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اأوًل - الإن�سان والعلم

ي�شاهده   �أ�شياء، وما  فاإن علمه يظل قا�شرً� عن �لإحاطة بكل ما يدور حوله من  �لعلم قدرً�  �لإن�شان من  بلغ  مهما 

من مظاهر �لكون �لعديدة و�لمتنوعة. ذلك �أن كل ما ي�شتطيع �لإن�شان معرفته  من ظو�هر  هذ�  �لكون، هو ما ت�شتطيع 

�شامل  �إدر�ك  قا�شرة عن  �لإن�شان  لدى  �لمعرفة  �أدو�ت  �إن  وحيث  يدركه.  �أن  عقله  ي�شتطيع  وما  �إليه،  ت�شل  �أن  حو��شه 

لحقائق �لظو�هر �لكونية ، فاإن علم �لإن�شان محدود وغير �شامل. يقول �هلل تعالى موؤكدً� ذلك {وما اأوتيتم من العلم 

اإال قلياًل} ويقول �أي�شًا {ويخلق ماال تعلمون} �شدق �هلل �لعلي �لعظيم. 

�لأ�شياء من  بمعرفة طبيعة  �لإلمام  قادر على  يملكه من حو��س مختلفة وعقل مفكر، غير  بما  �لإن�شان  �أن  وطالما 

ذ�ته،  معرفة  من  يمكنه  �لذي  �لمنزل  �لإلهي  بالهدي  �ل�شتر�شاد  �إلى  �لحاجة  �إلى  مرده  ذلك  فاإن  دقيق،  ب�شكل  حوله 

�إليه. وهذ� كله ل يت�شنى للإن�شان  وتحديد مكانته في هذه �لحياة، ومعرفة �لحكمة من وجوده،  و�لم�شير �لذي ينتهي 

و�شائل  �إل  هي  ما  �لحو��س  وبقية  و�لب�شر  �ل�شمع  نعمة  �إن  بهديه.  و�لهتد�ء  وتعالى  �شبحانه  بالخالق  �لإيمان  دون 

للت�شال  و�لتو��شل لمعرفة ما يدور في هذ� �لكون �لو��شع. �إنها و�شائل للتعلم، وهي نعمة من نعم �هلل �لتي �أ�شد�ها �إلى 

لحو��شه  باأن  ويعترف  يدرك  �أن  من  للإن�شان  لبد  ولذلك  فقدها.  من  �إل  قدرها  حق  يقدرها  ل  عظيمة  وهي  خلقه، 

�أمام  �لعبودية  وجوهها  من  وجه  في  تر�دف  �لإن�شان  علم  في  �لبالغة  �لمحدودية  هذه  يتعد�ها.  ل  حدودً�  و�إدر�كه 

�لربوبية. 

فالإن�شان مهما بلغ علمه، فهو محدود جدً� بالقيا�س �إلى علم �هلل تعالى. و�إن كل ما علمه �لإن�شان ويتعلمه ما هو �إل 

فعلم  عليها.  ومن  �لأر�س  �هللهّ  يرث  وحتى  �لحياة،  على  عينيه  فتح  �أن  منذ  �لإن�شان  على  �لإلهية  �لرحمة  من   في�س 

�شالة   فالعلم  يعلم}  لم   ما  االإن�سان  {علم  بقوله  تعالى  �هلل  يوؤكده  ما  و هذ�  �هلل،  علم  م�شتمد  من  �إذن،  �لإن�شان، 

فتعود  يعلمو�  �أن  يريدون  ل  �لذين  قلوب  على  يطبع  تعالى  و�هلل  ل  وكيف  م�شلم،  كل  على  و�جب  �أمر  وطلبه  �لموؤمن، 

{كذلك  يطبع  اهلل على قلوب  تعالى  يقول  �لإيمان ول هم  مهتدون.  نور  ب�شيء من  ي�شت�شيئون  �أفئدتهم  مقفلة ل 

الذين ال يعلمون} �شدق �هلل �لعلي �لعظيم.

فالإن�شان وهو يكت�شب �لعلم وينهل من ينابيعه، وي�شتزيد من في�شه، �إنما يكت�شبه بف�شل من �هلل تعالى  �لذي وهبه 

يتاأمل في ماهيتها، وبالحو��س ي�شتقبل ما يحيط به من موؤثر�ت  �لعقل و�لحو��س. فبالعقل يدرك �لأمور ويتفكر فيها و 

بتلك  �لخا�شة  �ل�شتقبال  �أجهزة  �أن  غير  �لمحيطية.  �لأع�شاب  عبر  �ل�شوكي  بالنخاع  مرورً�  �لدماغ  �إلى  بدورها  تنتقل 

�لحو��س كلها محدودة �لقدرة على �لإحاطة �ل�شاملة بمعرفة �لأ�شياء. فالنظر مثل، مجاله محدود، فالإن�شان ل ي�شتطيع 

لبقية  بالن�شبة  �لحال  �لدقيقة، وكذلك  �لكائنات  �لبعيدة جد�، كما ل ي�شتطيع روؤية  �لأ�شياء  �أن يرى بعينيه �لمجردتين 

ب�شعف  تنطق  جدً�  �شيقة  دو�ئر  في  ينح�شر�ن  و�لعقل  �لحو��س  �أن  يعني  وهذ�  تتعد�ها.  ل  حدود  منها  فلكل  �لحو��س 
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)1(
�لإن�شان وعجزه عن معرفة كل ما يحيط به من �أ�شياء. 

�أمر  ��شتطاعته. وهذ�  بالعلم قدر  يتزود  �أن  �لدنيا من  يعي�س في هذه  له وهو  �لإن�شان لبد  �أن  �إلى  وهكذ� نخل�س 

�أن ل  يعني  الذي خلق}. وهذ�  ربك  با�سم  {اقراأ  عليه  نزلت  �شورة  �أول  في  �لكريم  ر�شوله  تعالى  �إليه �هلل  دعا  �إلهي 

حياة للإن�شان من دون �لعلم، و�أن �لذين ل يريدون لأنف�شهم  �أن ي�شتنيرو� بنور �لعلم �لذي وهبه �هلل لهم، فاإنهم بذلك 

قد عطلو� ملكة �لعقل لديهم كما عطلو� �أجهزة �ل�شتقبال. وبهذ� ي�شبههم �هلل تعالى باأنهم كالأنعام �أو هم �أ�شل �شبيل. 

متى بداأ العلم ؟ وكيف بداأ ؟

يقول »جورج �شارتون«،  ب�شدد  حديثه  عن   بد�ية   �لعلم   في  مو�شوعته ) تاريخ �لعلم (: �إن �لعلم بد�أ حينما 

عمد �لنا�س �إلى حل �لعديد من مع�شلت �لحياة. �شحيح �أن هذه �لمحاولت �لأولى  لم تكن �إل و�شائل لتحقيق �أغر��س 

و�لتعميم  �لمو�زنة  لعمليات  �لو�شائل  هذه  خ�شعت  �لوقت  وبمرور  �لعلم.  لبدء  كافية  كانت  ولكنها  وقتية،  �أهد�ف  �أو 

)2(
و�لتبرير و�لتب�شيط  و�لتكامل. وهكذ� �أخذت مادة �لعلم تن�شاأ ببطء. 

�إن  ؟  حياته   مع�شلت  �أولى   حل  في  �لأولى  محاولته  �لإن�شان  بد�أ  متى   : هو  هنا  نف�شه  يفر�س  �لذي  و�لت�شاوؤل 

�لتاريخ �لذي يحدد �أولى هذه �لمحاولت في حل �لإن�شان لم�شكلته �لحياتية، هو �لذي ي�شكل تاريخ �لعلم. �إذن متى بد�أ 

�لعلم ؟ 

�أو  �لإلهام  �إنما كان عن طريق  �إليها،  ياأوي   بيوتا  و�لمغار�ت  �لكهوف   �تخذ من   �لأول حينما  �لإن�شان  �أن  �شك  ل 

�لم�شادفة. لأنه وجد فيها �شكنًا هادئًا يقيه حر�رة �ل�شم�س �للفحة، وبرودة �لجو �لقار�شة. كما وجد في هذه �لكهوف 

دخل  ترى  يا  فمتى  �لأ�شر�ر.  و�لأعد�ء  �ل�شارية،  و�لوحو�س  �لجارحة،  و�لطيور  �لكا�شرة،  �لحيو�نات  من  �آمنًا  ملذً� 

�لإن�شان �لأول �لكهف لأول مرة ؟ �إن �لتاريخ يحدثنا عن طريق �لحفريات و�كت�شاف �لآثار، �أنه في �لع�شور �لأولى �لتي 

عا�شها �لإن�شان �لأول، كانت �لأر�س تزخر بالحيو�نات �لتي تختلف كلية عن حيو�نات �ليوم. فقد كانت تلك �لحيو�نات 

�لخيالية  �لأحجام  ذ�ت  �لجارحة  �لطيور  وكذلك  وحجمها.  و�رتفاعها  �لإن�شان من حيث طولها  يتخيله  قد  مما  �أ�شخم 

)3(
و�لأجنحة �ل�شخمة و ذ�ت �لأظافر �لطويلة و�لكثيرة في عددها. 

�لجو،  �لتي �شيطرت على  �لجارحة  و�لطيور  �لأر�س،  �لتي ملأت  �لكا�شرة  �لحيو�نات  �لهائل من  �لح�شد  �أمام هذ� 

كان لبد للإن�شان في ذلك �لوقت من �أن يلجاأ �إلى مكان �آمن ياأويه ويحميه، درءً� لعتد�ء�تها، و�تقاء  ل�شرها. ولذ� لم 

�لمكان  وجد  �أن  بعد  �ل�شروري،  من  وكان   . و�لمغار�ت  �لكهوف   �إلى   �للجوء  �شوى   �لأولى،  �للحظة  منذ  �أمامه  يجد 

و�لأ�شجار   و�لنباتات   �لحبوب   �إلى   يحتاجها ج�شمه. فنظر   �لتي  �لغذ�ء  �أ�شناف  ما حوله من  يتعرف على  �أن  �لآمن، 

�لمثمرة  من  حوله، فاأخذ يتذوقها ، فياأكل منها ما ي�شت�شيغه ويترك ما لم يتقبله. وبهذ� تعلم كيف ياأكل، وماذ� ياأكل 

عن طريق ما تتميز به هذه �لأ�شناف �لغذ�ئية  من طعم �شائغ  ومذ�ق جميل. بعد ذلك تعلم �لزر�عة من خلل مر�قبته 

و�ل�شتفادة  با�شتنباتها  �لأر�س،فاأخذ  على  تت�شاقط  عندما  ثانية  مرة  تنبت   �أنها   ، �أعو�دها  في  �لحبوب  من  بقى  لما 

منها. 

�لأ�شجار  في  �لنير�ن  و�أ�شعلت  �لأر�س  على  هوت   قد   �لبرق   من  �شاعقة   �أن  �شاهد  فقد  بالطهي،  معرفته  �أما 
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و�أحرقت معها بع�س �لحيو�نات. فوجد �أن  ر�ئحتها وطعمها  قد تغير� ولكن �إلى �لأف�شل بعد تذوقها، وبهذ� �هتدى �إلى 

طهي طعامه. كما تعلم  كيف  يوقد  �لنار  وي�شتعملها  في  �أغر��س  �شتى، كل ذلك عن طريق �لأدلة �ل�شتنتاجية.

من  بوفرة  تتميز  كانت   ، �لتاريخ  قبل  ما  ع�شور  �أن  �لموؤرخون  فيقرر  �لملمو�شة،  �لم�شاهدة  طريق  عن  �لعلم  �أما 

�لعلوم و�لمعارف في جميع نو�حي �لحياة، في �لطب، و�لإح�شاء، و�لهند�شة، و�لفلك، و�لفنون. فهل يمكن لهذ� �لإن�شان 

�لمعرفة قد  �أن هذه  �أو زمن ؟ ل �شك  �إليها دونما وقت  �لعلوم كلها طفرة و�حدة، وو�شل  �أن يكون قد عرف هذه  �لأول 

ثم  ومن  نتائجها،  وتعديل   �لتجارب  و�إعادة هذه  �لنتائج  و�نتظار  �لتجريب  ثم  و�لملحظة،  �لم�شاهدة  نتيجة  تحققت  

�أن  �إلى  ي�شير  وهذ�   . طويًل  وقتًا  منه  ��شتغرق  قد  كله  هذ�  معرفة  �أن  �أي�شًا  �شك  ول  �لحقائق.  �كت�شاف  �إلى  �لو�شول 

�لإن�شان �لأول كان على  درجة من �لعلم في مختلف نو�حي �لحياة. �إذن، فالحقيقة �لتي ل تقبل �ل�شك �أو �لجدل هي �أن 

�لعلم بد�أ منذ بد�أ �لإن�شان حياته على هذ� �لكوكب.

ثانيًا - اأهداف العلم 

للعلم �أهد�ف �شامية ي�شعى �إلى تحقيقها في مختلف ميادينه. ومن �أولى �أهد�فه بل هدفه �لأ�شمى، هو توفير حياة 

�لأر�س  على  �لحب  �إلقاء  يتعدى  ل  �لزر�عة   ميد�ن  في  �لإن�شان  علم  كان  �أن  فمنذ  �لإن�شان.  بها  يتمتع  �شعيدة  كريمة 

و�نتظار ما تجود به من محا�شيل تحت تاأثير  ظروف طبيعية ل دخل له فيها، �أ�شبحت �لزر�عة علمًا له �أ�شوله وقو�نينه، 

و�أ�شبحت  له كليات وجامعات متخ�ش�شة تعمل على تدري�س وتطوير هذ� �لعلم، بهدف  توفير �لغذ�ء  بالكميات �للزمة 

للأعد�د �لمتز�يدة من �لب�شر. 

�آفاق  و�ت�شعت  �لإن�شان  تقدم  كلما  �إذ  للإن�شان.  و�لنف�شية  �لج�شمية  بال�شحة  �لهتمام  �أي�شًا   �لعلم  �أهد�ف  ومن 

�لمعرفة لديه، ز�دت �لو�شائل �لتي بو��شطتها ي�شتطيع �لمحافظة على نف�شه ووقايتها من  مختلف �لأمر��س. فهناك ما 

يعرف بعلم �لطب �لوقائي �لذي يبحث في طرق وقاية �لإن�شان من �لأمر��س وبخا�شة �ل�شارية و�لمعدية منها. وكذلك 

ما  �أي�شًا  وهناك  معرفتها.  �إلى  �لإن�شان  يتو�شل  �لتي  �لأمر��س  لكل  �لعلجية  �لطرق  في  يبحث  �لذي  �لعلجي  �لطب 

يعرف بالطب  �لجتماعي �لذي يبحث في علقة �لمر�س و�أ�شبابه بالبيئة و�لمجتمع، كذلك �لطب �لنف�شي �لذي يبحث 

�أخرى عديدة منها ما يبحث في  �إلى فروع  �لعلوم  ت�شعبت هذه  �لناجمة عنها. وقد  �لأمر��س  و  �لنف�شية  في �لنفعالت 

وظائف  �لأع�شاء، ومنها ما يبحث في ت�شريح ج�شم  �لإن�شان ) �لجر�حة ( وهناك �لتخ�ش�شات �لطبية �لأخرى �لتي 

يتناول كل منها ع�شوً� معينًا من �أع�شاء �لإن�شان. هذ� �لإنجاز �لعلمي �لر�ئع ي�شفي على حياة �لإن�شان قدرً� كبيرً� من 

�لطماأنينة و�ل�شعادة �لنف�شية تجاه ما يتعر�س له من �أمر��س ماد�م في قدرته �لق�شاء عليها بو�شائله �لعلمية �لمتقدمة. 

�إلى  �لهادفة  و�شائله  و  بفروعه  �لقت�شاد  كعلم  �لأخرى،  �لعلوم  على  �أي�شًا  ينطبق  �لطبية  �لعلوم  على  ينطبق  وما 

توفير حاجات �لإن�شان وزيادة مو�رده �لقت�شادية وتحقيق �لحياة �لرغدة �ل�شعيدة له . وكذلك في ميد�ن �لهند�شة حيث 

تمكن من خلل تقدمه في هذ� �لمجال �إلى �لنتقال من حياة �لكهوف �لمظلمة �إلى �إقامة �لم�شاكن �ل�شحية و�لعمار�ت 

�ل�شاهقة و�لطرق �ل�شريعة. �إ�شافة �إلى ما تو�شل �إليه من �ختر�عات تحقق  له  �لر�حة  و�لرفاهية  في  حياته،  كاأجهزة  

�ألو�نًا من �لعلم و�لمعرفة، وغير  �لتكييف  و�لتدفئة ، وو�شائط  �لنقل �ل�شريعة و�لمريحة وو�شائل �لإعلم �لتي توفر له 
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ذلك من �لو�شائل �لعلمية �لحديثة. �إ�شافة �إلى �لإنجاز�ت �لر�ئعة �لتي حققها �لعلم  من جر�ء غزوه للف�شاء و�لطلع 

�إل  هو  ما  �لقمر  �شطح  على  و�لهبوط  حولها.  لتدور  �لأر�س  من  تنطلق  �لتي  �ل�شناعية  �لأقمار  خلل  من  �أ�شر�ره  على 

�إنجاز علمي حققه �لإن�شان من خلل �لعمل �لدوؤوب و�لجهد �لمتو��شل في مجال �لعلم و �لمعرفة. ول نن�شى �أنه بالعلم 

�أن  ويبين  وو�جباتهم،  �لأفر�د  يقرر حقوق  �لذي  �لدولة، وهو  تبنى عليها  �لتي  �لقويمة  �لأ�ش�س  �لإن�شان من و�شع  تمكن 

في  �لعلم  �أن  يعني  ل  وهذ�  �لمجتمع.  في  للأفر�د  و�ل�شعادة  �لخير  توفير  في  �أ�شا�شًا  ينح�شر  �لدولة  قيام  من  �لهدف 

�شياغته للحقوق و�لو�جبات ينح�شر في دعوته �إلى �لحق عن طريق �لقانون و�لت�شريع، و�إنما يهتم �أ�شا�شًا بتربية �لنف�س 

�لإن�شانية وتنمية �لروح �لب�شرية، وغر�س �لف�شائل �لأخلقية في  �لنفو�س. وهذ� يوؤكد �أن طالب �لعلم هو طالب �لحقيقة 

كما يو�شح ذلك �لفيل�شوف �أر�شطوطالي�س بقوله )من طلب الحقيقة اأحب الحق، ومن اأحب الحق كان �سادقا، ومن 

كان �سادقاً كان �سجاعا، ومن كان �سجاعاً كان ذا مروءة، ومن كان ذا مروءة كان  كريما، ومن كان كريماً كان رحيما، 

�أهد�ف  �أ�شمى  ثناياه  في  يطوي  �لقول  وهذ�   
)4(

المنكر(.  عن  وناهياً  بالمعروف  واآمراً  للعدل  ونا�سراً  للخير  محباً 

�لعلم هي �لدعوة �إلى مكارم �لأخلق و�لتحلي بها. 

�شعادته  تحقيق  في  وو�شيلته  �لإن�شان  حياة  في  فاعلة  �أد�ة  يعتبر  �لذي  �لعقل  تنمية  �أي�شا،  �لعلم  �أهد�ف  ومن 

�ل�شعادة  هي  �لإن�شانية  �ل�شعادة  مر�تب  �أعلى  »�إن  �أر�شطوطالي�س  يقول  �ل�شعادة  تحقيق  في  �لعقل  ولأهمية  ورفاهيته. 

�لنا�شئة عن �لحياة �لعقلية، لأن �لعقل هو �لذي يميز �لإن�شان  عن غيره من �لكائنات، و�شعادة كل كائن �إنما تقوم على 

)5(
ما تتميز به طبيعته«. 

�لب�شرية جمعاء،  و�شعادة  و�لمجتمع،  �لفرد  �لأ�شا�س �شالح  ميادينه  هدفه   بمختلف  �لعلم  �أن  �إلى  نخل�س  وهكذ� 

من  �لعلماء  �إليه  تو�شل  ما  �أن  وجلء،  بو�شوح  نذكر  �أن  �لمقام  هذ�  في  يفوتنا  ول  كريمة.  حرة  حياة  ظل  في  و�لعي�س 

�لتي نت�شورها في خالق هذ�  �لقوة  �أعظم تخ�شع لها كل مظاهر �لكون تلك  حقائق قد بعث في نفو�شهم �لإيمان بقوة 

�لكون ومبدع كل �شىء فيه وهو �هلل �شبحانه وتعالى، �لذي ت�شبح بحمده كل �لمخلوقات. وفي هذ� �ل�شدد يقول �لعالم 

االأدلة  كثرت  العلوم  نطاق  ات�سع  �لم�شهورة )كلما  �لثامن ع�شر حكمته  �لقرن  في  »وليم هر�شل«  و�لفيل�شوف  �لفلكي 

بناة  اإال  والفلكيون،  والكيميائيون...،  الطبيعيون....،  العلماء  على وجود حكمة خالقة قادرة مطلقة.... وما 

)6(
لمعاهد العلوم التي ي�سبِّح فيها الكل للخالق العظيم(. 

�ل�شعادة حينما  �أف�شل من هذه  �شعادة  و�أي  للإن�شان،  �إلى تحقيقها  �لعلم  يهدف  �لتي  �لحقيقية  �ل�شعادة  هذه هي 

،  و�شمله  بالرحمة   �أمره، وهو �لذي �شخر له كل ما في  �لوجود  �أن �هلل تعالى هو خالقه ومدبر  �لإن�شان ويعلم  يح�س  

و�لعناية  �لإلهية، ووهبه �لعقل �لمفكر �لذي ينظم حياته. 



51

ثالثًا - العلم في نظر الإ�سالم 

�إن دعوة �لإ�شلم للعلم لي�شت بحاجة �إلى دليل �أو برهان لإثباتها، بعد �أن �أكدتها �لحقائق �لقاطعة �لتي �أوردها 

�شبحانه  با�شم �هلل  بالقر�ءة م�شفوعة  و��شحًا و�شريحًا  �أمرً�  نزلت مت�شمنة  و�لتي  �آياته  �أول  في  �لكريم  �لقر�آن 

دعوة  �لقر�ءة،  �إلى  �لدعوة  هذه  وتت�شمن  خلق}.  الذي  ربك  با�سم  {اقراأ  وهي  �لإن�شان  خلق  �لذي  وتعالى 

�لإن�شان في �لآية �لثانية �إلى �أكثر �لعلوم �لت�شاقا به، وهو علم �لحياة يقول تعالى: {خلق االإن�سان من علق}. 

�إلى  �لإن�شان  توجه  �لعلق  معرفة  �إن  ووجوده.  منه خلقه  بد�أ  �لذي  �لعلق  معرفة  لمحاولة  له  دعوة  �لآية  ففي هذه 

�لعديد من �لعلوم كعلم �لت�شريح، وعلم �لأجنة، وعلوم �لر�شم، و�لت�شوير  وغيرها من �لعلوم. كما نجد في �لآية 

�لثالثة {اقراأ وربك االأكرم الذي علم بالقلم}  تكر�رً� للدعوة �إلى �لقر�ءة لأهميتها وظهور �أد�ة �لعلم وو�شيلته 

وهي �لقلم. 

في  لمكانته  تبيانًا  و  له  ت�شريفًا  �لعلم  �إلى  �لدعوة  وهو  �شام،  هدف  لتحقيق  نزلت  قد  مجملها  في  �لآيات  هذه 

)580( مرة. ويتجلى تكريم  �لكريم حو�لي  �لقر�آن  �آيات  �لعلم وم�شتقاته في  �لإ�شلم. ول غرو في ذلك، فقد ورد لفظ 

�لإ�شلم للعلم في �لعديد من �لآيات �لقر�آنية �لتي �أطلق فيها  لفظ �لعلم على �هلل �شبحانه وتعالى حيث جعله �شبحانه 

ال�سموات  في  ما  يعلم  {واهلل  تعالى:  قوله  ذلك  ومثال   
)7(

مرة.   )162( حو�لي  ذلك  تكرر  وقد  �شفاته،  من  وتعالى 

اإنه كان عليماً حكيما} �شدق �هلل  اأن ي�ساء اهلل  اإال  {وما ت�ساوؤون  �أي�شًا  واالأر�ض واهلل بكل �سيء عليم}  ويقول 

�لعلي �لعظيم.

ومن مظاهر تكريم �لإ�شلم للعلم �أن رفع قدر �لعلماء وجعلهم بعد �لملئكة في �شهود وحد�نية �هلل تعالى، يقول 

بالق�سط}. كما وعدهم برفع درجاتهم بقوله  اإله اإال هو والمالئكة، واأولو العلم قائماً  اأنه ال  {�سهد اهلل  تعالى: 

تعالى: {يرفع اهلل الذين اآمنوا منكم  والذين اأوتوا العلم درجات}. ول نن�شى �أن ننوه باأن �هلل تعالى قد ميز �آدم 

على �لملئكة حينما علمه �لأ�شماء كلها وعر�شها على �لملئكة، وطلب من �لملئكة �أن ي�شجدو� له، وذلك بقوله {واإذ 

قلنا للمالئكة ا�سجدوا الآدم ف�سجدوا اإال اإبلي�ض اأبى وا�ستكبر وكان من الكافرين} �شدق �هلل �لعلي �لعظيم. 

بقوله �لكريم  �لقر�آن  في  �لعلم  باأدو�ت  �أق�شم  وتعالى  �شبحانه  �هلل  �أن  للعلم،  �لإ�شلم  ت�شريف  مظاهر   ومن 

{ن والقلم وما ي�سطرون} . كما دعا �إلى ��شتخد�م �لأجهزة و�لآلت �لعلمية �لتي تمكن �لإن�شان  من  �لبحث و�لدر��شة 

كيف  العظام  اإلى  تعالى: {وانظر  وقوله  ممَّ خلق}  االإن�سان  تعالى: {فلينظر  يقول  �لأ�شياء.  �إلى حقائق  و�لتو�شل 

نن�سزها ثم نك�سوها لحمًا}. �إنها دعوة �شريحة للإن�شان بمد�ومة  �لبحث ل�شتخل�س حقائق �لموجود�ت �لحية من 

خلل �لت�شريح و�لتاأمل و�لترقب. 

�لخلق،  �أ�شل  عن  بحثًا  �لآثار  و�كت�شاف  �لحفريات  باأعمال  للقيام  للإن�شان  �لإ�شلم  دعوة  نلحظ  �أن  عجب  ول 

وتقدير عمر �لوجود، وبد�ية حياة �لإن�شان، وذلك بقوله تعالى: {قل �سيروا في االأر�ض فانظروا كيف بداأ الخلق}  

�لعلم، فقد طالب  �لعقل هو ميد�ن  �لعلمي. ولما كان  �لغر�س  للرحلة و�ل�شتك�شاف في �شبيل  �لعملية  �لدعوة  وهذه هي 

�لإ�شلم �لإن�شان با�شتخد�م �لعقل، وتنمية �لعقل ل تتاأتى �إل عن طريق �لعلم، وقد ترددت هذه �لدعوة في �آيات �لقر�آن 

االآيات لعلكم تعقلون}.  بينا لكم  االأر�ض بعد موتها قد  اأن اهلل يحيي  تعالى: {اعلموا  )49( مرة. يقول  �لكريم 
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وبين لنا �هلل �شبحانه وتعالى �أن �لذين ل يعقلون �أكثر �لمخلوقات �شرً� بقوله  { اإن �سر الدواب عند اهلل ال�سم البكم 

الذين ال يعقلون}  �شدق �هلل �لعلي �لعظيم.

�لأقمار   �ل�شماء عن طريق  و�أ�شر�ر  بع�س حقائق  �إلى  و�لو�شول  �لف�شاء  لغزو  �لإن�شان  �أن محاولة  بالذكر  و�لجدير 

�ل�شناعية ، لم تكن وليدة �لفكر �لإن�شاني �لمح�س، و�إنما نجد ذلك و��شحًا في تقرير �شريح في �لقر�آن �لكريم ت�شمنه 

قوله تعالى: {يا مع�سر الجن واالإن�ض اإن ا�ستطعتم اأن تنفذوا من اأقطار ال�سموات واالأر�ض فانفذوا ال تنفذون 

�إلى  �أن ي�شل  �أوتي من علم ومعرفة في مقدوره  بما  �لإن�شان  �أن  بمعنى  و�لإمكانية،  �لعلم  و�ل�شلطان هو  ب�سلطان}  اإال 

للف�شاء  في غزوهم  �لعلماء  �إليه  تو�شل  ما  ومن �شمن  وتعالى.  �شبحانه  �أر�ده �هلل  معين  �إلى حد  ولكن  �لف�شاء  �أعماق 

خلل �أبحاثهم �لطبية، ظهور علم جديد ي�شمى »طب �لف�شاء« �لذي ي�شتمل على حقائق علمية عديدة تتعلق باختلف 

�ل�شغط �لجوي ونق�س �لأك�شجين و�نخفا�س درجات �لحر�رة في طبقات �لجو �لعليا. ويحاول �لعلماء �لآن �لك�شف عن 

�حتمال وجود حياة و�أحياء على �شورة ما في �لكو�كب �لأخرى، كما تبين �لمعلومات �لأولية �لو�ردة عن كوكب �لمريخ 

�لأقمار  تر�شلها  �لتي  �لفوتوغر�فية  و�ل�شور  �لتقارير  ح�شب  �لكوكب  هذ�  �شطح  على  نباتية  حياة  وجود  باإمكانية  

�ل�شناعية �لتي �أطلقت لهذ� �لغر�س. 

و�لحقيقة �أن هناك �آيات عديدة ت�شمنها �لقر�آن �لكريم ت�شير �إلى وجود مثل هذه �لحياة في �لف�شاء �لخارجي، �إذ 

يقول تعالى: {َي�ْسئله من في  ال�سموات واالأر�ض كلَّ يوم هو في �ساأن}. وهذ� يعني �أن هناك موجود�ت حية على 

هيئٍة ما في �ل�شمو�ت �ل�شبع تطلب من �هلل �لعون وت�شاأله  من ف�شله. فبالعلم �إذن يعرف �لإن�شان �أن �لقر�آن �لكريم هو 

�لحق ذ�ته يهدي �إلى �ل�شر�ط �لم�شتقيم، وهو �لذي يدعوه �إلى �لتفكر و�لتدبر في �آيات �هلل و�لنظر في ما يدور حوله 

من ظو�هر طبيعية و�لتفكير في ذ�ته. يقول تعالى: {اأولم يتفكروا في خلق ال�سموات واالأر�ض} وقوله تعالى:{وفي 

اأنف�سكم اأفال تب�سرون}  فهذه دعوة �شريحة �إلى �لدر��شة �لمتعمقة و�لفهم �لتام، و�لبحث �لد�ئب و�ل�شامل فيما خلق 

�هلل من موجود�ت.

وخل�شة �لقول،  �إن ما ت�شمله �لآيات �لقر�آنية �لكريمة من �إعجاز علمي ي�شمل كافة �لعلوم �لتي �كت�شفت و�لتي  ل 

تز�ل مو�شع �لبحث و�لدر��شة، لدليل قاطع على �أهمية �لعلم و�أثره في �إ�شعاد �لب�شرية.  ولذ� فاإن كل متدبر لآيات �لقر�آن 

�لكريم، ليوؤمن حقًا �أن �لإ�شلم يدعو  �إلى �لعلم ويحث �لعلماء على �ل�شير في طريق �لبحث �لعلمي. ول �شك �أن �لنه�شة 

في  وتعالى  �شبحانه  �هلل  �إليه  دعاهم  لما  ��شتجابة  �إل  تكن  لم  �لأو�ئل،  �لم�شلمين  علماء  حققها  �لتي  �لر�ئعة  �لعلمية 

�لقر�آن �لكريم. تلك �لنه�شة �لتي كانت قمة ما و�شل �إليه �لعلم في ذلك �لوقت. ذلك �لعلم �لذي �نتقل �إلى كافة �لدول 

ومد�ر�شها  بجامعاتها  لللتحاق  �لأندل�س  في  �لإ�شلم  بلد  �إلى  تفد  كانت  �لتي  �لعلمية  �لبعثات  طريق  عن  و�لأم�شار 

لينهلو� من �لعلوم �لتي تو�شل �إليها �لم�شلمون. حقًا لقد كانت �لأندل�س مركز �إ�شعاع ثقافي تموج بالعلماء على �ختلف 

تخ�ش�شاتهم، وتعج بالمكتبات �لعلمية �لز�خرة باأمهات �لكتب و�لمر�جع �لعلمية �لقيمة. وما �لنه�شة �لعلمية �لمتطورة 

خلل  من  باقية  �آثارها  تز�ل  ل  �لتي  �لإ�شلمية  �لعلمية  للنه�شة  �متد�ٌد  �إل  �لحا�شر  وقتنا  في  �أوربا  ت�شهدها  �لتي 

�لموؤلفات �لقيمة �لتي تركها لنا عباقرة �لإ�شلم في مختلف �لعلوم و�لتي ت�شكل جزءً� كبيرً� من �لمناهج �لدر��شية في 

مختلف �لجامعات �لأوربية.
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رابعًا - العلم وم�سكالت الإن�سان المعا�سر 

في  خليفة  تعالى  �هلل  جعله  �لذي  �لوحيد  �لكائن  فهو  �لوجود.  هذ�  في  مخلوق  �أثمن  �لإن�شان  �أن  به  �لم�شلم  من 

�لأر�س، وهو �لمنوط بالتكليف في تو�شيل �لر�شالة �لإلهية �إلى كافة �لب�شر لإ�شعادهم ون�شر �ل�شلم و�لوئام بينهم. غير 

�أنه قلما يت�شرف في �شوء هذه �لحقيقة �ل�شاطعة، مما يترتب على ذلك م�شكلت متعددة �لألو�ن تتز�يد وتتفاعل في 

خ�شم معطيات �لحياة، بحيث �أ�شبحت م�شدر تهديد حقيقي لحياته  على هذ� �لكوكب. 

يمتاز  �أنه  �إل  و�إح�شا�شاته،  حو��شه  في  ودقة  وحدة  قوة  �لمخلوقات  �أكثر  لي�س  �لوجود،  هذ�  في  �لإن�شان  �أن  ورغم 

عنها بقوة تفكيره وقدرته على �ل�شتنتاج و�لو�شول �إلى �لحقائق باأ�شلوب علمي. وبذلك ��شتطاع �أن ي�شيطر على مكونات 

بف�شل خ�شائ�شه  وذلك  �لأخرى،  �لكائنات  �إليه غيره من  ي�شل  لم  باأ�شلوب  ويعاي�س معطياتها  فيها  يعي�س  �لتي  �لبيئة 

�لبيولوجية �لمميزة و�لتي تتمثل في  قدرته  �لعقلية على �لتجريد و�لتحليل و�لتخيل و�لبتكار. ف�شًل عن �نت�شاب  قامته  

تاأدية �لأعمال  �ليدين مما يجعله قادرً� على  �أ�شابع �ليد وتحرر  �لروؤية في مختلف �لتجاهات، وتكوين  �لتي تمكنه من 

�لدقيقة في مقدمتها �لإم�شاك بالقلم للكتابة، و�شنع �لآلت �لدقيقة و�أ�شياء �أخرى عديدة.

بالتناق�شات.  مليء  �لمادية  و�إمكاناته  �لعقلية  بقدر�ته  �لمخلوقات  �شائر  عن  �لمتميز  �لمخلوق  وهو  �لإن�شان  هذ� 

وتعرفه على حقيقة  ذ�ته،  فهم  �لإن�شان على  يقف  ولكي  فهما حقيقيا.  و�إمكاناته  لذ�ته  فهمه  نابع عن عدم  ولعل ذلك 

�إمكاناته، ل بد �أن يعترف بمجموعة من �لحقائق في مقدمتها �أن عمر �لإن�شان محدود، ولبد �أن ينتهي مهما طال هذ� 

�ل�شر�عات  نتيجة  و�ل�شتبد�د،  �لظلم   مظاهر  و�نت�شار  �ل�شتقر�ر  وعدم  بالقلق  مليئة  حياته  و�أن  ق�شر.  �أو  �لعمر 

و�لحروب �لتي تهدد حياته، ونتيجة لما يعانيه من �ألو�ن �لتفرقة �لعن�شرية �لقائمة على �أ�شا�س �للون �أو �لعرق �أو �لو�شع 

في  �هلل  خليفة  وهو  �أجله،  من  خلق  �لذي  �لمبد�أ  وفق  يت�شرف  نجده  ما  نادرً�  �لإن�شان  �أن  كما  �لمادي.  �أو  �لجتماعي 

�لأر�س. فنجده يت�شرف وكاأنه �ل�شيد �لمطلق على معطيات هذه �لأر�س دون �أية �عتبار�ت تتعلق بها. مع �أنه يعلم يقينًا 

�أن  حياته وحياة غيره تعتمد �أ�شا�شًا على  معطيات  �لبيئة  �لتي  يعي�س فيها، �إل �أنه كثيرً� ما يوؤذي هذه �لبيئة وي�شعف 

قدرتها على �لعطاء بت�شرفاته �لخاطئة. وبهذ� ت�شكل �لبيئة ذ�تها خطرً� على حياته وكيانه. 

هذه نبذه �شريعة نوردها لعتقادنا باأن فهم �لإن�شان لذ�ته ولإمكاناته وقدر�ته، يجعله �أكثر قدرة على تفهم �أعمق 

ما  خلل  من  ب�شددها  �لناجعة  �لحلول  �إيجاد  على  قادرً�  ي�شبح  وبالتالي  حياته،  في  تو�جهه  �لتي  �لم�شكلت  لطبيعة 

يقوم به من در��شات وبحوث علمية . وعلى �شوء �لعتبار�ت �ل�شابقة، يمكننا عر�س �أبرز  �لم�شكلت  �لتي ت�شكل  تحديًا 

باأ�شلوب  �لم�شكلت  هذه  حل  في  �لفاعل  ودوره  �لعلم  �أهمية  تبيان  ذلك  ور�ء  من  م�شتهدفين  �لإن�شان،  لوجود  حقيقيًا 

علمي منظم.

ال�سكاني  الت�سخم  م�سكلة    - 1
و�لتعاي�س معها،  له  �لمعادية  �لبيئية  �لعو�مل  �ل�شيطرة على  �لعلمية �لحديثة  �لإن�شان في ع�شر �لح�شارة  ��شتطاع 

�لذي  �لوقت  �لعالم. ففي  �شكان  زيادة مطردة في عدد  ترتب على ذلك  وقد  �لتكنولوجية.  وتطبيقاته  �لعلم  با�شتخد�م 
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�أن هذ�  نجد   ،
)8(

ن�شمة  مليون   )  500  ( �لحديث - حو�لي  �لع�شر  بدء  وهو   - 1670 �لعالم عام  �شكان  فيه عدد  كان 

�لعدد قد ت�شاعف  عام 1820 م، وفي عام 1930 م، و�شل هذ� �لعدد �إلى بليونين. �أما في عام  1960 م فقد بلغ ثلثة 

�لعالم حو�لي  �شكان  ي�شل عدد  �أن  �لمحتمل  ومن  م.   1985 في  ن�شمة  بليين  �أربعة  �إلى حو�لي  وو�شل  تقريبا،  بليين 

)9(
�شبعة بليين ن�شمة في نهاية هذ� �لقرن. 

ويرجع » كنجزلي ديفيد«  �ل�شبب في هذه �لزيادة �لهائلة �إلى �لكت�شافات �لعلمية �لتي تو�شل �إليها �لإن�شان ب�شدد 

و�لأم�شال  �لح�شر�ت  ومبيد�ت  كال�شلفا  �أخرى  علجية  وو�شائل  �لحيوية،  كالم�شاد�ت  �لأمر��س،  من  �لعديد  معالجة 

�لمناطق  بع�س  في  وبخا�شة  �لعالم  مناطق  من  كثير  في  �لوفيات  معدلت  خف�س  في  �أ�شهم  قد  ذلك  كل  �لمختلفة. 

�لمتخلفة. يقول »كينجزلي ديفيد« في هذ� �ل�شدد : �إن �لنخفا�س �لكبير في �لوفيات في �لمناطق �لمتخلفة  منذ عام 

�إلى و�شائل جديدة لعلج �لأمر��س، وذلك عن طريق �نتقال هذه �لو�شائل من �لبلد�ن  �إنما يرجع ب�شكل كبير  1940م، 
)10(

�لمتقدمة �إلى �لبلد�ن �لمتخلفة عبر  �لتنظيمات �لدولية و�لت�شالت �لعلمية.

ل �شك �أن �لعالم �ليوم يو�جه م�شكلة �شكانية تتطور ب�شرعة �إلى حد �لكارثة، مما ي�شكل تحديًا بالغ �لخطورة لحياة 

�لمو�رد  ��شتنز�ف  �إلى  �لموؤدية  �لعو�مل  �أهم  من  �لمذهلة  �ل�شورة  بهذه  �ل�شكان  فتز�يد  �لأر�س.  هذه  على  �لإن�شان 

�لطبيعية. وتكمن خطورة �لزيادة �ل�شكانية �لمطردة في �إحد�ث نق�س هائل في �لمو�رد �لغذ�ئية، وبالتالي عدم مو�كبة 

هذه �لمو�رد لمتطلبات �لزيادة �ل�شكانية مما يترتب عليه تهديٌد حقيقٌي للوجود �لإن�شاني. 

�لزيادة  �لحد من هذه  �لتكنولوجية في  بتطبيقاته  �لعلم  : ما دور  �ل�شدد هو  نف�شه في هذ�  �لذي يطرح  و�ل�شوؤ�ل 

لمنع  �لفعالية  و�شائط مختلفة  تقديم  �إلى  �لما�شية  �لقليلة  �ل�شنو�ت  في  �لعلم  تو�شل  لقد  ؟  �لعالم  �شكان  في  �لمطردة 

علماء  قبل  من  �إ�شر�فها  تحت  ترغيبية  و�أ�شاليب  تطبيقية  بر�مج  �إعد�د  في  �لمتحدة  �لأمم  �أ�شهمت  وقد  �لحمل. 

متخ�ش�شين، بهدف �إقناع �لنا�س في �لمجتمعات �لنامية بالحد من �لتكاثر بطريقة �إر�دية. غير �أن هذه �لمحاولت قد 

و�جهتها في بادئ �لأمر بع�س �ل�شعوبات لعتبار�ت �جتماعية ودينية و�شخ�شية. 

�لتي  �لمتقدمة  �لدول  وبخا�شة  �لعالم،  دول  من  �لعديد  لدى  ��شتجابة  لها  وجدت  ما  �شرعان  �لحلول  هذه  �أن  بيد 

ل�شكانها،  مرتفع  معي�شي  م�شتوى  على  منها  محافظة  و�لتكنولوجية،  �لعلمية  �لح�شارة  مجال  في  كبيرً�  �شوطًا  قطعت 

وتركيزً� على عملية �لتربية �لمثلى لعدد قليل من �لأطفال بحيث توؤدي �إلى �شقل مو�هبهم وتطوير �إمكاناتهم وقدر�تهم  

�نطلقًا  من �إيمانها باأن �ل�شتثمار �لجيد في مجال �لقوى �لب�شرية هو �أف�شل ��شتثمار لأهم مورد من مو�رد �لمجتمع. 

من هذ� �لمنطلق، تحاول �لعديد من دول �لعالم �لتي تتز�يد فيها �أعد�د �ل�شكان زيادة هائلة وبخا�شة �أكبر دولتين  

في �لعالم من حيث عدد �ل�شكان وهما �ل�شين و�لهند، �إذ تحاولن بكل �لو�شائل �لعلمية و�شع �شو�بط �جتماعية لتنظيم 

�لن�شل ون�شر �لوعي باأهمية هذه �ل�شو�بط عبر بر�مج �إعلمية تثقيفية، وتو�شيح مثالب �لزيادة �ل�شكانية في هذه �لدول 

و�لم�شكلت �لجتماعية و�لقت�شادية �لمترتبة عليها.
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الغذاء :  م�سكلة   - 2
�إن�شانية في كثير من دول �لعالم �لثالث في مجموعة حقائق يرى �لكثير من �لعلماء   تكمن م�شكلة �لغذ�ء كق�شية  

�أنها تقف ور�ء تلك �لم�شكلة �لتي و�شلت �إلى حد �لكارثة لدى �لعديد من هذه �لدول، بحيث �أ�شبحت تهدد حياة �لإن�شان 

ل  �لتي  �لكبيرة   �لأر�س  م�شاحات  �إلى  بالقيا�س  للزر�عة  �ل�شالحة  �لأر�س  محدودية  �لحقائق،  هذه  �أبرز  ومن  فيها. 

�لعالم �شنويًا تعادل )66( مليون ن�شمة كل عام، تتطلب  و�إن هناك زيادة مطردة في عدد �شكان  ت�شلح لهذ� �لغر�س. 

�لإنتاج  تدهور  �أي�شًا  �لحقائق  هذه  ومن  �شنويا.  �لمتز�يدة  �لأعد�د  هذه  لإطعام  �للزم  �لغذ�ئي  �لإنتاج  من  مزيدً� 

�لزر�عة،  مجال  في  �لحديثة  و�لتكنولوجية  �لعلمية   للو�شائل  ��شتخد�مها  لعدم  �لنامية  �لدول  من  �لعديد  في  �لزر�عي 

و�عتمادها على �لو�شائل �لتقليدية ذ�ت �لآثار �ل�شلبية على �إنتاجية �لأر�س. بالإ�شافة �إلى هذ� كله، �رتفاع �أ�شعار �لمو�د 

�لغذ�ئية عالميا، في �لوقت �لذي تنخف�س فيه �لقوة �ل�شر�ئية لدى �لكثير من مجتمعات �لبلد�ن �لنامية، مما يوؤدي �إلى 

حدوث مجاعات حقيقية في هذه �لمجتمعات، يترتب عليها مر�س وموت �لعديد من �لنا�س.

�أمام هذه �لحقائق �ل�شاطعة و�لتحدي �ل�شافر لحياة �لإن�شان، يبرز دور �لعلم �لفاعل في �لتخفيف من حدة م�شكلة 

نق�س �لغذ�ء وما ينتج عنها من مجاعات تودي بحياة �لعديد من �لنا�س. فما هذ� �لدور يا ترى ؟ ل �شك �أن �لعلم في 

�لذي تحقق  �لمتعاظم  �لعلمي و�لتكنولوجي  �لإيجابية في كثير من نو�حي �لحياة. فالتقدم  �إ�شهاماته  تطور م�شتمر وله 

�أر��س م�شت�شلحة �أمكن زر�عتها و�إنتاج كميات وفيرة  �إلى  �إلى تحول م�شاحات كبيرة من �لأر�س  في وقتنا �لحالي �أدى 

من �لمو�د �لغذ�ئية. وهناك �لكثير من �لدول �لتي لم تكن �لزر�عة فيها قطاعًا �قت�شاديًا هاما، قد �أ�شبحت على �لأقل 

محاولتها   في  به  باأ�س  ل  �شوطًا  قطعت  �لتي  �لعربي  �لخليج  دول  ومنها  زر�عية،  محا�شيل  من  تنتجه  بما  ذ�تيًا  تكتفي 

�لجادة  ل�شت�شلح �أر��س زر�عية و��شعة.

�لحديثة في  �لعلمية  �لأ�شاليب  و�تباع  نتائج،  �لعلمية من  �لأبحاث  باأن ما يتمخ�س عن  �لعلماء  �لكثير من  ويعترف 

تطوير �لإنتاج �لغذ�ئي، يزيد من كميات �لغذ�ء �لمتاحة. فقد تمكن �لعلماء - على �شبيل �لمثال ل �لح�شر - من �إنتاج 

�أنو�ع جديدة من �لقمح �شريعة �لنمو و�لن�شج، ولها �لقدرة على مقاومة �لأمر��س �لتي تفتك بها. �إ�شافة �إلى �أن هناك 

�لتلقيح  طريق  عن  جديدة  زر�عية  �أنو�ع  �إنتاج  مجالت  في  و�لتكنولوجي  �لعلمي  �لتقدم  �أن  ترى  �لعلماء  من  مجموعة 

وتح�شين  �ل�شارة،  و�لآفات  و�لح�شر�ت  للأع�شاب  قاتلة  كيميائية  مو�د  و�إنتاج  �لور�ثية،  �لعو�مل  وتغيير  �ل�شناعي، 

�ل�شللت �لحيو�نية ، وميكنة �لزر�عة، وغير ذلك من �لإنجاز�ت �لعلمية، كل ذلك �شوف يحقق لكثير من بلد�ن �لعالم 

نوعًا من �لكتفاء �لذ�تي من حيث �إنتاج �لغذ�ء. و�إذ� ما تحقق هذ� �لجهد �لعلمي، فاإن �لم�شكلة �شتوؤول �إلى �لزو�ل، ولن 

و�لتكنولوجي  �لعلمي  �لتقدم  في ظل  كبير  وهم  ت�شبح مجرد  وحينئذ  �لإن�شان.  حياة  تهدد  غذ�ئية  م�شكلة  هناك  تكون 

�لذي ي�شير بخطى و��شعة جدً� في هذ� �لع�شر. كما �أن �لعلم بتطبيقاته �لتكنولوجية في مجال �لإنتاج �لغذ�ئي قد حقق 

�إنجاز�ت كبيرة تتمثل في ��شت�شلح �لأر��شي �لزر�عية  بم�شاحات كبيرة، و�لزر�عة بدون تربة، في �لبيوت �لزر�عية، 

ذ�ت �لأغطية �لبل�شتيكية، وتوفير �لمياه �ل�شالحة للزر�عة، و��شتحد�ث �أ�شاليب علمية في �لري، و�لتو�شل �إلى تكوين 

�لمطر �ل�شناعي، وتوفير �لأ�شمدة �لكيميائية، و�ختيار �لبذور �لجيدة  ذ�ت �لمردود �لأف�شل، ومقاومة �لآفات �لزر�عية 

بالطرق �لعلمية وزيادة �لبروتين �لحيو�ني. 
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التخلف  م�سكلة    - 3
بهذه  �لمفهوم   هذ�  يرتبط  �أن  �ل�شروري  من  كان  ولذ�  �لحديثة.  �لعلمية  �لح�شارة  ظل  في  �لتخلف  مفهوم  ن�شاأ 

�لح�شارة وينبثق  عنها . و�لبحث في م�شكلة �لتخلف ، لي�س �لمق�شود منه  �لبحث �لأكاديمي، و�إنما �لهدف هو �لوقوف 

على دور �لعلم و�لتكنولوجيا �لحديثة في حل م�شكلة ذ�ت �أبعاد خطيرة تو�جه �لعديد من دول �لعالم وتهدد كيانها. 

لقد بد�أت مظاهر �لتخلف تبرز ب�شكل و��شح، حينما بد�أت �لح�شارة �لعلمية �لحديثة ت�شيطر على  حياة �لنا�س في 

�لن�شف �لثاني من �لقرن �لتا�شع ع�شر، و�نق�شام �ل�شعوب �إلى متقدمة ومتخلفة، مما �أدى  �إلى �شيطرة �لدول �لمتقدمة 

على �لدول �لمتخلفة في ع�شرنا هذ�. ذلك �أن �زدياد �لتقدم �لعلمي و�لتكنولوجي لدى �لدول �لمتقدمة ب�شكل مت�شارع، 

�آثارها  و�أ�شبحت  �لدول،  بهذه  ل�شيقة  ظاهرة  �لتخلف  و�أ�شبح  �لمتخلفة،  �لدول  وبين  بينها  كبيرة  فجوة  �أحدث  قد 

�لمدمرة ت�شكل تحديا حقيقيا لوجودها. 

ل �شك �أن معطيات �لتقدم �لعلمي و�لتطور �لتكنولوجي �لمعا�شر قد حفز تلك �لدول �إلى �لأخذ باأ�شاليب �لح�شارة 

�لعلمية �لحديثة محاولة منها �لو�شول �إلى م�شاف �لدول �لمتقدمة. غير �أن هناك �لعديد من �لعو�ئق �لتي تقف �أمامها 

وفي مقدمتها عدم ��شتيعاب �شعوب  هذه  �لدول لمفهوم  �لح�شارة �لعلمية �لحديثة. ذلك �أن �لتفكير �ل�شائد لدى هذه 

�ل�شعوب يتمثل في �أن هذه �لح�شارة يمكن �أن ت�شترى �إذ� ما توفرت �لمادة وبذلك يتحقق �لتقدم. ل �شك �أن هذ� ت�شور 

خاطئ لأن �لتقدم �لعلمي ل  يتحقق من خلل �ل�شر�ء �أو حتى �لقتبا�س، و�إنما يتاأتى من وعي عميق بمفهوم �لح�شارة 

تحقيق  �أجل  من  �لجهود  بذل  نحو  �لأ�شا�س  هو  �لمنطلق  ذلك  باعتبار  �لمتطورة،  �لعلمية  بالأ�شاليب  �لأخذ  و  �لعلمية، 

�لتقدم وتجاوز حالة �لتخلف و�للحاق بركب �لح�شارة �لعلمية.

�لمعا�شرة.  ومعالم حياتنا  �أ�ش�س  تغيير  في  �لأهمية  بالغة  �آثارً�  �لتكنولوجي  ونتاجه  للعلم  �أن  بالذكر  �لجدير  ومن 

�إقر�ر  وفي  �أج�شامنا،  �شحة   وفي   رفاهيتنا  وفي  �شناعاتنا  وفي  �قت�شادياتنا  وفي  تفكيرنا  �أ�شاليب  في  يوؤثر�ن  فهما 

حالت �ل�شلم و�لحرب، وفي كل جانب  من جو�نب  حياتنا. ذلك �أن �لعلم بحكم طبيعته يت�شم بالديناميكية و�لتر�كمية، 

ولي�س  بالجمود  و�لثبات. وبهذ� �لمفهوم �ل�شامل لأهمية �لعلم، نجد �أنه ي�شكل جزءً� ل يتجز�أ من حياة �لإن�شان.

�لتخلف  مظاهر  معالجة  في  �لتكنولوجية  وتطبيقاته  بالعلم  �لهتمام  نحو  عديدة  دول  �تجهت  �لمنطلق  هذ�  من 

ز�ئد�،  �هتمامًا  �لعلم  �أولت  �لتي  �لدول  تلك  مقدمة  في  بريطانيا  وتعتبر  �لحياة.  مناحي  مختلف  في  �لتقدم  وتحقيق 

تمخ�شت عنه ثورة �شناعية كبرى. وعلى ذلك يمكن تحديد بد�ية �لح�شارة �لعلمية �لحديثة ببد�ية هذ�  �لهتمام. وقد 

حذ� حذوها في هذ� �لهتمام �آخرون كالوليات �لمتحدة �لأمريكية ورو�شيا و�ليابان وفرن�شا وغيرها.

�لثالث.  �لعالم  وبخا�شة  �ليوم  عالمنا  في  �لخطيرة  �أبعادها  لها  �جتماعية  كق�شية  �لتخلف  م�شكلة  �أن  و�لخل�شة 

ولذ�، يجب على دول �لعالم �لثالث، �إذ� ما �أر�دت �أن تق�شي على كل �أ�شباب �لتخلف فيها، �أن تتبنى �لأ�شاليب �لح�شارية 

وفهم  ذ�تي  وعي  منطلقًا من  �لهتمام  يكون هذ�  �أن  على  �لتكنولوجية،  وتطبيقاته  بالعلم  �لهتمام  و  �لحديثة،  �لعلمية 

عميق لمفهوم  �لعلم وقدرته على تحقيق �لتقدم. بهذ� وحده ينت�شر �لعلم في معركته �لحا�شمة للق�شاء على كل مظاهر 

�لتخلف و�لتبعية و�لنطلق نحو �لتقدم.
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البيئة  حماية  م�سكلة    - 4
�أكبر موؤثر  �لقرن  ولعل  �لم�شكلة في �لع�شر �لحديث، وقد تفاقمت حدتها في �لعقد �لأخير من هذ�  ظهرت هذه 

وتلوث   . و�ل�شناعية  �لزر�عية  بثورته  بد�أ  منذ  مكوناتها  بين  بالتو�زن  ويخل  فيها  يغير  بد�أ  �لذي  �لإن�شان  هو  �لبيئة  في 

�لبيئة نوع من �لإخلل باتز�نها، وهو يتخذ �أبعادً� خطيرة في �لوقت  �لحا�شر، من �لموؤكد �أن تمتد �آثاره �إلى �لم�شتقبل. 

وما ن�شمعه �لآن عن غاز »�لأوزون« ومدى خطر �إ�شعاعه �لذي بد�أ يت�شرب من طبقات �لجو �لعليا �إلى �لأر�س في مناطق 

�لجو�نب، كل جانب منها يعك�س  باتت  م�شكلة متعددة  �لتي  �لبيئة  تلوث  �أحد مخاطر  �إل  �لعالم، ما هو  معينه من هذ� 

�آثاره على �لجانب �لآخر. فهناك  »تلوث �لأر�س «  و�لذي م�شدره في �لدرجة �لأولى هو �لإن�شان. ومن �أوجه تلوث �لبيئة 

�لتي  و�لإ�شعاعية  و�لكيميائية  �لمعدنية  �لف�شلت  و  �لنفايات  تلك  �لإن�شان  ت�شرفات  عن  �لناجمة  �لخطيرة  �لأر�شية 

�لتي  و�لم�شانع  �لآلت  عن  �لناجم  �لهو�ء«  »تلوث  �أي�شًا  وهناك  ذ�ته.  للإن�شان  و�لنف�شية   �لج�شمية  �لأ�شر�ر  ت�شبب 

�أك�شيد �لكربون، �لذي ي�شبب �نخفا�س  �لجو من غاز�ت �شامة وفي مقدمتها غاز ثاني  �لإن�شان، بما تنفثه في  �بتكرها 

من  �لهو�ء  في  �لنفاثة  و�لطائر�ت  �ل�شيار�ت  عو�دم  تنفثه  ما  �إلى  �إ�شافة  �لأر�س،  �إلى  ي�شل  �لذي  �لحر�ري  �لإ�شعاع 

�أكا�شيد وغاز�ت  لها �آثارها �لخطيرة على حياة �لإن�شان و�لحيو�ن. وهناك �أي�شًا »تلوث �لماء« و�لذي يحدث نتيجة �إلقاء 

�لأنهار  تلك  �إلى تحول  �لإن�شان  تنبه  و�لبحير�ت. وقد  �لأنهار  �لم�شانع في  تلقيها  �لتي  �لكيميائية  و�لنفايات  �لمخلفات 

و�لبحير�ت �إلى مجار ومياه ميتة لم يعد بو�شعه ��شتخد�مها لل�شرب �أو حتى �ل�شتحمام لما يكثر فيها   من   �لبكتيريا  

و�لكائنات �لدقيقة �لأخرى �ل�شارة، حتى بات �لأمر يهدد  �لمدن �لقائمة على �شفاف �لأنهار و�شو�طئ �لبحير�ت. 

�لتي  و�لبيولوجية  �لكيماوية  �لأ�شلحة  �لم�شعة ومخلفات  و�لمو�د  �لمجاري  بمياه  �لبحار  تلوث  كله،  �إلى هذ�  �إ�شافة 

تلقى في �أعماقها، مما يوؤثر في حياة �لكائنات �لبحرية ويوؤدي بالتالي �إلى هلكها.

يقف  لم  �لحقيقي،   �لإن�شان في موطنه  تهدد  باتت  و�لتي  �لبيئة  تلوث  �لناجمة عن  �لج�شيمة  �لمخاطر  �أمام هذه 

�لعلماء  �إز�ءها مكتوفي �لأيدي. فقد ت�شدو� من خلل �أبحاثهم ودر��شاتهم و��شتق�شاء�تهم �لعلمية �لمتو��شلة �إلى هذه 

�لم�شكلة بكل �أبعادها، وتو�شلو� �إلى نتائج  على قدر كبير من �لأهمية �أ�شهمت في علجها. وكان من نتائج تلك �لبحوث  

�لبيئة و تمنع من  �لبلد�ن ت�شريعات وقو�نين ر�دعة ت�شتهدف �لحد من تلوث  �أن �شدرت في بع�س  و�لدر��شات �لعلمية، 

حرق �لف�شلت و�لمخلفات في �أماكن مك�شوفة خوفًا من ت�شاعد �لغاز�ت �ل�شارة في �لهو�ء. كما تفر�س هذه �لقو�نين 

على �أ�شحاب �لم�شانع - من خلل ما تو�شل �إليه �لعلم من مخترعات - �أن تكون مد�خن م�شانعهم على �رتفاع معين، 

�ل�شيار�ت  لعو�دم  بالن�شبة  �لحال  وكذلك  منها.  �ل�شامة  �لغاز�ت  لت�شرب  منعًا  �لمد�خن  �لم�شافي في قمم هذه  وو�شع 

�لمزودة بم�شافي تحد من ت�شرب �لغاز�ت �ل�شارة.

�لو�شائل  �إلى  �لتو�شل  من  �لتكنولوجية  بتطبيقاته  �لعلم  تمكن  �أن  بعد  �إل  ت�شدر  لم  و�لت�شريعات  �لقو�نين  هذه 

�لكفيلة بالحد من هذه �لملوثات. ومن �أهم ما تو�شل �إليه �لعلماء في هذ� �لمجال من خلل �لأبحاث �لعلمية �لمكثفة، 

�أية بقعة منه،  �إلى �شطح �لبحر في  �إيجاد و�شيلة ناجعة لجمع �لنفط �لذي ين�شاب من �ل�شفن حاملت �لنفط وغيرها 

باأق�شى �شرعة وبكفاءة عالية. 
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الطاقة  م�سكلة    - 5
من �لمعروف �أن �لطاقة �أ�شا�س �لكون، وبدون �لطاقة ل يمكن للحياة �أن تبقى �أو ت�شتمر، �إذ بدونها من �لم�شتحيل 

�أن تكون هناك حركة. ولذ� فاإن �لطاقة �أمر هام جدً� بالن�شبة للحياة وللوجود ب�شكل عام.

يفوق  وم�شتقاته  �لنفط  على  �عتماده  �أن  غير  �لمعا�شر.  �لإن�شان  ي�شتخدمها  �لتي  �لطاقة  م�شادر  تنوعت  لقد 

�عتماده على غيره من م�شادر �لطاقة. وحيث �أن كمية �لنفط في باطن �لأر�س محدودة، و�إن �لزيادة �لمطردة �لمتوقعة 

�أكثر  �لنفط كطاقة نا�شبة لن يحافظ  على معدله �لحالي  �أن  �إلى  في ��شتهلكه قائمة، فاإن  �لتقدير�ت  �لأولية ت�شير 

من مائتي عام في �أح�شن �لأحو�ل. وعلى ذلك ي�شكل �لتناق�س �لم�شتمر في كميات �لنفط م�شكلة لبد من �لت�شدي لها 

ومقومات  �أ�ش�س  �أهم  تتعطل  وبذلك  �لتكنولوجيا  عجلة  بال�شرورة  �شيوقف  �لطاقة  هذه  ن�شوب  لأن  وعمليا،  علميًا 

�لح�شارة  �لحديثة ويقف �لإن�شان  �إز�ءها عاجزً� عن تدبير �أمور حياته، �شائعًا �شاًل ل يدري ماذ� يفعل. 

�لنق�س  ل�شد  �لملئمة  �لحلول  و�شع  محاولة  �إلى  �لمعا�شرة  �لعلمية  �لأبحاث  �تجهت  �لمتاأزم،  �لموقف  هذ�  �أمام 

 
)11(

�لمتز�يد في معدلت �لطاقة �لنفطية. من هذه �لتجاهات :

�ل�شتعانة بالآلت و�لأ�شاليب �لتكنولوجية �لحديثة في �لك�شف عن م�شادر جديدة للنفط و�لغاز �لطبيعي.    -

وبالفعل تو�شل �لعلماء في هذ� �لمجال �إلى �كت�شاف �لعديد من مكامن �لنفط في �لبر و�لبحر.

محاولة ��شتخل�س �لنفط من �لطفل �لنفطي و�لرمال �لنفطية، وقد نجحت �لبحوث �لعلمية في �إيجاد �شبل    -

�قت�شادية لف�شل �لنفط عن �لطفل �لرملي.

وقد نجح  نفط تحت درجات حر�رة و�شغط عالية جد�.  �إلى  و�لقمامة  �لحجري  �لفحم  �لعمل على تحويل    -

�لعلماء في تحقيق هذ� �لهدف �إلى حد كبير.

محاولة ��شتغلل طاقة �لرياح لإنتاج �لطاقة �لكهربائية. وقد حقق �لعلم في هذ� �لمجال نجاحًا و��شحا.    -

وكذلك �لحال بالن�شبة ل�شتغلل طاقة �لحركة �لمائية في توليد �لكهرباء. 

�لأر�شية  �لق�شرة  �شخور  في  �لموجودة  �لم�شعة  �لمو�د  عن  �لناجمة  للأر�س  �لباطنية  �لحر�رة  ��شتغلل    -

للح�شول على �لطاقة.

وهناك محاولت ل�شتخل�س �لهيدروجين من �لماء عن طريق �لتحليل �لكهربائي و�شغطه كغاز م�شال في    -

��شطو�نات ت�شتخدم كطاقة.

�لطاقة �ل�شم�شية : وقد تمكن �لعلماء عن طريق بحوثهم �لعلمية من ��شتغلل �لطاقة �ل�شم�شية للح�شول على    -

�لطاقة �لكهربائية من خلل �إن�شاء �أفر�ن �شم�شية خا�شة بهذ� �لغر�س.

من   �لعديد  فهناك  �ليوم.  �لعالم  �شعوب  معظم  تعانيه  ما  بع�س  �إل  هي  ما  ��شتعر��شها  تم  �لتي  �لم�شكلت  هذه 

�لم�شكلت  �لتي  ل يت�شع �لمجال لتناولها بالتف�شيل. على �شبيل �لمثال ل �لح�شر، م�شكلة �لفقر، و�لمخدر�ت، و�لتمييز 

�لعن�شري، و�لحروب، وغيرها من �لم�شكلت �ل�شائدة في ع�شرنا �لحالي. 



59

�إز�ءها،  �لتكنولوجية   بتطبيقاته  �لعلم  وموقف  �لمعا�شر،  �لإن�شان  وم�شكلت  ق�شايا  لأهم  �لعر�س  هذ�  نهاية  في 

يمكن �لقول �أنه بالعلم وحده يمكن للإن�شان �أن يتغلب على ما يعتر�س طريق حياته من �شعاب. وقد ر�أينا كيف �أن �لعلم 

�أ�شهم بالفعل في حل �لعديد من م�شاكل �لحياة، وقي مقدمتها م�شكلة تلوث �لبيئة وذلك بالطرق �لعلمية �لحديثة.  قد 

وكذلك في مجال م�شكلة تناق�س �لطاقة، ومحاولة �إيجاد م�شادر بديلة للنفط ، وقد برزت ملمح �لجهود �لمبذولة في 

هذ� �لمجال. فقد تو�شلت �لأبحاث �لعلمية �إلى �إمكانية ت�شيير �ل�شيار�ت بالغاز �لطبيعي، ومنها ما تو�شلت �إلى ت�شييرها 

بالطاقة �ل�شم�شية، ول غر�بة �أن يتو�شل �لعلماء �إلى ت�شييرها بالماء م�شتقبًل، طالما �أن �لجهود �لعلمية و�إجر�ء �لبحوث 

و�لتكنولوجيا م�شتمرة. من هذ� �لمنطلق جاءت �أهمية  �لعلم في �ل�شيطرة على كل ما يو�جه �لإن�شان في م�شيرة حياته 

هذه  ربوع  في  �ل�شلم  ين�شر  �أن  �لإن�شان  ي�شتطيع  بو�شاطته  �لذي  �لوحيد  �ل�شلح  هو  فالعلم  وعو�ئق.  �شعوبات  من 

�إلى  �أ�شلحة �لدمار �ل�شامل �لتي تهدد �لب�شرية جمعاء وهكذ� نخل�س  �لمعمورة، ووقف �شبح �لحروب و�لق�شاء على كل 

�أهمية  لنا مدى  يو�شح  ما  بكل حزم. وهذ�  لها  بل ت�شدى  �لمعا�شر عاجز�،  �لإن�شان  �أمام م�شكلت  يقف  لم  �لعلم  �أن 

�أهمية  �ألي�س لنا �لحق قي  �لت�شاوؤل عن  �لعلم في  حياة  �لإن�شان  ودوره في معالجة �لق�شايا �لإن�شانية �لملحة. و�لآن، 

�لعلم في حياة �لإن�شان ؟ حقًا �إن �لتجاه نحو �لعلم و�لتعلم هو �لذي دفع �أ�شحاب �ل�شمائر �لحية �إلى �لإ�شهام بدورهم 

في فتح �لمجال �أمام طالبي �لعلم وتهيئة �لمجال �أمامهم للأخذ باأ�شاليبه وطر�ئقه. وهذ� ما نهدف �إليه من ور�ء هذ� 

�شلح  فهو  فيه.  ر�غب  كل  �أمام  �لفر�شة  �إتاحة  على  و�لعمل  �لعلم  باأهد�ف  �لتم�شك  �شرورة  �إلى  �لدعوة  وهو  �لف�شل 

�لإن�شان �لوحيد �لذي يو�جه به �لم�شتقبل وتحدياته بكل عزم وثبات. 

�لوطنية  و�لمدر�شة  �لعلم.  لطالبي  �أبو�بها  وفتحت  �لتعليمية  �لمد�ر�س  �أن�شئت  �لهدف،  هذ�  تحقيق  �أجل   من 

» �لجعفرية « - في دولة �لكويت - تعتبر من �لمد�ر�س �لر�ئدة �لتي تبنت �شعار �لعلم للجميع وح�شبها �أنها ثالث مدر�شة 

نظامية �أن�شئت بعد �لمدر�شتين �لمباركية و�لأحمدية، و�أول مدر�شة نظامية غير حكومية في دولة �لكويت. و�شوف  نتناول 

موؤ�ش�شوها خلل  قدم  و�لتي  �لم�شتمر،  و�لعطاء  �لمتو��شل  �لجهد  عامًا من  �شبعين  �لر�ئدة عبر  �لمدر�شة  م�شيرة هذه 

�شرحًا  لتظل  ديمومتها  على  و�لإبقاء  �لم�شيرة،  هذه  لتعزيز  وجهد،  مال  من   و�شعهم  في  ما  كل  �لطويلة  �ل�شنين  هذه 

�شامخًا و�شر�جًا منيرً� ي�شىء للنا�شئة من �أبنائنا طريق �لعلم و�لمعرفة.
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