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هناك اعتقاد سائد لدى العديد من املثقفني ورجال العلم 
يقول إنه بالتمسك بالعقالنية ومنجزات احلداثة ميكن دحض 
األفكار األصولية ومقاومتهـــا. فلقد راجت فكرة مفادها بأن 
التقدم التكنولوجي الذي سيشـــّع على الكون بنوره اخلّفاق 
ســـيفرض منطا واحدا مـــن احلياة ويجتـــّث بصفة آلية كل 
املرجعيات والثقافات واخلصوصيات حيث تنصهر شعوب 
املعمـــورة في مســـيرة واحـــدة وتتوّحد حتت رايـــة القرية 
العاملية التي سيتطابق فيها كل الناس. فالعلوم هي الكفيلة 

باجتثاث األفكار البالية واأليديولوجيات واألديان. 
هـــذه الرؤية ليســـت بجديـــدة. فأول من دافـــع عنها هو 
أيرنســـت رينـــان (١)  الذي ظن أن "اإلســـالم ســـينهار بفضل 
العلوم األوروبية. فشـــباب الشرق القادم إلى مدارس الغرب 
ســـينهلون من العلـــوم األوروبية وســـيحملون إلى بلدانهم 

العقالنية والفكر التجريبي".        
جـــان مارك ليفـــي ليبوند عالـــم في الفيزيـــاء ومختص 
فـــي تاريخ العلوم ومديـــر مجلة Alliage يالحـــظ عن حق: " 
تستقطب احلركة األصولية اإلسالمية أعضاءها البارزين من 
كليات الهندســـة والعلوم كما أن الشباب اليهودي املتطرف 

يتوجهون إلى شعب اإلعالمية واإللكترونية" (٢).
يعلل ذلك بأنه "بالرغم من انتشـــار العلوم واتساع رقعة 
نشـــاطها وتأثيرها وذلك بفضل وســـائل االتصال املتعددة 
فإن العقالنية التي اســـتندت عليها ظّلت ســـاذجة، سطحية 
وســـخيفة حيـــث ميكن لها أن تتماشـــى مع أكثـــر احلركات 
تعصبا وعنصرية وذلك على حساب التراث العلمي املنصهر 

في الثقافة".
فلقد انفصل العلم عـــن املجتمع وغابت في تعليم املواد 
العلمية دراســـة تاريـــخ العلوم وانتصرت داخل األوســـاط 
العلميـــة نظـــرة تقول بحيـــاد العلـــوم والتكنولوجيا بينما 
تدعمت ســـلطة اخلبـــراء وبرزت من صلـــب العائلة العلمية 

اجتاهات فكرية عنصرية ومتعصبة. 
جثمـــت التكنو-علوم على املجتمعات واســـتقلت بذاتها 
وظلت تسير دون ضابط أو توجيه. فالعقالنية التي حتكمها 
منفعيـــة وأدواتيـــة وال تقبل النقاش. رجـــال العلم كل منهم 
منطـــو فـــي ميدانـــه الضيق. ففـــي الوقت الـــذي عرفت فيه 
النظريات العلمية هزات داخليـــة وانقالبات في تصوراتها 
ومقدماتهـــا (نظريـــة املعرفة-مفهوم املـــادة- مفهوم الزمان 
واملـــكان- االنقالبـــات املفهومية فـــي الرياضيـــات- نظرية 
التطور- النظريات الكوســـمولوجية ....) حيث أصبح العلم 
أكثر من أي وقت مضى مثيرا لقضايا فلســـفية جديدة يصّر 
البعض على إعالن موت الفلســـفة ونهاية التاريخ معتبرين 
أن ال حقيقـــة إال تلك التي تنبثق من العلوم ومن مســـيرتها. 
وُهم القـــوة  الالمحـــدودة والهيمنة املطلقة علـــى الطبيعة 
والكون  يتعاظم واحلال أن البشرية قد دخلت مرحلة االندثار 
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التوش وباالعتماد على تقديرات علماء البيئة. 
لقد ُأخُتزل العقل فـــي العقالنية واخُتزلت العقالنية في 
"العقلنة" ولم ُيعتـرف للعقل بجوانب أخرى كاخليال اخلالق 
والشـــاعرية واملهـــج وكلهـــا أوجـــه للعقل. العلـــوم وحدها 
صاحبة القرار وهي الوحيدة القادرة على أن ُتشّرع احلرية. 
هـــذا ما توصل له علماء مثل جاك مونو وفرنســـوا جاكوب. 
العلم هو الذي سيتكّفل بتحديد مسيرة التاريخ حسب هيكل 
البالس. تنبأ منذ القرن التاســـع عشر بانبثاق دين الئييكي 
على قاعدة العلم و فرنســـوا جاكـــوب املتحصل على جائزة 
نوبـــل للبيولوجيا يعتقـــد أن تطور الثقافـــات واملجتمعات 

يتركز على تطور مشابه لتطور األنواع.  
ادغار مورين اعتبر أن مفاهيم أساســـية كالفعل اخلالق 
واحلر والـــذات املســـتقلة واألوتونوميا قد وجدا أسســـها 
العلميـــة! فعلـــوم األوتونوميـــا واالســـتقالل الذاتـــي التي 
اســـتقيناها من البيولوجيا  ســـتمكن من االعتراف بشرعية 
الغايـــات الفرديـــة واجلماعيـــة وبالتالي ســـتتخلى العلوم 
عـــن التالعب وتســـاهم في حتقيـــق  الطموحـــات العميقة 

لإلنسانية" (٣).
لكـــن هاهـــي  العلوم تـــزرع املفاعـــالت النووية وحتور 
الكائنـــات احلية وحتلـــم بتغيير اجلنس البشـــري وتصنع 
أحدث األســـلحة الفتاكـــة. ثم هـــل كان علينا ترّقـــب نتائج 

البحوث البيولوجية لكي نكتشف ُمُثل احلرية؟
ماركس تنبأ منذ ١٨٤٤ يعلم واحد لإلنسان يجمع العلوم 
اإلنسانية والعلوم الطبيعية : "فعلوم الطبيعة ستشمل علوم 
اإلنســـان كما أن علوم اإلنسان ستحوي على علوم الطبيعة. 

سنحصل على علم واحد" (٤).
كان ستالني يرّدد :"وحده التكنيك يقرر كل شيء، وحدها 

اإلطارات تقرر كل شيء".
لقد حتول رجل العلم إلى إنســـان تقني، ماضيه محدود 
الزمان وهو أبعد ما يكون عن الثقافة. فهو ســـجني ميدانه، 
منقطع عـــن مجتمعه، معارفـــه تضاءلت بفعـــل التخٌصص 
الشـــديد والدقيق وأصبحت ســـريعة التـــآكل  :"فرجل العلم 
أصبح يعرف أشياء كثيرة عن أشياء أقل وكلما علم إال وضاق 

علمـــه"(٥). ال غرابة إذن أن يؤدي هذا االنغالق وهذا التعصب 
إلى بروز تيـــارات أقرب منها للفكر األصولـــي. فالعديد من 
العلماء يشـــّيدون أنســـاقا نظريـــة يريـــدون تعميمها على 
املجتمع والتاريخ كنظرية األنساق العامة ونظرية الكوارث 
ونظرية الديناميكا احلرارية مطبقة على املجتمع ونظريات 
مســـتعارة من "منطق العالم احلـــي" و"بيولوجيا األعصاب" 
وإذا باإلنســـان ُيقارن بالّذّرة واخللية وإذا بالعقود األخيرة 
تطلع علينا مبؤلفات من نوع: اإلنسان والنسق، إعادة إنتاج 

املجتمـــع، املجتمع الســـبرنتيكي، التنظيم الذاتي للمجتمع، 
اإلنسان العصبي (الذي يحاول فيه صاحبه تفسير تصرفات 

اإلنسان بتغيرات عصبية وكيميائية).
نعـــم هناك أصولية علمية ووهـــم علمي مفاده بأن العلم 
ســـيوّفر حلـــوال لكل املعضـــالت وميّكننا من بلـــوغ درجات 
الســـمو وصـــوال إلى اإلنســـان األعلى. وينبني هـــذا الوهم 
على مســـلمة مفادها بـــأن النظريات العلميـــة هي انعكاس 
للواقع وهـــو ما ذهب إليه لينني في كتابـــه "املادية ومذهب 

النقـــد التجريبي" واحلـــال أن املفاهيم العلميـــة وإن قاربت 
الواقع فهي مفاهيم صاغتها عقول بشـــرية وهي وإن تعلقت 
مبوضوعات وكائنات وأشـــياء ال نشـــك حلظة في وجودها 
فهي نابعة منا، من عقلنا، من خيالنا وتصوراتنا وهي لهذه 
األسباب قابلة للمراجعة. األصولية العلمية دفعت بالبعض 
إلى الدفاع عن بعض التيارات الدينية املتطرفة بل حتى إلى 
تبني خرافـــات ومعتقدات تبدو مناقضة للعلم. فمن الغريب 
أن يحضر عديـــد العلماء ومن كل أصقـــاع العالم مؤمترات 
عاملية حول البارابســـيكولوجيا والتاوية بل حتى التنجيم. 
فعندما تتحـــول العقالنية إلى عقلنة وتـــرّوج للفكر الواحد 
واملطلق تتحّول إلى أيديولوجيا وتلتقي رأسا مع األصولية 

بصفتها فكرا منغلقا.
لقـــد اندهش محمد أركـــون من تغلغل الفكـــر األصولي 
داخـــل اجلامعات العلمية وهو الـــذي اعتقد أّن: "التخصص 

العلمي ُيبعد عن التعصب"(٦).
وهذا خطأ ألن التخصص املشط الذي يعزل صاحبه عن 
مجتمعه وتاريخه ميكن أن يشـــكل أرضية خصبة للتعصب 
بجميع أنواعه ســـواء التعصب مليـــدان البحث أو ملعتقدات 
وأوهام. إننا اليوم وإذا رنونا فكرا منفتحا ونابذا للتعصب 
واألصوليـــة فأولى بنـــا أن نتوّجه لرجال األدب والشـــعراء 
ورجـــال الفن بصفة عامـــة. فالعقالنيـــة األدواتية واملنفعية 
التي استقّلت بذاتها ورّوجت ملجتمع االستهالك الذي يجتّث 
في طريقه الثقافـــة والتاريخ واملجتمع حتّولت إلى دين هذا 
العصـــر وإلى مرجـــع وحيد فغابـــت كل روح نقدّية جتاهها 
وأصبـــح مجـــّرد احلديث عنهـــا يعّرض صاحبه إلى شـــّتى 

أنواع التهم.
فتفســـير صعود األصولية  "بانعـــدام ثقافة علمية تتيح 
للنخبـــة املثقفة أن تكشـــف وتعـــّري اآلليـــات اخلادعة لكل 
تركيبـــة أيديولوجية"(٧)، هو خاطئ علـــى وجهني : فالثقافة 
العلمية غير قادرة على مقاومة األصولية ألّن فيها ُتعّشـــش 
أصولية من نوع آخر والنخبة املثقفة منشـــغلة في ميدانها 
الضيـــق وقـــد اســـتقطبتها بحوثها األكادميية بـــل أن جزء 
منها يغـــازل األصولية بينما انغمـــس اآلخرون في مجتمع 
االستهالك. ثم إن انفتاح شـــعوب بلدان اجلنوب والشعوب 
العربية واإلســـالمية بصفة خاصـــة على الغرب لم يكن على 
املُُثل اإلنسانية والفكر النقدي بل كان أساسا على املنتجات 

االستهالكية وسيارات اجليب وموسيقى التكنو.....
"إن الغـــرب الذي يعيش من التهام تركته وتراثه لم يقّدم 
للعرب واملســـلمني ســـوى أمناطا من النمّو عّمقـــت تخّلفه. 
فهو يطالب املســـلمني بأن يتركوا القرآن ويستعيضوا عنه 

بكليبات مادونا...."(٨).
إن الدعوة إلى العلم كبديل عن األصولية تتغافل عن أّنه 
من داخل العلم ميكن أن تنشـــأ أصوليات كما أن زواج العلم 
بالتكنولوجيا وهيمنة التكنو-علوم على كل مجاالت احلياة 
وحتّولهـــا إلـــى أداة لفـــرض مجتمع االســـتهالك قد مهدت 
للتطابـــق والفكر الواحد وهذه عـــني األصولية. فلألصولية 
أوجـــه مختلفة وكل واحدة منها منغلقـــة على ذاتها وداخل 

حصونها. 
في اعتقـــادي ال ميكن إحلاق الهزميـــة بالفكر األصولي 
املتحجـــر إال متـــى توّجهنـــا لـــكل أصنـــاف األصوليات من 
تعصب دينـــي وقومي وتعصب ملجتمع االســـتهالك وللفكر 

الواحد ومقاومة نزعة التطابق. 
إن خطـــر الفكـــر األصولـــي جاثـــم علـــى كل املجتمعات 
العربية واإلسالمية وهو لعمري تهديد خطير مبا أنه يرهن 
مســـتقبل هذه الشـــعوب ويعود بها إلى غياهب املاضي. ال 
مجال ملهادنـــة هذا" الفكر" أو تقدميه صـــّك الغفران وتبرير 
انتشـــاره. لكن مجابهة األصولية يجب عليها أن تكون عامة 

وال تستثني أي واحدة منها. 
فال ميكـــن مجابهة أصولية بأصوليـــة أخرى حتى وإن 

تلّحفت األولى بالعلم والعقالنية.           

* طبيب وباحث علمي 

هوامش:

}} الدعوة إلى العلم كبديل عن األصولية تتغافل عن أّنه من داخل العلم ميكن أن تنشأ 
أصوليات كما أن زواج العلم بالتكنولوجيا وهيمنة التكنو-علوم على كل مجاالت احلياة وحتّولها إلى 

أداة لفرض مجتمع االستهالك قد مهدت للتطابق والفكر الواحد وهذه عني األصولية  }}
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هل ميكن مقاومة األصولية بالعلم؟


