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  مقدمة المترجم 

بیر  بین الباحثین من  كمازال موضوع العلم وتاریخھ محل اھتمام

، عنھ  مع كثرة ماصدر وما یصدر ؛ مؤرخي العلم ومن المشتغلین بھ

 تتناول االبعاد دراسات منذ بدایة القرن العشرین ولیومنا ھذا من 

. لعلم كقوة من قوى صیاغة التاریخ المعاصر لالنسانیةلنشوء االمختلفة 

للمجتمع الذي ینمو ومن بین االبعاد المھمة ھي عالقة البنیة الفكریة 

 ایمانا وعقائدا ،فیھ العلم، وعلى وجھ الخصوص بنیة الفكر الدیني

  . وتاثیراتھا على العلم من حیث تحفیز نموه او اعاقتھ،وممارسات

م و      ین العل راع ب ین  وھذا الكتاب لیس  استعراضا لتاریخ الص ب

ة          ف الكنیس ھ موق ي ذاكرت زن ف ذي یخت ارئ ال دو للق د یب ا ق دین كم ال

ومانیة من االكتشافات العلمیة ،وعلى وجھ الخصوص ، تلك المتعلقة الر

ل       ن ك دس م اب المق دة  الكت رة بعقی لتھا المباش ة االرض لص بكروی

ھ  اء ب الف ماج ا     ؛مایخ ایرا لم دا مغ ا جدی دء مفھموم ن الب رح م ل یط ب

 المؤلف یقودناإذ . عرفناه عن االثر السلبي للدین  في نمو العلم وتقدمھ     

ا  ومرورا نشوء العلم  منذ االغریق    ، متعقبا      ر   ب لقرون الوسطى وعص

اریخ      ي ت وعیة  ف النھضة وفترة االصالح الدیني ، بفضل معرفتھ الموس

زءه       ي ج م ف ان العل تنتاج ب ى االس ة، ال م والثقاف دین والعل فة وال الفلس

المؤلف   ف .على الفكر الغربي )  المسیحي(االعظم  ھو نتاج التأثیر الدیني

واھر          في اطار    ق الظ ي عم اذ ف ل النف رد او الوصف ب د الس منھج الیعتم

ل         ى تحلی االجتماعیة و الفكریة السائدة خالل العصور الوسطى، یدلف ال

ي ساعدت                ة  الت ل الفكری م العوام اره احد اھ مقام االیمان الدیني، باعتب

ھ    ذلك   . وھیأت خلق المناخ المالئم لنمو العلم وتقدمھ والترویج ل و ب وھ

ره       یرفض اع  دا عن عص الم بعی تبار العلم نشاط ادراكي معرفي للفرد الع

  .ومؤسساتھ الفكریة



  

 -ویتناول المؤلف على وجھ الخصوص اثر الحركة االصالحیة  الدینیة

 على  والتي منھا  اطار معقد العوامل المختلفة  ضمن- البروتستانتیة

 في -دیةسبیل المثال النزعة االنسانیة والتاثیرات الفكریة واالقتصا

بمعنى اخر كیف كان . نشوء العلم في فترة زمنیة معینة وفي بقعة معینة

 ان لم تكن وجوب الجد واالجتھاد، لعقیدة دینیة بعینھا رؤیة استحسان 

 على انھ واجب بل جزء ؛  طلب العلم والبحث في اسرار الطبیعة،  في

  .من مقومات االیمان الدیني لذلك المذھب

ف   ث  المؤل ذلك یبح تانت ول ة   دور البروتس ة فكری ي كحرك ف

  : العلم والترویج لھ من حیثتشجیع 

  إذ ان مبدا كھانة جمیع المؤمنین مثال شجع حریة الفكر تشجیع -

   ؛استقالل الفكر في تفسیر كتاب الطبیعة فضال عن تفسیر كتاب االنجیل

ھا  بل اعتبار ربوبیة الطبیعةفي رفض  تاكیدھم على التعالیم االنجیلیة  -

تھ وتقصي        خلقا  من اعمال اهللا     ھ ودراس ھ وتامل ذي یجدر االعجاب ب ال

ریة ة البش ي خدم عھا ف ا  لوض ادفعھم قوانینھ و م رة   وھ اذ نظ ى اتخ ال

  ؛ایجابیة من كتاب اهللا المفتوح امامھم

انھم ان اي      الیدوي في كافة    العمل  التمجید    - ین من ایم مجاالت  منطلق

ي      م       عمل ھو دعوة الھیة للتبصر ف ذلك ل نھم ول ام اعی وح ام ھ المفت كتاب

ي    لیألوا جھدا   ا االرسطوي ف النعتاق من اسر النظرة االغریقیة ومنطقھ

ت         ل وكان اعدت ب ي س ارب الت ال التج ري واھم تنتاج النظ د االس تمجی

  ؛اساس التقدم العلمي

ي       االبتعاد عن حرفیة تفسیر النص المقدس     - یا ف ببا اساس ان س ذي ك  ال

  . اعاقة تقدم العلم

  



وصفوة القول  ان البنیة الفكریة للبروتستانت  حبذت فیھم المیل اكثر 

من الكاثولیك لتقبل االراء الجدیدة في العلم ؛ بمعنى انھم كانوا اقل 

وكما اشار توماس كلبرر .  معارضة للعلوم مما كان عند سلطة روما

 ان االصالح الدیني رفض وجود سلطة بابویة في الدین مثلما 1655

اضف لذلك ان .  االصالح العلمي وجود سلطة بابویة في الفلسفةرفض

 قال 1667 -االنجلیزیة-توماس سبرات في كتابھ تاریخ الجمعیة الملكیة

 یجمعھما امر ترویج -دیینمتوالمنھم  العلمیین –ان االصالحیین 

الطبیعة واالنجیل متجاوزین حرفیة : النسخة االصلیة من كتابي اهللا

  .عن حرفیة رجال الدینالباحثین فضال 

ویناقش المؤلف اطروحة عالم االجتماع االمریكي روبرت 

القائلة ان لقیم الزھد والتقشف البروتستانتیة اثر ومقام ) 1938(مرتون

من حیث   ان افكار التطھریین اولت   ،مھم في التعجیل بالثورة العلمیة

منافع عملیة قیمة عالیة لبعض اشكال العلم خاصة تلك التي ینتج  عنھا 

في حیاة المؤمنین؛ مع ان  مرتون  لم یتنكر ایضا الھمیة القوى 

  . في نشوء حركة العلم الحدیث - في تلك الفترة-االجتماعیة واالقتصادیة

كما یبدو منھا متاثرة باطروحة مرتون  اطروحة وواضح ان 

 كالفن من  التي نادى بھا  ،ماكس فیبر عن اثر القیم  البروتستانتیة

ث الجد واالجتھاد في العمل ، والتقشف واتخاذ موقف بناء ایجابي حی

فنتج عن ھذه الممارسات  االخالقیة  . دائما ، في نشوء الراسمالیة

تراكم المال والذي لم یكن غایة في ذاتھ بل ناتج عرضي لھذه 

مع ان یتبعھا المؤمنون وجوب   على ھذه المبادئاكدتو  .الممارسات 

  .لنھائي ھو بید اهللا امان قدرھعلمھم 

س  ف ویؤس دس المؤل اب المق ذلك ان الكت ا ل اده وفق ع افتق  ، م

ون   ن الك املة ع ة ش رة علمی ة  ولنظ ة دقیق ات علمی واءه لبیان دم احت ع

ان   .  كان لھ تأثیر ایجابي على نمو العلم  ، وسلیمة ر ك ى اخ اب  بمعن  الكت



ا       ال  المقدس  احد عوامل خلق المناخ الفكري لتقدم العلم في اوروب  ، مقل

من اھمیة العامل االغریقي الذي یعتبره كثیرون انھ مصدر من مصادر       

  .التأسیس للثورة العلمیة في القرون الوسطى

ة،     " وینتھي للقول    ان كانت مكونات اجزاء جسم العلم اغریقی

  ". انجیلیة- اي روحھ-فان فیتامیناتھ وھورموناتھ

  :ویمكننا تلخیص اھم استنتاجات المؤلف باالتي

ي             - ر االغریق ان جذور الثورة العلمیة في اوربا لم تأت من الفك

ة ،      رة الحدیث كما ھو شائع ، بل تجدھا موجودة في بدایات الفت

ى   المؤلف وھنا یؤكد  .یعني القرنین السابع والثامن عشر     عل

ر      س الفك اء اس ي ارس ق ف اھمة االغری ي مس االة ف دم المغ ع

ركوا بصمات واضحة العلمي االوروبي من حیث انھم وحدھم ت

 . على طریقة التفكیر االوربي

عدم تحمیل كتبة االنجیل التفسیرات التي عارضت واعاقت نمو  -

وم           وى العلمي المزع ات عن المحت ؤثر الخالف العلم ؛ وان لم ت

ات         ل االوق ي ك م ف دم العل ى تق دس عل اب المق وص الكت لنص

 .واالماكن

اب المق          - ر الكت ة لفك ات العام م  -دساثرت بعض االتجاھ   وان ل

ة          یحتو على ایة صورة للعلم  ولم یتضمن بیانات علمیة مقارن

ن      عة ع ورة موس ك ص ذي امتل ق ال ري لالغری المیراث الفك ب

الم ن       -الع ة ع فة االلوھی زع الص و ن ن نح م م و العل ى نم  عل

 .الطبیعة وتثمین العقل البشري واحترام العمل الیدوي 

ي             - ؤثرة ف ل الم ر  العوام و احد اكث ة من    الدین ھ اة الفكری الحی

حیث ان اعتقادات الناس عن الرب قد أثرت على تصورھم عن 

 .الطبیعة وبالتالي على طریقة بحثھم في الطبیعة



والكتاب  مع انھ صدر في سبعینیات القرن الماضي ، اال انھ الیزال 

 من بین اكثر المراجع المسخدمة في فھو یحتفظ بجدة اطروحتھ ولھذا  

التي تلت  التي تناولت عالقة الدین والعلم و والكتب كثیر من الدراسات

صدوره، اذ بلغ عدد الكتب التي استخدمتھ في مراجعھا الى مائة 

دراسة في فلسفة العلم وعلم االجتماع  وھو. وخمسین كتابا تقریبا

استاذ تاریخ العلم في  ) 1994-1906(والمؤلف رجر ھوكاس.  الدیني

 مؤلفات كثیرة تربو على المائتین او ولھ. جامعة اوترخت في ھولندا 

تزید مابین دراسات وكتب متخصصة عن تاریخ  العلوم، فضال عن 

ویعتبر من جیل الذین ادخلوا تدریس . الدینبین العالقة بین العلم و

وكان استاذا زائرا في . تاریخ العلم للجامعات االمریكیة واالوروبیة

تغال والوالیات المتحدة جامعات المانیا وبریطانیا وبولندا والبر

  . االمریكیة
  

  منھجي في الترجمة

فأنني أومن ان مھمة  المترجم التخرج : وبخصوص عملي في الترجمة  

لتعلیق ل وعلیھ الامیل   . بامانة المؤلفینقل رسالة عن كونھ ساعي  برید 

 فینصب  النھا ستخرج المترجم عن مھمتھ ،على النص وان تطلب ذلك

 في ھ حقالنص  وعلى القارئ معا  مما یحرم االخیرنفسھ سلطة على 

. واستنطاقھ في اطار العالقة بین النص وبین المتلقي االستمتاع بالنص 

 لكثرتھا -في تاریخ العلم–االعالم الواردة أضف الى ذلك  انني  لم أذكر  كل 

والن بعضھا معروفا حتى لغیر المتخصص ولعلي الاكون مخطئا في 

شرح وبایجاز بعض المفاھیم ي وجدتني احینا مضطرا لولكنن. االختیار

والمصطلحات التي ربما تواجھ القارئ غیر المتخصص للمرة االولى وھي 

والن . ضروریة لفھم سیاق النص ولھذا وضعتھا في ھوامش المترجم

 ایراد  النص  ضمنا او جزءا ، وجدت من الضروري  االمؤلف یقتبس احیان



كما  في النص االصلي لمؤلف بالرجوع الى الكامل الذي اقتبس منھ ا

والتعابیر الموجودة بین معقوفین .  وعن نیوتن مثالاالقتباس عن میلتون 

  ھي  من   اضافاتي لتوضیح النص اما الواردة - -شارحتین او  بین [] 

ذكرت في احیان كثیرة المقابل .  فھي اضافات المؤلف في المتن)   (بین 

قلت ھوامش المؤلف كاملة في نھایة كل فصل ون).   ( بین االجنبي

وترجمت كل نصوصھا حتى اذا اراد القارئ الرجوع الشارات المؤلف، 

  .سھل علیھ ذلك

  

  زید العامري الرفاعي

 



  لمقدمةا

  

ابع     ادس والس رنین الس ي الق ي ف ر العلم ي الفك یة ف ورة االساس دثت  الث ح

ر عو. عش م    م رنا  فل ي عص دث  ف ذي ح ر ال خامة التغیی ك   ض ى  بالن یتخل

وتن   منجزاتواینشتاین وبور  عن  ة   نی م   والعلمی الي ل ا ھجریبالت ى   ؛ وھ عل

الف  م الخ یكي العل دیث  -كالس دءا   الح وس  ب ن كوبرنیك ى و م وال ال   وص

  .ھباء علم االقدمین وعلم العصور الوسطى الى ، الذي احال نیوتن

ة وتطرح  ھذه ال  ي  دراس ؤال  االت ي م    :  الس م ف اذا نشأ العل ان   لم ك

ر   ا وفي زم  ،  بالذات   اوروبا  ،معین ي عص ن معین ولیس في مكان اخر او ف

ر  ا     .  اخ ا علین ق دین روف ان  لالغری ن المع ل   ،م ي االق ي ، ف تالك  ف   مجال ام

ة         ادات الخاص ان    ؛ادواتنا الفكریة العامة، ان لم یكن  في مجال االعتق ا ك وای

دی    ي الق راث العلم ر للت ابع عش ادس والس رنین الس ض الق ا  م رف ر انھم  غی

  . الریاضیات والتجریب ولمنطق كااستمرا في إستخدام اجزاء منھ

ودي  - الدینوھوالمصدر االخر للحضارة االوروبیة،  لم ینل   و  الیھ

یحي ب  ، -المس ا یج ویم كم ة والتق ن الدراس طھ م ائد  إذ ان .  قس رأي الس ال

ى ال    دمین  وعل وم االق ل عل ا بفض د نم م  ق رى ان العل ن  اضد االن ی ر  م لفك

ا  ان لدرجة  الدیني ین  نجد   ن دین     ب وت ورجال ال اء الالھ ن   علم رون    م  یعب

ا  دةاحیان ن  وبش ى    ع ة   عل وم  الكنیس ي  ل ي  وف ي الكنس ض  الماض   رف

وره   م وتط و العل ة  نم ي اعاق ا ف د. دورھ د اك ذا وق ي  ھ رارا  ف اب  نا م  الكت



ات    ة النظری ي معارض دس ف اب المق یر الكت لبي  لتفس دور الس ة ال  العلمی

واني   وع الحی ل الن ر االرض واص ة االرض  وعم ن حرك دة ع ن  و؛الجدی لك

ھ المدرسیین ع      یجدر االنتباه الى خطأ ان     ل   ارسطو وزر اتباع ل   ن  نحم  ك

یرات    ة    التفس ة والمغلوط ر الدقیق فتھ   غی ب  ان    و لفلس ھ یج در نفس بالق

ل وزر التفسیرات ال   النحمل    ة  االنجی وھة كتب ي  مش دمھا  الت ك    ق ذین  اولئ ال

ار   وا  االفك ة عارض ة العلمی افات العلمی ذا  . واالكتش ى ھ ؤثر عالوة عل م ت ل

اب المقدس    الخالفات   وص الكت ى   ، حول المحتوى العلمي المزعوم  لنص  عل

  .عصور او في كل البلدانتطور العلم في كل ال

ي        رق اساس ود ف دقیق وج ث ال ح البح رى، یوض ة االخ ن الناحی م

 حینف. للكتاب المقدسبین المیراث الفكري فكري لالغریق و  بین  المیراث ال   

الم و      ن الع عة ع ة موس ورة علمی ق ص ك االغری ض   أامتل ول بع وا اص رس

ریات    اء والبص م الفض ل عل ة مث روع العلمی د الف ك ؛ نج یض ذل ى نق  ان عل

د     ة ق ات علمی من بیان م یتض الم ول ورة للع ي أي ص م  یبن دس ل اب المق الكت

دم  ا  اس لتق تخدم كاس افيتس ود  .ض اھمات  الیھ ت مس الي،  كان ي    وبالت ف

ا ق       علومن اھمات االغری ن مس ر م ل بكثی راث   .اق ار الت دم اقتص  ولع

وه     االساسي لالغریق  على نظریاتھم الخاصة بل في موقفھم العام الذي ترك

ا یات    ( لن ق والریاض اطة المنط ة بوس ي للطبیع ث العقالن ف البح موق

ة د ی)والمالحظ تنتج  ق رءس ا  الم اه انف ا طرحن دق: مم ر الیص ى  ان االم  عل

ون یقد الو . تاثیر الكتاب المقدس بنفس الشي   ة  ك ي     لرؤی ودة ف الم الموج الع



ن     م تك ل، ان ل ورة االنجی م      ص ى العل م عل اثیر ایجابي دائ الم، ت د یم  ول .  الع  ع

اطة     ول و ببس اغا الق ق ان: مستس د    االغری دھم ق ماتھم وح وا بص ترك

ة    ى طریق ا العلمی الواضحة عل ا ب   ة تفكیرن ع معرفتن ي  م ر االوروب أثر الفك ت

ة  ادر االغریقی ق بالمص ة-بعم ة واالنجیلی ذا اذا ؛ الرومانی ا ھ دم  علمن ع

تالف  ھ  اخ م وطرق امین العل ى مض ن  حت رنین    زم ي  الق ة ف ورة العلمی الث

ر  ابع عش ادس والس را ،الس ن  كثی دمع ي الق ا ف ض و. مثیالتھ ض إذ رف بع

ریقین، ف     اوائل المسیحین  كل   م  االغ فة والعل ة الفلس رین  ان ی الغوا  اخ ي  ب  ف

دون  معھما ایجاد تسویة  رح    ب دة   ط رق جدی ت  .  ط رة    وكان م الفت ة  عل  بدای

  .المسیحیة  مشابھ لنھایة علم الفترة الوثنیة المنحلة

ل          راءة االنجی ت ق تم  في العصور الوسطى كان ر ب   ت  منظار  لحد كبی

ة  تاحیانا  النتیجة   جاءت    و  اغریقي ر موفق ذلك سویة غی ول    ی، ول صعب الق

م    و  .لتراث القدیمعلى ا لالھوت المسیحي    بوجود تأثیر ایجابي   م یتخذ العل ل

وة    وب   الوسطي أي خط ن العی تخلص م نھج    لل ي الم ة ف  االساسیة الموروث

ریة وتا   لطبیعة الننا نجد ثانیةعن ااالغریقي   ة البش ھ لی  نفس التھوین للطاق

  . العقل البشري والحط من العمل الیدويیمةقالطبیعة واالفراط في 

ؤال  ر الس ذا یثی ل ان لاالتوھ وات ي ھ حیحخط ذ تص عفا ھ   الض

ا    رت الحق ي ظھ ة       -والت ة عن الطبیع فة االلوھی زع الص االخص ن ین و ب  تثم

دوي           ل الی رام للعم ري واحت ل البش ھ        -متواضع للعق ي االوج ة ف ت كامن كان

یة  ةوالمنس ي  المھمل راث االنجیل ذلك،   ف   . للت ر ك ان االم ا  ان ك در بن  فیج



ي   تشخیص بعض االتجاھات العامة لفكر االنجیل     ورة     والت رت وبص ا أث  ربم

حی لیمةص عت  ة س د س ون ق م وان تك و العل ى نم ات ( عل ذه االتجاھ ي )ھ  ف

  .القرنین السادس والسابع عشر  للتغلب على نواقص الموقف االغریقي

اخ    ومع ان   ق المن ي خل م ف ھ    الدین  عامل مھ ر اال ان ي للفك  الروح

ة  مؤثراتلیس العامل الوحید؛ بل كان لل    ن  الخارجی ة  م  اقتصادیة  و اجتماعی

یة ة وو سیاس ن  جغرافی ال ع ؤثرات  ، فض فة او  الم ل الفلس ة مث الداخلی

ر     . االخالق مقامھا كذلك   وبتداخل ھذه العوامل وتشابكھا  یصبح الموقف اكث

 . االجتماعیةللمفاھیم لمفاھیم الدینیة والتداخل الشدید ل  تعقیدا وتشابكا،  مثل     

م الحدیث         كان الدین،   و   ا العل ي نشأ خاللھ رة الت ل    ،في الفت ر العوام  احد اكث

ؤثرة ي الم ة  ف اة الفكری رب  إذ ؛ الحی ن ال اس ع ادات  الن رت اعتق او (اث

ة  ي        ) االلھ ر  ف ذي اث ة وال ورھم عن الطبیع ى تص ل  عل ة   المقاب ى طریق  عل

  . على علمھم یعنى،بحثھم للطبیعة

ل             ھ العوام رت فی ذي اث ة المدى ال نستقصي في المحاضرات التالی

ة و  ل  االغریقی ة     العوام ین عن الطبیع ف مع ق وایجاد موق ي خل ة ف  . االنجیلی

ة   اھیم االغریقی ة المف ك بمقارن نبین ذل ا وس رب   منھ ن ال یحیة ع  والمس

ورا   فضال عن   ،والطبیعة ع  المنھجیات العلمیة التي نتجت من ھذه التص ت م

ري    ل البش دى العق ى م ة ال ارة خاص دوده اش ة ( وح ة والتجریبی ، )العقالنی

ریة و ة البش ن(الطاق ة والف دود الطبیع ام و) ح راسمق رال( ال د ) تفكی والی

  . وبحثھافي استقصاء الطبیعة)القابلیة البدنیة(



  



  

  الفصل األول

  اهللا والطبیعة



  

   وجھة النظر اإلغریقیة1-1

  

   ما قبل سقراط1-1-1

 وثیقا ا ارتباطاصل اآللھة، ارتبط موضوع  القدیمي  اإلغریق الالھوت في

؛ إذ كانت  اآللھة  تجسیدا للقوى الكونیة الناتجة من عملیات بنشأة الكون

مصدر الوالعالم، بنظر ھذا الالھوت ، كائن حي وبالتالي .  الحب والتكاثر

الفیزیقا  ان  ومع. كل الموجودات الحیة و بضمنھا اآللھة نفسھا للھي اال

الفكرة األساسیة   إال ان   ،األساطیر من طابعھا البشري  جردت األیونیة 

اساسا عملیة  ھم عندتمثل )Physis(الطبیعة ف . كما ھيظلت عالمعن ال

 كانت تعني لھم نفس اعملیوصیرورة  كل االشیاء فضال عن نموھا، 

اإللھي نفسھ، التي  كائنال، ھي " المادة"واصبحت . ماتعنیھ عملیة التكوین

) القرن السادس قبل المیالد(اعتبر طالیس  .1امتزجت بھ وتوحدت معھ

 فقدماء االغریق  قالوا  ارسطو ذكر   حسبما الماء ھو اصل كل االشیاء و

 المحیطات والبحار ھما اصل أعتبرواالشئ نفسھ بطریقة اسطوریة عندما 

قائل  أن النار ھي اصل  ،ال (Heraclitus) سطلیقھیراویروى أن . 2العالم

ھلموا، :"كل االشیاء، كان یقف قرب نار المطبخ ویرحب بضیوفھ قائال

  اي  ،ًاإلھ ھؤالء الفالسفة  الطبیعة اعتبرلقد  ". حیث  توجد الھة ھنا ایضا

اآللھة ب  أحیانا مساواتھا  ، فضال عن  باستمرار نفسھ ولد یا  ازلیانیاك



االولمبیة، المخلوقة من  دت ھذه اآللھةوبھذه الطریقة استعا. االولمبیة

األرواح التي سكنت األشجار والبحیرات واألنھار،  خاصیتھا األصلیة  

زیوس ھو األثیر ، زیوس :" (Aeschylus) *وكما قال اشیلوس. اعقالنی

ولربما ". فوقھ كل ماوھو األرض، السماء ھي زیوس، زیوس ھو الكل 

أي [-ة القدیمة غیر انھا  عن موت اآللھتعبیرا  الفلسفة  كانت

  .3"اذاتھا  كانت دین]الفلسفة

 Eleatic philosophersالفالسفة إالیلیون برھنبعد أن 

  دون إن لھيال االكیان وجودالثبات المطلق ل) القرن الخامس قبل المیالد(

حفظ "ن  بمسألةییعتریھ أي تغییر ، إنشغل   فالسفة الطبیعة المتأخر

، سعوا  في لمثالي انیاكیؤكدون على  فكرة ثبات الوبینا ھم  . *"الظواھر

  من خالل الوقت نفسھ إلى تفسیر التغیرات المرئیة في عالم الظواھر 

وكانت . إعادة ترتیب وفصل واتحاد الدقائق الصغیرة غیر القابلة للتغیر

األرض والماء والھواء (األربعة  )( Empedocles امبدوقلیسعناصر 

 وولدت ھذه العناصر باتحادھا بقوة .اآللھة االولمبیةتحمل أسماء ) والنار

كل األشیاء ابتداء  من الشمس واألرض )   Aphroditeافرودیت(الحب

  4".اآللھة  األزلیة الخالدة"واألشجار وحتى 

 وجود أي مبدأ عقلي في الطبیعة ، برفضھم الذریون والفالسفة 

 و لكنھم  ؛فة الطبیعیینظلوا ، في ھذه القضیة، خارج التراث الدیني للفالس

واقر الذریون . بقوا داخلھ عندما ألھوا الطبیعة بقدر تالیھ سابقیھم تقریبا



 ولكنھم ، مثل امبدوقلیس ، دافعوا عن الشرك مثالي الكیانایضا  بثبات ال

. الفلسفي بدال من تأییدھم للتوحید الفلسفي الذي أتى بھ فالسفة إیلیا

نھائیا من الذرات غیر القابلة لالنقسام عددا ال] أي الذریون[افترضوا و

 تتحرك في فضاء ،وغیر المتغیرة، بأنواع النھائیة من األشكال واألحجام

 بارجاع ورد كل تغیر   وبذلك  فسرت مسالة حفظ الظواھر .فارغ النھائي

مرئي ظاھري إلى تغیر موضعي لھذه الذرات والى  انفصالھا أو إعادة 

 اإللھي إلى ذرات ظلت تحمل خواص إلھیة وجودلاوھنا فقد تجزأ  . ترتیبھا

واعتقد .  ومكتفیة ذاتیاازلیة غیر متغیرةواضحة وكانت ھذه الذرات 

 Law of (الضرورةلقانون  كل الحوادث  وفقا بوقوع وحدوث الذریون 

Necessity(  . ستقر في ت علة فاعلة، ي، وھھذه الضرورةعلى أن

  . علة غائیة وال غایةت لیسيالخواص  الموروثة للذرات، وھ

 أثرا من الدین القدیم الذي اعتبر ھذه الضرورة ومع ذلك نجد في 

ان القدر والضرورة والعدل   كلھا اوجھا لنظام عالم كوني  تمیز بمعاقبة 

 یبقى إلھ سیطلقلھیرافوفقا .  5كل من  ینتھكھ حتى لو كان من  االلھة

 والتي االرواح المنتقمةالشمس داخل الحدود المخصصة لھ وإال ستكتشفھ 

 ، كما لو انھا الھ اعلى الضرورة تومن ثم كان . 6  عبید  الھة العدالةھي

super-godأي [اي یخضع لھذ النظام االخالقي للطبیعة والي، ھ 

 معو. االلھة االولمبیة والھة فالسفة الطبیعة وحتى الھة الذرة] لضرورةل

تامالت " ل سقراط ،  فما كانت  التباین الشدید بین تصورات   فالسفة ماقب



وافتراضات كل من فالسفة االیونین واالیلین والفیثاغوریین،  غیر البحث  

یعني البحث عن الجوھر االلھي الذي یقدر ویسند ویدعم : عن االلوھیة 

   .O.Gilbert 7 كما قال جلبرت" نمو العالم وتطوره 

   أفالطون1-1-2

 إذثیرا بالفالسفة االیلین ك) م.  ق348-429 (أفالطون   تأثر 

عالم التغیر و بینماالمطلقة الثبات  ھي العالم الحقیقي ) Ideas (اعتبر المثل

تتناسب المعرفة مع لھذا و؛ المرئي لیس سوى  صور وھمیةالظواھر 

بحیث  ،]أي موضوع المعرفة[ لموضوعھافعليالوجود الدرجة او منزلة 

ھي " المثلف ".صیرورةلل ودوجالنسبة الحقیقة للمعتقد  كنسبة تكون 

  للصور ا تكاثر االشیاء المرئیة تكاثر فیھاوالتي  یكون النماذج االزلیة 

  .فعال الحقیقیة لصورتكاثرا ل المشوھة ولیس

ون   اوس  ،اورد أفالط ھ تیم ي محاورت یرا ،  )Timaios(ف تفس

" خالق " ، وھو)demiourgos (العالمالصل العالم المرئي وفیھ ان صانع        

ا ل      قد  ،  شخصي الم وشكلھ وفق ة صاغ الع ن ؛  محددة خط د    ولك د تقی  نشاطھ ق

دد ب  الییننیمرالاوتح ل      إذ :  الت ھ ب میمھ و خطت ع تص ھ ان ال یتب ان علی ك

ة     ل االزلی ى            نموذج المث ل عل مة  المث رك بص ع ویت ھ ان یض ان علی ا ك وثانی

ھ       وة منظم      .المادة المضطربة العنیدة التي لم یخلقھا بنفس الم ق ة  فصانع الع

ل    ة    وتضعھ  تھب  العق ر العاقل ادة غی ي الم المعنى       8ف و  خالق ب ا ھ ر مم أكث

وى      .   االنجیلي ئ س ى ھذه      وما كان باستطاعتھ  فعل ش ل  وحت اة المث محاك



ا   لم   م بھ ھ الصحیح الن    یق ى الوج ة ساعیة      عل ھ وممانع دت مقاوم ادة اب الم

   .لتأخیره

فالطوني، ومن الصعب تعیین موقع صانع العالم في التسلسل اال

 وعلیھ الیكون ؛فربما كان ھو التجسید االسطوري للمثل السامیة عن الخیر

تاریخ اصل العالم غیر ترجمة للتسلسل الزمني للعالقة الوجودیة المحضة 

وبذلك یتوضح لنا سبب قولھ  ان  .والتي یرمز  فیھا صانع العالم الى المثل

وھنا  . 9"ضمنھا نفسھب" صانع العالم خلق االرض والسماوات وااللھة  و

أنھ (  :تظھر صعوبات جمة  في التفسیر  كما ادركھا افالطون عندما قال 

   .10 )ھذا الكون ھو مصدره"صانع"المر عسیر على الفھم ان 

واعتبر افالطون الكون المرئي نفسھ كائنا إلھیا، صورة لإللھ 

 لھةاالعشیرة نجد وضمن ھذا الكون االلھي،  . األعلى، أي عالم المثل

 االلھة المرئیة و" تشمل  - النجوم والشمس والقمر واالرض -السماویة

وفي محاورات اخرى، تحمل ھذه االجسام اسماء االلھة ". المخلوقةااللھة 

 وھستیا كانت ھي * الثابتةالنجوممكان  مكافئ كان زیوس ( االولمبیة

ا كان  ولمتندثرلم حلل وتت لم اساسا فعدم  قدمھامع  التي 11 )االرض

الفانیة، وجب على ھذه  یستحیل على اإللھ االزلي خلق الكائنات األرضیة

أن تتولى خلق اجسام  الناس والحیوانات بینما تولى " اآللھة المخلوقة"

  . ھذه المخلوقات االلھ االعلى امر ارواح



رفض افالطون المفھوم السفسطي عن الضرورة العمیاء للطبیعة 

 ،  Physis* بالطبیعةة التي سماھا معارضوهاالشیاء المرئی، إذ تحتل 

وبالتالي استخدم . لتصمیمالعقل واالموقع الثاني النھا نفسھا كانت نتائج 

مبدأ  حركة الكون (   لیعبر بھ عن روح العالمPhysisافالطون  مصطلح 

 كل ھذه یجب ان نتذكر اعتبار و. لنجوم ا عن لمثل وحتى وعن ا) وحیاتھ

 على التراث ظ یعني ان افالطون حاف،"الھیةات  ھي كیان"الكیانات 

عقل  وھو  ،Physisاالغریقي القدیم ولكن بتركیز مختلف حین جعل ال 

  .العالم، الھ قدیم ازلي 

   أرسطو1-1-3

عنایتھ وتأكیده نحو عالم  ) م. ق322-384( وجھ أرسطو 

ما  كFormsاو عالم الصور( فكان یرى  توافق عالم المثل، االشیاء المرئیة

حركة دورانیة  وذالكون الكروي  وفیھ ان مع العالم المرئي) كان یسمیھ

و ھنا اختالف جوھري بین العالم العلوي .  االرض الثابتةيومركزه ھ

 وبین العالم السفلي دائریةال الذي الیسمح بغیر الحركات االثیرالمتكون من 

یث الحركة المكون من العناصر االربعة االرض والماء والھواء والنار ح

الوحیدة فیھ ھي الحركة بخطوط مستقیمة اما لالسفل متجھة نحو الطبیعیة 

  .مركز العالم او لالعلى متجھة نحو كوكب القمر

الذي لم یكن )  Prime Mover( والھ أرسطو ھو المحرك االول

والمحرك . ھتأمل ذاتب نھمك علة فاعلة بل علة غائیة  والیھتم بالعالم النھ م



 ) Forms المثل(  ھو  الخالق وذلك بسبب قدم العالم والصوراالول  لیس

أدرك أرسطو تماما وجود تغیر في ھذا  من الناحیة االخرى،. والمادة  جمیعا

قد تموت االفراد   .  وجود الصور فیھسببب) عالم تحت القمر( العالم السفلي

 وتظھر للوجود ، غیر ان ھذه التغیرات تبقى دائما ھي نفسھا  ؛ فنفس

 قد تتغیر االفراد غیر ان  والصور التي كانت موجودة ستبقى دائما موجودة

وبما ان المحرك االول ھو اعلى الصور .  یبقى ھو نفسھ دون تغییر النوع

حتى  مشاركةفیتبع ذلك  )بطریقة مماثلة لمثل افالطون عن الخیر( وارقاھا

لشئ إن جوھر او صورة ا. ثباتھفي  )lower Forms(صور الواطئةال

لذلك فالعلم ،  physis"طبیعتھ"الطبیعي ھو غایة تطوره الفردي؛انھا 

، صورة كل شئ physis   الھو المبحث الذي یدرس] الفیزیاء[الطبیعي

ویدرس كذلك الحركات او التغییرات التي تتجة صوب التحقق الكامل 

  . للصور

 في )Forms( ایضا عبارة  عن مجموع كل الصورPhysis وال

؛ وھي  قدیمة أزلیة، غیر قابلة للتغییر، غیر ین العقلیسقھاوننظامھا 

 وتكلم ارسطو  عن الطبیعة  .)rational (عقالنیةمخلوقة وذاتیة التكاثر و 

النھ كان یرى ان الطبیعة تصنع ) anthropomorphic( ة المشبھبطریقة

 تصنع كل شي وفقا Nature  الطبیعةف) " demiourgein( االشیاء

وكلما اقتربت الصور من الصورة الراقیة، ازداد قربھا . 12"لغرض معلوم

من كونھا صور الھیة ؛لذلك فاالجرام السماویة والنجوم والمجرات كلھا 



وفي راي ارسطو . كائنات الھیة أزلیة ومفكرة وغیر فانیة حتى كافراد

 قوى الطبیعة االلھیة تصورمن خطأ " االلھة االولمبیة اصلھا،استمدت 

  .13"القدیمة

    ا لرواقیون1-1-4 

 تصورا ثنائیا عن ،وافالطون ارسطوما فعل مثلالرواقیون  ى تبن

فالنار (االثیر او النارو المبدأ الروحي العقلي للھواء، عندھم كانو. العالم

المادة الكبیرة  بناء ھو سبب )بالنسبة لھم صورة لطیفة من صور المادة

ات والبشر واالجرام ارواح الحیوانأما .  وتشكیلھا)(Ousiaالضخمة

جمیع تكون كلھا اجزاء من روح ھذا العالم الشامل، لذلك فھي السماویة 

االشیاء في حالة عالقات متجانسة غیر متنافرة  مع بعضھا البعض  و كل 

 ككل ھي فكر العالم Natureإن الطبیعة. األشیاء مركبة وفقا لتصمیم وخطة

 األشیاء مألنھ بجوبترأن كل :" العامة وروحھ؛وھي تماثل زیوس دین

   .Vergil 14  كما یقول فرجل]كبیر الھة الیونان[

   جالینوس1-1-5

التي كان ) م.  ق129-201(نرى في كتابات ھذا الطبیب اإلغریقي

هللا ا صفاتو نفس   في العصور الالحقة،نفس المبدأ الغائي،بالغالھا  تأثیرا 

بر مسیحیو القرون لقد اعت. لطبیعة، ونفس التأكید على الفن اإللھياو

 بسبب ،*سینیكا   اعتبارھممثل،الوسطى ومسیحیو عصر النھضة جالینوس

وانھ لحق ان جالینوس . ھذا المبدأ الغائي الربوبي ، انھ من أتباع المسیح



 قصة موسى في الخلق ألنھ  قدم مثال نادرا عن  كاتب وثني یتعاطف مع

ة الن الھ كتاب التكوین  فیھا؛ لكنھ رفض الروایة الموسویة الھیخطةأدرك 

   .15طلیق وال تقید   نشاطاتھ  طبیعة المادة

   العصور الوسطى1-1-6

  قویالالھوت اإلغریقي  تأثیرا إضافة ل  االغریقیة أثرت الفلسفة

 أو ، اتحد النظام الالھوتي الطبیعياذفیما بعد  على الفكر المسیحي، 

یم المسیحیة في مسالة  للرواقیین بالمفاھ،الفلسفة الطبیعیة الالھوتیة

موكلة  برعایة المسار  المنتظم  ]  أي الطبیعة[الطبیعة من جھة اعتبارھا 

  إفالطونیو القرن أعتبر. للعالم والذي یتدخل فیھ الھ الكتاب المقدس أحیانا

الطبیعة أنھا نوع من ) برنارد سلفسترس وأالنوس اللیلي(الثاني عشر

بنعمة اهللا ھي نائب  إن الطبیعة ،:" عالمالوجود  المتوسط بین اهللا وبین ال

 تسویة القامة   فلسفة أرسطو وظفت و  . 16"وقائم مقام مملكة العالم

كما سنرى بعد لكنھ . الفلسفة الوثنیةبین أخرى  بین الالھوت االنجیلي و

  ھذا االتجاه الطبیعي  عارضوا باستمرارالالھوتیین المسیحیین ان قلیل، 

  .  اهللا المطلقةالذي انتقص من سلطة



  

   نظر الكتاب المقدسة  وجھ 1-2

 لیھ الدین الوثني للطبیعة  وأ  بین تقويیالحظ وجود  تناقض 

.  لیھ الفلسفة اإلغریقیة العقالني لھا وبین عدم تألیھھا في الكتاب المقدسأت

. فدین إسرائیل على النقیض من دین مجاوریھ عبدة الطبیعة، ظاھرة فریدة

إذ ال : فھو قادر  ، 17یل أوجد، بكلمتھ،  كل األشیاء من العدمالھ إسرائالن 

، و ما كان علیھ التعامل مع تھیئتھا وتطویعھا تعارضھ أیة مادة یراد

أرادتھ  المطلقة ھي وحدھا التي خلقت العالم الن األزلیة؛  الصورالقدیمة

 وفي الفصل األول من سفر التكوین  نجد  .وتحفظ  دیمومتھ واستمراریتھ

 شيء إطالقا  لھ ادعاء األلوھیة سوى اهللا؛ وحتى الشمس والقمر ما منانھ 

  مكانھا بین النباتات اتخذتواآللھة العظمى للشعوب المجاورة قد 

وآللھة اإلغریق  اصل ومنشأ .  18خدمة البشریة في والحیوانات  ووضعت

 على زليأل الھ الكتاب المقدس ھو اإللھ الوحید الثابت وا، بینماخلودھا رغم

 لیس  . 19خالف كل األشیاء المخلوقة  التي تكون عرضة للتغیر والفناء

اهللا واحد، وال یوجد إلھ "ألي شيء أخر سلطة إلھیة وال حتى بالتفویض

  .20"سواه، ال إلھ إال ھو

ویؤكد العھد الجدید ثانیة المفھوم القائل بعدم وجود دورة أزلیة 

یتجھ نحو غایتھ النھائیة والسماء فتاریخ العالم . للطبیعة او للتاریخ

وهللا . واألرض مقدر علیھما الرجوع ثانیة للعدم الذي خرجتا منھ ذات مرة



وحده یعود خلق العالم  فضال عن دیمومتھ؛ یعني ان یھوه  لیس كائن  

ربوبي أعلى والذي ، بعد إتمام عملیة الخلق ، یترك كل شي لقوانین 

ثلما فعل صانع العالم االفالطوني، الى الطبیعة الفطریة، وھو ال ینسحب، م

 بل یبقى لألبد  اإلرادة والقوة  ".طریق الوجود الذي یختص بھ وحده"

أدام  المسیح كل  األشیاء بكلمة "فلقد  -  21 "وراء كل الحوادث

ویصدق وجود نظام وترتیب في العالم الحي عالوة على .  22"سلطتھ

النظام الیظھر بطریقة خاصة بھ وانما اال ان ھذا  ،23 وجوده في عالم الجماد

الیعرف . كشھادة او بینة للعنایة االبویة االلھیة باالنسان وبالحیوانات

 ولكنھ یمیز   فقط a23الطبیعة)  تالیھ( الكتاب المقدس شیئا عن

ھا ووجودھا على ارادة وءالمعتمدة بصورة مطلقة في نش"  المخلوقات"

 عمل  كونھ   من متأت بعالم الطبیعة اشھھندإ وب المرءاعجاوبالتالي ف. اهللا

) لیھأت( ولدیمكن ان ی . اهللا والنھ بینة على خالقھ ولكنھ الیؤلھھ ابدا

تجاوزه   وھو شعور یسھل في االنسان شعور الخشیة من اهللا الطبیعة

السیطرة على سمك  "24هللا فیشاركھ في   خلیفةبمعرفة ان االنسان ھو 

وھكذا في . 25 ....."اشیة وعلى  كل االرضالبحار وطیور الھواء  والم

تعارض كلي للدین الوثني، نجد ان الطبیعة لیست الھا یخاف منھ فیعبد بل 

 نجدو.  ودراستھ وتدبیر ادارتھشدة اهللا الذي یجب االعجاب بھ وبصنعھي 

 عند مقارنة الدین الوثني بالدین المسیحي تناقضا جوھریا في االفكار كذلك

في الكتاب المقدس لم یعد اهللا والطبیعة معارضین  ف ؛واالنسانالمتعلقھ باهللا 



ینطوي  ، لذلك لالنسان وانما نجد ان اهللا واالنسان یواجھان معا الطبیعة 

 في انكار توافق اهللا مع الطبیعة ضمنا على انكار وجود عنصر الھي

  .لطبیعة ا



  

   موجد العالم وصانعھ وخالقھ1-3

لفالسفة االغریق كائنا الھیا حیا كانت الطبیعة في نظر اغلب ا

یخلق  كل االشیاء وكل االلھة والرجال والحیوانات بعملیة االنجاب 

 ان االرض انجبت  الجبال بینما نرى  Hesiod* واعتقد ھسیود .والتكاثر

  .في  كتاب التكوین  انھ امر اهللا الذي فصل االرض الیابسة عن البحر

م االفالطوني یشابھ خالق یبدو  للوھلة االولى ان صانع العال

 فصانع العالم االفالطوني یحیل المادة الى الصورة  :الكتاب المقدس

نجد القدیس باول یقارن ومن جھة اخرى المطلوبھ مثلما یفعل الخزاف 

بطریقة مماثلة  العالقة بین اهللا واالنسان بالعالقة الموجوده بین الطین 

  . 27د عن عمل اصابع اهللا النبي داووت مزامیر وتحدث26وصانع الخزف

ومع ذلك توجد اختالفات كبیرة بین صانع العالم االفالطوني وخالق الكتاب 

ھي محض ،في االنجیل،  او صورة الخزاف والطین فكرةاوال ، ف: المقدس

افالطون  اعمق غورا اذ المقارنة عند مجاز یعبر عن  تبعیة االنسان بینما 

في الذي یصنع االوعیة المنزلیة، علیھ ان ان صانع العالم مثل االنسان الحر

 فالمادة تقاوم اتمام العمل اما - لخطةیجمع شیئین موجودین ھما المادة  وا

یترك صانع العالم االفالطوني امر بقاء   ثانیا، .  فتقید حریة تصمیمھخطةال

الكون ومعیشتھ الى روح العالم وقد یفوض لھا تركیب الكائنات الحیة 

ان الن ھذا الخزاف االلھي یرى انھ دون كرامتھ وخارج وبضمنھا االنس



 الخالق في سفر التكوین  یرىقدرتھ  ان یصنع وعاءا ارضیا بشریا بینما

نجد في   وثالثا، .،من ناحیة اخرى ، ان قمة عملھ ھي خلق االنسان

 -محاورة تیماوس ان االنسان قد خلقتھ الھة ثانویة على  صورة الكون

ھ وصورتھ بینما االنسان في الكتاب المقدس قد خلق وھو محض خیال االل

 .                                       على  صورة اهللا

بصورة حتمیة،الى فكرة ان ، وقادت فكرة روح العالم

االنجاب ھو عمل و حي وان التكاثر كائن عبارة عن )   kosmos(الكون

 تحول  الخالق  الى  عقليالتصمیم ال تتضمن فكرة وبینما  . الطبیعة االساسي

ربما (الى حد ما   تتحدث عن انھ،الخاصیة العضویة للعالم صانع ، نجد ان 

قائال  وجعلھ افالطون یتحدث . موجد الكون او منجبھ،)بصورة استعاریة

وفي الحقیقة فوظیفة االب  .  28"االفعال التي انا موجدھا وصانعھا"عن 

.  الشبیھ یولد الشبیھ-نسان حاالھذه ھي التي لم تمكنھ من انجاب اال

ان الفرق بین ".  مع االلھةتساوون سیانھم ف"  اذا انجبت بشرا" ویقول

بعملیة التكاثر ) Form(المنجب والصانع ھو ان االب ینقل صورتھ  االب

بینما یقوم الصانع بنقل )  عقلیاعمالوالتي التنطوي ضمنا انھ ادى  (الذاتي

  .وھاتان الفكرتان متحدتان في محاورة تیماوس .ملھا عقلھأالصورة التي ت

وعلى النقیض من افالطون، لم یستعن ارسطو باالساطیر وفي 

 صفات كل من تجمعالطبیعة بنفسھا رأى ان تعلیلھ لصیرورة االشیاء 

ولكنھ میز، كما میز افالطون ، سمتین رئیسیتین  في . الصانع والمنجب معا



 كائن حي  فضال عن انھا)  intelligible ( *المعقوالتكونھا من : الطبیعة

)living organism( .  الطبیعة صنع تولي  وتنطوي السمة االولى على

 ان ارسطو لم یذھب الى  مع؛االشیاء كما یفعل الصانع كالنجار او الطباخ 

. انھا حرةب ،حد القول ان الطبیعة   واعیة لعملھا  او حتى اقل من ذلك

معقوالت  النھا  نتائج التكاثر الذاتي للصور ونواتج الطبیعة ھي من  ال

وقد . ، یعني تاكید فكرة انجاب الشبیھ للشبیھ]rational Forms[یةالنالعق

وھذا   .29الجنین من االب الذي یمتلكھا عادة) * (Logosاستعیرت صورة

  فضال عن كونھ  شبیھا  ئاشیتنتج یعني ان التكاثر الذاتي ھو عملیة عقلیة 

تمثل عملیتا التكاثر والتخلیق  السمتین العقلیة والعضویة .  احی شیئا واالھی

  .لوجھة نظر االغریق عن الطبیعة

، فحسب مایقول ویصدق ھذا التفسیر ایضا على مفاھیم الرواقیین

تدخل المادة كحیمن مخصب وبذلك تحدث وتولد ) او النار(الروح ان زینون 

المبادئ التكاثریة  " لرواقي المصطلح ایعبرو. الحیاة والنظام و القانون

عن السمتین ،على نحو كاف ومحكم ،لطبائع وجواھر االشیاء " العقلیة

 اللتین تنطوي علیھما وجھة نظر االغریق عن الطبیعة وھما السمة النظریة 

 ]البیولوجیة[الحیاتیة فضال عن السمة تصمیمالعقلیة لصنع االشیاء طبقا لل

ن من الضروري شیشرون احسب ما یقول و. لتوالد ھذه االشیاء وتكاثرھا

وفضال عن ھذا   ؛30 الطبیعة كائن  عاقل النھا تولد االشیاء العاقلةإعتبار 

من  اكثر ات والحیوانات للنباتھھمساویة ومشاب]  الطبیعة[ یجب اعتبارھا



  المصطلح الالتینيان  إذ اننا نجد.ي جسم جامد میتال  مساواتھا

)natura-artifex (  لوظیفتین الصنویتین للمنجب والصانع ایتضمن :

بالخاصیة ى  تعن artifex من البذرة وال  بالتكاثر  تختص naturaكلمة ف

ھذا االنتاج العقالني لیس تخلیقا حرا بل یبقى   و.العقالنیة لھذه العملیة

 االزلي بسبب اعتبار العالم كائن ] البیولوجي[ الحیاتي ضمن حدود التكرار

  .حي

ھذا الفرق الكبیر بین بسبب رات عمیقة الحقة  ظھرت تأثی و

متعالي الذي یخرج العالم من العدم  الالمفھوم االنجیلي للخالق المتسامي

 للنمو والتوالد بواسطة الطبیعة  االغریقيبارادتھ الحرة وبین المفھوم 

اعتماد واختیار أي من ھذین  المفھومین كاساس فقد اثر . االلھیة االصلیة

 الن  ؛العلم وتقدمھ فیما بعد  على نموا ملحوظاتاثیر، الطبیعةروحي لعلم 

 ھم تصورات  العلمیةھمطرقفي ،كما ھو معروف، یستخدمون العلماء 

مسبقة عن الطبیعة وھذه التصورات المسبقة بدورھا  تعتمد ، من بین ال

وقد واجھت الفالسفة .  امور اخرى، على ایمان العالم واعتقاده عن اهللا 

ین  في نھایات  العھد القدیم وفي العصور الوسطى صعوبات جمة  المسیحی

  الكتاب المقدس خلوبسبب   ،عند تعاملھم مع العلم ومع الفلسفة  الوثنیین

  وتمییز فصعب علیھم تفریقاي نظام فلسفي او علمي عن الكون ،من 

   .*زوانلامن الحنطة 



   لھ لمطلقةلمخلوقات ااو تتضمن فكرة الخالق االلھي االن تبعیة 

 الرأي وھذا المفھوم لم یتفق تماما مع  . تمیزھا الكلي عنھفضال عن 

] تألیھ[  إذ اعتبروا؛السائد بین فالسفة القرون الوسطى من المسیحیین 

وفقا للطبیعة   لحوادث وقوع اعلیھ ف سلطة شبھ مستقلة وNatureالطبیعة  

.   ارسطوقال بھ  وھو ما یعني انھا قد تبعت نموذجا بدى عقلیا لعقل االنسان

  الوجود الكلي الشامل  او النظام الطبیعة وفقا لھذا النسق] تالیھ [حققو

بذلك و. طة العلل الفاعلة والعلل الغائیةالصورھا العقلیة الباطنیة بوس

الدین القدیم " والدت"و" الحب"القوى الكونیة ، و  تأثیر كل من استمر

 اعتمدت  ھكذاو.  ائیة وبطریقة دقیقةالعلل الغاستخدام  بفضل  للطبیعة

وجھة النظر المسیحیة في العصور الوسطى المفھوم االرسطي فقط ولم 

 والذي  اهللا سنة شرعھا النظام التام الدائم للطبیعة  ة معتبر  ؛تتخطاه

 super-natural ریقة خارقة للطبیعةبھ بطتحكم ی و علیھسیطری

اعتبر توما وقد .  اتیانھ بمعجزةعند) التشدید من المؤلف -المصطلح مھم(

 ان احدى الوظائف االساسیة للفلسفة الطبیعیة ھي مساعدتنا على  االكویني

من تلك ) مثل المعجزات او اصل االشیاء( تمییز ومعرفة مایعود هللا فقط

 الحوادث  حتى كلیرجع هللا حاال   وعلى ان االنجیل یرد. التي تعود للطبیعة

 تلك االشیاء الطبیعیة  سوى وسائل اهللا ولم یكن ولم تكن . لو بدت تافھة

 . نظام الطبیعة معتمدا على المنطق الباطني بل على عنایة اهللا بمخلوقاتھ

 لھستقالاشبھ ب متمیز من انظمة الطبیعة ال نظام ماشأن یتدخل اهللا  في  وال



  یعمل أما  وفقا لنموذج منتظم دائم او بطریقة استثنائیة جدا او حتىالذي و

  .بطریقة فریدة متمیزة
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 بدأت النظرة  المسیحیة عن العالم  منذ القرن السادس عشر، 

خالفا  لما  قد یتوقعھ المرء، بمحاباة نشوء العلم الحدیث وصورة العالم 

محل نموذج ] ماكینة[وقد حل نموذح العالم كألة . المقترنة بھذا النشوء

 ولقد تمیز التطور الحاصل منذ كوبرنیكوس حتى نیوتن العالم ككائن

  .اتخذه اسما لھبمكانیكیة صورة العالم  و

 وغالبا مایقال االن ان الذریین االغریق  أنكروا ایضا الوھیة

ربوبیة  الطبیعة ولم یكونوا اقل شأنا من الفالسفة المیكانیكین في القرن و

د الدقائق الصغیرة وانفصالھا السابع عشر في إرجاعھم  كل تغییر الى اتحا

اقرب الى المسیحیة والى    ]أي الذریون[وبذلك  كانوا . وحركتھا ایضا

،في ھذا الخصوص العلم الحدیث منھم الى افالطون وارسطو والرواقیین 

كل "لم یشاطروا االغریق نظرتھم السائدة انذاك بانفي االقل ،النھم 

، من  على السواءواالبیقوریونكان المسیحیون . االشیاء مالنة بااللھة

وفي نفس السیاق، ". ملحدین"،وجھة نظر المناصرین لدین الطبیعة القدیم

في القرن السابع عشر، اعتبر انصار المدرسة االرسطویة القدیمة ان 

 بالضرورة الى االلحاد بینما نرى من جھة نتھيالفلسفة المیكانیكیة ست

بیكمان، باسو، " (سفة الجدیدةالفل"اخرى ان بعض المسیحیین من انصار 

معجبین كانوا ) Beeckman,Basso,Gassendi,Boyleجاسیندي، وبویل

قد وقر  اهللا  اكثر مما " المادة والحركة"بویل ان مذھبكد ا. باالبیقوریین



 .31 من ابیقور أكثر بالدین أضران ارسطوقال ، و"الطبیعة"اعطاه مذھب 

 )Epicurus( ان ابیقور ھفي الوقت نفس أدرك ]  اي بویل[ ھولكن

 ، بدال من اهللا الواحد الذي رفضوه، قدما وعرضا) Lucretius(سطریقولو

الذرات، التي عزوا الیھا بعض الصفات االلوھیة واعدادا النھائیة من االلھة 

جود بین و بویل  التباین الم ولھذا اعتبر ؛  والسیادة]القدم[مثل االزلیة

وھنا كان بویل محقا . ر من التشابھ بینھمافلسفتھ وبین فلسفة ابیقور اكب

ركت النظریة الذریة اوقد ش.  تماما من وجھتي النظر الدینیة والعلمیة

القدیمة  الفلسفة المیكانیكة االعتقاد القائل بان التغیر یحدث من خالل المادة 

 میمصتلكن النظریة الذریة لم تدرك ال] بسبب المادة والحركةأي [والحركة

ھوم فماستبعد   لذلك .لتصمیمنتاج  او ناتج  ا االلیة  ھي  الن ، ةفي الطبیع

 مادیة و النظریة الطبیعیة العضویة الرسطو  كل من]ماكینة[العالم كالة

عن الماكینة [  وارتبط مفھوم الماكینة بمفھوم الصانع بعیدا عنھا.ابیقور

وقال . عالي االرتباط باالیمان التوحیدي في اهللا المت،مما یعني ذلك] طبعا

بویل ان االنسان الذي یقارن العالم بساعة ستراسبورغ یمكنھ قبول ان اهللا 

  .32ھو خالق ھذا العالم ومدبره

 في الفلسفة المیكانیكیة من  تصمیمعنصر ال" یظھر"وال 

 فقد تؤدي  .األشیاء بل ینشأ من الخواص التي أودعھا اهللا فیھا" طبائع"

ن أي صورة ظاھرة معروضة حتى مختلفة ع" صور"ھذه الخواص إلى 

وعرفت الفلسفة المیكانیكیة أیضا  العلل الغائیة التي اعتقدت أنھا  . أالن



ن الغایة ال ) ء الصرفةالفیزیا(تعود إلى مستوى أخر غیر مستوى النظریة 

كان و.  التي صنعت من اجلھا الساعة ال تفسر طریقة عملھا وسلوكھا

 النظریة ن مستواه فينیكیة أعلى مالغائیة في الفلسفة المیكامستوى 

  یشیر لفكرة العلة ]لعالم ل [الكائن الحي  نجد أن نموذجوإذ.  الفیزیائیة

، نرى أن نموذج العالم اآللة یجد سبب )حفظ حیاة الفرد( الباطنیة الغائیة 

 یتوالدككائن والعالم .  صانعھا وفي خارج نفسھ أیضاخطة وجوده في 

وھذا سبب كون نموذج العالم . یركب ویصنعفانھ  بینما كماكینة ویتكاثر

لم تكن لذلك  .33كماكینة یوافق كثیرا نظرة الكتاب المقدس عن العالم

لمسیحیة في بین ا جدیدة تسویةالفلسفة المیكانیكیة في القرن السابع عشر 

المادیة القدیمة بدال من  العضویة القدیمة أو المثالیة وبین ھذا الوقت 

 على العكس كانت قفزة او خطوة باتجاه تنصیر علم الطبیعة القدیمة وإنما

لھ لعالم والعقلنة المثالیین  عن ا المادیینإلحادیة  لم تتمكن  ولما .انعتاقھو

 صورة العالم المیكانیكیة استطاعتفقد،  إیجاد النموذج الصحیح للعلمنم

موذج  ذلك أي إیجاد ناداء ) عدم التألیھ المتطرف في السیاق اإلنجیلي(

  .العلم الصحیح 

 صانع اآللة  لوقوعصورة كافیة  طبعا نموذج اآللةولم یقدم   

تحت تأثیر قیود وتحدیدات شدیدة تفرضھا خواص المواد وصفاتھا بینما 

 قدر من ب وتتمتع االلة بعد تصنیعھا مباشرة یخلق الخالق مواده بنفسھ و

 إطالقا عن عملھ الن ھذا ستقاللیة ؛ غیر ان اهللا في كتب اإلنجیل ال یتخلىالا



 المیكانیكي  خاضعة –ولقد كانت فكرة اإللھ . یعني تحول العمل إلى عدم

أي تنازع  [ معھااو متنازعةمتعارضة  الخالق ولكنھا لیست -لفكرة اإللھ 

كما ھو الحال مع فكرة اإللھ المنجب ] فكرة المیكانیكي مع  فكرة الخالق

فق مع تت ، في الكتاب المقدس غیابھامعلة كا لذلك ففكرة العالم. للكون

  .كائن -روحھ أكثر من فكرة العالم

للكتاب المقدس وجھة نظره الخاصة عن العالم وھي  تبعیتھ و

.    محددة عن العالمغیر ان ھذه النظرة التعطي صورة ألمطلقھ لخالقھ، 

لعدم وجود نظیر و . تتوافق صورة العالم كماكینة مع فكرة اهللا كصانعو

 التعبیر عن ناتج ھذا الیمكن الي نموذج نشاط  الخالق المقتدر  فل بشري 

المعرفة على عیننا  في الطبیعة ما یإذ ال یوجد  .النشاط وھو العالم كلھ

ان المعرفة كلھا تتقدم عن " اهللا ألنھ كما قال فرنسیس بیكون بالحقیقیة  

وال یشترك مع  لنفسھ ان اهللا ھو الشبیھ الوحید –طریق التشابھ والمماثلة 

وال یمكن التعبیر عن ماھیة  .34"أي مخلوق باي شي إال بطریق الخطاب

، ومن ھو اهللا فعال ال یمكن تشبیھ "بالماكینة"الطبیعة فعال بتشبیھھا 

 العلم اختزل حتى لو ] تمثیل حقیقة اهللا [ وال یمكن فعل ذلك". بالمیكانیكي"

 35 "عنھ التعبیرصعوبة ب الطبیعي الى علم الریاضیات وتسمیة اهللا  بسب

  .بأنھ عالم ریاضیات عظیم
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أكد بعض الفالسفة المیكانیكیین وبعض العلماء في القرن السابع 

تعظیم صور وعدم  تألیھ ضرورة بویل ونیوتن و عشر من أمثال باسو 

ود عنصر وثني في كثیر من أرسطو و ال ذرات المحدثین  ألنھم أدركوا  وج

الفلسفة الطبیعیة السائدة في زمنھم  معتبرین الصور الجوھریة أفكارا 

  .باطلة ذات دالالت میتافیزیقیة ضارة

  Basso باسو1-5-1

  Sebastian Bassoرفض الطبیب الفرنسي سباستیان باسو

(  *والمخلوقات الذاتیة المفكرة الصور الجوھریة 1621،36عام 

Intelligences ( خارقة للطبیعة"لكون تلك الصور") numina( والنھا 

ي الدین االغریقي أ   تسكن االشجار والینابیع حسب رتقریباقوى الوھیة 

ذه ھ   ان] زمن باسو في اي[وترى الفلسفة المدرسیة الحالیة. القدیم

اهللا موجود في " عقل"وكان باسو مؤیدا لفكرة ان  .  نواب اهللالصور ھي ا

لذلك اعتقد شیاء والحوادث فیحركھا ویقودھا الى غایتھا النھائیة وكل اال

یرى  كان  ؛ النھالخاصة او الصور الخاصة" الطبائع"زیف وبطالن ب

 ماكل  و  .واحدة عامة فقط وعلة شاملة فقط وتلك ھي اهللا" طبیعة"وجود 

الموجود في كل مكان ویصنع :"  الى اهللا أرجعھ سابقا للطبیعة ابونسكان م

وقد رفض باسو فكرة  . كما یعلمنا الكتاب المقدس" كل االشیاء حاال

بوجود تعاون بین الطبیعة الفطریة لالشیاء   القائلة ) (Jesuits الیسوعیین



وفي رایھ لیس   . والتشویش االرباك ولدتلفكرة اذه ھ ، الن اهللاوبین 

یة مستمرة دیمومة  العالم عمل ف ،ھناك مایلغي سلطة اهللا المطلقة وسیادتھ

والن اهللا . باطلھو مفھوم ھوم الطبیعة كنائب هللا ووصي لھ ف فموعلیھ

 االنواع المختلفة تتوق لغایاتھا  كأن یبدو  قدفلقانون لیعمل وفقا للنظام و

ومن ثم ابقى باسو  ". طبیعة"بواسطة بعض القوى الغریزیة التي نسمیھا 

فیزیقي ولكنھ على اى المیتالنظریة الغائیة على المستوى  الدیني او المستو

مستوى الفیزیاء  لم یتردد في القول ان الذرات تتحرك مصادفة  واتفاقا 

 وھذا یعني انھ ،على نقیض الذریین القدماء،. ولیس وفق ھدف غائي

رفض العلل الغائیة من وجھة نظر منھجیة ولیس من وجھة نظر 

  .]انطولوجیة[وجودیة

   بویل-1-5-2

ین بویل بوضوح مستندا الى مبادئ ب 1682 و1666في عامي 

  ففي استعراضھ النقدي ؛الطبیعة والعلم الطبیعي الكتاب المقدس عدم تالیھ 

لى انھا عالطبیعة المفھوم الذي غالبا مایقدم   یؤكد ان 37لمفھوم الطبیعة

ھي "  الفكرة  الشائعة عند العامة"و". شئ نظري" اال و الھي، ماھكائن

اهللا كمھندس بارع  اودع قوانین ف .  افعالھ لتقصيعائقتجدیف هللا و

فیھ  الیحتاج الذيالحركة في المادة وحفظ ھذه القوانین بالعمل  المستمر 

بل " فاعل  منفصل "الطبیعة لیست) تالیھ( ان. الى نائب او وصي

على مصطلح " قاعدة" وقد فضل بویل مصطلح". مجموعة قواعد"



،  فعل  تملیھا ارادة علیا  قاعدةعنالن القانون عبارة " قانون الطبیعة"

 تقبل  العقل قادرون علىواوھبء فقط ممن ااالذكیمن الواضح ان نجد النھ 

االفالطونیة، بنظر بویل، تشابھ " روح العالم" و ".القوانین "وتلقي 

اهللا "لذلك رفض كلیا التعبیر الشائع انذاك بان . االرسطویة" الطبیعة"

كخالق ومخلوق بل "النھما ذكرا معا لیس " والطبیعة الیفعالن شیئا عبثا

 والنھ ". *القنصلین الرومانیینكحاكمین ومسیطرین مرتبطین على طریقة 

الذي " الفاعل االكثر  حریة"اكد ان اهللا ھو فقد ،ضد ضرورة تالیھ الطبیعة 

لم یخلق عالم  الضرورة وھو الذي انشأھا عندما لم یكن ھناك جوھر  سواه 

 لم یعتبر  بویلومن الواضح ان .لھ بالتزام  او یقیده بمنةوال مخلوق یدین 

  .Attic moses*موسى االثینین افالطون

الطبیعة  في بقاءھا واستمراریتھا ) تألیھ( فكرة فاقت وقد 

وتحدث . في ایام بویل  الفلسفة  المدرسیة یعني ،"فلسفة الجمھور"

  المشبھة طریقة دارون في القرن الثامن عشر عن االنتخاب الطبیعي بنفس

تسائل ، لذلك "االنتخاب یختار وبمھارة  ال تخطئ أجود األصناف"قائال أن 

 االنتخاب تألیھ  قصد دارون في ن ع الجیولوجي جارلس لیل معاصره

لیھ الطبیعة تعني لكثیر من أعضاء أتل وحتى الیوم فاإلشارة  .الطبیعي 

ال " طبیعي"اشدة ما ھو  الكنیسة العلمیة انھا توسل الى المعبود بینما من

  .یزال یبدو  انھ یمتلك قوة األمر اإللھي عند بعض قادة الكنیسة الكاثولیكیة

یعة وعبادتھا  امرا حیا موجودا و ان حقیقة عدم وجود بلیھ الطأومازال ت



طائفة خاصة بھذا المعبود الینفي العكس أي ال یقدم دلیال على نفیھا او 

برة لم تكن ھناك طائفة خاصة تعبد الطبیعة وحتى في العصور الغا . ضدھا

  .ولم تبنى ھیاكل ومعابد اما الیوم فانھا تعبد تحت أسماء آلھة أخرى

 الفكرة القدیمة للطبیعة في الفلسفة وجود بعض اثار  نلحظو

 بویل ان  عجز المادة أشار  فقد  ؛المیكانیكیة لبویل كالتي عند نیوتن أیضا

. b37  دلیل على تدخل المعجزة اإللھیةھولوالحركة عن تفسیر الظواھر 

ونلحظ أثرا مشابھ من شبھ الربوبیة  عند نیوتن الذي امن بان اهللا یعید 

 واضحا عن العالقة بین رأیاومع ذلك قدم نیوتن . أحیانا تنظیم ماكینة العالم

، بالتالي  كلھ في العالمالموجوداهللا ومخلوقاتھ عندما رفض فكرة ان اهللا، 

 ھو لھ الن اال..... سلطانھانھ لیس روح العالم بل سیده و" *عالمھو روح ال

  واجب الوجودان ..... الكلمة التي تعبر عن الصلة التي تشیر الى العباد

 الرب، الننا نقول  لھ ، ال یمكن أن نسمیھ االانسلطبدون و ، كامالمھما كان 

نقول ازلي انا  ولكن النستطیع ان ... الھي أنا ، الھك  أنت، الھ اسرائیل 

my eternalأزلك انت ، your eternal ازل اسرائیل ،   .....Eternal of 

Israel نستطیع ان نقول  والMy infinite   اوMy Perfect  الن ھذه 

،  طانسل بدون لھ الن اال...... صلة بالعبادلیس لھاالعناوین والتعابیر 

. * 38 ........"طبیعة للھ وتألیNecessity  ، ماھو اال ضرورةتدبیر وبدون 

ھو نتیجة تـأثیر ویصدق ایضا ان نیوتن اعتقد ان السیاق العام للطبیعة 

تباع ال   نجد في المذھب المیكانیكيوعملیا،.  اهللا المدیمة المباشرةفعالیة



بویل ونیوتن میال نحو شبھ الربوبیة التي ربما اختلفت بالدرجة ولیس 

  ".فلسفة الجمھور"صار عند ان بالجوھر عن شبھ الربوبیة

  



  

   النقد الجذري للفلسفة الطبیعة1-6

 علل شبھ  لكونھا"الطبائع"العلل الغائیة او لربما أھملت  

 تضمنت ایضا التي  العلل الفاعلة بینما ظلت  ،مستقلة للحوادث الطبیعیة

وقد قام . من حیث عالقتھا بااللھنوعا من االستقالل عن عالم المادة 

كلي بالنقد الجذري لھذه االثار االخیرة للفلسفة الطبیعیة مالبرانش وبیر

القدیمة وبذلك حررا الفكرة  الفیزیاویة للقوة  من خاصیتھا المیتافیزیقیة 

  .المستترة

   مالبرانش1-6-1

ان بما   : قائال  Michael B.Fosterل فوستر كیام اشار  لقد 

، فعقیدة فة ارسطو  فلسقد وجد مقاما لھ في مبحث الكونیات عند ھسیود  

 نظیرتھا في النقد الفلسفي الذي عرضھ وجدتالخلق في كتاب التكوین 

ولدت " كعلل"بیركلي وھیوم  لفكرة القوى الباطنیة في االشیاء والتي ھي 

 قدم الكاھن المفوه نیكول ، وحتى قبل بیركلي".   معلوالت"

 .بیھانقدا مماثال وش ) Nicole Malebranche )1638- 1715مالبرانش

شار الى ان الفلسفة المدرسیة قد مزجت الدین المسیحي بالفلسفة الوثنیة أو

ان شئ ما القول بو  .عندما اعتبرت الصور الجوھریة علل فعلیة حقیقیة

ذلك ب اكتسإ یعني ،) مھما كان تابعا  للعلة األسمى(یعمل بطبیعتھ الخاصة

لذلك  ) . ھ للرب االعلىایا كان مقدار تبعیت(الربوبیة و  صفة االلوھیةالشئ 



 تبجیل الفلسفة تسربت االفكار الوثنیة  والقبول غیر الواعي لھا من خالل 

". وثنیا في الواقع ظل ن القلب مسیحیا اال ان العقل اكفلربما "الوثنیة ، 

ان طبیعة كل شئ ما " -والنھ یوجد الھ واحد فقط، فھناك علة واحدة فقط

  .39"لیست سوى ارادة اهللا

 مثال عندما تتصادم :  نقد مالبرانش العلل الفاعلة ایضال وتناو

 وان -الخرىلحركة الكرة ا"  علة"ال تكون احدى الكرات كرتان،  ف

 خالق الطبیعة اي یعمل وفقا لھت الOccasion الظرفالتصادم ماھو اال 

اهللا الیمكن ان یحیل مخلوقاتھ الى " أشار مالبرانش ان . بطریقة كذا وكذا

وقال أن الصور و القوى ھي " یة، وال یستطیع أن یجعلھم آلھةعلل حقیق

التي ادخلھا الشیطان االول لتشغل القلوب التي "الھة الوثنیین الصغیرة"

عن فلسفة الشیطان ، فمنذ  ]أي الصور[وھي تعبیر . ارادھا اهللا لنفسھ

یعبد انصار ھذا المذھب و. الخطیئة اصبح العقل البشري وثنیا بالكامل

ت وتصورات عقولھم بنفس الطریقة التي یعبد بھا الوثني ماتصنعھ خرافا

ومن جھة اخرى فالفلسفة المیكانیكیة التي نصبت كفزاعة الضعاف . یداه

او الھة (العلة الواحدة فقط وبینت ان كل العلل الثانویة بالعقول، اقرت 

وعندما یوبخ احد  .40لیست سوى مادة فاقدة القوة والتأثیر) الفلسفة

، مشاركا اخرا النھ 41مشاركین، في حوار مالبرانش عن المیتافیزیقیاال

 االخر انھ بدون ھذه الحقائق تواجھھ یجیبھ یشیر كثیرا الى حقائق االیمان 

 ھل ان  المثال االف االسئلة التي الیجد لھا جوابا ومن بینھا على سبیل



بان اهللا خلق ھنا تعلمنا سلطة االیمان . خارج العقل موجودة فعال االشیاء

  .غیر كل الظواھر الى حقائقالعالم وقد 

  الفلسفة المیكانیكیة  في خطأ االعتقاد وقوع وادرك مالبرانش 

. مكانھ المناسب العالم بعد ذلك في،حتى ظھر بانھ ما ان خلق اهللا العالم 

 االمر من الحریة واالستقالل وفضل یقترب ھذاوفي راي مالبرانش 

  العالمفتوقف لظھور  العالم ]رغبتھ[ا اوقف اهللا ارادتھ بانھ حالماالعتقاد 

خلق "، ولذلك یكون استدامة  بقاء المخلوقات  عبارة عنعن الوجود

وھنا رأى مالبرانش وبوضوح الفرق بین فكرة الخالق ". متصل ومستمر 

وكان في رأیھ انھ من الخطأ االعتقاد والتفكیر باهللا وبافعالھ  .وفكرة الصانع

 ومناظرتھا بافعال البشر وبین مالبرانش ان المھندس المعماري بتماثلھا

علیھ ان یتعامل مع مواد موجودة اصال وان البیت الذي یبنیھ بھذه المواد 

 الذي یعتمد علیھ  الكون  ،من العدم، خلق اهللا   .42سیواصل وجوده بعد موتھ

   .43بارادتھكلیة لدرجة ان اهللا یحیلھ الى عدم اذا اوقف اهللا  استمراریتھ 

   بیركلي1-6-2

 1753-1685لربما  كان المطران االنجیلیكاني  جورج بیركلي 

متشددا في نقده، إذ سعى لتطھیر العلم من االتجاھات الربوبیة التي نشات 

مالبرانش ضد تلك االتجاھات التي  سعى في الدوائر العلمیة بعد نیوتن مثلما 

صفات ، كاالرادة  لي نزعة اضفاء لقد انكر بیرك .بزغت من  فلسفة دیكارت

من ناحیة اخرى ، والن  االنسان خلق . ، العلة والقوة، على االشیاء المادیة



مثل ، ھابتعظیموذلك بعض صفات بشریة معینة، نقل   فقدعلى صورة اهللا، 

 حقیقة كون االنسان صورة هللا  بیركلي راى ان  ان یعني  .44االرادة هللا

. الرادة اكثر مما تكمن في طاقاتھ المیكانیكیةتكمن اساسا في امتالكھ ا

 ومع . انھ ذات طبیعة وصفیة محضة  علم الفیزیاء الى بیركلي ینظرو

صورة العالم المیكانیكیة اال انھ انكر وجود ایة قدرة  في شكل ل قبولھ

واعتقد انھ حتى نیوتن لم . الدقائق وحجمھا وحركتھا او قوى ھذه الدقائق

یة قائال ان الفضاء ابكف )الطبائع(للكیانات المستقلة یكن حدیا في رفضھ 

" ثمرة الخیال" المطلق والحركة المطلقة والقوى المطلقة عند نیوتن كانت

 على وجھ  فكرة وجود المادة-أي بیركلي-وقد ازعجتھ.  45"االوھام"و

وكان یرى ھذه االفكار خارج نطاق التجربة ویجب عدم  .الخصوص

 یمتلك أي  ،أیا كان،شي  من لیس ھناك . سفة العلمیةاالعتراف بھا في الفل

فعالیھ  بذاتھ و حتى االنطباعات التي تفرضھا ھذه االشیاء على عقولنا 

 ؛ حتى ان وجود االشیاء ھو في عقل نتائج  افعال  ارادة اهللاسوى ھي ما

ان تبقى في عقل ..... ، فیجب " تعیھا روح أي مخلوق طالما لم:"اهللا فقط

  .46"ح  االزلیةبعض الرو

 )النھا كلمة فارغة(لسبب منھجي" الطبیعة"رفض بیركلي فكرة 

ھا  وكذلك الفالسفة الذین و الن الوثنیین استخدم-ورفضھا لسبب دیني

 Fate والقدر Matterالمادةو ،  Natureللطبیعة كانوا یعزون االشیاء 

 وادرك . اهللاسلطة، بینما یعزو الكتاب المقدس ھذه االمور مباشرة الى 



" الخلق المستمر"مثلما ادرك مالبرانش ان مفھومھ مكافي الى مفھوم 

  .واكد مثل نیوتن ان اهللا مھتم ومشغول بافكارنا وافعالنا الصغیرة

نقد كلیة مبادئ الفلسفة  ) 1721 (عن الحركةفي بحثھ 

 في تفیدنا الجذب والوزن، والمیكانیكیة قائال ان بعض الرموز كالقوة ، 

) التجربة(والیثبت العلم. ولكنھا التكشف عن طبیعة الحركةالحسابات 

 الن مھمة العلم الوحیدة ھي اختزال وتحویل الظواھر ]رموز أي ال[وجودھا

ویحدد العلم . الكثیرة المتعددة الى قواعد عامة تربط السابق بالالحق

والیمكن اعتبارھا . مثال" كالقوة"العالقات بین الظواھر باستعمال الرموز 

  .47 علل حقیقیة  النھ یستحیل تمییز نشاط جسم ما عن حركاتھ]أي الرموز[

 قدم الفیزیائي  االنجلیزي 1882 عاما أي في عام 150وبعد 

   و انتھج كلیرك ماكسویل48  نقدا مشابھا عن فكرة القوة J.B.Stalloستالو

Clerk Maxwell وحسبما یقول ستالو  ان الحقیقة الوحیدة . نفس النھج

وقال . ة القوة أنھا تربط جمیع الظواھر الفیزیاویة ببعضھا البعضلفكر

مؤلف حدیث ، بنفس الفكرة ولكن بصیغةاخرى، لیس ھناك مجاال لفكرة 

القوة، بمعناھا المیتافیزیقي عن النشاط ألسببي، في علم التجارب الذي 

  .49تسوده القیاسات

مثل بقیة اقر بیركلي بطبیعة الحال وجود نظام في العالم ولكنھ 

الفالسفة المسیحین الذین سبقوه، قد عزى مایسمى بقوانین الطبیعة الى 

ممارسة االرادة الحرة هللا ، ولیس  للضرورة الباطنیة، الذي جعل الحیاة 



 القدیس اوغسطین وھنا یقف المطران في صف التقلید الطویل بین. ممكنة

 (1860كنجسليوبین جارلس " ارادة اهللا ھي ضرورة االشیاء" الذي قال 

 Charles Kingsley ( ھي " الذي قال ان مانسمیھ بقوانین الطبیعة

ن أ اهللا  استطاع".  بل ھي محض اعراف اهللاقوانین الطبیعةلیست حقا 

یجعل أي ظاھرة  مقدمة للظاھرة التي تلیھا ولذلك اكد بیركلي ان البحث 

ت نباطاستالتجریبي ھو وحده الذي یثبت حقیقة ھذه القواعد وعلى كل اال

وقد ادت نظریتھ المتطرفة عن . المنطقیة ان تمھد لمثل ھذه البحوث

امن  . الى التجربة الوصفیة المعتمدة على الریاضیاتالطبیعة الخارقة

بیركلي ان الشي یعمل بذاتھ سوى اهللا والشي موجود بذاتھ سوى انھ 

 للموجود في  اهللا، لیس ھناك زمان مطلق والمكان مطلق ولیست ھناك ع

  . ھناك وجود مطلق بعیدا من اهللافعالة وقوى فعالة ولیس

استنتاجاتھا ولقد التقت مثالیة بیركلي المجردة والدقیقة ببساطة 

 . الحقیقة  كاالطفال الصغاریواجھونمع الواقعیة الساذجة الولئك الذین 

 أولئك الذي یؤمنون ان ماندركھ ھو الموجود فعال  موافقة  بیركلي  أرادو

 یحتكمون لشھادة الحواس الثبات اشیاء كالمادة او ن انكر على الذیولكنھ

وقال انھ لیس بالشاك حول الحقیقة .  الجوھر  التي اعتبرھا خیاالت فلسفیة

 العالم المرئي لصالح الحقیقة حطمواالفیزیاویة  ولكن أولئك الذین 

بة لھ،  اي ان عالم الظواھر، بالنس،ھم الشاكون، المزعومة الكامنة وراءه 

كان اكثر واقعیة من عالم االشكال ومن عالم الطبائع ومن عالم المثل في 



فلسفة القدماء وفي فلسفة العصور الوسطى واكثر واقعیة  من عالم الذرات 

اكثر واقعیة من : وقد یضیف المرء االتي ( وقوى علم  نیوتن المیكانیكي 

على ). العلم الحدیثالمجاالت والدوال  المحضة  وغیرھا من االلكترونات،

في " حقیقیة"واكثر " واقعیة"العموم فقد اعتبرت ھذه االشیاء اكثر 

على ان  بیركلي أعتبر  . الفیزیاء من الظواھر التي تدركھا حواسنا حاال

لكي ]الظواھر[ھذه الظواھر عبارة عن خدع واوھام وضعت لغرض ربطھا

  .50 یمكننا التعامل  باالشیاء الطبیعیة وتصنیفھا



  مراجعة الفصل االول 3 -1-6

منھا : لقد عرضنا وجھات نظر مختلفة عن عالقة  اهللا بالعالم 

عالقة االب باالبن وعالقة الصانع بالمنتوج الصناعي ، وعالقة الخالق 

 عضوي كائن الھي وانھ كائن العالقة االولى العالم اعتبرت و. بالمخلوقات

ظیرتھا في علم افالطون وتجد ھذه الفكرة ن. المعقوالتیمتلك خاصیة 

اما . وارسطو وفي اغلب اعمال الفالسفة المدرسیین وفالسفة عصر النھضة

 [ماكنةكفتحبذ صورة العالم  " بالمنتوج الصناعي -الصانع"العالقة الثانیة 

 * ونتج عنھا صورة العالم المیكانیكیة كما وصفھا دیكارت، جاسیندي]الة

و ككاتب ن الجدیر ذكره، ان باسوم.  ونیوتن Huygens*وبویل وھوجینز

ما مثل الصور الجوھریة  في العقیدة الدینیة ، رسوخ  ادرك رائدمیكانیكي 

 وان علماء وفالسفة مثل التنكر والخداع ،بالوثنیة "  االرواح"ترسخت 

 تباینھم الكبیر اال  انھم  اتفقوا على تبیان ان معبویل ، مالبرانش وبیركلي 

من  ولیس اقل .  واصنام الخرافات الواسعة االنتشارالصور ماھي اال اوثان 

رؤیة مالبرانش ورؤیة بیركلي بان ذرات وقوى وعلل الفلسفة الجدیدة  ذلك

  .العقل البشري   كانت اوھام عبدھا- اھمیتھا في بناء النظام العلميمع –

  بعض التحفظ مع(تكیفت صورة العالم المیكانیكیة لفكرة اهللا  كخالق

 الوضعي و ینوقاد  ھذا التكیف الى المفھوم). اى نواقصھوالتشدید عل

التجریبي للعلم الذي قبلھ رجال مثل باسكال وبیركلي والى حد كبیر بویل 

 ھذا المفھوم اساس التجریبیة العقلیة  التي اصبحت الطریق صاغوقد . ونیوتن



او   یستخدم علماء الیوم  الصورة المیكانیكیةإذو. الشرعي للعلم الحدیث

الصور او النماذج االخرى فانھم یرونھا  وسیلة للوصف المنطقي ولیس 

ان عالم الفیزیاوي ھو نقل وترجمة عالم الظواھر . تفسیرات لجوھر العالمك

الى رموز معول علیھا كثیرا في الحسابات الریاضیة والتي یمكن ارجاع 

 القرن وقد ادرك ھذا االمر في. نتائجھا بسھولة  ثانیة الى ظواھر خارجیة

 الى Hertzالماضي كثیر من الفیزیائیین الالمعین بدء من ھیرتز

 معظم علماء القرنیین التاسع ما لم یع ب ولر .Heisenberg  51ھایزنبرغ

والعشرین، عند تبنیھم وجھة النظر ھذه، حقیقة ان االسس المیتافیزیقیة  عشر

الدنیویة، من لفروع معرفتھم قد نجمت الى حد كبیر، بالرغم من كل النزعة 

  .المفھوم اإلنجیلي عن اهللا والخلق
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  الفصل الثاني
  العقل والتجربة



  
 

في المذھبان العقلي والتجریبي في العصور القدیمة و 2-1

  الوسطىالعصور 

  العقالنیة والتجریبیة2-1-1 

  العلم في نشاطھ متجھا من الظواھر فصعودا لنظام عقلي ئیبتد

اي [ ھا تجریبیاعالقات والتفسیرات والتنبؤات لینتھي ثانیة باختبارمن ال

  .حیث  بدأ مساره منھ في عالم الظواھر] ات والتفسیرات والتنبؤاتالعالق

 اكثر مما یجب في تفسیر ، حین یتوسع مجالھ لعنصر العقلي یتحول او

 معیار الواقعیة بینما یعزي    الى مذھب  عقلي یرى  في العقالنیة،لظاھرهل

ة من ناحیة اخرى، تدرك التجریبی. للمالحظة والتجریب  مقاما  ثانویا

ان یخضع ] اي العقل[العقلیة أن العقل الغنى عنھ لخلق النظام ولكن علیھ

وطریقة   الوجودإحتمالیة   لما موجود في العالم ، الن  عینھ مفتوحة على

  .كینونة االشیاء

فالسفة االغریق المثالیین ملیئة بالعقل  حسبما یرىوالطبیعة 

 على ؛عالم االفالطونيوبالضرورة المنطقیة التي  یذعن لھا  حتى صانع ال

.   المثلبما فیھا  شي  یطیع اي الھ الھو ان رب الكتاب المقدس، یھوه،  

وبین ھاتین النظرتین،  تعارض اساسي في مفاھیمھما وتصورھما عن 

 على طریقة اكتساب المعرفة العلمیة بل أثر  ]اي التعارض[إنعكس ، العالم 

 في عالم مكون من صور ،یةوالعلم في نظر الضرورة المنطق  .عن الكون



اي العلم [نراه ازلیة ذاتیة التوالد ، انما ھو علم یطیع امالءات العقل بینما 

في راي  الكتاب المقدس [ خلقھ الفعل الحر الرادة الربیخضع في عالم ] 

للبیانات وللحقائق، یعني  یخضع لالشیاء المفترضة ولالشیاء  ، ]عن الكون

كل الجھود لم تفلح  و. الشیاء عقلیة ام لم تكنالمثبتة، سواء كانت ھذه ا

 الى المسیحیة بین االغریق والفالسفة والمحاوالت للتوفیق والتسویة  بین 

اظھرت و الموجودة داخلیة التوترات ال عمقت حل ھذه االشكالیة بل 

أراد    ھل: الحاسمة ھي ھذه القضیةمسائل و كانت احدى   . خالفات جدیدة

 ، ولذلك وقف المذھب فاراده اهللا النھ  خیرام   خیرا ون  لیك الخیراهللا 

ھل یستطیع الرب ان یفعل اي شي .  وعارضھ االرادي ضد المذھب العقلي

  ھو راغب في فعلھ ام انھ مقید و محدد بطبیعة االشیاء؟

واصبحت قضیة االختالف ھذه ھي معیار الفصل في  تبني وإتباع 

، فضال التجریبیة العلمیة و ) rationalistic (العقلیةتین  الطریقاي من 

او اذا (الطبیعة  اذا كان الرب ھو موجد.  اعتبارات الھوتیة اخرىعن 

 -االنسان ، وجب  إذن على واذا كان التكاثر عملیة منطقیة) اتصف بصفتھا

وابنا لھذا  النظام الذي یعي  الكون ) logos(باعتباره جزءا من النظام

 اذا كان الرب خالقا غیر اما.  عن الطبیعةسیةدح امتالك  معرفة -ویفھمھ 

مقید باي نموذج او قصد غائي ، فیستطیع االنسان اذ ذاك فقط ان یعلم 

الحد الذي یفھم معھ  a posteriori قرائیةاستتجریبیة بطریقة الحقا و 

  . الطبیعةمعطیاتالعقل البشري 



 الرب التشابھ افكار یصرح الكتاب المقدس احیانا ان افكار

اسالیبھ في ان  بل ھ فالرب الیعمل وفقا المال البشر ورغبات1.االنسان

لم و 2 ".حماقة في نظر الوثني" صورة یسوع الناصرة ھي التجلي ب

التي تلك  وانما یعقلونھا و التي یفھمونھا االشیاء عن الحواریون ، یتحدث 

جال العلم، وھذا یعني ، باالنتقال الى م. 3"تھا عیونھم ولمستھا ایادیھمأر" 

ان ایمان المسیحین لم یتأسس  على  نظام مدروس ومبتكر  بعنایة بل على 

العلم یجب ان یقبل الوقائع حتى لو  كانت  ا  وقائع صلدة فكذمنماادركوه 

  . ضد العقل والعرف

     المذھب العقلي عند فالسفة االغریق2-1-2

جھ التحدید في لقد كان لعلم االغریق خاصیة عقالنیة قویة  توضحت على و

والتغیر امر الیدركھ العقل البشري الن . االستحالة وموقفھ تجاه التغیر

ر یاذ ان الشي المتغیر یصبح بعد التغی ،التغیر الحقیقي یشبھ خلقا جدیدا

ن حقیقة و لذلك انكر الفالسفة االیلی؛ا مختلفا عما كان علیھ قبل التغییرئشی

 خیر من یمثل الطون الریاضیات ولھذا السبب نفسھ اعتبر اف. اي تغییر

العلم الحقیقي النھا تتعامل مع االشیاء التي التكون عرضة للتغیر على 

یصیبھا االشیاء التي المتعامل مع ] الطبیعیات[العكس من علم الطبیعة

 فالظواھر المرئیة في السماء التماثل علم الفلك الواقعي وعلیھ . لتغیرا

فیھ المثلث المرسوم على الرمل الیشبھ الحقیقي لنفس السبب الذي یكون 

العلم المتأسس على و .  المثلث المثالياي-الموضوع الحقیقي في الھندسة



وبالنتیجة كان افالطون یسخر من . علما حقیقیالیس المالحظة 

الصوات كي یتعلموا علم الھارموني سماع التون نیتصالفیثاغوریین الذین 

 عیونھم نحو االشیاء المرئیة جھة المت نفس خطأ الفلكیین ھم بارتكال

 من  التغیراعتباره مع ،حتى ارسطو .   علم الفلك الحقیقيلمعرفة

 نظاما طرحلمعرفة كلھا،  الحواس  وسیلة ل اقراره بمعو  4 المعقوالت

  .a prioriستداللي االظري نالالتفكیر اساسھ طبیعیا 

  :  العقلیة المدرسیة ونقدھا في العصور الوسطى 2-1-3

 حركة دائریة وات لسما ، وجوب حركة ادالليستالابالقیاس ثبت  ارسطو ا

وفي عالم .  عناصرة اربعوجوب وجود  االرض ، ووجوب وجودازلیة، و

  . عبر قانون الضرورة المنطقیةاالشیاء بعضھا ببعض رتبط  تارسطو 

 وعلى وجھ التحدید 5اعتقد كثیر من فالسفة القرون الوسطى،

 علیھ ان یتبع ھذا وجبان اهللا عندما خلق الكون، شد إبن راتباع فلسفة 

وبالتالي لم یستطع ان یخلق المادة دون ] الضرورة المنطقیة[ القانون

كانت الفكرة . مساعدة االجسام السماویة الواقفة بینھ وبین االرض

 في المعلوالت لعدم وجود اي  خلقو الجوھریة ھي عدم وجود اي ابداع

لذلك ارتبط وجود اهللا في ھذا المنطق بسلسلة ، )اهللا(تغیر في العلة االسمى

من الحوادث الطبیعیة بدء من الحركات السماویة ونزوال الى اكثر الظواھر 

 التتحرك  ثابتة اذا السماء "  استنتج الفالسفة انھوھكذا. االرضیة العادیة

  ".فالنار لن تحرق فسالة الكتان الن اهللا غیر موجود



ه التصورات رفض اسقف باریس اتیني ھذعلى وفي رد فعلھ 

، بناء على تحریض البابا  وأدان 1277عام )Etienne Tempier(ھ تیمب

 اطروحة كانت معظمھا قد قالت بالجبریة 219جون الحادي والعشرین،  

necessitarianism التي قیدت سلطة اهللا بامالءات ماكان  یبدو معقوال   

بیر حقا ھو االقرار  التام لسلطة اهللا  كان یھم تمالذيوبالطبع ف. لالنسان

 و بدون زالا ،وحریتھ ولكنھ في رفضھ الي محددات لھذه السیادة والحریة 

 الھوت الضرورة  شمل الرفض كل من و. التنظیر العلمي ایضاقیود قصد 

 التي رفضھا ]االطروحات[ومن بین الفرضیات. العلم الطبیعي للضرورةو

 فارغا، والیمكنھ خلق نوع جدید، اخلق فضاء ان اهللا الیمكنھ  ھي تمبیر

والیمكنھ خلق اكثر من نظام كوكبي واحد، والیمكنھ ان یزود االجسام 

وقد اعاقت كل ھذه المحظورات . السماویة بغیر الحركات الدائریة

  .والممنوعات حریة البحث العلمي والتي تبین خطأھا في المدى البعید

   التجریب االسماني2-1-4

احیا االسمانیون ھذا النظام الالھوتي االرادي وبینوا ، عام بعد مائة

من طبیعة نباط رفض االسمانیون االست. بوضوح كاف صلتھ الوثیقة بالعلم

  سوى اسماءحسب رایھم لم تكن الصور الجوھریة الن االشیاء 

nomina)(، النھم وجدوا ان الحقیقة الكاملة الوحیدة انما ھي في االشیاء و

تضمن ھذا مبدئیا تاكیدا شدیدا على الحقائق التجریبیة كاساس و. المفردة



للعلم وبالتالي منھجا تجریببا واضحا ووضعوا ثقتھم في العقل الناقد ولیس 

  .في العقل النظري

ان اهللا  )1350حوالي سنة Jean Buridan ( *نیاكد جیان بورد

 متفقة  غیر منسجمة وغیر یكون خلق اشیاء قد " في اقصى ارادتھ الحرة" 

 خلق نظام عالم ھ وكان بامكان،المعقولة" الطبیعیة"مع رغبانتا و توقعاتنا 

ویرى جیان   . ایضا" طبیعیا" بعد ذلك  نظاما  صبحقد یمختلف والذي  

 ربما  .  للعلل الفاعلة باستثناء اهللا  نفسھوعضضرورة عدم الخن یبورد

ق الخشب حتى لو لم تكن كان اهللا ھو العلة الفاعلة الوحیدة وان النار ستحر

العالقة الموجودة بین الظواھر وبین اهللا ھي ف علیھ و b5 .ھنك اجسام علویة

  انھ بمعنى ،الوحیدة الضروریة اما عداھا من العالقات فلیست ضروریة

،   ممكنة الوجود  الطبیعةكون مثلما أدرك بوردین في القرن الرابع عشر 

  . بنفس التمام  في القرن الثامن عشراایضان یدركھا  بیركلي  كان بامكان 

 ينتمم   ال،)Nicole Oresme1377 (رفض نیكول اورسیم 

  بان فھمنا وادراكنا حاججالنفس  المدرسة، القول  بعدم وجود فراغ م

 فسر لنا وبوضوح  الت، بسسبب كونھا مادیة،یعتمد على الحواس والتي

  تسمو مثلما ز  ادراكناالفراغ خارج العالم یتجاو، فاالمور غیر المادیة

ادینت و في باریس رفضتو. وات  فوق ادراكناالحركة المستقیمة للسما

" عتمد على ارادة اهللای الن االمر:"  باستحالة ھذه الحركةالقائلةالفرضیة 

القائلة بان ورفض اورسیم االطروحة  .الذي یحرك السماء كما یحلو لھ



 مشیرا بذلك الى ابتة بال حراكثفسالة الكتان لن تحترق اذا ظلت السماء 

  المنطق االرسطوي عدم استطاعة وكان اورسیم یرى 6 .ادانة باریس

 الن ذلك ثابتة وان االرض شكل دوائر ب وات السماحركة على البرھنة 

یعتمد على ارادة اهللا وما كان  اهللا  بحاجة الي ضرورة كانت الحداث ھذه 

ر ھو ھنریك فون النجشتاین وبنفس الطریقة أمن أسماني اخ. الحركات

)Langenstein ( Heinrich Von انھ ستظھر انواع جدیدة كثیرة بمرور 

مخزون ومن الواضح انھ  لم یؤمن بان نشاط اهللا في الخلق مقید ب. الزمن

  .صال المحدود والموجود االصور االزلیة

 خطر سذاجة التصدیق  الذي أرخى العنان للقبول ،  سادوبالطبع

قوة اهللا المطلقة ، بامكانیة  تصور وجود اي شي مھما كان بة  االستعانب

 احیانا النزعات العقالنیة متأخرون لذلك اطرى النقاد ال .خیالیا او وھمیا

" الالھوتیة"من نظرتھ " علمیة"والطبیعیة لتوما االكویني لكونھا اكثر 

لمبھمة  وبینما  اعتبر توما االكویني  االشیاء ا. التي ساندھا االسمانیون

 ، مال االسمانیون الى 7التي الیسبر غورھا  خارقة للطبیعة ومن المعجزات

ھنا  هیجب تاكیدتطرح ھذه المسألة امرا مھما و. اعتبارھا اشیاء طبیعیة

وھو أھمیة المكانة التي تستحقھا نتائج موقف معین في الواقع التاریخي 

  .اكثر منھ النتائج المنطقیة لذلك الموقف ایا كانت

 في الحقیقة  اقل میال من كانواوتبین بعد ذلك ان االسمانیین 

وفي نظرھم كان اهللا . لتعامل بالمعجزات لمفكري القرون الوسطى االخرین



لذلك اعتقد اورسیم ان السذاجة ھي مصدر كثیر من االحداث  . ھو الھ النظام

ن  وھو مما  حطم العلم واضر بالدی؛المزعومة بانھا خارقة غیر طبیعیة 

الى  الشعوذة والسحر  اموركثیرا  ولذلك  یمكن رد وارجاع  كثیر من 

اشار اورسیم ، من الناحیة  . لتداعي الذاتي وانتزاع االعترافاتحاالت ا

من الحوادث الطبیعیة كسقوط الحجر او  االخرى، ان العقل الیستوعب كثیر

. نشورهظواھر االحتراق بنفس القدر الذي الیستوعب فیھ انبعاث الجسد و

حقا، ان معرفتنا بھذه " سقراط القائل لذلك انتھى  اورسیم الى حكم  

  الوحید شئھذا الفلذلك .  معرفتنا لبعض مفردات االیماندوناالشیاء ھي  

  ".الذي اعرفھ  یقینا ھو  انني العرف  أي شي على وجھ الیقین

ن اكثر م  في العلم والحقیقة ھي ان االسمانیین توقعوا االحتماالت

 بناء نظامھم العلمي بحریة مما ساعدھم ھذا االمر فيالمطلق لیقین وجود ا

 بعلل اكثر مما ھو القبول  الیجب ا-وتضمن مبدئھم في االقتصاد  .واسعة

 قصورناوبادراكنا لحقیقة   8. تبسیطا للنظام العلمي-ضروري ومطلوب

جدنا وفھم شامل عن الطبیعة بل في احسن االحوال لوصف دقیق عنھا ، ل

ان اورسیم قد سبق باسكال وبویل فضال عن بعض كبار العلماء في القرن 

  . العشرین في ھذا الشأن



  

  التجریبیة والعقلیة في بدایة القرن السابع عشر 2-2

  التجریب الریاضي عند غالیلو وكبلر 2-2-1 

اعتقد كبلر وغالیلو وھما من مؤسسي العلم الحدیث بما قالھ 

غیر ان  . مل طبقا للنماذج الریاضیة عندما خلق العالمافالطون بان اهللا ع

وجھة نظر الفیلسوف  جوھریا عن اختلفت اختالفاوجھتي نظرھما 

االغریقي الكبیر الذي اعتقد ان المادة كنت عائقا لالنعكاس الحقیقي للمثل 

یعني ان القوانین الریاضیة لعلم الفلك وعلم ( الریاضیة في عالم الظواھر

اعتقد غالیلو  بینما ؛ )  تكن تامة الوضوح  في ذلك العالمالصوتیات لم

 تینوكبلر من الناحیة االخرى، ان اهللا قد ادرك تماما قصده وغایتھ الریاضی

وفي ھذا ،في الكون، وان المادة في نظرھما لم تعیق نشاط اهللا في الخلق 

س  وكان لغالیلو نف9"حیث توجد المادة توجد الھندسة"یقول كبلر  الصدد 

من و  .مھمة في ھذا االمرفضال عن ذلك كانت التجربة في نظرھما  . الراي

رایھم ان الصور الریاضیة موجودة في العقل اما التجربة فھي وحدھا التي 

وھكذا طرح  . بصمتھا  في العالم الماديتركتتقرر ایا من ھذه الصور قد 

  .كبلر وغالیلو ، على العكس من افالطون، التجریب الریاضي

 كانت إذ ،لحظة حاسمة من لحظات تاریخ العلموشكل ھذا التغیر  

 ماھي وات السماةان حركتؤمن حتى وقت كبلر " العلمیة لكنیسةا"  عقیدة

 جمیع البلدان في على الدوام وواعتقد  الجمیع   .اال حركات دائریة منتظمة



طیون صحیح ولقد قبل بھذه العقیدة االفالال ستنباطالاان ھذه العقیدة ھي 

واالرسطیون والمثالیون واالسمانیون وكوبرنیكوس وغالیلو وحتى كبلر 

  كانلفرق الذي، فبعد معرفة كبلر لومع ذلك  .كان مقتنعا تماما بصحتھا

 كوكب المریخ وبین حساب  مراقبةرؤیة  ومقداره ثمانیة  دقائق بین 

ران  بعد صراع سنوات كثیرة ان یتخلى عن عقیدة الدوكان علیھ  ،مداره

لحقائق  وفضل ا.وان یفترض الحركة غیر المتناسقة في مدارات اھلیلجیة

انتصر التجریب الكنسي في عقل  بذلك الراي القدیم وعلى  تمسكھ ب رئیةالم

 اذ كان ھو االنسان الوحید الذي ،كبلر على المذھب العقلي االفالطوني

ان ھذه :اعلن ف.  خالل الفین من السنینسادت للحقائق وھجر تعالیم  أذعن

الدقائق الثمانیة قد عبدت الطریق نحو االصالح الكامل والشامل لعلم 

 New علم الفضاء الجدیدسمى كتابھ، 1609عام في ، ولذلك ، "الفلك

Astronomy  .اال "  للفیلسوف الكبیر "شدیدین تقدیره واحترامھ ال ومع

مال وضرورة  انتقد استاذه افالطون الذي لم  یدرك ان منشأ ك]كبلر[انھ 

 في المثل ] دون اهللا[الصور الریاضیة ھو ارادة اهللا ولیس  كما ارساھا ھو 

  ".انتھك المعتقد بطریقة ما"الریاضیة نفسھا وبذلك فانھ

  التاریخي – التجریب الطبیعي 2-2-2

تعرضت یقینیة صورة العالم التقلیدیة وباالحرى صورة العالم 

قبل ظھور كبلر وغالیلو على مسرح حتى  العقالنیة لبعض الھزات الشدیدة

والتي لم تكن  ، في التاریخ الطبیعي التي تمت االحداث، نتیجة لالكتشافات



 تداللأي باالس[ ا  القدماء منطقیبرھن فحین . مرتبطة  باي نظریة ثوریة

 بسبب حرارتھا  غیر مأھولة بالسكان المناطق االستوائیة  ان]النظري

لبرتغالیین في نھایة القرن الخامس عشر  ان البحارة ا، نجد المحرقة

 فضال عن نصف الكرة ،خط االستواء ووجدوا ھذه المناطق للمیالد عبروا 

لكونھا تمت على  ھذه االكتشافات قد وجھت و. ھولتین بالسكانأ م،الجنوبي

   لطمة،"غیر متعلمین"ن وصناع وادالء، أي ناسین ومھندسیبحارایدي 

كتب  فمثال  b9 . في الفلسفة الطبیعیةفتراضاتھم  وا لتخمینات العلماءقویة 

لقد "  في القرن السادس عشر قائالCamoensالشاعر البرتغالي كامونس

 تجربة  سوى لدیھملیس رایت اشیاء صرح بصحتھا بحارة غیر متعلمین 

 یحتكمون فقط ممن المتعلمون  صرح  بینما اكتسبوھا من سابقیھم غنیة 

وقال " عدم صحة ھذه االشیاء او صعوبة ادراكھاب  ،ینللعلم وللعقل النظری

 بعد ستین 1633  (William Watts)رجل الدین االنجلیزي ویلیام واتس

لقد ناقضت االكتشافات غیر المتوقعة للبحارة اراء الفالسفة : سنة

  ".وافكارھم

 ارسطو واتباعھ فمثال قال  .  مماثلة في علم الفلكمور وحدثت ا

 1572على انھ في عام  ؛وات  أي تغیر ابدا في السما  حدوثبعدم امكانیة

الموجودة في  [Cassiopeia و كاسیوبی منظومة ظھر كوكب جدید في 

وقد  . و الذي رأه الجمیع] منتصف الكرة الشمالي قرب المنطقة القطبیة

فسر البعض  ذلك بانھ ظاھرة في عالم ماتحت القمر ولكن تایكو 



وكان .  فوق القمر  في عالم ما ظاھرةاثبت انھا  Tycho Braheبراھي

ما كان في طریقھ الى مرصده قادما دتایكو قد شاھد الكوكب الول مرة عن

من مختبره والنھ لم یستطع تصدیق عینیھ فقد سأل مساعدیھ ان كانوا 

.  وحتى بعد ذلك لم یتیقنوا الى ان اكد لھم بعض الفالحین رؤیتھ؛راوه ایضا

 الناس غیر المتعلمین ولیس الفلكیین ھم الذین واشار تایكو براھي الى ان

   ومن الواضح عموما ان المتعلمین رأوا فقط10 .رصدوا الظاھرة الجدیدة

  . ماأعتقدوا انھ ممكن

وفیما بعد،انھارت عقیدة ارسطویة أخرى امام الحقائق ونعني 

  ( قال باسكالخصوصوفي ھذا ال. بھا استحالة وجود فضاء فارغ

Pascal ( ان العمال البسطاء قادرون على ان یقنعوا بالخطا اولئك ساخرا

 ھؤالء غیر المتعلمین كانولقد  . 11"فالسفة"الرجال العظام الذین نسمیھم 

اكثر االحداث غیر المتوقعة التي بدت مستحیلة للمتعلمین ، " الذین شھدوا 

وغالبا ". لمستھ ایدیھم تھ اعینھم وماأبما ر" الیمانالناس استعدادا ل

كثیر من المالحظات  "سجالت" ماكانت ھذه العبارة مستخدمة في

خزاف برنارد ال تعھدلقد ". متعلمین"والتجارب التي كتبھا صناع شبھ 

 زواره ]Huguenotوھو كالفیني فرنسي[  Bernard Palissy*بالسي

لمس ورؤیة المتحجرات اكثر عن طریق بان یعلمھم في غضون ساعتین 

  12 . خمسین سنة في كتب الفالسفةمما سیتعلمون من دراسة



 منطقيواصبح البرھان التجریبي االن اكثر اقناعا من الدلیل ال

الفلسفة الجدیدة  ف"  وكان على العقل ان یكیف نفسھ للتجربة ، االستداللي

و تكیف العقل فعال مع ). John Donne"(القت الجمیع االن في الشك 

 Joao de  كاسترو جوا دي انجد  ن وكمثال مبكر عن ذلك التكیف ،التجربة

Castro ]ان وجود البشر في المنطقة لوقی  ]وھو شاعر برتغالي 

 مأھولة ھاالعقل ولكن الناس وجدوالیصدقھ المنطق و ا امر كان االستوائیة

ونظرة  13".یبدو انھ الشي االكثر معقولیة وقبوال  في العالم" بالبشر واالن 

 متأت من إلفتھ لھذا االمر  والتعود علیھ "عقلي امر " انھ  ما المر المرء

في موعظة من مواعظ عید   John Donneدونكما ادرك ذلك جون 

لیس ھناك شي ارساه اهللا خالل مسار  الطبیعة  المتواصل، :"الفصح 

ن  حدث لمرة إوالذي یقع یومیا، إال ویبدو لنا من المعجزات التي تبھرنا 

".  بھ للحدث  یقلل من اعجابنا وتقدیرناغیر ان التكرار  الیومي.... واحدة 

ولكن حدث احیانا ان یسلم الناس  بغیر المعقول  ظاھریا حتى قبل التعود 

 Isaac Beeckman *مثال ذلك ان العالم الھولندي اسحاق بیكمن  و.علیھ

وكان من اوائل المدافعین عن الفلسفة الذریة، استنتج ) 1637 - 1588(

 ان - بضمنھم نفسھ-اقضا الیستطیع أي فردان ھذه الفلسفة تتضمن تن

البد للذرات ان تكون تامة الصالبة فضال عن كونھا  :االمر التاليیفسر 

 ومع ذلك قرر ان یالزم النظریة الذریة النھ اعتقد انھا افضل ؛تامة المرونة

  14 .النظریات الموجودة



كثیرا من العلماء ھیأت الكتشافات او تدل  مثل ھذه الحاالت ان 

لصالح التفسیر العقلي الشامل للكون و لیقنعوا  االدعاءاتللتخلي عن 

 العالقات ،ان امكن،انفسھم بالوصف الریاضي التقریبي الذي یكشف 

 في زماننا ھذا عندما  االمر ثانیة  حدث مثل ھذا و.السببیة بین الظواھر

 االفتراض المتناقض ظاھریا بان االلكترونات Bohr  بور  نیلز عرض

مرة ثانیة عندما قام علماء  ر وتتحرك في مداراتھا دون فقدان الطاقة اوتدو

 دقائق واحیانا  على ھیئةالفیزیاء بتمثیل االلكترونات بنماذج مختلفة فمرة 

  . موجات  على ھیئةاخرى

  نسیس بیكونا التجریب التاریخي الطبیعي عند فر2-2-3

مدافع عن اصبح فرانسیس بیكون في بدایة القرن السابع عشر ال

 باي شي  یذكر ومع انھ لم یساھم . التجریبیة في التاریخ الطبیعي الجدید

 ھ وعی،بسبب كان ذو  تاثیر واسع على العلماء فقدللعلم بمعناه الدقیق، 

مع رفضھ  تلخص موقفھ ، یو . م  بالخاصیة شبھ الوثنیة للعلم القدیماتال

بروفسور بي فرنجتن الستعمال الكتاب المقدس كنص علمي ، كما یقول ال

B.Farrington على خالف مع ارسطو ولكن باتفاق مع الكتاب " االتي ب

 التحیز سببھ وفي راي بیكون ان اصل كل الشر في العلم  ". المقدس

نحن نكرر ونعید اثم آبائنا " .  النتھاك وتدنیس حقیقة الطبیعةالنيالعق

ل ان اجیالھم ارادت اكثر الذین ارادوا ان یتصرفوا مثل اهللا  ب..... االولین

والننا نخلق العوالم ونوجھ الطبیعة ونسیطر علیھا، فنرید االشیاء  . من ذلك



كلھا ان تكون كما تتصورھا حماقاتنا ولیس كما تبدو متفقة مع الحكمة 

واننا بذلك نترك بصمات ....االلھیة او لیس كما ھي موجودة في الواقع

 وعلى اعمال اهللا، بدال من ان تصورنا الخاص وبوضوح على المخلوقات

 فقدنا سیطرتنا ھكذاو". نتمعن فیھا وندرك فیھا جیدا بصمة الخالق نفسھ 

اهللا وان نتبع امالءات عقلنا مثل نرغب ان نكون " على الطبیعة الننا

تشبھ لغة [ بلغة دینیة تقریبا  معاصریھ  یحض  بیكون ثم  ،"الخاص بنا

كبلت ... لفلسفات المنافیة للعقل التيینبذوا تلك ا" ان] الكتاب المقدس

التجربة وانتصرت على اعمال اهللا وان یتواصلوا بتواضع وبتوقیر لكشف 

 ونقد بیكون احیانا عقلیة االغریق واھمالھم  ".كتاب الخلق ونشره

للتجارب وصیاغاتھم الناقصة للنظریات على اساس ضیق جدا من الحقائق 

الظواھر وحده سیجبر عقولنا على وفي رایھ ان االتصال بحقیقة عالم 

 المعرفة عن یبقى عقل االنسان محدودا ،حین  یكتسب :" التواضع والتعقل

 ،  ولكنھ سینسج شبكات واسعة من المعرفة، مخلوقات اهللاعن  و الطبیعة

  ".  جزء صغیر جدا من االشیاء المادیة عن  نفسھ او یكتسبھا عنحین 

ب اوال وقبل كل شي جمع حقائق كثیرة وھذا یعني ان تجدید العلم قد تطل

  .  وبعد ذلك فقط یبدأ بالتنظیر من جدید،وھو مایسمى بالتاریخ الطبیعي

 وارد ویفرض ]الكتاب المقدس والطبیعة[والتمثیل  بین الكتابین

نفسھ بطریقة الیمكن معارضتھا ، فیدعي الدین المسیحي انھ اعتمد 

ظھا المؤمن او التي استقیت من التي الح)الحقیقیة" (التاریخیة"الظواھر 



وكذلك العلم ، وھو تفسیر كتاب المخلوقات، اعتمد الظواھر  . عدولشھود 

في كتاب  اعتقد بیكون ان االنسان الیمكنھ ابدا النفاذ بعیدا جدا ال. ایضا

وكما استبدل . ال في االلوھیة او في العلموكلمة اهللا او في كتاب اعمال اهللا ،

 كلمة بوسیط "ن، حسب رایھ،مفتخرین، تلفیقاتھم الفالسفة المدرسیو

وعبدوا والھوا "، فكذلك في بحثھم للطبیعة ، ھجروا وسیط اعمال اهللا "اهللا

 المسیح واعتقد بیكون ان. الخیاالت المشوھة لعقولھم أو لبعض الكتبة

قد " انك تخطئ النك التعرف الكتاب المقدس والتعرف سلطة اهللا "بقولھ 

  14 .وھما الكتاب المقدس وكتاب المخلوقاتلكتابین اشار ل



   الفلسفة الدیكارتیة2-3

   المذھب االرادي الالھوتي  الدیكارتي2-3-1

ور المذھب       من الغریب ان یعقب انتصار التجریب العقلي حاال ظھ

ع         . العقلي الدیكارتي  ة م وت بعالق م الالھ ي عل ة ف فة االرادی وإذ ترتبط الفلس

ي العل   ة ف فة التجریبی فة  15مالفلس اط الفلس د إرتب ة ، نج (   العقلی

intellectualism  (  ة فة العقالنی ا بالفلس وت غالب ي الالھ  rationalism (ف

م  ) ة،          16 .في العل ارت الالھوتی ورات دیك ل تص ع وتحم ة،   م ھ العلمی  عقالنیت

ال جدال       ى        .  طابع الفلسفة االرادیة ب ق االنسان عل ي خل ارت ف رى دیك وال ی

ورة اهللا،   ھ ان بامكاص ان [ن ي    ]اي االنس ده ف ة اهللا وقص اف غای إكتش

د اهللا    . الطبیعة ا عن وحتى حریة االرادة عند االنسان تختلف تماما عن مثیلتھ

ك عادة      ل ذل ذي یفع . فاالنسان الیستطیع ان یجد ماھو خیر الن الخالق ھو ال

ت االشیاء    ".  دون اخرئاان فكرة الخیر لم تجبر اهللا لیختار شی  "  اذا كان ولم

ة مقب نةمست وول و   ،حس اب التكوین،ھ ول كت ا یق ب م  الن اهللا اراد" حس

یاء  ون   اناالش ي تك ا ھ ا    و.  17"  كم دو لن ي تب دة  الت ائق الخال ى الحق حت

ا مطلق  دال فیھ بة هللا ا،الج ذلك بالنس ون ك ھ  :"  التك یة ثابت ائق الریاض الحق

ا          ات االخرى،ام ل المخلوق ل ك ذي  وراسخة بقوة اهللا وتعتمد كثیرا علیھ مث  ال

ل        ب المشتري او زح ل كوك ل  اهللا مث ا یجع تقلة عن اهللا فانم ا مس ول انھ یق

ول    ". ویخضعھ للقضاء والضرورة   ا الق ل    " قد یمكنن ل ك ان اهللا یستطیع فع

ن                   ھ م ھ  الن اال نفھم ل م ھ الیستطیع عم ول ان ا الق ن الیمكنن شي نفھمھ ولك



ل           ا تص در م درة اهللا  الوقاحة والجراة التفكیر  ان خیالنا یصل الى ق ھ ق  ". الی

اوي        ن تس ة ل ث الثالث ا المثل ان زوای ذلك ف ون ك ا اهللا ان تك اذا ارادھ ف

وھره          ا بج ر ارتباط رورة اكث الزاویتیتن القائمتین وھذه الحقائق لیست بالض

  .اخر" مخلوق"من ارتباطھا باي 

إذ التفیض ( ان الھ دیكارت لیس ھو اب  الكون البیولوجي

وھو  أكثر من كونھ ) ثلما تبعث الشمس اشعتھاالحقائق االزلیة عن اهللا م

اهللا ھو الخالق ذوالسیادة المطلقة الذي ال ].  أي صانع الكون[صانعھ 

-یسمح بوجود طبیعة مستقلة معھ سواء بصورة مثل او بصورة مادة

 فیما یتعلق بصیرورتھ، والعمل یمكن ان وموجده المعمار ھو علة البیت :"

لكن اهللا ھو علة االشیاء المخلوقة من ...... یستمر  بالوجود بدون العلة

وفي میتافیزیقیة  . 18حیث ما یتعلق بصیرورتھا فضال عما  یتعلق بوجودھا

وكان من رأیھ   .  وتقدمھتطور العلم الوضعي دیكارت  تحققت كل شروط 

  ؛للمنھج التجریبي ان مجرى االمور كما حدثت ربما  اعطى  حافزا قویا 

على طریق ال تسدقد سبر غورھا یرادة اهللا التي ال اان تاكیده على و

  .لمذھب العقالنيا

   عقالنیة دیكارت في العلم2-3-2

  طرح لكنھدیكارت من مؤسسي التجریبیة العقالنیة ،لم یكن 

فما ھو سبب ھذه  .  العقالنيتدالل قائم على االس نظاما  كونیاباالحرى

هللا وھبنا عقوال من نوع تدرك والسبب كما یراه  دیكارت ھو  ان ا المفارقة؟



  ان اهللا ان یضعھ في الطبیعة لھو معقول وممكن واذا ادركنا حاالراد اان ما

فان اهللا قد اقامھا واسسھا " واضحة ومتمیزة"حقائقھي الحقائق االولى 

النھ اراد ان تكون زوایا المثلث الثالثة مساویة :"  لتظھر بما ھي

 . ) یعني، المر واضح لنا (لحقیقة ھو ا وبالضرورة للزاویتیتن القائمتین،

 تصور  عجزنا عن واذا   .فطریة  ھي حقائقوالحقائق الجوھریة بعد ذلك

 اصبح العقل البشري، في ھكذاو.  الشي غیر موجود انذلكیعني شي ما، ف

الیمكن ان یكون ھناك فراغ لیس !  ، عصا قیاس حقیقة الوجودلمطافاخر ا

 اللكنھ الیرید وجوده وانا اعرف ذلك الن عقلي الن اهللا الیستطیع خلقھ و

ھو كما( باهللاقیاسھ   یفھم االنسان العالم ال بسبب  .یحتمل وجود الفراغ

ولكن بسبب حقیقة ان اهللا الیرید ان یخدع )   في الفلسفة المدرسیةالحال 

یمكن لالنسان ان :  ومن الناحیة العملیة فالنتیجة  متشابھة .االنسان

ھا علم ب بنفس الطریقة التي طور داللیةبیعیا بطریقة است علما طؤسسی

اهللا أمكنھ خلق االشیاء التي النفھمھا اال انھ واقعا لم ان  معو. الریاضیات

المبادئ االولى لما یكون او لما یمكن ان ان  دیكارت إدعى لذلك  . یفعل ذلك

 بعض بذور الحقیقة الموجودة في"  كون  النجدھا اال فيیكون في ال

  ".ارواحنا بالفطرة

لقد ابتعد دیكارت عن موقفھ االصلي حتى انھ قال الن اهللا ازلي  

فیجب ان یبقى مقدار الحركة في العالم ثابتا ایضا، یعني انھ قد ربط حقیقة 

 law of constancy of)الوجود االلھي بصحة قانون ثبات الزخم



momentum) . ره  المطلق  وعلة ھذا القانون لیس  ارادة اهللا بل جوھ

  . تحولت ارادیة دیكارت الى جبریة، ھذهوبسبب تبني وجھة النظر

 دیكارت سبع قواعد للتصادم وقال ان برھنتھا امر اكید بطثم استن

 ان ىفسنكون مجبرین عل"الریب فیھ  لدرجة انھ اذا اثبتت التجربة العكس

ست ولسوء الحظ، فقد تبین خطأ " . نثق بعقلنا اكثر مما نثق بحواسنا

ومع  ذلك أعلن مبتھجا  في . قواعد عالوة على نسخة القانون االساسي

یملك المرء  "  Principia Philosphiaeاخر كتابھ المبادئ الفلسفیة  

ممكن وجودھا   بان كل االشیاء في الكون إفتراضي یقیناكثر من مجرد 

لنار وحتى انھ زعم بانھ استدل على الماء والھواء وا". اثبتنا ھناحسبما 

وبالطبع . والمعادن واالجسام الصغیرة االخرى من بذور الحقیقة الفطریة

والذي لم   cosmogony   كون عجیب ]علم[عبارة عن  النتیجة كانت 

والتي تفاخر بھا  (كونوالخاصیة الریاضیة لل.   قیمة علمیة حقیقةیمتلك اي

یقتھ ، بطر]اي وجود الكون[ه كامنة وموجودة  في مبحث وجود) كثیرا

عالقات ال في  وموثوق في وصف ت  وبنماذجھ الھندسیة، ولیسداللیةاالست

وقد تداعت نظریاتھ حاال امام . الصیغ الریاضیةواسطة  ب المتداخلة لحقائقا

  .جنز ونیوتنینقد ھو

جنز خطأ دیكارت في افتراضھ ان العقل یدرك بوضوح یاكد ھو

البرانش أدرك  اخیرا ان وحتى  م.  وسھولة النظریات االساسیة للمیكانیك

ربط دیكارت لقانون ثبات مقدار الحركة بثباتیة وازلیة اهللا قد عطل حریة 



 قدوفي راي ھذا القس الخطیب فھذا القانون ھو اختیار اهللا المحض و . اهللا

طة نوع  من االلھام یعني التحقق منھ امن صحتھ  بوسفقط تاكد ن

  19.تجریبیا



  

  ارت معارضة التجریبین لدیك2-4

تبین ان الحقیقة یین ح النیةالدعاءات العقاسس ا نقد ال  لطای

 عقلي   امرما اعتقدناه ، في فترة معینة ،بانھمع نسجم تماما ت ال  الفیزیاویة

منافاتھا   ل– ھاعقالنیة الحقیقة او حتى سخفال   ب ایضا راقرال احین و 

افذ لحقیقة وتوصل  لھذا الفھم الن . 20 )جزء من الحقیقةلاو (للعقل

روبرت ھوك و  بویل - االنجلیز والعلماء باسكال  كل من الدیكارتیة 

فھجر ھؤالء المفكرون كل الحجج االفالطونیة عن القیمة . ونیوتن

 فیما  داللياست للریاضیات وعن كل تامل ontological valueالوجودیة 

  . في الطبیعةالسائدةین الریاضیة نیتعلق باي من القوا

  سكال با2-4-1

 رفض دیكارت الفراغ لصعوبة فھم بعض الظواھر حین

 نعرفالفیزیاویة، رد باسكال بحجة معاكسة قائال انھ من الممكن تماما ان 

اننا النحكم على حقیقة االشیاء من خالل قدرة "  .شي ما دون فھم طبیعتھ

طالما النستطیع ان نبرھن ونثبت وجود مادة ما في فضاء   . 21"فھمنا لھا

وفي راي باسكال انھ   . 22  لنابالنسبة فارغ یبقى ھذا الفضاء لي ، فتورش

  الحقیقة دائما ؛ فقد یصعب االعتقاد بامتالكلمرض طبیعي في االنسان 

علینا ادراك ان الضوء یجتاز وینفذ خالل الفضاء الفارغ غیر ان  ھذا 

  الیعطي الفالسفة حقا بان یقدموا  العلل الخیالیة الجل ان  نستوعب



 . 23"یقینلكي یشبعوا غرورھم بتدمیر الحقیقة وال"  :الطبیعة وندركھا

  .یجب قبول االشیاء حسبما راق للرب ان یخلقھا ،  العلم مجال فيالنھ ، 

لقد تعرض باسكال ایضا لقضیة قیاس یقینیة العالم الطبیعي 

  اهللاشاءفي الدین نحن ملزمون لقبول الطریقة التي  . بیقینیة الوحي الدیني

بواسطة یسوع المسیح الذي بدونھ ماكان ممكنا " یعني ، یتجلى بھا ان 

وقد الیتوافق  ھذا مع  االفكار المتغطرسة عن ".  مع اهللاأي صلةتحقیق 

مثل ھذا الكائن  أكیف یتجر" الرب  التي اتى بھا  العقل البشري ولكن

ى الواطئ ان ینتحل الحق بان یضع هللا الحدود التي یفرضھا عقلھ عل

)  او رفضھ ( وكان باسكال یرى  ان الوحي االلھي یجب قبولھ  . 24؟"نفسھ

نفس یؤكد مستعمال و، شك فیھ النھ ببساطة لیس امرا عقلیا الالیجب ولكن 

والیھم ان كانت موافقة ام  في العلم  واقعیةال قبول الحقائق وجوبالتعلیل  

بالرغم من فصلھ  وحملت  طریقتھ العلمیة،.   لتوقعات العقلغیر موافقة

 .الالھوت، بصمات ایمانھ الدیني بوضوحبین المنھجي الدقیق بین العلم و

إذ ان اساس كلتا :   العلمي والدیني-وتبنى موقفا تجریبیا من كلتا البحثین

. هأ ورھ المرءوما لمس) لي او لالخرین (التجربةالبحثین  ھو ماكشفتھ  

ة لھا قوة اقناع اكثر مما للعقل ویقول باسكال ، في الفیزیاء  نجد التجرب

الیدرك وبالنتیجة .  المرءا المعلم الحقیقي الذي یجب ان یتبعھيوالتجارب ھ

  . بوضوح تاملفیزیاء ا العقل 



 بادئ للما وجلیا واضحاانكر باسكال امتالك االنسان فھم

 خطورةمعتقدا  الفضاء او الجاذبیة  اواالساسیة في الفیزیاء مثل المادة

المرء ان یفسر كل شي بمساعدة المبادئ بامكان ان القول ب فتراضالا

قد ، فبساطتھا ھذه المبادئ ویرى وضوح  دیكارت كان  إذو . العلمیة

اكد  . اساسیة البد منھا غیر انھا غامضة ]اي المبادئ [باسكالاعتبرھا 

 ولكنھ ،االدعاءاتمثل ھذه الناس سیسقط  فالعقل مدركاباسكال انھ لو كان 

ومع ذلك كان باسكال عقالنیا  .  العقل  ابدا عن تعقب االفقبتخلي ن  لم یؤم

كان  ". اذ تكمن  كرامتنا في التفكیر"النھ اعتبر العقل اثمن ھدیة لالنسان 

نقده موجھا نحو التفكیر النظري ولیس نحو التفكیر  النقدي وشعر ان 

 خارج تقع اء الخطوة النھائیة في طریق العقل ھي اقراره بان النھایة االشی

  25 .نطاق العقل ووراء متناولھ

   بویل2-4-2

شن الفیزیاویون االنجلیز، في نفس الوقت تقریبا، ھجوما مشابھا 

كان امام اعضاء الجمعیة الملكیة .  لیس بنفس الحدة  ولكن على العقالنیة

 فیھ جزء كبیر من تاه التي تضلیل امثلة قاتلة كثیرة من االخطاء وال" 

 أبدوترة طویلة النھم اعتمدوا على قوة العقل البشري وحده، البشریة لف

 االن لتصحیح كل ھذ الفرضیات باالعتماد على الحواس أعضاء الجمعیة

 معتبرین انفسھم  وھؤالء االعضاء ). Robert Hookeروبرت ھووك(

لم   نیوتن   انمع، نیوتن  من اتباع وحتى بیكون  فرانسیس  اتباعمن 



حسب مایقول ھنري قد اتبعوا ، اھلھ للریاضیات بیكون في تجیؤید

طریقة "- الطریقة البكونیة الحقیقیةHenry Pembertonبمبرتون

وحسب ما یقول روبرت  ". ، التي قام علیھا كل العلمinductionقراءاالست

 اللمس والبصر ثم لیتواصل حواسعلى العلم ان یبدأ باستخدام " ھووك 

 االخرین  ناشدو ". لھذه الحواسود ثانیة بعد ذلك باستعمال العقل وان یع

انھا علم الیمكن ابطالھ ودحضھ بل ھي "  البسیطةتامالتھ "ان الیعتبروا 

  .محض تخمینات غیر حقیقیة

ك ،  واتخذ  بویل الذي كان عملھ شدید الصلة لفترة بعمل ھو

الفلسفة " عن  ایضا كونھ  مدافع قويمعو. قف المتشككونفس الم

 المر ھواعتبر ان .ال انھ اكد وبقوة الصفة التجریبیة للعلما" المیكانیكیة

.  ان نتخلى عن النظریات المعقولة عندما  تتعارض التجارب معھامعقول 

تسلب من العلم كل خواص   ممكنة الوجودالطبیعةكون ان وفي رایھ 

وادرك بویل على . الضرورة المنطقیة الن اهللا ارسى بحریة قوانین الطبیعة

 افترض انھ عرف مدى حدود ماوص ان دیكارت قد اخطأ عندوجھ الخص

 بدیھیةثباتیة اهللا بصورة دقیقة لدرجة انھ یمكنھ ان یجعلھا ویصوغھا حجة 

الوحید الذي كان بامكانھ استعمالھ   الیقینو. لقانونھ في حفظ الحركة

 الیجب ان .-أي ضد الحجة-ھاالتجربة لیست ضدلصالحھ في حجتھ ھو ان 

اشار . ان ماذا یستطیع اهللا ان یعملھ ولكن ماذا عمل اهللا حقایسأل االنس

 الوحیدة للفلسفة -االستثنائیة- انھ الیمكن اثبات الحقیقةوضوحبویل ب



انھا مقبولة النھا قربت الظواھر المتفرقة المتباعدة وجعلتھا : المیكانیكیة

  .مرتبطة بعالقة متامسكة

ح االمبادئ ان بویل لم یرى ان العقل یدرك بوضووواضح 

وعلى .  االساسیة حتى لفلسفتھ المیكانیكیة، بمعنى انھا غیر مفھومة للعقل

  .خالف دیكارت، لم یؤمن بان العقل البشري متكیف تماما مع نظام الخلق

ورأى ان افكارنا عن الفضاء و المادة والذرات  على سبیل المثال، تؤدي 

عریفات مقنعة لھذه بنا الى سذاجات وبذلك لسنا قادرین على اعطاء ت

 من بویل ان وجدومع ذلك یمكن للفیزیائي ان یتعامل معھا و . المفاھیم

الفیلسوف بین النظري وذي یستخدم االستدالل الفروقات بین الفیلسوف ال

  .االخیر  في استعمال حتى المفاھیم التي الیفھمھا تمامارغبة التجریبي ھى 

اء انفسھم بمناقشة  شغل بعض كبار العلم وفي عصرنا ھذا ایضا

 العلم يمؤسس وبحث االسس واالصول وتوصلوا لنفس طریقة تفكیر

فقط یقروھا  في الختام انھم ، مدركین باسكال وبویل ونیوتن:الحدیث

  . ویؤكدوھا

واعتبر بویل العلم خیر مدرسة للدین واشار الى ان كلتا العلم 

أي العلم [تمادھما فضال عن اعوالدین معتمدان على مبادى الیدركھا  العقل 

ویجد . مقنعة عقالنیا ھي اكثر مما " تاریخیا" على حقائق مقنعة ]والدین 

العالم في الطبیعة الكثیر مما الیفھمھ تماما ولذلك لدیھ استعداد خاص لقبول 

 -"الفیلسوف المدرسي"االشیاء التي تبدو خارج نطاق تصدیق واعتقاد 



طابق مع تالشیاء وان اي شي الیوھو االنسان الذي یعتقد انھ یفھم كل ا

لیتعلم حتى من غیر مستعد والعالم . فلسفتھ الیمكن ان یكون حقیقیا

المتعلمین تماما مثل ما كان ممكنا معرفة التاریخ الطبیعي المریكا عن 

طریق احد اصحاب كولومبس اكثر مما عن طریق مئات المتعلمین لذلك 

ر عن  اهللا من ھؤالء الرجال یصدق ایضا ان بامكان المرء ان یعرف الكثی

معھ الموجود في "غیر المتعلمین، والحواریین، الذین ھم على اتصال وثیق

   26 .اكثر مما یتعلم عن طریق الفالسفة " قلب االب

العلم التجریبي نصیر الدین وحلیفھ وحتى انھ ان  بویل رأيومن 

الخصومة وتظھر . یقود الدین بالرغم من الفصل المنھجي الموجود بینھما

ملیة و بین الدین المرتبط بالعلم الحقیقي أوالعداوة فقط بین المیتافیزیقیا الت

كثیرا "  المسیحي عالمال" لقد اھتم بویل خصوصا في كتابھ. من جھة اخرى

 الدین [والن كلتیھما.   بین العلم والدین]المتقابالت[لموضوع المتوازیات

دركا كالھما ان عقلنا وفكرنا اف" االفكار الفطریة"  نحوالیمیالن  ]والعلم

المحدود یستطیع ان یصوغ نظریات صحیحة بمساعدة النماذج المعروضة 

وبھذه الطریقة فقط نستطیع ان نعرف ان اراء " اعمال االلھ واحكامھ "في 

  27.ن ا كلتا القضیتین خاطئتفياالبن القدیم 

  

  

  



   نیوتن2-4-3

  التجریبي والتجارب  لدمج المذھبهواخیرا بذل اسحاق نیوتن جھد

  بالطریقة الریاضیة وفي مقدمة كتابھ االصول الریاضیة للفلسفة ةالبیكونی

 )Philosophiae Naturalis principia mathematica(الطبیعیة

اقدم ھذا العمل "  كشف عن استخدامھ للمذھب  التجریبي قائال1687

 -ذه االصولكمن في ھی الفلسفة معنىكأصول ریاضیة للفلسفة الن كامل 

 من ھذه القوى وبالتاليبدء من ظواھر الحركات لتقصي قوى الطبیعة 

 وكان لتجریب نیوتن اساسا الھوتیا مثلما كان". الثبات الظواھر االخرى

وتوضحت الخاصیة .  تجریب بیكون  وباسكال وھوك وبویلالحال علیھ في

ة الثانیة من  للطبعCotes كوتساالرادیة الفكاره في المقدمة  التي كتبھا 

ماكان لھذا العالم اال ان ینشأ من االرادة الحرة .. بدون شك" كتابھ االصول 

نسمیھ بقوانین الطبیعة التي )  ما(قد تدفق .... من ھذا الینبوع... الكاملة هللا

  ادنىالتصمیم الحكیم ولكن لیس ویظھر فیھا اثار كثیرة لمعظم االبتكار

نلتمس ھذه القوانین  ونطلبھا من لذلك یجب ان ال.  لضرورة من اشبح

 قوة بأان من یتجر. االفتراضات  بل علینا تعلمھا من المالحظات والتجارب

 انھ یستطیع ان یجد المبادى الحقیقیة للفیزیاء وقوانین االشیاء  معتقدا

الطبیعیة بقوة عقلھ فقط وبقوة  النور الداخلي للعقل ، فھو بذلك اما یفترض 

ھ الضرورة وبنفس الضرورة یتبع القوانین التي  ان العلم قد اوجدت

 وھو -یفترضھا؛ او، اذا كانت ارادة اهللا ھي التي انشات نظام الطبیعة فانھ



  ". یستطیع ان یخبرنا ماكان ھو االفضل واالوفق لعملھ-البائس التعیس

  . والھجوم الثاني ضد دیكارت   ضد االغریق موجھا وكان الھجوم االول

 كما فعل دیكارت في – مطلقا بشمولیة نظامھ نیوتنولم یدع 

ومع ذلك . م یعتبر الجاذبیة ھي العلة الشاملة في الفیزیاءلذلك ل ،فلسفتھ

اضفوا صفة االطالقیة لیس على نتائجھ ف اتباعھ للتعمیم بالاستحقاق مال

 یشبھ  Cowleyنجد الشاعر كولي. فحسب بل على تخمیناتھ االستنتاجیة

الرض الموعودة وشبھ نیوتن بیوشع الذي ل شارابیكون بموسى الذي 

لكن و". فالنور عم الكل"  اعلن انھ بسبب نیوتن الفاتیكان دخلھا وحتى بابا

  عمره محددات فھمھ قائالاواخرنیوتن نفسھ كان متواضعا عندما ادرك في 

 ھواعرف انني مجرد طفل  یلفبالنسبة لي ، اما الاعلم  كیف ابدو للعالم  "

نعومة االكثر  نفسي احیانا باكتشاف الحصى مسلیالبحر على شاطئ ا

 من الحصى العادي  او المحار االكثر رقة بینما یمتد امامي  واالكثر صقال

  ".محیط الحقیقة الكبرى بكل اسراره

لن یبدو غریبا ان یعتبر انصار الفلسفة التجریبیة الجدیدة او 

 حقیقة كونھم ، في  معنینتدی معلماءالفلسفة المیكانیكیة  الجدیدة انفسھم 

 الفلسفة اتباعوقد اتھمھم . موجة  بیكون، مؤیدین لفصل العلم عن الالھوت

المدرسیة القدیمة بتشویھ الدین وادخال اصول مادیة بدال من المبادئ 

واعلنوا ان .  مثل  الصورة والجوھر والمثل والقصدالمقبولة الروحیة 

النھم حرروا  ا ھو بمثابة تنصیره الصیغة العلمانیة على العلم انمءاضفا



 الظالمة عباءلفالسفة ومن االلالعلم من السلطة البشریة لرجال الدین و

و حدث ھذا النھم . الشباحھ واصنامھ القدیمة المسماة المثل والصور

اطاعوا كتاب المخلوقات الذي كتبھ الرب نفسھ حسب مایؤمنون بذلك ایمانا 

الخاصیة اكدوا   و ممكنة الوجودبیعة  الطكونوعندما اكدوا   . اكیدا

 مفاھیم الكتاب بینوا بذلكقد انھم  ف،غیر التامة للعلم الطبیعي دائما الناقصة

اقتنعوا ان عدم االستشھاد بنصوص من الكتاب المقدس ھو ما  و .المقدس

كانت  ذاا: وعبر بویل عن وجھة نظرھم عندما قال . جعل علمھم حرا فعال

 الصقرعبء ریش بھ ی شبي على العقل فھءكل عبالحقائق المكتشفة تش

فیفتتح  یساعده على التحلیق  بدال من اعاقة طیرانھ بسبب وزنھ ،الذي ، 

  .ھریش افاقا اكبر مما یستطیع فعلھ بدون وجود



  

   مراجعة الفصل الثاني2-4-4

 قادت الى  بالرجوع لما عرضناه نجد ان المناظرة المنھجیة في العلم

 العقلي على الفلسفة العقالنیة ووجد التجریب العقلي في انتصار التجریب

وادركت الفلسفة التجریبیة العقلیة ان . علم الالھوت االرادي سندا لھ

 في الطبیعة ولكن سقااالنسان باعتباره صورة للرب یمكنھ ان یجد ترتیبا ون

 لخصلقد   .علیھ ان یقبل الحقیقة حتى عندما التبدو معقولة لھ

 االختالف بین  ھذا) سكرتیر االكادیمیة العلمیة( Fontenelleفونتیلیھ

 نظر نیوتن من جھھ اخرى عندما وجھةوجھة نظر دیكارت من جھة وبین 

ه بینما االخر قد أاحدھما  قد بدأ مما فھمھ بوضوح لكي یجد علل مارقال ان 

  .بدأ مما راه لكي یجد العلل سواء كانت واضحة ام غامضة

اصري العلم الحدیث التناظر بین مبادئھم وقد ادرك كثیر من من

نسیس بیكون الى ھذا ااشار فروقد  ،افكارھم المنھجیة العلمیةبین الدینیة و

 اوال ان نكون مثل البد علم معول علیھ،ل لكي نصل قال انھناظر عندما تال

 نفس الشي عندما اشار ان  من  Sprat*طفل صغیر؛ وقد قال سبرات

 وفي القرن . كالھما في افكارھماالعالم ان یرتابخصائص  كل من الكاھن وا

"  قالحینT.H.Huxleyالتاسع عشر كرر ھذه المسألة  الغنوصي ھكسلي 

 بطریقة جدیة ومركزة الحقیقة العظمى الكامنة في علم یبدو لي ان العلم ی

كن امام الحقیقة مثل : المفھوم المسیحي عن االستسالم الكلي الرادة الرب



 مصاغة سلفا، و ]فكرة[مھیأ واستعد للتخلي عن اي نظریةطفل صغیر، كن 

  28 . او انك التتعلم شیئاالیھا بتواضع اتبع الطبیعة الیة متاھات تقودك
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  الفصل الثالث

  الطبیعة والفن



  

  التباین بین الفن والطبیعة3-1

   الفن الیساوي الطبیعة3-1-1

عدة امور  على بمعناھا االصلي )  الفن (Techne كلمة دلت

منھا صیاغة القوانین فضال عن المھارة في القیاس والحساب ورسم 

 ]ولوجیاالتكن[التقنیةعلى اننا سنركز ھنا على .  الخبزاعة صن والمناظر

بمفھومھا الحدیث التي تعني العلم التطبیقي للطبیعة باعتبارھا تحقق 

وفي ھذا السیاق .  خدمة االنسانمن اجلالسیطرة والسیادة على الطبیعة 

ھل العامل الحرفي قادر على ان یقوم بما : واجھت اسالفنا ثالثة مشاكل

لطبیعة؟ تقوم بھ الطبیعة؟ وھل مسموح لھ ان یحاول ویجرب ماتفعلھ ا

 ھل یجب على الفیلسوف والعالم مللصناع ا) التقنیة(واخیرا ھل یترك الفن

ھل  :ان یشغلوا انفسھم باالمر؟ بمعنى اخر كان السؤال على الوجھ االتي

 ان یسیطر علیھا او سوف  یستطیع العالم الطبیعي ان یقلد الطبیعة او یجب

 .یقلدھا ویسیطر علیھا

 االخالق تياساسا بمشكل) التقنیة (ارتبطت مشكلة الطبیعة والفن

فما كانت الطبیعة تمثل لبعض الفالسفة االغریق اكثر من كونھا . والقوانین

 )  (tyche او المصادفة) (anakeالتي تحركھا الضرورة العمیاء العناصر

 والدین  )   ( nomosلقانون ل موازنة  ضرورة الطبیعة ھذه جعلواوقد 

  بعد انضجلم تفي طور النمو ومؤسستین   مجردكانا بنظرھما اللذین 



ھي   ھذه كانتو .  ھوى االنسان والزمان والمكان  علىان تعتمدو

 . دونھا فھي ولذلك ھاالتي تناقض الطبیعة وتخالف" الفنون"

شدة لمثل ھذه االفكار والمفاھیم غیر ب ا افالطون، معارضغیروقد 

ما الطبیعة الحقیقیة وھما  ان القانون والتقنیة ھمؤكدا ترتیب السلیمة، ال

روح العالم التي توجھ ) فن(لتقنیة فالعالم المرئي ھو ناتج. اصل كل االشیاء

م یمثال   لین واللذ1 للتقنیة وللوجوسالخاضعة العناصر الصماء 

  .]أي التقنیة واللوجوس لیسا ھما الطبیعة[دقیق الاھابمعن" لطبیعةا"

التاكید على  تحول  جالینوس وفالسفة مثالیین اخرین كارسطوونجد عند 

القانون  القانون االخالقي و مجالمفھوم الطبیعة كصانع حرفي ، من

فقد قارنوا لوجوس العالم بصانع حرفي ما  . الفیزیاء مجال السیاسي الى 

 ]تـالیھ[ یعني انھم اعتقدوا ان ؛نجاربورسام ب وخزافب وطباخبوبمعمار و

ة الفن او التقنیة ھذه التعني ان التقنیة على ان اسبقی .  مخططاذتنفالطبیعة 

استعارة فكرة  فمع  :البشریة   تتفوق على تقنیة الطبیعة  بل على العكس

 اعتبروا صورة أال انھم  من صورة الصانع البشري،الصانع الحرفي

 الن .ةالطبیعالصانع البشري لیست سوى ظل باھت للصانع الكبیر، یعني 

 اما " كما قال ارسطو  قسمانلفنون  البشریةاو". التقنیة تقلد الطبیعة"

 او، )كما في الزراعة( االشیاء باحسن مما تستطیع الطبیعة فعلھتنتج انھا 

 فكرة  الفنون نجد شیوع و. 2)كما في الغزل والنسج( انھا تقلد الطبیعة

العصور  شعراء  استمدت اصلھا من تقلید الطبیعة بینالتي ]التقنیات[



 قال دیموقریطس ان العنكبوت علمنا الغزل  والحیاكة  . وفالسفتھاالغابرة

عتقد لوقریطس ان الشمس الھمتنا فن الطبخ وأ ؛ومن السنونو تعلمنا البناء

لسماوات لصنع المكائن كما یقول ا  لدوراتبینما قادتنا مراقبتنا

 . *فیتروفیوس

 نمظھرا ،خصوصا مفھوم ارسطو، للمفھوم القدیم عن الطبیعة و

 بعض التشابھ مع لمظھر العقالني وحده؛ وكان ل 3  معاحیوي  و عقالني

  والطبیعة  یعمالن وفقا  للوجوسحرفي الن كلتا الحرفیین نشاط ال

 مبدأ  فقطالشیاء الطبیعیة فتمتلك االمظھر الحیوي  اما من ناحیة .وللمخطط

اي [ حدود نفسھامال وجودھا او صورتھا ضمنتك نحو إحركتھا ونموھا

بینما تكتسب االشیاء االمصنوعة  صورتھا ] اء الطبیعیةمجال االشی

بالتكاثر وھذا یعني ان االشیاء الطبیعیة تنشا . وحركاتھا من علة خارجیة

 لتخلیقباوالتوالد من شي مماثل بینما تنشأ االشیاء الحرفیة وتظھر 

 شیشرون حین قال الیستطیع أي من الفن او أي من الصانع و. االبداعبو

ھذا ب، فقد عبر عن راي القدماء یساوي مھارة الطبیعة بالتقلید ان الحرفي

  4.خصوصال

  الشرعیة منافسة الطبیعة 3-1-2

 فالشعراء ،منافسة الفن للطبیعةاستحالة اذا كان الفالسفة یرون 

 انھ اذا كانت ت، قائلینممنوعاال ومن المحرمات ه اعتبرویینوالالھوت

یدعي حینما   باالمتیازات االلھیةذاك  إذ فاالنسان یطالبالطبیعة كائن الھي 



 مثل ھذا الفعل تعدیا وانتھاكا لحدود المملكة یعني و . اداء عمل الطبیعة

نتھك نظام العالم یلنفسھا وس) او القدر او الھ ما ( التي احتفظت بھا الطبیعة

، االلھة عقابا لمن یتدخل ویقتحم ھذه المملكةتنتقم وس). moira(االزلي

 سید السماوات عقوبة  عاقبھالنار من االلھة مثیوس سرق برووحین

، )الوقح والالالھي( سالمونیوس مثلما عوقبالذي ارتكبھ  تتناسب والجرم

 لھاال"ومضات برق   الذي صعقتھ  بتلك الصفة، سماه فوجیلما  حسب

  ."البرق"، عندما حاول ان یحاكي الرعد و" لقويا

لحرفي اقل قدرا من الشيء ایعتبر وجھة االخالقیة ال وحتى من 

 الذي عاش فیھالطبیعي وھذا ما اكدتھ القصص التي تناولت العصر الذھبي 

 وجود خلت من   حیاة بسیطة  سینیكاقالوكما بال اسراف مقتصدا االنسان 

س حتى طریق نجارین وحائكین او كما اعتقد لوومعماریین : المھنیین 

  .بدون زراعة حینما كان الجمیع اصحاء وقانعین

تأثیر الفصل  بین الفن والطبیعة على المیكانیك   3-1-3

  والكیمیاء

 في  على اشدهالفنبین بین الطبیعة وظھر التضاد والتاقض 

 الكیمیاء قد حكم سلفا بالفشل على  مجالففي . المیكانیك والكیمیاءمجالي 

أي جھد مبذول لصنع شي ما مساوي لالنتاج الطبیعي الن االنسان یستطیع  

 یختلق ویخترع االنسان فقط بینما یستطیع في احسن االحوال ان دیولان 

وبدى ان المیكانیك یناقض . اصطناعیةاشیاء اخرى باعطاءھا صورا 



كلمتي ؛ فالطبیعة ایضا كما نرى مثال في قیام قوى قلیلة برفع احمال ثقیلة 

mechane & machina یضا أأداة وقد استعملتا للداللة  و  تعنیان الة

 ھم كانوا یسمونان)  ق مالقرن الثالث(Pappus*كتب بابوس. لبراعةعلى ا

الحركة  وباالتضغط الھواء باجھزة المیكانیكین الذین یشغلون انفسھم 

لمیكانیك  ان لاعتقدم ؛) thaumatourgoi( عمال العجائب باسمالذاتیة 

  ارتباطات بالسحر سعیا  ،اذ یحاول ظاھریا خداعھا،لطبیعة ل بمعارضتھ

اقدم مخطوط في  ویتبین ھذا. ء اخضاع الطبیعة والسیطرة علیھاورا

جھزة التقطیر وكذلك صیغ رسومات الإذ احتوى  ، وصلناكیمیاوي

  . التي تمثل دورة الطبیعةواالفعىاستحضار  االجسام السماویة 

الفن متداوال بین وظل المفھوم القدیم عن العالقة بین الطبیعة و

الكیمیاویون وحدھم بتخطي وتجاوز تلك  زعم إذ،حتى العصور الوسطى 

كتب یان . العالقة بحیث یمكنھم تغییر نوع كالرصاص الى نوع اخر كالذھب

تصنع الذھب من ..... الكیمیاء فن حقیقي" jean de Meung دي مونج

شي قادر اي ان على اساس  ھذه )التقنیة(  فكرة الفنورفضت ". الفضة

 یمكن  فال  علیھ و- ئ ما  مشابھ لنفسھ ینتج شی ھو وحده الذيعلى التكاثر

  وال جوھره او روحھ ، ان تنتج  صورة الذھباوصورة  الرصاص ، ل

  . فما تعجز عنھ الطبیعة الیستطیع الفن عملھ؛ حصانیلدالحمار یمكنھ ان 

ولقد ھاجم المطران تمبیر السلطة  المطلقة للصور االزلیة 

ومما   5.خلق صور جدیدةلى ع الرب عدم قدرة مباشرة عندما أدان فكرة 



 ھو ایمان  الراسخة في االذھانزاد في إضعاف وتفكیك عقیدة الصور

 وكذلك الصور التي تحدد -االسمانیین في القرن الرابع عشر بان  االنواع

 ھي واسماء لمجامیع من االفراد المتشابھ و ماھي سوى تجریدات-االنواع

قلت اھمیة وبالنتیجة ].  االفراداي[  فعليال الوجود االشیاء الوحیدة ذات 

  .االصطناعیةبین الصور التمییز والتفریق بین الصور الطبیعیة و

 *عقیدة المتسامحینوتوضح ھذا االتجاه المعادي لالرسطویة في 

 نسب استعمال ب ھ یمكن یقول االسماني ھاینریش فون النكنشتاین اناذ 

وتوقع ان . ورا جدیدة انتاج ص  مختلفة ومعامالت اخرى  من نفس المواد 

الرب مستمر في خلق انواع جدیدة في المستقبل واذا لم یكن الرب مقیدا 

 صورة اي-بالصور االزلیة المسبقة الوجود، فیصح نفس القول عن صورتھ

عدد الالنھائیة والنسب ال ھذه  في ھيحقا ؛ لكن المشكلة االنسانالرب وھو

لمستحیل ان نعثر على خلط ھذه النھائي من المعامالت الممكنة لذا من اال

ومن الناحیة المبدئیة . مثال النتاج الذھب بدقة النسب والمعامالت المطلوبة 

بطریقة صناعیة وإن كان ذلك صعبا " طبیعیة"یمكن صنع او انتاج مادة 

 النظریة الذریة التي رفضت تماما الصور  تقودنا وبالطبع. عملیا 

 كما ادرك ذلك بوضوح بعض نفس ھذه االستنتاجاتالى الجوھریة 

  .االسمانیین كاورسیم مثال

 ان تقلیدھم للطبیعة ھو قائلینلقد سلك الكیمیاویون تفسیرا اخرا 

 لكنھم  . ن الذھب الطبیعيمیمكن تمییز الذھب االصطناعي  الإذ  تامتقلید 



 انھم بل التقنیة یساوي ماتنتجھ الطبیعة استخدام ان تخلیقھم بیدعوالم 

 واستمروا بالقول  6.لفن التي ذكرھا ارسطواحرى لطریقة اشاروا باال

في فقط  وتعینھا د الطبیعةاع ان الطرق الصناعیة للكیمیائین تسمؤكدین 

 الذي یكون قد انجزت الطبیعة منھ جزءا لبلوغ ھاتصمیم  انجازاكمال 

 سنة 1000فبینما تحتاج الطبیعة التمام تلك العملیة الى . الصورة التامة

والمعنى الضمني في  . الفن یعجل اتمامھا في غضون بضع اسابیعنجد ان

 اعتبر الرصاص لذلكھذا التفسیر ھو عدم وجود التحول الفعلي للصور 

على انھ صنف ناقص من المعدن الذي  اظھر صورتھ الكاملة على ھیئة 

 في القرن الثالث عشر Geberربوقد ذھب بعض الكیمیائین مثل جی. ذھب

بین وبوضوح ان ف ؛ نحو النظریة الذریة للمادةمیال ا وابدى الى ابعد من ھذ

متعلق غیر [الفرق بین الذھب والرصاص ھو فرق عرضي طارئ 

، اذ ان تحول االخیر الى ذھب یكمن في تغیر نسب الذرات وفي ]بالجوھر

ان االنواع الطبیعیة لیست ثابتة فعندما تتحول قائال إزالة الشوائب واضاف 

 من الوقاحة اذن  فلماذا  . وجود تحول للنوع ھذا فیعني الى ذبابةیرقة

  7مساعدة الطبیعة في تحویل الرصاص الى ذھب؟

لم یقتصر تحدي االسمانیین على االستغالل المزعوم النتاج 

ادى تطبیق نظریة الزخم و. الصور بل تعداه الى امتیازات الطبیعة االخرى

وھي (قذف االجسام  و)وھي حركة طبیعیة(على كل من سقوط االجسام 

منھا ، الى الغاء الفرق االساسي بین الحركات الطبیعیة )حركة غیر طبیعیة



وغیر الطبیعیة الى درجة  اعتبار حركة دوران الرحى مشابھة لحركة 

  .واتدوران السما

   Paracelsusسلسوس   ابار 4 -3-1

 Theophrastus *سلسوسابار لقد ساھم ثیوفراستس

Paracelsus )1493-1541 ( بین كثیرا في الغاء الحد الفاصل بین الفن و

 في الطرق موجودة  كل الطرق االصطناعیة  اسس انموضحا الطبیعة 

وبذلك اكد دور الفن كمتمم ومساعد للطبیعة وعرض امثلة من  الطبیعیة

میدان الزراعة فضال عن میدان عمل بعض الحرفیین كالخبازین والنجارین 

قبل كل شي الكیمیائي نموذجا لھ وھنا ) لسوسبراس(اختارو. واالسكافیین

جانب الناس الذین یحاولون، كما ل للمرة االولى ینحاز رجل اكادیمي اربم

كان ینظر الیھم الفالسفة المدرسیون، لعمل ماال یمكن عملھ، لعمل ما ال 

یجب عملھ عالوة على كون ھذا العمل یحط من قدر العالم 

 معن انفسھم ووقد ادعى الكیمیاوی. لقاالحقیقي  ان یفعلھ مط)الفیلسوف(

وقد دعوا .  ایضا وھو فلسفة"علم"كل ھذه االعتراضات ان فنھم ھو 

وساندھم وشجعھم باراسلوس قائال   ."فالسفة النار" انفسھم بفخر وجراة

 في التقطیر او في  طرق الحدید او في   منھا ان النار سواء المستخدمة

 یستخدمھا كل من الطبیعة والفن النجاز الطبخ ھي الوسیلة السامیة التي

  .اعمالھما

  



  الفن یتخطى الطبیعة 3-1-5

 السحر وحده  بامكاناناالعتقاد الشائع في العصور الوسطى كان 

في القرن    روجر  بیكونولكننا نجد.  معجزات الطبیعة وخوارقھايتخط

 نبامكامستحیلة ظاھریا، ال ان كثیرا من االشیاء ،  یشیر الثالث عشر

 اقر  الذین یعرفون كیفیة صناعة ھذه االشیاء ، ن إو عملھا، لصناع ا

.   من تسخیر قوى الطبیعة في خدمة االنسانeffects  المعلوالت بتوفر

واعتقد بیكون ان مثل ھذا السحر الطبیعي ھو امر مشروع وقانوني تماما، 

ن  اي جھد من طرف االنساقائلین بعدم تقوى، ةشعوذبال لذلك اتھموه 

اعلن بیكون بفخر  من جھة اخرى، انھ . لمساواة الطبیعة او لتخطیھا

مكان االنسان صنع مزیج  او خلیط  قادر على انتاج رعد وبرق اكثر قوة اب

ولقد ھیأ ھذا السحر الطبیعي خالل عصر . وتاثیرا مما تنتجھ الطبیعة

 عشر النھضة الطریق نحو النمو السریع للتجربة العلمیة في القرن السابع

 ممارسة السحر  أصال قد كانت تعنيExperimentation بحیث ان كلمة 

  .فضال عن التجریب العلمي

  

  

  

  

  



  الفنبین الغاء التضاد بین الطبیعة و 2 -3

  االنتقال من المفھوم العضوي الى المفھوم المیكانیكي 1 -3-2

 ویم مكانةشھدت  بدایة القرن السابع عشر  نقطة تحول  في تق

مارتین "  ان الیسوعي االسباني المحافظ جدابحیث ،رنة بالطبیعةالفن مقا

الذي كان یستشعر ویشم السحر  الشیطیاني في كل ) 1599"(دل الریو

 امتدادا - الكیمیاء– ھذا الفن  ، معتبرا  نحو الكیمیاءهزاویة، قد ابدى رضا

 الذي یحدث في ایضا امكانیة تحول النوع ادرك ومللطبیعة او مساعدا لھا

 المصنوع  )كبریتات النحاس( ان الزاجواعتقد  ،الطبیعة حسبما كان یراه

 اؤكدم ظل في موقفھ ھذاولكنھ . 8في المختبر الیختلف عن الزاج الطبیعي

 یصنعھا الفن، من غیر الموجودة في الطبیعة، الیمكن ان ان المواد التي

االنحیاز والذي منعھ من اتخاذ اي تطور الحق ھو " الطبیعة"تكون نواتج 

  .المدرسي المسبق

فرق فكرة ال اما تمھجروا  ،وبانتصار صورة العالم المیكانیكیة

 Natureالطبیعةكان الفن الذي تمارسھ . الطبیعةبین واالختالف بین الفن و

غیر  وتعرضھ، حسب المفھوم االغریقي، ھو التكاثر الذاتي غیر الواعي و

والطبیعة . االزلیةالباطنیةا ، المقید والمقتصر على صورھالممكن  تقلیده

 ھي فن الرب الذي یجد *في المفھوم المسیحي كما تصورھا توماس براون

ظلھ في فن االنسان بدقة مثلما تجد ارادة الرب الحرة المطلقة ظلھا في 

  .ارادة االنسان الحرة نسبیا



 ان 1599وحسبما یقول الكاتب الفرنسي ھنري دي مونانتل 

العالم عبارة عن ماكینة  " االالت    الیة عمل ووعملھ ھالرب میكانیكي 

 واكد ان االنسان میكانیكي ایضا النھ ،"فھو لذلك االداة االكثر جماال ونفعا

 -االنسان-ان االنسان یعلم ان الرب میكانیكي النھ نفسھو .صورة للرب 

على ان الفرق الكبیر بینھما ان الرب لیس بحاجة الى أي الة . میكانیكي

  9 .ق عملھ بارادتھالنھ خل

 التخلي عن الصورة العضویة للعالم  وقبول امرا سھالكان وما 

 ان انكار 1600اعتقد ولیام جلبرت ، فمثال الصورة المیكانیكیة بدیال عنھا

 النھ اذا انجبت االرض كائنات التقلیل من منزلتھوجود روح العالم یعني 

فاذا كان حتى للدود   ] یعني كائن حي[حیة فیجب ان تكون ھي ایضا حیة 

 انھ مما یحط من  ورأى.نوعا من الروح فالبد ان تكون لالرض روحا ایضا

  .ماكینة الثاني بالمیكانیكي وبال قدر الرب والعالم ان نشبھ االول 

ى بدیال تبنلی  عن فكرة الصورة العضویة بسھولة كبلر لم یتخلىو

 بالصورة العضویة منیؤ 1597في عام فنجده  ؛ الصورة المیكانیكیةعنھا 

 ال یجب تفسیر صورة العالم كماكینة قائال 1605في عام لكنھ یغیر رایھ و

في وبعد ذلك  یعود ثانیة  . مثال الساعةل ا وفقبلوفقا لمثال الحیوان االلھي 

 قائال بوجود  المرفوضة فكرة  الكون الحيلرایھ االول عن  1619عام 

في عالم اخیرا و .ن حي تتنفسارواح للكواكب وان االرض عبارة عن كائ



لمفھوم المیكانیكي الذي یبدو انھ یرتبط في قصة حیاتھ انیة تبنى ثا 1621

  .بالجھود المتجددة لعمل نماذج میكانیكیة للعالم

قلق وتذبذب  جلبرت وكبلر تعبیرا صادقا عن مواقف تكان

لفترة االنتقالیة ولقد رفض المجدد والفیلسوف المتطرف اسحق اشخصیات 

یكمان كل حجج كوبرنیكوس وجلبرت وكبلر المحتكمة الى جمال  الكون ب

وبدت لھ فكرة االرض الحیة انھا . حجج تافھة وسموه وبساطتھ النھا

  ".التستحق اھتمام العالم الطبیعي"

  نسیس بیكون عن سلطة الفنادفاع فر 3-2-2

منطقیا فنتوقع  ، صورة الربعلى   فعال امخلوقاالنسان    كانلو

 . كون   قادرا على صنع، في القلیل، بعض االشیاء التي خلقھا الربان ی

لتحكم والسیطرة على الطبیعة ل محاولة المستحیلوبینما اعتقد االغریق ب

 مؤلفي رأى ؛ قانون الضرورةعلى احترام     االلھةحتىبسبب خضوع 

ولذلك . ھ االلھیة الرقى مخلوقاتھ تاالناجیل ان الرب قد منح بعض سلط

بین الواضح الصریح لفصل تشویش ابت تعالیم الكتاب المقدس في تسب

  . الصناعي بین الطبیعي و

یم والتق تغییره ومناقضتھ الخلط  فيھذا تاثیر یتوضح اكثر ماو

رأوا االغریق ف. االخالقي لمحاوالت سیطرة التقنیة البشریة على الطبیعة

منافسة الطبیعة في  في االقل محاولة الوقاحة او) hubris(ھ من العقوق ان

تحكم االنسان ال فیرى عكس ذلك إذ قد منح النجیلأمااتصنیع منتوجاتھا ؛ 



 الضیرومن الناحیة االخرى، بینما یرى االغریق انھ . المخلوقات االخرىب

 اعتبر  االنسان االحاطة الشاملة باعمال االلھ، مكانیة احاطة لالعتقاد با

  . وجرأةذلك وقاحةمؤلفي االناجیل 

ون      وف  1626-1561ي ھذا السیاق البد ان نتذكر ان فرنسیس بیك

ل نجاح                ى قب دة حت ن الجدی رة الف ع عن فك د داف ، وھو رائد العلم الحدیث، ق

رى      .الفلسفة المیكانیكیة وانتصارھا   ل   وكان ی ذكاریین لھرق   ان النصبین الت

دالن  non ultra* (no further)  شعار و ى    ی م     عل دیر العل ي تق ة ف المبالغ

ة تخطی  وین امكانی دیم وتھ د  .ھالق ذلك نج اء    ول ھ البن وان كتاب فحة عن  ص

یم ل  ،Great Instauration ) 1620(العظ از  تحم فینة تجت ورة لس  ص

ر          ي اضافي اخ اك ش ازال ھن ارة م ل عب  Plusعابرة  ھذین النصبین وتحم

ultra (still further) . ما ا ا لحركة تقلیدو ول     واتلس اس ح د طاف الن ، فق

ذي الیحاكى    الفذلقدماءانور وبدل الحدیث عن    االرض   اس االن   ال ى الن ، عل

ن وا ع ھ " ان یتكلم ن  محاكات ور الممك ذین    . 10"الن ون ھ رب بیك د ض وق

ن          ماویة فضال ع ة الس ة الطبیع ى منافس ادر عل یعلن ان االنسان ق ین ل المثل

د          ایضا قالو  . االرضیةالطبیعة   ق جدی ي خل  ان االكتشافات واالختراعات ھ

رب  ال ال د العم د    . وتقلی یاء تعتم ى االش یطرة االنسان عل ھ  ان س ي رأی وف

ي      طو ف اري ارس ان ان ال یج ى االنس وم، فعل ى العل ون وعل ى الفن ة عل كلی

دعونا           ھ ی بب وجی اك س یس ھن ة، اذ ل ة الطبیع ن لمنافس وة الف وین  ق تھ

مس او   ھ الش ل ماتفعل تطیع ان تفع طناعیة التس ار االص ان الن اد ب  انلالعتق



زج    بامكان   ر      االنسان الم ین العناص ط  ب ة     فق ات حقیقی وین مركب یس تك .  ول

ورفض بیكون ایضا وبقوة رأي ارسطو القائل ان الفن الیمكنھ اال  ان یكون   

ھ        فقط  للطبیعة یساعدھا  مساعدا د بدأت ا ق ام م ي انجاز واتم ن  أو .  ف ى  ،م عل

ات االجسام بطریق        ھ حرك ان االنسان توجی ة یستطیع  العكس من ذلك ، بامك

ة  ینتجان فیھا الفن، اعتمادا على الطبیعة،    نفس االشیاء التي تولدھا الطبیع

د ارسطو            . دونما مساعدة   ة عن ین المساعدة االصطناعیة للطبیع رق ب والف

ذاتي            عند  و ة ال افز الطبیع رى ان االنسان یساعد ح و ان ارسطو ی ون ھ بیك

ا    الباطني  في التغلب على المصاعب الخارجیة فضال عن      ي، بینم  ضعفھا ھ

ة       یاء الطبیعی ة واالش وى الطبیعی ون ان الق رى بیك ةی د   موجھ ا لقص  وفق

ان ھاالنس اعدة       .  وخطت ھ مس ان یمكن طو ان االنس ر ارس ن نظ ح م ویتض

ة   فقطالطبیعة في اتمام تصامیمھا   بینما یرى بیكون ضرورة استغالل الطبیع

  .البشریة لخدمة

 بسبب التخلي عن فكرة ا  وتوسعھامكانیات الفنقوة یرى بیكون 

ورفض أي  . ھا وابداعالتوالد والتحول لصالح فكرة خلق االشیاء الطبیعیة

فصل جوھري بین الحركات الطبیعیة منھا واالصطناعیة في المیكانیك او 

في ) او بین التوالد واالختراع( بین االنتاج الطبیعي واالنتاج االصطناعي 

الفنون المیكانیكیة بالنسبة )وصف(ریخ وبھذه الطریقة یصبح تا . الكیمیاء

بتاریخ الطبیعة " جزءا من تاریخ الطبیعة وحتى یمكن تسمیتھ ]بیكون [لھ

لذلك لیس ھناك تعارض فعلي حقیقي بین تاكید   11".الصنعي او المیكانیكي



بیكون على سیطرة االنسان على الطبیعة من جھة وفي تاكیده من جھة 

الطبیعة الیمكن " ع الطبیعة مطیعا، الن اخرى ان على االنسان ان یتب

وحجة ذلك انھ من المستحیل تخطي امكانیات الطبیعة " قیادھا مالم نطیعھا

 االمكانیات اكبر بكثیر مما یتصوره المرء اذا تركت الطبیعة هغیر ان ھذ

ان یكون تداخلھ مع في مسعاه ھذا ، وجب  االنسان ینجحولكي  . لحالھا

 یجب ان یرتكز التدخل ھنا  مع قوانینھا االساسیة وانسجموم اتفقمالطبیعة 

وسیلتقي التوأمان، المعرفة . " البشري على المعرفة الوثیقة بالطبیعة

، ان حدث،  و سبب الفشل ؛البشریة والقوة البشریة، فعال في جسم واحد

  .12" الجھل بالعلل ھو

اي اختالف  وتضاد اساسي لوجود  ]بیكوناي [ ھ رفضوساعده

 التنبوء وعلى الرؤیة المستقبلیةالشكال الطبیعیة منھا والصناعیة بین ا

" New Atlantis" *في كتابھف. بانجازات كبیرة للتكنولوجیا البشریة

 معادن جدیدة وانھ لمن ولربما تنتج تصنع مركبات طبیعیة ، لربما : قال

المحتمل ومن الممكن حدوث تحول في االنواع النباتیة ومن الممكن تھجین 

انواع جدیدة من الحیوانات، ومن الممكن احداث تغیرات اصطناعیة في 

  ".الیتم بالصدفة بل بالمعرفة ووفقا لخطة" المناخ وكل ھذا

  التخلیق الصطناعي للمركبات الطبیعیة 3-2-3

 تصنیع  تمكنت من  من الالفت للنظر  ان الطرق االصطناعیة

فقد   . ھ بیكون تنبؤاتھالمركبات الطبیعیة تماما في الوقت الذي صاغ فی



 تماثل وتطابق بعض المركبات 1617عام Angelo Sala أنجیلو ساال ثبتا

وكان اتباع ارسطو یرون ان    13.الطبیعیةالمركبات االصطناعیة و

المركبات االصطناعیة ماھي اال مركبات مصطنعة وزائفة اذ الانسجام وال 

العناصر دون ان یكون وحدة لھا سوى انھا عبارة عن ضم وتجمیع لدقائق 

تامة التجانس  ھي اما المركبات الطبیعیة ف  . خاصة بھا" صورة"لھا 

. وتمتلك طبعتھا وبصمتھا الخاصة بھا وبالتالي صورتھا الخاصة بھا ایضا

واالن كلما زادت امكانیة تصنیع المركبات الطبیعیة في المختبر، تالشى 

نیة وبین منتجات الطبیعة وفقد التباین واالختالف الموجود بین منتجات التق

معناه فضال عن  ان التفسیر المیكانیكي للمركبات الكمییاویة  یزید من 

لذلك ھجرت الكیمیاء الصور الجوھریة ، تدریجیا و  . مجال تطبیقاتھ

 معارضة  مباركین وقد رحب العلماء . لوحدھا ، وبدون مساعدة الفلسفة

فقد استخدم بویل ، مثال،   .جوھریةالفلسفة المیكانیكیة لعقیدة الصور ال

كلتي الطریقتین ، یعني طریقة التجریب وطریقة النقد العقلي للفلسفة 

 صورة العالم العضویة عترفت  اقلماو. االغریقیة لیعزز احدھما االخر

 الفلسفة عتقدتبامكانیة تصنیع المركبات الطبیعیة بوساطة التقنیة بینما ا

 الفن قدرةلتولد والتخلیق انھ نوع من االبداع، ب التي اعتبرت ا،المیكانیكیة

في االقل على صنع بعض االشیاء التي تصنعھا ) mechaneالماكینة(

  .الطبیعة وتنتجھا

  



  الفلسفة المیكانیكة والتكنولوجیا 3-2-4

 التاكید  المفرط كما كان متوقعا من ھذه اللحظة فصاعدا ،بدال من

طلقت الدعوات ن  ا،ة الطبیعةعلى قصور االنسان وعدم قدرتھ لمنافس

 وبدت النباتات والحیوانات  . المغالى بھا عن طاقة التقنیة البشریة وقدرتھا

كائن ملیس ھناك اختالفا وفرقا بین ال"  :لدیكارت انھا محض االت  صرفة

 " ."بذاتھاالتي یصنعھا الحرفیون وبین االجسام التي تصنعھا الطبیعة 

 المیكانیك یصدق كذلك في علم الفیزیاء وكل مایصدق من قواعد في علم

 " ".وما یصدق في االشیاء االصطناعیة یصدق كذلك في االشیاء الطبیعیة

لساعة للوقت بوساطة عقاربھا فمن الطبیعي ایضا  للشجرة ا تشیر فمثلما 

االلة  الى تشابھ بین  ھنا بین الكائن والتشبیھ  وتحول  ". ان تحمل االثمار

اخرى افترض دیكارت ان الحیوانات والنباتات عبارة حقیقي ومن ناحیة 

  .عن االت  او مكائن معقدة جدا لدرجة یستحیل  على االنسان ان یبنیھا

ان الیة العالم اكثر ضبطا  )1599في ( وكان مونانثولیس قد اكد  

االنسان  بقدر  كون خالق االنسان وكماال من االالت والمكائن التي یصنعھا 

 ذلك فقد الغت الفكرة الجدیدة التعارض معو  . من االنساننفسھ اكثر كماال

رأه  ،حسبما الفرق في المھارةومنتجات الفن؛ بین بین منتجات الطبیعة و

وعلى ایة حال،  .  فرقا جوھریالكنھ لیسروبرت ھوك ھو فرق كبیر جدا 

وانھ  " علم الریاضیات التطبیقیة" كان علم المیكانیك یعني سابقا بعد ان 

االشیاء، ) physisطبیعة،( یدوي وان الفیزیاء فلسفة تأملیة عن جوھرفن 



اصبح علم المیكانیك من االن فصاعدا  الجزء االساسي من علم الفیزیاء 

.  اسس البراعة  العملیة  فضال عن االساس النظري االتجریبي النھ وفر لھ

بین ة و ألغت صورة العالم المیكانیكیة التعارض القائم بین الطبیعوھكذا

  .الفن

  



  

  سیطرة االنسان على الطبیعة 3-3

  التبریر الدیني لحق وواجب قھر الطبیعة 1 -3-3

لقد حرر مفھوم الكتاب المقدس عن الطبیعة، االنسان  من 

االواصر الطبیعیة للتدین االغریقي والفلسفة االغریقیة ووفر الوازع الدیني 

. ة البشریة على الطبیعةلتطور التكنولوجیا ونموھا، یعني سیطرة التقنی

 [ اال انھا، ضمنا صورة العالم المیكانیكیة الیحتوي  الكتاب المقدسومع ان

 سھل  مما  ؛ عدم تألیھ الطبیعةب تشترك معھ] أي صورة العالم المیكانیكیة

 قدرة التخلص من مشاكل  تألیھ القدماء للطبیعة ومكن  من قبول فكرة

 فضال عنتى تجاوزھا والتفوق علیھا  الطبیعة او حة  منافسفياالنسان 

  لھذا االمر تحریمیصدرولم  . ] الطبیعةةنافسب  مووجأي [ذلك  بووج

من  االنسان یتمكنقد ال  . وبذلك  تالشت الصفة الروحیة المقدسة للطبیعة

 اهللا ومع ذلك فقد بدأ المھمة الصعبة لمحاولة فعل اعمال كل معرفة وتعلم 

 افاد ھذا التغیر قد و   14.لى الطبیعة وقھرھاذلك بحق وواجب السیطرة ع

، كما  في حینھ  الوازع الدیني خاصة اذا علمنا ان العلم والتكنولوجیا كثیرا

امر المفر منھ الزدھار كان ھو الحال في القرنین السادس والسابع عشر، 

  .وانعاش مایریده االنسان او یسعى الیھ

 االنسان للطبیعة تبجیل بیكون بوضوح ان  فرانسیسلقد رأى

ادرك كثیر من الناس "  : سیطرتھ على المخلوقات الدنیا قائالاعاق كثیرا



محاولة طمس والغاء الحدود  انھ المر مستحیل فضال عن انھ غیر صحیح

 راي بیكون ان الرب قد منلقد كان   ". أعمالھا الطبیعة على ضعھاالتي  ت

حتى انھ اعتقد ان . صیھا منحنا الوصایة لبحث اثاره وتقخلفاؤه فجعلنا 

)  الجدیدةالمادیةالكرة (الرب قد قّدر وقضى توافق االكتشافات الجغرافیة 

في االنجیل [، وحسب كالم النبي دانیال)الفكریةالكرة (مع بدایة العلم الجدید

  ".ان كثیرین یتصفحونھ وستزداد المعرفة"  ]

تجاھل :  بیكون مصدرین للخطأ الالھوتي ھما فرانسیس وقد رأى

التي  الرب قدرة  الرب التي اوحى بھا الكتاب المقدس وتجاھلارادة

 ویجب ان النقع في خطأ التفكیر المعاكس ،  15. في مخلوقاتھنشاھدھا 

 ، لالستھانة بالوحي االلھيالتقصي العلمي  یؤدي  ان الخوف من بحجة

ح وانھ لخطأ فاد ". تحریم تقصي أي جزء من الطبیعة"  المتمثل بوجوب 

التدخل الفضولي جدا في اسرار  وكینونة من مجال نقل المنع والتحریم 

 الكتاب وھو امر الیحرمھ   الطبیعة عجائبالرب، الى مجال تقصي  وبحث 

 لیس ھذا فحسب بل ان الكتاب المقدس یشجع البحث في اسرار ؛المقدس

 الخطیئة االولى نتیجةلم تكن وفي رأي بیكون . الطبیعة كما قال بیكون

الرغبة الجامحة لمعرفة الطبیعة بل انھا نتیجة رغبة االنسان القامة قانون 

وأوكل الرب   . الخیر والشر بدال من اقتفاء واتباع وحي ارادة الرب

لالنسان السیطرة على الطبیعة غیر ان ذلك التوكیل قد ضاع في الخطیئة 



 علینا عقلنا الننا رغبنا ثانیة ان نكون كالرب وان نتبع مایملیھ" الثانیة

  ".الخاص بنا

 المواقف بینھنا ثانیة تناقض بین المواقف القدیمة ونلحظ و

 الثقة الكبیرة سادتففي العصور الغابرة والعصور الوسطى  . الجدیدة

 سلطةشعور  الیأس عن ضعف بموازاة  االنسان لفھم الطبیعة قدرةب

لسادس وعلى نقیض ذلك، نجد في القرنین ا  .  الطبیعةعلىاالنسان 

والسابع عشر ان التواضع الجدید بخصوص عمق المعرفة العلمیة قد ازداد 

 كبلر تصور وقد    .جنبا لجنب مع التفاؤل الالمحدود بامكانیات التكنولوجیا

 تقام مستوطنة بشریة على حتى ان یخترع االنسان  فن الطیران،  انھ ما

  ان القدماء ھ معاصری )John Wilkins (*ر جون ولكنزوقد ذَك . القمر

واالن "  واستمر قائال جرأة وشجاعة  باالبحار اول انسان غامر رأوا في

 ".لجبان الھیابل حتى بالنسبة ]ارتیاد البحر[كم یبدو سھال ھذا االمر

 بعض وسائل النقل الى القمر غیر التبدو لنا بال ادنى شك "  واضاف قائال

ي اعالي البحار  ولذلك الیوجد االبحار فیبدو للقدماء كثر مما كان امعقولة 

  16."ما یثبط عزمنا واملنا  في النجاح المحتمل
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 جدیدة عقوقلالعلم الجدید یؤدي لقد تخوف بیكون من ان 

المعرفة تنتفخ غیر ان " المحبة الن بموازاةجدیدة، اذا لم ینمو  ولخطیئة

 االرتباط بمملكة وثیقة ان مملكة االنسان وبدت لھ  17"المحبة تھذبھا

 سیطرتنا على الطبیعة التي فقدناھا إدامة  العلم الجدید یعني حفظ و  .الرب

عني تطھیر العقل من كل غروره ومفاھیمھ ی انھ ؛في خطیئتنا الثانیة 

عني القبول المتواضع لكل ماموجود في الطبیعة الن یالمغلوطة، انھ 

ن ع على العلوم، الیختلف كثیرا شیدةنسان ، المالدخول في مملكة اال"

"  الدخول في مملكة السماء حیث ال یستطیع أي فرد الدخول اال كطفل صغیر

 ھو طالق العلم عن الالھوتلذلك لم یكن الطالق البیكوني بین العلم و. 

 فعلى العكس، ان جوھر رسالتھ التنبؤیة بمملكة االنسان ھو ایمانھ  الدین

  .بمملكة الرب

عاشت البشریة في زمن بیكون في ظل رعب وخوف دائمیین من 

 سلطة الھیة، لھا لیس  الطبیعة في  الفكر المسیحي  انمعو . قوى الطبیعة

اعتقاد  في  في الممارسة العملیھ وھذه السلطة  احتفظت ب]الطبیعة[اال انھا 

جوع الجفاف والفیضانات و االنسان على الاعتادف . الشائعالناس 

معدل مع ان  و؛  الیمكن مقاومتھا ككوارث طبیعیةوبئةالمراض واالوا

ونقرأ في یومیات   .  فكذلك كان معدل الوفیات ایضاكان مرتفعا الوالدات  

 كیف ان اطفالھ، الواحد تلو االخر، قد ماتوا في اعمار مبكرة، اسحق بیكمن



 كیف ان الوباء الذي لم یؤرخ عندھم ابدا قد اباد ربع سكان بلدةو

ونقرأ كیف ان اخوانھ الواحد بعد االخر قد ) Dordrecht (تخدوردر

وقد الحظ بیكمن انخفاض وزنھ المتناقص ببطء . استسلموا لمرض السل

حتى الورقة االخیرة في یومیاتھ التي كتبھا  اخوه الصغیر الوحید المتبقي 

دم ولم یكن  التعبیر الحزین للخا.  الذي اخبر بوفاة بیكمن بالتدرن ایضا

ان ھذه " المعمودي في الكنائس االصالحیة في ھولندا الذي تحدث عن

 الكالفینیة كما یعتقد یةتعبیرا عن ظالم" متواصلالحیاة لم تكن غیر موت 

ومع ذلك تحمل بعض لوحات  . تلك الفترةالبعض  بل كان تعبیرا عن واقع 

ت العصر الذھبي  الموجودة في متحف ھولندا شھادة وداللة عن الثبا

وخالل تلك .  الكارثة والحزنبوجودوالجلد واالبتھاج التي كانت سائدة 

اربعة عشر طفال من ) (Willebrord Snelسنیل  الفترة فقد الفیزیاوي

 في  منھم  مات اثنانوھ وبقى لھ ثالثة فقط  یمجموع سبعة عشر  من زیجت

 John Owen  رجل الدین جون أوینفقدوفي انجلترا ،  . عمر الشباب

عشرة من مجموع احدى عشر طفال عندما كانوا صغارا ) 1616-1683(

 صدیق بولینكر  Conard Gesnerوقد مات العالم كونارد جسنر . جدا

Bullinger من مجموع 3700 مع حوالي 1567 من الطاعون في عام 

و زاد علم الطب االمر سوءا بدال من تحسینھ  .  من مواطني زیورخ6000

) Hartlieb( صدیق بویل وھارتلیب  Boateیب بوتيكما ھو في حالة الطب

 ). 1653ھارلتیب ( "الذي مات نتیجة النزف الذي احدثھ جزارو البشریة



 كما یحاول ان ریفیةوھكذا عاشت البشریة حیاة قاسیة ولیست حیاة رعویة 

  .یصور لنا ذلك بعض متنبئ عصرنا المتشائمین

 اخطار واالم نسیس بیكون محقا بخصوص قلقھ منالذلك كان فر

ضألة تقدم علم الطب منذ زمن الى    وقد اشار .وفاقة الحیاة المعاصرة

رداءة  كد وجھاد غالبیة البشر، وبین كذلك سوء التغذیة وذكراالغریق و

وبذلك یكون بیكون قد .  لتحسین حیاتھمسعیھم وجھدھم مع كل الملبس 

ر والجھل وقد نفخ في بوق الحرب ضد اثام وخطایا الكسل والیأس والغرو

حث معاصریھ ، الجل الرب والجل اخوانھم في االنسانیة العادة تأكید 

 خصھا التيالحقوق التي وھبھا الرب لھم وبقاء سیطرتھم على الطبیعة 

بدافع   حملتھ العنیفة ضد الفالسفة المدرسیین ولم تكن  . الرب لالنسان

علمھم " الن   علیھم سخطھ االخالقيقدر ماكانلبدع الفلسفیة با حب 

 الفن عن  الطبیعة ھ فصلبسببالقدیم لم یثمر ولم یخفف من عبء الحیاة 

یرى كان بیكون و. " مستعصیة على الفھم البشري]المثل[وجعل الصور 

الفعال ھي فلسفة میتة  ل تقود ال  وتشبثة بالكالمن الفلسفة الطبیعیة الما

 تحدثت وإن "  نسان النھمنفعة االلیجب توجیھ العلم لذا كاالیمان بال عمل، 

مثل الصنج المجعجع فمثلي لك المحبة تالمالئكة وال امبلسان بلسان البشر و

 وكانت مثالیة بیكون تكمن في ان العلم ھو لخدمة االنسان  18".الرنان

ولم یكن ھذا بالنسبة لھ عمال بشریا  . كنتیجة لبقاء سیطرتھ على الطبیعة

 19".ابو االنوار.... بدایة ھي من الربفال"  :محضا بل عمال الھیا ملھما



 الذي  اوجد   الھي "  :ولقد ختم مقدمة كتابھ التاریخ الطبیعي بالدعاء التالي

حبا وشفقة بالبشریة، العمل بارتقاءه الى ،  سیرعى ،جدده وصانھالكون و

  ".جاللتھ ورجوعھ لخیر البشریة من خالل االبن، لیكن الرب معنا

یا الحدیثة، اعني تلك الوثیقة الصلة التكنولوج وجدت وھكذا

بالعلم، سندھا البلیغ في االنسان الذي وضعھا على اساس مسیحي بال 

 الذین توقعوا اقامة مملكة إنجلترا ومن المفھوم تماما ان متطھري .تردد

  .الرب على االرض قد اعتبروا مملكة بیكون البشریة جزءا مكمال لھا

  سیس بیكونناالرفض الرومانتیكي لفر 3 -3-3

 لقد بجل شعراء عصر التنویر بیكون تبجیال عالیا ولكن في نھایة 

 دون ذلك  بعض الشعراء تغیر الوضع اذ نظر الیھ القرن الثامن عشر 

ان فلسفة بیكون قد دمرت  " William Blakeوقال ولیام بلیك. المستوى

قد دمرت ل" ، "ھانجلترا وحیث یسمونھ بیكون الكبیر اسمیھ انا بیكون التاف

   لویس الكاتبنجدوفي وقتنا الحاضر " فلسفة بیكون العلم والفن

20C.S.Lewis ففي رأیھ ان السحر  . عارض بشدة تكنولوجبا بیكونی

 الواقع الخضاع والعلم التطبیقي یشتركان في سعیھما  ومحاوالتھما  

بینما كانت حكمة ،  تكون فیھ التقنیة ھي الحل وضع لرغبات البشریة في 

مدركة  واقع ترى ان المشكلة ھي كیفیة استرضاء الروح لللقرون القدیمة ا

ومن الغریب حقا ان .  الذاتنكرانبالمعرفة والفضیلة وھو  الحل ھنا ان 

 ، وھو المسیحي المؤمن، قد ادان - یعني لویس-الفیلسوف یكون ھذا



ك  العقوق بینما بار من ا ایاھا معتبرسیطرة االنسان وتحكمھ بالطبیعة 

، مع طاعة الطبیعة والعمل وفقا لھا والتكیف معھا لالقدیمة " الحكمة"

  . حكمة الرواقیین اكثر منھا حكمة المسیحینكونھا 

العازف الرئیسي "   تشابھ عجیب بین بیكون وجود لویس ى یر

 ھو الھ عظیمان الساحر ال" وبین مالرو فاوست القائل" لفترة الحدیثةفي ا

كان ھدف   ". القطبین بین شي موجود كل مرتھ  تحت ا"ستكون، و"عظیم

  .مایمكن انجازهبیكون ھو بسط سلطة البشریة النجاز كل 

كل من ف .  دائماترفا المعرفة بذاتھا كانتالمرء ھل تسائل  قد یو

علما بال "قد یكونا   - من اجل العلم اي – الصرف  والعلمطبیقيالتالعلم 

  تحدثی ،حین الى ذلك اضف  ؛"science sans conscienceضمیر

اراد  . دائما نفس المعنىحمل كالمھمافال یمعین ما عن شي شخصان 

فاوست في روایة مالرو القوة لمصلحتھ الذاتیة، بینما ارادھا بیكون ان 

واكد . یعني مساعدة كل الناس: تكون مطیعة للمفصل الثاني في الناموس

السلطة وال أي من ھذه بیكون اخیرا ان الھدف االسمى ھو لیس الربح وال 

 ھو المحبة نحو اخواننا الذین قد یحثونا انما، "االمور الوضیعة" 

  .وینادوننا الصالح العلوم

فاذا ركز . العلم النفعي المحضقلة فائدة رأى بیكون بوضوح 

 اساس صلب للعلم الصرف وضع العلماء على التطبیق واالستعمال دون 

 مثلما فعلت والذین یفعلون ذلك ا مسدوداالنظري فانما یدخلون زقاق



 * التفاحة الذھبیةاللتقاط في مسارھم  یتوقفون فجأة )Atalanta (*أتاالنتا

واكد بیكون تكرارا ان ھدف تخفیف االم البشریة ".  االنتصارا یحققولنو

ان تصور النور ھو اعلى واھم من "  :الیتم دون المعرفة العلمیة الحقیقیة

تطبیقاتھ  النافعة فقد بدى بین  یفاضل بین العلم وولم". كل ثمار االختراع

: لھ انھما مرتبطان ارتباطا سرمدیا الفكاك لھ كارتباط االیمان والعمل

  أھمیتھا ودورھا تقدیر منتقدیس االعمال  العتبار كونھا رمز للحقیقة اكثر 

  ".في انتاج سلع الحیاة

دیثة قد الحركة العلمیة الح"  لذلك النتفق مع حكم  لویس بان

ان من الحق القول إن ". ولدت في اجواء غیر سلیمة وفي ساعة مشؤومة

 في حاالت كثیرة إذ ان لم تكن مستقیمة نتائج سیطرتنا وتحكمنا بالطبیعة 

 والرؤیة التأملیة ؛فیضانات مدمرة قد أحدث احیانا العظیمالحدیث نھر العلم 

 الحدیثة، فانھا  لن ، ان قورنت بالحركة كبدیل المعروضةللعصور الوسطى 

  . بركة راكدةتكون سوى 
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  الفصل الرابع

  شوء العلم التجریبين



  

ة     ة التجریبی اد للطریق ق الج ر التطبی ن  اعتب رطا م روط ش  الش

یة  ةاالساس دیثالالزم م الح وء العل رت  ؛ لنش ا أعتب اھدةالمكم رة ش  المباش

ي     ضروریةللطبیعة  ا ھ رورة منھ ـتأنیة  واالكثر ض ة الم ي    التجرب دفع   الت  ت

ا بالطبیعة العطاء اجابات واضحة عن االسئلة المطروح    ب    .ة علیھ والتجری

ھو سبر اغوار   التكنولوجیا او العلم التطبیقي الن ھدفھ االول  الیشبھالعلمي  

 . ولیس التفوق والسیطرة علیھا ،مناھج العقلیةالاستخدام الطبیعة ب

ي    تالك  ویسعى التجریب العلم ي  الم وازع االخالق  یكتسب ل  اوال  ال

اداة   ، یعني تجنب مای   ]قبول والموافقة الب[ مشروعیتھ ثیر شكوك استخدامھ ك

یطرة     لطة والس ھوة الس رعیة او لش ر الش ة غی ا. للمعرف عي : وثانی الس

ھ   بمعنى قبول المجتمع  الوازع االجتماعي، الكتساب   للتجریب العلمي وكون

رف   ة تش ر مھن واطن الح وف او الم ن     .الفیلس وع م و ن ب ھ والن التجری

ى      انواع العمل الیدوي، فم     ق عل رف ال ا ینطب ة   الح ھ ایضا   یدوی ق علی  . ینطب

رف      الن ، ذلك   الى اضف   ن الح ھ اصال م ھم    ف،التجریب استعار ادوات د اس ق

م  ین معظ رفیین المثقفی اریون - الح ون والمعم ال   - المھندس ي ادخ را ف  كثی

ة  لالتجریب   ر،          . لطریقة العلمی ى حد كبی و ،ال م الحدیث ھ وء العل ذا فنش وھك

ي ، و    م التجریب وء العل بط  نش ك ارت ة با ذل ة   وة الدینی لرؤی  ةاالجتماعیالرؤی

 .للعملین الیدوي والتكنولوجي



 

  تقویم العمل الیدوي والتجریب في العصر القدیم 4-1

  الحرف الیدویة في العصر القدیم  4-1-1

قراط  ل س ق ماقب ي أغری دوي ف ل الی ان العم رن  ك ل الق ي قب ، یعن

  من كل ،السابعفي القرن ،   *صولوناذ طلب . محل تبجیل وتقدیر الرابع، 

رن الخامس   ،كلیسی برصرح   و   ما  مھنة وامواطني أثینا ان یتعلم    ي الق  ، ف

ي    س السیاس وزھم  الح رفیین الیع ى      .ان الح ركلیس عل ریح بی دل تص وی

رأي    ذا ال الف ھ ود مایخ ى إذ ،وج غال     نھ ن اش بارطة م وس االس  لیكورج

رف  المھن والح ھم ب ین    . انفس االخص ب عور ، ب د  ش ا بع اد فیم وس

د     دوي  للعبی ل الی رك العم رورة ت تقراطیین، بض ا االرس رفی، ام ن ی الح

رار  م یاالح لفل یالوھم االفض القول ان   قل ك ب ررین  ذل راغ   مب ت الف وق

ا واجبات امر البد منھ النجاز  واالسترخاء ول  .  ادارة البالد والدفاع عنھ  و یق

ار وازد   رة احتق را نظ رة نظ ق والبراب ا االغری رودوتس ان كلت راء ھی

ى  للحرفیین وكان االسبارطیون من  بین االغریق الذین تبنوا ھذه الفكرة     عل

 .بنفس الدرجةلم یحتقروھم  الذین  Corinthians  الكورنیثینخالف 

الیین ی      ین  المث فة االثین ار الفالس ان كب ي  رىوك و العقل  ان النم

واطن     ات الم ان و والنمو الروحي الالزمان لممارسة واجب ة   ممارالیتزامن س

دوي ل الی م  العم فة[؛ إال انھ تثنوا]  الفالس اعرھم اس بب مش  بس



كري   ل العس تقراطیة، العم ین االرس ي ح تھم ، ف ة دفع تھم المحافظ  طبیع

  .یطةسبالحیاة المن لتشریف الزراعة التي اعتبرت قریبة من الطبیعة و

ة     ھ المثالی ي دولت اة ف اس الحی ة اس ون الزراع ر افالط ھ أعتب لكن

ا     اوجب ترك العم   اء طبع ى االرق ون    . 1ل الیدوي الخاص بھا ال د زینف و أعتق

ك         ا وخصوصا تل ة النھ رف الیدوی ة الح دم مزاول واطن ع ى الم ایضا ان عل

ار ،    تخدام الن منة اس رة  المتض دنالب مض الق   ب ل واالخ ن العق ال ع   . 2 فض

ذي     قال ان   و ؤمن على الرجال ان یتبعوا عقیدة ملك الفرس  ال ة  ی  ان الزراع

ر  ن الح ا    وف رورة ولزوم ن ض ر المھ ال واكث ل االعم ا انب اوى  .ب ھم  وس

الم  الھمیتھما  في   بینھما     ضمان البالد ودعمھا، إذ الیمكن فالحة االرض م

وھا،  اتلون ویحرس ا المق دافع عنھ ود    ی تطیع الجن ھ الیس ت نفس ي الوق و ف

زراعیین   ال ال اعدة العم یش دون مس ة     . الع ا قص ون ایض د أورد زینوف لق

ر ا ي االمی ر بشیروشلفارس ذي افتخ ة  ال ھ ممارس اره بكون ة كافتخ الزراع

ھ     فضال عن  " جنتھ" ورتب   بنفسھ مسح  مقاتال، إذ    ا بیدی ة قسم منھ  زراع

 . دون ان یشقى في الجیش او في الزراعةالطعاموانھ لم یجلس ابدا منتظرا    

ي اصال     مثل ھذه المھن       ظلت   ة ،وھ ذلك،    مقبول ون    ك ى بالنسبة لزین  حت

ي          . عظیما وجد متعة فیھما    امیرالن ا  دني ف دریب الب ك ان الت ى ذل اضف ال

  3. لكل من المواطن الحر والمقاتلاساسي العمل الزراعي 

ارة و           أثیرات الض الفھ، الت ن اس ر م ا اكث طو، ربم د ارس د اك لق

یئة لل ةالس ون الرذیل دوي  ) technai banausi kai( فن ا ان الب دا حق معتق



ماك  والص   الح والس م  یاد والف ط  ھ ون   فق ذین یحی ة   ال اة منتج ا  حی  حق

ة   ذي ازدرى    وطبیعی ت ال ي الوق ل التجاري  ف ك  .  العم ع ذل ة  ،وم ال الزراع  ف

ر       والالجیش، في دولة ارسطو المثالیة،  یجب ان تشغال اھتمام المواطن الح

ر  راغ الض ت الف ن وق ھ م د ل ذي  الب الزم لوال یل ري وال یلة تحص  الفض

ة،         . في السیاسة غالالشتاو ھ المثالی ي دولت ر، ف واطن الح لذلك لن یكون الم

ارث اال و رضح یس ھ د ول ة   بالتأكی ن المیكانیكی احب المھ ة أ ص و التجاری

یلة    دتان للفض ارتان ومفس ا ض دوا     .لكونھم اتلین ان الیتعھ ى المق وعل

 ارسطو،  نشاط  نظران التأمل، في      4.ارضھم فیحرثوھا بل یتركوھا للعبید    

ن   اسمى من ا ليعق لسیاسة ومن الحرب  الن مبررات اھدافھ واغراضھ تكم

اط      ن نش را م رب كثی ذي یقت اط ال ھ النش ط والن ھ فق ود لذات ھ موج ھ؛ والن فی

رك االول  ذاتي للمح ل ال ةو  . التأم ون العملی رى، الفن ة اخ ن جھ عى  ، م تس

ي       5 . خارج مجال نشاطھا    ما فائدةعن   دائما   وتبحث ان للحرف ادرا ماك ون

د     عا في دولة ارسطو المثالیة ؛  الحر  موق   ل العب وم بعم و یق ن    وإن فھ م یك ل

ن     فعال   لذلك كان ، للطاعة   العقلي  هاستعدادفي   مثل العبد    ة م ى درج ادن

د ة     .العبی ة حی ن ال طو،عبارة ع د،في رأي ارس ان  " فالعب د االنس و وج ول

را فائ      د ام ود العبی دا   االلي الذي یقوم بانجاز كل االعمال الصبح وج ضا وزائ

  . وھراءسخفان  ھذا محض ]اي ارسطوا[ولكنھ أدرك  ؛6عن الحاجة

رفیین     ل الح ا ان ك رون ایض اني شیش وف الروم د الفیلس اعتق

یعا فال  را وض ال حقی ؤدون عم ل ی انیكي ال معم ا یالمیك وي م ب  حت یناس



د" ر المول ان الح ھ  7"االنس ر  ان ة غی ة دنیئ ي مھن ة ھ ارة التجزئ ، وان تج

بالی ا ج ض تج ة  رف ة رة الجمل ال     كلی ل االعم زل رج ین یعت ا  ح  خصوص

ة لیتخذ لھ اقطاعیة كبیرة في الریف   ساحلیةالمدینة ال  وفر   وفي تلك  الحال  یت

  .عنده  مایدعو لتوقیره
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دت   ة  امت رة الدونی ي    النظ م التطبیق مل العل دوي   لتش ل الی للعم

ا ون  إذ ،ایض ان المثقف ن متك ك   خصص م م المیكانی یات وعل م الریاض ي عل

ات        ھم بالتطبیق غلوا انفس درھم ان یش ن ق ط م ا یح ھ مم رون ان ري، ی النظ

رفیین فیالعملیة الختراعاتھم،   ان      . تركوا امر ذلك الى الح ك، ك فضال عن ذل

ة  االشیاء  فيبحث  الفالسفة المدرسة االفالطونیة یرون ان       ى   المادی و ادن  ھ

ة  االشیاء  قب تع من   مرتبة   واقل ى       . الروحی دوي، حت ل الی ر العم د اعتب وق

ھ    وف وكرامت در الفیلس ن ق ط م ا یح ة ،  مم ة علمی ان لغای ر . لوك  یعتب

س  یتس  Eudoxusایودوكس ا وArchytas    و ارش دقاء  ھم ن اص  م

ریحة            افالطون، ة الص ا باالمثل ة وبرھن  اول من طبق عملیا العلوم المیكانیكی

ات بعض    و باستعمال االجھزة واالدو   ة الثب ات قصور وعجز الطرق المنطقی

ات  ایا واالطروح ى    . القض ون عل م افالط د وبخھ ادوق ة  افس ال الھندس  جم

ك   ركھموذل ال   لت ت عم ي تطلب ة الت یلة المادی ؤوھم للوس ل ولج  ادوات العق

را  دویا حقی ذاو  . ی ي   بھ ة الت ي اللحظ ون ، ف عى افالط ان   س ان بامك  ك



م التطب      م          اصدقاؤه ان یدمجا العل زل العل ل وع ى فص ري ، ال م النظ ي والعل یق

  .التجریبي والتطبیقي عن العلم النظري

ازال  ي "وم م التطبیق ى     " العل ة ادن ة ونافع ة عملی رس لغای المك

ة   ى التجرب ي عل ري المبن م النظ ن العل ة م ثال  ان منزل اس االرض  ، فم  قی

Geometry    كر  مصطلحات كثیرة  تذلما فیھ من ازعج افالطون   یكون     قد

ة االسترقاق     " وان) الشاقولمثل  (المرء بالعمل الیدوي     وح برائح تھم تف لغ

ة       ونیستخدم والن العلماء   " والعبودیة ة العام ي ھدفھا     لغ ق   الت و التطبی ھ

یات   ي للریاض د الفعل ي القص ة ھ ا  المعرف ي بینم ر  . 8العمل ة  واعتب  دراس

ع وھ      فیة    ياالعداد الریاضیة عمل سامي رفی ن المھن الفلس ر    م ا اعتب  بینم

ة         الحساب ة التجار ومھن التجزئ ط   من االعمال الدنیئة و لمنفع ین   .فق  و ب

 من المعجبین مع انھ(في القرن السادس عشر Peter Ramusبیتر راموس

ي         ) بافالطون ان اتباع نصیحة افالطون الخاصة بفصل العلم عن تطبیقاتھ ھ

  ].أي زمان راموس[ احدى اسباب ركود العلم حتى زمانھ

رى،   ة اخ ن ناحی د ان زیم ھ نونج ون لكون ن ف ر  م ا اكث عملی

لتطبیقات البسیطة لعلم الریاضیات المستخدمة    ا  عالیا   بجل تبجیال ،  افالطون

را  . لقیاس االرض ولحساب ارباح الحقل وعوائده      ولكنھ لم یكن متحمسا كثی

ة   ھو لعلم طبیعة غیر ممتع والجذاب   و    ي ال  علم یثیر استیاء االلھ د  تالت ری

ة   . 9مسارات الكواكب ل ]أي االلھة[ اكیفیة تنظیمھ ان یعرف الناس     ى ای وعل

  .التكنولوجیابین أي تعاون بین العلم وب یبد رغبتھ ایضا حال لم 



رى    ،كان ارسطو    تالك   الذي ی ي   ام الم المرئ ة  ل الع ة الكامل ،  لحقیق

ي   في موقفھ المیتافیزیقي المسبق      م التطبیق ل   ضد العل ن  ا  حدة  اق ستاذه   م

ز      افالطون   اعي  المتحی ھ االجتم ي  موقف ھ ف ي     .ولكنھ اشد مغاالة من دم ف  ق

ھ ة " كتاب اوراء الطبیع ة  " م ة القائل دیرة باال ان : النظری ة الج ان المھن نس

ھ   رس لذات م المك ي العل ط ، ھ لحتھ فق ا لمص ذي یحی ر ال ر  . الح ذلك یظھ  ول

ة،   االكتشافات احصول  بعدخاصة ،وینشأ   العلم الحقیقي    لتكنولوجیة الالزم

  10.الناس الفراغ لرعایتھ وتعھدهیجد  حیثما
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اریین   نظرة مختلفة  نسبیا ال  افالطون   نظر       ال المعم بسبب    عم

تخدامالا ع    س یاتل الواس الریاض دف ؛  فیھ ل   ق را، بج ھ    كثی ى وج عل

وص ، یننالمھ الخص ذی)  (mechanopoios دس رب ال یدوا االت الح ن ش

د  " ذلك قال لالثینین الدیمقراطیین مع  انقذوا بھا مدینة كاملة و     ربما   التي ق

  11 .ولن تكونوا راغبین في تزویجھ  او الزواج منھ" تحتقرونھ ھو وفنھ

 الدفاع فقط عن بھدفو صنع ارخمیدس كثیرا من االالت المیكانیكیة  

 عن مثل ھذه االشیاء المبتذلة التي لم یكتبلذلك و. المدینة المھددة بالخطر

 حصر عطشھ قد نجده و "وضیعة "   حسبما قال بلوتارخ،اعتبرھا

 ایا من استخدامب االشیاء الجمیلة دون ان یلوث جمالھاللمعرفة على تلك 

  كانإذ و كرم االغریق العمل الیدیوي في مجال الطب فقط  . تلك االالت

 عامال یدویا یعني – جراحافي نفس الوقت  ابوقراط الطبیب



cheirourgos)  ( على ان منزلة الجراحة قد ھبطت في زمن الرومان ؛ 

 اعتقد شیشرون ان المھن الجدیرة بالعالم كالطب  .مستوىالى اوطأ 

 مشرفة  الؤلئك الناسالمھن من الوالعمارة والتعلیم التي تتطلب ذكاء ھي 

  Posidoniusیدونیسسولقد كان بو  ".الذین تتالئم ومكانتھم الطبقیة"

او فن  ھو الوحید الذي عزى االختراعات الحقیقیة الكبیرة كاختراع الدوالب

 .الخرینل ھا امر تطبیقالذین تركوا ،حسب اعتقاده ،الخبز الى العلماء 

 تمیز  ،المطرقة والملقط الذي اخترع  ان بالقول كثیرا  سینیكاتطرف و

 ھذه االدوات امیة الن روحا ست لیسھاولكنمتوقدة روح  مرھفة ب

عقولھم فتكون لذلك  الذین یحنون اجسامھم اثناء العمل الیستعملھا  إال 

 االختراعات الفنیة على ایدي العبید التعساء وعلیھ تمت . مطرقة لالرض

  12 . االیادي  ال العقل اما الحكمة فلھا مقامھا العالي إذ انھا ترشد وتوجھ

   
فة الم    ن انفسھم   والمھندسولم یسلم    ت بحكم الفالس ق    ف .قی د طب ق

رونح كندر ی رن االول  (*يان االس بیل ا  ، )الق ى س لیةعل دأ    ،لتس المب

تصنیع حین قام ب   العقلھدوء تؤدي ل  الحقیقیة    بان الحكمة  القائل  الرواقي  

ن  ماكینات حربیة ھدأت    ا ستمنع    م واطنین  النھ وع  روع  الم ات   وق الھجم

ة     دو ان المدین ائن    حین یعلم الع ك المك دا بتل زة جی وتوضحت مسألة     . مجھ

رأي                ة ال ورة قطعی ابوس وبص دس ب ا رفض المھن ذات ایضا حینم احترام ال

ل    االفالطوني ان الریاضیات       القائ رر  ب ر ستتض ن  كثی ا طا ارتبا م التطبیق  ھ  ب

  .المیكانیكي



ن و الرغم  م فةاراء   ب زت الفالس ذه ، تمی ة ھ ارة الھیلینی  الحض

ود  ي    بوج د تقن وي تقلی د    .ق تعمل فق ور    وااس ي االم را ف ك  كثی  المیكانی

ي  في صناعة االلعاب االصطناعیة وفي  الحربیة و  ن  اللھو العلم ھ  لك  تطبیقات

ل    : في الحیاة المدنیة ظلت دون الطاقة المطلوبة الممكنة     رن االول قب ي الق ف

ي       دوالب   المیالد تغنى شاعر اغریق اه ال  ب ان  ذاالكتشاف وال  حدیث   المی ي  ك

ذرة   رییس ن ال اء طح ن عن رأة م ا بح الم اء  وتمتعھ ة والرخ اة الدع حی

ن    .السائدتین في العصر البدائي    ادرة      ولك ة ن ة المیكانیكی ت ھذه المطحن  ظل

رة  بربما ، خالل القرون االثنتي عشرة القادمة    االستعمال   زة  "سبب كث االجھ

ة       " الحیة   ة  البشریة منھا والحیوانیة  و قلة الحاجة الى   اجھزة ذاتی الحرك

ن           والحقیقة ان  . وغیر حیة  م یك ق ل ة للتطبی ن النظری ول م ذي اعاق التح  ال

ارة    دوي    نقص المھ ل الی رى ازدراء العم ل االح اره،  الن  ب ي     واحتق م ش العل

  . للجسد وحده ولیس عقل یعود لل
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اك   د ھن ة بالتأكی اھدة   امثل ت ش رة ظل ىعكثی ة  ل ارب العلمی  التج

ةالمحكم ي اننة محكمالب وة الحبك اعن ن     ھ واب م زاع ج دف انت ت  بھ   تم

دیم       . سؤال ما او تأكید فرضیة ما      عن الطبیعة م الق ام عن العل واالنطباع الع

ا   ھو انھ قد شید      على التخمین واالفتراض واحیانا على المالحظة الدقیقة كم

وان          م الحی ك وعل م الفل ھ        ،ھو في عل ن ل م یك ب ل ك التجری ر ان ذل و  غی ى س



ام دامق انوي ج اغوریین    .  ث ن الفیث ون م خر افالط د س اس " وق ك الن اؤلئ

    ."*بالمفاتیح ثم  یلوونھا  لیا قویا  االوتار  یجدلون الطیبین الذین

  اجراء تجارب ولكنھ ھمروقدبم ان االغریق كان من الواضح 

 ى احدلعل و  ؛ لماذا لم یقوموا بھا لالستفادة منھامن غیر الواضح تماما

ان كل بدایة صعبة اذ  كثیرا ما یتم ولوج الصعاب لتنبیھ ھي االسباب ذه ھ

 وومع ذلك فقد نجح  مؤسس . القادمین الالحقین  لتحذیرھم  منھا وتجنبھا

  .العلم الحدیث وبسرعة في تحقیق  الكثیر وبنفس الوسیلة

لقد اشرنا سابقا ان العقالنیة وتالیھ الطبیعة  و تقلیل اھمیة الفن 

تمیل .  ضد استخدام التجارب جمیعار العمل الیدوي  قد جندتواحتقا

 النظریةدالالتھا الست العقالنیة دائما للتقلیل من اھمیة االثبات التجریبي

  بذاتھ عدم قدرة المذھب الطبیعيیتضمن  بینما ،  الحاجة لھ واعتباره امر 

تحلیل ل وینظر . الحوادث الطبیعیةعلى سبر غورالنشاط االصطناعي 

 على الحوادث الطبیعیة في علم المیكانیك الذي قسمھا الى اجزاء مثالیة،

 ا مشابھ لھم  قد بدى التجریب كلھوالبد ان  . تدمیرا للعملیة العضویةانھ 

االعضاء في مختبر جثة منفصلة الفسلجة على   تطبیق دراسةلمحاولة 

اذا  "القائلین راينفس باعتقدوا ممن  ، الناس وسوف لن یأبھ . تشریح

امر ب كثیرا  ،"، فالقش لن یحترق التتحرك  كانت السماوات ساكنة

 ولربما  اعتقد . استحالة اختبار مثل ھذه االحكام  من طریق التجربة

، الذي فیھ للوسط مقام مھم في تفسیر الحركة وعلم المیكانیك العاملون في 



 ى بحیث تكون احد وتجزئتھا الحركة الطبیعیةفصیل  تبعدم جدوى  

عالوة على ذلك، تناولت    .االجزاء ھي  الحركة المثالیة في فضاء فارغ

  ". طبیعة تركت لوحدھا"كثیر من التجارب ظواھر وامور التحدث في

لم القدیم، ما كان بوسع مثل ھذه الظواھر اووفقا لطریقة تفكیر الع

 یكللمیكان الظواھر الطبیعیة فلذلك لم یكن لسبر غور االصطناعیة ان تؤدي 

 واخیرا فقد اعتبر فیلسوف ما انھ دون قدره  .الفیزیاءمجاال في علم 

وكرامتھ ان یستخدم طرق المیكانیك لحل مشاكلھ العلمیة ولم یشعر بحاجة 

 فجوة واسعة بین  ولھذا وجدت . وضع علمھ في خدمة العمال المیكانیكین

  ).الفالسفة(وعمال العقل) المیكانیكین(العمال الحرفیین



  

  التقویم الیھودي المسیحي للعمل الیدوي 4-2

  االعمال الیدویة في االنجیل 4-2-1

تأمل وندرس  الموقف االنجیلي نجد اننا امام تثمین ن حین 

ان یزین وحتى قبل الخطیئة كان على االنسان    .ایجابي للفنون الیدویة

؛ وبعد الخطیئة كانت العقوبة ھي جھد وعناء 13 یھاجنة عدن ویحافظ عل

 االنجیل الراحة والدعة التي مؤلفولم یمتدح  . عمل  ولیس العمل نفسھال

إذ كانت   .كانت بحسب الفالسفة خاصیة وفضیلة حیاة المواطن االغریقي

ان تعمل ستة ایام : قاعدة الحیاة الصالحة في االنجیل ھي الوصیة التالیة

و  الذي  فقد كرم اهللا  الحرف  النھ ھ، وبالتالي   .14"وتنجز  كل عملك

" بناة المسكن " لئم"، ھو الذي 15ممارستھا وھب االنسان موھبة وقابلیة

"  وھو"16العملبروح اهللا في الحكمة والمعرفة وفي كل طریقة من طرق 

المسیح فكان على االحبار الیھود ان یتعلموا مھنة . "17الذي خلق الحداد

   ایدیھمستخدموا یان  وقد سأل باول التسالونیكین19 وابن نجار18كان نجارا

   صنع الخیام كانتوظیفتھ وعملھف 21 في ذلكقدوةو كان لھم 20

)skenopois.(22  

 للرب ولیس  من االعمال تقدیسا  كل عمل اداء  االنجیلواعتبر 

، وھي االشیاء المادیةب االشتغال ولم یعتبر  .مھما ان انجزه عبد او حر

فاهللا  .ة  من االشیاء الروحیةوالتي لم تكن اقل درج  معیبا مخلوقات اهللا،



 بدون تفویض اي  مسؤولیة 23نفسھ خلق كل االشیاء المرئیة وغیر المرئیة

  . لكائنات وسطیة

 التي )في الفلسفة االغریقیة(تلك العوامل نجد ان وبالنتیجة 

(   في االنجیل فقد كرم المھنيال وجود لھا اعاقت نمو العلم التجریبي 

یدوي ولم تكن الطبیعة فوق الفن االنساني الن وكذلك العمل ال) الحرفي

 والدعة والراحة ،  خلق اهللافھي والمادة لیست دونیة  ،" مخلوق"ھما تیكل

لم یترك (اسرائیل عن العمل لم یتخلى  الھ  . ة على العملقلیست متفو

 على العكس فھو الھ ؛  ولم ینشغل بالتأمل الذاتيخاصة بھبطریقة ) العمل

 في خلق مستمر وھو یوجھ تاریخ 24" یعمل لذلكفھو "وفعال نشط

للعمل وبصورة غیر مباشرة   الدیني الالزم  الوازعتوفرولذلك . البشریة

 اسرائیل قد طور تقنیة خاصة شعبغیر ان ھذا الیعني ان ؛للعلم التجریبي 

بھ او من عنده فمن الواضح تماما انھ في ھذا المجال كان علیھ ان یستعیر 

  25.اورةمن االمم المج

  االعمال الیدویة والتجریب في المسیحیة 4-2-2

المنطق والریاضیات وبدایة ( مواد بناء العلمعند الحدیث عن 

فیتامینات النمو  في حین ان ،الغریق صوب ا نتجھ )التفسیر العقلي للعالم

ھذا مع علمنا ان انتصار  ؛اتت من المفھوم االنجیلي للخلق قد السلیم 

 توافق  الدین وقد اثر   .المیتافیزیقیا االغریقیة قیود المسیحیة لم ینھي

التعلیم على  تأثیرا قویا ثم االرسطویة أوال المسیحي مع االفالطونیة 



 االنجیلي  الموقف تغلب بصعوبة  و.العلماني و التعلیم  الالھوتي ایضا

ربما ( ة و الرومانیة االغریقیةقف التقلیدیالحرف على المومن ااالیجابي 

فقدت خصوصا بعد ان  المحلیة  للناس،  االجتماعیةالتصورات  على)ضاای

  . وبعد ان اصبحت المسیحیة دینا عالمیاتاثیرھا  )في المسیحیة(قوة الحب 

 فاستخدمت  ،ومع ذلك تقدمت التقنیة كثیرا في القرون الوسطى

 الھوائیة في طاحنقلیل المبوبعدھا )  1050 عام بعد(المطاحن المائیة 

 الدخال التحدیثات كبیرة  حینھا عوائق اجتماعیة واجھت عة والصنا

 متقدا ساھم التعلیم المدرسي في بقاء التناقض ، عالوة على ذلك . التقنیة

" التابعة الذلیلة" غیر الحرة او الفنونبین الفنون بین الفنون الحرة و

لتي المقیاس االخالقي للقیم ا  والى جانب  .اھ ضدتحیز الكذلك استمرار و

  مستوىفوقلنظري  والعقلي المتسامي  والدیني  ااعمال التامل وضعت 

واجباتھا الخاصة و ةقطاعیال ا، وجد ایضا تسلسل المراتباالعمال الیدویة

ضمان حیاة فاالشراف للدفاع ورجال الدین للصالة والعمال لالنتاج المادي ل

فحسب ما :  االخیر كان لھ معنى اخالقيتسلسل وحتى ھذه ال . االخرین

التابع ن ثواب الملك العادل في السماء اكثر مثواب توماس االكویني فیقول 

  .الذي عاش منعما  في ظل ھذا الحاكم

قام ببعضھا انجزت تجارب علمیة وان كانت قلیلة وومع ذلك 

 Peter ofفرسالة بیتر مارلكوت عن المغناطیس  .رجال دین ونبالء

Maricourt's Letter of Magnet)1269( علم طالبت الصانع في ال 



 المھارة الیدویة التي كتساب ال،المعرفة النظریةفضال عن   ،التجریبي

 الفیزیاویة تینستساعده لتصحیح االخطاء التي ماكان لھ كشفھا بالمعرف

 روجر بیكون الى بیتر الماریكوتي على  وقد اشار   .والریاضیة وحدھا

 عملیةالالفنون  في الفنون النظریة والضلیع والماھر" استاذ التجارب " انھ

 باعمالوالذي لم یھتم كثیرا بالصراع حول الكلمات بل شغل نفسھ تماما 

وحدھم الذین اعطوا اھمیة  ھم  كمجموعة ن ووالكیمیاوی   .الحكمة

 انھم افتخروا  بل یخجلوا من تلطیخ ایادیھم  بالفحم  ولمفي عملھم للتجارب

  بدى ھذا التعبیر لمعاصریھم من الفالسفةو  ".فالسفة باستخدام النار"

متناقضا ذاتیا الن الفلسفة ماكانت لتبني على عمل االیادي واقل من ذلك 

  .كلھ على ذلك العمل التقلیدي الذي یتعامل بالنار

فن الصید : ة االمبراطور فریدریك الثاني الرائعرسالةوفي 

   باالضافة یةو روح تجریب، نجد تعبیر واضح عن روح نقدیة بالطیور

 و كان ھذا المنھج .معلومات عن حیاة الصقور وفرائسھاال  من ثروةلتقدیم

 التي كانت استثنائیا ولم یمیز كل دراسات الحیوان في القرون الوسطى

 تمیز بقلة جدیتھفجوة كبیرة عن علم الحیوان المدرسي الذي تفصلھا 

ستخلص بطریقة  بالمعلومات التقلیدیة عن الحیوانات والمه حشوكثرةو

التاریخ الطبیعي كان ھناك علم رسمي  مجال في . النقدیة من اعمال مبكرة

الفنون "تقلیدي یمشي جنبا الى جنب مع المعرفة العملیة الموجودة في 

  إذ ".علمیة"واكثر  متقدمةالتي تبدو احیانا للقارئ المعاصر " المیكانیكیة



مقنعة اكثر من  خرائط جغرافیة   خرائط البحارة االولیین تبدو، لنا الیوم،

  .القرون الوسطى التقلیدیة

 ھذا بسبباكتسب علم القرون الوسطى صیت العقم والجدب و

تمیزت ن یقوة المالحظة والمھارة الفنیة اللتویتوضح جلیا  من  . الموقف

 في االعمال  المعروض  االعمال العملیة فضال عن حدة المنطقبھما 

القدرة على  انعدام ھ سببما كانالقرون الوسطى  ان  ركود علم ،الفلسفیة

 حدیث التناولھا  التي االمور نفس تصدق على علم االقدمین و   . البحث

  .]یعني وجود الصفات التي  میزتھما معا [ علم القرون الوسطىعن 

مبرر  بوجود حتى تھ المفرطةعقالنیبعلم القرون الوسطى  تمیز  

 یقول    . ھو التجربة المذكورة في الكتببرر المظل ھذاإذ  اجراء التجارب،

لیس بھ الحدید المعلق والمغناطیس  ان وزن )1338(توماس برادواردن

وذكر ھذه " علمنا التجربةت"كما  وحده  المغناطیس وزن اكثر من 

تفحصھا لم یثانیة ھنریك فون النجشتاین الذي لم یالحظھا و" التجربة"

 لم التي ى على كثیر من افكار التجارب احتوت كتب القرون الوسط . الشكب

وكانت البراھین و العروض العلمیة   . تختبر عملیا ولم یقصد ابدا اختبارھا

 D وCان یتبع ذلك  فصحیحین  Bو A  اذا كان : التياعلى النحوتجري 

 ( عوملت نفس الظواھرلذلك . ]اي باستخدام القیاس [كذلك یجب ان یكونا

افتراض بمن قبل عدة باحثین )  الحر مثالالسقوطعلى سبیل المثال 

 بین البدائل كنتیجة الجراء لالختیار جھد ال ذل ببدون  ،فرضیات مختلفة



وخیر ما یستطیع المرء قولھ عن ھذه الطریقة ھو انھا  . اختبار تجریبي

  .دربت العقل واكسبتھ المران وطورت مھارة الصیاغة الدقیقة

" میكانیكیا"سطى التجریب عمال فالسفة القرون الو اعتبر  -ثانیا

احد اھم المؤمنین وھو  ) 1280-1193(  البرت العظیم، فمثال نجد ان 

  حقر االمور العملیة،بالمالحظة واھتم كثیرا ببالعلم بین الفالسفة والذي 

  ". میكانیكي ولیس فیلسوفاجلجلان "  لھ  بالقول خصما منتقصا 

 لقدیم ، قاد العقل التجربة الى االسرفي العصور الوسطى كما في ا

 ؛ على المنافسة الناجحة مع الطبیعةكفءقیدھا وحكم على الفن انھ غیر و

  .وفصلت التقنیة عن العلم فلم یشجع على تعاون الرأس والید



  تعاون الرأس والید في بدایة العلم الحدیث 4-3

 الحرة في القرن السادسالفنون الفنون المیكانیكیة و 4-3-1

  عشر

 اذ  ؛العقل والید، زادت صلة التعاون بین خالل عصر النھضة

 -الى   اھتمام المجتمع )غالباوھم  حرفیون ( ادى  تحرر البرجوازیین

 الذین تجاوز خضوعھم للقدماء كثیرا ة االنسانینزعةاستثناء اصحاب الب

 قیمة بالعمل  الیدوي واعطاؤه - خضوع اصحاب المذھب  المدرسي لھم

اختلط العلماء ذوي االھتمامات ف  .الوة على التجارة والصناعةعلیا ع

ان یكون التقنیة وحتى من ذوي المھارة الیدویة مع الصناع الذین رغبوا 

في   Gerard Mercator فنجد جیرارد مركیتر   .عملھم اساسا علمیال

 في اوكسفورد  Nicolaus Kratzer نیكوالس كالتزرجنوب ھولندا و

 في نینوبرغ كانوا اساتذة Schoner شونرو Hartmann  ھارتمنو

من    . في رسم الخرائط والكرات الجغرافیة والساعات الشمسیةمقتدرین

الحرفیون والمھندسون االذكیاء مثل البرخت دورر في سعى ناحیة اخرى، 

نیورنبرغ وسیمون ستیفن في ھولندا لالتصال بالریاضیین والفلكیین 

في المراكز التجاریة و . ا كتب علمیةةباكتب انفسھمقاموا  و،والفالسفة

 كان ،والصناعیة وعلى وجھ الخصوص في فلورنسا، نیورنبرغ وانتیرب 

طلب مكتشف مثال ف .  الحرفیینبین ھناك تعاون وثیق بین العلماء و

المكوى سبالدبھایم في نیورنبرغ، في بدایة القرن السادس عشر من 



رجمة  كتب اقلیدس الى االلمانیة الریاضي ورجل الدین جوھنس فیرنر ت

  . كل رسالة او اطروحة بتطبیقات عملیةلحق ان تمقترحا  ابنھ یطلع علیھا ل

الذي عاش لعدة سنوات ) 1540-1492  ( لویس فیفستطرق 

ل فیرولوس رئیس كلیة لوفیان في القرن الخامس عشر امث لفي ھولندا 

فس العلماء الشباب ان ونصح فی   .الذي اتصل بالحرفیین  من جمیع المھن

یتبعوا ھذا المثال بزیارة اماكن العمل وان یكتبوا تاریخ فنون المھن الذي 

وقد عرف  ."مھنة جدیرة بالبرجوازیین"  وھي: سیزید المعرفة  كثیرا

الفالحون والحرفیون ،حسبما یقول، طبیعة االشیاء الحقیقیة افضل من 

 الطبیعة الواقعیة التي عرفة مالذین بدال من " اولئك الفالسفة العظماء"

الصور والمثل وحیوانات " مكونة من یجھلونھا ، تصوروا طبیعة اخرى

  ".خرافیة اخرى

كتساب المعرفة من  الناس ال معاصریھونصح باراسلوس ایضا 

درونسن، وھو احد اتباع باراسلوس، ی الطبیب الدنماركي بكما ان. العادیین

في الجبال والبحیرات، لمالحظة الشباب للبحث قد نصح  )1540-1608(

الحیوانات والنباتات والمعادن، الجراء تجارب كیمیاویة وعدم الخجل من 

واكد الطبیب جورج    .26التعلم من الفالحین اسرار االرض والسماء

الذي اعتبره ھدیة اهللا،    اھمیة التعدین،)ذي النزعة االنسانیة (اكریكوال

  .ماكتبھ القدماء ضد التعدینكعمل شریف للناس المحترمین رغم 



 )1572-1515( بیتر راموس صاحب النزعة االنسانیة ،وأھتم 

 في انجلترا وامریكا ة التطھریأصحاب النزعة التي كانت اعمالھ مؤثرة بین 

معتقدا  والمیكانیكیة  منھاالحرف الحرةبین ، كثیرا بالعالقات بین الفنون و

 زیارة مقترحا علیھما الفالسفة  التعاون  الوثیق بین الصناع وباھمیة 

وافتخر  . شارع البنوك والتجار في باریس للتعلم منھم عملیة الحساب

تھ لجمیع المعامل المیكانیكیة في باریس والكثر من مرة امتباھیا بزیار

وغالبا ماكان راموس    . وادرك ان التطبیقات اكثر اھمیة من العلوم الصرفة

 ذلك  لم یذكر وان -27 زینون لكلمات سقراط مقتبسا تعبیریشیر الى سقراط

في مدح واطراء التأمل ومقت " تحیز  افالطون االعمى" ورفض -صراحة

 العلوم  ھذا التحیز قد دمر ففي راي راموس ان  . التطبیقات العادیة

 رفع مقام وقد  . ممارسة الحرفیینھا تزدھر حین تحفزالتي الریاضیة 

اس االرض فوق الھندسة الصرفة والعلوم الحساب فوق نظریة االعداد وقی

البحریة فوق علم الفلك النظري وبھذا فقد افرط في وصف وتبیان منفعة 

  .التطبیقي  إشتھر باسم ھذه العلوم التطبیقیة لدرجة انھ 

 على مقامجابریل ھارفي وھو من اتباع راموس في كمبردج أثنى 

المعمار جون شوت صانع السفن  و بیكر كول وماثیو ھمفري ةصانع اآلل

ومكتشف البندقیة ولیام بورن والخبیر البحري روبرت نورمان والكیمیائي 

سیتذكرھم الناس اكثر  التجریبین "التطبقییین"جون ھستر قائال ان ھؤالء 

  انھ من التعجرف الحط رأىو  .  الذین سیطویھم النسیانمن ذكرھم العلماء



من  المدارس او فيتلق تعلیمھ وان لم ی  "العامل الیدوي الماھرقیمة من 

 كانوا  ،واشار الى ان الریاضیین العظام مثل دكز وھاریوت ودي   ".الكتب

ن شغوفین وولم یكن الصناع البارز   .یقدرون كثیرا الحرفیین المخترعین

ن المعرفة الوحدھم  بالعلم بل كان ھناك علماء متمیزون  مھتمون بالتقنیة 

  .نون المیكانیكیة في خدمة الفوضعت العلمیة 

 لنشر  القویة لعلماءا رغبة ساعد على ھذا االھتمام المتبادل و 

تعالیمھم لغیر المتعلمین، یعني لغیر المطلعین على اللغتین االغریقیة 

 والھوتي  طبیب  وھو كتب روبرت كورد1550ففي حوالي   . والالتینیة

وقال لیونارد دكز انھ    .اعمال میكانیكیة باللغة االنجلیزیة  لمنفعة الحرفیین

الیرید ان یخفي مواھبھ ویحصر علمھ ومعرفتھ مستخدما اللغات االجنبیة 

ولذلك كتب باللغة االنجلیزیة لمصلحة الناس مثل المساحین والنجارین 

 وقد تحول ابنھ  توماس من دراسة الریاضیات الصرفة الى  .والبنائین

كتبتھ في متناول معارفھ من  جون دي مجعل وقد    ".االفكار التجریبیة"

 فصاعدا القى توماس ھود محاضرات عامة في 1588ومن عام . الحرفیین

 1598في عام    . الریاضیات والفلك في لندن للبحارة والحرفیین والجنود

اسست كلیة كریشام كمكان الجتماع المتعلمین والمیكانیكین والقیت 

    .التینیة واالنجلیزیةمحاضرات عن العلوم والریاضیات والالھوت بال

ھا ھنري بوكز وھنري جلیبراند وصاموئیل فوستر یوكان من مدرس



 لكونھا مھد نالت سمعھا وشھرتھا وواضح  من  سیرتھم الذاتیة ان الكلیة 

  .المتطھرین

نفس التعاون بین العلماء  وجد   1600  العامفي ھولندا حواليو

ن في جامعة لیدن تدرس إذ اقیمت مدرسة للمھندسی،اصحاب الحرفبین و

 المصلح بیتر بالنكیوس  العلوم البحریة  الكاھن  ودرس .بالھولندیة

في بدایة   .في امستردامOudezyds Kapel  كنیسة للبحارة من منبر

 اسحق بیكمان الكلیة المیكانیكیة في عالمالقرن السابع عشر اسس ال

 سویا ) التینیةمساعد مدیر المدرسة ال( وكان ھو من اعضاءھاامستردام 

 وصانع سفن ،صباغ الحریر  وتاجر وصانع مطاحناصحاب المھن مثل مع 

مدیرا في  خالل عملھ  بكمان اسس و    .نجار وطبیب وریاضي وجراحو 

 واجرى قیاسات فلكیة ، االولى  في اوروبادوردشت المحطة الجویة

نت یبمساعدة المصلح فیلیب فان النسرجن وكان من بین تالمیذه جورج ا

مساعد لھارفي  اصبح  فاالول  اشتھروا فیما بعد نوجان دي فت الذی

  . رجل دولة وریاضي اصبح والثاني

   الیدوي والتجریبيینالوازع الدیني للعمل 4-3-2

المتعلمین  الى النمو السریع بین التعاون بین الصناع و قاد ھذا

دویة بالتفكیر اذ اندمجت المھارة الیفضال عن تھذیبھا ، للطریقة العلمیة 

على انھ عمل  العمل المیكانیكي وإذ یتقبل الناس     .المنھجي الدقیق

 العتق واستمر . لك ذ بالعمل التجریبيفانھم یوقرون  ، ھو االخرمشرف



االجتماعي لطبقة الحرفیین خصوصا في المجتمعات المحلیة الذاتیة الحكم 

نعتاق الدیني الذي مع االا مثل نیوبرج و انترب ولندن وامستردام، سوی

  . الكاھن فقطمھنة  ت ھي الھیة  ولیسمھنة   كل معتبراعمق اخالق العمل 

 االنجیل في دوائر االصالحیین مثل  التعرف واالطالع على حفزو

في القرن السادس الھوتي المتطھر ولیم بركنز ل ا ، ورأىھذا المفھوم

مصلحة ل ولربل اتمجیدالمنجزة  الحرفة الیدویة اهللا یبارك  عشر ان 

یر مواخبر ھوغ الت . رجل الدین او القاضيالبشریة مثلما یبارك عمل 

 مھنتھ " یتبع المسیح النجار في یستنكف انحضوره الاحد یجب ان 

 تالينجد في القرن ال. نالھا التشریف الذي نالھ الن كل المھن قد " العامة

 "الجلك" ةعبارب یرید  * االكسیر المشھورة  في قصیدتھجورج ھربرت

صبح مفھوما وا  ."الذي یطیع الرب بالعمل" : تبارك  كدح العبدمعنى 

  . طبیعتھ المتعبة عقابا للخطیئة بل ھي بذاتھ لم یكن  العمل الیدويان للناس

المسیحیة النھا إحیاء اعتبرت التحسینات التقنیة احیانا جزءا من لذلك و

  . العمل الیدويءمن عببالتحدید قللت 

لقطع افكارا من ھذا القبیل شعور االحترام الذاتي وعززت با

الھوتي  منصب للوصول الى   1588-1637 فقد تدرب بكمان ،للحرفیین

وفضل    . في الكنیسة االصالحیة وحصل ایضا على درجة دكتور في الطب

 وصنع   اسرتھ في تجارة التجزئةمھنة مع ذلك لعدة سنوات ان یتبع 

 الفرصة الجراء وبالتالي  حریة اكثر  اعطاه مل انابیب المیاه الن ھذا الع



في ذلك الوقت  التي كانت مجھزة  المعامل المیكانیكیة في تجارب فیزیاویة  

 الى ان یشیر وكان  بكمان باختیاره ھذا العمل  . افضل من الجامعات

جزیرة في [في  ھولندا وفي زیالندتھ الیقلل من كرامما  مھنة  عالم مزاولة

القرن السادس  (يرنار بالیسالكالفني الفرنسي الفخار ب و .]الدنمارك

كان مثال اخر ومفتخرا بعملھ كحرفي وحث شباب النبالء الجراء ) عشر

االختراعات لتطویر الزراعة بدال من تضییع الوقت وتبذیر المال في البحث 

العمل الصحیح الالئق الجدیر باالطراء "ھي  وقال ان الزراعة  . عن اللذة

اكثر من أي مھنة ) علم"(فلسفة"وھوالعمل الذي احتاج " تكریموال

  28.اخرى

لبحث بالوسیلة المیكاینكیة ، وھي اواصبحت الطریقة المتبعة

). لةأكالعالم ( یعني  الیة عمل العالم :منسجمة االن  مع موضوع  البحث

مصطلح یشیر (وھذا ھو السبب الذي الجلھ اصبحت الفلسفة التجریبیة

مصطلح استعیر (لحد كبیر فلسفة میكانیكیة) تجریبیة المستعملةللطریقة ال

على ھذا التعریف سند  )1599( لتوقد اضفى مونان). من المفھوم النظري

 على ان    29. دعا اهللا بانھ میكانیكي والعالم عبارة عن ماكینة،إذالھوتي 

حت  قد توضقوة التحیز والتحامل االجتماعي المعاصر ضد العمال الیدویین 

علم  دیمجان توال بیدیھ بكلمتھ " یعمل " على جملة ان اهللافي تاكیده 

نھ الیتطلب ان ال بل العمل الیدوي  اطراء قیمةغیر متأت منالمیكانیك  

  .یكون یدویا



كان معیبا على وان  - مؤكدا كان فرانسس بیكون اكثر رادیكالیة 

 الطریق انھ  -یةینحني ویھین نفسھ لیتقصى االمور المیكانیكالمتعلم ان 

ھذا  ان بل  ؛محضةالتامالت البعید عن الالرئیسي لبناء العلم الطبیعي 

 االشتغال من الخطأ االعتقاد ان  .  عبء الحیاةالطریق  ساعد على تخفیف

ت ممارستھا  كرامة العقل البشري كما لو كانبالتجارب المادیة ینتقص من

استخدام المیكانیك حامل ضد على المرء ان یترك جانبا الت   .امرا محرما

ونفخ   كالزراعة والكیمیاء  الن مثل ھذه االنشطة وفھمھا تقصي  الطبیعةل

غیرت االشیاء الطبیعیة وكشفت عن  قد  الزجاج  وصناعة الصابون كلھا 

  30.طبیعتھا

ضرورة اصالح المناھج التعلیمیة   ادرك بیكون 1605في عام 

تدریس  الخطابة حصص تقلیل ك ب؛ وذل استمرار االصالح العلمي الجل

 ادخال المشاھدات والبراھین في ووالمنطق و التعامل مع اشیاء حقیقیة 

علم  النبات والفلك واستعمال الكرات الجغرافیة والخرائط والتجارب 

ولم تكن ھذه المقترحات   . الكیمیاویة والمیكانیكیة الى المقررات الدراسیة

  لم تكن  الجامعاتعلى ان ،سي وركورفیفز وبالجدیدة جدا فقد ذكرھا 

ترك امر تنمیتھا لكلیة كرینھام لذلك مھیأة الستقبال ھذه الطرق الجدیدة 

  .ولجمعیات المتعلمین

  

  



  الموقف التطھري ازاء العلم التجریبي 4-3-3

القت افكار  بیكون عن اصالح التعلیم خصوصا بین المتطھرین 

 بقصد 1640-1641 النجلترا *س كانت زیارة كومنیوقویة ولذلك موافقة 

 جون وبستر وھو وطالب    31. البیكونيتوجھمساندة االصالح حسب ال

 في  جیش كرومول  تزوید الجامعات بالمختبرات والمكتبات ي دینمرشد 

فرضیات فارغة بل علیھم ان یتعرفوا بتامالت وب الشباب شبعیتبحیث ال

یضعوا اصابعھم في "وان على  استخدام ایدیھم وان یتعودوا على العمل 

 واقع  السیھذبھم  ، عالوة على ذلك". الفرن لیتعرفوا على عجائب الكیمیاء

ولقد   . 32"من التفاخر بنتاج  عقولھم ویمنعھم  للحقائق التجریبیة الكید ا

 حكم  فترة الذي اصبح طبیبا ،اثناءومالبس ال صباغ يولیام مترغب 

ابناء الطبقة حتى ان یتعلم ،  كرومل، واستاذ للتشریح في اوكسفورد

بدورھم یصبحوا قد الراقیة حرفة ما لیتعلموا فیما بعد اجراء التجارب و

المشھادات "لكثیر من ا  الجراء كانت ھناك رغبة عارمة. حماة للعلم

كثیر من الكیمیاء وال"  بالید" لكثیر من التجارب التي تتم وا" العینیة 

  ".مضاعفة المعرفة المیكانیكیة"و

ینتقد االغریق ) الذي اصبح نسیب كرومویل(كان جون ولكنز 

لي لولكنز مانھا خاصیة الموقف العالعملیة وھنا نجد  لفنونالحتقارھم ا

عتبر غالیلو انھ خلیفة مھندسي العصور الساحقة ولیس ی  جعلتھيتال

ین   تاموتحول ر یتغی  على حدوث  ھذا الموقفدلو  . فالسفة تلك العصور



 المشتغل  في االنسان الذي كان فیھ علماء زمنھم یحترمون  منھجلفي ا

  .مجال الفلسفة

 
الجمعیة ھي  اصبحت القائدة لمجموعة  ھو الروح  ولكنز یعتبر 

المؤسسین  من ذوي  المیول كانت اغلبیة و  .عودة الملكیةالملكیة بعد 

 33. معاللعمل الناس من كل االحزاب السیاسیة والدینیة وان  سعىالتطھریة 

الحرفي والتاجر "عبر :  ]رئیس الجمعیة[في ھذه الجمعیة، كما قال سبرات

انھم فضلوا العمل على الكلمات  ". اتحاد العقول واالیادي"عن" والمتعلم

في رأي سبرات   . الفالسفةلغة واستخدموا لغة الحرفیین والتجار ولیس 

 فلسفیة او ستبلغ الفلسفة الكمال حین یكون للعمال المیكانیكین رؤوس"

  34".یكون للفالسفة ایادي میكانیكیة

وقد نجد في جون والس شھادة واضحة عن نمو التغیر الفكري 

 ھ نادرا ماكان ینظر في تلك الفترة الذي اوضح قبل ثورة التطھریین  ان

ئال  قا1670بینما في عام ،لدراسات الریاضیة على انھا  دراسات اكادیمیة ل

 ھذا التحول  ویبین ".  الرجولة ات من عالمستصبح دراسة الكیمیاء " 

) التي احترمھا حتى فالسفة االقدمین (الحرةمن اھمال الفنون الریاضیة  

 خالل تلك الفترة التطھریةھ ان ،الى قبول  معظم الفنون المیكانیكیة  المبتذلة

 وادرك الرجال .تقدما  كبیرا   الموجودة سلفاحركةقد حققت ھذه ال

شمال اوروبا وغربھا ان رقي العلم الطبیعي یتطلب اضافة المتعلمون من 



كما قال رجل الدین التطھري " امتالك مواھب عملیة"للتفكیر العقلي ، 

  .  كاربنترناثانیل 
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  الفصل الخامس

   البروتستانتيالعلم واالصالح



  على العلم  تأثیر االصالح - 5-1

  

   مشاركة البروتستانت  في النشاط العلمي- 5-1-1

 البروتستانت المشتغلین بالعلم نسبةأثبت البحث االجتماعي ان 

 وجد دي كاندول  إذ.عددھم الكليب قیاسا ة  عالیتكان ، حتى وقت قریب،

االعضاء البروتستانت، من مجموع  االعضاء االجانب ، عدد   ان 1885

نظرائھم عدد  فاق 1883 الى 1666في  اكادیمیة علوم باریس من 

 سكان اوربا فيلى البروتستانت  ان نسبة الكاثولیك ا؛ اذا علمنا الكاثولیك 

 بین  ]الكاثولیك[كانت نسبتھم  بینما 4 :6ھي خارج فرنسا الغربیة 

في سویسرا  . 27 :6  ھي  االعضاء االجانب في اكادیمیة علوم فرنسا 

 سویسریا 14وخالل الفترة المذكورة كان ھناك   3 :2 مثال  كانت  النسبة

اشار بلسنر    .1 كاثولیكي واحدبروتستانتیا من اعضاء االكادیمیة وال

 في )بلجیكا( جنوب ھولندا مؤرخ  العلوم البلجیكي، ان البروتستانت في

ومع ذلك )   نسمة100.000ربما( اقلیة صغیرةكانوا القرن السادس عشر 

أشار عالم  . 2فعدد  العلماء منھم كان اكبر من  عدد العلماء الكاثولیك

من بین العلماء العشرة  سبعة  ان 1938 االجتماع  االمریكي مرتون في عام

فترة الذین شكلوا نواة الھیئة التي اصبحت الجمعیة الملكیة خالل 

من اعضاء الجمعیة  % 62 انو  . نیتطھریال  من الكومنولث ، كانوا

ن وھي نسبة مدھشة یباالصل  من التطھریكانوا  1663الملكیة في عام 



 حتىأكد علماء االجتماع الكاثولیك انھ   .3اقلیة كانوا  -نوی التطھراي-ھمالن

وقت قریب كان میل  البروتستانت للمشاركة في الدراسات العلمیة والتقنیة 

  5و4. مما بین الكاثولیكاعلى

 في نھایة القرنین ،التقنیةالعلوم  وصرفةویعزى  نمو العلوم ال

  جزئیا لتوسع التجارة،السادس والسابع عشر  في الدوائر البروتستانیة

  البروتستانت ھتمامإ والبحارة ؛ غیر ان  ھذا الیفسر سبب والصناعة 

 اقتصادیة علوم لم تكن ذات منفعة وھي علوم الحیوان والنبات  ب الكبیر 

فمثال  كان  معظم علماء النبات في القرن السادس عشر ینتمون  . مباشرة

  ، 1534  الذي مات عام Brunffelsبرونفلس :لالقلیة البروتستانتیة 

كانوا  )1566-1501(  Fuchs، فوشس )Bock ) 1554 -1498بوك

 وكذلك كان علماء النبات في ھولندا، 6بروتستانت نشطاء

-1616( Lobeliusولوبلیوس )Clusius) 1609-1526كلوسیوس

( Conard Gesnerوكذلك علماء في سویسرا مثل كونراد جیسنر ) 1538

 & Zwingliجر زولنكي وبلنكل من  ، صدیق) 1516- 1565

Bullinger.6aولیام تیرنر William Turner )1568-1508"(  الرائد

، قام بدور مھم بادخال الكالفنیة الى 7"الحقیقي للتاریخ الطبیعي في انجلترا

 John a وجون السكوlatimerانجلترا وعمل باتصال مباشر مع التیمر

Lascoوكرانمر Cranmer.  



" المعرفة الجدیدة" بینت التي جمع) واالتفاق(ان المصادفة 

 وعلیھ فقد طرحت  .تفسیره امر واقع یصعب يھ"  العقیدة الجدیدة"بین و

  تأثیرالعوامل الدینیة او االقتصادیة واالجتماعیةل ھل كان:  منھاعدة اسئلة

ھل كانت  ؟التقنيالعلم  العلم التجریبي و  اھمیة في تقویم وتقدیراحاسم

ل ان  ھ للعلم الجدید، او احافز) و حتى المتطھرةا( العقیدة الدینیة االصالحیة

النمو االجتماعي واالقتصادي كان السبب في االصالح العلمي واالصالح 

 وذلك االختیارات والبدائل ھذه بین تفضیل ال؟ ویستحیل تقریبا  ایضاالدیني

 في المدن ،كانت الحیاة  . لشدة تداخل وترابط  ھذه العوامل فیما بینھا

مثل ایضا مثل أنتیرب او لندن و في المراكز الصناعیة والتجاریة ساحلیة ال

اوسع نطاقا وتفتحا  من بل كانت دینامیكیة الو، ملیئة بالحركة نورنبرغ 

 جامعة البرتغال الانتقمثال اعتبر ف  . 8اغلب المدن الموجودة فیھا الجامعات

محاولة للھروب من   1537عام Coimbraمن لشبونة  الى كویمبرا 

  أنمن الناحیة االخرى،ولكننا نجد . ة والبحریة التجاریمراكز صخب ال

 في خطابھ االفتتاحي في كلیة  Christopher Wrenكرستوفر فرن

للریاضیات ورعایتھا لتقدیرھا "  ھنأ مدینة لندن 1657غریشام عام 

 في   .9"وللفلسفة الحرة بدرجة التوجد حتى فى المدن االكادیمیة نفسھا

تالقح حي  مع بقیة الحضارات  و تزاوجحدث المدن كلندن مثل ھذه 

ن ال في كل مجال ةحرك اتسمت بوجود و  .واالدیان والفلسفات والعادات

ھذه المدن التي حققت االنعتاق السیاسي، كانت منفتحة ومھیأة لالنعتاق 



لذلك القت  االفكار العلمیة  قبوال و   . الفكري واالنعتاق الدیني ایضا

  . كانمن لدن اؤلئك الذین كانوا مھیئین لقبول التغییر من أي نوعبسھولة 

عالوة على ذك سھلت  المصالح التجاریة ، في المدن التجاریة،التسامح 

 البروتستانت في فیینا وانتیرب في القرن لم یتعرض الدیني و عمقتھ لذلك 

ر   في القرن السابع عشبل اننا نجد  .  دیني قويضطھاد الالسادس عشر 

وحتى اتباع (في امستردام ، ان التسامح تجاه الیھود والطوائف المسیحیة 

مما في بقیة جمھوریة المقاطعات اوسع كان ) Socinians*سوسنیوس

  . المتحدةالسبعة 

النجد  بالقطع مثل ھذا التاثیر االنتقائي  في االقطار و

النسبة لھذه فب . االسكندنافیة عندما اتبع  الجمیع االمیر وقبلوا االصالح

بالنسبة للجیلین الثاني والثالث من البروتستانت في اقطار  البلدان ،وكذلك

مثل ھولندا ، كانت المسألة مختلفة النھ عندما اصبح البروتستانت قوى 

مؤثرة لم یعد االلتصاق بعقیدة االصالح في حد ذاتھ مقیاسا ودلیال كافیا 

ولذلك . تقدمیة و التطورلفكرة ال اللتعبیر عن االستقالل الروحي  او

 او ا عدائیا روحیاشكلت اساسوالبروتستانتیة مثلت فالسؤال المطروح ھل 

  . لنمو العلم والتقنیةا او محفزامحاید

.  كان لھا تأثیرھا، باالضافة للدین ، بالطبع ھناك جملة عوامل

وكان معاصرا   ) Peter Ramus ) 1572-1515فقد عزى بیتر راموس

 في بازل لالصالح الحقیقیةحیاء االھتمام بما یسمى بالعلوم لتلك الفترة  ا



 یعزوھا  لالسباب ، في حالة بعض مدن المانیا ، نجده ناولكنالدیني 

االقتصادیة، یعني للفوائد واالرباح التي كان یاخذھا الحكام من صناعة 

 مؤسسات  لوجودوكان.  وكذلك لحاجتھم للمھندسیین العسكریین10التعدین

في نشوء العلم ،  مھما مقاما كثیرة مختلفة ة ومفاھیم اجتماعیة اجتماعی

لم قف النبالء ورجال الدین تجاه التجارة والتقنیة ا موفضال عن ذلك  ان 

 فحةصأنظر  (ذكر سابقاوعلى ایة حال ، وكما . تكن متشابھة  في كل مكان 

ا في عصر م  وضرورتھ الوازع   الدیني الھمیة كان )  124صفحة  و111

لقبول التغییر االجتماعي ، تاثیره  القوي لرفض العلم او التسامح معھ او 

  .تشجیعھ  تشجیعا ایجابیا

  التقشف الدنیوي والنشاط العلمي 5-1-2

  في عقیدة واخالق كنائس االصالح إذن ما السر الكامن 

ر اتجاه ومیل اعضاءھا نحو العلم؟ یفست یساعد في الذي البروتستانتي 

لم ا ع-Max Wber تاذ مرتون تحت تاثیر كتاب ماكس فیبراقترح االس

ففي رأي .  واالختیارصطفاء اھمیة العقیدة الكالفنیة في اال-االجتماع الدیني

 شكال خاصا من وان، قد تبنیی التطھرموبضمنھ،  الصالحیینفیبر ان ا

ھو عالمة " اعمال الخیر" النابعھ من االیمان بان اداء صطفاءعقیدة اال

 Innerweltliche("الدنیوي"التقشف من  ھمحدد موقفوھو ما ار، لالختی

Askese.( بالتالي ھذا الزھد والنسك تحفز نشاط اقتصادي كبیر وبسببو  

قصد ،الرأسمالیة بدون تشكل  موقف دیني احتضن ،ربما بدون وعي و



 ان ھذا للبرھنة ھذه  ة فیبرفرضی وقد وسع مرتون  .  11الحدیثة وشجعھا

 عمق االھتمام في البحث قد االنضباط الذاتي والبساطة والدقة  الموقف من

  12 .العلمي والتقني فضال عن االستعداد لھما

  أیضافیبر ومرتون ان الزھد الدنیوي كانودلت بحوث كل من 

 *واتباع مجددي العماد الھولندیین * والمستقلین*كویكرزخاصیة ممیزة لل

، كما اشار  االلھي  قدر تماما بالتؤمنوكلھا مجموعات لم تكن  *والورعین

صطفاء الیھا فیبر نفسھ ، ولم  یشعروا بحاجة اعمال الخیر لتأكید اال

 اي -العامل المشتركالذي فرضھ  ومع احتمال التأثیر القوي  . 13واالختیار 

 ،  لالتجاه للعلم في عقائد القدریین وغیر القدریین-المیل للزھد الدنیوي

لعقیدة القدر ان  یدلیقي في حالة الكالفنیین  برھان حقلیس ھناك من

 بنى  مرتون استنتاجاتھ  على اساس  .واالختیار  عالقة بالنشاط العلمي

التي  Richard Baxter  ریشارد باكسترأراء غیر اكید  حین اعتمد 

حین تعامل مع موضوع البحث فقط د اهللا ومنفعة البشریة یمجتناولت ت

،  مان في ھذه القضیة ھو موقف عام نوعاوموقف الكالفنیی. 14العلمي

 أو احافز تعلق بمھمة االنسان على االرضم ماتصور اخالقي ربما كان لفل

  .  اكثر من اي عقیدة خاصة، الھتمامھم بالعلما اساسیامبرر

  

تشدید كالفن على االختیار و "  انC.E.Raven ادعى رافن

ذ الدراسات العلمیة او اتباعھ الیھ لم یحب ھذا الموقف التطرف الذي قاد 



 تقلیل ان حقیقة " مرتون ؛ بینما یؤكد "أي اھتمام عمیق بعالم الطبیعة

كالفن نفسھ من قیمة  العلم یعزز المفارقة انھ من ھذا الموقف  نشأت 

وھذه االشارة ".  عمقت االھتمام  في ھذه المجال والتي  حركة قویة

االفكار الالھوتیة  بین قةعالال حول العقالنیة  احكامھي واحدة من عدة  

  .العلمیة ، خصوصا ما یتعلق بكالفنبین االفكار و

 تفضیل رى بنى مرتون من عقیدة كالفن لالختیار نظریة توإذ

أي عدم [لنفس السبب العكس العلم بین اتباعھ، نجد رافن قد عزى 

یجد المرء في كلتا المحاولتین االجتماعیة والالھوتیة  .  ]تحبیذ العلم

 باطات  الكالفنیة والتطھریة بالراسمالیة او بالعلم والتقنیة استنلربط

 ثم تقدم ھذه التفسیرات كحقائق ، ، مقدمات ضعیفةمستمدة منمنطقیة 

لذلك فرؤیة  رافن  . جدیةوحتى بدون اعتبار  احیانا للبراھین  ال

 John Royوجون روي William Turner عن ولیام تیرنرةالمتعاطف

یناقض ) القرنین السادس والسابع عشر، على التواليبیولوجیین من (

   "حرفیا "فترنر متطھر متحمس . حكمھ  الخاص الوارد في  اعاله

ذلك اثر عودة الملكیة  مفضال   مصدر رزقھ روي نفسھ من حرمبینما 

 وفي نفس الوقت  منطقوبنفس ال.  انتماءه الدینيالتخلي عن على

 التحرر ھما سبب التعصب و معا ختیار  واال االلھيعقیدة القدراعتبرت  

 "قاعدة  االھتمامفضال عن كونھا  Antinomianism *من القوانین

في  وللخمولمصدر    ، یعني انھماباعمال الخیر" الرومانيالكاثولیكي 



 *لجانسیة وكان ل. كذلكلنشاط المحمومل  مصدراالوقت نفسھ

)Jansenism (،فسیرات ت نفس البتأكیدھا على عقیدة االختیار ،ایضا

مرتون، فتعالیم رأي ووفقا ل. المتناقضة حولھا وعنھا

ن دراسة العلم بینما في  عقد ابعدت باسكال ) Jansenius(جانسیوس

 سان عقیدة االختیار جعلت اتباع جانسیو )S.,F.Mason(رأي ماسون

  15. للعلممیلون ی

  الطبقة الوسطى يسعوھو  ھ مفروغ من امریجب االعتراف بو

.   لثروتھا النامیةینلتزمة دینیا  للبحث الحقا عن الوازع والتبریر الدینیالم

فكرة  ان كل نجاح سادت  ،مع نمو التجارة وانتصار الفردانیة المستقلةو

 Jacob  لندي جاكوب كاتسوان الھفنجد مثال   . فردي انما ھو بفضل اهللا

Cats )1660-1577  (وصى  قد ا، رجل اعمال ناجح وشاعر شعبيوھو

من مستودع الن بنك السماوات الینالھ أ"  باالعمال الخیریة على انھا

 اراءفي  لیس ھناك أي اثر  كالفیني في الھوتیة كاتس وال  ". أبدا االفالس

الریاضي الذي كتب ورجل الدین االنجلیكاني  Isaac Barrowاسحق بارو

إذا و. 16"الھبات ھو خیر طریقة لتحسین الملكیة وزیادتھاالتبرع ب"ان 

  حجة النشاط االقتصاديبین   الربط بین عقیدة االختیار وحجةكانت 

 الشي نفسھ بالتاكید عن العالقة القویة المزعومة مع صدقضعیفة فی

  .النشاطین العلمي والتقني



 الواسعة القبول"  االیمانمبادئ" تكون انمن المفترض 

لفكرة السائدة لتمثیال  اكثر الوثائق  ھيلمجتمعات االصالحیةواالنتشار في ا

 ان لمبادئ امن ھذه ، إذ یظھر بین كالفنییي القرن السادس عشر

للخالص الذي نالوه " ثمرة الشكر " االصالحیین اعتبروا اعمال الخیر 

 رجبیدلاھتعالیم  فمن جھة نجد ان . ولیس اعادة تأكید حصولھم علیھ

*Heidelberg Catechism    االیمان كب قد سالروح القدس" تقول ان 

 *یةھولندال مبادئالتبین ومن جھة اخرى،   . 17"في قلوب الرجال 

ان ھذا االیمان یبعد الخوف من اهللا )  نیمایسمى بالمواد السابعة والثالث(

الیستطیع المرء عمل أي شي لمحبة اهللا انما لمحبة نفسھ " بدونھ "و

نكون عني ان ، ی؛ ان كان علینا ان نثق باعمالنا الخیرة "والخوف من جھنم

 ضمائرنا المسكینة  ان لم نضع سیصیب العذاب دائما ف" ،قینیمتدائما غیر 

 خطایانا التي اصطبغت بھا حتى اعمالنا و ". موتھفي  وثقتنا في االم منقذنا

 المھذا كالم ارواح معذبة بل كولم یكن  .  18"یقیننا   استسلب منالخیرة 

  .حالة االنعتاق والتحرربلغ  من 

 نشاط اعضاء كنائس االصالح وبضمنھ لم یحمل النتیجة  وب

كما قد یتوقع المرء من قراءة ماكتبھ  ھذه الصفة المتواصلة المیل للعلم مثل

ن یمؤرخاخرون من الو von Martin و فون مارتینTawney نيیتو

 لیست  االلھيالقدران عقیدة تجاھلوا حقیقة وكثیرا  ما . جتماعیینالا

 توماس االكویني ولوثر و ص بولالقدیسوقد وسعھا  كالفینیة اساسا 



 لم تستطع  العقیدة خاصیة متمیزةضفى على كالفن الكن الحق ان و. ایضا

 االلھي  القدرلباحثین اثبات أي عالقة بین فكرتھ عن ا طروحات  معھا 

  .الراسمالیة او العلم الحدیثبین و

االوائل ھو مایدھش المرء كثیرا  حول العلماء البروتستانتین و

 اهللا، فضال عن استمتاعھم قدرة  مقدار   ادركوا فیھا تيحبھم للطبیعة، ال

وھو احد اباء علم التشریح المقارن نجد فمثال   . ببحث الظواھر الطبیعیة

 لم یتوقف عن  ) Volcker Coiter )1576-1534الھولندي فولكر كویتر

  ؛19انات الحیوفي اجھزة  عنایة الخالق التي الحظھا في  التكیف الرائعذكر 

االكتشافات النباتیة   متعة  ان Clusiusعالم النبات كلوسیوس ذكرو

بالیسي صانع برنارد و  20ر على  كنز عظیموعثتساوي عنده متعة  ال

  أحب النباتات مفتونا بھا  Bernard Palissy) 1510-1590(الفخار

بات  غضب لسوء وفي احدى المناس ". غیر الجمیلة بما فیھا النباتات"

 المخلوقات تساءل لم لم تبك ھذهمعاملة االشجار وفي تعاطفھ العمیق مع 

  21 .الشجیرات بفعل التعذیب الذي یمارسھ االنسان ضدھا



  

   وتمجیده اهللا تسبیح5-1-3

ت  الحي    كان وت االص ي الالھ ة ف وعة المركزی يالموض بیحت" ھ  ".  اهللاس

ام  ر ع ب كبل ى  ان1598كت ین بم عل اب  الفلكی ة اهللا لكت م  قساوس ا انھ

ة، ان  ذكرواالطبیع یس یت اخر ل ي  قعب التف وق اي ش د اهللا ف ل تمجی م ب . 22لھ

الذي فیھ كل وامام اعیننا كتاب جمیل "  الھولندي ان الطبیعة    یمانویؤكد اال 

ال المخلوقات، كبیرة ام صغیرة، بمثابة حروف توضح ا    ة   عم ر المرئی  هللا غی

دأ والمف   .  " س المب ن ونجد نف وم ع ابینھ د( الكت دیم والجدی دین الق ) العھ

 23 .نومایوازیھما في اعمال فرانسیس بیكو

ة االصالح ان  كان من تعالیم     ات االنسان     كنیس ل ملك ارس ك   تم

ي   اهللا لكل اعمالھسبیحواجب ت  النظر    ، یعن ل ایضا   ب د   . و بالعق ح   فق أوض

ب    رون  مقصنومذنب كالفن ان اؤلئك الذین یھملون دراسة الطبیعة     ل ذن بمث

الق       اؤلئك الذین ، وتقصیر   ون الخ ال اهللا، ینس ون اعم د    . حین یستقص وق

ك   دة  اؤلئ خ بش ى"وب ات   "الحمق ذه الدراس ائلین ان ھ م الق  المعارضین للعل

ورا        ط   انما تجعل االنسان فخ ادت    فق ا ق دركوا انھ م ی ة اهللا وسبل   " ول لمعرف

اة  ھد و   .24"الحی ى     ش الفن باستمرار عل دیره  ك ي    تق  االیجابي للبحث العلم

ھ      ذ  ی من حیث  كون اق  نف ة   العم ب الطبیع ا یستطیع    عجائ اكثر مم ل  ب  التأم

ھ  " الفیزیاء"ر الى یوحین قال ھذا فھو لم یش    .  فعلھ المحض النظریة  لزمن



ل  یر ب ان یش ي  ك رة یعن ك الفت ي تل ة ف ات  التجریبی م : للتخصص ك وعل الفل

  25 .والكبرىمنھا لكون الصغرى ان كشفا كما قال اسرار اذالتشریح الل

اري     ھذا واجب البحث العلمي     ل نظروالم ی و انون اجب ھ ق ى ان عل

ة و      بل ھ متع ال            وجدوا فی ي اعم ثال ف ح م و واض ا ھ واجب  حب وشكر  كم

ورد  رت رك ارد  ) Roberet Recorde) (  )1550روب ولیون

س ز ، ) Leonhard Fuchs(فوش اس دیج و  )Thomas Digges(توم

ي  ارد بالس ر   ) Palissy Bernard( برن انس كبل  وجوھ

)(JohannesKepler   درات       إذ نظروا ل ة  الق وء قص ي ض ي ف لبحث العلم

یجب على اؤلئك "كالفن حسبما قال   . التي كان لھا مقاما مھما في اخالقھم    

ت واالستعداد، عدم         ن الوق ع م دیھم المتس ذین ل ة الف  ال ال دراس كاھم     26".ل

ن ا ارد م ي برن ا ا  بالس درة    بم ھ ق د منح ةن اهللا ق یاء رؤی ھ ان ف االش علی

ي   رات الت ة المتحج ل دراس ا الیھم ر علیھ ین   عث ن الط ث ع ان یبح ین ك  ح

زف   ي صناعة الخ ى   . الستخدامھ ف ر عل ق كبل ارةوعل در :"  عب ب بق  مواھ

رد  القول " الف ل هللا  ب م یبج ھ ل ا رأه بعین كر اهللا لم ذي ش تعلم ال ر الم  ان غی

ا  ل مم ھباق ي ابجل وح   الفلك رى بوض ل لی ین العق ا ع ھ اهللا ایض ذي وھب (  ل

1609.(  27  

  

  

  



  والحتمیةااللھي القدر  5-1-4

اثیرا            م ت اریخ العل اب ت اثیرات     ومع ذلك استنتج بعض كت ن ت را م دة  أخ عقی

در  ة  الق ام    )Predestination( االلھی حوا ان النظ م؛ إذ اوض ى العل عل

ي ركھ  بھ یشاقانون الثبات المطلق الذي ب یؤمن  الكالفني    ،نظام العلم الطبیع

ذلك ف م  ل دة عل بق عقی د  اهللا   المس ززق ي  تع انون الطبیع ان بالق . 28 االیم

ز  و ة ترتك ذه الحج ى   ھ ا عل ر النھ م خطی وء فھ ة  س در بالحتمی اوي  الق تس

رة عدم حدوث اي     انشترك؛ واللذان ی  تقریبا ي بالصدفة  بفك ا نجد   .ش   فبینم

ارادة اهللا  ق ب در تتعل ة الق رة وان نظری منة الح ده   ان اهللا ،المتض ذي الیح ال

ن    ، مسبقة لما یریده )علم(ن، لھ معرفة  االزم ورة م نجد ان الحتمیة ھي ص

ك ان    ؛صور  الجبریة   د        فضال عن ذل ة تؤك وه والثانی د سلطة یھ ى تؤك االول

وق            . 29القدر والضرورة  الم المخل ي الع ام ف ود نظ ل بوج ة االنجی ؤمن كتب ی

أل  ذه المس د ھ د اك ام  وق وني ولی وف االفالط ویني والفیلس اس االك ة توم

و     William of Conchesیزيشالكون الم ھ ام الع  اللذان یؤكدان على ان نظ

رى            ة اخ رى من جھ ل  فی ا االنجی رورة ام نظام عقالني یتضمن عنصر الض

ة             ل عالم ي  ب انون طبیع یس بق رورة ؛ ول ان ھذ النظام الیحمل خاصیة الض

ن  ات م ةعالم ة(رعای ھ) عنای ذا      .30اهللا لمخلوقات ع ھ الفن م ل ك م یتعام ل

بل تحت عنوان ) الذي تعامل واھتم  بالخالص( "القدر"النظام تحت عنوان    

ة" ون (  "العنای ایا الك ع قض ت م ي تعامل ةت لیس   ).الت ي  الكالفنی ي الت  ھ

ویني [  بل التومسیٌةاقتربت من الحتمیة العلمیة      ا   ]نسبة الى توماس االك كم



اب    ي كت وكر   ف اني ریشارد ھ ت  إذ  ، Richard Hooker (31(االنجیلیك  كان

الفن عن ھذه المسألة      ة  اي [ وجھة نظر ك ة العلمی ن    ]الحتمی ا م ر اقتراب  اكث

ن  الرواقیة والرؤیة  ة   م ول اورسیم    الرؤی ة لنیك مانیة المعتدل  Nicoleاالس

Oresme. 32  

ة   ا  فالحتمی ت  Determinismوحق ا كان ا     م وة دافع ذه الق  بھ

ا   ل رض غالب ا افت م كم ك ان  . لعل حت   ذل ة اوض ة التاریخی ان االرادة الحقیق

م     تشجع ،في المدى البعیدھي التي،    الطوعیة ي العل دة ف رق جدی تح ط  ؛   ف

وفرت  ات   وإن ت تنتاجات اثب ل اس ي   ك ت ھ ة كان وة ال ان الحتمی ةالق   . دافع

و       ة ھ ام الطبیع ن نظ م یك ر ل ن التفكی وعي م ق الط ذا الطری ي ھ انظفف  امن

ت    .  33 اهللا ارادهالمنطقي بل النظام الذي      ولذلك فاذا قیل ان عقیدة القدر كان

ون         ا رأه مرت ة لم ة معاكس ون بطریق د ان تك م فالب جعة للعل ذة ومش   .محب

ة    Institutes   المبادئ  في كتابھ   كالفن یوضح   في فصل عن العنایة االلھی

ل اال  ي ك ودة  ف ة موج ة االبوی د اهللا الحنون یاء ؛ ان ی ر فش النجوم التض

ھ الن اهللا ھو  رر ل وف المب یطروالخ و اهللا  . المس ام ھ در النظ ى  ومص  وحت

ھ      أي عن ھذا النظام ، التي تبتعد االنحرافات     ي من ادة، ھ وق الع الحوادث ف

ة        . ایضا وادث العادی ومن وجھة النظر ھذه لیس ھناك فرق اساسي بین الح

ل ار واللی ب النھ ل تعاق ین  وال مث زات  ال ب ل الھ ة مث ر العادی وادث غی ح

ى ال  االرضیة و  ین    حت دة     ب ة الفری وادث االعجازی زال   "الح مس الت ة  الش ثابت

افعال خارقة للطبیعة او  في كتابات كالفن حدیث عن  لیس ھناك  ".التتحرك



دخال ةت ة اهللا    ت الھی ل ان  عنای ذین یربط" ھاطمس"؛ ب ك ال ا واؤلئ نھ

  34.باعمال خاصة فقط

ة      وكانت الن  ارة عن مفارق مانیین، عب ة االس : تیجة ،كما في حال

ام ا النظ زة ایض و معج یكمن  .  ھ حق ب د  اس ان ( اك ؤمن وك ھ م درنفس  بالق

ع    ) االلھي المسبق  ان عنایة االلھ تجعل كل  الحوادث في الطبیعة متوافقة  م

اس وكلما زاد  عدد ال   ارادتھ الحرة قرارات ا     ن وادث وفق ون الح ذین ینظم  ال

ا     للقوانین   المیكانیكیة زادت احتمالیة ادراك  مدى روعة ھذه االحداث او كم

ان ال بكم ا "ق دھا وعظمتھ ن  مج ك م ة اهللا  زاد ذل ا حكوم ا فھمن    ".كلم

ا    وعلیھ یجب ان ننطلق      ى     في العلم دائم زات ال ن المعج ة  م ور العادی ... االم

وت یجب ان         و ولكن في الالھ ى        نخط زات حت ى المعج ة ال ور العادی ن االم   م

زة    ھ معج ي ان ل ش دو  ك ى       35."یب ة عل د الكالفنی م تاكی ا زاد وعظ ومھم

دة   ع عقی اط م د أي ارتب ذا التاكی یس لھ ون، فل ة الك درنظامی ةالق   االلھی

ة  ورتھا الكالفنیةالمخصص د    .بص ا نج در    ان احیان دة الق ة  عقی د  االلھی ق

ت   ة    فتح ة وااللوھی و الحتمی ق  نح ة [ الطری ل الم  ]الربوبی ذلك انتق دأ   وب ب

  .المنھجي للسببیة من مجال العلم الى الالھوت

   المؤمنین كلكھانة 5-1-5

ولر   عالم یتضح مما عرضناه لحد االن  ان         اثولیكي   م االجتماع االلماني الك

ان النجد    "  بقولھ كان محقا    إن    Muller-Armak ارماك ر  في أي مك   اخ

ا  د مثلم ي نج تانیةف ة دةعقیال دور  ، البروتس ئ    وبفعالی جیع الش ي تش  ف



در یتعلق ب  ال یصح خصوصا بما ھانف  ،36"الجدید ة عقیدة الق ل   . االلھی د   ب ق

دو ان   ز   یب تاني الممی د   البروتس و  التاكی م ھ اثیر المھ ى  (الت ا حت ربم

ؤمنین    اكھ"على  ) "االصالحي" ل الم دأ    ". نة ك ذا المب ى  ھ ة  [وعن أي كھان

ؤمنین  ل الم درین     ]ك ل المقت ق ، ك ن  ح ھ م بھم ، ب  ان وا   ل واج  ان یدرس

 مع حق  تزامنا الكتاب المقدس دون االعتماد على سلطة التقلید والكھنوتیة      

ة، دون          اب الطبیع ي كت ھ اهللا، یعن ذي كتب ر ال اب االخ ة الكت ب دراس وواج

ة    فة الطبیعی اء الفلس لطة اب ار لس ر  . اعتب ي وا واحتق تانتي  بالس البروتس

دي ل  الھولن ھ رج ف " الن ر مثق ي" (غی ل ای یعن ین اجھ ة  للغت الغریقی

و          تھناقض مل تجرأ) والالتینیة ادن تنم دوا ان المع ذین اعتق دمین ال ة االق  رؤی

ري   كان ھناك عالم باسم مستعار ھو     . كالنباتات  یسأل  ) Theorique(  النظ

ھ غاضبا        دة فیجیب ھ الجدی ھ     بالسي  في أي كتاب قرأ فكرت ھ اكتسب معرفت ان

ب من خالل تشریح الطبیعة ولیس    من   وى      "  .قراءة الكت اب س ي  كت یس ل ل

روف ماء واالرض ،المع ل تین الس ان لك ین انس ھ، واللت ي متناول رف  ف  لیتع

  37".على  ھذا الكتاب الجمیل ویقرأه

ل االصالح           ساعد ؤمنین رج ة للم ة العام ذا الشعور بالكھنوتی  ھ

ھ    (العادي ان ینتقد بحریة الكھان القدماء      ي مدینت دین ف  اتھم بالسي رجال ال

ة           ن العنای دال م ة  ب ي استغالل الرعی باھمال واجبھم في التبشیر بالعقیدة وف

ام    : وكذلك الشیوخ الجدد   ) بھا   ثال  ق ان ،   فم و  اسحق بیكم  شیوخ  من  وھ

ي   لكنیسةا ردام  االصالحیة ف ة   ،  روت ین،   ا  بمعارضتھ  لسیاس ة  المحلی لكھن



ھ   م نفسھ  على انھ في امور  الالھوت  لیس اقل  استقال        یقدبت ة من لیة وحری

 كل ضرورة ان یقرأ ب القائل  ولقد شجع  االعتقاد      . 38"في  تفكیره العلمي   

ھ فرد  كتاب الطبیعة      تعلم       بقدر طاقت ر الم د لمناشدة غی م الجدی دي العل  ، مؤی

ھ   ة   وحث ل وجغرافی ي كام اریخ طبیع اء ت ات لبن ع البیان ي جم اعدتھم  ف لمس

ور عن طریق   تامة   زر والفیضان،    جمع المالحظات عن الطی ار والج  واالزھ

یة     رة المغناطیس اه االب ن اتج س وع ماویة والطق واھر الس ن الظ   .39وع

الطبع  و ف  ب م تكتش ذه   ل ة "  ھ ة العام ة  " الكھان اب الطبیع ا  لكت نظیرتھ

ذین وضعوا        كما   النھ  الالھوتیة فقط  رفیین ال الحظنا سابقا ان البحارة والح

ع اسس    ایضا د ساعدوا  نظریات المتعلمین في موضع مخجل  ق         ى وض   عل

ي  باعجب البروتستانت ُقد ول  . تلك النظریات  قوة معارضة ھذا العلم التجریب

رة ان    ونشأت  عقولھم إذ تثقفت      العریقة، الجدید للفلسفة الطبیعیة   ى فك  عل

ھ          در امكانیت ة بق اد الحقیق ؤولیة ایج ل مس د  ،كل انسان یقب رر    والب ن التح م

  .یكون االذعان للسلطة االلھیة اكثر كماال كي السلطة البشریة لمن

،  قویا في دوائر البروتستانت ایضا  مع ذلك ظل منحى  التقلیدیة     

االعراف    ف زام ب ة وااللت ار المحافظ ادت االفك ات س ي الجامع ھ  ف ى وج  عل

ر     سینمو   وتثبت اسسھا    الكنیسة" تستقر"وحالما   .الخصوص ا ویظھ   معھ

ات  ام الطبق امح وھ نظ دیني  والالتس ات   ال ات واحتجاج ر اعتراض ذا یفس

یخیة   د المش رین ض الیین االخ تقلین والرادیك اھن  "(  *المس د، ك یخ جدی ش

ة    ظھور  و كان      ). " بوضوح  قدیم ة الدینی و   مثل ھذه  الطبقی ین     ھ ن ب م



ي        ا ف ة خصوص ارت ردود عنیف د اث تانتیة  وق ائس البروتس ات الكن تناقض

ة   كنائس االصالح من قبل الطوائف والجماع        م  و  .ات المستقلة والرادیكالی ل

ن  ا ،      یك وة وجودھ ع ق تانیة ، م ي البروتس د  ف راف والتقالی ع  لالع  موض

در  اده مص دم اعتم مي لع وحي ا رس ود   لل دم وج بب ع ة  بس لطة مركزی  س

یش او    ة  التفت ابھ لمحكم ة مش ة قوی ب لجن ریم الكت ب   [ تج ة الكت  قائم

 في في الظھور والشیوع  تھاالفكار الفردیة فرصا وجدتولذلك  .]الممنوعة

داوانجلترا      ي ھولن ا ف ا، كم ؤثرة احیان رة ،والم ف الكثی ار ذات الطوائ االقط

دا  ( ي بولن یرة ف رة قص ف     ).ولفت تطاعت الطوائ دان اس ذه البل ل ھ ي مث وف

ن      د م ي مزی ة ھ ة الحتمی ت النتیج ھولة وكان و بس ة  النم فیة والعلمی الفلس

ھ     . الحریة العلمیة  فورد خالل       وقال ولكنز، في كتاب ة اوكس رة   عن جامع  فت

ھ            "الكومنولث   موح ب و مس ا ھ اكثر مم ة ب ما كان المرء لیرغب بحریة عام

ام   ھنا فیما یتعلق بمسألة      راي  إصدار احك وار   ال ھ       ".  او الح وحسب قول

ة،       ك الجامع ي تل ود ، ف در وج م ین ین  ل دافعین متحمس نم یة  ع  أي فرض

مثال النظریة الذریة وعقیدة   حدیثة،متماسكة و ومتینة، قدیمة او )متناغمة(

 مع ارسطو او ضده  لوقوف ھناك حریة تامة اما ل بذلك كانت كوبرنیكوس، و 

  ".حاملھا الحقیقة ایا كان رایةن التباع والن الكل مھیئ

م   في ھذه البلدان البروتستانیة      ر ل اء   وایجب رار     العلم ى االق عل

اء   ر العلم دور غی مب ور العل ي ام م ف ث  .  كحك ین م دا،  ح ي ھولن ع ال ف  داف

وت     برت ف یم جیس وتي العظ ن) Gijsbert Voet )1676-1588الالھ  ع



ھ      د من اند  الب طیة كمس فة االرس ي ، لالفلس وت االورثودكس ان رأي  لالھ  ك

وخ یمن حزب  ھیمعارض وا    )Cocceian party (* وھانز ك م یكون ذین ل ، ال

ھ ،     ل اورثودكسیة من ل  اق ا یتمث وت عن ال  لفص  بام فة او   الالھ یل فلس  تفض

ة  ى و   .الدیكارتی دما تبن وتعن ام  Voet ف ة االرض نظ االرض [ مركزی

ون ز الك ا مرك مس حولھ دور الش ث ت ع   ]  حی ابق م د المتط ھ الوحی ى ان عل

و  الھوت ھعارض ،الكتاب المقدس     ل     ون اصالحی  ی ن فضلوا الكوبرنیكوسیة ب

ى  م حت اعوانھ ي او المحكم   ھااش ع الكنس ن المجم دخل م ة   دون أي ت

  .الكنسیة

را    ا ح دیني موقف الح ال ذ االص اه  واذ  اتخ یة تج  المدرس

ي   نجد ان تجاه اباء الكنیسة،  ) ولو باحترام  (وكذلك  الوسطى   االصالح العلم

ان االنساني        ذلك االیم دمین  برفض فیزیاء المدرسیین وك مة االق  فنجد    .عص

اربنتر  ال  ك زي ناثانی ر االنجلی ول المتطھ  Lactantius*تنتیوساان الك یق

ان  ا  "ك ا تقی ا خطیب ن" اب ھ   " لك ف جھل ھ  ستكش خافة  حجج ادئس  بالمب

    .41"االولیة لجغرافیة الكون

  والى   من جھة العودة لالنجیل   : لعودة للمصادر ا  الحاجة ودعت

دمین   (كتاب الطبیعة    ن االق ة   )االقدم حتى م ن الجھ رى م را      . االخ ان ام  وك

روریا  ھ ال ض د  توجی یین ولنق دمینللمدرس ا الق ة    ایض د قیم رض تاكی  لف

ا      .العصر الحدیث  ل      وربم ي مث اء تبن ى العلم ر     صعب عل ھذه الموقف الح

ر م  ة       ناكث ة الحالی م  المعرف وا حج اء عرف ین  الن العلم ر المتعلم  غی



حیحة ال ة      ، ص یات والھندس ك والریاض ي الفل ثال  ف ي ی   م ا ودین، الت ن بھ

دیم    راث الق ى ر    .للت ك ادرك حت ع ذل وس وم انیة ام ة االنس  ان  ذي النزع

تعلم    ر الم دة لغی ھ واح ونتجرب ا وزنیك دمین؛   ھ ل االق لطة ك ن س ى م   اعل

ان " ة ل ماك فة الحقیقی ؤمن لفلس ة ان ت ھولة القدیم ن أي   بس ي م اي ش  ب

  .42"فیلسوف مھما كان عظیما

ن      تانتیة م ر بروتس م اكث ھم  انھ اء انفس ر  العلم ا اظھ ا م وغالب

وثر      كا فمثال    الالھوتیین ر ان  سلطة ل وثر المخلصین غی ن كبلر من اتباع ل

م تح ى  ل ھ عل ھ       مل ى ان دس  عل ان المق ن القرب وثري ع یر الل ول التفس قب

ي اسئلتھ         .التفسیر الوحید او المقبول    ة ف وقد حافظ على نفس ھذه الحری

مقدس ھو الكتناتیوس الذي انكر كرویة االرض؛  مقدس       "    : فقال العلمیة

ر     ھذي اقر بكرویة االرض ولكن ھو اوغسطین ال   رف االخ ود  الط  رفض وج

دس  یة؛ ومق رة االرض ن  الك ن   م ر م رف االخ ذي ادرك الط وت ال و الالھ ھ

دس  .... رفض حركة االرض  ھالكرة االرضیة  ولكن    ن االق ر قدسیة  [ولك  ]االكث

غیر   یط ص ف ان االرض مح ي تكش ة الت ي الحقیق ي ھ ود   ل ي وج ف ل وتكش

ون و      دور ان  الطرف االخر من الك ال       . 43"االرض ت ارن ناتانی اربنتر وق  ك

ر  " ھ الح ة    1622" علم واه لحری تم دع طو واخت ة الرس ادة الخرافی  بالعب

د    " البحث العلمي بالتعجب المنتصر      زم والمقی ر مل ة أي  بانا حر، انا غی كلم

ات    وى للكلم ر س ا بش ي اوحاھ ون     ".  اهللالت ري ج وتي التطھ ان الالھ وك

ى  االنسان ان         . سلطویة في العلمولكنز معارضا قویا لل   ان عل ھ  ك ي رأی ف



ة    ل (یذھب في الالھوت القدم  الكتب و       ) االنجی ي تنم وم الت ك العل ي تل ن ف ولك

وى    :  االقدم جدافنحنبالتجارب الجدیدة واالكتشافات الجدیدة ،       دم س ا الق وم

ة          . شباب العالم  و صبا ات باسكال العقائدی ي خالف   و نجد ھذه الحجج ثانیة ف

مصنوع " العلمفولكنز وحسب مایقول    . مع الیسوعیین في سنوات الحقة      

زمن   تكون "العلم"في فغیر الجدة ،  "من الشي    ر  (الحقیقة ھي بنت ال تعبی

ون ن بیك تعار م ھ الن    ).  مس رض رای ي ف ز ف ب ولكن م یرغ ك ل ع ذل " وم

جب  ی   . في تقدیر كون الحجج  مقنعة " قد  یستعمل حریتھ الخاصة    ستاذاال

يء " و الیجب النظر الى  مراجععدم المبالغة بتعدد ال    ا ان مھاراتھم في ش   م

فة          .44"تجعلھم متمیزین في كل شي     ر السكات الفالس وم االخی ان الھج وك

ول    ى قب رین عل ل االخ لطاتھم لحم تخدموا س ذین اس وت ال ال الالھ ورج

  .احكامھم في االمور العلمیة

لتشابھ بین التحرر  ا تماما  المدافعون عن الفلسفة الجدیدةأدرك 

من التقلیدین الفلسفي والكنسي بواسطة االصالح وبین تحرر العلم من 

 Thomas كتب توماس كولببر  .السلطة القدیمة بواسطة المعرفة الجدیدة

Culpeper)1655 ( ال المجامع الكنسیة  ترید   بابا  في الدین كما  قائال 

، وكالھما )ارسطو( في الفلسفةترفض  المجتمعات العلمیة وجود بابا

 یعني  المجامع الكنسیة من جھة والمجتمعات العلمیة من جھة -زمالء

الى )Thomas Sprat )1667  توماس سبراتاشار وقد . 45اخرى

یتجاوزان النسخ " ماتشترك بھ كل من االصالح والمعرفة الجدیدة فكالھما



؛ فاحدھما یحیل  الى المحرفة ویحیلون  انفسھم للنسخ االصلیة لتعالیمھم

  46".الكتاب المقدس، واالخر الى المجلدات الكبیرة من المخلوقات

  

  



  

  العلم وتأویل االنجیل 5-2

  االنجیل مصدر من من مصادر العلم 5-2-1

 الدین ھیأه حول اھمیة المناخ العام الذي طروحمستبعدین  التساؤل الم

مسالة ال  عترضنا ت؛تھرعای في مساعدهالوللعلم المسیحي من حیث تفضیلھ 

مع علمنا   االنجیلتبناھا صورة العالم التي حریة العلم ب ھل  تأثرت :التالیة

 أعاق   االنجیل  انھل بمعنى  اخر [االنجیل سلطة الھیة التقبل الجدل  ان

 نظام كوبرنیكوس و بوضوح  ن عجدل الذي دار   التبین من  .]حریة العلم

الحرفي او  غیر تفسیرالھو   الرض من عدمھ القبول بحركة احدد الذي  ان

  . معینة  لنصوص الحرفي

 وا لھكلة كون الكتاب المقدس أولم تكن القضیة متعلقة بمس

ون ان الكتاب المقدس ھو كلمة الرب تفق  منزل من االلھ ،الن الكل مبعضھ

 في الوقت نفسھ، ندرك اال اننا ،.  من فصل التكوین الى فصل الوحيا ، بدء

 ومنھم مصطلحاتھ  كل لوكان   بشرنجیل لم ینزل من السماء بل كتبھ ان اال

حمل  الحقیقة الخالدة باوعیة  فقد  وبذلك ایمانھ وھاستعاراتوتصوراتھ 

 عبرت  مدىي ال :لیصبح كاالتي  السابق السؤالتغیر من ثم  و .ارضیة

 تقیدت فیھا ي حد  الحقیقي والھي  لوحي االعن الالنصوص االنجیلیة 

 برسالة الخالص ولیس بالزمن وارتبطت فاھیم البشر وطرق الكالم  م

" البشریة" الخاصیة تضمنت واالكثر من ھذا، ھل  . طریقة الحیاةبو



 الى ان االعتقادات الساذجة وحتى الخاطئة للكتاب  احیللكتاب المقدس تلم

قد دخلت الى ) مطابقة للحقیقة العلمیة الموضوعیةغیر الاالعتقادات (

  ص المقدس؟الن

غالبا ما یقال ان البروتستناتیة  نتیجة رفضھا  للتقلید او 

 حتى اكثر من الكاثولیكیة الرومانیة تمسكت العرف  كمصدر للوحي 

و ، كما ھالواقعمعقوال غیر ان القول ویبدو ھذا   .لتفسیر الحرفي لالنجیلبا

ولقد  . 1 ھ مع االستنتاجات التاریخیة، ال تسنده الحقائق و التتقبلالحال 

وھو   احد علماء الالھوت  الكبار  المناھضین لالصالحردتوضح  ذلك من 

الى الكاھن ) Robert Bellarmine )1615الكاردینال روبرت بالرمین

 بان نظریة 2 )مثل غالیلو( الذي امن  Foscariniالكرملي فوسكاریني

او  االیمان اركان من ركنحركة االرض من حیث انھا التؤثر على أي 

كانت مناقضة لما اتى بھ الكتاب   حتى لو الخالص، قد تكون صحیحة

 Trent Council *وقد رد بالرمین  غاضبا بان مجلس ترنت. المقدس 

طالب بضرورة تفسیر الكتاب المقدس بحیث یكون متطابقا مع تعالیم االباء 

 التكوین السفار المفسرین المعاصرینعالوة على  ،ھم والذین المقدسین 

 قد اخذوا بحركة الشمس حول االرض ، و یوشعلجامعةالمزامیر واو

 تأویل وتفسیر قبولالتستطیع الكنیسة بعد ذلك وعلیھ . الحرفيبالمفھوم 

ولقد رفض بالرمین . الكتاب المقدس بمفھوم مناقض لمفھوم االباء

 دوران الشمس حول  أي تفسیر[االعتراض القائل بان ھذا الموضوع



 قضیة اانھ، زعم بالرمین،نعم . من قضایا االیمان لیس قضیة ]االرض

 ولدینان من  ینكر ان البراھیم  . ایمان النھا تخص اهللا الذي ھو المتكلم

 ھرطقي مثلھ مثل من  انكر ان إنما ھو  ولیعقوب اثنا عشرة ولدا اثنین 

المسیح ولدتھ مریم العذراء الن كلتا القضیتین ادلى بھما الروح القدس 

 ان  سلیمان   عالوة على ھذا، . االنبیاء والرسل والحواریینعبر افواه

الذي كتب ان الشمس تشرق وترجع الى مكانھا،  كان اكثر المتكلمین في 

الحكمة البشریة وقد تلقى حكمتھ من الرب لذلك یستحیل ان یؤكد شیئا 

  ومن ھنا  .3 اثباتھا التي یمكن اوتي ثبت برھانھا المناقضا  للحقیقة 

 عقبة اضافیة في طریق حریة ،لوحي من مصادر ا العرف كمصدراصبح 

  .ھذا  انھ تضمن تاثیر فلسفة االغریق على تفسیر االنجیل واالبعد من العلم،

 المتأثر ) John Wilkins(جون ولكنزوقد تبنى التطھري 

 التي ]بكل مافي الكلمة من معنى[وجھة النظر المضادة تماما ، بكالفن

مما یسعدنا  لو إنھ : "كتب قائال، و  ایضاة الى سلیماناستفادت من االشار

  خالصا یكونان   رضینا لو :  الكتاب المقدس من الخالفات  الفلسفیةأعفینا

ال ان ، لیكون حكما  على ایماننا وطاعتنا  اي  قصد لھا ،لغایة التي لتلك ا

 الواجب اكتشافھا لحقائق الطبیعیة على انبسطھ ونمدده لیكون حكما 

كان باستطاعة  الروح القدس إذ ". مثابرتنا وحنكتنا من خالل  معرفتھا و

فانھ ترك ھذه " ، ومع ذلك حقائق الطبیعة المعلومات عن وبیسر  یھبناان 

ان ھذا یعني ان ولكنز   .4"الرحلة البناء البشریة ان یقوموا بھا بعد ذلك



 كمصدر  ضوه  بل رفكموجھ للبحث العلمي رفضوا االنجیللم یواخرین مثلھ 

  . للمعلومات الواقعیة

  محل  علم الالھوت االنجیلي المحض حالل الوالذین سعوا 

 بدال یةرساء العلم على اسس انجیلإ  تملكتھم رغبة،يرسطوالھوت االال

 ان االنجیل  على    ھذا االساس االنجیليغالبا مادل و . من اسس ارسطو

 الخاصةى  البیانات الصحیحة  للعالم، علة العامصورةیحتوي، فضال عن  ال

 الفیزیاء كون وال( سمى بالفلسفة الموسویة یما وا قد قدم و.العالمبنیة ب

 . فلسفة ارسطو الوثنیةقابل لت   ساس انجیلي  االمعتمدة على    )لكیمیاءوا

لمصریة ا  في  كتاب الحكمة تتنبؤاعلى ان  الفلسفة الموسویة كانت 

 في  وان كانت من ابراھیم او حتى من شیت تجاء  التي یقال انھا زعومالم

  5. قد جمعت من العادیات المتأخرةالحقیقة 

 ،وتأسیس علم طبیعي قائم على االنجیلاقامة فكرة ولم تجد 

 المؤثرین من قبل الكتاب ھا رفضفضال عن القبول بین مؤیدي االصالح 

بحث  ففي رأي بیكون ان ال .مثل راموس وفرانسیس بیكون وكبلر وولكنز

في الكتاب المقدس  تعني البحث عن االشیاء " السماء واالرض" عن

عني یان البحث عن الفلسفة في الالھوت  مثلما  بین االشیاء الخالدةزائلةال

اي [" مسیحیة "لم تكن وعلى العموم . 6البحث عن المیت بین االحیاء

 وانھم القضایا العلمیة نصبة على لمصلحین مالمسیحین ا] االلتزام الدیني



 مثال احد معلمیھم قتدواا، قد  الخلقفي البحث عن حقائق العلم في كتاب 

  7 .المشھورین وھو جون كالفن

  مفھوم كالفن عن العلم والكتاب المقدس 5-2-2

، وإن كان لم ینكر كالفن  كل شي نشا  وترعرع في ظل الوثنیة

لم " تركةالنعمة االلھیة المش"الن عقیدتھ عن  لفكر الوثنيامن منتقدي 

 لقد كان واقعیا جدا  . لالغریقواالدبي تعلیميعام للمیراث الالنكار ال اتشمل

وانسانیا مھذبا بحیث لم یؤمن ان الخطیئة قد ادت لفساد االنسان في المجال 

اذا "ففي رایھ ان ضوء الحقیقة یسطع بوضوح في الوثنیة و؛ العلمي

  فاننا النرفض والنحتقر اعتقدنا ان روح اهللا ھي المصدر الوحید للحقیقة

  8". خشیة ان نسئ لروح اهللاتتجلى  الحقیقة اینما

 بعیون  االغریقي كونعلم الیقرأ  المرء ان كالفن  سظن یربما 

 على ھ لكن؛ سائدالعرف المتبعا  ]في ضوء الكتاب المقدساي [إنجیلیة 

 بین علم تعارض  ادرك بصورة اكثر وضوحا من معاصریھ وجود ،النقیض

 في  الموجودة في ایامھ   وبین صورة العالم المعروف  االرسطي لكالف

 علماء الفضاء  قد میز   فواحدبینما تكلم موسى عن مدى و  .كتاب التكوین

وقد اشار الى ان سفر التكوین یسمي  ). كواكب سیارة(بین  عدة مجرات

بینما یثبت علماء الفضاء بالمنطق " االنوار العظیمةب"الشمس والقمر 

لم من الناحیة االخرى،  . 9القطعي  ان نجم زحل الصغیر اكبر من القمر

 في علم الفضاء غیر متخصص  والنھ   كالفن النظام الفلكي الحاليیرفض



 وحسب رأي كالفن،  . بصحة نظام العالم المقبول منذ القدم فقد سلم جدال

 ان موسى  كتب راجع الى علماء الفضاء بین االختالف بین موسى وف

  یبحث  بینمافھمھبطریقة شعبیة ووصف مایستطیع الناس العادیون من 

  10.ھالفلكیون كل ما  یستطیع عقل االنسان ان یستوعب

على عقیدة االصالح في تفسیره لالنجیل  كالفن  لذلك اعتمد

روح "ان  . في متناول كل شخص ھي ان الرسالة الدینیة لالنجیلالقائلة

ت مدرسة عامة للكل ولھذا فقد اختارت  كما یقرر كالفن قد فتح"اهللا

معلما لغیر المتعلمین   موسىوكان  . المواضیع  التي یدركھا الكل

 تكلم عن اشیاء غیر مفھومة  عموما انھ لو و ؛  على السواءوللمتعلمین

؛  دون ادراكھم فقد التمس العذر  لغیر المتعلمین  بان ھذه المواضیع ھي 

للناس "االنجیل ھو كتاب ف ". ةماللع  كتابتھأعد " لذلك فموسى  قد

فلیذھب الى  معقدةالعادیین   فمن اراد  تعلم  الفضاء والفنون االخرى ال

  11".مكان اخر

  احیانا واعدھا نفسھ كیف  اعتقد كالفن ان الروح القدس قد 

وفي . لكي یظھر معنى رسالتھ الروحیةالخاطئ  الناسمع فھم  للتوافق

انھم مثل االفعى الصماء التي اغلقت  ( 5 و4: 58تعلیقھ على المزمور 

یشكك كالفن ، )اذنیھا ولن تصغ لصوت السحرة الن السحر لیس حكیما

. اذنیھاصم  ان االفاعي  ت ایضا  االفاعي ویشكا یفتنوانبامكانیة السحرة 

 داوود المجاز من تخرج اس"   كاالتي  بدیال للتفسیر الواقعيعرضلذلك 



تحكم  ي ال تت وال بعدم وجود مكر عند االفاعي  قال انھ  الشائع، كما لوالخطأ

 ان الثعابین مسلحة بمكرھا ضد السحر اال ان  اؤلئك معفي السحرة؛  و

  .12"الرجال ماكرون كمكر تلك االفاعي

الحیاة " واضحة ایضا حین  یفسر وقریحتھ ان بدیھة كالفن

لمیاه لیست  فھي أي ا . في سفر التكوین االول بالغیوم" فوق السماء 

 الحرفیون و ھي لیست مالئكة كما  المفسرون محیط حقیقي كما یظن

الن القول ): "Origen *مثل اوریجن( یفترضھا المفسرون المجازیون

".  یبدو مناقضا للفطرة  والیمكن تصدیقھ،بوجود میاه حقیقیة فوق السماء

حسبما یفھمھا غیر المتعلمین "تصور ھذه المیاه فضل كالفن و

 قبول ستلزمتولم یؤمن بان سلطة الكتاب المقدس   .13"بسطاءوال

انھم ب البعض ،جزم   الیتفق " :الطبیعةب الخاصةالمعتقدات غیر المعقولة 

 جھلھم بخصوص ھذه مع ھنا  المیاه فوق السماوات  بمعنى  مؤمنون

  14".المیاه ، مع قصد موسى

نى الكامل  ھذا لم یقلل من اقتناع كالفن بان االنجیل بالمعكلو

  ةعیا طو القدس  فیھا  الروحاخفى التي  ]االبن[، الكلمة15 كلمة اهللاھو

 لم یلغ "علیل في التبولص" لذلك  ففشل  . بواسطة حجاب  االنسانیةھالتھ 

 قد تعلمنا  ھذه  العجائب ،ھیة خاصةلعنایة اب ، ولكنناالحكمة السماویة 

 ربما الیتأسس   وعلیھ   ، 16 بفضل غموض الكلمات غیر المھمة العجاب

 ي ترى  وجھة نظر االصالح الواضح ، انومن . ایماننا على بالغة البشر



 الجسد وبین الكلمة التي خلقتة التي الكلمتواضع  توازي بین وجود

  .اصبحت ھي الكتاب المقدس

 17 1:7 كورنثوس یة من كتابالیة التالا  على ھعند تعلیقو

لیس بحكمة الكلمات خشیة : یر باالنجیل للتبش.... الن  المسیح ارسلني (

ان  االداب والفنون البشریة كالفن یقول ) ان الیتعطل  صلب المسیح 

 الروح القدس ویجب عدم ارسلھا ھي  خیر ھدایا ) بضمنھا الخطابة(

 الصلیب  بشر بولص بعقیدة ومع ذلك فلو ؛ مناقضة للتقوىاعتبارھا 

؛ جاذبیتھاقوتھا ولفقدت دعوتھ  ،بالغةالفلسفة وزخرفة مستخدما قوة ال

  18.اندفاعھا  قوة  قبولھا بدون أي تقلیل من وكان یجب 

  ھيفي الوقت نفسھ،ف كلمة الرب ھي   صرسائل بولمع ان 

نقد طریقة نظم ھذه من  كالفن  لم یتحرج، لذلك صكلمات الكاھن بول

 بعض وصایال الزمانیة یة وصخصالالكلمات ولغتھا وحتى انھ اشار الى 

   لحقیقة ان  االغربق 19 التحذیر ضد الشعر الطویلفمثال ارجع. صبول

" طبیعیة" العادة القدیمة صیعتبرونھ  من عالمات  التخنث لذلك اعتبر بول

في .   20 في فرنسا والمانیا قص الشعر، في زمنھ، انھ كان من العیبمع 

 الصليبامكانیة وجود الخطا في النص اكالفن  أعترف المناسبات  ىاحد

ونحن بعد .  21"لذلك یجب تصحیح ھذا المكان... من الواضح انھ لخطأ:"

الضجیج حول اقامة لرسالة  بدال من بجوھر اذلك مطلوب منا  ایالء عنایة 



أي حدوث  امكانیة یستبعد لم ،لذلك وبتناقض صریح الراء بالرمن. 22كلمة 

  23. خطأ

الجازم في  طعيالق  للرأي ھمیلھو عدم تفسیر كالفن ومما یمیز 

 John ولھذا السبب فقد فضلھ جون دون ، الملتبسة الخالفیةالقضایا 

Donne على میالنكتونMelanchthon  :"قد سیقول كالفن ان االمر  

  یحوم .  اال بھذه الصورةالیبدوان االمر  : یبدو ھكذا بینما میالنكتون یقول

انھ مختوم بختم ف...  افضل الناس، اال الروح القدسالشك والخالف حول

ھذا ویضرب .  اقصى اطراء قد یمنحھ المرء للعالم ایضا وھذا ،"العصمة

 الؤلئك الذین یشغلون انفسھم بتفسیر الالنوع من تأویل الكتاب المقدس  مث

  .كتاب الطبیعة

الختالف بین نظام العالم ل ادراكھ مع، ومما یشرف كالفن انھ 

لم یتبرأ من نتائج البحث العلمي  ،النص االنجیليبین العلمي في ایامھ و

،  ارسطو و بطلموس ا نظام ،افتراضا،صح   لو  واالن  .على ذلك االعتبار

 استخدام االنجیل لرفض فلیس من المجدي في االنجیل، مع عدم وجودھما  

بان نظام الحقا االعتراف   یمكنوھكذا   .االنظمة الفلكیة االخرى ایضا

  .  الكتاب المقدس لم یحتویھ وانكوبرنیكوس ھو صحیح واقعي 

 ذإ:   كتاب السیر التاریخیةھوىوھنا ثانیة قد اعمى التحامل وال

 بخصوص انھ  یسمح تفق مع الصورة الحالیة عن كالفن ی  البما یكتبون 

 قالھ  لما   فلننظر . 24اللتزام الحرفي باالنجیل التسامح واباستثناءلكل شي 



في ) رفضوا  الكوبرنیكوسیة( ذین لقد كان كالفن في طلیعة ال"وایت 

.  اكد ان االرض لیست ھي مركز الكونمنشجب كل و تفسیره للتكوین ، 

لقد امسك بالقضیة بالرجوع الى المقطع االول من المزمور الثالث 

من یغامر ویخاطر بوضع سلطة كوبرنیكوس فوق "والتسعین وتساءل 

االخیر من كتاب ولقد اخذ وایت االقتباس . 25"سلطة الروح المقدس؟

  26".تاریخ التفسیر"فارار

المحبوكة  الكذبة افضل من مصطنعةلیست ھناك كذبة "

، ولقد تكررت ھذه الكذبة مرارا وبضمنھا عالمات االقتباس من قبل "باتقان

ولقد اشرت، .  النصللتحقق منكتاب تاریخ العلم الذین لم یبذلوا جھدا 

تصة بتاریخ العلم خالل خمسة عشرة سنة في دوریات عدیدة مخ

من كالفن ھو محض اقتباس وھمي خیالي وان  كالفن لم " االقتباس"بان

یبدو من . غیر ان االسطورة ال تموت  بسھولة؛27 یذكر كوبرنیكوس قط

الغریب  ان فارار الذي كان عادال تماما في دراستھ للخاصیة العلمیة 

ولقد . المقدمةان یضل الى ھذا الحد في  ، 28لطریقة كالفن في التفسیر

اصابني الشك بعبارتھ النھا التتالئم مع مبادئ تفسیر كالفن والن اقتباس 

من الالھوتي  المستقل جون اوین یبدو حاال انھ زائف مزعوم موازي 

  29 .وغیر شرعي

 موقف لوثر لغرض تعزیز الروایة بان   یركزون على وغالبا ما

االنجیل،  كانوا اقل میال  بسبب من تقیدھم ب حین والبروتستانتین ،صالالا



. نحو نظام كوبرنیكوس من تفضیل  الكنیسة الرومانیة لھ  قبل ادانة غالیلو

 احادیث المائدة فكرة الفلكي الذي یؤكد ان الشمس ىفي احد  لوثررفض

انني اؤمن : "اصلیا لیصبح  خطأ  خاطئ على انھ تفسیركانت ثابتھ، 

 ولیست  مستقرة بقى ثابتةبالروح القدس الن یوشع قال  ان الشمس ت

غیر انھ في اعمالھ المعتمدة لم یذكر لوثر ھذه المسألة؛انھا ". االرض

لم (حول عمل كوبرنیكوس ) 1539(اشارة طبیعیة عندما دارت الشائعات

ولقد طبعت بعد سبعة ) یذكر حتى اسمھ في مذكرات  كاتب التقریر 

ما  فرض   نادراولذلك). من ذاكرة احد ضیوفھ( 30 )1566(وعشرین سنة

ھذا الموقف تأثیرا كبیرا والتأثیر االكبر منھ انھ لم یكن لھ تاثیر  في عقیدة 

  .لوثر

ان مالنكتون ھو الوحید ، الذي ظل  وفیا للفلسفة االرسطویة 

دائما ، الذي شجب وادان في البدایة عقیدة حركة االرض وقال ان على 

ذه الفقرة قد حذفت ھ  انإال  ،31القضاة ان یعاقبوا اعالنھا والتصریح بھا

 بعد سنة في طبعتھ الثانیة ) Initia doctrinae physicae(من كتابھ

 ،الذي Petreiusلقد كان فالنكتون صدیقا حمیما لبتریوس. واحدة من ذلك

على روح ) 1549(تولى   طبع عمل كوبرنیكوس، وفي حفلة القاء خطاب

فقد ذكر ان صدیقھ ) 1504-1548(صدیقھ المتوفى اخیرا كاسبر كروسجر 

  رتیكوساحتضن واالكثر من ھذا فقد  .32كان محبا ومعجبا بكوبرنیكوس

]Rheticus  [33.احد تالمیذ كوبرنیكوسa  



  

   والتوفیق لكالفن سویةتأثیر نظریة الت 5-2-3

 الكالفنیة ]االقتراب من مستوى فھم العامة[ بدون شك كان لنظریة التسویة

لفلك من اتباع كوبرنیكوس في البلدان تاثیرا واسعا على علماء ا

 التي 1600في مقدمة كتاب ولیلم جلبرت عن المغناطیسیبة  . البروتستانتیة

التي قدمھا وطرحھا ( دافع  عن نظریة حركة االرض ، كتبھا ادوارد رایت 

وازاء . بانھا غیر متعارضھ مع الكتاب المقدس) ایضا جلبرت نفسھ

ظریة فقد كرر الحجة انھ ماكان قصد اعتراض المفسرین الحرفیین للن

موسى او االنبیاء ان یعلموا الریاضیات والفیزیاء لذلك نراھم لم یدخلوا في 

 فھم الناس طریقةلیقربھا من  موسى نفسھ  أعد"لقد  . التفاصیل الزائفة

 . 33b"البسطاء وطریقة كالمھم مثلما تفعل  المربیة مع االطفال الصغار

یعني [شخصا  یتعتع معنا  أراد " ان الروح القدس وھذا شبیھ بقول كالفن

  طریق  التعلم  من البسطاء وغیر سدین ا  بدل ] النبي موسى علیھ السالم

  34." المتعلمین

-1632( رجل الدین  االصالحي فلیبس فان النزبیركن كان

،وھو فلكي  مشھور من اتباع كالفن المتعصبین، من الدعاة ) 1561

( ولقد تبنى وجھة النظر. وس في ھولنداالمتحمسین لكوبرنیك

طبقا " الكتاب المقدس لقضایا علم الفلك بعدم تطرقالقائلة ) 1619؛1620

ان شھادة الكتاب المقدس، كما یقول، ". للموقف الواقعي بل طبقا للمظاھر



 ھذه الشھادة   قوة  إال انھم استخلصوا  بطریقة خاطئة ھي الحقیقة نفسھا 

نافع  ان الكتاب المقدس نزل بالوحي من اهللا وھو " ات؛الثبات حركة السماو

غیر انھ الیلبي حق لطریق اللھدایة ا و الصالحا ووبة لعقیدة و التفي امور ا

اذ یجب تعلم طریقة حساب محیط . 35"احتیاجات تعالیم الھندسة والفلك

الدائرة من ارخمیدس ولیس من الكتاب المقدس الذي یقدم استعماال تقریبیا 

أي الكتاب [عداد اكثر مما ھو واقعي، النھ على سبیل المثال حیث یوضحلال

 ان قطر البحر االسود ھو ثالثة اذرع ویحیط  بھ خط طولھ عشرة ]المقدس

 دفاعا )نزبرجنال فان جاكوب( كتب ابنھ الطبیب 1633في عام . 36اذرع

 ففي اسناده ،عن ابیھ الذي ھاجمھ كاھن انتیرب فرمونسس واخرون

 كالفن -كالفننا" بوضوح الى جاكوبنظر ابیھ عن االنجیل ، اشار لوجھة 

الروح "مقاطع واضحة من كتابات المصلحینورد مبرھنا وا" الخاص بنا

 الذي یقول ان الروح 58والتعلیق على المزمور "كما لو  كانت  تتمتم معنا

  37 .القدس یكیف نفسھ الخطاء العامة

-توبنجین ، الالھوتيلقد كان جوھانس كبلر مثل استاذه في 

والنھ اتھم . الفلكي  مایكل ماستلین من المؤیدین والمعجبین بكوبرنیكوس

لم   و یقتبس من كالفن اال اقل القلیلما كان یتوقع منھ انبالكالفنیة السریة ف

عن الكون ،  عقیدة كوبرنیكوس  حجج تفسیره وتاویلھ التي ساندت تختلف

  38.تماما عن حجج تفسیر المصلحین



  غالیلو عن الكتاب المقدس وحركة االرض 5-2-4

النظریة العلمیة بین اتسم موقف غالیلو من العالقة بین تفسیر االنجیل و

اما ان كانت لك ھو ذ وسبب .بكونھ اكثر تعقیدا من موقف البروتستانتین 

وجھة نظر معارضي بالتوافق مع والءاتھ مقسمة او انھ تظاھر تماما 

مثلما فعل كالفن   االقتراب من فھم العامةبل نظریة فمثال انھ ق .االصالح

 بمحتواھا السطحي النھ في ا  ظاھریوكبلر والنزبرجن ولكنھ كان قبوال

العلمیة " الحقیقة" الكاثولیكي بان -الوقت نفسھ التزم بالمفھوم الروماني

اال الراسخون   الیراھا ) رأیھفي ( انھا مع في الكتاب المقدس ، موجودة 

قد استعمل حجج التسویة عندما ناقش اباء الكنیسة مثل  اوغسطین و. فقط

) على ان  لم یطبقھا على مسائل الفلك ابدا(  او جیروم وتوماس االكویني

یمتلك  اي انھ ،الربتجسیم  الذین اشاروا الى ان الكتاب المقدس یشیر الى  

 الكلمات وفي راي غالیلو انھ من الكفر ان نأخذ ھذه.... االیدي ویغضب الخ

لالعتقاد الشائع عندما تكلم  الكتاب المقدس كیف نفسھو. بمعناھا الحرفي 

 وتتوافق وجھة نظر غالیلو مع وجھة نظر كبلر 39 "حركة الشمس" عن

وعلماء فلك بروتستانتیین اخرین في تاكید سلطة االنجیل في قضایا االیمان 

  40 .واالخالق

ظره بكون الكتاب نادرا ماوافق غالیلو كالفن على وجھة نو

 بسبب التزامھ الكاثولیكي، كانف  ؛ "كتاب للناس البسطاء"المقدس ھو 

لبابوات لة یمعرفالسلطة الغالیلو ملتزما  باعتبارات العرف والتقلید و



 العامة خاطب ی ایمانھ بان الكتاب المقدس  أدرك ،مع لذلك  .ومجالسھم

عیة، من الناحیة عندما تحدث عن الحوادث الطبیبنفس مستوى  فھمھا 

بوجوب قبول وبتواضع قرارات ) تماماصدق  على االرجح بال( االخرى

زعم  انھ   ولكنھ  . 41البابا عن القضایا العلمیة بما یتعلق بالكتاب المقدس

 من سلطات الكنیسة ان التدعي والتصرح باي حكم تجاه قضایا العلم یتأمل 

 عارفا  غالیلویكونوجب ان   .والكتاب المقدس دون اتباع نصیحة العلماء

 في ذلك الزمان المرجحجیدا موقف الكنیسة بھذا الخصوص ،النھ  من غیر 

ان الھیئة الكھنوتیة ستسأل الناس  العادیین عن كیفیة تفسیر نصوص 

  .االنجیل

 من یناصره بوجود  غالیلو اعتقاد غریبا  للوھلة االولى  یبدو

 النھ قیل ان  الكتاب المقدس ال لموقفھ من كوبرنیكوس في الكتاب المقدس،

باطنیا  لقد اعتقد ان للكتاب المقدس معنى عمیقا  .یستخدم اللغة العلمیة

 ففي ؛عن وجھة نظر معارضیھ اساساایضا  لذلك لم تختلف وجھة نظره 

یعني نظام  (الحقیقة الفلكیة ان ن حقا یرون یالراسخلعلماء ا انراي غالیلو 

وبعیدا عن المعنى البسیط  . اب المقدس الكت فيموجودة) كوبرنیكوس

: عندما قال یوشع . مستور عن العامةوظاھریا فھناك معنى عمیق مخبوء 

"  في منتصف السماءواقفة" الشمسف،   مستقرةالشمس التزال ثابتة"

حسب نظریة غالیلو ان  .  وسط السماء  على محورھا فيادورانھبدال من 

یجتھ  حركة االرض نفسھا  ببطء توقف الشمس  عن دورانھا  ستكون نت



 یعني، انھ في وقت كتابة ھذا االستنتاج، 42.یصبح النھار طویالفشدید 

)  حقیقیة او تصوریة( ان اكتشافاتھ) او تظاھر باالعتقاد(اعتقد غالیلو 

المتعلقة بدوران الشمس فضال عن النظریة القائلة بان ھذا الدوران  ھو 

نصوص االنجیل وھكذا   فيت مخبوءة سبب حركة المجرات السیارة، كان

  . لھافضلساھم بالتفسیر اال

ان  ( 7-5 : 19وبالطریقة نفسھا فتفسیر غالیلو للمزمور  

 إقتراب  ھذا ماكان یعني ان ) الشمس تشبھ العریس الذي یخرج من غرفتھ

 تعني ان الشمس ، ولكنھا  التي ترد بلغة شاعریةباشرة، الممشاھدةلل

روح تنتشر خالل العالم وتسمى بالعریس بسبب  قوة  وھيتقذف االشعة ، 

شیر النبعاث ت" ھو یبتھج مثل عظیم یجتاز سباقا"ان عبارة و  ."االخصاب

سرعتھا ل مؤكدة وتشیر ایضا االشعة التي تحدث كما لو انھا كانت   حركة 

خروجھ من "ان. الختراق كل االشیاءدرتھا العظیمة وقوتھا العظیمة وق

. ن النظام الشمسي بل الضوء  الذي تكون  الشمس مخزنھالتتضم" غرفتھ

 ان قانون  عنيوھذا ی، "، یحول الروحمضبوطھو قانون  الرب ان قانون "

بالبقع (  اكثر كماال من الشمس الملطخة بالبقع المطلق العصمة اهللا 

 من قوة الشمس  في تحریك اسمى  االرواح ة دیا، الن قوة  ق)الشمسیة

یعني ،افترض غالیلو ان كاتب المزامیر استفاد من  . 43یةاالجسام السماو

نظام مركزیة الشمس ومن اكتشافات القرن السابع عشر للبقع الشمسیة 

كبلر وغالیلو التي افترضت ان دوران ة  نظریودوران الشمس عالوة على



غالیلو فسر حتى وھنا نرى . الشمس یوفر القوة المحركة للكواكب السیارة

  تفسیرا حرفیا والذي امتدت ظاللھ  لداخل االنجیل لیسالنص الشعري 

 صورة عالم قدیمة ، بل  على انھ من اكتشافات كصورة عالم  عامة  او 

  .وفرضیات بدایة القرن السابع عشر

 قربالذي ،ان الكتاب المقدس  نجد من وجھة نظر غالیلو 

م ھذا الفكر  قد استخد،فكر العامة  عن نظام العالممن نفسھ للوھلة االولى 

وفي الوقت نفسھ قد  . كحجاب من خاللھ  یدرك المتعلم  الحقیقة العلمیة

أوكل، التفسیر النھائي لمثل ھذه النصوص االنجیلیة، الیدي  العلماء 

المقدس الكتاب  - التطابق المفترض للكتابیناستفاد غالیلو من. المتنورین

 الثبات صحتھا ،برنیكوس  الذي قاد الحرفیین الى  ادانة نظام كو-والطبیعة

  .معارضیھنفس طریقة وفي ھذا الخصوص قد استعمل غالیلو 

  رأي جون ولكنز عن الكتاب المقدس والعلم 5-2-5

،وھو من المتطھرین والمناصرین ) 1640؛1638( اختار جون ولكنز

لكوبرنیكوس، طریقا مختلفا، والذي اشار مرات عدیدة الى تعقیبات 

ابن " ، واشار ایضا الى44التكوین والمزامیروشروحات كالفن عن سفر 

لیسند تفسیره غیر الحرفي للكتاب المقدس عند تناول  " بلدنا ماستر رایت

للفلسفة " ھذا المساند العنید   یرفضمن الطبیعي ان . القضایا العلمیة

 قانون  الحقیقة ھي یجب ان تكون"  :بقوة أي احتكام للقدماء" الجدیدة

الؤلئك الذین "ولم تكن معارضتھ اقل  قوة   45".فكرنا  ولیس ارسطو



 كل دققونیبحثون عن اسرار الطبیعة في كلمات الكتاب المقدس او ی

  46".تعابیرھا بالقوانین الواقعیة للفلسفة

علماء الالھوت في ضد  ضد الفلسفة واھذا الحكم موجھكان و

 او المدرسة القدیمة عالوة على  انھ موجھ ضد مؤیدي العلم الموسوي

یجب ان ال نكون وقحین جدا مع الحقائق االلھیة او نجعل " :"باطني ال"

تكن ) ربما(وإن الكتاب المقدس مناصرا الي رغبة وھوى من رغباتنا ، 

 اثرا من الفلسفة  ھذه ولكنز في تاییده لوجھة النظر لم یجد .47"حقیقة

اب أراء كوبرنیكوس، الذي ھو من مؤیدیھ، في الكتمن االرسطویة او 

بذاتھا، بل "  المقدس وان الروح القدس لم یعرض القضایا العلمیة كما ھي

  48."عرضھا طبقا لمظاھرھا وكما یعتقدھا فكر العامة البسطاء

وعند مقارنة موقف ولكنز بموقف كالفن نجد ھناك تحول في 

 لصورة العالم البسیطة قریبلقد تحدث كالفن عن ت . والتأكیداالھتمام 

علماء الفلك وان كان في سفر التكوین " النورین العظیمین"عندما ورد ذكر

حقیقة الحیاة (لقد ادرك الحقیقة النسبیة  . یعلمون انھا اجسام صغیرة نسبیا

 وحتى كبلر اكد على  .للنصوص االنجیلیة  لناس كل العصور) الیومیة

  49."مشاعرنا ایضا لھا حقیقتھا الخاصة"ان

یة تدریجیا الى الفلسفة اثناء  فكرة الحقیقة الواقعسربتولقد ت

ندر وجود اشخاص بمثل كفاءة وصفات كبلر بین و. القرن السابع عشر

من معنى االستنتاجات " الحقیقة" لقد اقترب معنى والعلماء ورجال الدین



 الظھور "حتى ان تعبیر االقلیدسیة او تقارب مع صورة العلم العلمیة

 لم تتوافق مع مااعتبره النھا" عامة ساذجةاخطاء"قد اعتبر " لالحاسیس 

  . العلماء  انھ الحقیقة الموضوعیة

وبالنسبة للعالم  غالیلو فقد بدى ان المصطلحات المجازیة من 

او طریقة الكالم  البسیطة عن حركة الشمس كلھا تعود " ایادي اهللا"مثل 

–ولقد استعمل ولكنز الكلمة نفسھا   .الخاطئةلطبقة افكار ومفاھیم العامة 

من و.  لكلتاھما ، أي االستعارات والحدیث عن القضایا العلمیة -"خطأال"

تطابقت تعابیر الروح القدس في " ة  االتی نجد  ولكنز طروحات  بین 

مواضع عدیدة في الكتاب المقدس مع  اخطاء مفاھیمنا واوھامنا ولم یتكلم 

ستنتج  لم ی .50"عن االشیاء المختلفة كما ھي بل تكلم عنھا كما تبدو لنا

االخطاء ولكن مع "  تعلیمب"عملھ ھذا، یقوم بولكنز ان الكتاب المقدس ، 

 للمرء انطباع بان الشعور العمیق لجمال الطبیعة والتجربة ولدذلك یت

الخیالیة للوحي االلھي في المخلوقات، التي كانت قویة عند كبلر، بدات 

بادة العب"باالضمحالل  في ھذا الزمن و حل محلھا ماسماه بویل 

و  )Seth Ward( واردث ان ولكنز مثل صدیقیھ سبین ولقد ت ". العقالنیة

 في و . 51 المجاز استعمال  عجبھما لم ی، )William Petty(ولیام  بتي

، لم یعطي باستخدام ) 1668(مقالة عن الصفة الواقعیة واللغة الفلسفیة

" لخاطئالتصور ا" من  تتم صیاغتھا مجاال لكلمات  "للغة الفلسفیةا"

  .كاالجنیات



الشمس " 5-6 :19ولكنز فالنص في المزمور حسبما یقول و

مفھوم الناس الجھلة " شیر الىیربما " تشبھ العریس الخارج  من غرفتھ

 التي غابت بھا اللحظةفي استراحت وھجعت  قد ]أي الشمس[،كما لو انھا 

 ولكنز وھنا ثانیة قد اكد ثانیة  خرجت من غرفتھا عندما اشرقتلقدعنا و

الشئ مختبى من " ونجد في قولھ االتي  ". الخاطئة"على صفة االستعارة 

كما لو ان  ،للخطأ الشائعاشارة  "  ،الیزال مستعمالي ذ، ال" الحرارة 

الشمس كانت ساخنة بنفسھا وكما لو ان حرارة الطقس لم تتولد باالنعكاس 

حد الذي اثرت ال ، تعبیر عن   52 "ولكنھا  تاتي مباشرة من جسم الشمس

وإذ  . فیھ االفكار غیر المسوغة في وقتھ على ارساء معیاره في التفسیر

 ولكنزنرى  النصوص االنجیلیة، على غالیلو  افكاره الخاصة الحدیثة یسقط

 رایھ العلمي الخاص ان  العكس معتقدا انھ من الضروري ان یوضح قد فعل 

 لرصیده تسجیل ھذا  منھنا البد و .  النصوص االنجیلیةفيغیر موجود 

 لمفانھ   بحجج الكتاب المقدس للدفاع عن النظام القدیم، النھ وان لم یقر

عندما عارض ولكنز  .یحاول استعمال ھذه الحجج الغراضھ الخاصة

بوضوح توكید  غالیلو عن المعنى العلمي المخبوء في وصیة 

توافق  تطابق و اشار ان انھ ف ، 53"الشمس التزال ثابتة مستقرة"یوشع

. الغریزي البدائي خیالنا  مع   مظھر االشیاء وكذلك مع قطع  مكل ال

یجب تفسیرھا  من "  الشمس مستقرة في وسط السماء"فبالنسبة لعبارة

جھة عالقتھا بفكرة وراي الناس البسطاء ویجب ان نفھمھا انھا تعني مكانا 



وامثلة اخرى ویجب التاكید ان ھذه االمثلة   .54لغربلقریبا ال للشرق وال 

  لم تقلل من قبول ولكنز بالكتاب المقدس بانھ االقتراب من فھم العامةعن 

الخسوف غیر "الھام الھي وكذلك قبولھ بالحقیقة التاریخیة للخوارق مثل 

  55.عند موت المسیح" االعتیادي

" حقیقة"لم یكن ولكنز  مثل بقیة الكوبرنیكوسین حدیا حول

احتماالت عدیدة "  النظام قد برھن على وجودقال  ان ھذاف ،النظام الجدید

واعتقد بعدم وجود  ، 56"كونمؤكدة تتعلق بسبب كون الشمس في وسط ال

من ( غیر انھ اكد فقط ان 57نظام اخر یمكن ان یتوافق مع المظاھر

، كما اكد من )1640 (58"كرتنا االرضیة ھي احدى المجرات )المحتمل

   .59 مأھول في القمروجود عالم) یحتمل(بانھ ) 1638(قبل



  60الكوبرنیكوسیة ومعارضیھا في بالد االصالح 5-2-6

  ھولندا -1

ي   اثر   ة   منھج كالفن تأثیرا واضحا ف ر طریق اب المقدس     تحری ، تفسیر الكت

م    ولكن   و   اعضاء كنائس االصالح ل ة     ا یكون الفن فالكالفنی اع ك زمین التب  مل

.  انجیلیة لكونھالیكیةكاثو ال لینتقص من عقیدتھم لھم    لقب لفق   سوى ھيما

دھم  م بتاكی ق وھ التعلق    اح م ب ن حقھ وا ع م یتخل دة ل فة الجدی ار الفلس ختی

ي  من الذین ت  فلفترة طویلة كان معظھم ،  ؛  بالفلسفة القدیمة  دربوا ونشأوا ف

ان  یةاحض فة المدرس ابع  (  الفلس ادس والس رنین الس الل الق ادت خ ي س الت

ام الق     )عشر في الجامعات   اعتھم  او بسبب      ، یؤمنون بالنظ ا بسبب قن دیم ام

  .قصورھم  الذاتي النھم لم یكونوا مولعین بالقضایا العلمیة

-1676جسبرتوس فوت ( الرئیس االول لجامعة یوترختكان 

، من بین اعضاء كنیسة االصالح، الذي اتخذ موقفا محافظا من )1588

مدرسة امن ان الفلسفة المدرسیة ھي الإذ . قضایا العلم والكتاب المقدس

ان " الوحیدة التي توافق الكتاب المقدس ؛عالوة على ھذا، حسب رأیھ

ایضا ....الكتاب المقدس ال یعلمنا فقط ماھو ضروري للخالص بل یرسي

 اقتصار  یعني انھ قد رفض فكرة  .61"مبادئ كل العلوم والفنون الحقیقة

ن على حاالت االیما) التكشف وااللھام بالتعبیر الصحیح" (المعرفة"

 (Voet فوت واالخالق مثلما اعتقد النزبیرجن وكما فعل غالیلو احیانا وكان

" بعصمة"بذلك قریبا من موقف علماء الالھوت الرومانیین الذین ادعوا ) 



الیتضمن   فوت ،  فحسب رؤیة . 62الكتاب المقدس تجاه القضایا العلمیة

فنظام لذلك : ا تاریخیواقعاحقیقة شعریة بل التاسع عشر المزمور 

اذا . كوبرنیكوس ھو في تناقض واضح مع نص وھدف الكتاب المقدس 

لناس البسطاء فانھ سیكذب نیابة من فھم ا نفسھ قرب كان الروح القدس قد 

  63.عن الناس البسطاء

 مع  متوازیا   الواقعي)  (Voetفوت  تفسیر  سار وبوضوح

 الریاضیة یجب تفسیر معارضھ الشھیر رینیھ دیكارت  الذي قال ان مبادئنا

ویكشف ھذا القول  نوعا من  . یخدعناان تكون صحیحة الن اهللا الیمكن ان 

 لم یكن  انھ من مفھوم الحقیقة، كما لو"  االقلیدیسي"االقتراب العقالني 

 التي یمكن االعجاب بھا وتقدیرھا" الساذجة"ھناك وجود للحقیقة الشعریة 

 سیاخذھم  في علم الالھوت نولمبتدئاو". العلمیة"عالوة على  الحقیقة

 شروح وتعلیقات سفر التكوین ، ان ھذه توحي الیھمحین  ،العجب

 تنصح وتزكي ]اي الكالفنیة[تصمت ازاء شروح كالفن ولكنھا " الكالفنیة"

 ولقد Conimbricenses. 64* احد  اتباع Perieraشروح وتعلیقات بریرا

 ب من فھم العامة  واالقتراعن التوفیق نظریة كالفن Voet  فوتعارض

     .ھاتفكیرمن حیث طریقة   بقدر المستطاع 

 على االیمان بنظریة لم یكن لمثل ھذا االعتراض تأثیر كبیر    

رفض فوت في ھولندا او الكسندر  روز في اكان   سواءكوبرنیكوس 

. علم الفلكالمھتمین ب لم یتأثر بھذا االعتراض رجال الدین اعمومو ،انجلترا



دا كان احد  االصالحیین الالھوتیین المؤثرین في بدایة القرن في ھولنمثال، 

،  فضال عن السابع عشر ،وھو اندریھ ریفیھ ، منحازا نحو الكوبرنیكوسیة

 وكان . العالم المشھور الدكتور اسحق بكمن تعاون مع النزبیرجنان  

تلمیذھم مارتینوس ھورتینیوس الذي اصبح استاذا في امستردام كما ذكر 

وكذلك، دانیال ھسنیوس .  من مؤیدي الكوبرنیكوسیة الصریحینسابقا

 قد س كاتجاكوب ورجل االعمالسكرتیر المجمع الكنسي في دوردخت 

في  .  ومدح عن دفاع النزبرجن عن الكوبرنیكوسیةكتبوا قصائد ثناء

الشدیدة االرثودكسیة منحت الدولة النزبیرجن ] جزیرة دنماركیة [زیالند

ولقد تحدث عالم  . نھ كرس كل وقتھ للدراسات الفلكیةمعاشا تقاعدیا ال

الالھوت الكاثولیكي  لبرتوس فروموندس من انتیرب شاجبا نظام 

بین من رجن واوضح ان ی لمعارضھ النزب"الكوبرنیكوسیة–الكالفنیة "

الھولندیین ھم ن لنظام كوبرنیكوس ولمؤید واالذین یجوبون البحار

 وجود مساندین ذكروقد تعمد اغفال . نو ولیس البرتغالیین زیالندالو

 نجده على صفحة عنوان ذلك  ان سبب مع لكوبرنیكوس بین البرتغالیین 

رجن وتبرئة قرارات  محكمة بی فلك النز كتابھ الذي یصرح بھ رفض

  .التفتیش



 إنجلترا - 2

ن التطھرین االنجلیز انھم یمارسون دیانة انجیلیة صارمة، لذلك شاع ع 

لكن  و .  منھاءتبرال و االرضفكرة حركةل لرفض باالجماع منھم  ایتوقع 

 ومع .اصال  بالعبادة و بسلطة الكنیسة واالخالقانشغل   الواقع ان  تدینھم

كوبرنیكوس على نظریة یعارضون   ومعللالمھتمین باغیر أن  افترض، ذلك

.   المستقل المؤثر جون اویني  الالھوتما عارضھامثل   ،انجیلياساس 

 من المدافعین  الیستھان بھ بین المتطھرین االنجلیز عددا من وجد ولقد 

كانوا من المشتغلین بالعلوم  ممنالمخلصین عن نظریة حركة االرض 

) 1627( وناثانیل كاربنتر) 1600( فلقد قبل كل من ادوارد رایتیومئذ، 

 والتي كانت القضیة محل ]اختالف اللیل والنھار [بالدورات الیومیة فقط

وبالنتیجة لم تختلف حججھم عن حجج . ختالف حول تفسیر االنجیلاال

لقبول " الحریة الفلسفیة"دافع كاربنتر عن، إذ مؤیدي نظریة كوبرنیكوس

سیرفضون دون " نظریة حركة االرض ضد اؤلئك الرجال العنیدین الذین

تروي ملتصقین بالمعنى الحرفي البسیط رغم كل  سخافتھ ومنافاتھ 

الذي كتب قبل ظھور مصطلح (  روبرت ریكورد مح وال . 65"للعقل

 وذھب  .  الكوبرنیوكسیةالحتمالیة صحة  1556، في عام )التطھري

 ) 1573(  عن نظام كوبرنیكوس لدفاعھ ،اضافة التطھري توماس دیجنز 

بعد من ذلك عندما صرح بفكرة الكون غیر المتناھي   ال 1576عام ، في 

 وبذلك كسر والغى  .مختلفة وراء مدار زحلمع كون النجوم ثابتھ بمسافات 



من بین المتطھرین  الذین و. فكرة الكون المغلق التي كان یؤیدھا حتى كبلر

، دكتور  )1560-1624(مارك رایدلي : اسلموا تماما بنظریة كوبرنیكوس

-1630 (ھنري برغر :اساتذة جامعة غیشام  ، )1618(جون بینبرج

والریاضي  ) 1597- 1636(ي جلیبراند وھنر)  باللوغارتیمكنىلما،1561

  .المشھور جون والز وكان اكثرھم تحمسا ھو جون ولكنز

سبیا  للكوبرنیكوسیة والفلسفة  نلقد تاكد الموقع  القوي

الجدیدة عموما في االقطار البروتستانتیة عندما اتجھ الكاثولیك الرومان 

 تكلم حین،الكوبرنیكوسیة والبروتستانتیة  بین لمساواة لانفسھم  

في عام  و". الكالفنیة-یةالكوبرنیكوس" عن نظامFroidmontفرودمونت 

 حذر احد الكرادلة البابا من اتخاذ قرار حول نظام كوبرنیكوس الن 1624

اعتقد غالیلو ایضا و  .66 یؤیدونھ ویعتقدون  حقیقتھ-الرادیكالین-ةطقاالھر

 ویظھر لنا  .67 العقیدة الرادیكالیین المتمیزین یقبلون ھذه-الھراطقة-ان كل

 قد ولد لدیھ ھذا االنطباع ،صدیقھ ایلیا دیوداتي مع  مراسالتھ مع كبلر وان

غیر انھ كان یعرف بالطبع بان القساوسة الكاثولیك جاسندي ومرسینھ في 

بعد  ، وإن ادرك  ایضا  معھ وافرنسا وقلة من المتعاطفین في ایطالیا كان

  .اسمائھم في اي رسالةمحاكمتھ ان من الحكمة عدم ذكر 

 في ذلك الوقت برھان مقنع عن حقیقة توفرومن الطبیعي  لم ی

ن الكلي لقبول النظریة دائما ی رفض المدرسیلم یكنلذلك ، وحركة االرض

  . موقفا رجعیا متخلفارفض الجدید او حتى  ولمحافظةتعبیر عن اتجاه ا



 البرھان  الواقعي دمق للمد والجزر قد  المتردد غالیلو  ان تفسیرهواعتقد 

لحقیقة الدوران الیومي غیر ان اسحق بیكمن   فضل وجود نموذج 

 یظل و . میكانیكي الختبار النظریة قبل تاكید حقیقتھا بصورة تامة وصریحة

  رفض النظریة بعد االحتكام للحججحدث  ھل :  الخالف قائما حول

وص بعد مقارنة  على وجھ الخصمالفلسفیة او حتى الالھوتیة  اواالھواء 

  .االنظمة المختلفة والحكم علیھا على اساس الخواص العلمیة  المحضة

 ھو التصریح  بفرضیة أنذاكوبافتراض الموقف االخیر كان الموقف الحكیم 

كما فعل بذلك بیكمن ( حركة االرض لیس كعقیدة علمیة بل كنظریة محتملة

  ).وباسكال

نین السادس والسابع  كان  یفضل ، حتى في القر، على ایة حال

وكان ھذا راي  ، حول المسألةعدم اتخاذ السلطة الكنسیة القرارعشر، 

 وحین صرح.  لقرار االبرشیة الرومانیةباالذعان ه تاكیدمع  غالیلو  ایضا،

 في غیر ان للبابا قوة وسلطة مطلقة القرار او ادانة أي اطروحة حتى 

 الفتاءي مخلوق لالسلطة النھ   اعترافھ القائل الغىقد افقضایا االیمان،  

 .68طبیعتھا وحقیقتھاحسب  التكون كذلك بحینبصحة او بطالن االطروحات 

انكر باسكال علنا وبوضوح  حق السلطات الكنسیة  في تقریر القضایا و

كان عبثا ایضا  حصولكم على مرسوم  "  :العلمیة عندما اخبر الیسوعیین

ص حركة االرض، الن ذلك الیبرھن  روما ضد غالیلو الذي ادان رایھ بخصو

 االرض كرویة تبرھن ةقویادلة  توفرت  ماان االرض التزال واقفة، واذا



والیمنعون بل دورانھا من االنسانیة جمعاء على منع االرض تقدر ن لف

 وضع  عمل باسكال  على ولذلك  . 69"انفسھم من الدوران معھا ایضا

  علماء الالھوت الكاثولیكي قائمة الكتب الممنوع قراءتھا وكان على

الروماني على العموم اتخاذ  موقفا مضادا لكوبرنیكوس ،اما بقناعة 

 خوفا من االنحراف عن التفسیر الذي -كما افترض ولكنز-شخصیة او

  ".الكنیسة التي التخطئ " وضعتھ



  التطھریة والعلم 5-3

  وصف التطھریة  5-3-1

قویة جدا في انجلترا في القرنین العلم بین كانت العالقة بین التطھریة و

 مرارا ھذه الحقیقة  انكر من الباحثیناعدد، و لكن السادس والسابع عشر

ھم  مشاعر معاداة فیت  ات ماوباالخص اؤلئك المؤلفین االنجلیز الذین م

لیقتصر  "  التطھریة"   معنى اختزالوب . التطھریة في فترة عودة الملكیة

 قلین لفترة اربیعنات القرن السادس عشر مجموعة صغیرة من المستعلى

)s1640(، ینی من التطھروا ان  اغلبیة علماء تلك الفترة ھم لیسقیل  فقد .

 تحت ضم القائمة و لم ت للكنیسةھادائما  والء التطھریة تستبعدولم 

 االول من فترة حكم الیزابیث نصفوخالل ال. جناحیھا كل انصار كالفن

 عدد من وقد اتخذ. الھوت كنیسة انجلترا ھيالكالفنیة ت خاصة،  كان

 )Laud( الود فترةقبل ، من االساقفة  عدد فضال عن رؤساء االساقفة 

ة كالفنیالالذي كان رئیس اساقفة كنتبري في فترة حكم جارلس االول، 

 اءعدوھو من ا ان رئیس االساقفة وایتجفت،  لدرجة  عقیدة لھم 

 Lambeth اعالن المبث في ةیلكالفنل  انتسب  بال جدال لتطھرین،ا

declaration )1595 (على ان الكنیسة قد احتفظت . عن القضاء والقدر

االسقفیة ان  كالفن نفسھ لم یرى سقفیة و الاادارتھا رزینة وبال ھابطقوس

  .عائقا بوجھ الوحدة تقف والطقوس 



وقد ظھر االسم الول مرة في ستینات القرن (ن و التطھریكان     

االساقفة مطلقا  حكم ا لم یریدوفلذلكرادیكالیین  ) s1560 -الخامس عشر

ولقد اكد   .مراقبین فقط مجرد مطارنة وانما بلیسوا   ارادوا اساقفةإنھم  او

 بدال من اداء  والمبرمج والتبشیر المنتظم التطھریون على الوعظ 

ن م مااعتقدوه وفق الكنیسة  وقد ارادوا إعادة صیاغة  .الطقوس  المعقدة

لتعالیم الصریحة للعھد الجدید، في حین  اقر واعترف  الطرف االخر ا

لم   . صراحة  الكتاب المقدس یحرمھالمبممارسات ومعاییر  السلوك التي 

 فترة الیزابیث عن البروتستانت االنجلیز للفترة نفسھا بل  وتطھرم یختلف 

  واختلف القضایا التي ا وكانت. لیس االلمقدار كانت المسالة فرقا في ا

 العلمیة المورموقف التطھریین من ا ھي) التطھریون والبروتنستانت(یھاف

 . وصخصھذا البلم یكن دائما واضحا  ان االنتساب للقضیة التطھریة بحیث 

بعض افكار وعقائد التطھرین تعاطفا ل ر انذاك ابدى ھیا بعض المشالن و

اسھل د التطھرین   ضمن كانواممعرفة  فكانت ،لھا ا تاما تسلیمھاكثر من

 ومما عقد المشكلة ھو ان التطھریین  .ا كان تطھریھممن اثبات اي من

   1. انفسھم بھذا االسمنیسموماكانوا 

 القسم اعتبر)   s1640(قبل اربعینیات القرن السادس عشر 

وبعد ذلك ". طھریینمن الت"االكثر تقدمیة من الكنیسة االنجلیزیة انھ 

االسقفیة البروتستانتیة من " شخص من  كلمة تطھري كلشملتالوقت 

لمشیخانیة الى المستقلین والجناح الیساري او غیر االساقفة



 الذین)"  ورجال الملكیة الخامسةالكویكرز ،المعمدانیون (للمستقلین

من  كان ھناك  الكثیر عالوة على ھذا، . نیمنشقال مناعتبر اعضاءه 

 طوائف إال ان بعض  ، فترة الیزابیثفي   الكالفنیین غیرالتطھریین

غیر كالفنیین في   كانوا  الكومنولیث  فترةخالل الجناح الیساري

  نحو اندفاعھم   ضعفھو كلھم  قاسمھم المشترك وكان  . 2ایمانھم

 ظھرت  بینھم  بالطبع،.  الكنیسة وتاكیدھم على كھنوتیة كل المؤمنین

 وحتى ضمن االوائلبروتستانت البین نفس الخالفات الموجودة سابقا 

 غالیة م تیارات عقالنیة  وتیارات یعني وجود : كنیسة القرون الوسطى

مختلفة بخصوص العالقات بین المواقف لل  اضافةالورعبالتقوى و

  .السلطتین المدنیة و الكنسیة

احیانا  الجمعیة الملكیة كان ھناك اصول  الدائر حول جدلوفي ال     

قد سعى و". المتحمسین"بین و "الفلسفة الجدیدة"تمییزا  بین انصار 

فضال عن  رفضھم ،التقلیدي " الوثني"ن بكرھھم للتراث والمتحمس

) فیزیاء وكیمیاء( الیجاد بدیل في العلوم الطبیعیة،لفلسفة  ارسطو الطبیعیة

لجأوا العراف السحرة قد  فوكما تبین سابقا .  یتخذ من االنجیل اساسا لھ

ن ون المعتدلو البروتستانتی وقد قبل  .3والثیوصوفیة و تقالید باراسلسیوس

 ،، بجزء كبیر من التراث القدیم "النعمة المشتركة"على اساس عقیدة 

 التعمق اكثر من القدماء ارادوا ) باستثناء المحافظین المتزمتین(غیر انھم 

المزعوم  " الموسوي"وبرفضھم الصریح للعلم .  العلم مسائل خصوصا في



العلم في بضرورة تاسیس الرادیكالیین بقناعتھم  تصور  شاركوا بذلكفقد

  . على السلطة الموغلة بالقدم، یعني على كتاب الطبیعةاالخیرالمطاف 

 فقارن  واضح وصریح ، یفصل   بین المجموعتین، خط  ولم      

، الذي كان عضوا في  احدى برلمانات الیزابیث ) 1585(رشارد بوستوك

ثر ،زونجلي وكالفن بالمصلحین المصلحین الدینین مثل ویكلف ، لو

،وإذ   "قدیمة"  حقا  معرفةمن  ینھلون جمیعا ھمالعلمیین مشیرا الى ان

 ن ون العلمیوالمصلح فلكتاب المقدسا منن ون الدینیوالمصلحینھل 

  كوبرنیكوس كل منبوستوك قد اعتبر  و  .  كتاب الطبیعةینھلون من

من  اكثر " تدینام " فلكیا باره ، فبالكاد یمكن اعتافیثاغوریمع كونھ الذي (

والذي ، " موسى " الذي اعتقد انھ قد جدد علم  (سو باراسلو) بطلیموس

.  انھم من بین المصلحین العلمیین)كان بایة حال معادیا للفالسفة االغریق

المعروف بمترجم كالفن  ) 1612(من الناحیة االخرى نرى ان توماس تیم 

 ضد  كان لوس غیر انھسي ،الى بارا، كان منجذبا، على اساس انجیل

  .كوبرنیكوس

من مستقل وھو ( جون وبستر ، نجد ان في القرن السابع عشر

، وبدون تمییز قد امتدح   )*صحاب العدولال ویمیل ي الجناح الیسار

 ودیكارت والفلسفة االبیقوریة التي أخرجھا سوسباراسلوكوبرنیكوس 

وجون اموس  ارتلب صاموئیل ھ كل من أظھر و. جاسندي للوجود

. الدینیة عالوة على  الصفات العقالنیة والبیكونیة" الحماسة"كومنیوس  



 كان لھارتلیب ارتباطات ، اذا حادتناقضا ھذه االتجاھات  متناقضة ولم تكن

قد ربط و. المعتدلینعالقتھ مع وعالقات مع الرادیكالیین عالوة على 

رث، بین  االتجاھات الروحیة  ، ومن بینھم  رالف كودو* كمبردجوافالطونی

ولم ینجذب راموس وبیكون تماما نحو . 4 العقالنیةبین االتجاھاتو

غیر انھم مع ذلك قد امنوا ،مثل اتباع " موسى" وس وعلمسباراسل

 حتى  ان بعض انصار ، والفیثاغوریین" المصریین"لسوس، بحكمة سبارا

یوتن قد أمن بحكمة الفلسفة الجدیدة ، الجسمیة او الذریة مثل بویل او ن

  .ئیینالفالسفة والكیمیا"  اقدم"

 ، من ناحیة،  عقیدة ضد االرسطیة"الفلسفة الجدیدة"كانت      

ومن ناحیة اخرى كانت علما اعتمد على ) یعني جزئیة، ذریة، كیمیویة(

 كثیر من  رأىو.  التي اعتبرت فرانسیس بیكون نبیھا" التجارب الیدویة"

 ومنھم باسو ، سنرت، یونجیوس وبویل، " سمیةالج" المؤمنین بالنظریة

 الطریق بتشجیعھا  استخدام االیادي في البحث  لھمان الكیمیاء قد مھدت

تاكید   وسار . للظھور المحتوم للنظریات الجسیمیةاعدتھا العلمي وبمس

على التجربة الدینیة بموازاة  تاكیدھم  على التجربة كاساس  الورعین

 بعض الفالسفة الكیمیائین في حالة " تجربة العلمیةال"حملت  وقد . للعلم

ن و الرادیكالیوربما رغب . ،ولیس مع كلھم  اطالقا، خاصیة صوفیة سریة

 امثال بیجز، وبستر ، وھول  الذین ایدوا ودافعوا عن ادخال الكیمیاء في

و تعالیم  " سحریة من الكیمیاء القدیمة" الجامعات، في ادخال تعالیممناھج



 ولكننا نجد ان ما اكدوا علیھ بوضوح وقوة  كان  ؛وس ایضاباراسلس

عن  للكیمیاء  وبذلك اصبحوا حلفاء الكثر المدافعین التجریبیة الخاصیة

  .لعلم الجدید مثل ولكنزا

كما ھو الحال في أي حركة طلیعیة،  كان ھناك وجود و

  كانوا، مثل معاصریھم، ولكنھم  ین من غیر شكللمتعصبین بین التطھری

االستاذ المرحوم لویس في   اشار .محملین باعراف العصور الوسطى

كتاباتھ عن تطھریة القرن السادس عشر ان من السخافة القول ان 

ناس غریبي االطوار خیالین ، كھلھ، یعیشون خارج تیار " التطھرین كانوا 

امتالك  وبدون.  جداالحدیث بالطبع ھم الشئ زمانھم وكانوا في ". "الحیاه

  تكوین فلیس ممكنا ، حداثة الكالفنیة ، ) حاال(نقاء ، وجرأة و" عن  تصور

  .5" كامل عنھميرأ

  :  البیكونیة التطھریة 5-3-2

كثیرین بین طبقة التجار والحرفیین والمالحین  لھا وجدت التطھریة انصارا 

المتحررین  حدیثا وھي  الطبقة النشطة والفعالة التي  ابدت اھتماما بالغا 

  التي كانت محل لقاءھم  ،عرفت كلیة غرشام  وقد.  لم والتكنولوجیافي الع

مع العلماء ، انھا مرتع التطھریة وشاعت وانتشرت  كتابات المدافع عن 

لم یكن فرانسیس . العلم والتكنلوجیا ، فرانسیس بیكون،  في ھذه الحلقات

بیث، تطھریة الیزافي اجواء بیكون  تطھریا ، ولكنھ تعلم وتربى وتثقف  

   كما اشار سبدنجھذه الروحیة  واندمجتكما وضحت ذلك  عقیدتھ الدینیة 



Spedding  ،االطار العام لالھوت المسیحيیشكل و . بنظریتھ عن العالم- 

ونادرا ما  اساس اعمالھ الفلسفیة؛ -و الخالص ،الخلق، الخطیئة، التوسط 

فترة زمنیة ا في  تجد حجة تخلو من اثر االطار العام لالھوت المسیحي  فیھ

افكار التطھریین خصوصا تماما وقد وافقت ھذه الفلسفة   .6او اخرى

 الحیاة، ولیس  مرافق الرادیكالیین منھم الذین ارادوا تنصیر كل جزء من

صبغ الحیاة كلھا بالطابع المسیحي ولیس یعني [   الباسھ اللبوس الدیني

سلطات لغیر البیكوني عالوة على ھذا، ان عصیانھم . ]طابع الكھنوتيالب

سلطات الدولة، سار بموازاة موقف مشابھ تجاه سلطة  لالكنیسة  وبعد ذلك

واخیرا اعجبت لغة بیكون  .  وھذا الموقف االخیر كان بیكونیا بالتأكید7العلم

 . عموما و مواطنیھ المتطھریین خصوصا شبھ الدینیة معاصریھ االنجلیز

 وشعاراتھ الممیزة  في كتابات  كثیر من  مصطلحاتھشاع استخدام وقد 

 "االصالح المتزاید" ،" تقدم المعرفة، اكتشاف العالم الجدید" :التطھریین

  ".النور"و 

 " متواضعا للبرلمانااقتراح  ارسل جون ھول1649في عام 

وبما ان اصالح الدولة  ".یتعلق بتحسین وتقدم التعلیم واصالح الجامعات

یعني ضرورة " ء االخیر من االصالحبالجز"والكنیسة قد انجز ، فطالب

  .8"تحقیق اصالح الجامعات

ون االنجلیز في القرن السابع عشر ان مملكة یویرى التطھر

بعد ان أخضع العقل نفسھ للحقیقة االلھیة، ف ؛االنسان تكمل مملكة اهللا



 ذلك وكان". معرفة سامیة" والمعرفة الورعة الىواعیةالتقوى الستؤدي 

 الذي اكتشاف العالم الجغرافي الجدیدوسیقود . العظیمة توقعات زمن الھو 

 فرانسیس بیكون، الكتشاف العالم حسبما یقول  في القرن الماضي ، حدث 

وجود عالم مأھول "جون ولكنز في مقالتھ الثبات وتوقع   . العقلي الجدید

حتى اكتشاف عالم جدید و،  "امكانیة السفر الى ھناك" و"اخر في القمر

 بان االنسان یستطیع  القائلبیكون رأي ارسطورفض لقد  . اتفي السماو

 النجاز عملھا غیر انھ الیستطیع ابدا ان یساعدھا الطبیعة او محاكاة فقط 

ونرى االن ان ولكنز یمیز بین الفنون التي تحاكي الطبیعة    . یضاھیھا

وبدى  . تلك التي تقھر الطبیعة وتتغلب علیھابین  التي تساعدھا وبینو

تلك التي تتغلب على [ان الفنون العائدة للطبقة الثالثة]أي ولكنز[ھل

 تسلب   لعنة  -ھي الفنون الممتازة النھا ذات غایة وھدف سامي]الطبیعة

  9 .العمل وتعید سیطرة االنسان على الطبیعة

لقد كان المخترعون في حقل العلم مولعین ایضا باستخدام لغة 

 وتساعد في الفكري االتصال  وعلمي  تسھل االتصال الوعالمیةمؤثرة 

اصابت البشریة، بعد الخطیئة ، كما قالوا،    . انتشار الدین وتسھیل التجارة

فضال عن ان اللغة قد اصابھا العبء الشاق ھو العمل  إذ اصبح :لعنتان 

ھ  ممكنت اصبحتي اعادة  مملكة االنسان ،الستعني  . التشویش واالرتباك

، یتضمن السیادة على "جدیدا"بعد ذلك علما  بفضل المسیح ، اساسا 

  10.كذلك لغة علمیة واضحة وسھلة ، الصالح بلبلة بابلیتضمن الطبیعة و
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ة    رة  [لقد ظھرت التوقعات الطوباویة واالخروی راب االخ اء   ] اقت وح اثن  بوض

ة  ورة التطھری یح      .الث ة المس اس ان مملك ي االرض   إذ راى الن تقوم  ف س

ر  وساد   .دا  لسقوطھا النھائي  تمھی بعد الحرب االھلیة ایمان واسع بان عص

م و ي العل دأ ف د ب ور ق ي الن المف روح والع ایا ال ي قض دین و ف تكون  .ال  وس

امة شریفة فاضلة  ..... اني ارى "  .انجلترا  ھي النموذج لبقیة بلدان العالم     

اب اني اراھا ... قویة ایقظت نفسھا كرجل عمالق بعد طول منام      ....  مثل عق

د   "". التالق االلھیةینابیع   عند ،  طویالفقدتھا التي  بصیرتھا.... طھرت  وق

ا    یجلس  حیث االن ،     حان  الوقت     ماء، مبتھج ي الس موسى النبي  العظیم ف

ز    رب     حین  .... لرؤیة عملھ غیر المنسي العظیم وقد انج ل شعب ال یصبح ك

اء و بعین   انبی یوخنا الس یس ش طل ة    وك  .11*"فق ون موازی وة ملت ت دع ان

 بیكون وبویل لكل المسافرین والبحارة ورجال التجارة     اقدمھي  ت  ال  دعوةلل

ي    اریخ الطبیع الیف  الت روع ت ي مش اركة ف اس  للمش الم كاس فة "للع للفلس

رة عو". الح راض    توق اء  االم ة واختف ة االجتماعی ة العدال اس اقام   الن

ھ   أ ب ذي تنب د ال م الجدی ل العل وارث بفض ھ والك ذ بدایت ذي اخ ون وال بیك

  .12"رانوالاب ا" "الرب"من

ور    ق الن ھ طری وس  كتاب ب كومنی د كت را) 1642(لق ي انجلت  ف

ا حین         وقال   ذلك زكری أ ب ا تنب  عندما یأفل العالم ستصبح المعرفة مشاعة كم

یوم من اسبوع في اخر "  .13"ویحدث انھ في وقت  المساء یكون نور"قال



رب    ق ال ق  خل ور ا "الخل ان،  الن ر، روح االنس مىلمفك باح  المس   مص

الم     ستظھر ، و    و  .14"الرب ة الع ة  "بصورة مشابھة، في  نھای ى مرحل  اعل

وسنقدم  یوم النور العالمي، حین تقوم  مملكة المسیح،   إقترب    ".من النور 

ور     باالرب   اذا تفضل   مساعدتنا المتواضعة للرب،     ك الن ل ذل ستعمالھا ویجع

الم المدمر      .ةبسرعالسامي یعلو فوقنا     وحینھا حقا، نصلي للرب لتجدید الع

ھ        ذي اشتقنا الی ت      ؛ وعند قدوم عصر النور ال ي نفس الوق م ف  یجب ان نفھ

ھ   ل قدوم دنا لتعجی نا  تعھ ا انفس اعدتھ    ".انن رء مس رفض الم ب ان ی الیج

من   . النسان اخدمة  یساھم بھ ل  مایمكن ان ان لدیھ ،حین یعتقد للرب   ویتض

ط   ب مخط ذا حس بء    ھ ف ع رض تخفی ة لغ م والتقنی دم  العل وس تق كومنی

ر   یم ونش ین التعل ن تحس ال ع اة فض ر   الحی اس اكث ل الن یح  لجع الیم المس تع

  15a .تنورا

نوات    بع س د س د وبع ول   أعتق ون ھ دنو  )1627-1656(  ج  ب

زمن    اكتمال المعجزة،            ھذا ال ر مالن ب ور ، عص ر الن د حان عص ال  لق  وق

ھ    الذي یتعقب الظالل قبل     ر الن وم الكبی ول الی ا  " مجي وحل مس     مم اسعد ش

ول   ننعم  الن و.. الن تبزغ خالل الغیوم      15b"بر والتقوى ال ار  أط والن  .بنھ

ي   لیست وحدھا ت  ...الشمس ھنا في االسفل    ي تجل ھ  ساھم ف رب [ نفس ، ]أي ال

ر     ھاولكن ل    تجمع  وتظھ ئ  ك ھ  ش ة    ایضا،  حول مس االبدی ذلك فالش  حین  ،  ل

ى ی ھتجل ربأي [ نفس ة  ت ،]ال ل المعرف ت ك س الوق ي نف تح ف انیةف  االنس



ا ھ ویظھر   .ومادونھ رض نفس و یع وم  االن، وھ ل ی ا ك ایكون ،   ھ ابھج م ب

  16."تصبح المعرفة البشریة اكثر توھجا وتنورا

ى  ة االول ا للوھل دو غریب د یب د ق ذین ان نج دوا ان ال وة جاھ  بق

دین       فة ورجال ال ة  وصلوا  ، لتحریر العلم من طغیان الفالس   یسیر   ان لقناع

ي و            ویر العلم ع التن ب م ا لجن ھ  جنب ت نفس ي الوق دیني ف  انیجب  التنویر ال

 ان الدین بالنسبة  من  معرفة   والبد  . الدین الى العلم ویضیئھ ویثوره   ینفذ  

میة    ام  الرس ى االحك ي وال حت وت المدرس م الالھ ي عل اس الیعن ؤالء الن لھ

ة لطات الكنیس ي اعت  .لس اركھم ف د ش ادھم وق ذاق ل   ،ھ دلین مث ض المعت بع

ل،  رت بوی و (روب ي   وھ ن ف ھ، ولك د مثل د واح ب، ان وج ن القل ري م تطھ

قفیة البروتستانتیة       ي االس و ف دل وعض ى  ) .الوقت نفسھ  ملكي معت  والننس

الؤه ل وزم م  ان  بوی ھم، وھ روا انفس ن   اعتب م م ر العل ذین ارادوا تحری  ال

م یعتبروا االنجیل مصدرا من مصادر    المیتافیزیقیة والذین ل  نظمةوصایة اال 

  . مسیحیینعلماء   بسبب من استسالمھم الجدید  للوحي الربوبي ،  العلم ،

فات         ن الص ر م دة بكثی ا  : وتشترك التطھریة والفلسفة الجدی فھم

لطویة  د الس ا، ومض ان، ئالن تف ات االنس ان ب   و بامكانی ة  یؤمن التجریبی

ة،  ة  والعقالنی ى التجرب د عل ذل  .التأكی د " ك ل اتین   اعتم عید لھ زواج الس ال

الیعني ھذا بالضرورة و . 17 )مرتون"(الحركتین على التوافق الذاتي بینھما

جتماع الالمسألة  ھنا لعلم اونعود ب.  ان التطھریة بذاتھا انجبت علماء اكفاء   

ھ؟     ا روحی امناخفعال  ھل  خلقت التطھریة     : يالدین م وحریت ر العل ذ  نش  و حب



ازم لھ    واب الج یس  الج ؤال ل ا  ذا الس ن   اختراع دع   م اع   ب اء االجتم  علم

ون    .نفس الجوابب العلم الجدید   و مناصر وقد اجاب . 18المعاصرین  یصف ج

ي   یس ف الة 1669والس ي رس ى     ا ف اوث الق ور س ف ان دكت ل ، كی ى بوی ل

ى         ول    " خطابا في اوكسفورد والذي اشتمل  جزأه االول عل د ضد كروم الحق

 صب بینما ....  الملكیة وضد الفلسفة الجدیدة   وضد المتعصبین، ضد الجمعیة   

ن  لعنات    ر  م زء االخی ىالج ریة واالدراك   ھ عل ادات الس ب والعب  التعص

دة فة الجدی ذا ان . 19"والفلس ى ھ د عن روا لق د اعتب افظین ق   المح

ةأي (التعصبیة  ٌر )التطھری دة ش ة الجدی بب . ینرنتقین موالمعرف ذا الس ولھ

ود         المدافع عن الجمعیة المل    بذل ات عدم وج دا الثب كیة،توماس سبارت، جھ

  .أي رابطة أي كانت بینھما
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ان               وم ك ى الی ھ زمالؤه حت و  ان الحل الذي اھتدى لھ سبرات واستفاد من   ھ

دلین    رین المعت ذین     (فصل العالقة بین المتطھ ك  ال وا  "اؤلئ أقلموا ورض   "ت

ز     االن ون ولكن قف     -  مثل ج ذي اصبح اس د   باال ودة ع را   ع ي انجلت ة ف   - الملكی

ھ    ین    و  )ومثل سبرات نفس دلین عالوة        ب وا المعت ذین عارض الیین، ال الرادیك

ي حدثت     على المحافظین وكان علیھم االن ان یتحملوا   لوم كل االخطاء  الت

ث  رة الكومنولی اء فت ت و .اثن ادل كان ددي العم ي Anabaptistمج ا ف  اوروب

ات   ع  عالق الیین م ذین الرادیك ف ال ي [ھم و معارض ھم   وص اي معارض

اد  ، انھم مثل اسوأ   ] الرادیكالیین   ا     . مجددي العم الیون ام رف الرادیك  وانح



 ؛"ضد كل معرفة"  روحاني واتھموا بكونھم في اتجاه  في اتجاه عقالني او   

ذا   ى ان ھ ھ عل الغ فی ر مب اام و   الن   احیان ام ھ ذا االتھ رئیس لھ بب ال  الس

ز   ،معاتالمشادة العنیفة حول الجا  ا    بسبب تركی ات االصالح جھودھ  اكادیمی

ب  دریب لمنص ى الت اھنعل تعلمالك د    .  الم ع وق الحیون داف ن االص ذه ع ھ

ارة            ى مستوى الق ة عل ة الرومانی وة ضد الكنیس اع   الحاجة بق   فضال عن دف

را       ن        .المتطھرین االوائل ضد التقلیدین في انجلت ل م ي ك د   خش اع تجدی  اتب

رى        اصحاب و اوروبا العماد في    ة اخ ن ناحی رین م اح الیساري للمتطھ الجن

دریب االنساني و           دریب  نشوء خطر جدید وھو تفضیل الت ى   الت وتي عل الالھ

وة   لدع ذي الرس زل    ال ط یتن ام عبفق ق  االلھ دسن طری روح الق د  .  ال ولق

دي جان السكي    تراجیدي  الجدل الكشف   :Jan Laski( بین المصلح البولن

John a Lasco (و ة  منوھ حاب النزع انیالا اص دیق  ةنس ان ص  وك

یمونز    و س ین  من وس و ب ة  )  Menno Simonsz( ارزام قف القری اس

اد ،     ددي العم د مج بح قائ ذي اص ع ال ن المتواض ا    ع د كلت م عن وء الفھ س

  20 .الطرفین

ادة  ذه المش ي ھ ب اوف ف لجان تعلموق وت الم دیون  لكھن  التقلی

یخیون  ن  والمش ال ع تقلفض ف  ی المس ل جوس یدراخ  ن مث جویك وس س

ة وستمنستر    (سمسون د  ). احد االخوان الخمسة المنشقین من جمعی ادان وق

جویك  ام  " س ة وااللھ ومروح الحماس ق ي ت الین المزع واء  تقل  أج

اء       "نااشار سجویك     و .  21 )1653"( الجامعات دین واعادة احی اصالح ال



ھ من  مضیفا ان  "نفس االدوات " ھت  روج  حدیثھو امر" لحقیقیةالمعرفة ا 

ة    ة          مواصلة   الغرابة عدم امكانی ي المعرف دأ ف ذي  ب العودة  إال  االصالح ال  ب

ة      ل" ة والمتعفن ور المظلم ح و  . "جھل العص ة    ایضا    أوض فة الحق  ان الفلس

ق        تجلي "ھي ال الخل ل واعم و  -22" الرب لنفسھ الجل افھامنا بنور العق  وھ

ي المست               ز ف وف یحف ذي س ي ال اه العقالن ن   اول اعالن عن االتج ر م قبل كثی

ن االرث دھم ع انعیین  لیبع وافقیین الق یةوغیرالت مون و . دوكس اجج سمس ح

  . 23"عندما تتدھور المعرفة سیتدھور الدین ایضا " قائالفي الوقت نفسھ 

رى،       ة االخ ارض   من الناحی م یع  باستثناء بعض   ،نوالمتحمس ل

دئی       ة، مب ة الخامس ین  ورجال المملك دم  الروحانین ومجددي العماد االلف ا  تق

دیث    امعي الح دریب الج ة او الت واالمعرف ت  وان عارض ا كان ات كم  الجامع

تھ علی  ك الوق ي ذل ن  . ف م یك تحمس"ل ظ أي "للم ة تحف د الكھن ذین   ض ال

ة   تصبح العبریة واالغریقیة لكنھم كانوا ضد ان   یعرفون ة اللغوی  ھذه المعرف

  .للكھنوتلناس  یتقید بھ حتى  الروح القدس  عند دعوة ا شرطا البد منھ

للدین "احد الدعاة المتطرفین وھو كان جون سالمارش 

حیثما كان في مملكة  العالم "متھیئا الن یضع للمعرفة مكانھا ، "الباطني

وحتى العالم المتبحر جون ملتون الذي  . 24"ولكن لیس في  مملكة اهللا

 كان ضد أي تدریب كنسيمسألة فعشق العرف التقلیدي، اتفق مع ھذه ال

 انھ في اقدم الكنائس معاصریھكر   وجامعي لرجال الدین وًذرسمي 

كي الیكونوا عبأ ما  یمتھنون حرفة الكھنة كان ) والدنشاین(االصالحیة



 . 25"الذي ھو الدین الوحید الحقیقي" على الكنیسة و انھم درسوا الكتاب

ن  ارزاموس وفیفیس  لم یكن لملتومثلوعلى خالف دعاة النزعة االنسانیة 

  .بالفلسفة المدرسیة في التعلیم الدیني أي رغبة الستبدال الدراسة  التقلیدیة

في  ،جون وبستر و ولیام دل مدیر كلیة كایوسوما كان 

 العنیف ضد الجامعات ، یغذیھ أي كراھیة ضد التعلیم ذي النزعة ھمھجوم

  حین ]التعلیم االنسانياي [ عارضھ   Dell  دللكن  ولیام  . االنسانیة

الذي اعتقد بالنور الداخلي بكل شدة " و كرر ، وھو امتزج بااللوھیة

،  في حججھ الكثیر مما استنتجھ لوثر ضد علم الالھوت "الكویكرز

التعلیم االنساني الممزوج بااللوھیة، او روح المسیح  ان : "المدرسي

  الشیطنة خارج الكنیسة حرفةدأ تبإ   قد، لھا حسب الفھم االرسطوي 

 كل  الذین ارادوا دینا اعادھاحجة ال ھذه و  .26 "تھصیاغ وواصل 

بین التطھریین وغیرھم او ضمن و كشف الجدل الدائر . بروتستانتیا جذریا

الطوائف التطھریة الخالف القدیم الذي لم یمت  بین اثینا والقدس قطبي 

 ھذه المشكلة؛ وفي نھایةب  الكنیسة اباءابتلى لقد  . التراث الروحي الغربي

القرن الحادي عشر ظھر ھذا الخالف  في المحاورة التي جرت  بین 

من اصحاب  وسعى المسیحیون 27مانجولد من لوتنباخ وولفھلم من كولون

  . الرساء توازنا جدیداالنزعة االنسانیة

 بعدم "التبشیري"ون المدافعون عن الكھنوت یاعتقد التطھر

ة والعبریة  یالغریقااللغتین دراسة فلسفة ارسطو وال معرفة ضرورة 



نجلیزي روبرت  كتب ابو االنفصال اال1582 وفي عام  .للدعاة الوعاظ

ھجومھ ھذا  ولم یكن". ضد سوء استغالل االلسن في الوعظ"براون 

ضد الترجمة المدرسیة للكتاب المقدس بل ضد االستعمال المتزمت موجھا  

 بالمثل جم   وقد ھا واالغریقیة في الخطب منھا للعبارات  الالتینیة

 ]أي براون [ووفقا لھ. في عرض الكتاب المقدس" المنطق العبثي"

 واحدا فواحد، نعم مورفسلیمان اكتسب حكمتھ من الدراسة  وبحث  اال

على  ووقد ازعجتھ ". بالخطابة والمنطق"ولكن لیس"  بالتجربة خصوصا

بل  الوثنیة   ق ارسطو حقیقة ان المرء علیھ دراسة  فلسفةوجھ الخصوص 

العلم الطبیعي ، لم یبد  براون مطلقا اھتماما  ب  .التعامل مع النص المقدس

 تكلم باسلوب  ایجابي في االقل عن  علم الفلك عند االكدیین ومع ذلك فقد 

  28 .اكثر من كالمھ عن فلسفة االغریق النظریة التأملیة

ي العلوم الطبیعیة التالھمیة  منتقدي الجامعات ادراك ویتضح عموما 

 من ن یون السیاسو المتطرفتمنى حتىو . تجاھال جدیاالجامعات تجاھلتھا 

  من دعاة المساواةوھماو ولیام والوین   الحفارامثال جیرارد ونستانلي 

فنجد   .اصالحا للتعلیم یعطي المكان الالئق للعلم وتطبیقاتھ ،في تلك الفترة

  مفردات  تقریبا كل قد شمل  29 ونستانلي الذي اعده المقرر التعلیميان 

واصر مؤكدا على المعرفة  التجریبیة في االمور الروحیة ، العلوم والتقنیة

روح الخلق (نرى ونعرف الرب"  الطبیعیة تجعلناالنوالطبیعیة ایضا ، 

أي "ضد) 1646(لم یكن والوین ).  1649"( في كل اعمالھ ونعرفھ )كلھ



وذكر ". العجرفة والفخر نوع من المعرفة باستثناء ذلك الجزء المملوء ب

التي ایدھا الكتاب " قراءه ان موسى كان ماھرا بكل معارف المصریین

 وثانیة 30". قرأ الشعراءولصالمقدس دون منع او تحریم وان القدیس ب

 الكویكرز في انجلترا ، بعد النصف الثاني من القرن السابع عشر ، اھتم 

 في ھولندا من بدایة القرن اد اتباع مجددي العم لم یبد بالعلم التطبیقي و

السابع عشر أي اشارة كراھیة للمعرفة لدرجة ان ناقدھم فوتوس اقر 

  31.بذلك

 العماد  بتدمیر ين ومجددیی التطھروا اتھمفقد كل ھذا، ومع

 كل من ھذه االحزاب موقف جناحھا حٌٌملوا   الن اعداءھم قد  ل المعرفةامك

مع " المتحمسین"المتطرفین وحتى  قد اسي فھم  و؛الیساري المتطرف

كانت موجھھ فقط ضد علم " عداوتھم "بعض االستثناءات نظرا الن

 و توضحت  عدم  .الالھوت المدرسي والفلسفة ولم تتتطرق للغات والعلوم

ھذا االدعاء،بعد عودة الملكیة، عندما اتھم التطھریون بالعكس تماما  صحة

، وھي -أي المعرفة الخطأ  -لمعرفة ل شریر حبمع  "الحماسة "من خلط 

و الفلسفة الجدیدة   تھامحن تعیش بما ان التطھریة كانتو. الجدیدةالمعرفة 

 خیر فرصة مناسبة   العلم الجدید حماة وجد الرعایة الملكیة، تنعم االن ب

الذین كرھوا " المتحمسین" باؤلئك  ربطھابالنكار أي ربط بین التطھریة 

اف تلوم  المتطھرین لغلوھم  في حب العلم لذلك نرى احد االطر  .المعرفة

  .بینما الطرف الثاني اتھمھم بتدمیر كل المعرفة



رھا  یدمقوة ت  معاالتھامات المتبادلة،ھذه  لم تتمكن و     

بقاء واستمرار  كثیر من تأثیر المتمثلة ب من الغاء الحقیقة ة،السیاسی

من الیمین ن، عبر الطیف الواسع الرائھم ویالتطھر كان .المتطھرین

للیسار، المساند الرئیس للعلم الجدید قبل عودة الملكیة، وتركوا بصمتھم 

حول تفسیر الموجودة خالفات إذ الیمكن لل  .32االزلیة على الجیل القادم

بالبحث   واقعیة الحقائق نفسھا التي ظھرت للعیاناضعاف الحقائق 

تانتین الزاھدین االجتماعي والذي تثبت ان المتطھرین والبروتس-التاریخي

  33 . لیس بالھین في  قدح زناد  االھتمام  المستدام بالعلم ادوا مقاما عموما
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من المحتمل انھ لم یؤخذ بنظر االعتبار وجھة نظر الكاتب القدیم عن صورة 

للعالم وبین المالحظة البدائیة  الصورة البدائیة بین  و لم یكن الفرق. العالم
  .عنھ فرقا كبیرا
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  ؟"نفسھا ان ارخاء الرجل لشعره  عار علیھ

20. Calvin, Comment. I Corinthians 11:14. 
 
21.  
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ویعزو كالفن ھذا الى خطأ في النسخة االغریقیة التي . فقط سبعین
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فھو  )" 7:16االعمال(امورح  الذي اشتراه ابراھیم من ابناء القبر 

 ، والذي الن ابراھیم اشترى كھفا من افرون الحیثي" مخطأ اطالقا
، بینما اشترى یعقوب حقال من )50:13التكوین( یعقوب دفن فیھ 

  ).24:32یوشع(ودفن یوسف فیھ) 33:19التكوین (امورحابناء 
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 سلطة كوبرنیكوس فوق سلطة الروح تنصیب  ل  كالفن، یتجرأتساءلمن، ی"
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 الطبع حین  قیدالكتاب الطبعة االولى من   تكان عة الثانیةمالحظة اضافیة للطب
 .R بمعلومات نشرھا الباحث  W. Voise (Warsaw)  زودني االستاذ 

Staufferرفض 24-10:19في خطبة لھ عن كورنثیوس:   الذي  یقول االتي ،
وتاریخیا، ھذا الیغیر الموقف النھ الاحد ، سواء من  .كالفن فكرة حركة االرض

وحقا فانھا لم تغیر شیئا . ي او معارضي كوبرنیكوس، یشیر لھذا المقطعمؤید
لم یكن رفض كالفن فكرة حركة االرض . من وجھة النظر التفسیریة للنص

  .بسبب عدم توافقھا مع الكتاب المقدس بل بسبب تعارضھا مع الراي العام
لك التي في رایھ انھا  مثال اخر عن روح التناقض الذي تؤدي للتفاھات مثل ت

لم یذكر كالفن مشكلة حركة االرض ال في شروحھ  .  لونھ اسودلثلجترى ان ا
 في كانعن النصوص المتعلقة بالكون والفي خطبھ عن التكوین؛ بل رایھ فیھا 

  . بل لم یذكر اسم كوبرنیكوس او اي اسم لھ عالقة بحركة االرض.خالقيأاطار 
28. 

الالھوتیین في حركة االصالح  و كان كالفن بال شك ھو افضل المفسرین"
ان الخاصیة الممیزة ) .Farrar, op. cit., p. 342; cf. p. 343" (الدیني

وامانتھ الشدیدة في عدم . لكالفن في التفسیر ھو رفضھ اتباع التقلید االجوف
  .التكیف للتحیز االعمى  جلبت علیھ غضب اللوثرین والكاثولیك
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زمالؤھم اللوثریین، قد اتبعوا نفس مبادئ كالفن في التفسیر وھؤالء ھم 

وجود التأثیر  " الفیزیاوي خواكیم جونیوس الذي طورد بسبب برھنتھ على
؛ واالخر ھو كبلر  الذي كان علیھ ان یعاني في العھد الجدید االغریقي" الیھودي

  .سامح تجاه التفسیر االصالحي للعشاء المقدسجراء موقفھ المت
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ن ان اكتشافات نیوتن  مبنیة على ظواھر غیر ییقول التطھري جون او"
وھذا دلیل . مقدسمعصومة وافتراضات عشوائیة  ضد ادلة وبینات الكتاب ال

 عصمةال  اضفوا من بین مئات واالف االدلة التي تفوه بھا رجال الدین الذین
الة في اتھام اوین ، فھذا االقتباس اوبعیدا عن المغ ".على تفاسیرھم الخاطئة
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كر ترتیب المجرات حسب النظام القدیم  ، واالمر ھو ان أوین بعد ذ. مضلل 

والتغییر الذي اتت بھ  ھنا الفرضیة االخیرة،  التي تضع :"    اردف قائل
الشمس مركزا للكون، ھو تغییر مبني على ظواھر غیر معصومة 
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Latin edition: Commentationes in motum terrae 
diurnum et annuum, Middelburg, 166o. Controversia 
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SECTION 5-3 

 
   I. Cf. R. Hooykaas, Thomas Digges' Puritanism, 
in: Arch, intern. hist. sc. 8 (1955), p. 155.    
 
2.  

 بین البروتستانت، اي  1601أبن عم توماس دیجز  میز  في كراس لھ عام 
 على المناصب الكنسیة وبین المتطھریین، اي مثل المدعین  مثل المعتمدین

تشمل البروتستانت والمتطھریین واالن فكلمة الكالفنیین .الكمال في الدین
فكلنا تطھریون : واعتقد ان كل بروتستانتي مخلص ھو تطھري تقریبا." كذلك

  ."في القلب
3. See above, Ch. V, p. 116. 
 
4.  

جي دي روبرتسك من ( أنظر. لمتسامحیناقتربوا من الكویكرز وا
الھاي . البروتستانتیة الى االفالطونیة في انجلترا القرن السابع عشر

 ترعرع افالطونیو كامبردج في  ).232 و230 و 216 ، ص 1968
ان عقل : "وكانت احدى نصوصھم المفضلة.كلیة ایمانویل التطھریة

 .Aض  ولقد عر.)20:27االمثال ("االنسان ھو شمعة الرب
Tuckney مقدار  )51- 50 ص1654لیس اال المسیح (  في دراستھ

 ماكنت اود ان تنطفئ تلك ":ابتعادھم عن الخط التطھري ، حین یقول
لیس ضوء .... ، بل وددت ان أشمھا واستغاللھا كخادمة لالیمانالشمعة

وكانت  "الشمعة بل شمس الحق الذي یقود خطانا في طریق السالم
 باسكال التي شغلت كثیرامرة اخرى ھي المسألة بیعة مسالة العقل والط

وبویل واخرین في القرن السابع عشر واالسمانیین في القرن الرابع 
  .عشر

5.  
اوكسفورد . االدب االنجلیزي في القرن السادس عشرلویس، . اس. سي

 الكاثولیك لمح بینما" وفقا لما یقولھ تاوني  . 43ص . 1945
حول ھالة  الذي یحوم مثل مضات المحجوبواالنجلیكاني ومضة من و

 من سماوي غریب  بشعاع غیر الطاھر یلمس كساءه فعالم االحاسیس 
نة ج فقد ناح المتطھرون على ال؛ال االلھي، وان كان مالوفامالج

الدین ونشوء الرأسمالیة : تاوني "(المفقودة والخلق الغارق بالخطیئة 
وني اغیة فقط الن لویس وتھذه الشھادة قیمتھا بالو ). 228 ص 1938

 الیمتلكان ملكة المذھب غیر التطھري ، إال انھما مع كونھما من نفس 
  .عاطفي بنفس الدرجةالتخیل ال

  



 6. J. Spedding, Introduction to Bacon's Religious 
Writings, in: Works of Francis Bacon, vol. VII. 
7. D. Stimson, n: Isis 23 (1935), P. 374. 
8. John Hall, An Humble Motion to the Parliament of 
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the Reformation of the Universities, London,1649, p. 21. 
9. J. Wilkins, Mathemnaticall Magick (1648), Bk. I, ch. 
1. 
10. J. Wilkins, Mercury: or The Secret and Swift 
Messenger (1641), ch. xiii. 
11. Numbers 11 : 29, J. Milton, Areopagitica.  
12. James 1:17, F. Bacon, Novum Organum I, aph. 
93.  
13. Zechariah 14:17.      
14. Proverbs 20:27. This was a text cherished by the 
Cambridge Platonists ('The spirit of man is the Candle 
of the Lord'). 
I5a. J. A. Comenius, The Way of Light. 
15b. Cf. Malachi ii:z. 
16. John Hall, op. cit., p. 18. 
17. R. K. Merton, op. cit., p. 495.     
18.  

لقد قیل انھ یستحیل الحصول على نتائج احصائیة موثوقة عن 
  تخصصاتھم معرفة ، بینما كان سھالاالنتساب الدیني للعلماء عموما

ولكننا نجد ان  .مھمین منھماالشخاص المعرفة وبالتالي المختلفة 
 أخذ.مجموع رواد الفروع العلمیة المختلفة ھو مجموع عدد العلماء 

 لم الذاتیة ولذلك  االجتماع معلوماتھم من قوامیس السیرعلماء 
ماء المھمین حقا حین یختار المرء العل . وا لطرف دون اخرحیزتی

 وفي  معیار اعتبار المرء  عالماھوو: فانھ یدخل عامل ذاتي اخر
فضال عن ادراك ان  من ھو غیر المھم؟وتقریر  مھما  الوقت نفسھ

 وفھمھ من قبل العلم تبسیط نوعیة العمل لیس لھا صلة بتقریر 
 ایاھادحا متم  الذي اتبعھا  عندوذاتیة ھذه الطریقة واضحة . الناس

ص ) 1957(، 3 اف روسو في مجلة تارخ العالم مجلد  الباحثوھو
 فوجد في كل فرع علمي رواد متمیزین بین الكاثولیك وبین  857

 ووصل لھذه النتیجة بحذف علماء مھمین مثل (البروتستانت ایضا
  القائل بتساوي عدد - حتى لو كان استنتاجھ  .)الفلكي تایكو براھي

 صحیحا فان ھذا سیؤكد فرضیة اھل - العلماء المھمین في الطرفین
االجتماع؛ الن العدد الكلي لعلماء الكاثولیك اكبر من عددھم من 



البروتستانت  وان تساوي اعداد المتخصصین المھمین في الطرفین 
  .كون في الواقع لرصید المجموعة الصغیرةیس

19. John Wallis to Robert Boyle, I-VII-1669. 
20.  

 طیلة اللغات  ال مواھب  من قیمة المعرفة وحط لم ا:" كتب منو سیمونز
 لم !)واحسرتاه( منذ شبابي  مع اننيا مقدرتھ وامحیاتي بل احببتھ

 لكي احط او احتقر علوم اللسان معتوھا شكرا للرب النني لست  .اكتسبھما
  ." الثمینةكلمة النعمة االلھیة حملت الینا التي 

21. J. B. Mullinger, The University of Cambridge, vol. 
III, Cambridge, 1911, PP. 447 ff. 
22. Mullinger, op. cit., p. 451. 
23. Mullinger, op. cit., p. 452. 
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Puritan Revolution,London, 1948, p. 89. 
25. Milton, Address to Parliament (preface to 
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Hirelings out of the Church, London,1695); 
cf.Mullinger, op. cit., p. 524. 
26. Mullinger, op. cit., p. 454. 
27. R. Hooykaas, 'Science and Theology in the 
Middle Ages', in: Free Univ. Qu.3 (1954) P. 140, PP. 
155 ff. 
28.  

  المنطق والبالغة امر الطائل منھ  فنوناعتبر روبرت براون  دراسة
 ویشیر براون ان سلیمان رغم .  الطبیعة في علوم علوم الدین كمافي 
فاق ابناء الشرق في الحكمة، لكنھ لم یبزھم في المنطق؛ وكانت انھ 

..... دة فواحدة بتاملھا والتفكیر بھا واح" طریقة دراستھ لالشیاء
وھنا اكد براون الدراسة التجریبیة لالشیاء ".وبالتجربة خصوصا

واتخذ  اتباع براون مثل ھنري اینسوروث موقف . بروح اسمانیة
 إذ شدد على ان الحكمة التي تكلم بھا  ایجابي عن  العلم والمعرفة

المعرفة التي تحدث :" القدیس بولص، ھي من نوع مختلف ومتسامي
لص للتیموثي وھي معرفة نحبھا ونتشوق الیھأ ، ھي اساس عنھا بو

. عرفة المسیحمباالخص معرفة الكتاب المقدس وكل المعارف االخرى و
النحط من شأن المعرفة االخرى غیر اننا ندرس كلتا المعرفتین 

بالعقل الذي وھبھ الرب لنا من اجل تقصي الحقیقة ، .... ونستخدمھما
  ."الربلمنفعة االخرین، ولتمجید 

  
  



29.  
معرفة اسرار الطبیعة یعني معرفة :" كتب جیرارد ونستانلي في  قانون الحریة

ومعرفة اعمال الرب ضمن الخلق  یعني معرفة الرب نفسھ؛ الن : اعمال الرب
سیعرف االنسان ..."  او جسم محسوس محسوس  كل عملي فموجود الرب 

 ان یشع  وال بد ؛ مطویة فیھما المعرفة الحقة حیث كامل اسرار الطبیعة والخلق  
 المعرفة الفكریة  ھو دین ونستانلي و."  اي المعرفة- للبحث عنھا االنسان نور 

تقترب من  إال انھا  تقلیدیة معرفة ونستانسلي لیست  ان  للطبیعة؛ ومع والباطنیة
  . مبادئ الطوائف التطھریة الروحیة
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  خاتمة

دون ادعاء أي تفوق فكري لعلماء عصري النھضة والبروكي على اسالفھم 

في القرون الوسطى  او على الفالسفة الشرقیین ، و  القدماء  بین واالور

"  الكالسیكيالعلم الحدیث "ان ھي   حقیقة بسیطة ھاعلى المرء ان یدرك

ظھر ونشأ فقط في الجزء الغربي من اوروبا في القرنین السادس والسابع 

  یعمل ،)الفیزیاء( كل تطور جدید في علم  الطبیعةاالساسي ونجد ان . عشر

 على صقل وتھذیب   االسس الصلبة،تشیدف الطرق الحدیثة  واكتشبعد ا

ذه من ھینا بدء   رأولذلك  . وتصحیح العلم القدیم و لیس اھمالھ كلیة

 بناء العلم  في  ةساعدالم متمیزة ذو موھبة فرد أي بامكان   ان،الحقیقة 

ولقد قام   علماء  االمم االخرى التي لم تنتج . على اسس ثابتة قویة

. حضاراتھا أي شي  یماثل ماجاد  بھ العلم  الغربي ، بمساھمات مھمة للعلم

صال مع دین اسالفھا  في  الشعوب االوروبیة التي فقدت االتوتستمر

  .نشاطھا العلمي باستخدام التقلید الذي ورثتھ منھم 

الطبیعیة على انھا العقائد عرض العقائد المادیة وتاحیانا و

یجانبھا  اال ان ھذه االدعاءات ،من  النتائج العلمیةمستخلصة استنتاجات  

مبادئ  من اقامة ال الصواب  ادعاءات بعض اسالفناالصواب مثلما یجانب 

 سعینا محاولین ان نوضح في ھذه الصفحات   .الدینیة على اساس علمي



ان العكس ھو االرجح  ، یعني ان الموقف  الفعلي كان على عكس ما 

  .ان  العلم ھو نتیجة اكثر منھ سببا لنظرة دینیة معینة: ادعوا

الدین  بین  الرومانیة و- المواجھة بین الثقافة االغریقیةولدت 

وقد حفظ ھذا العلم .  بعد قرون من الصراع ،علما جدیداالمسیحي ،

الریاضیات، المنطق، طرق المالحظة (المكونات االساسیة للمیراث القدیم 

ولكن وجھتھ وقادتھ  مفاھیم اجتماعیة ومنھجیة مختلفة،  نابعة ) والتجریب

كانت إن ومجازیا یمكن القول، . ن الرؤیة المسیحیة عن الكونماساسا 

  .فیتامیناتھ وھرموناتھ  مسیحیةف ، العلم اغریقیةسم  جمكونات

ھذه  ممكنا تحقیقأما كان  ھو نفسھ طرح ذي یوالسؤال ال

بالطبع، وباستخدام  .بطریقة مختلفة)  الوصول لھذه النتیجة( النتیجة 

 ، فان"العلم بمعناه الحدیث" االنالمنطق، حین  یقود العالم  غیر المسیحي 

في القرن السابع عشر والعصور    حدوثھ ان ممكنا ك ھذا الموقف قد نفس 

وتاریخیا، یكون من العبث . االخرى وفي اماكن اخرى غیر اوروبا الغربیة

ھكذا حدثت االمور .  بناء مسار تاریخ مختلف عن ذلك الذي حدث فعال

  .ولذلك وجب ان تحدث بتلك الصورة



  حواشي المترجم

  

  الفصل االول

  )BC—456 BC 525(اشیلوس

اتب مسرحي اغریقي وھو اول الثالثة الذین كتبوا المأساة االغریقیة وھم ك

وكتب مسرحیة الفرس التي اتت بعد ثمانیة  . سوفوكلس ویوریبدیس

سنوات من مشاركتھ في معركة سالمیس التي ھي موضوع مسرحیة 

  .الفرس

  

  )Saving of phenomena (حفظ الظواھر او المظاھر

رح  سمبلیسیوس في القرن السادس لكتاب  الفكرة مستمدة اصال من ش

وھي تعني ببساطة  ان الفرضیات او االطروحات التي . ارسطو عن السماء

وفي ظل ھذا المفھموم، یمكن . تفسر الظواھر لیست بالضرورة صحیحة 

 یعني یحفظا  الظواھر مثلما ھو الحال عن -لفرضتین متناقضتین  ان یفسرا

منون بھا لتفسیر الكون سویا مع نظریة  نظریة بطلیموس التي ظل ناس یؤ

انھا تعني تقدیم التفسیر الالزم للقضیة : ولتقریب الفكرة اكثر . كوبرنیكوس

فالكل یدور حول . محل النظر والتي ھي ھنا دوران االرض حول الشمس

فرغم وجود المظاھر .  االرض وان المشتري وعطارد  شذوذ  عن الظاھرة

 الیزال االیمان بان االرض مركز الكون وتدور المناقضة  لمركزیة االرض،

  . حولھا كل االفالك 

  

Physis  

ورد المصطلح في كتابات ارسطوا المتعددة عن الفیزیاء والبیولوجي 

ومن الناحیة غیر الفنیة فالمصطلح . وماوراء الطبیعة واالخالق والسیاسة

خضع لھا جسم یعني ھو ذلك المبدأ الذي یبرر كل التغیرات  التطوریة التي ی



  البلوط لبذرةما خالل مرحلة نموه باتجاه غایة محددة؛ مثال مایحدث 

وكما یراه ارسطو فالفیسس ھو مبدأ التغیر الداخلي . لتصبح شجرة بلوط

لكائن حي یفسر قابلیة ذلك  الكائن لحدوث التغیر فیھ بینما یبقى محافظا 

رسطو عن الطبیعة  وفي ھذا المعنى،یمكن مقارنة فكرة ا. على ھویة نوعھ

بالمفھوم البیولوجي الحدیث من حیث صلتھ واشارتھ الى  مجموعة 

ویبدو ان . القابلیات الداخلیة للتغیر الناشئة من النوع الذي یعود الیھ الفرد

وتبدو . طبیعة الشئ تفسر كل ماھو ضروري  للكائن الحي لبلوغ غایتھ

  . فكرة الطبیعة ھنا لیست دینامیكیة بل ساكنة

كن نندھش حین نعرض لمفھوم المصطلح بعیدا عن العلوم الطبیعیة ، ول

 البیولوجي محیث یغیب ویختفي ھذا المفھو، یعني  في االخالق والسیاسة

 ونصل الى قناعة انھ مصطلح یدخل في باب االشتراك اللفظي لیعني  .تماما

  .معاني مختلفة للفظ واحد

  

  ھسیود

وقد ثار خالف بین . بل المیالد ق700شاعر اغریقي عاش حوالي العام 

وھو المصدر الرئیسي عن . المؤرخین حول اسبقیة ھسیود او ھومیروس

  .االساطیر االغریقیة وتقنیات الزراعة  وعلم الفضاء وغیره

  

  intelligibles  المعقوالت

حسب فلسفة ارسطو ان االنسان یعیش في عالم من االشیاء المحسوسة  

مانراه ومانسمعھ : م المحسوس  ھو مایحیط بنافالعال. واالشیاء المعقولة

اما العالم المعقول فھو   .وما نجربھ وھذا العالم غیر حقیقي  ویتسم بالتغیر 

فاي شي ینشأ من العقل : ماینتج من  العقل البشري بصورة غیر متغیرة 

وحده، مثل التعاریف المجردة او الریاضیات، ھي التي تكون عالم 

  . الحقیقةالمعقوالت وھو عالم



الخالدة لالشیاء؛ اما   "Forms المثل"ویحتوي عالم المعقوالت على 

العالم المرئي المحسوس  فھو التعبیر الناقص والمتغیر في ھذا العالم للمثل 

مثال ان صورة او مثال الحصان ھو امر معقول ومجرد وینطبق .  االزلیة

ابدا مع ادراكنا الختالف على كل الخیول ؛ إذ الیتغیر ھذا المثال او الصورة  

بمعنى اخر ان صورة او  مثال الحصان لن یتغیر حتى لو . الخیول فیما بینھا

والحصان الواحد ھو عبارة عن جسم   مادي متغیر . تالشت كل خیول العالم

مثال –؛ اما صورة ) اذا تعرض مثال لسقوط او موت(ویتوقف عن الوجود 

ھم الحصان حین نشیر الى صورتھ وكجسم مادي نف.  الحصان فال تتغیر –

وعن طریق . وعالم المعقوالت اعلى من عالم المحسوسات. انھ من الخیول

عالم المعقوالت تتحقق المعرفة اما من عالم المحسوسات فتتحقق االراء 

  .وینقسم كل عالم  بدوره الى قسمین. واالفكار

  

  Logosاللوغوس    

م والنسبة او المقیاس ؛ الفكر ، لفظ یدل على معاني كثیرة من بینھا الكال

یعني اختالف معانیھا باختالف . العقل والمعنى  والمبدأ او المنطق 

. علم النفس التحلیلي والبالغة والدینواستخدامھا في مجاالت الفلسفة ، 

وفي الفلسفة االغریقیة اول من استخدمھا ھو ھراقلیطس لتصف النظام 

ند كل فرد من افراد المجتمع االغریقي الموروث في الكون والمعرفة التي ع

انھا النظام االساسي او الضمني للواقع والحقیقة التي . عن بعضھ البعض

بالتعبیر . یعیھا الشعوریا االنسان العادي فقط حسب مامفھوم في االغریقیة

وعلى ھذا النحو فھي دائما من  " قوانین الطبیعة" الحدیث ھي مجموع

  .افات وان اختلفت فھمھا لھاعامة بین الثق: الكلیات 

استخدمھا ھراقلیطس لیعني بھا الوسط المادي غیر المتمیز الدي تنشأ منھ 

ع لي بل للوجوس النھ من الحكمة القول ان كل مالتست:" كل االشیاء

  ".االشیاء عبارة عن واحد



في زمن سقراط وافالطون وارسطوا فالمصطلح عنى ملكة العقل البشري 

والمشائیون .لكھا الناس عن الكون وعن بعضھم البعضوالمعرفة التي یم

  . فھموه على انھ القوة المحركة للكون

وفي البالغة ، فاللوجوس ھو احد طرق االقناع المتمثلة بالمناشدة 

وفي  .الوجدانیة واھلیة  المتكلم واللوجوس الذي ھو المناشدة المنطقیة

  .المسیحیة عنى الكلمة

  

  :الزوان

 شدید الشبھ  -ادغال الحنطة اي من –ع الحنطة ینمو م نبات بري 

 وقد ورد التشبیھ في االنجیل. -الحنیطة –بالحنطة ویسمى في العراق 

  .عدم التمییز بین النافع وبین الضارللداللة على 

  

  المخلوقات الذاتیة المفكرة

قدم افالطون الفكرة القائلة ان االجسام السماویة تحركھا نفوس الھیة  ثم 

لى نظریة وضعھا  ارسطو مفادھا ان الكواكب والنجوم تحركھا تطورت ا

والتي سمیت في العصور الوسطى  بالجواھر (الكائنات  العاقلة المفكرة 

صل أوكانت جوابا عن . وتتمیز بكونھا تامة كاملة وغیر مادیة)  المنفصلة

  . وكیفیتھاحركة االجسام السماویة

  

  القنصلین الرومانیین

 قبل 509ومانیة التي قامت بعد سقوط الملكیة عام في الجمھوریة الر

.  قنصالن توالھاالمیالد ، كانت قیادة  الدولة وقیادة القوات المسلحة ی

وینتخبان لمدة سنة واحدة فقط والیمكن اعادة انتخابھما قبل مرور عشرة 

وكانت بایدیھما السلطتین التشریعیة والعسكریة . سنوات لمنع التسلطیة

نصب الدیني لالمة  ویتمتعان بنفس ماتمتع بھ الملوك في فضال عن الم

وكانا  یرتدیان العباءة االرجوانیة الممیزة للملوك قبلھم . النظام الملكي



وكان بامكان كل منھما . ویجلسان على الكرسي العاجي الذي كان للملك

ضد االخر فیما یقدمھ او یقترحھ من قوانین ولذلك ) الفیتو(استخدام النقض

  .لب عملھا التعاون بینھما وھو بیت القصید في ھذه االشارةیتط

  

  سینیكا

درس و تعلم في روما وھو فضال عن .  قبل المیالد4ولد في اسبانیا  عام 

كان معلما  لنیرون وحین . كونھ كاتب مسرحي، خطیب وفیلسوف ایضا

وكان لھ تاثیر علیھ لعدة . اصبح االخیر  امبراطورا  جعلھ مستشارا لھ

 ضد هتأمرب 65  واتھم عام 62ات  فیستمع الیھ   ثم تقاعد عام سنو

 فانتحر وانتحلرت معھ زوجھ التي رفض  على االنتحارهاالمبراطور واجبر

  .في البدء ان تموت معھ 

  

  Attic Mosesموسى االثینین

لقب اطلقھ القدیس اوغسطین على افالطون الن القدیس راى  صدى حكمة 

عالیم المسیح  بصورة او اخرى  في  وحي  الروح افالطون  قد ترددت في ت

  . القدس

  

   38ھامش المؤلف رقم 

كعادة المؤلف عند االقتباس اورد مقطعا غیر كامال لذلك أثرت ان اترجم  

وھو كتاب نیوتن عن المبادئ -كامل النص الذي اقتبس منھ المؤلف

ر   بعض فقرات لكي یتسق فھم النص لیس اال بالنسبة لغی-الریاضیة

  .المطلع وغیر المتخصص

ھذا  االلھ یتحكم بكل االشیاء لیس بصفتھ روحا للعالم بل كرب مسیطر " 

  فالیمكن ان یسمى بالرب االلھ او الحاكم العام ھ سلطانبسبب من علیھا؛ و

الن االلھ  كلمة نسبیة تربط بالعباد اما الربوبیة فھي  سلطان االلھ لیس 

ن  ان اهللا ھو روح العالم، بل سلطانھ  على جسده كما یتصور الذین یظنو



ولكن االلھ  . االلھ االسمى  ھو كائن ازلي متناھي مطلق الكمال .  على عباده

مھما كان كامال دون سلطان  الیمكن ان یسمى الرب االلھ الننا نقول الھي 

والھك والھ اسرائیل والھ االلھة ورب االرباب ولكننا الیمكن ان نقول ازلي 

لك ، ازل اسرائیل، ازل االلھة والنقول المتناھي انا او الكمال انا  انا  ، از

كلمة االلھ عادة تعني الرب لكن لیس كل . الن ھذه الترتبط بالعباد باي صلة

فالسلطان : ان سلطان  الكائن الروحي ھو الذي یشكل االلھ . رب ھو إلھ 

لى اوااللھ  الحق واالسمى او السلطان الخیالي  یصنع  االلھ  الحق االع

و من سلطانھ  الحقیقي  یستنتج   ان االلھ  الحق ھو كائن حي . الخیالي

  ".  عاقل ومسیطر قوي؛ ومن كماالتھ االخرى انھ اسمى او االكثر كماال

ونعرفھ فقط عن طریق تدبیره الحكیم والممیز لالشیاء و الغایات 

الننا عباده ؛ وان نعبده : ونعجب بھ لكماالتھ ولكننا نبجلھ ونعبده لسلطانھ 

قدر وتالیھ الغیر الیعني دون سلطان ،ودون تدبیر ودون غایات  الھا 

لیس بمقدور  الضرورة المیتافیزیقیة العمیاء، وھي نفسھا في كل . لطبیعة ا

فكل ذلك  التنوع واالختالف في . مكان وزمان،  ان تولد اشیاءا متباینة 

 واوقات متباینة  ماكان لھ ان یظھر االشیاء الطبیعیة المالئم الزمنة متباینة

ولكنھ وبطریق االستعارة والمجاز ، یقال . اال بخطة  وارادة واجب الوجود

ان اهللا یرى ویتكلم ویضحك ویحب ویكره ویرغب ویعطي ویستقبل ویبتھج 

ویغضب و یقاتل  و یتصور ویعمل ویبني الن كل تصوراتنا عن اهللا متأتیة 

ھا اال ان لھا بعض لي  التي مع عدم كمامن بعض طرق  التشبیھ البشر

  .  المشابھة

  

  جاسیندي

عالم وریاضي وفیلسوف فرنسي اشتھر بمحاولة تقریب الذریة االبیقوریة 

من طفولتھ ابدى . وسمي القمر مھد جاسندي تیمنا باسمھ. مع المسیحیة

. قابلیة في اللغات والریاضیات وقد حاضر وھو بعمر صغیر  في الجامعات

 ارسطو وتابع عندء اصبح استاذ للالھوت ثم للفلسفة فحاضر في الب



باھتمام اكتشافات غالیلو وكبلر وشارك اھتمامات عصره حول المنھج 

التجریبي فبدأ بمعارضة الفلسفة االرسطویة ولكنھ لم یتجرأ لنشر ماكتب 

اصبح عام  .1642عارض مقدمات دیكارت ونشرھا عام .عنھا من نقود 

وسمي ببیكون . ضیات في الجامعة الملكیة في باریس استاذ الریا1645

  .فرنسا لمعارضتھ  اراء ارسطو وایمانھ بالتجریب

  

  كریسشیان ھوجینز

ساھم في علوم . ارتبط اسمھ بالثورة العلمیة . ریاضي وفیزیاوي ھولندي

. برقاص تعمل الفلك واالحتماالت والمیكانیك وھو الذي  اخترع  اول ساعة 

ي المجرات االخرى متخیال كونا یطفح بالحیاة شبیھ بحیاة كتب عن الحیاة ف

وقد ساعد الجو المتفتح في ھولندا انذاك  . القرن السابع عشر في االرض

  . اخترع ساعة الجیب1675في عام . على مثل ھذه التامالت

  



  ھوامش الفصل الثاني

  ناجیان بورد

. ي اوربابذر بذور الثورة الكوبرنیكوسیة ف . 1358-1300قس فرنسي 

ومع انھ احد مشاھیر فالسفة نھایات القرون الوسطى ، لكنھ غیر معروف 

طور مفھوم الزخم الذي كان الخطوة االولى نحو مفھوم القصور . كثیرا

واسمھ مشھور من خالل تجربة الفكر المعروفة بحمار بوردان . الذاتي

یر  ان الحمار مات من الجوع والعطش النھ غیر قادر على تقرومؤداه

شرب  الماء او تناول الطعام الموضوعین على مسافة متساویة منھ وھي 

  .تصور حریة االرادة

  

  برنارد بالسي

كان عامال متجوال  في ربوع اوربا . فخار فرنسي اخترع فن الخزف الریفي

وفي قصة حیاتھ عبرة واصرار على كفاحھ ، اذ یروى انھ . یكتسب المعرفة

 الصیني اضطر الى استخدام اثاث بیتھ الجل اكتشاف سر صناعة الخزف

القى محاضرات في التاریخ الطبیعي  وتحدث عن المیاه . كوقود الفرانھ

. الجوفیة  وكان اول رجل في اوروبا یعلن ارء صحیحة عن المتحجرات

والنباتات وبدقة )  من زواحف واسماك وقشریات(كان ینقش الحیوانات 

  .ھیخزفال  مصنوعاتھ متناھیة على

ھد بسبب عقیدتھ البروتستانیة ومع انھ كان تحت رعایة ملك فرنسا اضط

ھنري الثالث  الذي عرض علیھ الحمایة لقاء التخلي عن عقیدتھ ، اال انھ 

رفض ذلك فحكم علیھ بالموت وعمره ثمانون عاما ولكنھ مات في زنزانات 

   .1589الباستیل 

  

  ق بیكمنحاس

اشتغل في مھنة ابیھ . لطب درس ا .1637 -1588فیلسوف وعالم ھولندي 

صناعة الشموع ومواسیر المیاه ثم اصبح مساعد عمید في جامعة اوترخت 



ثم دب . كان صدیقا لدیكارت بحیث اھدى لھ االخیر اول اعمالھ. في روتردام

الخالف بینھما اثر نزاع حول دور بیكمن في مساعدة دیكارت في بعض 

  .اھم المثقفین في كل اوروبااعتبر في زمنھ احد . االكتشافات الریاضیة

  



  ھوامش الفصل الثالث

  باراسلسوس

كیمیاوي وطبیب ومنجم  ومشتغل ؛ 1541 -1493ولد  في سویسرا  

واسمھ الحقیقي ھو ثیوفارستوس فیلیبوس اوریولوس . بالسحر والتنجیم

بومباستوس فون ھوھنھایم ، ثم اتخذ اسمھ لیعني شبیھ سلسوس الطبیب 

  .االول المیالديالروماني من القرن 

درس الطب في جامعة بازل بعمر  .في بدایة حیاتھ اشتغل كمحلل في المناجم

  .وحصل على الدكتوراه من جامعة فیرارا.  واخیرا في فینا16

یاویین للتعلم مسافر الى مصر والمنطقة العربیة والقدس یبحث عن الكی

. ب انھا مضحكةتعقب العالجات الطبیة التي كان ینظر الیھا في الغر. منھم

.  علماء الكیمیاء المسلمین في اوروبا في القرون الوسطى عنونشر 

واستخدم . ویعتبر رائد استعمال المواد الكیمیاویة والمعادن في الطب

  .التجربة في تعلم الجسم البشري 

  

  المتسامحون

 الجناح الیساري الدمقراطي للحزب لأتباع جون لیبورن الذي شك

رب االھلیة االنجلیزیة في عھد الدكتاتور كرومویل، الجمھوري خالل الح

طالبوا بالفصل التام بین الكنیسة والدولة والتسامح المطلق مع كل 

 الجمیع امام نالطوائف والملل وجاء اسمھم من ضرورة المساوة بی

  . القانون

 )non ultra( من ھذا تقدم ابعدتال

 بناھا ھرقل حسب  التي قوائمالعمدة وال ا الى اصالیشیر المصطلح 

 حدود نھایة العالم انذاك حیثاالساطیر الرومانیة قرب مضیق جبل طارق  

حاملة ھذا الشعار لتحذر البحارة من تجاوز ھذه العالمات النھ الشئ بعدھا 

  . موجود

 



  اتالنتیس الجدید

 وفیھا یصف  1626عبارة عن روایة طوباویة كتبھا فرانسیس بیكون 

والتي ابحر لھا وھي موجودة في الساحل ارض اسطوریة،بنسالمن، 

وھو یذكر وصف احد حكماءھا عن نظامھا . الغربي خارج قارة امریكا

. وطریقة  االعتراف باالكتشافات والمكتشفین-استخدام التجارب–التجریبي 

ویحضر احد . وفي ھذه االرض ، الزواج  واالسرة ھما عماد المجتمع 

 تسمى بیت سالومون حیث یجري افضل والمع مواطني ھده االرض كلیة

فیھا التجارب وفق المنھج  البیكوني  لغرض فھم الطبیعة والسیطرة علیھا 

  .ولیستخدم المعرفة لمنفعة المجتمع

  

  اتاالنتا والتفاحة الذھبیة

من االساطیر االغریقیة القدیمة  التي تقول انھا ولدت الب كان یتوق 

رسلت الھة الصید  أرتمیس النجاب ولد ولذلك تركھا على قمة جبل  فا

)Artemis (دبة لترعاھا وترضعھا ثم توالھا اخیرا مجموعة صیادین.  

ثم لما ظھر خنزیر بري عاث فسادا في االرض، ارسل الملك أونیوس ابنھ 

ملیاجر لیجمع عددا من الصیادین المھرة الصطیاد البھیمة فاختار االبن 

شاركت في صید . لتھ الحباتاالنتا من بین اخرین ثم وقع في حبھا وباد

. البھیمة وكانت اول من اصابھا واراقت دمھا  مع ان ملیاجر ھو الذي قتلھا

 فقررت امھ االنتقام  لذلك اھداھا جلد البھیمة وقتل ملیاجر من اجلھا اخوالھ

  .منھ

ورأت اتاالنتا ان الزواج ھو خیانة لذكرى حبیبھا ملیاجر و الجل اقناعھا 

معھا عقدا ان تتزوج من  یربحھا السباق وكل من بالزواج  عقد ابوھا 

وھكذا .یفشل یكون مصیره القتل  فوافقت على ذلك النھا كانت سریعة العدو

فازت على كثیرین تقدموا لخطبتھا الى ان تقدم ھبومینس الذي عرف انھ 

الیستطیع مجاراتھا ولكنھ اعجب بجمالھا واعجبیت ھي بجمالھ  ورجتھ ان 

قتل  ولكنھ ابى، فسعى عند الھة الحب افرودیت طالبا الیسابقھا كیال ی



مساعدتھا فاعطتھ ثالث تفاحات ذھبیة وامرتھ ان یلقیھا في طریق اتاالنتا 

كي یلھیھا عن المسیر والنھا كانت واثقة من نفسھا فتوقفت اللتقاط 

  .التفاحات وبذلك سبقھا ھبومینس وفاز بالسباق وتزوجھا

  

  



  ھوامش الفصل الرابع

  

  ونصول

ھو احد الحكماء السبعة في اثینا  وقد  ولد السرة موسرة في اثینا ؛وعمل 

. في تجارة االستیراد والتصدیر واضافة لذلك فھو  شاعر ملحمي و مشرع 

 قبل المیالد طلبت منھ الحكومة االثینیة اعادة كتابة قوانین 594في عام 

 االثریاء  ومن الدولة وسعى عند كتابة القوانین  للحد من سلطة-المدینة

كتب الدستور الذي تضمن اول . قوانینھ منع تحول المدیونین الى ارقاء

أدخل نظام المحلفین في .عناصر الحكومة الدمقراطیة في تاریخ العالم

  .وشرع قوانین تخص الضریبة والدیون. المحاكمات

  

  االسكندراني) ن(یروح

ل قبل مھندس اغریقي عاش في مصر الھیلینستیة في القرن االو

واغلب الظن انھا ) .aeolipile(أھم اختراعاتھ ھي ماكنة البخار .المسیحیة

و قد درس في المتحف . ویقال انھ من اتباع الذریین. كانت عبارة عن لعبة 

الذي كان جزءا من مكتبة االسكندریة الن معظم  كتاباتھ عبارة عن 

درسة م الأنشأ وأدار. محاضرات في الریاضیات والمیكانیك والفیزیاء

. وھو من اھم مھندسي المیكانیك  في العالم القدیم. التقنیة العالیة في مصر 

  .مكائن الحرب: تضمنت اعمالھ 

  

  سخریة افالطون من الفیثاغوریین

 ب  و یذكر فیھا 86  المقطع ناشارة الى محاورة افالطون المسماة  فیدو

 وفقا لنغمة ر سمیاس راي فیثاغورس عن ان الجسم حالھ حال اي الة یوت

الطبقة معینة من الحر والبرد والرطوبة والجفاف نظیر الطبقة العالیة و

  .الواطئة في الموسیقى 

  



  قصیدة االكسیر

 ھي شطر من قصیدة  االكسیر لجورج ھربرت وھو من الشعراء االنجلیز 

وفي ھذه القصیدة یبجل دور . العصور الوسطىالذي عاش في الالھوتیین 

طاعة اهللا ترفع العمل ایا كان وضیعا  الى مرتبة الھیة العمل ویرى ان 

ویقول . مثلما یحول االكسیر او حجر الفالسفة المعادن الردیئة الى ذھب

وھو داللة  .  تبارك كدح العبد الذي یجلك ؛ ویقدس العمل من اجلك: الشطر 

  . على التحول في تثمین العمل ، ایا كان، وتقدیره

  

  كومنیوس

 في مورافیا، جمھوریة  الشیك 1592كومنیوس في عام ولد جون اموس 

ویعرف االن باسم رائد التعلیم الحدیث النھ ابتدا الطرق التعلیمیة . الحالیة

كان معاصرا لغالیلو ودیكارت وملتون ورمبراندت، ولذلك ساھم . الحدیثة 

وكان اول من استعمل الصور في المقررات . كثیرا في حركة التنویر

واعتقد . یمانھ بما یسمى بالمھنج الشمولي الكلي للتعلیمالمدرسیة وا

باھمیة التعلیم المستمر ونادي  بالتعلیم الرسمي للنساء وھو امر لم یسمع 

وفلسفتھ المعروفة بالمعرفة الكلیة  او عموم المعرفة . في زمانھ

Pansophismواعتقد .   سعت لدمج الالھوت والفلسفة والتعلیم معا

بطریق وما اشار الیھ  في كتابھ .  والنمو الروحي والعاطفيبتداخل  المعرفة

وطلب منھ ان .   ارتباط  طلب المعرفة السامیة  بالتنویر الروحيالنور

یكون اول رئیس لجامعة ھارفارد تكریما لجھوده لكنھ رفض النشغالھ  

بقیادة الكنیسة المورافیة المضطربة  انذاك   وطلب منھ اعادة  بناء النظام 

 كتاب  اغلبھا اختص بالتعلیم 154نشر . علیمي في السوید كذلكالت

  .والالھوت

  

  



  ھوامش الفصل الخامس

  

  )Socinianism(أتباع سوسینوس 

  ھي عقیدة اتباع اللیوس سوسینوس وابن اختھ فوستوس سوسینوس 

 ولھم اراء تشكك .من ذوي النزعة االنسانیة في القرن السادس عشر

 م االرثودكسیة عن عقیدة التثلیث والوھیة المسیحبالعقل ورفضوا التعالی

وامنوا ان علم اهللا مقتصر على حقیقة واجب الوجود في .  والخطیئة

واعتقدوا انھ اذا كان اهللا  .المستقبل والینطبق على حقیقة ممكن الوجود

عالما بالمستقبل فتنعدم لذلك االرادة الحرة لالنسان وبذلك رفضوا كون اهللا 

ئس البروتستانتیة ادانتھم اال ان تاثیرھم كان قویا حتى ان الكنومع ا .عالم

  .بعد حركتھم كحزب

  

  كویكرزال

 في انجلترا منتصف القرن السابع عشر اسسھا  جورج یةحركة بروتستانت

. فوكس وسعى لخلق صورة بسیطة للمسیحیة ممثلة في الكنیسة الرسولیة 

 ترتكز عقیدتھم على النور .ریكیةوقد تمرد على الكالفنیة والسلطة االكلی

الباطني الذي یضئ قلب كل انسان یاتي للعالم ورفضوا وساطة القساوسة 

واسمھم كان لقب استھزاء ضده مؤسسھا . وشكلیات الكنیسة ومراتبھا

  .الذي یرتجف  حین یذكر اسم اهللا  ثم اعتزوا بھ

  

  مجددي العماد الھولندیین

قرن السادس عشر في اوروبا االصالح المتطرف في الحركة مسیحیون من 

قال المجددون بضرورة تجدید تعمید . وسماھم بھذا االسم معارضوھم 

وللمصطلح . البالغین الذین عمدوا وھم اطفال الن تعمیدھم غیر مجزي

خالل فترات تاریخیة مختلفة مضامین سیاسیة ودینیة الھانة االخرین  

  . ف السائدة بسبب موقفھم المتطرف او ببساطة معارضتھم لالعرا



  

  الورعین

ت التقوى وھي ابعض اللوثریین االتقیاء في المانیا وعقیدتھم ھي كلی

حلقات لدراسة الكتاب المقدس والصالة جماعة ویضع مذھبھم اولویة 

 وا والحمیة الدینیة قبل التزمت العقائدي وحرص والصالة للتقوى الذاتیة

  .على جانب االخالص والتفاني

  

  الجانسیة

  1638 - 1585(ضھا الالھوتي الھولندي كورنیلي جانسن مبادئ و

تؤكد تعالیمھا على . وادانتھا الكنیسة الكاثولیكسة بكونھا بدعة وھرطقة)

القدریة والجبریة وترى ان التدبیر االلھي سابق على وجود االنسان وتنكر 

  . حریة االرادة وقدرة الطبیعة البشریة على فعل الخیر بذاتھا

  

  لبرجتعالیم ھاید

 شكل اسئلة واجوبة استخدمت في تعلیم عقیدة االصالح اتخذتوثیقة 

احد اھدافھا كان معارضة تعالیم الكنیسة الكاثولیكیة اعتمادا . البروتستانتیة

وكانت قد  كتبت ایام الكتور فریدریك حاكم . على نص الكتاب المقدس

. تینیت واحیان تسمى باسم تعالیم   باال1576 الى 1559باالتینیت من 

.  مقطع یدرس ایام االحاد بواقع مقطع واحد كل اسبوع 52وتتكون من 

  . سؤاال وجوابا في ثالث مجلدات129وبصیغتھا الحالیة تتكون من 

  

  مبادئ االیمان الھولندي

 تشیر الى  السبعة والثالثین فقرة  والتي كتبھا  جیدو  البراسي دفاعا عن 

دا االصالحیة وقد مات شھید ایمانھ عقیدة البروتستانت  في  كنائس ھولن

   .1567عام 



  خالل القرن السادس عشر -ھولندا وبلجیكا-إذ تعرضت االراضي الواطئة

اي اتباع -وللرد على مطاردیھم من انھم. الى المالحقة الكاثولیكیة

 ھم مواطنون ابریاء  ولیسوا عصاة مرتدین ،  أعد البراسي -البروتستانتیة

ملت سبعة وثالثین فقرة تلخص مبادئ ایمانھم ھذه الوثیقة التي ش

وارسلت نسخة منھ في العام التالي الى الملك  . 1561البروتستانتي   عام 

فیلیب الثاني  لطاعة الحكومة في كل االمور المشروعة ولكنھ اردف 

اسھل علیھم ان یعرضوا ظھورھم للسیاط والسنتھم :"  مخاطبنا الملك

 ان یتخلوا عن ایمانھم الذي اعترفوا بھ في للقطع  واجسادھم للنار على

  . تتعلق بالیوم االخر حیث رجوع المسیح 37والفقرة رقم ".. ھذه الوثیقة

  

  شیخ  جدید، كاھن قدیم: المشیخیة

 الذین  - الرھبان البروتستنانت-ان المشیخیین: قول لجون  میلتون یعني

 -من القساوسةیدعون اصالح المساوئ  القدیمة  انما ھم مثل سابقیھم 

والمشیخیون ھم طائفة من .  في تجبرھم وطغیانھم-الكاثولیكین

البروتستانت دعوا الن تكون سلطة الكنیسة بید الشوخ من رعیتھا 

متدینیین او علمانیین وانھم  جمیعا سواء الیفضل احدھم على االخر وھم 

  . یرفضون المراتب الكنسیة الھرمیة

  

  وھان كوخی

  التي كانت ضمن مقاطعات النفوذ 1603ا ولد في برمن المانی

كان مولعا باللغات فاتقن االغریقیة وكتب بھا خطبة عن . البروتستانتي

االتراك وقرا القران مترجما باالغریقیة وتعلم العبریة والعربیة والكلدانیة  

وانفق حیاتھ كلھا في الدراسات االكادیمیة الى ان توفي بعمر  .وھو شاب

66.   

  

  



  وسالكتانتی

 ، ولد وثنیا في  شمال 320-240كاتب مسیحي عاش في الفترة بین 

افریقیا درس الخطابة في عدید من مدن االمبراطوریة الرومانیة الشرقیة 

كتب مؤلفات دفاعا عن المسحیة  في . وانتھى بھ المقام في القسطنطینیة

ومن كتبھ المبادئ االلھیة في سلسلة العرض . وجھ الفالسفة الوثنین

واعتبر بعد وفاتھ من الھراطقة ولكن اصحاب . منھجي للفكر المسیحيال

ة جددوا االھتمام بھ بسبب اسلوبھ ضالنزعة االنسانیة في عصر النھ

  .الخطابي في الالتینیة اكثر مما لالھوتھ

  

  مجلس ترنت

عقد المجلس لمناقشة موقف  الكنیسة الكاثولیكیة الرومانیة ضد مطالب 

 وھو المجلس العالمي  التاسع 1563-1545لكنیسة البروتستانت الصالح ا

عشر للكنسیة الرومانیة  في القرن السادس عشر ، بعد ان دعى مارتین 

  . من سلطات  البابویة  لحل اشكالیة او مشكل الغفران1518لوثر عام 

  

  أورجن االسكندراني

یعتبر احد كبار .  بعد المیالد وعاش طیلة حیاتھ غیر مستقرا185ولد عام 

الالھوتیین المسیحین وكفیلسوف اشتھر  بعملھ عن االفالطونیة الجدیدة 

ومقالتھ عن المبادئ االولى التي صاغ فیھا ، متبعا افالطون في ثالثیتھ عن 

كانت المطاردة على اشدھا في . الموناد والیاد وروح العالم، عقیدة التثلیث

ت في وقتھ عرعروت. فترة حیاتھ واشتداد الخالفات بین الكنائس المحلیة

الغنوصیة فكان اول مفكر مسیحي یرفضھا مقدما بدیال مسیحیا اشد تماسكا 

كان ناقد شدید للفلسفة الوثنیة مع تعلمھ الكثیر منھ . واكثر دقة فلسفیة

وكان متمكنا من الفلسفة . واالستفادة منھا في صیاغة االیمان المسیحي

اع كثیرین من اتباع نجح في اقن. االغریقي وھو مااطراه بھ بورفیري

وھو من المفكرین المبدعین في زمن . الفلسفة الوثنیة العتناق المسیحیة



أمن ان . كان االبداع في المسیحیة یعتبر ترفا ورفاھیة الیجیدھا المؤمنون

ارتفع بالمسیحیة من طورھا . كل الخالئق بما فیھا الشیطان ستنال الخالص

  .البدائي 

  

  اتباع كونیمبریسنسس

كتبوا شروحات .  الذي عرف بھ  یسوعي جامعة كومبرا في البرتغال االسم

كثیرة عن اعمال ارسطوا  في نھایات القرن السادس عشر وبدایة السابع 

  .عشر 

  ) Levellersالمساواة(  أصحاب العدول 

 . بین الملك وبین البرلمانحركة سیاسیة  خالل الحرب االھلیة االنجیلیزیة

لدستوري وبالمساواة امام القانون و بحكومة علمانیة طالبت باصالح النظام ا

وبالتسامح الكامل مع جمیع الطوائف الدینیة ومحاربة الفساد في البرلمان 

وفي القضاء وفي كتابة  القانون االنجیلیزي بلغة عامة الناس وبتوسیع حق 

وقادتھا كانوا ضمن جیش . التصویت، یعني انھم نادوا بالحقوق الطبیعیة

م ثوماس برنس، ولیلم والوین، رشارد اوفرتون و جون انیین ومنھم  البرلم

ولعلھ للتھكم من اما اصل التسمیة فغیر واضح .  واالخیر ھو اشھرھملیبورن

  . قبل معارضیھم لتبیان خطورة افكارھم

  

  أفالطونیو كمبردج

القرن السابع عشر في النصف الثاني ھم مجموعة من المفكرین االنجلیز في 

  وجون سمیث  ومن بین اشھرھم ھنري مور ورالف كودورثكمبردججامعة 

أحیوا بعض المفاھیم  من االفالطونیة واالفالطونیة المحدثة كرد . واخرین 

وكانوا جزءا من التغییر الفلسفي في . فعل ضد  الفلسفة المیكانیكیة لھوبز

لذي  حین سعوا الیجاد بدیل السس الفلسفة  االرسطویة االقرن السابع عشر

وھم اول من كتب من الفالسفة باللغة االنجیلیزیة .   ساھم في الثورة العلمیة

وفي االخالق امنوا ان االخالق غریزیة في االنسان واعتقدوا . في ذلك الوقت



وكان عندھم میال . ان الفرق بین العقل وبین االیمان ھو فرق بالدرجة فقط

  .نحو الباطنیة



  

     تعلیق ملتون على حریة الكتب

اقص      اس الن ي االقتب ف ف ادة المؤل ى ع و    –عل ص وھ ن ن زء م ي لج  یعن

دس  اب المق ن الكت ر م ون واالخ ن ملت ین االول م من اقتباس اب یتض ن كت  م

  . ولذلك اثرت ایراده كامال من المقطع الذي اشار الیھ المؤلفاالعداد

فبالنسبة لالقتباس االول ھو  من القسم الرابع من  رسالة ملتون  التي 

ھھا لمجلس النواب البریطاني منتقدا فیھا منع  طباعة الكتب وقتذاك ردا وج

 والیناقش حریة الكالم  او 1634مر الصادر عام القانون او ا العلى

. الطباعة بل یدعو ببساطة الى عدم منع الكتب قبل طبعھا و نشرھا

)  قبل المیالد355(واستوحي عنوانھا من عنوان خطبة ایسوقریطس   

ة على منھاج لالصالح  السیاسي یذكر فیھا انحالل وفساد  قضاة المحتوی

محكمة اریوباغوس وھي  اعلى محكمة في  أثینا؛  وكذلك من قصة 

 من الكتاب المقدس 23-18:17القدیس بطرس المذكورة في كتاب االعمال 

في دعوة ومخاطبة وثني اثینا عند تلة اریوباغوس حیث جلس عندھا 

  .. القضاة مرة

فاضلة قویة ایقظت نفسھا كرجل عمالق بعد   في مخیلتي امة نبیلة ارى"

 ینفض مثل عقاب اني اراھا :، وتھز  خصالت شعرھا التي التقھرطول منام

بصیرتھا    طھرت ، وتتقد عیونھا في وضح النھار؛ اریشھ لتجدد شبابھ

 التالق ینابیع عند  فتسقط غشاوة الظالم عنھا  التي افتقدتھا طویال

   ".یةااللھ

داد     ن االع م م ر فھ م االخ ا القس بحون   11:29ام رب یص ل شعوب ال ت ك  لی

  .انبیاء یحل علیھم الرب بروحھ



  موسى النبي  العظیم في السماء، یجلس حیث االن ،   فقد حان  الوقت       "  

اء  حین .... العظیم وقد انجز  مبتھجا لرؤیة عملھ     یصبح كل شعب الرب انبی

  "فقطلیس شیوخنا السبعین و

  

  

  

  نقض القانون

  )القانون= ضد ؛ نوموس= انتي : من االغریقیة (

ھي العقیدة القائلة ان االیمان بالمسیح یحرر االنسان من االلتزام بالقانون -

وقد كان تاكید . االخالقي الذي وضعتھ التوراة الن تعالیم المسیح نسختھ 

 او " اعمال القانون"القدیس بطرس على ان االیمان بالخالص دون 

ھو الذریعة التي اتخذھا القائلون بھ  للتحرر من تبعات " اعمال التقوى"

واول ما استخدم المصطلح ایام حركة االصالح بقیادة . قانون االخالق

وھناك . مارتن لوثر لیعبر عن راي الداعي االلماني جوھان اكریكوال

 تفسیرات عدیدة  لتبریر رفض القانون تتراوح من ضرورة طاعة الروح

 القانون لم یات القول انالقدس  وحده الذي  سیبعدھم من اي خطیئة الى 

من االب ولذلك لیسوا ملزمین بھ وثالثا بما ان الخطیئة محتومة فال داعي 

  .لمقاومتھا الن الرب خلق الخطیئة ومن الوقاحة معرضة ارادة الرب
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