعى العلموية أحيانا،  ة الكونيةالصورة هي الرؤيهذه 
ا ال تتمثل اليت هلا كثري من اجلذور امليتافيزيقية والدينية. إهنو  القوية للغاية كما سنرى

نشعر بتبجيل  في واقع اكأمر، رمبا ال ميكننا أبدا أنففعليا يف التبجيل املفرط للعلم. 
ة أو حنو أي فرع من املعرفة. فاملعرفة رائعة يف احلقيق زائد عن الالزم حنو العلم،

نها، خطأ العلموية ال يكمن يف الثناء املبالغ فيه على صورة مو وينبغي أن تُبج ل. 
ري من اكأحيان يف كثيف معاملتها ولكن يف قطع هذه الصورة عن بقّية التفكري، 

 ا.ت الباقي جانب  قد حن   باعتبارها

إن العلموية متجد فكرة العلم ذاهتا، دافعة  الناس إىل تركيز اهتمامهم على  
االفرتاضات اليت تبدو هلم علمية خالل سنوات تكوينهم. وهذا مينعهم من رؤية 

املثال  نمع أهنا قد تكون ساطعة. إ ،احلقائق املقابلة اليت لوحظت مؤخرا جدا
 ى نطاق واسع، خصوصا يفعل–على ذلك يف احلاضر هو رفض الناس  الرئيس
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. ويستمر هذا الرفض بقوة (2)أن يعرتفوا خبطورة التغري املناخي –الواليات املتحدة
بني أنياب الرأي العلمي ذي الكفاءة اليوم بطريقة توضح مدى قوة جذوره 
اكأيديولوجية. إنه بالطبع مدعوم أيضا بكسل الناس الطبيعي وبصناعات الوقود 

 ذافيما يتعلق هبناك ما هو أكثر من ذلك . ولكن ه(1)يرياليت ال تررب يف التغ
                                                           

ازدياد هو  Global warmingأو االحتباس احلراري العاملي  Climate Changeالتغري املناخي  (2)
ازات اكأخرى وبعض الغ درجة احلرارة السطحية املتوسطة يف العامل مع زيادة كمية ثاين أكسيد الكربون

ي ية رري موفق إطالقا. فاملقصود من املثال أن الناس تلمس التغري املناخ. وهذا املثال على العلمو يف اجلو
بأنفسها، ومع ذلك ال يريدون االعرتاف خبطورته لعدم وجود أدلة علمية عليه. لكن الواقع خمتلف متاما 
عن ذلك، فالذين يدعمون فكرة خطورة التغري املناخي وضرورة مواجهة االحتباس احلراري، ينطلقون من 

وإن كان بعضهم يرتكز على –، والذين ينكرونه –بغض النظر عن مدى صحتها–اءات علمية ادع
 هلم أسباهبم املتنوعة يف ذلك، واليت وإن كان العلم أحدها، لكنه ليس مركزها. )عائشة( –ادعاءات علمية

صناعة  اتهذه أيضا أحد االدعاءات الشهرية يف هذا امللف، وبالررم من أنه ال أحد ينكر أن لشرك (1)
الوقود دور يف إنكار التغري املناخي، لكن هناك إفراط على اجلانب اآلخر يف اهتام كل مشكك يف التغري 

يس هناك لاملناخي أنه مدعوم من تلك الشركات. يقول ويزيل مسيث يف كتابه )احلرب على اإلنسان(: "
اع يف املاضية، وأن هناك ارتفخالف على أن مستويات ثاين أكسيد الكربون قد ازدادت يف املئة سنة 

فهل معىن ذلك أن هذا كان سببا لذاك؟ رمبا ال. فعلى الررم من  درجات احلرارة يف العقود اكأخرية.
الزيادة املطردة واملستمرة يف مستويات الكربون، مل يكن هناك زيادة كبرية إحصائي ا لدرجات احلرارة فيما 

ننا ال نعرف على وجه الدقة أي جزء تلعبه الدورات الشمسية كما أ  (2)يقرب من العشرين عاما املاضية.
يف هذا اكأمر برمته، ناهيك عن الغطاء السحايب، تيارات احمليطات، إخل. يدار املناخ بنظام من التعقيد 
ال ميكن ختيله، وهذا يتجاوز قدرتنا على الفهم الكامل له يف الوقت الراهن. كما أنين الحظت أيض ا أن 

ذج املناخية املولدة حاسوبي ا اليت تتوقع ارتفاع درجات احلرارة أثبتت عدم صالحياهتا. وعالوة معظم النما
مل يكن  –بالطبع يف اكأزمنة املسجلة–على ذلك، لقد شهدنا تغريات حادة للحرارة يف تاريخ اكأرض 

عنا للقول بأننا دفلإلنسان دخل هبا. ولست مقتنعا حىت أننا نواجه هذه اكأزمة املناخية الرهيبة اليت ت
"نقتل الكوكب"، أعتقد أن ذلك جيعلين قليال يف معسكر املشككني. لكن أهدايف هنا ال عالقة هلا 



10 

الرفض. فاكأيديولوجيا اليت جتعل من الصعب علينا جدا أن نفهم أن أي شيء 
هي  –س البشري ال ميكن إحلاق الضرر بهالعقيدة اليت ختربنا أن اجلن–خطأ هنا 

، (2)علمية اجمموعة من االفرتاضات القدمية والعميقة اليت ما زالت تُرى باعتباره

                                                           

". نعم، فبغض النظر عن من الصحيح من طريف املناظرة، لكن املهم هو أن االحتباس احلراري بذلك
يا. الكتاب من ه اهليسرت يوضح مسيث مدى تعمق هذ رتيا، ويف الفصل الثالث من كتابه،حتول هليس

 .1122إصدارات مركز براهني 

(1) Gerald Traufetter, “Stagnating Temperatures: Climatologists Baffled by Global Warm-

ing Time-Out,” Spiegel Online, November 19, 2009, http://www.spiegel.de -/interna-

tional/world/stagnatingtemperatures-climatologists-baffled-by-global-warming-timeout-

a-662092-2.html. 

 وهذا أيضا خمالف للواقع، فالذي يُرى حاليا على أنه علمي هو العكس متاما، يقول ويزيل مسيث:  (2)
، ُحِذرنا أن لدينا عشر سنوات فقط إلنقاذ الكوكب! حذرت هيئة اكأرصاد اجلوية من 1122يف عام "

أمامه عشرة سنوات فقط للسيطرة على معدل انبعاثات الغازات اليت تزيد من حدة االحتباس أن "العامل 
( لكن نفس التحذير كنا قد مسعناه من 2احلراري، قبل أن تصبح اكأثار املرتتبة ال ميكن الرجوع فيها")

نتشار، الاالحتباس احلراري العاملي يسري إىل نقطة الالعودة. باجلفاف واسع ا" :1115قبل يف عام 
اخنفاض احملاصيل، والنتيجة املرجحة نقص املياه، وفق ا لتقرير دويل... العد التنازيل لكارثة تغري املناخ 

سنوات  21صرح به فريق عمل مكون من سياسيون رفيعوا املستوي ورجال أعمال وأكادمييني. خالل 
للهول! بعد ذلك كان هناك حكاية  ( يا1.)"أو أقل، تنبؤا باحتمالية الوصول لنقطة الالعودة الكارثية

( يعتقد أن لدينا James Hansenتذكر أن رئيس وكالة ناسا )جيمس هانسن  1115أخرى عام 
وافق آل  1113يف عام  سنوات فقط!!! 4( لدينا 6مثال!) 1124أربعة سنوات فقط؛ حىت عام 

. فقط 1125 نا حىتأمامن أ 1117جور فرضية العشر سنوات الباقية. وحذر أيضا تقرير من عام 
يتعني على هؤالء اكأشخاص فهم وتوضيح قصصهم تلك! ما املغذي من القصة؟ يف هسترييا االحتباس 

 ."احلراري، هناك دائم ا أزمة تلوح يف االفق تتطلب منا التخلي عن حريتنا
اما متوالشاهد هو أن االحتباس احلراري هو من تبعات العلموية، وافرتاض أن اجلنس البشري سيتدمر 

 وهنائيا ويف رضون سنوات قليلة، هو أيضا من تبعات العلموية.
(1) Louise Gray, “Copenhagen climate change conference: world ‘has 10 years to reverse 
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ولكنها تكمن يف تفكرينا بعمق لدرجة أننا ال منّيزها بسهولة. إن هذه االفرتاضات 
 ا، وسوف حناول أن نسرب رورها يف هذا الكتاب.ا سيئ  د علم  ولِّ تُ 

 متحماولة متجيد العلم ال ميكن أن تدعونا نبدأ بدراسة السبب يف أن  
بيئٌة  أووحدها. هذا كأن الفكر اإلنساين يعمل كوحدة واحدة. إنه حميٌط حيوي، 

د ذاته ليس حب، ولكن ال تقتصر عليه. فالعلم احلس املشرتك شملهائلة ومعقدة، ت
من العلوم،  ابالطبع، بل هو مساحة كبرية من أشجار كثيفة تضم كثري   اواحد   جماال  

جيا تلك العلوم من الفيزياء إىل اكأنثروبولو مساحٌة تندمج مع ما حوهلا. ختتلف 
سفة لاملشكالت اآلتية من املساحات خارجها، مثل الف ِقَبل وكلها أطِلقت من

فهوم جيب أن تتعامل مع املشكالت الفلسفية حول م والتاريخ. فالبيولوجيا مثال
احلياة وأيضا مع املشكالت التارخيية اهلائلة حول التطور الذي تستخدم الطرق 

–التارخيية وليس الفيزيائية كأجله. عالوة على ذلك، فإن تاريخ العلم حبد ذاته 
ه حول مةهيسمح لنا أن نفهم اكأشياء املإىل أبعد احلدود، مما  مفيد –كما سنرى

 واليت كانت ستصبح رامضة لوال ذلك.

على التاريخ أو  امتفوق  و  ومن مث فالعلم الطبيعي ليس بطال أمسى منفصال   
لدراسات للغاية من ا مهما للحقيقة. إنه جمال ا خاص  . فهو ال ميلك حد  الفلسفة

                                                           
trends,’” The Telegraph, December 9, 2009, https://www.telegraph.co.uk -/news/earth/co-

penhagen-climatechange-confe/6770111/Copenhagen-climate-changecon-ference-world-

has-10-years-to-reverse-trends.html. 

(2) “Global warming a time bomb ticking away,” Daily Times, January 25, 2005, 

http://web.archive.org/web/20050408181042/http://www.dailytimes.com.pk/de-

fault.asp?page=story_25-1-2005_pg7_49. 

(3) Robin Mckie, “President ‘has four years to save Earth’,” The Guardian, January 17, 

2009, http://www.theguardian.com/environment/2009/jan/18/jimhansen-obama. 
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. فكل العلوم هلا أنواع يلِّ مبوضوعاته املميزة، وهو ال حيتاج التملق له بافرتاض أنه كُ 
ما ذُكر للتوِّ ك  –ا. ولكن هذا يقودنا مع   ؤد ىواليت جيب أن ت لوظائفخمتلفة من ا

ن هذا الفرع اخلاص مهم بشكل استثنائي جدا؟ إىل قضية أكثر إثارة: ملاذا إذَ  –
ملاذا يستحق أن يكون كاتيدرائيات إذا كانت الفروع اكأخرى ال تستحق؟ يف هذا 
العامل اخلايل من الذوات الواعية، كأجل َمن اكتسب تلك القيمة؟ من الذي يريد 

ن اليت يُفرتض مَ  إن جاز التعبري؟ حياةُ  ر ويستهلك كل هذه املعلوماتقبل ويقدِّ توي
 أن تتغري؟

م يتكون فالعامل الواقعي بالنسبة هل إن أنبياء العلموية ال خيربوننا عن هذا. 
مبا ة للمالِحظ ر لرئيسذوات. والفكرة ا شمل أيال يو بوضوح من أشياء فقط؛ 

ارة إىل طريقة اختزالية لإلش –يف حالة الظواهر الكوانتية أشرناكما – جمردتكون 
التليسكوبات والتسجيل. يف الواقع، هذا هو التفكري الذي يقود إىل االستنتاج 

 اجلامح أننا حبد ذاتنا لسنا موجودين.

إن استيعاب هذا املوقف ليس سهال كأنه جديد بالفعل. فحىت وقت قريب  
سياق داخل  رياجلديدة حول أولوية فرع خاص جت جدا كانت االدعاءات

كان من الضروري أن تكون متعلقة بادعاءات مشاهبة حول أنشطة مألوف.  
إنسانية أخرى مثل احلب، والدين، والسياسة، والرياضة، واالستكشاف والفنون 
مثال. وكان من الضروري أن توضع يف مكان ما على خريطة مألوفة من احلياة 

فرتاض ا هذه اخلريطة بعلى وشك أن تغري واقع اكأمراالجتماعية. رمبا كانت يف 
لضروري ا. وكان من اكبداية لتفسري ادعاءاهت  كانت حتتاجهاميزان جديد، لكنها  
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 .اآلخرون نو ن احملتملو عاملد   ُيالَحظأن 

ما لو  ، كمبنأى عن رريهاليوم إىل أن يكون ممجدا  ومع ذلك، مييل العلم 
ذا ية. وهككانت أي حماولة لربطه بأنشطة إنسانية قّيمة أخرى ليست علم

–هتا دفاخلريطة املألوفة املتخيلة للقيم، إىل جانب املشاعر اإلنسانية اليت ول  
ى ببساطة. تتالش –ما هو مهم حولين اإلنسانية اليت تشّكل لغتنا املخاوف واكأما

كلية الفكرة ال رال يعين املدح وال الذم شيئا وتتبخالبدائل، من  هذه اجملموعةوبال 
 لألمهية اخلاصة.

وبالتايل فهذه اكأسطورة ليست مفيدة كثريا. وسوف أناقش يف هذا الكتاب  
تارخيها، واحلجج اليت تستخدم يف دعمها، ومدى املشكالت الواقعية اليت تنتج 
منها. وبالطبع سوف ألقي نظرة على احلجج املعتربة اليت جعلت الناس يفكرون 

عدم  ملتمثلة يفاأن هذه الفكرة شري بداية  إىل مبثل هذه الطريقة. لكنين متلهفة كأ
ضة حديثا، ا رؤية متخيلة مفرت وأهنا. وجودنا أسطورٌة، وليست اكتشافا علميا صلب  

 .ا رري معقولةواحدٌة من بني الطرق االختيارية لتصور العامل. وهي حق  و 

رمبا يكون من الصعب استيعاب هذا كأهنا )كما سنرى( طُرحت يف الوقت  
اء حقيقيني: من ِقَبل أناس حيملون شهادات دكتوراة خاصة احلاضر من ِقَبل علم

أن  وضحوهذا ييف واقع اكأمر. ويعملون يف املختربات، وبعضهم متميزون جدا 
التعليم العلمي مع اكأسف أصبح يف اآلونة اكأخرية ضيّ ق ا جدا؛ فهو ال يوجه 

ف بني الختالا خبصوصىل فهم معىن ما يقولونه، انتباه الناس بنصف ما يكفي إ
العميقة  مهم مالحظة تلك االفرتاضاتعلِّ طرقنا املتعددة يف التفكري. ويندر أن يُ 
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 .اتٍ مسل  مُ  يعتربوهنااضات املسبقة اليت اليت ذكرهتا للتو: االفرت 

 Nielsالنحو. فحىت جيل نيلز بور ) ا على ذلكيكن هذا اكأمر دوم  مل  

Bohr( وألربت آينشتاين )Albert Einstein،)   العلماء اجلادون دائما كان
ا اخللفية الفلسفية، وقد درسوا التشابكات املفاهيمية اليت انطوت عليه ميتلكون

( حريصا على T. H. Huxleyنظرياهتم فعال )كان توماس هنري هكسلي )
((. لقد J. B. S. Haldane) فعل هذا خصوصا، وكذلك كان جون هولدين

نقاشات كانط للذاتية واملوضوعية  ف بور وآينشتاين أنفسهما بوضوحعر 
 (2)واستخدماها يف مقرتحاهتما. وبعد زمنهما بفرتة وجيزة، جّند كال التخصصني

قا حدودمها مع ذلك، خالَصني إىل اعتبار أن ما خيرج عنهما ال أنفسهما وضي  
 هما.هم  يَ 

ة أخرى، نتائج سيئالفالسفة مثل دانيال دينيت، ضمن وقد قاد هذا بعض  
يأخذوا العقائد املناهضة للذات اليت سنناقشها يف هذا الكتاب على حممل  إىل أن

من  ااجلد بافرتاض أهنا علمية. مل أتتبع نقاشاهتم هنا كأنه ررم كوهنم أضافوا فيض  
فرتاضات مل يغريوا القضية املركزية، اليت هتتم باال –يف رؤييت–هنم أحدة الذهن، إال 

ذه ة هبلصيقرة اجللية للعلماء . إن الصيااملسبقة اكأساسية اليت نعيش هبا
 االفرتاضات، ولذلك فإين عادة ما أركز عليها.

إن هذا الكتاب دائري بدال من أن يكون خطيّا. فهو يدور حول موضوعه   

                                                           

 )املرتمجة( تقصد الفيزياء والبيولوجيا. (2)
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ة جدا من كثري و ا خمتلفة كله. كأن ظاهرة قتل الذات أو تدمري الروح تطرح أنواع  
 تلفة.خمزوايا  ةعد ، لقد حاولت أن أسرب رورها مناملشكالت

 ذلك يفمبا –، باإلضافة إىل حبث مواقفنا احلالية جتاه اكأفراد فإنين وهكذا 
 ا،ن خالهلمأن هؤالء اكأفراد ينقسمون وخصوصا جتاه الطرق اليت يبدو  –ذواتنا

ا كبريا إىل مصادر هذه املواقف: إىل العادات العميقة والدائمة اليت أوليت اهتمام  
ميكنين ا بني املاضي واحلاضر، و ا وتكرار  رضون ذلك، قفزت مرار  نبعت منها. ويف 

 .فقط أن آُمل أين مل أجعل تلك العملية مربكة جدا

ميكن للقراء الذين ال يطيقون التاريخ أن يتخطوا الفصل الثالث والثاين عشر  
على الرحب. مع أن فعل ذلك قد حيرمهم من كثري من املتعة، ومن بعض اكأفكار 

 . وقت احلاضرالب املتعلقة
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