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شعبان ١٤٤٠هـ  -أبريل ٢٠١٩م

الصراع بين القيم والتقدم العلمي في عصر العولمة
رية الخزيرية
�إنّ التغريات التقنية التي حتدثها العوملة يف جمتمعاتنا والتي حت�صر اهتمامها بالتطور التقني املتجرد من الدين والقيم الأخالقية تعترب امل�سبب الرئي�س ل�شعور
الإن�سان املعا�صر بالإحباط وخيبة الأمل وال�شعور باالغرتاب ،وعدم االن�سجام النف�صال العلم عن قيمه الروحية والدينية وفقدانه للحوار والتعاي�ش امل�شرتك
بني ال�شرق والغرب يف ظل هيمنة احلداثة .هذا �أهم ما ورد يف مقال الكاتب حممد حلمي عبد الوهاب الذي ن�شرته جملة التفاهم بعنوان «الدين والعلم والقيم:
ال�صراع على املجال العام يف �أزمنة متغرية».

يذكر الكاتب تنب�ؤ بع�ض العلماء من القرن املا�ضي
ومنهم العامل ال�سيو�سيولوجي هلموت �شل�سك�س
بظهور دول��ة م��ن ن��وع جديد تعتمد على التطور
الإلكرتوين ،حيث �ستكون �إحدى نتتائجها ظهور
حكومة �إلكرتونية تفر�ض طاعتها على اجلميع،
وب��ال�ت��ايل ت�لا��ش��ي م�ب��د�أ ال��دمي�ق��راط�ي��ة واحل ��ق يف
�إبداء الر�أي ،ويعلل الكاتب ذلك ب�أن «كل معار�ضة
�ضد احلقيقة امل�ضمونة تقنيا �ستكون ال عقلية».
م��ن ناحية �أخ ��رى ،ي��رى ال�ك��ات��ب � ّأن ه�ن��اك بع�ض
امل� �خ ��اوف ال �ت ��ي ت �ن �ت��اب رج� ��ال ال ��دي ��ن وال�ف�ل���س�ف��ة
وال�ع�ل��م م��ن � ّأن ال�ت�ق�ن�ي��ة وال�ع�ل��م احل��دي��ث �أو مبا
ي�سمى (بالعوملة) ت�سيطر على الإن���س��ان وي�صبح
متجردا م��ن القيم وال��دي��ن؛ وذل��ك لأ ّن�ه��ا تن�صب
على االهتمام التقني البحت ،وي��ؤك��د الكاتب � ّأن
ق��وة العلم يف ال��وق��ت ال��راه��ن ال تكمن يف �صحته
وم��و� �ض��وع �ي �ت��ه ،و�إمن � ��ا يف ك ��ون ��ه �أ� �ص �ب ��ح م �� �ص��درا
ل�ل�ت���ش�ك�ي��ك وع � ��دم ال �ي �ق�ي�ن ،م �� �س �ت��دال ع �ل ��ى ذل ��ك
ب��ر�ؤي��ة كثري من املراقبني اليوم الذين يحذرون
من«العدمية» ،و«�ضياع املعنى» ،و«زوال القيم».
ول�ي����س �أدل ع�ل��ى ذل ��ك م��ن �أن �ن��ا نعي�ش ال �ي��وم يف
جمتمعات �إن�سانية ان�ه��ارات بها نظم القيم بفعل
التغيريات املت�ضمنة «العالقات الأ�سرية ،و�أمناط
الإنتاج» مما يزج بالإن�سان املعا�صر �إىل الإحباط
وخيبة الأمل وال�شعور باالغرتاب ،و�أو�ضح الكاتب
ذل��ك ب �� ّأن ه�ن��اك قيم م��ا بعد احل��داث��ة واملرتبطة
بتحوالت عارمة ي�شهدها املجتمع احلداثي املن�سلخ
من املجتمع التقليدي املتميز بقيمه املتوارثة.
� ّإن امل�خ��اوف ترتبط ب�ع��دم وج ��ود مرجعية للقيم
بحد ذاتها حيث � ّإن ظاهرة العوملة �أدت �إىل �ضياع
البو�صلة الأخالقية املحددة لتلك القيم ،ويذكر
الكاتب � ّأن تطور التقنيات ،وه��و العامل احلا�سم

وغري املتوقع ،يخ�شى �أن ي�ؤدي بنا �إىل �إن�سانية ال
نعرف ماهيتها.
ثقافة الأزمة و�أزمة الثقافة
يت�أتى ذلك بانتقال الإن�سانية من الر�ؤية الت�أملية
�إىل الفكر التقني ،ومن االهتمام باجلوهر الروحي
الديني �إىل االن�شغال ب��ال��دواف��ع الغريزية ،حيث
يذكر الكاتب مرجعية القيم يف الزمن الراهن ما
�إذا كانت تعود �إىل «�ضمري الفرد بو�صفه مواطنا
مدينا يعي�ش يف دول��ة علمانية» �أو �إىل «منظومة
القيم الدينية الكربى التي توارثتها اجلماعات
ال�ب���ش��ري��ة» ،ح�ي��ث � ّإن م��واط��ن امل�ج�ت�م��ع العلماين
الذي �سيتحول �إىل وحده ال يفكر �إال يف م�صاحله
وال ي��رى �إال حقوقه الذاتية ،يف مقابل ذل��ك ف�� ّإن
ال��دي��ن وح ��ده مي�ك�ن��ه �أن ي���س��اع��د ع�ل��ى «احل��داث��ة
املتك�سرة» .ث ّمة من يرى � ّأن الدين � ّإنا هو عبارة
عن ن�سق قيمي؛ فهو الإطار املرجعي الذي ينطلق
م�ن��ه الإن �� �س��ان يف ت���ص��رف��ات��ه ف�ت��ؤث��ر ع�ل��ى عالقته
بنف�سه �أوال ،وم ��ع خ��ال�ق��ه ث��ان �ي��ا ،وم ��ع الآخ��ري��ن
الذين ي�شاركون حياته ثالثا.
م� ��ن ن ��اح� �ي ��ة �أخ� � � ��رى ت� �ط ��رق ال� �ك ��ات ��ب ل �ل �ث �ق��اف��ة
االجتماعية التي تعد بالإ�ضافة �إىل الدين عامال
م ��ؤث��را على ال �ف��رد؛ فهما ال �ل��ذان ي�ك��ون��ان معظم
ت���ص��ورات��ه ،وي ��ؤث��ران يف ت�صرفاته العملية ،فمن
خاللهما ينظر للق�ضايا الكربى :اخلري وال�شر،
ال �� �س �ع��ادة وال �� �ش �ق��اء ،و�أح� � ��وال ال ��وج ��ود الإن �� �س��اين
و�أولوياته.
وي ��رى ال�ك��ات��ب � �ض��رورة ت�ل�ازم ال�ت��دي��ن م��ع تطور
املجتمعات و� ّأن ذل��ك ال يتعار�ض م��ع من��و العقل
الب�شري و� ّأن الإن�سان ينقاد بعقله �إىل التدين� ،أ ّما
�إذا خ�شي املجتمع �أن ينحرف الإن�سان بعقله �إىل
م�صالح فردية وبالتايل يعيق م�صالح املجتمع ف� ّإن

الدين هو ال��ذي يردعه �إىل الطريق االجتماعي
ال�سليم «ال�صراط امل�ستقيم».
ويرتتب على ما �سبق ب� ّأن واقع العلمانية يف الوقت
الراهن �أ�صبح غري مقنع للإن�سانية جمعاء وهناك
��ش��ك وج ��دل ع�ن��د البع�ض ح��ول��ه ،وك�م��ا � ّأن هناك
ان �ع��دا ًم��ا يف احل ��وار ب�ين الإن �� �س��ان ال���ش��رق��ي ال��ذي
مت���س��ك ب��دي�ن��ه واع �ت�بره حم ��ور ح�ي��ات��ه وحم��رك��ه،
وب�ين الإن���س��ان الغربي احل��دي��ث ال��ذي مل يحركه
ال��دي��ن ،ف� �� ّإن ه�ن��اك �أي��ً��ض��ا ان �ع��دام يف احل ��وار بني
ال�شرق والغرب بفعل الهيمنة التي فر�ضها الغربي
على ال�شرقي .ويف ظل هذه الأو�ضاع التي يعي�شها
املجتمع احلديث ،تراجع دور الدين يف ت�سيري هذه
املجتمعات التي مل ي�صبح الدين م�صدرا ت�ستمد
منه ت�شريعاتها وم�صدرا موجها للأخالق؛ حيث
�أ�صبح كل فرد مر�شدا �أخالقيا لنف�سه.
ال�صراع على القيم
ي�ت���س��اءل ال�ك��ات��ب ه�ن��ا ه��ل ال�تراج��ع ع��ن ال�ق�ي��م يف
امل �ع �ت �ق��دات ال��دي �ن �ي��ة ه ��و ح ��ل ل �ل �خ��روج م ��ن �أزم ��ة
العلم يف الع�صر احلديث؟ حيث ن��درك ب�� ّأن العلم
��س�لاح ذو ح��دي��ن مي�ك��ن اع�ت�م��اده لفعل اخل�ي�ر �أو
اعتماده لفعل ال�شر ،وي�ضيف الكاتب نظرة العامل
�ألربت ريت�شل الذي دعى �إىل �شعار «الدين للقيم
والعلم للظواهر واحلقائق» و�إن كانت نظرته هذه
ق��ا� �ص��رة؛ ل ّأن ال�ق�ي��م مت�ضمنة يف ك��ل امل�م��ار��س��ات
الإن�سانية.
من جهة �أخرى ،ميكن القول ب� ّأن القيمة الإن�سانية
ت�صدر من ذات الإن�سان ال من دافع خارجي مت�سم
ب ��الإك ��راه �أو ال �ق��وة (ال �إك ��راه يف ال��دي��ن ق��د ّ
تبي
ال��ر��ش��د م��ن ال�غ��ي فمن يكفر ب��ال�ط��اغ��وت وي��ؤم��ن
باهلل فقد ا�ستم�سك بالعروة الوثقى ال انف�صام لها
واهلل �سميع عليم).
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