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صراع الثنائيات ..بين الدين والعقل
ثنائيــة “الديــن والعلــم” والصــراع بينهمــا قــد ال يختلــف كثيــرا عــن ثنائيتــي
و”العلمانيــة واإلســامية/أو أي ديــن آخــر” فلــكل طــرف
“النقــل والعقــل”
َ

فريــق مــن األنصــار المتعصــب مــع وجــود منطقــة رماديــة بيــن كال الطرفيــن
يمثلهــا الفريــق الــذي طالمــا حــاول التوفيــق والمصالحــة بينهمــا والتأكيــد
علــى أن مقاصدهمــا ال تتعــارض والمعنــى الــذي يؤمــن بــه اإلنســان لوجــوده.

محمد الفزاري
رئيس التحرير

هــذا الصــراع لــم يكــن يومــا محصــورا علــى فئــة معينــة مــن النــاس بــل شــمل
كل فئاتهــا وعلــى رأســهم الفالســفة والالهوتييــن والعلمــاء .وهنــاك أديــان
طبيعــة تكوينهــا وعقيدتهــا تدفــع إلــى التوافــق أكثر مــن غيرها مثــل البوذية
مــن األديــان القديمــة ،والبهائيــة مــن األديــان الجديــدة ،وهنــاك العكــس.
واألدبيــات البهائيــة زاخــرة بالعديــد مــن المقــوالت التــي تؤكــد علــى أهميــة
العلــم بالنســبة للديــن البهائــي .وتنســب لعبدالبهــاء عبــاس أفنــدي ،االبــن
األكبــر لمؤســس الديانــة مــن ضمــن خطاباتــه فــي باريــس ســنة ١٩١١م مقولــة
حــول عالقــة العلــم بالديــن ويقــول فيهــا“ :الديــن والعلــم جناحــان يطيــر بهمــا
العــا وبهمــا تترقــى الــروح اإلنســاني .فمــن المســتحيل الطيــران
اإلنســان إلــى ُ
بجنــاح واحــد ،فــإذا مــا طــار اإلنســان بجنــاح الديــن وحــده فســرعان مــا يقــع فــي
مســتنقع الوهــم والخرافــة ،وإذا مــا طــار بجنــاح العلــم وحــده فســيقع فــي
وهــدة الماديــة التــي تحــول دون تقدمــه”.
بيــد أن تاريــخ هــذا الصــراع يوضــح بشــكل جلــي حجــم التنــازالت التــي قدمهــا
الديــن لصالــح العلــم؛ لدرجــة الجــزم بعــدم وجــود أي ديــن من بين جميــع األديان
بقــي محافظــا علــى شــكله قبــل قــرن مــن اآلن فمــا بالــك قبــل قــرون مــن
اآلن .وهــذا االنتصــار الســاحق دفــع الكثيــر مــن أنصــار فريــق العلــم أن يتنبــؤوا
بنهايــة عصــر األديــان أو الخرافــة كمــا يفضــل أنصــار الفريــق األول تســميته.
هــل تحقــق ذلــك؟ طبعــا ال ،هــل يحــدث ذلــك اآلن؟ رغــم ارتفــاع نســب اإللحــاد
أو وعــدم التديــن بأشــكاله المختلفــة إال أن الديــن مــا زال حاضــرا بقــوة والعبــا
اجتماعيــا وسياســيا مؤثــرا علــى مســتوى العالــم ،وموجــات اليمينيــة الدينيــة
ال تــكاد أن تختفــي فــي ديــن معيــن إال وظهــرت فــي ديــن آخــر.
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مــن الصعــب جــدا الجــزم بانتهــاء األديــان يومــا مــا بشــكل نهائــي لســببين حيوييــن رئيســين ،األول يعــود إلــى
طبيعــة اإلنســان بشــكل عــام فــي بعــده الروحــي أو غيــر المــادي؛ حيــث إن حاجــة اإلنســان لمــلء هــذا الفــراغ
الــذي يخلقــه إحساســه بالوهــن والخــوف وقلــة الحيلــة تدفعــه دومــا إلــى البحــث عــن مــاذ يلجــأ إليــه وقــت
الفــزع وجــدار يســتند عليــه وقــت الضعــف .باإلضافــة إلــى ذلــك ،الســؤال الوجــودي الــذي لطالمــا ســأله اإلنســان:
لمــاذا أنــا موجــود ومــا هــو مصيــري؟ لــم ييــأس اإلنســان مــن البحــث لإلجابــة عليــه واألديــان علــى رأس أهــم تلــك
اإلجابــات التــي توصــل لهــا اإلنســان .لهــذا فالتخلــي عــن الديــن عنــد المتديــن هــو انعــدام المعنــى واالنتكاســة
إلــى العدميــة .الســبب الثانــي يعــود إلــى طبيعــة األديــان نفســها ،فــإن تركيبتهــا دائمــا مــا تجعلهــا مرنــة حتــى
عنــد تلــك األشــد تشــددا وصالبــة؛ فيمكنهــا التغييــر والمواكبــة والمالءمــة عــن طريــق دعائــم يجدهــا العقــل
المتديــن مــن داخــل الديــن نفســه مهمــا كان حجــم ونــوع االختــاف والصــراع الــذي ســبب هــذا الدفــع نحــو
التغييــر.
واســتمرارا لهــذا التدافــع والصــراع المحتــدم الــذي ال يوجــد أي مؤشــر فعلــي يؤكــد علــى انتهائــه قريبــا ،وأعنــي
قريبــا هنــا بعــد قــرن مــن اآلن؛ خصصــت “مواطــن” هــذا العــدد مــن المجلــة ليكــون حــول ثيمــة “الديــن والعلــم”

رئيس التحرير
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أراء

عوائق التفكير العلمي
نحتــاج فــي بالدنــا العربيــة إلــى المزيــد مــن العلــم والتفكيــر العلمــي
والنقــد ،بتنــا فــي أمــس الحاجــة لتلــك النوعيــة مــن التفكيــر ،حتــى نرتقــي
ونتقــدم .فــكل مــا نــراه فــي أيامنــا مــن اختراعــات كأجهــزة الحاســب
اآللــي ،و التلفونــات النقالــة ،وجميــع األجهــزة التــي ننظــر إليهــا اليــوم

أحمد سعد زايد
باحث وناشط ثقافي

علــى أنهــا جــزء مــن حياتنــا اليوميــة ،ممــا أصبــح وجودهــا فــي أيامنــا
أمــرا اعتياديــا ،إال أن مثــل تلــك األجهــزة ،نتجــت عــن معانــاة العديــد مــن
العلمــاء عبــر الزمــن ،قــد كان لهــم جهــود ضخمــة مــن أجــل المدنيــة التــى
نحياهــا اآلن.

ما العلم؟
هــو مجموعــة المعــارف المنتظمــة فــي دراســة ظاهــرة معينــة ،وهنــاك مجموعــة مــن العلــوم
الطبيعيــة واإلنســانية قســمت علــى أســاس ظواهــر البحــث ،وكانت بنــات العلم الطبيعــي أو العلوم
األساســية هــن :الفيزيــاء التــي تبحــث مــن الــذرة للمجــرة ،واألحيــاء التي تــدرس الخليــة بينمــا الكيمياء
تختــص بدراســة الجزيئــات ،وإذا كان العلــم الطبيعــي قــد بــدأ مــع أرســطو ،فتلــك البدايــة كانــت نتــاج
معرفــة تراكميــة عنــد علمــاء اإلغريــق قبــل أرســطو ،ومــن قبلهــم علمــاء قدمــاء المصرييــن ،فــكل
مــا يصــل لنــا علميــا هــو نتــاج خبــرة معرفيــة متراكمــة تســهم فــي كل تقــدم حياتــي نحيــاه ،وهــذا
ينطبــق علــى االنتخــاب الطبيعــي ونظريــات اينشــتاين ،وحتــى ابــن الهيثــم ومــن معــه مــن علمــاء
العالــم القديــم ،ولكــن يبقــى أهــم مــا قدمتــه المعرفــة البشــرية ،المنهــج العلمــي الــذي يعمــل علــى
االســتفادة القصــوى مــن فهــم ظواهــر معينــة عــن طريــق ثــاث آليــات ،التوصيــف والتفســير والتنبؤ،
وكلمــا كانــت المرحلــة األولــى دقيقــة ،كانــت المعرفــة أكثــر وأفيــد مــن الناحيــة العلميــة ،بينمــا
تتيــح لنــا المرحلــة الثانيــة الفهــم ،الــذي يقودنــا إلــى التنبــؤ واختــراع التكنولوجيــا ،وتطويــر أدوات
التعاطــي مــع الحيــاة ،ويعــد التفكيــر النقــدي مــن أهــم مقومــات التفكيــر ،وقــد بــدأت إرهاصــات
العلــم التجريبــي مــع الحســن بــن الهيثــم.
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أنواع المعارف اإلنسانية

وهنــاك ســمة أساســية حــول تطــور التفكيــر البشــري

تتكــون المعرفيــة اإلنســانية مــن ثالثــة أهرامــات

بالعالــم القديــم؛ فهنــاك قصــص دينيــة شــائعة صــدق

ر ئيســية :

فيهــا مالييــن البشــر عــن قصــة خلــق تحكــي ،أن إلــه هــذا

 .1العلم

العالــم كان بيضــة ،أخــذت تتمــدد حتــى انفجــرت ومــن

 .2الفنون واآلداب

ذلــك البيضــة نشــأ العالــم ،فاللــه هــو العلــم والعلــم هــو

 .3الدين واألساطير

هللا ،وهللا داخــل العالــم والعالــم داخلــه ،وتلــك أفــكار

وتعتمــد المعرفــة الدينيــة فــي أي ديــن ســواء كان

بعــض ديانــات شــرق آســيا ،ومثــل تلــك القصــص تبــدو

البوذيــة أو الهندوســية أو المســيحية أو اإلســام علــى
اليقيــن ،بينمــا تعتمــد المعرفــة الفنيــة علــى الشــعور
البشــري داخــل اإلنســان ،أمــا المعرفــة العلميــة تنطلــق
عكــس المعرفــة الدينيــة مــن الشــك وعلــى عكــس
المعرفــة الفنيــة مــن تحييــد المشــاعر ،تمتــاز المعرفــة
العلميــة بالموضوعيــة والتجــرد ،حيــث يقــف العالــم
حاكمــا علــى الظاهــرة دون تحيــز ،ويحــاول الباحــث
التــزام النزاهــة وعــزل آرائــه القبليــة فــي الحكــم علــى
الظاهــرة التــي يقــوم بدراســتها.

عوائق التفكير العلمي
سلطة الدين

ويبقــى التفكيــر الدينــي تاريخيــا مــن أهــم عوائــق
التفكيــر العلمــي ،وكلنــا نعلــم قصــة صــراع الكنيســة
فــي العصــور الوســطى مــع العلــم واألفــكار العلميــة،
ضــد نيوتــن وجاليليــو و دارويــن ،ونظريــات التطــور

منطقيــة ألصحابهــا جــدا ،ومعرفــة تمثــل يقيــن ،وحتــى
فــي مصــر القديمــة ،وعلــى الرغــم مــن التقــدم العلمــي
للحضــارة الفرعونيــة ،إال أننــا عندمــا نذهــب لقصــة الخلــق
الفرعونيــة ،نجــد أن العالــم نشــأ مــن تــزاوج جيــب ونــوت،
تــزاوج إلــه األرض بألهــة الســماء ،وبســبب كثــرة التواجــد
وبعــض االزدحــام يضطــر رع الســتخدام شــو إلــه الســماء
فــي الفصــل بينهمــا ،ولذلــك وجــد النــاس تلــك المســافة
بيــن األرض والســماء ،ألن اختالطهمــا القديــم قــد تســبب
فــي زيــادة العالــم وتمــدده ،وهنــاك الكثيــر مــن الصــور
اللطيفــة التــي تعبــر عــن تلــك القصــة عنــد قدمــاء
المصرييــن ،وإذا لــم تســرد مثــل تلــك القصــص بخشــوع
ويقيــن قــد تعــرض للعقــاب بســبب ازدراء الديــن.

سلطة العادي والشائع
اإلنســان فــي الحيــاة لــم يختــر أشــياء كاللــون والديــن
والجنــس ،تلــك أشــياء يوجــد النــاس عليهــا ،بمفاهيــم
وأفــكار وثقافــة محــددة ،ويتبنــى النــاس تلــك الثقافــة

والجاذبيــة وكرويــة األرض وغيرهــا ،وكانــت األســاطير

دون النظــر لمــدى صحــة وصــواب األفــكار الشــائعة

والخرافــات فــي العصــور الوســطى أكبــر عائــق أمــام

والتفســيرات البســيطة عــن ظواهــر الحياة بينهــم ،فمثال

حركــة التفكيــر العلمــي ،كأن األرض مســطحة ،وكل

ظاهــرة احــوالل العيــن عنــد بعــض األطفــال العــرب ،كان

األشــياء تــدور حــول األرض كونهــا مركــز الكــون ،وكان

يتــم تفســيرها بســبب ممارســة جنســية أو طريقــة فــي

انحيــاز رجــال الديــن لتلــك األفــكار يقيــد حريــة التفكيــر

ممارســة الجنــس ،بالقطــع مثــل تلــك األفــكار خاطئــة ،إال

العلمــي.

أنهــا بســبب الــرواج بيــن النــاس ،تملــك ســلطة تجعــل
مــن المعنــى دحضهــا وتصحيحهــا.
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سلطة المشهور
ظــل أرســطو قرابــة الـــ 2000عــام يعــد بنظرياتــه فــي العلــم إلهــا ،ال يمكــن نقــد آرائــه إلــى أن أتــى فرنســيس بيكــون،
وكان األمــر ملتبســا مــع أرســطور باألخــص ألنــه يملــك ســلطة المشــهور الــذي تبنــت أراءه الكنيســة فقــد أصبــح جــزءا
مــن الديــن الغربــي ،ونقــد تلــك األفــكار لــم يعــد نقــدا ألرســطو بــل نقــدا مباشــرا للديــن ذاتــه ،وســقطت تلــك الســلطة
بصعوبــة خصوصــا بعــد االنتقــال مــن مركزيــة األرض المســطحة التــي تمثــل مركــز الكــون ،إلــى األرض الكرويــة التــي
تــدور مــع كواكــب مجموعتهــا حــول الشــمس.

سلطة اتهام العقل
يوجــه البعــض تهمــا للعقــل الــذي نملكــه علــى أنــه ناقــص غيــر كافــي أو مؤهــل لعمليــة المعرفــة ،ولكــن الســؤال
هنــاك ،كيــف يعــرف اإلنســان أن العقــل غيــر كاف؟ مثــل تلــك األمــور تكــون ألســباب معينــة وأهــداف ،كفــرض
ســلطة معرفيــة خــارج العقــل ،وكل مثــل تلــك الحــاالت وقفــت دائمــا فــي وجــه التطــور.
أمــام تلــك العوائــق ،وبحثــا عــن انطالقــة جديــدة للعقليــة العربيــة نحــو الحداثــة والمعرفــة العلميــة ليــس علينــا
ســوى أن نتبنــى المنهــج العلمــي فــي الرؤيــة والتفكيــر ،وأن نخلــق حيــاة علميــة فــي مدارســنا وجامعاتنــا لتمتــد حتــى
تشــمل كل أطيــاف المجتمــع أو معظمــه .مــا هــي تلــك الحيــاة العلميــة ومــا المنهــج العلمــي ؟

المنهج العلمي:
هــو دراســة الظواهــر بشــكل معقــول بعيــد عــن عوائــق وســلطة كل مــن الديــن والعــادي والمشــهور واالعتقــاد
بقصــور العقــل البشــري وقدرتــه المعرفيــة ،وبعــد تلــك الدراســة الحــرة ،نقــوم بوضــع فرضيــات التفســير ،ثــم تخضــع
جميــع تلــك الفرضيــات للتجريــب ،وعكــس مــا هــو شــائع أن المنهــج العلمــي مختــص بدراســة الظواهــر الماديــة،
فالعلــم مختــص أيضــا بالظواهــر اإلنســانية ولهــا منهجهــا الخــاص.

خصائص المعرفة العلمية
 .1الموضوعية :تحييد الباحث أهواءه وآراءه أثناء رصد ودراسة الظواهر.
 .2الوضعيــة :االشــتغال بالمواضيــع و المســائل والقضايــا التــي يمكــن أن نصــل إليهــا مباشــرة والتــي هــي موجــودة
إمــا كواقــع عينــي أو كواقــع ذهنــي.
 .3التفسير :فهم الظواهر من خالل الدراسة وتقديم روابط العالقات بين الظواهر المختلفة
 .4الواقعيــة :وهــي التــي تقــوم علــى اســتقراء الظواهــر والخبــرات التــي نعيشــها واقعيــا ،ال التــي تدخــل فــي نطــاق
الخيــال و التصــورات.
 .5الدقــة :تعتبــر مــن أهــم الدعائــم التــي يقــوم عليهــا الفكــر العلمــي ،حيــث تتميــز المعرفــة العلميــة بالدقــة ســواء
فــي المفاهيــم أو التســاؤالت ،أو دقــة الفــروض والتجــارب واالســتنتاجات والتعميمــات.
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 .6الشــمول :هنــاك مثــال الحديــد الشــهير أن كل الحديــد يتمــدد بالحــرارة ،إذً ا لــن يكــون هنــاك حديــد ال يتمــدد
بالحــرارة ،وعــن طريــق المنهــج االســتقرائي نأتــي بالعينــة الدالــة التــي تصنــع التعميــم .أمــا العلــوم الزائفــة تتخــذ
شــكل العلــم فــي الحديــث عبــر تفســير األحــام وقــراءة الطالــع إال أنهــا لغــة فارغــة ال تتســم بالمعرفــة العلميــة
التــي يجــب أن تنتــج دائمــا تحــت كل الظــروف.
 .7التنبــؤ :يبقــى التنبــؤ مــن أهــم الظواهــر التــي تنتــج مــن خــال العلــم ألنهــا تفيدنــا فــي صناعــة االختراعــات
ووســائل التكنولوجيــا والتقــدم.
 .8التراكــم :يبقــى التراكــم البشــري المعرفــي علــى مســتوى العلــم والمنهــج العلمــي مــن أهــم اإلســهامات
البشــرية المتصلــة عبــر التاريــخ.

خاتمة
نعــود فنقــول إن منطقتنــا العربيــة البــد أن تتبنــى نهــج الحداثــة والتفكيــر العلمــي وإال تدهــور حالنــا أكثــر
فأكثــر ،هنــاك دائمــا عــدة طــرق خاطئــة وطريــق صحيــح واحــد ،الخــط المســتقيم أقــرب طريــق بيــن نقطتيــن.
الطريــق للحداثــة هــو المنهــج العلمــي والتفكيــر العلمــي ،وعلينــا االختيــار ،وإن كان اختيــارا متأخــرا ولكــن قبــل
قــوات األوان.
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أراء

العالقة بين العلم والدين

إشكالية المصطلح وظرفية المصداق
والديــن قديمــة المنشــأ ،ازدادت ظهــورا فــي
جدليــة العالقــة بيــن العلــم
ّ
ّ

جريبــي ،وتطــور
الت
القرنيــن الميالدييــن األخيريــن بعــد صعــود العلــم ّ
ّ
والديــن” عبــارة
الفيزيــاء الحديثــة ،ولهــذا أرى عبــارة “العالقــة بيــن العلــم
ّ

أن نقــول “العالقــة بيــن العلــم والفلســفة”؛
ليســت دقيقــة ،واألولــى ّ
وأيــا كان مصــدره حســب المعتقــد
ألن ّ
التصــور ّ
ّ
ـي ّأيــا كان مســماهّ ،
الدينـ ّ

بدر العبري

ّ
ـي ،وتصــور اإللــه،
ـعبي ال يخــرج عــن فلســفة ّ
ّ
التصــور الماورائـ ّ
ـي والشـ ّ
الدينـ ّ

كاتب وباحث عماني

النــوع أو
ثــم العالقــة مــع اآلخــر المختلــف فــي الجنــس أو ّ
بمنازلهــمّ ،

التواصــل معــه ،وفلســفة العالقــة بيــن المخلوقيــن لبعضهــم
وآليــة ّ
فلســفية فــي الجملــة.
الفصــل ،وهــذه جوانــب
ّ

“بالرغــم مــن ميــاد
ألنــه
إن العالقــة بيــن العلــم والفلســفة
الديــن ،وذلــك ّ
هالميــة أيضــا فضــا عــن ّ
ثـ ّـم ّ
ّ
ّ
العلــم يعــود إلــى ثالثــة قــرون مضــت؛ إال ّأنــه مــا يــزال حتــى اليــوم مصطلحــا غامضــا تتضــارب حولــه
ّ
ـانية ّالتــي تحــاول
التضــارب ال يعــود إلــى العلمــاء
اآلراء ،هــذا ّ
بالطبــع؛ بــل إلــى كثــرة األنشــطة اإلنسـ ّ
إن مــا يميــز العلــم عــن ســائر المعــارف األخــرى هــو المنهــج
االنتســاب إلــى العلــم… .بمعنــى القــول ّ
ـي”[]1
وليــس المحتــوى المعرفـ ّ
ألن العلم
ولعلــي أقتــرب هنــا مثــا مــن المنظــور اإلسـ
ـي علــى ســبيل الخصــوص ،وذلــك ّ
ـامي أو القرآنـ ّ
ّ

ذاتــه لــه مفاهيمــه وتصوراتــه المطلقــة ،ومصاديقــه ّ
رفيــة ،فعندنــا علــى األقــل ثالثــة أنــواع مــن
الظ ّ
ـوي ّ
العلــوم :العلــم ّ
النظــر هــل يدخــل
الشـ
ـي ،والعلــم ّ
ـي ،بغــض ّ
اللغـ ّ
التجريبـ ّ
ـمولي ،والعلــم المنطقـ ّ
ّ
ـي ليكــون مســتقال
الجميــع فــي مفهــوم المعرفــة باعتبارهــا أوســع أو أضيــق ،أو يخــرج العلــم ّ
التجريبـ ّ
بذاتــه ،فهــذا مبحــث آخــر ال عالقــة لــه بموضــع بحثنــا.

وأصــل العلــم لغــة مــن العالمــة ،أو هــو “إدراك ّ
ظاميــة
الن
الشــيء بحقيقتــه”[ ،]2وقيــل “هــو المعرفــة ّ
ّ
المبنيــة علــى المالحظــة واالختبــار”[ ،]3ووروده فــي القــرآن أقــرب إلــى مطلــق اإلدراك
المنســقة
ّ
كقولــه تعالــىَ :
ـن ُم ْؤ ِم َنـ ٍ
ـات} [الممتحنــة]10 /
{فـ ِـإ ْن َع ِل ْم ُت ُم ُ
وهـ َّ
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ون ُهـ ُـم َّ
ـن ُد ِ
اللـ ُـه َي ْع َل ُم ُهـ ْـم} [األنفــال ]60 /مــن حيــث
ون ِهـ ْـم َل َت ْع َل ُم َ
ـن ِمـ ْ
{و َآ َخ ِر يـ َ
مــن حيــث اإلثبــات ،أو َ
ـي علــى مفهــوم العلــم حيــث أصبــح فــي دائــرة اليقينيــات أو
ّ
النفــي ،ولهــذا أســقط الجانــب المنطقـ ّ
ـك ِل ْل َم َل ِئ َكـ ِـة ِإ ِّنــي َج ِ
اعـ ٌ
{و ِإذْ َقـ َ
ـل ِفــي
ـال َر ُّبـ َ
قريــب منهــا إذا أطلــق فــي القــرآن ،كمثــل قولــه تعالــىَ :
َْ
يفـ ًـة َق ُالــوا َأ َت ْج َعـ ُ
ـن ُن َسـ ِّـب ُح ِب َح ْمـ ِـد َك َو ُن َقـ ِّـد ُس
ض َخ ِل َ
ال ْر ِ
يهــا َو َي ْسـ ِـف ُك ِّ
ـن ُي ْف ِسـ ُـد ِف َ
ـل ِف َ
ـاء َو َن ْحـ ُ
يهــا َمـ ْ
الد َمـ َ
ـك َقـ َ
كليــة
َلـ َ
ـال ِإ ِّنــي َأ ْع َلـ ُـم َمــا َل َت ْع َل ُمـ َ
ـون} [البقــرة ،]30 /وجــاء بمفهــوم “مجمــوع مســائل وأصــول ّ

ـاء َب ِنــي
تجمعهــا جهــة واحــدة”[ ،]4كمــا فــي قولــه تعالــى ضمنــا{َ :أ َو َلـ ْـم َي ُكـ ْ
ـن َل ُهـ ْـم َآ َيـ ًـة َأ ْن َي ْع َل َمـ ُـه ُع َل َمـ ُ

يل} ّ
ِإ ْسـ َـر ِائ َ
[الشــعراء.]197 /

أن إطــاق العلــم حديثــا “علــى العلــوم ّ
بيعيــة ّالتــي تحتــاج إلــى تجربــة ومشــاهدة واختبــار،
الط
بيــد ّ
ّ
ّ
والنبــات والحيــوان والجيولوجيــا،
ســواء كانــت أساسـ ّـية كالكيميــاء
والر ياضيــات ّ
والطبيعــة والفلــك ّ

ّ
والزراعــة والبيطــرة”[ ،]5فهــذه فــي القــرآن أقــرب إلــى اآليــة ،ومنهــا
تطبيقيــة
أو
كالطــب والهندســة ّ
ّ
ـاق َو ِفــي َأ ْن ُف ِسـ ِ
{سـ ُـن ِر ِ
يه ْم َآ َي ِات َنــا ِفــي ْ َ
ـن َل ُهـ ْـم َأ َّنـ ُـه ْال َحـ ُّـق َأ َو َلـ ْـم
ال َفـ ِ
ـه ْم َح َّتــى َي َت َب َّيـ َ
فهــم قولــه تعالــىَ :
ـف ِب َر ِّبـ َ َ
َ
ـي ٍء َشـ ِ
َي ْكـ ِ
يد} [فصلــت.]53 /
ـه ٌ
ـك أ َّنـ ُـه َع َلــى ُك ِّل شـ ْ

إشــكالية فــي العلــم بمفهومــه ّ
الفنــي
المنطقــي أو
غــوي أو
الل
تقــدم ال توجــد لدينــا
وعلــى مــا
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
المجتمعيــة فــي ذاتهــا علــم تحتــوي
والتقاليــد والقوانيــن
ـي ،فاألديــان واألســاطير والعــادات ّ
ّ
ّ
التقنـ ّ
ـي،
وإنمــا
علومــا ،فــا يدخــل فــي مفهــوم “العالقــة بيــن العلــم
الجدليــة فــي العلــم ّ
والديــن”ّ ،
ّ
ّ
التجريبـ ّ

“أن مــا نعنيــه بالعلــم هــو العلــم ّ
ـي أو امتداداتــه
ـي أو ّ
حيــث ّ
ـي وليــس العلــم ّ
الر ياضـ ّ
التجريبـ ّ
الطبيعـ ّ
بأنــه لــواله مــا حققــت العلــوم ّ
بيعيــة أدنــى تقـ ّـدم ،ولوقفــت
الط
المنطقيــة ،رغــم االعتــراف الكامــل ّ
ّ
ّ

ـي البســيط”[]6
عنــد حــدود الوصــف الكيفـ ّ

ـي ،ويدخــل فــي
الديــن (الحــق) ال يتعــارض مــع العلــم ّ
أن ّ
فأهــم اآلراء هنــا ثالثــة :فريــق يــرى ّ
التجريبـ ّ

دائــرة اإلعجــاز“ ،ولئــن كان كتــاب هللا وفــي ّ
التنزيل
كل العصــور معجــزة
بيانيــة ،وبالخصوص في زمــن ّ
ّ
ـإن معجــزات آياتــه
ّالــذي كان العــرب فيــه فــي
القمــة مــن البيــان ،وهــو قــد تحـ ّـدى ّ
النــاس أجمعيــن؛ فـ ّ
ّ
ّ
تتكشــف وتتزايــد علــى مــر العصــور”[.]7
العلميــة خالــدة أيضــا ،وهــي معجــزات
ّ

وقيــدت هــذا الفريــق بالحــق الختــاف األديــان ،مثــا اهتــم المســيحيون بمعجــزة الكتــاب المقـ ّـدس،
ّ
التناقــض بيــن آيــات الكتــاب المقـ ّـدس والعلــم وارد
أن المســلمين يــرون ّ
وكــذا عنــد المســلمين ،بيــد ّ

محمــد عنــد المســيحيين،
أن القــرآن مــن وضــع
ألنــه دخــل فيــه ّ
ّ
التحريــف[ ،]8والعكــس صحيــح حيــث ّ
ّ
كالروايــات عنــد المســلمين.
النصــوص
وأدخــل البعــض زيــادات ّ
ّ
9
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التعــارض ّ
التكوين
التأويــل ،كأيام الخلــق في ســفر ّ
الظاهــري يضطــر إلــى ّ
لهــذا نجــد هــذا الفريــق حــال ّ
ات َو ْ َ
او ِ
ال ْر َض َو َمــا َب ْي َن ُه َمــا ِفــي
السـ َـم َ
مــن العهــد القديــم ،أو كمــا فــي قولــه تعالــىَ :
{و َل َقـ ْـد َخ َل ْق َنــا َّ

ـوب} [ق ،]36 /حيــث اضطــروا إلــى تأويــل اليــوم مــن المعنــى ّ
ـري
الظاهـ ّ
ـن ُل ُغـ ٍ
ـام َو َمــا َم َّسـ َـنا ِمـ ْ
ِسـ َّـت ِة َأ َّيـ ٍ
منيــة قصــرت أم طالــت ،حتــى ال يتعــارض مــع
القصيــر المحــدد بفتــرة
زمنيــة قصيــرة ،إلــى الحقبــة ّ
الز ّ
ّ

العلــم.

العلميــة ،كقولــه تعالــى{ِ :إذْ َقـ َ
وسـ ُـف ِ َل ِبيـ ِـه
ظريــة
وأحيانــا يضطــرون إلــى ّ
التغييــر حــال تغيــر ّ
ّ
الن ّ
ـال ُي ُ
ـت َأ َحـ َـد َع َشـ َـر َك ْو َك ًبــا َو َّ
َيــا َأ َبـ ِ
ين} [يوســف ،]4 /حيــث لــم
ـت ِإ ِّنــي َر َأ ْيـ ُ
الشـ ْـم َس َو ْال َق َمـ َـر َر َأ ْي ُت ُهـ ْـم ِلــي َسـ ِ
ـاج ِد َ
العلميــة ،فشــددوا فــي
ظريــة والحقيقــة
يعتبــر بلوتــو كوكبــا مســتقال ،ولهــذا فـ ّـرق البعــض بيــن ّ
ّ
الن ّ

العلميــة إال مــن بــاب االســتئناس.
ظريــة علــى الكتــاب المقـ ّـدس ّأيــا كان خــاف الحقيقــة
إســقاط ّ
ّ
الن ّ
وأمــا الفريــق ّ
ينية نزلت
ألن ّ
الدين بالمفهــوم ّ
النصــوص ّ
الثانــي فيــرى ال عالقــة بيــن ّ
صي والعلــم؛ ّ
ّ
الد ّ
الن ّ

جريبيــة جــاءت فــي فتــرة الحقــة ،خصوصــا عنــد المســيحيين
الت
فــي حقبــة
تأريخيــة معينــة ،والعلــوم ّ
ّ
ّ
مقدســة قريبــا كمــا عنــد الكتــاب األقــدس للبهائييــن أو كتــاب
والمســلمين ،وإن وجــدت نصوصــا
ّ
ظرفيــة
ـادي ،إال ّأنهــا
التاســع عشــر الميـ
مورمــون عنــد المورمــون المســيحيين ،وكالهمــا فــي القــرن ّ
ّ
ّ

النظر
الديــن والعلــم ،بغــض ّ
أيضــا ،فقــد تطــور العلــم فــي القــرن العشــرين ،فهــؤالء يفصلــون هنــا بيــن ّ
ـي حيــن حديثــه عــن بعــض جوانــب
أن ّ
النــص ّ
عــن إيمانهــم بفكــرة ّ
الديــن ،فهــم يــرون علــى األقــل ّ
الدينـ ّ
العلميــة كالبــرق عبــارة عــن مطرقــة تضــرب
عقليــة وبيئــة لهــا أســاطيرها ومعرفتهــا
العلــم خاطــب
ّ
ّ

والشــهب عبــارة عــن رجــم ّ
ّ
طبيعيــا ،حيــث
للشــياطين ،فتطــور العلــم كان تطــورا
بهــا بعــض المالئكــة،
ّ
النــص فــي ّ
خطــه
النــص المقـ ّـدس حاليــا لتحـ ّـدث عــن العلــم بظرفيــة نزولــه ،فيقــرأ هــذا ّ
لــو نــزل هــذا ّ
ّ
ـي.
ـي ال اإلطالقـ ّ
الظرفـ ّ

تجريبيــة،
علميــة
ـماوية ليســت كتبــا جــاءت تقــرر جوانــب
السـ
وهنــاك فريــق ثالــث يــرى ّ
ّ
ّ
ّ
أن الكتــب ّ

التوســط ،حيــث رأى ليــس
أن هــذا الفريــق الزم ّ
ّ
ولكنهــا جــاءت لتحقيــق الهدايــة بيــن البشــر ،إال ّ
المقدســة باســم اإلعجــاز،
النصــوص
المصداقيــة البحــث فــي الحقائــق
مــن
العلميــة وإنزالهــا علــى ّ
ّ
ّ
ّ
النــص المقـ ّـدس ،إال ّأنــه ال يمنــع مــن االســتئناس فــي الجمــع بيــن اآليــات ومــا
فهــذا ليــس مــن غايــات ّ

النــص وهو
وإنمــا مــن بــاب دفــع الغايــة مــن ّ
توصــل إليــه العلــم ،ليــس مــن بــاب المعجــزة أو الحقيقــةّ ،
أن “القــرآن غايتــه الهدايــة واإلعجــاز ،وإعجــازه
تحقيــق الهدايــة
اإللهيــة للبشــر ،وخالصــة هــذا الفريــق ّ
ّ

النــزول ،ويكفــي ّأنــه ال يعــارض العلــم”[.]9
ال يكــون إال مــن جنــس مــا عــرف بــه زمــن ّ
10
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“ألن ّ
ّ
الشــريعة
ــاطبي [ت 790هـــ] وذلــك
كالش
العلمــي
المتقدميــن مــن عــارض اإلســقاط
ومــن
ّ
ّ
ّ
ّ

ــو
أميــة؛ ّ
أميــا إلــى قــوم أمييــن كمــا قــال تعالــىُ :
{ه َ
ألن هللا بعــث بهــا رســوال ّ
اإلســامية شــريعة ّ
ّ
ـث ِفــي ْ ُ
ـول ِم ْن ُهـ ْـم} [الجمعــة .… ]2 /فيلــزم أن تكــون ّ
ـن َر ُسـ ً
َّالـ ِـذي َب َعـ َ
الشــريعة فــي معهودهــم
ال ِّم ِّييـ َ

“النظريــات ّالتــي لــم
محمــد
ومســتواهم”[ ،]10ومــن المتأخريــن
أن ّ
المراغــي [ت 2945م] حيــث ّ
ّ
ّ

يــرد إليهــا كتــاب هللا”[.]11
تســتقر ال يصــح أن
ّ

أن موقــف الفريــق ّ
الثالــث فــي ذاتــه ينقســم إلــى رافــض وبشـ ّـدة أي إدخــال للعلــم
وبطبيعــة الحــال ّ
ومنــاع القطــان [ت 1999م] ،وبيــن
ونظرياتــه فــي القــرآن مثــا كمحمــود شــلتوت [ت 1963م] ّ
ومحمــد أبــو زهــرة [ت 1974م].
ــي [ت 1948م]،
موافــق بشــروط كعبــد العظيــم ّ
ّ
الزرقان ّ
وعلــى ّ
أن اإلســقاط مــن حيــث المســمى ال يتوافــق إذا حددنــا العلــم بالمفهــوم
كل حــال نخلــص ّ
ّ
الفلســفي الواســعّ ،أمــا إذا حددنــاه
قنــي ،إذا أنــه أقــرب إلــى الجانــب
الت
غــوي أو
الل
المنطقــي أو ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ـي
الدينــي والعلــم ّ
بالمفهــوم ّ
ألن ّ
ـي؛ ففــي نظــري ال عالقــة بيــن ّ
النــص ّ
النــص ّ
ـيّ ،
الدينـ ّ
التجريبـ ّ
التجريبـ ّ
وألنهــا نصــوص
جــاء لتحقيــق الهدايــة ،وبنــاء فلســفة مطلقــة مــع الخالــق والمخلــوق والكــونّ ،
ـقاطي ذاتــه ال يخــرج عــن هــذه ّ
رفيــة فــي تحقيــق
ـيري واإلسـ
الســياق ّ
التفسـ ّ
الظ ّ
ّ
ظرفيــة ،لهــذا ســنجد ّ
ّ

ـي ذاتــه أقــرب إلــى االســتئناس واإلنــزال
النــص ومصاديقــه ،فيكــون اإلنــزال ّ
وإنــزال فهومــات ّ
التجريبـ ّ

ّ
النــص المقـ ّـدس ّأيــا كان ليكــون حاكمــا علــى العلــم.
ـي ،ال إلدخــال ّ
الظرفـ ّ
لمشاهدة المصادر والهوامش :هنا
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أراء

اإلسالم والعلم في العصر الرقمي
المشهد الحالي
برنامــج علــى منصــة يوتيــوب يهتــم بمــا يعــرف تبســيط العلــوم ،أشــخاص
علــى نطــاق واســع ممــن ينتمــون لتيــار محافــظ ،يبحثــون عــن أي ثغــرة
يهاجمــون بهــا مقــدم البرنامــج أحمــد الغنــدور ،علــى أســاس أنــه يــروج

محمد سميح
مدون وقاص

ألفــكار إلحاديــة تعــادي الديــن ،مهاجمــة لمحتــوى برنامــج الدحيــح
مــن قبــل أشــخاص داخــل التيــار اإلســامي ،أبرزهــم هيثــم طلعــت وإيــاد
قنيبــي ،ولكــن مــن داخــل نفــس التيــار يخــرج صــوت أحمــد بحيــري
الــذي يدافــع عــن الدحيــح ويرفــض التشــكيك فــي إيمانــه ،ويطالــب مــن
يعترضــون علــى مخالفــة منظومــة العلــم لإلســام بســبب كــون أغلبيــة
العلمــاء ملحديــن،

بالتفــوق علــى المنظومــة العلميــة الحاليــة بــدال مــن مهاجمــة برنامــج الدحيــح ،وتبــدأ حــرب علــى
منصــات يوتيــوب وفيســبوك حــول مــدى علميــة برنامــج الدحيــح وإيمــان مقدمــه أحمــد الغنــدور،
لــم يخــرج الغنــدور بــأي رد علــى أي طــرف ،ومــع تصريــح المشــايخ بأنهــم يكفــرون كالم الغنــدور ال
الغنــدور ،وفــي ظــل هــذا التالعــب باألحــكام يســرب الغنــدور صــورة أثنــاء شــعائر الحــج ،ليوقــف كل
مــا يواجهــه مــن هجــوم علــى األقــل بيــن الــرأي العــام المحايــد ،بينمــا بقــي أبنــاء التيــار اإلســامي،
يعتبــرون أن حــج أبــي جهــل لبيــت هللا لــم ينـ ِ
ـف كبرتــه ،وخرجــت مؤامــرة كونيــة كبــرى مــن بينهــم
تكشــف عــن منظمــة إلحاديــة تربــط مــا بيــن شــخصيات معروفــة مــن منصــة يوتيــوب كأحمــد ســعد
زايــد وأحمــد ســامي بأحمــد الغنــدور ويتــم ربــط الثالثــي ،بدولــة قطــر وعزمــي بشــارة عربيــا ،وغربيــا
بريتشــارد دوكنــز مــن أجــل نشــر اإللحــاد فــي بــاد اإلســام ،فهــل حقــا العلــم الحديــث مؤامــرة ضــد
الديــن.

نشأة وتاريخ حقل دراسة العلم والدين
حســب موســوعة ســتانفورد للفلســفة فــإن بدايــات الدراســة المنهجيــة حــول جدليــة العلــم والديــن
بــدأت منــذ الســتينات ،وأصبحــت تخصصــا ومجــاال دراســيا معترفــا بــه ،وأضحــت هنــاك دوريــات
متخصصــة مثــل مجلــة زايجــون ،وكراســي علميــة مثــل كرســي ندريــاس إدريــوس للعلــم والديــن
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فــي جامعــة أكســفورد ،بخــاف المؤتمــرات الدوريــة التــي تنعقــد حــول تلــك الجدليــة مــا بيــن العلــم
والديــن ،وقــد تحــدت بعــض اآلراء كــون العالقــة بيــن العلــم والديــن عالقــة حــرب باألســاس ،ومــن
الثمانينــات إلــى أواخــر التســعينات وبدايــات األلفيــة الثانيــة خرجــت وجهــات نظــر تمــارس نفــس
التحــدى حيــث اعتبــرت المفاهيــم الالهوتيــة المســيحية هــي مــا أســهمت فــي ظهــور العلــم فــي
القــرن الســابع عشــر ،كمــا كانــت هنــاك حركــة واســعة بيــن المســيحيين الليبرالييــن والتطوريــن خالل
القرنيــن التاســع عشــر والعشــرين يهدفــون إلــى التوفيــق بيــن نظريــة التطــور ومعتقــدات الديــن،
وحتــى فــي تســعينيات القــرن العشــرين فقــد رعــى مرصــد الفاتيــكان فــي إيطاليــا ،ومركــز الالهــوت
والعلــوم الطبيعيــة فــي كاليفورنيــا سلســلة مــن خمســة مؤتمــرات فــي حضــور رجــال نطــاق العلــم
والفلســفة ،لفهــم الفعــل اإللهــي فــي ضــوء معــارف العلــم الحديــث.

جدلية العلم والدين في المجال العام المعاصر
بينمــا فــي المجــال العــام المعاصــر يعــد التفاعــل األبــرز بيــن حقلــي العقــل والديــن حــول نظريــة
الخليقــة والنظريــة التطوريــة مثــل محاكمــة كيتســيملر مقابــل دوفــر عــام  ،2005وتشــير تلــك
المعــارك القانونيــة حــول تدريــس نظريــة الخلــق والتطــور فــي المــدارس إلــى وجــود صــراع بيــن الديــن
والعلــم ،فــي النهايــة تبقــى العالقــة بيــن العلــم والديــن عالقــة معقــدة ومتشــابكة ،ومــن الصعــب
فيهــا حســم األمــر ،ففــي محاكمــة ســكوباس  1925شــهدت أمريــكا عــداء دينيــا شــعبيا ضــد نظريــة
التطــور ،كمــا أننــا مــن وجهــة أخــرى نجــد الكنيســة قــد أصــدرت موقفا أكثــر مرونــة وبيانــات تصالحية
مــع نظريــة التطــور ،واعتــذرت أيضــا الكنيســة عــن الرفــض األول لنظريــة دارويــن.

تاريخ اإلسالم والعلم
تعــد عالقــة اإلســام بالعلــم عالقــة معقــدة حســب موســوعة ســتانفورد للفلســفة تتمتــع دولــة مثــل
اإلمــارات العربيــة المتحــدة بالتوســع الحضــاري والتكنولوجــي إال أنهــا تبقــى ضعيفــة جــدا علــى
ـؤرا لألفــكار الزائفــة الخرافيــة،
مســتوى البحــث العلمــي ،كمــا تعــد الــدول اإلســامية بـ ً
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بينمــا تاريخيــا تفــوق العالــم اإلســامي فــي فتــرات القــرن التاســع إلــى القــرن الخامــس عشــر علــى
العالــم الغربــي فــي مجــال الرياضيــات وعلــم الفلــك والبصريــات والطــب ويشــار إلــى تلــك العلــوم
باســم العلــوم العربيــة لتمييزهــا عــن العلــوم التــي نشــأت فــي الغــرب ،وتميــز العلمــاء العــرب بتميــز
المواهــب وموســوعية المعرفــة ،فمثــا عمــر الخيــام حقــق شــهرة واســعة فــي مجــاالت متباينــة
مثــل الشــعر والفلــك والجغرافيــا والمعــادن ،بينمــا الفارابــي قــام بدراســة الموســيقى والفلســفة
والرياضيــات ،وكتــب ابــن رشــد فــي الطــب والفيزيــاء والفقــه والفلــك وعلــم النفــس والجغرافيــا
والموســيقى والفلســفة ،وربمــا كان الحافــز األكبــر رعايــة الخلفــاء العباســيين وحركــة الترجمــة
القويــة ألعمــال أرســطو وجالينــوس والعديــد مــن علمــاء اليونــان وفــارس ،وكانــت المكتبــات ملحقــة
بالمســاجد تعلــم النــاس العلــوم العربيــة والفلســفة ،فــي ظــل ســيطرة لغــة واحــدة فــي عصــر يغلــب
عليــه قــوة حركــة التجــارة والرخــاء االقتصــادي ،ممــا وســع مــن حركــة المراســات الفكريــة بيــن
العلمــاء داخــل أراضــي اإلمبراطوريــة العربيــة.

ويــرى البعــض أن مــا أدى لركــود عمليــة تصاعــد المعرفــة العلميــة العربيــة هــو انهيــار الدولــة
العباســية وتوجيــه ضربــة الهوتيــة قتلــت البحــث العلمــي والتفكيــر الفلســفي الحــر مــن الشــيخ أبــو
حامــد الغزالــي ،بعــد أن كفــر الفالســفة ونقــل الفكــر داخــل عالــم الفقــه وحســب ،وهــو مــا يجــادل
فيــه البعــض بــأن معرفــة العلــوم اإلســامية كانــت موجــودة مــن قبــل أبــي حامــد الغزالــي وظلــت
مســتمرة مــن بعــده لفتــرة ،وشــهد القــرن الحــادي عشــر تغييــرات جذريــة علــى روح الفكــر اإلســامي،
واعتبــر كل مــا هــو تفكيــر خــارج عــن األصوليــة زندقــة تقــود إلــى قتــل صاحبهــا ،وبعــد أن كانــت
الــردة التــى توجــب القتــل تحتــاج إلــى إعــان صريــح مــن صاحبهــا ،وضعــت أسســا ال يســمح باختراقهــا،
وبحســب أبــي حامــد الغزالــي فهنــاك ثالثــة مبــادئ رئيســية غيــر مســموح المســاس بهــا :التوحيــد
والنبــوة والحيــاة اآلخــرة ،ممــا جمــد آليــة عمــل العقــل العربــي خوفــا مــن االتهــام بالزندقــة.

ومــا بعــد ذلــك مــن نظريــات كنظريــة التطــور مثــا فقــد ظهــرت فــي فتــرة ضعــف واســتعمار ،جعــل
المســلمين يعتبرونهــا علــى أنهــا نظريــة اســتعمارية يجــب الشــك وعــدم الثقــة فيهــا،
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وعلــى الرغــم مــن الرؤيــة الســلبية للحداثــة الغربيــة مــن نظــرة إســامية إال أننــا نجــد كتابــات ناشــئة
عــن التناغــم بيــن العلــم والديــن ،واســتعادة لمفاهيــم إبــن رشــد حــول أن كلمــة هللا وطريقــة عمــل
هللا أمــور ال تتعــارض ،وإذا حــدث تعــارض فــإذا النــص المؤســس لــم يفســر بشــكل صحيــح ،ولذلــك
فتأكيــد القــرآن لخلــق الكــون فــي ســتة أيــام مثــل الكتــاب المقــدس فــي العبريــة ،جعــل البعــض
يفســر أن اليــوم مــدة طويلــة ليســت  24ســاعة كمــا نعرفهــا ،ويبقــى ذكــر القــرآن الصريــح لعمليــة
خلــق آدم مــن طيــن ســببا فــي رفــض المســلمين نظريــة التطــور.

التفكير اإليماني والحر في التاريخ اإلسالمي
بحســب محســن مهــدي قــد انطلــق ذلــك النــوع مــن التفكيــر حــول التســليم بــآراء المجتمــع أوال ثــم
محاولــة التوفيــق مــع العلــم ،ومثــال علــى ذلــك الشــيخ أبــو حامــد محمــد الغزالــي فقــد اســتعرض
العلــوم الدينيــة وغيــر الدينيــة فيمــا يمكــن تســميته بســيرته الذاتيــة -المنقــذ مــن الضــال -وقــال
فــي هــذا الصــدد أن الفلســفة قــد تكــون مفيــدة بشــكل عــام ،لكــن األمــر يختلــف مــن مجــال آلخــر،
كل مــن العلــوم الطبيعيــة والرياضيــة شــريطة
فالمنطــق مفيــد كأداة للتفكيــر ،وال شــيء خطــأ فــي ٍ
قبــول فكــرة أن هللا خالــق كل شــيء ،وحــدد الغزالــي النتائــج الميتافيزيقيــة التــي تتعــارض مــع الديــن
وأكــد علــى ضــرورة رفضهــا.
بينمــا هنــاك منطلــق أخــر مــن العلــم يحــاول توفيــق وتأويــل الرؤيــة الدينيــة ،وفــي إحصــاء العلــوم
للفارابــي قســمت العلــوم إلــى اللغــة والمنطــق والرياضيــات والميتافيزيقيــا وعلــم السياســة أو
الفلســفة السياســية ،بينمــا اعتبــر الفقــه العلــم التطبيقــي للقوانيــن اإللهيــة ،والالهــوت العلــم
المحامــي عــن القوانيــن اإللهيــة ،ويجــد الديــن مكانتــه مــن العلــم الفلســفي ،كمــا يجــب أن يفهــم
الديــن مــن منظــور الفلســفة والعلــم ،ويقــف ابــن رشــد قريبــا مــن موقــف الفارابــي ويعــارض رأي أبــي
حامــد الغزالــي ويطالــب بتأمــل القــرآن والشــريعة اإللهيــة وأقــوال المتكلميــن ،وفحــص تأويــل هــذه
المصــادر والســؤال عــن أحقيــة الغزالــي بتلــك التأويــات التــي خــرج بهــا ،ويعتبــر ابــن رشــد أن جدليــة
العلــم والديــن أمــر قائــم علــى ســوء فهــم وأخطــاء تأويــل باألســاس ،ونجــد علــى الهامــش مجموعــة
مفكريــن راديكالييــن مثــل أبــي بكــر الــرازي ال يكترثــون بالديــن علــى اإلطــاق،
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ويصرحــون بــأن الديــن مجــرد كذبــة وخــداع وبإمــكان المــرء أن يحيــا جيــدا بعيــدا عــن الديــن ،وقــد
ســبق أبــا بكــر الــرازي إلــى تلــك اآلراء آخــرون قيــل منهــم السرخســي تلميــذ الكنــدي ،وقــد كتــب
الفارابــي يفنــد موقــف الــرازي وأمثالــه.

محاوالت التوفيق بين العلم واإلسالم في العصر الحديث والفكر المعاصر
لقــد كان محمــد عبــده مهمومــا بالتوفيــق بيــن العلــم والديــن وكان لــه العديــد مــن التفســيرات التــي
تحــاول مجــاراة العقــل والحداثــة ،وقــد ورد فــي الجــزء األول مــن تفســير المنــار حــول قصــة خلــق آدم
وحــواء“ :إن القــرآن كثيــرا مــا ُيصـ ّـور المعانــي بالتعبيــر عنهــا بصيغــة الســؤال والجــواب أو بأســلوب
الحكايــة لمــا فــي ذلــك مــن البيــان والتأثيــر فهــو يدعــو بهــا األذهــان إلــى مــا ورائهــا مــن المعانــي”.
وكان محمــد عبــده يرمــي إلــى أن قصــة خلــق آدم تحمــل مــن المجــاز أكثــر ممــا تحمــل مــن الحقيقــة،
كمــا يعتقــد محمــد شــحرور أن آدم اســم جنــس عــام ونظريــة التطــور توافــق نــص القــرآن ،وقــد صــرح
يوســف زيــدان فــي لقــاء مــع عمــرو أديــب أن التطــور حقيقــة علمية ويجــب تأويــل النص الدينــي لصالح
النظريــة ،كمــا يــرى عدنــان إبراهيــم أن المشــكلة فــي فهــم الالهوتييــن علــى أن خلــق هللا مســتقل
ولحظــي بينمــا خلــق هللا طبقــا للنــص القرآنــي مســتمر ومنظــم ،فخلــق عيســى مثــا احتــاج لتســعة
أشــهر طبيعيــة وهكــذا طبيعــة عمــل هللا ،ويــرى أن خلــق هللا تطويــر وليــس تطــورا ،كمــا أنــه خلــق
ترقيــة وليــس ارتقــاء ،وتبقــى نظريــة التطــور جذابــة مقارنــة بالنظريــة الخلقيــة الســائدة ،ولكــن مــا
يختلــف فيــه مــع التطــور كــون أداة عملــه هــي الطبيعــة العميــاء حيــث يــرى عدنــان إبراهيــم التطــور
أداة خلــق إلهــي ،بينمــا يــرى أحمــد ديــدات أن النــص القرآنــي يتفــق مــع نظريــة النشــوء واالرتقــاء،
حيــث إن القــرآن أعلــن خلــق كل الكائنــات مــن المــاء ،كمــا يعتقــد أن النــص القرآنــي أيضــا يؤيــد نظريــة
االنفجــار الكبيــر حيــث آيــة “أولــم يــر الذيــن كفــروا أن الســماوات واألرض كانتــا رتقــا ففتقناهمــا”.
وعلــى جانــب آخــر يقــف مشــايخ مثــل محمــد العريفــي والداعيــة ذاكــر نايــك وهيثــم طلعــت وإيــاد
قنيبــي موقــف الرفــض مــن نظريــة التطــور.
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الخاتمة
ربمــا مــا يظهــر مــن بعيــد أن لإلســام موقفــا صارمــا ضــد العلــم ،مــع أن ذلــك تراثيــا وحديثــا ليــس
أبــدا باألمــر الدقيــق ،كمــا أن مقارنــة أصــوات رفــض نظريــات العلــم الحديــث مــع أصــوات التوفيــق
بيــن العلــم والديــن ،نجــد أن تيــار الرفــض يغلــب عليــه الطابــع اإليديولوجــي المغلــق ،وال يمكــن
اعتبــار تيــار التوفيــق مؤدلــج ضــد الديــن باألخــص إن كان علــى رأســه الشــيخ محمــد عبــده مؤســس
إســام النهضــة وتيــارات العصــر الحديــث ،وداعيــة كأحمــد ديــدات يفتــرض إنــه أســتاذ أو مثــل أعلــى
للداعيــة ذاكــر نايــك ،حتــى شــعبيا لــم تخــرج حمــات ضــد يوســف زيــدان الــذي خــرج يؤيــد التطــور
بفضائيــة مصريــة مفتوحــة ويشــرحه للجماهيــر ،كذلــك أحمــد الغنــدور ذاتــه لــم يتعــرض للنقــد مــن
خــارج دائــرة الســلفيين ،ربمــا كان العقــل اإلســامي أكثــر مرونــة ممــا يبــدو لتقبــل نظريــات العلــم،
وربمــا كل مــا ينقصــه هــو التأســيس لمنهــج علمــي حقيقــي بعيــدا عــن المعــارف الزائفــة والدجــل
والشــعوذة.
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أراء

االنفتاح الحضاري واالختالف
يعيــش علــى كوكــب األرض مــا يقارب الســبعة مليار إنســان ويتقاســمون
أســباب بقائهــم فيهــا وتظــل أعدادهــم فــي ازديــاد مضطــرد يهــدد بفنــاء
المــوارد المحــدودة ويتباينــون فــي الثقافــات واأللــوان والهيئــة ومناطق
العيش.

ـعا تــزداد فيــه بعـ ً
كان االختــاف بيــن البشــر يشــكل بونـ ًـا شاسـ ً
ـدا ببعــد

أوزوريس
كاتب عربي تحت اسم مستعار

المســافات وتعــدد اللغــات وانقطــاع العالقــات الدوليــة أو اتســامها
بالعزلــة والحــرب ،ولكــن وفــي القــرن الواحــد والعشــرين أصبــح العالــم
ٍ
قريــة صغيــرة تتالقــح فيهــا الحضــارات وتتبــادل العلــوم
يعيــش فــي

والخبــرات وينــال خيــر هــذا القــرب معظــم ســكان األرض بطــرق أســهل
للعيــش والكســب والتعلــم.

صــراع أو اختــاف ثقافــي يهــدد العالــم والوجــود اإلنســاني
أمــا علــى الجانــب اآلخــر يخــرج للعالــم
ٌ
فــي ظــل انعــدام وعــي التعايــش واالختــاف بيــن الشــعوب وفــي صميــم الوعــي الفــردي قبــل
المجتمعــي ليمثــل االنعــكاس الســلبي لهــذا االنفتــاح الحضــاري ،خصوصـ ًـا مــع ثبــات وجمــود مواقــف
االيديولوجيــات التقليديــة مــن العالقــات الدوليــة وتالقــح الحضــارات الــذي تــرى أنــه يشــكل تهديـ ً
ـدا
فــي بقائهــا.
ـاح علــى الشــعوب بشــكل
و بالطبــع فــإن مــا تحدثــه التكنولوجيــا فــي واقــع اليــوم مــن تقـ ٍ
ـارب وانفتـ ٍ
حــر يمــر مخترقـ ًـا الحواجــز والعــزل التــي تفرضهــا األنظمــة المختلفــة فــي كل مجتمــع يحتــم نشــوء
صــراع لــن يهــدد وجــود االيديولوجيــا أو النظــام  ،بــل يهــدد الوجــود اإلنســاني.
مــع مــا حملــه االنفتــاح العالمــي مــن خيــرات وصلــت العالــم أجمــع واإلنســان فــي كل مناطــق األرض
إال أنــه يحمــل الكثيــر مــن المخاطــر التــي قــد تنتــج عــن تالقــح االختالفــات وصراعــات االختــاف ليبــرز
مــا يســمى صــراع الحضــارات بطريقـ ٍـة أخــرى حــرة كمــا تحــدث عمليــة التقــارب هــذه بنفــس الصــورة
الحــرة مخترقـ ًـة كل الحواجــز.
العالــم بالتأكيــد بــدأ يشــهد مــا يطفــو علــى الســطح اآلن مــن ازديــاد وتيــرة الدعــوات العنصريــة
والتمييزيــة وانتشــار األفــكار المتطرفــة واإلرهــاب وســهولة وصــول هــذه الجماعــات إلــى فئــات
واســعة مــن النــاس والمجتمعــات جميعهــا بمختلــف مكوناتهــا.
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الكثيــر مــن الشــعوب التقليديــة مــا زالــت تــرى أحقيتهــا التكوينيــة فــي الســيادة علــى البشــر،

خطــة خاصــة وضعــت منــذ آالف الســنين لتخليــص العالــم مــن الشــرور
وأخــرى تــرى أن لديهــا
ً
ـا عليهــا يحتــم مواجهتهــا
وأخــرى تــرى أن طريقتهــا هــي المثلــى وتعتبــر كل اختــاف جديــد دخيـ ً

الرادعــة لــه.

فعــل ســلبية فــي خضــم تفاعــات هــذا االنفتــاح الحضــاري العشــوائي بيــن
يمكــن توقــع ردود
ٍ
صــراع واقعــي داخــل المجتمعــات المغلقــة نفســها قبــل أن
الشــرق والغــرب قــد ينتــج عنهــا
ٌ

يصــل إلــى المجتمعــات والشــعوب األخــرى  ،وهــذا ممــا ال يــدع مجــا ًال للشــك فــي عشــوائية هــذا

االنفتــاح والحاجــة الماســة لوعــي االختــاف والتعايــش والتالقــح الثقافــي والحضــاري للوقــوف
أمــام التهديــدات الناتجــة عــن هــذه العمليــة والســعي إلــى تقــارب الوعــي الجمعــي للبشــر حــول

هــذه المســألة.

التعايش مع االختالف

حــدوث عمليــة الصــراع الحضــاري فــي هــذا العصــر أو تالفيهــا بالتأكيــد لــن يكــون فــي كل الحــاالت

ـي جمعــي بثقافــة االختــاف والوصــول إلــى قناعــة الحاجــة الماســة إليهــا
إال مفضيـ ًـا َلتكـ ُـون وعـ ٍ
فــي العالــم الصغيــر هــذا  ،ولكــن الفــرق أنــه فــي الحالــة األولــى ســتكون أكثــر كلفـ ًـة ومدمــرة إلــى
حـ ٍـد مــا.

االختــاف والتناقضــات الفكريــة التــي يتحتــم علــى أفرادهــا ومجموعاتهــا التفاعل مــع التناقضات
األخــرى قــد تجــد حلــو ًال أخــرى لحــدوث عالقــات ســلمية متبادلــة المنفعــة فيمــا بينهــا ،فعلــى

ســبيل المثــال يمكــن االنفتــاح فــي حــوار حضــاري يجمــع بيــن الجماعــات المتفاعلــة للســعي
لتشــكيل منظومــة فكريــة تتخلــى عــن تناقضاتهــا وتجتمــع علــى المشــتركات فيمــا بينهــا كمــا
هــي المحــاوالت فــي بعــض المكونــات الدينيــة المختلفــة أو العمليــات والصفقــات السياســية
ـا لتوطيــد
بيــن اليميــن واليميــن أو اليســار واليســار .التنــازل عــن تضــارب المعتقــدات قــد يكــون حـ ً

عالقـ ٍـة ســلمية داخــل المجتمعــات ولكنهــا تظــل كذلــك أمـ ً
ـرا مــن ضــرب المحــال بســبب تمســك
بعــض الجماعــات بمعتقداتهــا ورؤيــة ســاديتها علــى البقيــة مــا قــد ينــذر بحــدوث انشــقاقات

كذلــك داخــل هــذه الجماعــات تمهــد لصراعــات أصغــر وبشــكل واســع.

بطريقــة أو وســيلة أخــرى يمكــن أن يكــون التحفــظ علــى الممارســات المناقضــة والمغيضــة

ـاة للمشــاعر.
ـاءة لهــا مراعـ ً
للجماعــات المناوئــة التــي تتخــذ مــن ممارســات الجماعــات األخــرى إسـ ً

يبــرز هــذا التحفــظ أو يكــون مفروضـ ًـا إجبـ ً
ـارا علــى األقليــات التــي تعيــش مــع أكثريــة وأغلبيــة
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ـي حضــاري باالختــاف والتعايــش فأمــا أن يكــون
مخالفــة وال يمكــن أن تكــون قناعـ ًـة لبنــاء وعـ ٍ

ً
ً
ً
نفاقــا يبنــي
وإجبــارا وعلــى حســاب حريــات األقليــات والجماعــات األضعــف أو أن تكــون
فرضــا
كذلــك حواجــز جديــدة وكبتـ ًـا يهــدد باالنفجــار فــي أي لحظــة ،علــى األغلــب قــد تكــون مواجهــة
ً
صدقــا لبنــاء عالقــات إنســانية ســلمية
الحقيقــة واالعتــراف بهــا هــي الســبيل األفضــل واألكثــر
وذات منفعــة.

تقبــل االختــاف واالقتنــاع بحريــات الفكــر واالعتقــاد والحريــات الشــخصية قــد يكــون هــو الحــل
األفضــل لتالفــي ســلبيات الحلــول الســابقة وتــرك مســاحة مــن المصداقيــة فــي التعامــل وقبــول

االختــاف ،وقــد تبــدو الغلبــة فــي ســباق الحلــول أن الحــل األنســب للتعامــل مــع هــذا االنفتــاح
الحضــاري الواســع هــو قبــول االختالفــات وتالقــح الحضــارات واالختــاط المتســامح مــع الثقافــات

اإلنســانية المختلفــة عــن قناعـ ٍـة إنسـ ٍ
ـانية بعدميــة جــدوى الصــراع الحضــاري وفتــح عصـ ٍر جديـ ٍـد مــن
التعايــش الســلمي المتعــظ مــن فداحــة ســوء الصــراع الحضــاري فــي الماضــي ومــا يجلبــه علــى
الوجــود اإلنســاني ككل.

الدين واالنفتاح الحضاري

منــذ أن أدرك اإلنســان المفكــر وجــوده وبــدأ اإلدراك شــيئا فشــيئا عالقتــه بمحيطــه ومكونــات
ســعيا نحــو إقامــة هــذه العالقــات ودراســتها وتفســيرها وإدراكهــا إدراكا
العالــم مــن حولــه
ً
صحيحــا والعيــش معهــا وضبطهــا وتطويرهــا بمــا يجلــب لــه المنفعــة وفــق نظــام مناســب
يمكنــه مــن اســتغاللها علــى أفضــل وجــه واالســتفادة منهــا وتحقيــق ديمومــة هــذه العالقــة مــع
محيطــه  ،فبــدأ بتكويــن المجتمــع البشــري مــن أســرة لقبيلــة ومــا فوقهــا ليصــل لمفهــوم الدولــة

وتكويــن حضــارة قائمــة علــى نظــام وأعــراف تنظــم أمورهــا وتفســر عالقاتهــا والمكونــات مــن
حولهــا وأســاليب الحيــاة فيهــا والعمــل.

صاحبــت البشــرية تســاؤالت كثيــرة مــذ بــدأت إدراك وجودهــا والبحــث فــي حقيقــة ذاتهــا

واختالفهــا عــن المخلوقــات األخــرى واكتشــافها قدراتهــا وإمكانياتهــا وتميزهــا الفريــد فــي
قائمــة الحيوانــات ،فبــدأت كنتيجــة طبيعيــة لذلــك تتســاءل عــن حقيقــة وجودهــا وبدايتهــا

وتتفكــر فــي مــا حولهــا وكيــف تــم كل هــذا المحيــط وجــاء واســتمر فــي العيــش وكيــف يجــري
األمــر فــي هــذا المحيــط وهــذه البيئــة التــي حولــه ومــن الــذي أوجــد كل هــذا ومــا هــي قدراتــه

وأيــن هــو ومــا هــي قوتــه ومــا هــو علمــه الــذي اوجــد كل هــذا ؟!  ..كانــت األســئلة تبــرز تباعـ ًـا

ـواب نظــري مــن فكــرة الخلــق إلــى فكــرة هللا ولــم تكــن تلــك اإلجابــات إال مفتاحـ ًـا
مــع بــروز كل جـ ٍ
لعوالــم أخــرى مــن األســئلة والتشــكيك.
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كل هــذه األســئلة وأكثــر كان يتســاءل عنهــا اإلنســان بغيــة معرفــة ســبب وجــوده ومــا هــي غايــة
قصاصيهــم ومفكريهم
وجــوده علــى هــذه األرض وهــذا الكــون ولمــاذا خلــق ؟! ..وهنــا كان مقــام ّ

الذيــن بــدأوا إمــا بالبحــث والوصــول لنتائــج معينــة مــا زالــت إلــى اليــوم الوقــود المحــرك للعلــوم
والفكــر إلــى حــد كبيــر وإمــا أولئــك المســتغلين فقــد ابتدعــوا مــا يمــأ ذلــك الفــراغ فــي الحيــز
الفكــري لتلــك األســئلة مــن الخرافــات التــي تســكت النــاس وتعينهــم علــى تحقيــق أهدافهــم
وتجلــب لهــم المنافــع وتمنيهــم باآلمــال ومواســاة آالمهــم .
لقــد حــاول اإلنســان أن يشــبع ذلــك الخــواء المعرفــي لديــه لإلجابــة عــن هــذه التســاؤالت فــي
ظــل غيــاب العلــم المحســوس والملمــوس والثابــت واقعــا ليوفــر لــه الجــواب الشــافي عــن ذلــك
 ،فحــاول التفكيــر فيمــا حولــه وربطــه بوجــوده ســعيا إلشــباع هــذه الرغبــة لديــه  ،فــكان -نتاجــا-
اقتناعــه بوجــود موجــد لــه ولكنــه يجهــل مــن هــو هــذا الموجــد  ،فقــام بعبــادة كل شــيء حولــه
ســعيا منــه لمعرفــة الحقيقــة  ،فكانــت هــذه التوجهــات عبــارة عــن محــاوالت لســد هــذا الخــواء
المعرفــي والــذي لــم يــدم أمــام عبقريــة هــذا المخلــوق وتطــوره كلمــا مــر الزمــن ليفضــح تلــك
اإلجابــات والتوجهــات الســابقة فيبــدأ بخلــق تصــورات أخــرى لعلــة اإليجــاد ولكنهــا جميعهــا
كانــت فــي طــور التصــور النظــري وال تملــك دليــا محسوســا حــول هويــة الموجــد االول.
مــع انعــدام التصــور الحقيقــي حــول الموجــد األول للكــون واإلنســان والحيــاة بشــكل عام  ،أســعف
اإلنســان نفســه بتكويــن تلــك التصــورات والتــي إن نظرنــا إليهــا اليــوم ســنرى أنها خرافــات محضة
ومدعــاة للســخرية  ،وفــي نفــس الوقــت لــم يتوقــف األمــر عنــد هــذا الحــد فقــط بــل وصــل بــه األمــر
إلــى تدخــل هــذا الموجــد فــي كل تفاصيــل حياتــه وطريقــة عيشــه وغايــة وجــوده  ،األمــر الــذي
جعلــه يقــع ضحيــة الكهنــة الذيــن اخترعــوا هــذه الخرافــات لإلجابــة عــن هــذه التســاؤالت وتعبيــد
النــاس وتطويعهــم لتحقيــق رغباتهــم.
عندمــا كان الديــن يتمتــع بهــذه الســطوة علــى اإلنســان وصــارت تتوراثــه األجيــال  ،أصبــح الديــن
لصيقــا وانعكاســا لقيــام الحضــارة وتنظيــم النــاس وفــق نظــام كهنوتــي معيــن ينتســب فــي األخير
إلــى موجــد الكــون حســب زعمهــم ،فكانــت البشــرية هنــا عالقــة بيــن منظومــات فكريــة للعبــادة
والحيــاة وفــق صناعــة بشــرية ابتكرهــا البشــر ألنفســهم مــع نســبهم إياهــا أنهــا إرادة موجــد
الكــون – فــي محــاوالت متكــررة – اختلفــت مبادئهــا ومكوناتهــا وأســاليبها – إليجــاد النظــام
األنســب إلقامــة حضــارة بشــرية واحــدة تكفــل الديمومــة والبقــاء لهــذه الحضــارة واســتمرارها فــي
التطــور.
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وبالتأكيــد أنــه مــع تــوزع البشــر علــى قــارات األرض وجغرافيتهــا الممتــدة التــي قطعــت آفــاق
التواصــل بينهــم  ،كان مــن المتوقــع ظهــور آراء ومنظومــات مختلفــة تبعــا للمنظومــة التــي
ابتكرهــا أولئــك القــوم وتكفــل بهــا الكهنــة فيهــم  ،فكانــت مــع رداءة التواصــل بيــن هــذه
الوجــودات اإلنســانية بعــد إدراكهــا لبعضهــا ســببا فــي الصراعــات الحضاريــة فيمــا بينهــا تربطــه
صراعــات المصالــح والثــروة  ،ولكنهــا فــي المرتبــة األولــى كانــت صراعــات ايديولوجيــة تحقــق
أغــراض المعبــد ،األمــر الــذي أوصــل البشــرية إلــى منعطفــات خطيــرة تهــدد وجودهــا  ،فتعــددت
األنظمــة والحضــارات وتقســمت األرض ونشــبت الصراعــات الكارثيــة بيــن هــذه األنظمــة لتوضــح
للبشــرية مــن جديــد فشــل تجاربهــا المتكــررة فــي هــذا االختيــار المســتمر حتــى أيامنــا هــذه.
ســادت البشــرية مجموعــة مــن األنظمــة والفلســفات فــي محــاوالت إلقامــة الحضــارة والنظــام
األمثــل عصــرا تلــو آخــر وقرنــا بعــد آخرحتــى عصرنــا هــذا الــذي أصبــح فــي شــقين  ،صــراع ايديولوجــي
واقعــي علــى جهتيــن تمثــل إحداهــا االيديولوجيــا واألخــرى تمثــل المصلحــة والمنفعــة .
إن العالــم دومـ ًـا مــا كان يعانــي مــن مســاوئ الصــراع الدينــي وســيطرته علــى وعــي المجتمعــات
ـبب قــد يقتــل أو ُيقتـ ُ
ـل اإلنســان ألجلــه .األديــان
واألنظمــة السياســية إذ كان الديــن هــو أكثــر سـ ٍ

غالبـ ًـا مــا تبنــي عزلـ ًـة حــول أفرادهــا وتطوقهــم بأنظمتهــا وتســتغلهم لتحقيــق عمليــات الهيمنــة
بعــد أن كان منشــؤها فــي األســاس نوعـ ًـا مــا كفكـ ٍ
ـرة إصالحيــة لتنظيــم المجتمعــات ضمــن أطــر
أوســع وأنظمــة قانونيــة تنظــم ســبل العيــش والمعاملــة بيــن األفــراد إال أنهــا تصبــح فــي مرحلـ ٍـة
مــن مراحلهــا أقــدم مــن عصرهــا وال تلبــي حاجــات الزمــن الــذي تعيشــه الشــعوب فتفــرض عليهــا
الثبــات وتخــاف علــى وجودهــا فتفــرض كذلــك العزلــة عــن الخــارج وتبــدأ فــي عالقــة حــرب مــع
بقيــة الحضــارات واألنظمــة مــن حولهــا ،ومــع أي اختالفــات وحــركات تجديديــة تبــرز فــي داخــل
مجتمعاتهــا فتعمــل علــى قمعهــا للمحافظــة علــى وجودهــا.
أمــا مــن ناحيــة هــذا االنفتــاح الحضــاري فهــو مــا قــد تصنفــه المنظومــات الدينيــة بأنــه الصــورة
ً
خطــرا عليهــا فــي عمليــة الصــراع مــن أجــل البقــاء والمحافظــة علــى التســلط الفكــري
األكثــر
والسياســي علــى الشــعوب ،وبــدون شــك هــي األكثــر معارضــة لفكــرة االختــاف ومحــور عمليــة
الصــراع الحضــاري فــي المســتقبل .ومــن األمثلــة علــى ذلــك هــو مــا عاشــته أوروبــا مــن حروبهــا
الدينيــة ومــا شــاهده العالــم مــن منظمــات إرهابيــة فــي الشــرق األوســط وظهــور دولــة داعــش .
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ـب
بالتأكيــد سيســتغل الديــن وســائل االنفتــاح الحضــاري فــي مواجهــة العولمــة لتأطيرهــا فــي قالـ ٍ
خــاص بــه يضــم العالــم وفــق رؤيتــه وايديولوجيتــه وســيصل للمســتهدفين بشــكل أســرع وأفضــل
ـاوية جــراء ذلــك
ويهيــج الحــس العــام باالســتهداف لــه وألفــراده وسيشــهد العالــم صراعــات مأسـ ً
وجــراء غيــاب طـ ٍ
ـرف محايــد يتنــاول قضيــة وعــي االختــاف والتقــارب بيــن البشــر وينقــذ الكثيــر
مــن األفــراد مــن االنخــراط ضمــن الخطــط المدمــرة للصــراع الحضــاري مــع األديــان وبيــن الديــن مــع
نفســه.
إن الســاح األقــوى بيــد االنفتــاح الحضــاري هــو العلــم والحداثــة التــي تجعــل مــن الديــن تقليـ ً
ـدا
باليـ ًـا يفضحــه العلــم والتطــور والتمــدن والصياغــة الجديــدة للتركيبــة المجتمعيــة المعولمــة التــي
فقـ ُـده انصــاره خصوصـ ًـا فــي المجتمعــات األكثــر نمـ ً
ـيئا فشـ ً
ســتفضح الديــن شـ ً
وت ِ
ـوا ومعرفــة.
ـيئا ُ
ســيتقلص الديــن كمــا هــو الحــال بأديــان وحضــارات ســالفة كنتيجــة طبيعيــة للتقــدم المعرفــي
والتكنولوجــي فــي ســد فجــوات المجهــول والغيبــي ،وســيضطر فــي مرحلــة مــن مراحلــه للعيــش
أمــا فــي االســتمرار ولكنــه ســيفقد كذلــك فــرص بقائــه فــي
فــي هــذا االنفتــاح وســيواكبه
ً
ســطوته الكاملــة علــى المــدى الطويــل ،واألنســب هــو تجنــب الصــراع الدمــوي معــه والدفــع
بعمليــة التنميــة الخدميــة والتعليميــة فــي المجتمعــات ذات األغلبيــة الدينيــة واإلســهام أكثــر
فــي انفتاحهــا علــى العالــم لتفــادي هــذا الصــراع والتســريع مــن عمليــة عولمــة وتالقــح حضــاري
مفتــوح يقبــل االختــاف ويحســن مــن حيــاة اإلنســان وتعــدد الفــرص المتاحــة لــه فــي العيــش
والتعلــم والمشــاركة فــي التنميــة الحضاريــة العالميــة.
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أصول مصرية لمعتقد “القرين”

بانورما

في اإلسالم – صمويل زويمر

ترجمة :محمد عطبوش
كل

وفــي ســياق الحديــث عــن يــوم

مــن

بيــن

أســاطير اإلســام

ــاء ْت
القيامــة أنظــر ســورة قَ :و َج َ
ــائ ٌق َو َش ِ
ــس َّم َع َهــا َس ِ
يد
ُك ُّل َن ْف ٍ
ــه ٌ

ليــس ثمــة معتقد

نــت ِفــي َغ ْف َل ٍ
ــن َهــذَ ا
ــد ُك َ
َل َق ْ
ــة ِّم ْ
ــاء َك َف َب َص ُــر َك
َف َك َش ْ
ــف َنا َع َ
نــك ِغ َط َ

أكثــر إثــارة -ســواء مــن ناحيــة
أصولــه أو نوعيتــه -مــن معتقــد

يــد َو َق َ
ــه َهــذَ ا
ــو َم َح ِد ٌ
ْال َي ْ
ــال َق ِر ُين ُ
ــم
ــد َّي َع ِت ٌ
َمــا َل َ
يــد َأ ْل ِق َيــا ِفــي َج َه َّن َ

القريــن أو القرينــة .وتعــود أصولــه
علــى األغلــب إلــى مصــر القديمــة،

ـاع ِّل ْل َخ ْيـ ِر ُم ْع َتـ ٍـد
ُك َّل َك َّفــا ٍر َع ِنيـ ٍـد َّم َّنـ ٍ

أو إلــى المعتقــدات األرواحيــة
الشــائعة فــي الجزيــرة العربية كما
هــو الحــال فــي مصــر أيــام محمــد.
يعتقــد المســلمون بالقريــن أو
القرينــة باعتبارهــا نظيـ ً
ـرا لإلنســان،
رفيقتــه ،قرينتــه ،شــيطانه المــازم
لــه .فــي حالــة الذّ َكــر فــإن قرينتــه
أنثــى ،أمــا األنثــى فقرينهــا ذكــر.
ويســود االعتقــاد أن هــذا القريــن
هــو شــيطان أو ِج ّنــي ،يولــد مــع
والدة المــرء ،ويرافقــه مــدى
حياتــه .وبذلــك فــإن القرينــة هــي
مــن ذريــة الشــيطان.
االعتقــاد بــأن الظــل هــو روح ثانية،
أو شــبه روح ،هــو فكــرة أرواحيــة.
والشــيء ذاتــه نجــده فــي اإلســام
ينجــس
باالعتقــاد أن ظــل الكلــب ّ

ً
ينجســه
تمامــا كمــا
المصلــي
ّ
ّ
الكلــب نفســه.
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يعتقــد الجاويــون بإندونيســيا أن
الدجاجــة الســوداء والقــط األســود
ظــا ألنهــم كائنــات
ال يملكــون
ً
قادمــة مــن العالم الســفلي .عندما
يطالــع أحدنــا ذلــك ال يمكنــه أال
أن يقابلــه بمعتقــد المســلمين
بالقرينــة.

ـل َمـ َـع َّ
ـب َّالـ ِـذي َج َعـ َ
اللـ ِـه ِإ َل ًهــا
ُّم ِر يـ ٍ
اب َّ
الشـ ِـد ِ
يد
َ
آخـ َـر َف َأ ْل ِق َيـ ُ
ـاه ِفــي ْال َعــذَ ِ
َقـ َ
ـال َق ِر ُينـ ُـه َر َّب َنــا َمــا َأ ْط َغ ْي ُتـ ُـه َو َل ِكــن

ــال َب ِع ٍ
يــد.
ان ِفــي َض ٍ
َك َ

ــن
وفــي ســورة النســاءَ :و َمــن َي ُك ِ

َّ
ــه َق ِر ًينــا َف َســاء َق ِر ًينــا.
الش ْــي َط ُ
ان َل ُ

وفــي ســورة فصلــتَ :و َق َّي ْض َنــا َل ُهـ ْـم
ـن َأ ْي ِد ِ
يه ْم
ُق َر َنــاء َف َز َّي ُنــوا َل ُهــم َّمــا َب ْيـ َ
َو َمــا َخ ْل َف ُهـ ْـم َو َحـ َّـق َع َل ْي ِهـ ُـم ْال َقـ ْـو ُل
ــت ِمــن َق ْب ِل ِهــم
ــد َخ َل ْ
ــم َق ْ
ِفــي ُأ َم ٍ

توجــد الكثيــر مــن اآليــات القرآنيــة

ــم َك ُانــوا
ال
ِ
ــن َو ْ ِ
ــن ْال ِج ِّ
ِّم َ
نــس ِإ َّن ُه ْ
َخ ِ
ين.
اســ ِر َ

ً
عالمــا مــن الخرافــة فــي منتهــى

َي ْع ُ
ــض
ــن ُن َق ِّي ْ
الر ْح َم ِ
ــش َعــن ِذ ْكــ ِر َّ

التــي تعــرض هــذه العقيــدة،
وبقــراءة تفســيراتها ،فإننــا نلــج

وفــي ســورة الزخــرفَ :و َمــن

العجــب ،نجــد فــي ســورة الكهــف:

يــن
ــه َق ِر ٌ
ــه َش ْــي َط ًانا َف ُه َ
ــو َل ُ
َل ُ
يل
ــم َل َي ُص ُّد َ
ــم َع ِ
ــب ِ
الس ِ
ون ُه ْ
َو ِإ َّن ُه ْ
ــن َّ

ـن َف َف َسـ َـق
ـس َك َ
ـن ْال ِجـ ِّ
ان ِمـ َ
ِإ َّل ِإ ْب ِليـ َ
ــن َأ ْمــ ِر َر ِّب ِ
ــه
ــه َأ َف َت َّت ِخذُ َ
َع ْ
ــه َوذُ ِّر َّي َت ُ
ون ُ
ــاء .والشــاهد هنــا هــو
َأ ْو ِل َي َ

ـس َوذُ ِّر َّي َتـ ُـه ،أنظــر
الحديــث عــن ِإ ْب ِليـ َ

تفســيرها وخاصــة عنــد الــرازي.

ون َح َّتــى
ون َأ َّن ُهــم ُّم ْه َت ُ
ــد َ
َو َي ْح َس ُــب َ

ِإذَ ا َج َاء َنــا َقـ َ
ـت َب ْي ِنــي َو َب ْي َن َك
ـال َيــا َل ْيـ َ

يــن
ُب ْع َ
ــس ْال َق ِر ُ
ــد ْال َم ْشــ ِر َق ْي ِن َف ِبئْ َ
ــم
َو َلــن َي َ
ــو َم ِإذ َّظ َل ْم ُت ْ
ــم ْال َي ْ
نف َع ُك ُ
ون.
اب ُم ْش َــت ِر ُك َ
ــم ِفــي ْال َعــذَ ِ
َأ َّن ُك ْ

ـن َي ُقـ ُ
ـال َق ِائـ ٌ
وفــي ســورة الصافــاتَ :قـ َ
ـن َأ ِئــذَ ا ِم ْت َنــا َو ُك َّنــا تُ َر ًابــا
ـول َأ ِإ َّنـ َ
ـل ِّم ْن ُهـ ْـم ِإ ِّنــي َك َ
ـن ْال ُم َص ِّد ِقيـ َ
ـك َل ِمـ ْ
ان ِلــي َق ِر يـ ٌ
ــال تَ َّ
ــون َف َّ
الل ِ
يــم َق َ
ــال َه ْ
ــون َق َ
يــن.
ــه ِإ ْن ِك َّ
ــدت َل ُت ْر ِد ِ
اط َل َ
ــل َأ ُنتــم ُّم َّط ِل ُع َ
َو ِع َظ ًامــا َأ ِئ َّنــا َل َم ِد ُين َ
ــع َف َــر ُ
آه ِفــي َس َ
ــواء ْال َج ِح ِ

ـدا ،حيــث نجــد المفســر البيضــاوي يكتــب تفسـ ً
وللحديــث عــن أحــد هــذه اآليــات ،نأخــذ مثــا ًال واحـ ً
ـيرا آليــة الصافــات
األخيــرة ال يبقــى معــه شــك أن القرينــة ،التــي رافقــت المؤمــن علــى مــدى حياتــه ،قــد هــوت فــي الجحيــم يــوم
القيامــة ،وأن هــذه الــروح الشــيطانية ،التــي تولــد مــع اإلنســان كانــت تســعى إلغوائــه ،ولكــن رحمــة هللا تعصــم
المؤمــن ،وأن االطــاع علــى مصيرهــا وهــي تتعــذب فــي الجحيــم األبــدي هــو مــن مميــزات أهــل الجنــة.
محتمــا لهــذه العقيــدة ،فــي “كتــاب الموتــى”
أصــا
وقبــل أن أمضــي مــع تفســير تلــك اآليــات ،فإننــي أفتــرض
ً
ً
فــي مصــر القديمــة .حيــث كتــب عالــم المصريــات واليــس بــودج  E. A. Wallis Budgeفــي كتــاب الموتــى الجــزء
األول صفحــة “ :73يملــك المــرء روحـ ًـا مجــردة تتمتــع بجميــع ســماته الشــخصية” .هــذه الــروح المجــردة لهــا وجــود
ً
تمامــا .تســتطيع الحــراك بحريــة مــن مــكان إلــى آخــر ،تتحــد أو تنفصــل عــن جســد اإلنســان ،وبإمكانهــا
مســتقل
حتــى االســتمتاع بالحيــاة برفقــة اآللهــة فــي الســماوات .واســمها (كا) ،كلمــة يمكــن مقارنتهــا بمــا يعادلهــا فــي
القبطيــة ⲰⲔ ،صــورة ،عفريــت ،نظيــر ،شــخصية ،أو ســمة عقليــة .لــم يتفــق علمــاء المصريــات بعـ ُـد عــن معنــى الـــ كا
بالتحديــد .يعتقــد الســيد جريفــث  Griffithأنــه كان ُينظــر إليهــا -مــن ناحيــة مــن النواحــي -كمصــدر للحركــة البدنيــة

والقــوة ،فــي مقابــل الـــ (بــا) أي الــروح ،التــي تمنحهــا الحركــة.

فــي ســبتمبر مــن عــام  1878شــرح الســيد ماســبيرو ألعضــاء كونغــرس ليــون اآلراء التــي تناولهــا بشــأن هــذه الكلمة،
درســها فــي الســنوات الخمــس الماضيــة فــي كليــة فرنســا ،وقــال:
والتــي كان ُي ّ
الـــ “كا” هــي نظيــر ُمطابــق لشــخص اإلنســان ،ولكــن فــي مــادة أقــل صالبــة مــن المــادة التــي يتكــون منهــا الجســد،

وهــي بحاجــة للغــذاء والحمايــة مثــل الجســد؛ عــاش هــذا النظيــر فــي أضرحــة القرابيــن التــي ُق ِّد َمــت فــي األعيــاد
الدينيــة ،وحتــى اليــوم عــدد كبيــر مــن [الشــخصيات األســطورية] فــي التــراث الشــعبي المصــري هــم مجــرد نــوع مــن
هــذه الــروح ،لكــن هــذه الشــخصيات أصبحــت شــياطين مــع اعتنــاق المصرييــن للمســيحية ،ثــم اإلســام.
يظهــر االعتقــاد بالقريــن فــي حديــث العامــة .إذ إن المصرييــن إذا أرادوا صــرف أحدهــم يقولــون “روح انــت وهـ َـو” فــي
إشــارة إلــى قريــن اإلنســان.
هنــاك باحثــون آخــرون يقتبــس الســيد بــودج عنهــم االعتقــاد أن الـــكا هــي نــوع مــن الــروح الشــيطانية وليســت
نظيــرا لإلنســان .يعتقــد الســيد بريســتد  Breastedأن الـــكا هــي عفريــت خــارق يقــود قــدر اإلنســان إلــى اآلخــرة.
ولكــن الســيد بــودج يمضــي للقــول :إن العالقــة بيــن الــكا والعــروض الجنائزيــة نوقشــت باقتــدار مــن قبــل فريدريــك
بيســنج  Fr. W. V. Bissingويبــدو أن الحــل الصحيــح لهــذه األســطورة يمكــن أن يوجــد باســتكمال خــط دراســته،
وربمــا بمقارنــة وجهــات النظــر حــول فكــرة “النظيــر” عنــد األفارقــة فــي الســودان.
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كان يتــم تقديــم اللحــم والكعــك والنبيــذ والجعــة وغيــر ذلــك ،فــي الطقــوس الجنائزيــة ،مــن أجــل الــكا ،كمــا يتــم
اشــعال المباخــر علــى شــرفها ،وتســكن كا الميــت فــي تمثــال الميــت ،تمامـ ًـا كمــا تســكن الــكا الخاصــة باآللهــة فــي
تماثيــل اآللهــة .فــي األزمنــة الســحيقة كانــت التوابيــت توضــع فــي حجــرات خاصــة حيــث تُ عبــد الــكا وتتلقــى القرابيــن.
يرقــم كاهــن وســط جســد الميــت تسلســا للرجــال الذيــن يحملــوا تســمية “كهنــة الــكا” والذيــن يقدمــون الخدمــات
علــى شــرف الــكا فــي “معبــد الــكا” .وعلــى الرغــم مــن عــدم تخصصــي فــي المصريــات ،أعتقــد أنــه مــن المفيــد إلقــاء
المزيــد مــن الضــوء علــى حقيقــة مفهــوم الــكا ،مــن خــال تعاليــم اإلســام فــي عصرنــا الحالــي.
أيـ ًـا تكــن داللــة الــكا فــي علــم المصريــات ،فإننــا ال نشــك مطلقـ ًـا حــول مــا اعتقــده محمــد بشــأن الــكا الخاصــة بــه أو
القرينــة .أحــد أشــهر المجلــدات بشــأن عقيــدة الجــن عنــد المســلمين ،كتــاب آكام المرجــان فــي أحــكام الجــان لعبــد
هللا الشــبلي ،نقــرأ فــي الفصــل الخامــس التالــي:
دهــا َل ْيـ ًـا َق َالــت فغــرت
روى ُمســلم َوأحمــد َو َغ
يرهمــا مــن َح ِديــث َع ِائ َشــة َر ِضــي هللا َع ْن َهــا َأن َر ُســول هللا ﷺ خــرج مــن ِع ْن َ
َ

ـال َمالــك َيــا َع ِائ َشــة أغــرت َفقلــت َو َم ِالــي َل يغــار مثلــي علــى مثلــك َف َقـ َ
فجــاء َفـ َـرأى َمــا أصنــع َف َقـ َ
َع َل ْيـ ِـه َقـ َ
ـال َر ُســول
ـال َ

هللا ﷺ أفأخــذك َشـ ْـي َطانك َفقلــت َيــا َر ُســول هللا َأو معــي َشـ ْـي َطان َقـ َ
ـال نعــم َو َمـ َـع كل ِإ ْن َســان قلــت ومعــك َيــا َر ُســول
هللا َقـ َ
ـال نعــم َو َل ِكــن َر ِّبــي عــز َوجــل أعاننــي َع َل ْيـ ِـه َح َّتــى أســلم.

ـال َقـ َ
روايــة أخــرى تحمــل نفــس الفكــرة مرويــة مــن طــرف ابــن حنبــلَ :قـ َ
ـال َر ُســول هللا ﷺ َمــا مــن أحــد ِم ْن ُكــم حــد اال

َوقــد وكل ِب ِ
ــن وقرينــه مــن ْال َم َل ِئ َكــة َق ُالــوا َو ِإ َّيــاك َيــا َر ُســول هللا َق َ
ــال وإيــاي َو َل ِكــن هللا تَ َع َالــى
ــه قرينــه مــن ْال ِج ّ
أعاننــي َع َل ْيـ ِـه َفـ َـا َي ْأ ُم ِ
رنــي ِإلَّ ِب َحــق .وتــرد هــذه الروايــة فــي صياغــات شــتى فــي نفــس الفصــل ،بحيــث ال يبقــى شــك
ـدا وثابتــة بيــن المســلمين .لدينــا هنــا روايــة أخــرى مثيــرة لنفــس الفكــرةَ .
فــي كونهــا روايــة معروفــة جيـ ً
“قـ َ
ـال َر ُســول

ان شــيطاني َك ِ
ان
افـ ًـرا َف َأ َع َان ِنــي هللا َع َل ْيـ ِـه َح َّتــى أســلم َوكــن أزواجــي عونــا لــي َو َك َ
هللا ﷺ فضلــت علــى آدم بخصلتيــن َك َ
َشـ ْـي َطان آدم َك ِ
افـ ًـرا َو َزوجتــه عونــا علــى خطيئتــه” .كذلــك نجــد دعــاء المســاء المنســوب لمحمــد علــى النحــو التالــيَ :أن
ـال ِبســم هللا وضعــت َج ْنبــي َّ
ان ِإذا َأخــذ مضجعــه مــن َّ
الل ْيــل َقـ َ
الل ُهـ َّـم ِإ ِّنــي أعــوذ مــن واجــس شــيطاني
َر ُســول هللا ﷺ َك َ

َوفــك رهانــي َوثقــل ميزانــي واجعلنــي ِفــي النــدى ْ َ
ال ْع َلــى.

أمــا فيمــا يتعلــق بعــدد هــؤالء الشــياطين المالزميــن وأصلهــم ،فــإن الروايــات لــم تغفــل عــن ذكــر ذلــك“ .وقيــل :إن
الشــياطين فيهــم الذكــور واإلنــاث ،فيتوالــدون مــن ذلــك ،وأمــا ابليــس فــإن هللا تعالــى خلــق لــه فــي فخــذه اليمنــى
ذكــرا وفــي اليســرى فرجــا فهــو ينكــح هــذا بهــذا فيخــرج لــه كل يــوم عشــر بيضــات ،يخــرج مــن كل بيضــة ســبعون
شــيطانا وشــيطانة” (حيــاة الحيــوان للدميــري)
ونجــد فــي روايــات أخــرى أن ابليــس وضــع ثالثيــن بيضــة “عشــر فــي المغــرب وعشــر فــي المشــرق وعشــر فــي وســط
األرض وأنــه خــرج مــن كل بيضــة جنــس مــن الشــياطين كالغيــان والعقــارب والقطــارب والجــان وأســماء أخــرى

ـن ُد ِ
ـدو إال مــن آمــن
مختلفــة .ثــم كلهــم عــدو لبنــي آدم لقولــه تعالــى َأ َف َت َّت ِخذُ َ
ـاء ِمـ ْ
ونــي وهــم لكــم عـ ّ
ونـ ُـه َوذُ ِّر َّي َتـ ُـه َأ ْو ِليـ َ
منهــم”.
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ويقــول الطبــري فــي تفســيره العظيــم ،إن القريــن هــو شــيطان اإلنســان “هــو شــيطانه الــذي كان مــوكال بــه فــي
الدنيــا” ثــم يؤكــد علــى عبارتــه بسلســلة مــن الروايــات المشــابهة لالقتبــاس الســابق “هــو شــيطانه الــذي كان
ـن”.
مــوكال بــه فــي الدنيــا” أو فــي قــول آخــر “قرينــه مــن الجـ ّ
بحســب التــراث اإلســام ،فــإن محمـ ً
ـدا ليــس الوحيــد الــذي كان لــه قريــن ،كذلــك النبــي عيســى لــه قريــن .إذ إنــه كان
ـرا ،وبحســب الروايــة الثابتــة أن الشــيطان كان عاجـ ً
طاهـ ً
ـزا عــن المســاس بــه منــذ والدتــه ،وبذلــك فــإن قرينــه كان
مثــل قريــن محمــد ،أي صالحـ ًـا “ .قــال الســدي وكعــب روح القــدس جبريــل وتأييــد عيســى بجبريــل عليهمــا الســام
هــو أنــه كان قرينــه ورفيقــه يعينــه ويســير معــه حيثمــا ســار إلــى أن صعــد بــه إلــى الســماء” (الثعلبــي ،قصــص
األنبيــاء ،ص.)442
وحيــن كان لمحمــد وعيســى قريــن صالــح ،وغالبـ ًـا كان بقيــة األنبيــاء كذلــك ،فــإن قرنــاء البشــر اآلخريــن وبحســب
ً
ً
ً
خبيثــا،
حســودا،
دائمــا
عامــة كانــوا قرنــاء أشــرار ســواء عنــد المســلمين أو الكافريــن ،فالقريــن يظهــر
التعاليــم
ً
ومسـ ً
ـببا للمتاعــب البدنيــة واألخالقيــة ،مــا لــم يتــم ردعــه بواســطة الســحر أو الديــن .وهنــا يظهــر الــدور الجوهــري
الــذي يلعبــه هــذا االعتقــاد فــي اإلســام الشــعبي .لذلــك يرتــدي األطفــال أنواعـ ًـا من الخــرز والتمائــم والطالســم ،الخ،
لــردع هــذه الــروح الحاســدة القرينــة لنفــس اإلنســان .ومــن خــال هــذا القريــن ،يجــد الحاســدين والكارهيــن طريقهــم
لمنــع الحــب بيــن الــزوج وزوجــه ،والتســبب بالعقــم والجــراح واإلجهــاض ،والتســبب بالمعانــاة للكبــار والصغــار علــى
حــد ســواء .غالبـ ًـا مــا تعــزى أشــكال الحيوانــات األليفــة كالقطــط والــكالب إلــى معتقــد القرينــة ،وينتشــر االعتقاد أن
القرينــة تســكن فــي أجســاد القطــط فــي الليــل ،لذلــك ال يجــرؤ المســلمون وال األقبــاط علــى إيــذاء أو جــرح القطــط
ً
ـخاصا آذوا قططـ ًـا،
بعــد الظــام ،وهنــاك الكثيــر مــن القصــص المتداولــة تحكــي المصيــر المريــع الــذي أصــاب أشـ
وتشــيع هــذه القصــص حتــى بيــن الفئــات المتعلمــة.
وتؤخــذ الكثيــر مــن االحتياطــات لحمايــة الجنيــن ضــد القريــن الخــاص بــه ،أو حتــى ضــد قريــن والدتــه الــذي قــد يكــون
غيـ ً
ـورا مــن الطفــل القــادم.
لقــد قــام الرائــد تريميــرن  Tremearneبدراســة هــذا الموضــوع فــي شــمال أفريقيــا وذكــر فــي كتــاب (The Ban of
 )the Boriأن القريــن “ال يظهــر قبــل والدة الجنيــن ،ألن جنــس الجنيــن ال يكــون معلومـ ًـا قبــل ذلــك” جميــع البشــر
والحيوانــات والنباتــات والصخــور الكبيــرة ،تملــك روحـ ًـا دائمــة تســمى ُقـ ُـروا  ))quruwaوقريــن مــن نفــس جنســها

يســمى بــوري  ،Boriباإلضافــة إلــى أن الشــباب لهــم بــوري مــن الجنــس اآلخــر ،بينمــا جميــع الكائنــات الحيــة لديهــا
ملــكان .الحصــى الصغيــرة ليــس لهــا روح ،وكذلــك الصخــور الكبيــرة التــي فــي أعمــاق األرض ،وذلــك ألنهــم موتــى
بوضــوح ،وإال لمــا كانــوا قــد ُدفنــوا .الــروح لهــا شــكل شــبيه بجســد صاحبهــا،
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وتسـ�كن فـ�ي القلـ�ب ،ولكـ�ن موعـ�د دخولهـ�ا وخروجهـ�ا مـ�ن الجسـ�د غيـ�ر معلـ�وم .وهـ�ي ليسـ�ت الظـ�ل( (�enn
ً
معا .ومــع ذلك فإن
 )uuaألن الــروح ال يمكــن رؤيتهــا ،وفــي الواقــع إن الـــ ennuuaهــو ظــل الجســد والــروح
كلمــة  quruwaتســتخدم أحيانـ ًـا بمعنــى “ظــل” ،وهنــاك عالقــة واضحــة بينهمــا ،حيــث بإمــكان المشــعوذ
الن َفــس ،ألن الشــخص عندنا
اســتخراج الــروح مــن خــال الـــ  .quruwaلكنــه ال يســتطيع فعــل ذلــك مــن خــال َ
ينــام فــإن روحــه تتجــول ،فــي الواقــع روحــه تفعــل ذلــك حتــى أثنــاء أحــام اليقظــة).
كل هــذا الوصــف للمعتقــدات التــي يؤمــن بهــا مســلمو الهوســا فــي شــمال أفريقيــا ،تشــبه إلــى حــد
ـادة تحــت األرض ،وال
بعيــد تلــك التــي فــي مصــر ،الجــن مــن الجنــس اآلخــر ،والتــي هــي القرينــة ،تعيــش عـ ً
يروقهــا أن يقــدم قرينهــا علــى الــزواج .لذلــك فأنــا أقتبــس مــرة أخــرى عــن الرائــد تريميــرن قولــه“ :إنهــا تنام
مــع اإلنســان وتمــارس معــه عالقــة فــي األحــام” .هــذا الرفيــق غيــر المرئــي مــن الجنــس اآلخــر شــائع فــي
األحاديــث اليوميــة فــي مصــر باســم “األخــت” أو “األخ” .ومســكنهم فــي أماكــن ظليلــة وهادئــة فــي المنــزل،
وخاصــة أســفل عتبــة البــاب .إن مــوت طفــل أو عــدد مــن األطفــال مــن العائلــة الواحــدة غالبـ ًـا مــا يعــزى إلــى
قريــن والدتهــم ،ولذلــك فــإن األمهــات يقمــن بحمايــة األطفــال مــن قرينهــن بواســطة خالخيــل يضعنهــا
علــى األطفــال ،لــردع هــذا الخطــر.
يؤمــن معظــم النــاس أن القريــن يمــوت بمــوت اإلنســان ،وأنــه يدخــل معــه إلــى قبــره .وعلــى الرغــم مــن
كونــه غيــر مرئــي ،إال أن هنــاك أفـ ً
ـرادا يتمتعــون ببصيــرة خاصــة تمكنهــم مــن رؤيــة القريــن .وقــد يتجــول
القريــن فــي الليــل فــي هيئــة قطــة.
أخــذت مؤخـ ً
ـجيال
ـرا شــهادة مــن الشــيخ أحمــد ُم َحـ َّـرم الداغســتاني والحقـ ًـا أخــذت مــن مدينــة ســميرنا تسـ
ً
للمعتقــدات الشــعبية .وقــال إن كالمــه يمثــل معتقــد جميــع األتــراك والــروس المســلمين .يأتــي القرنــاء
الجمــاع يلفظــون
إلــى عالمنــا مــن عالــم البــرزخ عندمــا يبــدأ حمــل الجنيــن .ولذلــك فــإن المســلمين قبــل ِ
وصاهــم نبيهــم .وذلــك يصــون الصبــي مــن أن يكــون عرضــة للشــيطان أو أن يصبــح كافـ ً
ـرا
“باســم هللا” كمــا ّ
أو عاصيـ ًـا .يوجــد القريــن بوجــود الجنيــن فــي الرحــم .وعندمــا يولــد الطفــل فــإن األذان فــي أذنــه اليمنــى
واإلقامــة فــي أذنــه اليســرى يحميــه مــن القريــن .ومــن بيــن التعاويــذ المســتخدمة ضــد القريــن كتابــة اآليات
أوان مــن الرصــاص ،والقريــن ال يظهــر ألحــد باســتثناء المخبوليــن
أوان بهــا تصاويــر ســمك أو
القرآنيــة علــى
ٍ
ٍ
واألنبيــاء ،فهــؤالء يتمتعــون ببصيــرة خاصــة .ال ينتهــي وجــود القريــن مــع مــوت اإلنســان،
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ولكنــه يتواجــد فــي القبــر إلــى قيــام الســاعة ،إذ يتــم الحســاب لصالــح أو ضــد اإلنســان .ولهــذا فــإن مــوت
األطفــال يكــون ســببه أن أم الصبيــان حســدت والدتهــم ،واســتخدمت قريــن الطفــل إلنهــاء حياتــه .يقــول
أحمــد محــرم “إن الطريقــة التــي أصــد بهــا قرينــي هــي قيامــي بالصــاة والصيــام” وعندمــا يغلــب النــوم
علــى أحدهــم فــإن ذلــك بســبب القرينــة ،يقــول“ :عندمــا تفوتنــي صــاة إهمــا ًال أو نسـ ً
ـيانا ،فــإن قرينتــي هــي
الســبب ولســت أنــا .القرينــة ليســت مجــرد روح بــل لديهــا جســد روحانــي كذلــك ،وجميــع أجســادهم تختلــف
عنــا .وال يتغيــر حجــم القرينــة ،وال تنمــو مثــل األطفــال”
عــن بعضهــا البعــض ،وهــم مخفيــون ّ
ويظهــر أن الشــيخ متشــكك فــي جنــس قرينتــه .فــي البدايــة لــم يعتــرف أن العالقــة الجنســية هــي كمــا
شــرحت ،اعتقـ ً
ـادا منــه أنــه مــن غيــر الالئــق أن تكــون لــه قرينــة أنثــى ،ولكــن بعــد النقــاش اعتــرف بأنــه كان
علــى خطــأ .واعتــرف أيضـ ًـا أن كل هــذه المعقــدات الشــعبية مبنيــة علــى القــرآن والحديث ،وأن الممارســات
الخارقــة قــد تســللت إلــى عقــول العامــة.
تعرفــت علــى شــيخ فــي قريــة قليــوب بقــرب القاهــرة لــه معرفــة بالموضــوع .فــي البدايــة حــاول أن يشــرح
لــي الفكــرة الشــائعة أن اإلســام يــرى أن القرينــة تشــير إلــى الشــيطان فحســب ،أو إلــى الطبيعــة الشــريرة
فــي اإلنســان .ولكــن بعــد بضعــة أســئلة أصبــح الشــيخ ثرثـ ً
ومدنــي بهــذه التفاصيــل :عندمــا تخــاف األم
ـارا
ّ
الحامــل مــن القرينــة فإنهــا تذهــب لزيــارة الشــيخة قبــل ثالثــة أيــام مــن موعــد الوضــع ،وتنفــذ كل مــا
توصيهــا بــه علــى ســبيل العــاج .وتتمتــع الشــيخة بتأثيــر كبيــر علــى هــؤالء النســوة ،وتســتغل معتقداتهــم
الخرافيــة النتحــال شــخصية القريــن لتخيــف الجهــاء .غالبـ ًـا مــا تنكــر األمهــات المســلمات التصريــح بجنــس
ولدهــا الحقيقــي خــال الســبع األيــام األولــى بعــد والدتــه ،وذلــك لحمايتــه مــن القريــن .خــال هــذا األيــام
الســبع يجــب عليهــا أال تعتــدي علــى قــط وإال عرضــت نفســها وطفلهــا للمــوت .تضــاء الشــموع فــي اليــوم
الســابع وتوضــع فــي إبريــق مــاء بقــرب رأس الطفــل ،لحمايتــه مــن القريــن .وقبــل والدة الطفــل يتــم تحضيــر
طلســم خــاص يحتــوي ســبع أنــواع مــن الحبــوب المختلفــة ،تتــم خياطتهــا فــي كيــس ،ويرتديهــا الرضيــع
عنــد والدتــه .أمــا األم فلهــا آيــات قرآنيــة محــددة تتــم كتابتهــا بالحبــر داخــل صحــن أبيــض اللــون .ويمــأ
ويجمــع الخليــط باعتبــاره تريــاق .وقــد أخبرنــي الشــيخ أن آخــر ســورتين فــي
الصحــن بالمــاء فيــزال الحبــر ُ
القــرآن وكذلــك ســورة المجادلــة يجــري اســتخدامهم بشــكل واســع لهــذا الغــرض .وأحــد أشــهر الطالســم
المخصصــة لــردع القريــن أو أم الصبيــان تلــك المســماة (العهــود الســليمانية الســبعة).
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فــي مصــر العليــا ترتــدي العــروس حجابـ ًـا خاصـ ًـا ضــد القريــن ُيثبــت علــى رأســها مــن الجهــة الخلفيــة أو فــي
أي مــكان علــى جســدها .عبــارة عــن حقيبــة مثلثــة الشــكل بحجــم بوصــة واحــدة ،مصنوعــة مــن مالبــس
ملونــة ،وفيهــا بــذور .كذلــك لســان الحمــار المجفــف يعتبــر مــن أقــوى األحجبــة ضــد القريــن .ويســتخدم
كطلســم للمنــزل أو لألفــراد .النــوع الثالــث مــن التعاويــذ المخصصــة للقريــن والتــي لــدي عينــة منهــا مــن
قريــة  Siraknaتتكــون مــن خاتــم برونــزي مســطح بقطــر يســاوي ثالثــة أربــاع البوصــة ،يربطــون عليــه خيوط
حريريــة صفــراء وحمــراء وزرقــاء .ثــم ُيعلــق علــى إبــط الصبــي لحمايتــه مــن القريــن .كثيــرة هــي التعاويــذ
والطالســم المخصصــة للقريــن .وهنــاك كتــب حــول هــذا الموضــوع طبعــت منهــا آالف النســخ .ال يمكــن
ألحــد قــراءة هــذه الممارســات الخرافيــة والمعتقــدات المســتقاة مــن القــرآن واألحاديــث ،دون أن يالحــظ
أن االعتقــاد بالقريــن هــو رعــب حقيقــي جاثــم علــى كواهــل األمهــات المســلمات وأطفالهــن ليــل نهــار،
ونتيجــة لهــذا الخــوف مــن القريــن والشــياطين فإنهــم يقضــون حياتهــم تحــت نيــر العبوديــة .ال تجــرؤ األم
فــي مصــر علــى تــرك وليدهــا وحيـ ً
ـدا خــوف القريــن .وال يســمح للطفــل أن يرمــي بنفســه بقــوة علــى األرض
حتــى ال يجــرح القريــن الخــاص بــه .ومــن الخطــر أن يصــب المــاء علــى النــار خشــية أن يــؤذي القريــن ،ويجــب
أال يســمح للطفــل بالنــوم أثنــاء البــكاء .ويجــب عليــه أن يتجنــب إثــارة مخــاوف القريــن .وهنــاك اعتقــاد
راســخ فــي مصــر أنــه عندمــا تنجــب األم ولـ ً
ـدا فــإن القريــن كذلــك يتــزوج وينجــب بنتـ ًـا (مــن الجنــس المقابــل
لجنــس وليدهــا) وهــذا االبــن الشــيطاني وأمــه يحســدون األم البشــرية وابنهــا .ولتهدئــة القرينــة فإنهــم
يضحــون بدجاجــة ،والتــي يجــب أن تكــون ســوداء بالكامــل ،ويضحــى بهــا ضمــن طقــوس خاصــة .ومــن
المســتحيل رؤيــة القرينــة إال بطريقــة واحــدة ،بحســب الخرافــات اليهوديــة ،فــإن الرجــل يمكــن أن يــرى
ً
ذر رمــاد جنيــن قــط أســود علــى عينيــه ،أو بنثــر هــذا الرمــاد حــول مضجعــه ،بذلــك يمكنــه
شـ
ـيطانا بواســطة ّ
تتبــع خطواتهــم فــي الصبــاح.
عندمــا نتذكــر أن ثلــث نســاء مصــر فقــط قــادرات علــى القــراءة ،يكــون بوســعنا أن نتخيــل مــدى تأثيــر هــذه
الممارســات الخرافيــة واســتغاللها مــن قبــل أربــاب الخرافــات ،الذين يبيعــون األحجبة والوصفــات العالجية
للنســاء الحوامــل وأطفالهــن .تصلنــي قصــص يرثــى لهــا مــن قبــل شــهود عيــان رأوا قصــص االحتيــال التــي
تجــري فــي كل قريــة مــن قــرى الدلتــا .الغزالــي نفســه فــي كتابــه العظيــم “إحيــاء علــوم الديــن” فــي حديثــه
عــن عــاج المرضــى يقــول َ
ـن ِإلَّ
ـك َّ
ـن َغ َفـ َ
ـس َلـ ُـه ِفــي ِت ْلـ َ
الل ْح َظـ ِـة َق ِر يـ ٌ
“ف َمـ ْ
ـل عــن هللا تعالــى َو َلـ ْـو ِفــي َل ْح َظـ ٍـة َف َل ْيـ َ
ـن َي ْعـ ُ
َّ
ً
ـك َقـ َ
ـيطانا فهــو لــه قريــن}”.
ـض َلـ ُـه شـ
ـن ُن َق ِّيـ ْ
ان َو ِلذَ ِلـ َ
الر ْح َمـ ِ
الشـ ْـي َط ُ
ـش َعـ ْ
{و َمـ ْ
ـال َت َع َالــى َ
ـن ِذ ْكـ ِر َّ
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حوارات

حوار مع محمد عطبوش حول
اإلسالم بين العلم والسحر
حاوره :محمد سميح

بعــد نشــره لكتابــه األول فــي الكويــت حــول “نقــد اإلعجــاز العلمــي” تعــرض عطبــوش لمحاولــة اغتيــال
فــي اليمــن فــي  29ديســمبر  .2016بعدهــا تلقــت المكتبــات تهديــدات بالحــرق مــا لــم تتوقــف عــن بيــع
الكتــاب ممــا اضطــر عطبــوش إلــى الســفر ،والتوجــه نحــو دراســة العالقــات الدوليــة فــي جورجيــا.
ـدون وكاتــب يمنــي شــاب .عــرف مــن خــال كتاباتــه عــن أزمــة اإلســام مــع
محمــد علــي عطبــوش ،هــو مـ ّ
العلــوم ،وعالقــة اإلســام بالســحر ،وهــو أحــد الناجيــن القالئــل مــن حــوادث االغتيــال السياســية والفكريــة
التــي انتشــرت فــي مدينــة عــدن عقــب حــرب  ،2015وراح ضحيتهــا عــدد مــن الشــباب العلمانييــن .صــدر
لــه مــن الكتــاب :نقــد اإلعجــاز العلمــي – أزمــة الديــن والعلــم  .2016الفكــر الســحري فــي اإلســام – جــذور
الديــن والعلــم  .2019باإلضافــة للعديــد مــن المقــاالت المنشــورة .التقــت مواطــن بالكاتــب اليمنــى
الشــاب وكان معــه هــذا الحــوار:
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• في الواقع لم أتخيل أن يثير كتاب -نقد اإلعجاز العلمي -أي نوع من الضجة
• بالتأكيد أشعر بالقلق حيال أفراد أسرتي ،وال أريد أن أتسبب لهم يوما بمتاعب بسبب ما أكتب
ًّ
مخل في الرواية الرسمية لطريقة دخول اإلسالم إلى اليمن
• الحظت تبسيطا
• ال يمكن الحكم على الشخصيات التاريخية من جانب واحد خاصة وصفها بمصطلحات حديثة
ً
جديا ببدء مشروع طويل إلعادة قراءة اإلسالم
• أفكر
• هناك ازدواجية واضحة في موقف اإلسالم من موضوع السحر
• الفضل في ظهور العلوم اإلسالمية يعود إلى رعاية الخلفاء للعلوم السحرية وولعهم بتطبيقاتها

 .1منــذ ســنوات -تقريبــا ســنتين -أو أكثــر تــم إثــارة ضجــة بســبب كتابــك ،عــن اإلعجــاز العلمــي فــي
القــرآن ،مــا أهــم األفــكار التــي كنــت تحــاول طرحهــا مــن خــال كتابــك “المثيــر للجــدل” وكيــف كانــت
مواقــف الرفــض التــي تعرضــت لهــا أنــت وكتابــك؟
فــي الواقــع لــم أتخيــل أن يثيــر كتــاب -نقــد اإلعجــاز العلمــي -أي نــوع مــن الضجــة ،ربمــا بعــض النقاشــات
الحــادة فــي محيطــي الصغيــر علــى أحســن األحــوال ،ولــم تكــن نيتــي نشــره ككتــاب فــي البدايــة ،كانــت فكرته
مجــرد مقــاالت تنشــر تباعــا فــي صحيفــة محليــة ،ولكــن طــول المقــاالت وأســلوبها دفعنــي لخــوض تجربــة
النشــر .وألن الفئــة المســتهدفة منــه محليــة فــي األصــل فقــد تناولــت فيــه مناهــج اليمــن التعليميــة بالنقــد
والنقــاش لمــا تحتويــه مــن خلــط بيــن موضوعــات العلــوم الطبيعيــة والنصــوص الدينيــة .ثــم ألحقــت عليــه
مقــاالت أخــرى حــول أصــول هــذه الظاهــرة فــي التاريــخ اإلســامي ونتائجهــا الســلبية.

 .2هــل تشــعر بالقلــق حــول قدرتــك علــى حريــة التعبيــر بعــد حملــة الهجــوم األولــى ضــدك علــى أثــر
كتابــك األول ،أم الزلــت تعمــل مــن منطلــق كونــك صــوت ضميــر بحثــي حــر؟
منــذ مغادرتــي لليمــن لــم يعــد هنــاك خطــر يتهددنــي ،لكــن بالتأكيــد أشــعر بالقلــق حيــال أفــراد أســرتي،
وال أريــد أن أتســبب لهــم يومــا بمتاعــب بســبب مــا أكتــب .الوضــع األمنــي فــي اليمــن كمــا تعــرف ليــس فــي
أفضــل حاالتــه ،ولذلــك هنــاك الكثيــر مــن القيــود.

 .3لك تدوينة بعنوان نقد فرضية إسالم اليمن ،ما الفرضية التقليدية؟ ولماذا تعترض عليها؟
نقــد روايــة إســام اليمــن” هــي تدوينــة نشــرتها العــام الماضــي بعدمــا الحظــت تبســيطا مخـ ًّـا فــي الروايــة
الرســمية لطريقــة دخــول اإلســام إلــى اليمــن ،ألن التنــاول اإلســامي لقضايــا اليمــن عمومــا يعانــي مــن إهمال
وتزييــف للحقائــق والبديهيــات .وآمــل أن أنشــغل فــي دراســة هــذا الجانــب فــي قــادم األيــام.
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 .4مــن تدويناتــك أيضــا ،تعتبــر عمــر بــن الخطــاب علمانيــا ،بينمــا تعــد أبــا بكــر ســلفيا ،مــا ســبب
وجهــة نظــرك تلــك حــول هــؤالء األيقونــات اإلســامية؟
طبعـ ًـا هنــاك تبســيط فــي هــذا الحكــم وال يمكــن الحكــم علــى الشــخصيات التاريخيــة مــن جانــب واحــد
خاصــة وصفهــا بمصطلحــات حديثــة وإســقاط مفاهيــم معاصــرة عليهــم بأثــر رجعــي ،ولكــن الســلوك
العــام لهاتيــن الشــخصيتين يجـ ّـوز لنــا تصنيفهــم بشــكل مشــابه.

 .5مؤخــرا لديــك اهتمــام قــوي ،بالنقــوش األثريــة فــي اليمــن القديــم ،مــا ســر ذلــك الشــغف ،وهــل

توصلــت ألطــراف خيــوط جديــدة معرفيــا مــن مثــل ذلــك االهتمــام؟

اهتمامــي بالنقــوش الســبئية جديــد ،وكان دافعــه الحاجــة لتعميــق بعــض المباحــث التــي تناولتهــا فــي
كتابــي األخيــر “الفكــر الســحري فــي اإلســام” وســرعان مــا الحظــت أننــي درجــت مســلكا خصيبــا يمكــن
االســتمرار فيــه لحــل الكثيــر مــن ألغــاز الفكــر الدينــي عنــد العــرب ،وبالفعــل تجــد أننــي توســعت فــي
كتابــي حــول هــذا الجانــب.

 .6هل ننتظر منك قريبا عمال بحثيا ،حول النقوش القديمة ،أم أن ذلك ليس في خططك؟
أفكــر جديــا ببــدء مشــروع طويــل إلعــادة قــراءة اإلســام علــى ضــوء هــذه النقــوش ،والمســاهمة فــي إثــراء
الدراســات حــول تاريــخ اليمــن والثقافــة اليمنيــة.

 .7مــن بعــد مســألة اإلعجــاز العلمــي فــي القــرآن اتخــذت وجهــة مميــزة وجديــدة بعــض الشــيء،
حــول أنثروبولوجيــا الســحر فــي العالــم القديــم ،مــا دوافعــك البحثيــة التــي قادتــك إلى هــذا المجال

المعرفــي؟

الحقيقــة هــي ليســت وجهــة جديــدة ،بقــدر مــا هــي اســتكمال منطقــي للخــط الــذي بدأتــه فــي بحــث صراع
الديــن بالعلــم ،فالســحر هــو المشــترك بيــن هذيــن المفهوميــن ،لقــد ارتبــط الســحر ببدايــات الديــن ولــم
يفارقــه فــي جميــع أطــواره ،كمــا أســهمت العلــوم الســحرية فــي نشــأة العلــوم التجريبيــة ،ومــا نشــاهده
مــن صــراع بيــن الديــن والعلــم يعــود كثيــر منــه إلــى تضــارب بيــن تلــك الجــذور المخفيــة فــي العمــق.

 .8ما الجديد الذي يفترض أن تقدم أبحاثك حول مواضيع السحر وجذور الخرافة؟
رغــم تحــرزي مــن اجتــراح الجديــد دون تدعيــم آرائــي باألدلــة الكافيــة ،ومــا أصعــب ذلــك ،إال أننــي عرضــت
عــددا مــن الفرضيــات حــول أصــول العقائــد اإلســامية وإعــادة قــراءة لبعــض اآليــات وتفســير لعــدد مــن
الســلوكيات والموقــف فــي الســيرة النبويــة علــى ضــوء الفكــر الســحري ،وســواء أوجــدت تلــك الفرضيــات
قبــو ًال عنــد الباحثيــن ،أم ال ،ســأكون ســعيدا لــو أنهــا حركــت الميــاه الراكــدة حــول هــذا الموضــوع.
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 .9كيف ترى عالقة كل من العلم والسحر باإلسالم؟
هــي عالقــة ملتبســة ومعقــدة وليــس مــن الســهل تحديــد حجمهــا فضــا عــن حســمها ،ولكــن مــن
الضــروري تســليط الضــوء عليهــا ودراســتها مــن جميــع الجوانــب.

 .10هل تعتقد موقف اإلسالم بشكل ما يحمل نوعا من االزدواجية؟
نعــم هنــاك ازدواجيــة واضحــة فــي موقــف اإلســام مــن موضــوع الســحر ومعظــم تطبيقاته مثــل االعتراف
ـي ،وهــي ظاهــرة شــرحت
بالعــدوى مــن إنكارهــا ،وكراهيــة الرقيــة أواســتحبابها ،وكراهيــة العــاج بالكـ ّ

أن أصلهــا يعــود إلــى الجــذور العربيــة الســحرية لكثيــر مــن أفــكار اإلســام ،فالديــن اإلســامي يقــدم نفســه
ـب اإلخباريين والمفســرين
كتقويــم ألخــاق العــرب ودينهــم وليــس نقضــا تاما له وإنكارا لممارســاته ،وكتـ ُ
ممتلئــة بذكــر ممارســات جاهليــة أقرهــا اإلســام مــع تعديــل يســير عليهــا ،لكــن هــذا التعديــل لــم يمــس
جوهرهــا ،بــل بقيــت أصولهــا الســحرية ملقيــة بظاللهــا علــى اإلســام فــي صــورة تناقضات تشــي بجــذوره.

 .11لقــد اعتبــرت العلــوم كالطــب والكيميــاء علومــا ســحرية ،ومــع ذلــك شــهدت الحضــارة
اإلســامية تفوقــا بــارزا ،كيــف يمكــن أن يمــرر ذلــك االلتبــاس مــا بيــن العلــم والســحر؟
ليــس الطــب والكيميــاء علــى إطالقهمــا علومــا ســحرية ،ولكــن بدايتهمــا -كمــا هــي بداية معظــم العلوم
الطبيعيــة -كانــت فــي أحضــان الســحر ،كمــا قــال ويــل ديورانــت “ولئــن بــدأ الســحر بالخرافــة فإنــه -يــا
للمفارقــات -ينتهــي بالعلــوم” ،مــا يجــادل بشــأنه الكتــاب هــو أن الفضــل فــي ظهــور العلــوم اإلســامية
يعــود إلــى رعايــة الخلفــاء للعلــوم الســحرية وولعهــم بتطبيقاتهــا ،وهــي مــن أن نهضــة علميــة بهــذا
الحجــم كانــت عرضــا جانبيــا للخرافــة .ومــا أكثــر المفارقــات فــي تاريــخ البشــرية!

 .12ما هي مشاريعك القادمة؟
أحضــر نفســي -كمــا ذكــرت لــك -للعمــل علــى دراســة الثقافــة اليمنيــة وتاريخهــا وآثارهــا ،كمــا أحــاول
جاهــدا المســاهمة فــي بعــض المبــادرات الثقافيــة والتوثيقيــة لتــراث اليمــن ،وآمــل أن أوفــق فــي ذلــك
وأن أجــد أقالمــا وأفــرادا وجهـ ٍ
ـات نتشــارك معهــا الهـ ّـم الثقافــي لعــل ذلــك يكــون المخــرج الوحيــد لمــا
تعانيــه بالدنــا منــذ ســنوات.
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إمام الدعاة بين القداسة والنقد:

تداعيات

هل الشيخ متولي الشعراوي فوق النقد؟
متابعة :محمد هالل

أســما شــريف منيــر ،مقدمــة برامــج تليفزيونيــة جديــدة ،تســتمد شــهرتها مــن شــهرة والدهــا الممثــل
النجــم ،كتبــت علــى حســابها الخــاص فــي أحــد مواقــع التواصــل االجتماعــي تطلــب مــن أصدقائهــا،
لشــعورها بالضيــق ،أن يرشــحوا لهــا أحــد مشــايخ الديــن األفاضــل كــي تســتمع لــه ً
علهــا تذهــب عنهــا
مــا تشــعر بــه .بــدأ األصدقــاء يرشــحون لهــا مشــايخهم المفضليــن فنصحهــا أحدهــم باالســتماع إلــى
فيديوهــات” الشــيخ الشــعراوي ” لتــرد بأنهــا تــرى أفــكاره متطرفــة.

مشــهد عــادي متكــرر يوميــا علــى وســائل التواصــل االجتماعــي ،نــرى األصدقــاء يرشــحون لبعضهــم
البعــض داعيــة إســامي جديــد ،مطــرب ،فيلمــا جديــدا ،روايــة أو كتــاب ،وال تحــدث أي مشــكلة ســواء
اتفقنــا أو اختلفنــا كأصدقــاء علــى مــا ُي ّ
رشــح .لكــن فــي حالــة الشــعراوي األمــر يحمــل أبعــادا أخــرى.
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تبــدأ الصحــف فــي مهاجمــة مقدمــة البرامــج وأبيهــا فقــط ألنهــا ال تحــب فضيلة الشــيخ محمــد متولي الشــعراوي.
ويتهمونهــا بأنهــا ال تحتــرم رموزنــا الدينيــة .وتســتمر الحملــة ضدهــا أيامــا علــي مواقــع التواصــل االجتماعــي حتــى
تضطــر فــي النهايــة لتقديــم اعتــذار عــن رأيهــا .والــذي للغريــب ال يحمــل أي تطــاول علــى الديــن أو رمــوزه وال حتــى
علــي فضيلــة اإلمام بشــخصه.
علــى الجانــب اآلخــر يتعــرض الشــيخ محمــد متولــى الشــعراوي للهجــوم األكبــر والســخرية مــن دعــاة التحــرر
واألفــكار التقدميــة أكثــر مــن غيــره مــن رجــال الديــن.
التقــت مواطــن كال مــن ســامح عســكر ونــادر الشــرقاوي وأحمــد ســعد زايــد للوقــوف علــي حالــة الشــعراوي فــي
قلــوب وعقــول النــاس محاولــة لفهــم كال مــن هالــة القداســة التــي تحيــط بشــخصه وذكــراه مــن جهــة وحالــة
النقــد الموجهــة آلرائــه وأفــكاره مــن جهــة أخــرى.
•سامح عسكر :الوسطية شعار خادع وسبب أصيل في تضليل كثير من العامة والمثقفين.
•سامح عسكر :النقد ال يتعلق بشخص الشعراوي بل بقدسيته وتقديمه فوق جميع األئمة والمفكرين
•أحمد سعد زايد :توافق الصدف قد ساهم في خلق “ظاهرة الشعراوي “.
•أحمــد ســعد زايــد :النقــد الجــارف لشــخصية الشــعراوي بســبب كونــه رمــز مشــهور ممثل لفكــر إســامي تقليدي
بــكل مــا يحملــه من إشــكاليات.
•نــادر الشــرقاوي :يوتيــوب ووســائل التواصــل االجتماعــي أعــادت تعريــف النــاس بفتــاوى ولقــاءات وآراء للشــيخ
متولــي الشــعراوي كانــت قــد طواهــا النســيان.
•نــادر الشــرقاوي :ال وجــود لتابوهــات فــي العصــر الرقمــي ،فمــع الثــورة المعرفيــة تخلخلــت أغلــب التابوهــات
لتحــل محلهــا نزعــة إنســانية فــي وســط أجيــال الشــباب.

من هو محمد متولي الشعراوي؟
حســب ويكيبيديــا ،ولــد محمــد متولــي الشــعراوي فــي  15أبريــل عــام 1911م بقريــة دقــادوس مركــز ميــت غمــر
بمحافظــة الدقهليــة بمصــر ،وحفــظ القــرآن الكريــم فــي الحاديــة عشــرة مــن عمره .في عــام  1922م التحــق بمعهد
الزقازيــق االبتدائــي األزهــري ،وأظهــر نبوغـ ًـا منــذ الصغــر فــي حفظــه للشــعر والمأثــور مــن القــول والحكــم ،ثــم
حصــل علــى الشــهادة االبتدائيــة األزهريــة ســنة 1923م ،ودخــل المعهــد الثانــوي األزهــري .ثــم التحــق بكليــة
اللغــة العربيــة ســنة 1937م
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والوظائف التي عمل بها هي:
ً
مدرسا بمعهد طنطا األزهري وعمل به ،ثم نقل إلى معهد اإلسكندرية ،ثم معهد الزقازيق.
ً
مدرسا بكلية الشريعة ،بجامعة الملك عبد العزيز بجدة.
أعير للعمل بالسعودية سنة 1950م .وعمل
وكيال لمعهد طنطا االزهري سنة 1960م.
ً
ً
مديرا للدعوة اإلسالمية بوزارة األوقاف سنة 1961م.
ً
مفتشا للعلوم العربية باألزهر الشريف 1962م.
ً
مديرا لمكتب األمام األكبر شيخ األزهر حسن مأمون 1964م.
ً
رئيسا لبعثة األزهر في الجزائر 1966م.
ً
ً
زائرا بجامعة الملك عبد العزيز بكلية الشريعة بمكة المكرمة 1970م.
أستاذا
رئيس قسم الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز 1972م.
ً
وزيرا لألوقاف وشئون األزهر بجمهورية مصر العربية 1976م.
ً
عضوا بمجمع البحوث اإلسالمية 1980م.
ً
عضوا بمجلس الشورى بجمهورية مصر العربية 1980م.
اختير
إضافــة لتلــك القائمــة المرموقــة مــن الوظائــف لفضيلــة الشــيخ محمــد متولــي الشــعراوي قائمــة كبيــرة مــن
عناويــن الكتــب التــي ألفهــا لكــن أيــا منهــا لــم يخلــق حالــة جــدل أو لفــت االهتمــام لجديــد أبــان ظهــوره ،مــن
هنــا يلــح الســؤال ،مــن أيــن تأتــي شــهرة الشــعراوي بيــن رجــال الديــن ؟ هــل هــي كاريزمــا شــخصية ؟ أم رغبــة مــن
نظــام الحكــم وقتهــا فــي إظهــاره ؟

يجيب الكاتب العلماني والباحث التاريخي سامح عسكر:
اإلثنــان معــا ،فالشــعراوي كان بارعــا فــي لغــة جســده وخطاباتــه وتمكنــه مــن اللغتيــن العربية والمصرية ُبحســن
اســتخدام مفرداتهــم ،لكــن هــذه الصفــات متوفــرة عنــد الكثيــر مــن مشــايخ عصــره لذلــك ال يمكــن االعتمــاد فقط
علــى ذلــك الشــرط فــي جماهيريتــه بــل أن تقربــه مــن نظــام الســادات واعتمــاد الرئاســة عليــه كان ســاحا ثانيــا
للشــهرة ،خصوصــا بعــد تخصيــص حلقــة أســبوعية لــه لتفســير القــرآن ضمــن برامــج التلفزيــون المصــري.
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بينمــا يــرى الكاتــب والمثقــف المصــري أحمــد ســعد زايــد أن توافــق الصــدف قــد ســاهم فــي خلــق “ظاهــرة
الشــعراوي ” فمــن ناحيــة لديــه أســلوب جــذاب للبســطاء بمــا يتمتــع به مــن لهجة عاميــة ريفية إضافــة الجتماعها
مــع اإلرادة السياســية وقتهــا فــي التوجــه جهــة الديــن نافضــة عــن عباءتهــا األفــكار الناصريــة التقدميــة.

وسطي أم متشدد؟
هل الشعراوي
ّ
بينمــا يــرى ســعد زايــد بــا شــك أنــه رجعــي خصوصــا أفــكاره عــن ضــرب المــرأة وغســيل الكلــى وتعارضــه مــع إرادة
هللا وســجوده شــكرا للــه بعــد هزيمــة مصــر فــي . 67
يــرى الكاتــب السياســي التنويــري نــادر الشــرقاوي أن إطــاق حكــم كالوســطية أو التشــدد يرجــع لموقــف كل
شــخص وقناعاتــه الفرديــة  ،فلــو كنــت مثــا مؤمنــا بالمواطنــة لرأيتــه متشــددا ،الوســطية والتشــدد أحــكام
نســبية.
فــي حيــن يــرى عســكر :أن الوســطية ال تصلــح كمعيــار يقــاس بــه المفكر أو الشــيخ ألن الســؤال فورا :وســطي بين
مــاذا؟ ومــن الــذي أعطــاه الحــق بتقييــم ذلك بالغلــو وهــذا بالتفريط؟..وما حقيقــة ذلك الشــخص وأفكاره؟
ويضيــف ،الوســطية شــعار خــادع وســبب أصيــل فــي تضليــل كثيــر مــن العامــة والمثقفيــن  ،بحيــث تحملهــم
أحيانــا علــى اتبــاع شــخوص كاذبــة وجاهلــة لمجــرد أنهــا توســطت بيــن رأييــن ،برغــم أن مبــدأ التوســط نفســه ال
يتشــرط صحتــه بشــكل دائــم ،فأنــت ال تتوســط بيــن داعــش وضحيتهــا إذ األخــاق والعــرف والديــن والسياســة
يحملــوك علــى قهــر الداعشــي كــي يرتــدع عــن فعــل الشــر ،التوســط هنــا ســيكون مداهنــة للدواعــش وتقويــة
لهــم ،وأظــن أن مــن يصــف الشــعراوي وغيــره بالوســطية يقــع فــي هــذا الفــخ ألن الشــعراوي فــي الحقيقــة قــال
بأكثــر الفتــاوى التــي طبقتهــا داعــش مــن قتــل المرتــد والرجــم وكفــر تــارك الصــاة وقتــال الكفــار وغــزو البلــدان
..وغيرهــا.

من أين تأتي قداسة محمد متولي الشعراوي ؟
يــرى نــادر الشــرقاوي أن قداســة اإلمــام تأتــي مــن رافديــن اثنيــن وهمــا ظهــوره إعالميــا بشــكل شــبه يومــي
وبســبب تفســيره للقــرآن بشــكل مبســط .ويضيــف عســكر :بــأن المصــري يقــدس أي جهــة وشــخص ُيفرضــون
عليــه ،لــو لــم يكــن الشــعراوي يظهــر ببرنامــج ثابــت ال بديــل لــه وال منافــس فــي التلفزيــون لــكان الشــعراوي
مثــل عطيــة صقــر وســيد طنطــاوي وبقيــة شــيوخ عصــره مجــرد شــيخ عــادي لــه وعليــه ،لكــن كمــا قلــت  :ألنــه
كان مفروضــا علــى الشــعب بأمــر الحكومــة وفــي يــوم الجمعــة بالــذات وبعــد الصــاة مباشــرة يعنــي أكبــر نســبة
مشــاهدة متوقعة..المســألة محســوبة وبدقــة.
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وردا علي وفاة الشعراوي ودور الوفاة في تضخيم هالة القداسة يعتقد عسكر بأن

قدســية اإلنســان غالبــا تأتــي بعــد موتــه خصوصــا ممــن يعملــون فــي أنســاق شــعبية ويحققــون رغبــات المريديــن،
فالمتديــن المريــد هــو أكثــر مــن كان يتابــع الشــعراوي فــي حياتــه وهــو أكثــر مــن تأثــر بحمــات تعظيــم وتقديس
الشــيخ بعــد وفاتــه عــن طريــق إصبــاغ هــاالت القداســة حولــه مــن تكريــم إعالمــي وأفــام وثائقيــة ومسلســات
وغيرهــا ،لكــن هــذا ال يعنــي أن الشــعراوي لــم يـ َـر تقديســه علــى حيــاة عينه..الثابــت أن وصــف “إمــام الدعــاة”
ظهــر فــي حيــاة الشــيخ ولــم يســتنكره بــل تعامــل مــع الشــعب والمســلمين عامــة علــى أنــه إمامهــم ،شــئ أقــرب
للرمــز الروحــي أو القيــادة الدينيــة العليــا أو المرجــع األعظــم حســب بعــض المذاهــب.

لمــاذا تســتحوذ شــخصية متولــى الشــعراوي علــى النقــد مــن بين عشــرات رجــال الدين المســلمين
؟
يــرى أحمــد ســعد زايــد أن ســبب النقــد الجــارف لشــخصية الشــعراوي هــو كونــه رمــز مشــهور ممثــل لفكــر
إســامي تقليــدي بــكل مــا يحملــه مــن إشــكاليات ،لذلــك فمــن الطبيعــي أن يكــون هــو المقصــود بالنقــد األكبــر.

مــن جهتــه يعتقــد الشــرقاوي أن ســبب ذلــك هــو التأثيــر الكبيــر للشــعراوي علــى عقــول النــاس والعامــة ،مؤكدا
علــى دور التكنولوجيــا ووســائل التواصــل االجتماعــي الجديــدة مثــل فيســبوك ويوتيــوب وغيرهمــا فــي إعــادة
تعريــف النــاس بفتــاوى ولقــاءات وآراء الشــيخ متولــي الشــعراوي كانــت قــد طواهــا النســيان فتــاوى مثــل
تعــارض عــاج مرضــى الكلــى مــع إرادة هللا ،وقتــل تــارك الصــاة ،جــواز ضــرب المــرأة وغيرهــا مــن أمــور وفتــاوى
ال تتجــه مــع التوجهــات والقيــم اإلنســانية التــي يتبناهــا الجيــل الجديــد مــن الشــباب.

أمــا عســكر فيــرى بــأن النقــد ال يتعلــق بشــخص الشــعراوي بــل بقدســيته وتقديمــه فــوق جميــع األئمــة
والمفكريــن ،حتــى أنهــم يقدمــوه علــى متخصصيــن فــي العلــم التجريبــي فتجــد البعــض يهمــل فتــاوى األطبــاء
والبيولوجييــن مثــا ويأخــذون فتــاوى الشــعراوي فــي ُحرمــة نقــل األعضــاء وتكفيــر الداروينيــة ،لــذا فالثائريــن
هنــا وكل الناقديــن ينشــطون ضــد الشــعراوي أكثــر لشــعورهم بتقييــد حريتهــم وانتــزاع حقهــم فــي التفكيــر
والمعرفة..علمــا بــأن هــذا االنتــزاع والمصــادرة هــو مــا يعطــل األمــم عــن التقــدم ويفشــي الجهــل والعنصريــة
والكراهيــة فــي المجتمــع ،لذلــك فالناقــد يتحــرك مــن مســارين اثنيــن ،األول  :حقــه فــي المعرفــة ،والثانــي:
لشــعوره بالخطــر علــى نفســه ومجتمعــه.
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هــل يمكــن اعتبــار عمليــة النقــد تلــك تهــدف بشــكل ال واعــي لهــدم “تابــوه” مــا ؟ ربمــا ســلطة
رجــال الديــن ؟
يــرى الشــرقاوي أن ال وجــود لتابوهــات فــي العصــر الرقمــي ،فمــع الثــورة المعرفيــة تخلخلــت أغلــب التابوهــات
لتحــل محلهــا نزعــة إنســانية فــي وســط أجيــال الشــباب .مــن جانبــه يــرى عســكر أن دوافــع المهاجميــن تختلــف
فيمــا بينهــا حســب الناقــد لكنــه يعتقــد أن النقــد والهجــوم علــى الشــعراوي هــو رد فعــل علــى تقديســه وتكفير
معارضيــه ال غير..فهنــاك شــيوخ يجــري انتقادهــم بكثــرة وال أحــد يدافــع عنهم..لكــن فــور نقــد المذيعــة “أســماء
منيــر” للرجــل وتعرضهــا للتكفيــر واإلهانــة والتهديــد بقتلهــا حمــل معارضــي الشــيخ علــى إجــراء حمــات منظمة
وغيــر منظمــة وانطباعيــة مكتســبة لــكل أشــكال الحركــة جماعيــا وفرديــا ،وهــذا ســر لشــعور جمهــور الشــيخ
بكثــرة وقســوة الحملــة عليه…أنهــا رد فعــل فــي الحقيقــة لمنتقديــن شــعروا باالســتفزاز ومحاولــة فــرض إلــه
شــعبي عليهــم.

هــل يســتفيد المجتمــع مــن حمــات النقــد المتجــددة لرجــال الديــن ؟ والشــعراوي بصــورة خاصة؟
أم يزيــد مــن انقســام المجتمــع انقســام هوياتــي حــول هويــة علمانيــة أو هويــة دينية ؟
يــرى أحمــد ســعد زايــد أن النقــد ظاهــرة صحيــة وال تثيــر الخــوف والبــد أن يتعلــم النــاس أيــا كانــت انتماءاتهــم
تقبــل النقــد وضــرورة وجــوده .ويــرى نــادر الشــرقاوي أن النقــد ألي فكــرة وأي شــخصية ليــس لــه عالقــة بانقســام
المجتمــع بــل يخلــق ســيولة فكريــة ومعرفيــة ضروريــة وصحيــة .مــن جهتــه يختتــم ســامح عســكر بالقــول أن
كتســب ويخطــئ مــن يقــول أنــه بإمــكان شــخص مــا بتغييــر هويــة مجتمعــه مــن
الهويــات ال تُ فـ َـرض ولكنهــا تُ
َ
دينيــة لعلمانية..هــذا غيــر ممكــن ،أوال ألن العلمانيــة ال تعــارض الديــن بــل تتفاعــل معــه وفــق مصالــح وعــادات
المجتمــع ،الهجمــة علــى النقــاب مثــا كبيــرة وضمــت كثيــر مــن النخبــة والشــعب بمبــررات معقولــة ومنطقيــة
لصالــح الدولــة ،برغــم أن مضمــون الهجمــة علمانــي بقهــر وإزالــة أهم مظهر شــكلي للتديــن العنيــف والتكفيري
المتطــرف – حســب رأيهــم

أمــا المجتمــع فهــو المســتفيد بــكل األحــوال ســواء نجحــت تلــك الحمــات فــي إســقاط رجــال الديــن شــعبيا أم ال،
فالثابــت أن هــذه الحمــات النقديــة قديمــة ونجحــت فــي إســقاط بعــض رجــال الديــن فعــا لكنهــا ال زالــت عاجــزة
عــن مواجهــة آخريــن تعتمــد عليهــم الحكومــة وتحــرص علــى تقديمهــم وفرضهــم علــى النــاس كمــا فعلــوا مــع
الشــعراوي ،وهــذا يعنــي أن جهــد التنويــر لــن ينجــح بنشــاط المتنوريــن فقــط وال أي مجــدد ســيفعل شــئ مــا
دامــت الحكومــة التســاعده.
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لــو حصــل وتشــجعت الحكومــة وقامــت بإقــرار قوانيــن حريــات وإلغــاء أخــرى مصــادرة لحريــة النقــد – كقانــون
ازدراء األديــان – ســتختلف األوضــاع كثيــرا ويقــل االعتمــاد علــى رجــل الديــن بعــد كســر أهــم حصــن يحميــه فــي
قوانيــن الدولــة ،لــذا ال أتوقــع نجــاح هــذه الحمــات وال أن يســتفيد منهــا المجتمــع مــا دامــت الحكومــة غيــر
متعاونــة مــع المفكريــن  ،ووجــه االســتفادة الوحيــد الــذي يمكــن تحصيلــه ممــا يجــري هــو أن المفكــر والمجــدد
والتنويــري إذا أخطــأ ســيتعلم مــن أخطائــه وإذا فشــل اآلن فــي غاياتــه األساســية بخلــق مجتمــع تقدمــي ســيقدم
تجربتــه لألجيــال القادمــة وبهــا مواطــن الضعــف والعــاج.
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