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 لدجل في  مواجهة العلم و العقلا :في زمن الجائحة
 

 الأستاذ سباعي لخضر، جامعة مستغانم
  مخبر الفلسفة وتاريخ الزمن الحاضر

 

 

 مقدمة

امليثي  ألاوبئة، ينتعش الفكر  كلحظات في ألازمان و اللحظات العصيبة،

للنصوص املقدسة  فاسدةعلى تأويالت بعضه والسحري،املتكئ 

العلمي في تخصصاته املختلفة،  واملتون الدينية، فيزاحم الفكر  

يتمكن الحلول لألزمات و الجوائح، بل و  ينازعه في تقديم التفسيرات و و 

من استقطاب واسع للعامة، و حتى لكثير املثقفين من ذوي التكوين 

ينفقع في مثل هذه اللحظات، فيتماهي  التكوين الذي الهش، ذلك

السذج،حيث تتعطل  تفكير هؤالء في رؤية الظواهر و مقاربتها بفكر 

، لصالح الحدوث الحر غير القابل للظواهر "الحدوث الحتمى"فكرة

 وفق مقوالت اعتب
ّ
اطية جاهزة غير قابلة لالختبار للتفسير، إال

 .التحقيق التجريبيو 
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له إلى جائحة عابرة لقد كان ظهور فيروس كورونا في الصين و تحو  

التي يتميز بها التفكير للقارات، مناسبة صادمة الكتشاف مدى الهشاشة 

مجتمعاتنا املجتمعات املعاصرة بشكل عام، و  لدى كثير من ألافراد  في

ن أن العالقة بين العلم العربية وإلاسالمية بوجه خاص، حيث تبي  

 ،والاستبعادقائمة على الصراع والتضاد،  هي في منظور الكثيرينوإلايمان 

ل عليه فراح بعضهم متسرعا إلى إعالن موت العلم، وم هاجمة كل من يعو 

في تجاوز هذا التحدي الذي يواجه البشرية في الزمن الراهن، إن مثل هذا 

لقد استنفذت حلول "املوقف املنفعل واملتسرع تترجمه عبارات مثل

، تماما و كأن السماء ستمطر "ألارض، ولم يبق سوى حلول السماء

أن الفكر الخرافي و بهذه املناسبة، تبين أيضا لقاحات وبروتوكوالت عالج،

يشكل خطرا كبير على إلانسان، في ال يزال السحري املنتسب إلى الدين ،

صحته و استمرار حياته، ال نتحدث هنا عن اللجوء الصحي العاقل إلى 

الدين بوصفه عزاء، و حاجة سيكولوجية، تعيد لإلنسان الطمأنينة 

الة والدعاء وألامل، هذا اللجوء املعبر عنه في سلوكات تعبدية كالص

 هو يمارسها املؤمنون في ديانات مختلفة، و إنما ما نقصده في هذا املقام

الانكفاء عن العقل و العلم، و الاستسالم  لتفسيرات مجانية تعتبر الوباء 

ظاهرة فوق طبيعية، فتضع حاجزا أمام كل محاولة لتعقب أسبابها، و 

 .عليها تفكيك بنيتها الداخلية، ثم التحكم فيها و القضاء

في املواقع إلالكترونية ينشر من آراء و تصورات  ما يلفت الانتباه في ما

 حول فيروس كورونا املستجد،على جدران وسائط التواصل الاجتماعي،و 
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بر الفيروس جندا من جنود هللا، هو ذلك  التقابل بين تفسير الهوتي، يعت

أسبابها تفسير وضعي يعتبر الفيروس ظاهرة بيولوجية محضة، لها و 

الوضعية، التي يرتفع بارتفاعها، التفسير ألاول ترفده تصورات دينية 

وحدها من  يعقدية، تنكر الفاعلية لألسباب، و تعتبر أن إلارادة إلالهية ه

كما ينهل من العقل السحري الخرافي و ما تراكم فيه من ،تصنع الظواهر

ريضة من ال لدى فئات عوجد هذا التفسير تقب  و قد  أفكار ساذجة،

املجتمع، ال سيما و أن الفيروس انتشر في الصين عقب عمليات القتل 

في الصين، فسارع الكثيرون  ر املسلمون إلايغو  اوالتنكيل التي تعرض له

إلى اعتبار الفيروس جندي من جنود هللا، أرسله للصينيين انتقاما لعباده 

ثته إلى ما ب ، كما ركن الكثيرون إلى هذا التفسير، استنادار من إلايغو 

، ين، عن العادات الغذائية املقززة للصينيالكثير من املواقع والشاشات

ه إلاسال  م فيما يتعلق باألغذية املباحة وهي عادات تتعارض مع ما سن 

املحرمة، و من اللحوم على وجه التحديد،في هذا السياق برزت كثير من و 

معتبرين ذلك ألاصوات تتشفي في الصينيين وهم تحت رحمة الفيروس، 

هذا التفسير  وبهج.عقابا إلهيا على عاداتهم الغذائية غير الشرعية

بالرفض والسخرية من طرف البعض،و هو ما تنقله العبارة الالهوتي 

إذا كان الفيروس جندا "التي تداولتها بعض الصفحات، و هي الساخرة

ثم جاء الدحض سريعا . "من جنود هللا، فلماذا التصدي له بالتعقيم

لفرضية الانتقام إلالهي، حينما انتشر الوباء خارج الصين، بما في ذلك 

املناطق التي يؤمها الحجيج من ديانات مختلفة، و أصيب رجال الدين، 
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الذين من املفترض ـ حسب التفسير الالهوتي ـ أن يعصمهم إيمانهم من 

سع زحفه من مناطق الضالل إلى  املرض؟؟، فما الذي جعل الفيروس يو 

أن البالء ال يحل إال بذنب، وال يرفع إلى ":طق إلايمان؟، ألم يقولوا منا

 ."بتوبة 

في هذه اللحظة الحرجة التي يواجهها العلم، و الطب تحديدا، ينتعش 

،حيث صار كل من هب و (باملعنى العامي للجياحة)الطب البديل الجائح

دب  ينتدب نفسه لتقديم العالجات السحرية، فيصدقه الناس، و 

قبلون عليه، و مما يؤسف له أن الكثير من وسائل إلاعالم والوسائط ي

التواصلية، تساهم في نشر هذا الدجل، والاحتفاء به باستقبال صناعه 

في البالطوهات، و لعلنا هنا نذكر ما ُصِدم به العقل العلمي و الطبي 

حينما  أقبلت قناة إعالمية جزائرية تشيع عن نفسها أنها ذات مرجعية 

نية،بالترويج لهذا للفكر غير العلمي في ظرف حساس تمر  به دي

إلانسانية، و ذلك باستقبالها أحد وجوه الطب الجائح البائس،ليعرض 

،حيث أن "الشمة"على املشاهدين عالجا سخيفا، يتمثل في مادة تبغ

قالت أن الشمة يمكن استعمالها ككاشف " الخرافة"صاحبة هذا 

لحلقة الجديدة من الاستخفاف بالجهود التي للفيروس وعالج له، فبهذه ا

تؤكد هذه القناة استمرارها في خط  يبذلها العلماء في املخابر واملشافي،

نشر املواد الدجلية املستفزة للعقل العلمي، إن هذا ألامر على خطورته 

 .لم يتم التصدي له بتدخل صارم من سلطة ضبط السمعي البصري 

قني في مجال الطب، ال يمكن اعتبار ففي زمن التقدم العلمي و الت
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الانتشار الواسع لقنوات و منابر الدجل و الشعوذة و العالج بالتمائم، و 

بمواد مقززة ، مثل بول البعير، إال ردة على مكاسب العقالنية الظافرة، 

 .رغم تعثراتها من حين إلى آخر

قصة هذا العالج السخيف الذي اقترحته امرأة لم تتجرأ حتى عن 

كشف عن وجهها، يستدعي إلى ذاكرة الجزائريين قصة صاحب التيس ال

الحلوب، الذي ادعى أنه حاز على معجزة من السماء، في شكل تيس يدر 

حليبا شافيا لكل ألامراض،و فجأة سار إليه الناس يتهافتون،من كل 

أن : حدب وصوب، وصار محله مزارا لطالب الشفاء،مصدقين أوال

أنه يشفيهم من ألامراض التي يشتكون : يب، وثانياالتيس الذكر يدر  الحل

من جنس هذا التفكير أيضا نذكر متاجر بعض الرقاة التي  تحولت .منها

من العامة و من ) إلى مصحات بديلة للمستشفيات، يبتز أصحابها زبائنهم 

 .وراء جدران من التكتم و السرية( الخاصة أيضا

تجد، طالعتنا بعض املواقع في خضم البحث عن عالج فيروس كرونا املس

و وسائل إلاعالم، بعالجات سخيفة كثيرة اقترحها بعض املنتسبين إلى 

عباس الدين،فداخل هذا الخط من الدجل نقل أن رجل الدين إلايراني 

تبريزيان نصح بدهن فتحة الشرج بزيت البنفسج، من أجل القضاء على 

ة دوضع قطرة واح أن"، كما نقل عن رجل دين إيراني آخر"فيرس كورونا

. أو أكثر من زيت الحنظل ، في ألاذنين سيمنع من التقاط عدوى الفيروس

إحدى  الصحف خبرا عن امرأة تدعي أن أحد قديس ي نشرت  و في لبنان

من أحد  ترابا  املسيحية املتوفين ظهر لها في منامها،و طلب منها أن تأخذ



  2يف ضيافة املعارف، جامعة وهران" الغورا" 

 الفلسفة، العلوم الاجمتاعية والترمجة: نساق،البنيات، المناذج واملمارساتخمبر األ
 خمبر الفلسفة وتارخي الزمن احلاضر

 

 

 

- 5 - 

 

 0202جويلية 

 ألاديرة في لبنان، 
 
يه ، ثم تنقله ملستشفى رفيق الحريري يه و تصف  دير تغل

كاهن مسيحي فيروس كورونا،في ذات البلد قام ملعالجة املصابين ب

  باستئجار
 
في ألاجواء اللبنانية، لحماية اللبنانيين ق بها طائرة خاصة، حل

  .من الفيروس

كثير من البلدان إلاسالمية ادعى بعض الرقاة أن كورونا تعالج بالرقية في 

حبة البركة التي تحدث عنها النبي هي دواء ""قال أحدهم أن  الشرعية، و

للكورونا وأن كل ما في ألامر أن علينا أن نحسن تصنيعها و استثمار هذه 

، في سياق هذه التفسيرات "املادة الدوائية بأسلوب علمي تقني متطور 

املسكونة بالهاجس الديني ظهر بعضهم يدعي أن كورونا ال تصيب املسلم 

داوم على الوضوء،حيث الاستنشاق والاستنثار ُيخرج الفيروسات الذي ي

 هما عالج فعالالنقاب والوضوء املحتمل تسربها عبر ألانف، و أن 

 .لفيروس كورونا

إن مثل هذا الدجل ما كان يحظى بالتصديق لوال غياب العقل النقدي 

املحاصر من طرف بنى الفكر الغيبي التقليدي،هذا الفكر  الذي يجري 

ستثماره سياسيا و عقديا للحفاظ على مصالح رمزية و مادية، و عليه ا

يمكن القول أن التحدي ألاكبر ليس إيجاد الحل لهذه الجائحة، فالعقل 

العلمي الواثق من قناعاته املنهجية يحمل دائما في داخله إرادة تجاوز 

ات، سقطاته، و إخفاقاتها، فتاريخه يثبت أنه كثيرا ما تجاوز هذه إلاخفاق

و وجد حلوال ألزمات ظلت مستعصية، و إنما التحدي ألاكبر هو مجابهة 
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فيروس السذاجة، و الدجل الذي ينبت على جنبات الكثير من العقول، 

 .فيصبح أكثر تهديدا من الفيروسات البيولوجية الحقيقية

يجدر بالذكر هنا أن التفسير الالهوتي،والسحري للمرض ليس خصيصة 

 ربية وإلاسالمية، و إنما له حضور في كافة املجتمعات،في املجتمعات الع

نكف  على السحر والخرافة و الدجل ، و بعض التأويالت العقل املف

يفكر بنفس آلاليات واملقوالت، حيث ال  الفاسدة للنصوص الدينية،

البوذي، في ربط الهندوس ي، و اختالف بين اليهودي واملسلم واملسيحي، و 

أن  مر الذي يجعل أصحاب هذا التفكير يرونألا الوباء بغضب الرب، 

العالج الحاسم  له، هو التوبة والعودة إلى الصراط املستقيم الذي 

راح الكثير من رجال الدين  في هذا السياقرسمته شرائع كل دين، 

 ففي املجتمع اليهودي يلتمسون عالجات هذا الوباء في التراث الديني،

مة على ظهور اعتبر الوباء عال ديا تناقلت بعض املواقع أن حاخاما يهو 

السيد املسيح،و هو ألامر الذي تبناه وزير الصحة إلاسرائيلي،الذي 

ينبغي الصالة على أمل أن يأتي املسيح املنتظر قبيل عيد الفصح "قال

كما ادعى  ،"روناو رمز الخالص في الشهر القادم لينقذنا من عدوى ك

على املؤمنين اليهود ويطلب منهم  التي يوزعها" بيرة كورونا"حاخام آخر أن 

 في الصين احتساءها، تشفي من فيروس كورونا، و تشكل مناعة ضده،

نقلت صحيفة التايمز عن صحفيا صينيا، تفسيرا يعتبر الفيروس انتقاما 

الصينية القديمة  بالكت استدل عليه بعبارات من"البنجول "لحيوان

من الخنزير، الثعابين و  البرية مثل البنجول وتحذر من أكل الحيوانات 



  2يف ضيافة املعارف، جامعة وهران" الغورا" 

 الفلسفة، العلوم الاجمتاعية والترمجة: نساق،البنيات، المناذج واملمارساتخمبر األ
 خمبر الفلسفة وتارخي الزمن احلاضر

 

 

 

- 7 - 

 

 0202جويلية 

خالل هذا التفسير دعا الصينيين إلى العودة إلى تراثهم الديني القديم ، و 

 .الالتزام بمحرماته

 :في زمن الكورونا عود على بدء الاعتراض على الحجر الصحي

بعض الدول إلاسالمية من اعتراضات على إجراءات الحجر  هإن ما شهدت

ما تلك املتعلقة بغلق املساجد و أماكن العبادة، و منع  الصحي، ال سي 

أداء الصالة جماعيا، خوفا من انتقال العدوى، لهو دليل على العناد 

الذي يتميز به العقل الديني تجاه العقل العلمي، و استهتاره باملخاطر التي 

البشر، فراح بعض رجال الدين يتهمون أصحاب القرار باستعداء تواجه 

الدين،والتضييق على املؤمن في ممارسة شعائره، متناسين أن حفظ 

النفس و النسل من املقاصد الكبرى التي استهدف الدين تحقيقها، و أن 

تنزيل من عبادة هللا عبادة صحيحة ال تتحقق إال بإدراك مقاصده 

راض على الحجر الصحي لم ُيعدم سوابق في املاض ي، الدين،إن هذا الاعت

حيث ينقل دمحم أمين البزاز في كتابه تاريخ ألاوبئة و املجاعات في املغرب 

، "إلاكسير"السفير املغربي ابن عثمان في رحلته إلى إسبانيا املسماة"أن

 ، وصف الكرنتينة9771بعد وصوله إلى سبتة سنة 

Quarantaine(للغة الفرنسية، و مشتقة من عدد الكلمة منحوتة عن ا

و قد ذكروا لنا قبل أنه ال بد من " ،بقوله( Quarante joursأيام الحجر 

أن نجعل الكرنتينة و معناه ان يقيم الذي يرد عليهم في موضع معروف 

و لهم ...، و ال يدخل إليه أحدعد لذلك أربعين يوما ال يخرج منهعندهم م

يأتي إلى صاحب الكرنتينة بالطعام  في ذلك تشديد كثير حتى أن الذي



  2يف ضيافة املعارف، جامعة وهران" الغورا" 

 الفلسفة، العلوم الاجمتاعية والترمجة: نساق،البنيات، المناذج واملمارساتخمبر األ
 خمبر الفلسفة وتارخي الزمن احلاضر

 

 

 

- 8 - 

 

 0202جويلية 

بطرحه له من بعد و يحمله آلاخر و ال يتماسان، و إن ورد عليهم بكتاب  

 1"ذكروا أنه يغمسونه في الخل ، بعد أن يقبضوه منه بقصبة

سنة، تحدث املؤرخ الزياني في كتابه  91بعد ابن عثمان بحوالي 

في تونس في طريق عن التدابير الصحية التي اصطدم بها "الترجمانة"

، فذكر أن السفينة التي كانت تقله 9711عودته من رحلته الثالثة سنة 

مع عدد من الحجاج و الركاب ألاتراك و املسيحيين لم يسمح لهم بحرية 

يوما، و هنا لم 02الدخول في ميناء تونس إال بعد قضاء حجر صحي ملد 

مر به الشريعة ، فصرح مخالفا ملا تأ إلاجراءيتردد الزياني في اعتبار هذا 

و بعد يومين جاءنا إلاذن بالنزول إلى الكرنتينة الشنعا املمنوعة "قائال 

وأنزلوننا بقلعة تيكي وسط البحر " ثم زاد في موضع آخر " عرفا و شرعا

 2"بقصد بدعة الكرنتينة التي جعلوها دفعا للوباء قبح هللا مبتدعها

 أنفسهماملغاربة الذين وجدوا  يذكر البزاز أن الناصري كان من املفكرين

في النصف الثاني من القرن التاسع عشر مدعوين للبث في مشروعية 

ري فتوى تحرمها، و قال قد أصدر الناص، و الكرنتينة أو عدم مشروعيتها

، بل أنه اعتبر الحجر لحها، غير محققة،على عكس مفاسدهااأن مص

دهم ئأيضا عقا ، و إنماالناس املادية فحسبالصحي ال يهدد مصالح 

فالحاصل أن الكرنتينة اشتملت على مفاسد كل منها محقق " الدينية

                                                           
1
ـ دمحم األمين البزاز، تاريخ األوبئة و المجاعات بالمغرب،منشورات كلية اآلداب و العلوم االنسانية ،  

 .404، ص8991، 81سلسلة رسائل و أطروحات ، رقم ، )جامعة دمحم الخامس، الرباط، 
2
 ـ المرجع نفسه، الصفحة نفسها 
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فتعين القول بحرمتها ، و جلب النصوص الشاهدة لذلك من الشريعة ال 

 3"تعوز البصير

يقول الناصري معترضا على الاجرءات الصحية التي أمر بها أحمد 

وقع في كالم ":هدهر طاعون في عاملنصور السعدي ولده أبا فارس عند ظهو 

، ألاول إذنه لولده أبي  أمران يحتاجان التنبيه عليهمااملنصور رحمه هللا

ظهر بها الوباء، و لو شيئا يسيرا، و هذا فارس في الخروج من مراكش إذ 

، هو معلوم  و مصرح به في ألاحاديث، و الثاني، كما محظور في الشرع

و ( حيث ظهر الوباء)ن السوسأمره إياه أال يقرأ البطائق الواردة عليه م

إنما يتولى قراءتها كاتبه بعد أن تغمس في الخل، و هذا عمل من أعمال 

الفرنج و من يسلك سبيلهم في تحفظهم من الوباء املسمى عندهم 

 قاض ي مراكش عبد هللا، رأي الناصري هذا وجد تأييدا عند  "بالكرنتينة

و به ... ة فهو الحظرحكم الكرنتين" الذي رأى أن بن خضراء السالوي 

 4" أقول ملا فيه من الفرار من القدر و القضاء

العالم الجزائري حمدان خوجة  اعتراض في هذا السياق أيضا يذكر البزاز

ألادباء بمباحث الاحتراز من إتحاف املنصفين و " في رسالته( 9771-9112)

الفقهاء ، فقد دفعه إلى تأليفها ما رآه من نبذ بعض 9191الجزائر " الوباء

جميع ما جاء من أوروبا و لو كان فيه رقي أمتهم، و من ذلك رفضهم اتخاذ 

الحجر الصحي، و يرجع خوجة هذا املوقف إلى الجهل و التزمت، و 

                                                           
3
 .404ـ المرجع نفسه، ص 

4
 .404نفسه، ص  ـ المرجع 
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يتعرض املؤلف إلى بيان حقيقة الكرنتينة و يدعو إلى ضرورة تطبيقها في 

، 5"ي هذا املجالالعالم إلاسالمي و ال يرى مانعا في الاستعانة باألوروبيين ف

فقهاء العصر تبنوا ، فيما يخص قضية الحجر ليصل البزاز إلى أن 

الصحي، وجهات نظر متصلبة اتخذت اتجاها صريحا في معارضته، بل و 

التجأ بعضهم في إطار محاربته ، إلى استعمال سالح الفتاوي، الذي نعرف 

لب ي املتصأهميته في توجيه الرأي العام املغربي ،و قد تمكن هذا الرأ

الحفاظ على تراث السلف الصالح، من وتحت شعار الغيرة الدينية و 

، مما 6"إجهاض بعض املحاوالت التي كانت تتوخى تبني الحجر الصحي

سبق يتبين أن نفس آليات التفكير ما زالت تشتغل لدى العديد من رجال 

ها الدين في تعاطيهم مع جائحة كورونا ، و إلاجراءات الصحية التي تفرض

 . الدول مستندة إلى قرار العلماء

في سياق هذا الاعتراض يستند البعض في الاستخفاف بتحذيرات العلماء 

عن أبي هريرة أن الرسول صلى هللا "من انتشار العدوى، بحديث مروي 

يا رسول : ، فقال أعرابي"و ال همة،ال عدوى و ال صفر:قالعليه و سلم 

اله فما بال إلابل تكون في الرمل كالظباء، فيجيء البعير ألاجرب فيدخل 

املراد هو النهي  ، فالواضح هنا أنفمن أعدى ألاول؟ : فيها فيجربها؟، قل

العدوى، ألن ألامر بقضاء  تنتقل بسببعن الاعتقاد بأن بعض ألامراض 

د حديث نبوي آخر يناقض ألاول، و يقر ،بالرغم من وجو  هللا و قدره

                                                           
5
 404ـ المرجع السابق ، ص 

6
 404ـ المرجع نفسه، ص 
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، أي ال يؤتى بمريض "ال يوَرد ُممِرض على ُمصح" :وجود العدوى،و نصه

  .على صحيح سليم ، مخافة أن يعديه

يجدر بالذكر هنا أن العديد من الدول عرفت احتجاجات و اعتراضات 

على الحجر الصحي، حيث نقلت وسائل إلاعالم خروج املواطنيين في 

املغرب و تونس و الجزائر و غيرها، و لم تغب الشعارات الدينية  مصر و

 .عن هذه الاحتجاجات

 :الوباء في الرؤية ألاشعرية للعالم

في مجتمعاتنا العربية إلاسالم لم يكن الاستخفاف بدور الطبيعة في  

إحداث ظواهرها  حكرا على العقل العامي، املسلم بالصدفة و 

العلم ")العاملة"لدى الكثير من العقول  العشوائية، بل هو حاضر حتى

،و النموذج ألابرز هنا هو (هنا باملعنى الشائع في ثقافتنا عن علماء الدين

حجة إلاسالم أبو حامد الغزالي، الذي ال يمكن اعتبار أراؤه و مواقفه 

، من "أفعال الطبيعة، و أفعال إلانسان"الكالمية املعروفة حول مسألة 

دية و مناهضة للعقل العلمي الوضعي الذي ينتصر زاوية ما ، إال معا

للسبب ألارض ي القابل لالختبار والقياس، في مقابل العلة الفوقية 

املفارقة التي تتمركز حولها الرؤية ألاشعرية للعالم،التي صدرت عنها كل 

 . ، و أفكاره"حجة إلاسالم"آراء 

أبرز ممثل  نقتصر هنا على الاستشهاد بما ورد عند الغزالي باعتباره

إلى جعل الوجود إلالهي  "تنتهيهذه الرؤية  للرؤية ألاشعرية للعالم،

وجودا مطلقا و مهيمنا ال وجود إال في ظله ، و من السهل بعد ذلك أن 
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يلقى العالم كله في هوة العدم ألازلي، و أن يكون وجوده مجرد مظهر و 

" حجة إلاسالم"بحيث ذه ،7"تجل  للوجود إلالهي، ال يعني ثنائية أو كثرة

في سياق تأكيد الفاعلية املطلقة هلل، إلى نفي أي فاعلية أخرى غيره، 

و هو ما ) فكان من تبعات هذه الرؤية، إنكار السببية في عالم الطبيعة

، و على مستوى الفعل (عرف بفكرة  إنكار الطبائع ، و مبدأ التجويز

الجهمية القائلة بنفي إلانساني إنتهت الرؤية ألاشعرية إلى حل تلفيقي بين 

الحرية، و املعتزلة القائلة بها، فكانت نظرية الكسب التي هي أقرب للجبر 

 .منها إلى الحرية

ي ف "إن ما عرف عند ألاشاعرة بمبدأ التجويز، يأتي في سياق طريقتهم

ذلك أنهم يقولون ... بالتالي على وجود هللاالاستدالل على حدوث العالم،  و 

ت التي في العالم جائز في العقل أن تكون على ما هي إن جميع املوجودا

عليه و على عكس ما هي عليه ، فجائز  في العقل أن تحرق النار و أال 

تحرق ، أن يكون لإلنسان رأس واحد أو رأسان ، أن تشرق الشمس من 

املشرق أو من املغرب إلخ، و لكن بما أن املوجودات قد وجدت على صفة 

ون هناك مخصص جعلها على هذه الصورة دون مخصوصة فال بد أن يك

، ألامر الذي يقود إلى رفض أي عالقة ضرورية بينية داخل ظواهر 8"تلك 

 .الطبيعة، كل ما هنالك هو ضرورة رأسية من السماء إلى ألارض

                                                           
7
، 3ـ نصر حامد أبو زيد، الخطاب و التأويل،المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، ط 

 .33، ص1001
8
،  898994مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،ط ـ دمحم عابد الجابري ، ابن رشد سيرة و فكر، 

 .814ص 
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ل عالقول بف "في تفادي لطبائعألاشاعرة لنكار يجد ابن رشد تعليال ل 

تعالى في املوجودات التي هاهنا، كما ركب القوى الطبيعية التي ركبها هللا 

فيها النفوس وغير ذلك من ألاسباب املؤثرة ، فهربوا من القول باألسباب 

أن  اخافو لقد ....لئال يدخل عليهم القول بأنا هاهنا أسبابا فاعلة غير هللا

، أن يكون العالم صادرا عن ، من القول باألسباب الطبيعيةيدخل عليهم

و أنه ال ش يء أدل على علموا أن الطبيعة مصنوعة، ، و لوسبب طبيعي

الصانع من موجود بهذه الصفة في إلاحكام، لعلموا أن القائل بنفي 

الطبيعة قد أسقط جزءا عظيما من موجودات الاستدالل على وجود 

الصانع العالم ، بجحده جزءا من موجودات هللا ، ذلك أن من جحد 

د فعال من أفعال الخالق جنسا من املخلوقات املوجود، فقد جح

 .9"سبحانه، و يقرب هذا ممن جحد صفة من صفاته

تحقيقا لهذا الغرض العقدي ذهب الغزالي إلى إنكار فكرة السببية،و بيان 

الاقتران بين ما يعتقد "طابعها الظني و جوهرها السيكولوجي، حيث يقول 

با، ليس ضروريا عندنا، ب ل كل في العادة سببا، وبين ما يعتقد مسبَّ

شيئين، ليس هذا ذك،و ال ذاك هذا، و ال إثبات أحدهما، متضمنا 

لثبات آلاخر، و ال نفيه متضمنا لنفي آلاخر ، فليس من ضرورة وجود 

أحدهما، وجود آلاخر، و ال من ضرورة أحدهما، عدم آلاخر، مثل الري  

 والشرب، والشبع و ألاكل، والاحتراق و لقاء النار، والنور وطلوع الشمس،

                                                           
9
، مركز (مع مقدمة تحليلية لـ دمحم عابد الجابري)ـ ابن رشد، الكشف عن مناهج األدلة في عقائد الملة، 

 .840،ص 8994، 8دراسات الوحدة العربية، بيروت،ط
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واملوت وجز  الرقبة، والشفاء وشرب الدواء، وإسهال البطن واستعمال 

ْسِهل،وهلم جرا،إلى كل املشاهدات،من املقترنات في الطب والنجوم 
ُ
امل

فإن اقترانها ملا سبق من تقدير هللا سبحانه، ....والصناعات و الحرف

في بخلقها على التساوق ال لكونه ضروريا في نفسه، غير قابل للفوت، بل 

املقدور خلق الشبع دون ألاكل، وخلق املوت دون جز الرقبة، و إدامة 

 .10"الحياة مع جز الرقبة، و هلم جر إلى جميع املقترنات

إن مثل هذا املوقف الذي يتعارض بشكل صريح مع التفكير العلمي 

الوضعي، لو ش يء له أن ُيقرأ و ُيعتقد، في الزمن الراهن، ضمن مساحات 

ه، فإنه سيقود إلى السخرية و إزدراء كل جهد يبذل في أكبر مما هو علي

سبيل التحكم في الظواهر، برفع أسبابها ،أو توفيرها، حسب الحاجة، 

لتصبح ضمن هذا املنظور جهود ألاطباء لتحديد طبيعة الفيروسات، 

ا لإلرادة إلالهية  .وإنتاج عالجاتها تحدي 

هذه الجائحة، هو أن  لسان حال الغزالي، والغزاليين اليوم، ونحن أمام

املرض واملوت، ليس من فعل الفيروس، بوصفه كائنا حيا، له قدرة 

العبث بالخاليا، و إنما هو فعل إلهي، و بالتالي ال داعي  إلى انتظار زوال 

يدعي "املرض، بمجرد القضاء على الفيروس،يقول الغزالي

عل ، أن فاعل الاحتراق، هو النار فقط، و هو فا(الفالسفة)الخصم

بالطبع ال باالختيار، فال يمكنه الكف عما هو في طبعه، بعد مالقاة ملحل 

                                                           
10

،  8944، 4سليمان دنيا،دار المعارف بمصر، القاهرة،ط: ـ أبو حامد الغزالي، تهافت الفالسفة،تح 

 .139ص 
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فاعل الاحتراق، بخلق السواد في : و هذا مما ننكره، بل نقول ...قابل فيه

القطن، والتفرق في أجزائه، وجعله ُحراقا، أو رمادا، هو هللا تعالى، إما 

 .11"اد فال فعل لهابواسطة املالئكة، أو بغير وساطة، فأما النار وهي جم

يستميت الغزالي في إنكار السببية في ظواهر الطبيعة إلى حد الطعن في 

حجية املشاهدات الحسية على صدق ألافكار، و هذا املوقف ال يمكن 

نعته إال بالتعنت والسفسطة،والتعصب للرأي، حيث أنه ما لم يحتكم 

بينهما الخصمان إلى كلمة فصل تقع خارج عقولهما، يصبح الجدل 

أما إنكار وجود ألاسباب الفاعلة التي تشاهد في " يقول ابن رشد عقيما،

املحسوسات فقول سفسطائي، و املتكلم بذلك إما جاحد بلسانه ملا في 

جنانه، و إما منقاد لشبهة سفسطائية عرضت له في ذلك، و من ينفي 

في ، و يقول "12"ذلك فليس يقدر أن يعترف أن كل فعل ال بد له من فاعل

أن الكثير من ألاصول التي بنيت عليها ألاشعرية معارفها هي " موضع آخر

مثل ثبوت ألاعراض، و : سوفسطائية ، فإنها تجحد كثيرا من الضروريات 

تأثير ألاشياء بعضها في بعض، و وجود ألاسباب الضرورية للمسببات ، و 

 13"الصور الجوهرية و الوسائط

يديولوجي في خطاب الغزالي يكشف الجابري عن طغيان البعد إلا 

الغزالي يفتقد إلى الفضيلة العلمية، من حيث أن ال "الكالمي، قائال 
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 .140 ـ المرجع نفسه،  ص 
12

، مركز دراسات ( انتصارا للروح العلمية و تأسيسا ألخالقيات الحوار)ـ ابن رشد، تهافت التهافت 
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يتعامل مع العلم من أجل العلم ذاته بل هو يسخره ألغراض تقع خارج 

الذي صرح فيه أن غرضه هو " تهافت الفالسفة"العلم كما فعل في كتابه

،إن هذا 14"نتائجهاالتشويش على الفالسفة والتشكيك في أصولهم و 

السلوك من الغزالي يعتبر في منظور ابن رشد  مجانبا لألخالقيات 

هذه هفوة من هفوات "املفترضة في الباحث عن الحقيقة،إذ يقول 

العالم بما هو عالم، إنما قصده طلب الحق،ال إيقاع العالم، فإن 

 .15"الشكوك وتحيير العقول 

لذي يجعلنا نقول أن للمادة لنتابع الغزالي،و هو  يتساءل عن الدليل ا

فما الدليل ":يقول : طبيعة فاعلة، لها قدرة التأثير في مادة أخرى غيرها

الفاعل؟ و ليس لهم دليل، إال مشاهدة حصول الاحتراق  أن النار هيعلى 

و ال تدل على  ،و املشاهدة تدل على الحصول عندهامنذ مالقاة النار، 

إذ ال خالف أن إنسالك الروح و  ، و أنه ال علة له سواها،الحصول بها

ن الطبائع القوى املدركة واملحركة في نطفة الحيوانات، ليس يتولد ع

، و ال أن ألاب فاعل املحصورة في الحرارة والبرودة، والرطوبة و اليبوسة

سمعه، م، وال هو فاعل حياته، وبصره و ابنه، بإيداع النطفة في الرح

، و لم يقل أحد إنها م أنها موجودة عنههي فيه، و معلو وسائر املعاني التي 

ير واسطة، وإما بواسطة ، إما بغا من جهة ألاول موجود به، بل وجوده
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، و نحن نقرأ هذا النص في اللحظة 16"، املوكلين بهذه الحادثةاملالئكة

الحرجة للبشرية لنا أن نتصور ردة فعل املرابطين في املخابر و خطوط 

التماس مع الوباء، و هم يبحثون عن عالج ملاليين البشر الذين يتهددهم 

هذا الفيروس القاتل، بما فيهم من يعتنقون هذا الرأي املستخف 

ا املزدري لجهودهم، و لنا أيضا أن نتخو 
 
يل ردة فعل أولئك العلماء مل

يعرفون أنهم محل تكفير وطرد من الرحمة إلالهية من طرف سدنة هذا 

للظاهرة "الفكر و أتباعهم، بسبب عقيدتهم العلمية،التي مضمونها أن

، و بالتالي ال خالص "الطبيعية التي يدرسونها، أسبابا وضعية من جنسها

 في القبض عليها والتحكم فيها، إذا
 
ة إلاسالم"كان هذا موقف   إال " حج 

من مسألة عالقة  املرض بأسبابه، فكيف لنا أن نلوم اليوم الكثيرين 

ممن يستخفون بالوباء الذي يواصل حصد ألارواح، و في أحسن ألاحوال 

يكتفون بالدعاء و التضرع إلى هللا من اجل تنزيل الشفاء ، دون الالتزام 

 .ها املجالس و الهيئات العلمية الطبيةبتوصيات و تدابير الوقاية التي تقر 

إن هذه آلاراء الكالمية املناهضة للعقل الفلسفي والعلمي الذي كان 

حاسما في انتقال أوروبا من حقبة التفكير الديني املثقل بالسحر 

والخرافة إلى الحداثة الظافرة في عدة مجاالت، ساهمت و تساهم 

خفة بالعلم، واملزدرية لقدرة بطريقة أو بأخرى في إشاعة املواقف املست

إلانسان على التحكم في ظواهر الطبيعة، فكانت النتيجة ما نشهده في 

مجتمعاتنا، من استهتار بتدابير الوقاية املوص ى بها من طرف الهيئات 
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العلمية الطبية،إن تجاوز هذه الوضعية ال يتم إلى بإعادة تمكين وتوطين 

الاجتماعية،و ذلك بإعادة الاعتبار الفكر والثقافة العلمية في ألاوساط 

للنصوص املؤسسة للفكر العلمي، و قطع الطريق أم النصوص املجافية 

لسفة ابن رشد تمثل النص ألاقوى للفكر العلمي إلايجابي، و لعل ف

 .ألاجدر على مجابهة هذا الاستهتار الذي يبديه الناس تجاه هذا الوباءو 

 

 :رو السببيةضد منك إبن رشد منتصرا للعقل الوضعي

، لم يكن وفيا "إلجام العوام في علم الكالم"يرى ابن رشد أن صاحب 

ملنهجه الوقائي في حماية العوام من املضاعفات السلبية لبعض العقائد 

الكالمية، على العكس من الهدف املعلن في عنوان السالف ذكره، وقع 

، حينما جعل هدفه ألاسمى في إعادة بناء  العقيدة هو الغزالي في املطب 

استتباع الرعية للراعي، فقاده هذا الهدف إلايديولوجي إلى بث آراء تعود 

عليهم املجتمع بالوبال و الفرقة والشنآن ،فكان هذا الصنيع ضارا بالدين 

علم الكالم قد ارتكب أخطاء جسيمة في "و العلم معا، يقول ابن رشد 

على مستوى و  لها أذى شديدا على مستوى الفكرحق الشريعة، و سبب 

و إذا كانت الفلسفة ـ متمثلة في البرهان ـ هي الكفيلة بحل ...التأويل كذلك

كل املشكالت وألاخطاء،التي تسبب فيها املتكلمون فآذوا بها الشريعة 

الغراء،وسبب للناس الارتباك والاضطراب، فما ذلك إال ألنها ألاخت 

بطريقة تمثيلية ، يتحدث ابن رشد في هذا املقام 17"الرضيعة للشريعة
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( خاصة و أنا بعضها فاسد)عن املهالك التي يجرها إفشاء التأويالت

للجمهور، فربط بين فيلسوف قرطبة بين حفظ النفس من التأويالت 

مثال مقصد هؤالء مع مقصد "الفاسدة، و حفظ الصحة، يقول 

الشارع، مثال من قصد طبيب ماهر قصد إلى حفظ صحة جميع الناس 

اض عنهم ، بأن وضع لهم أقاويل مشتركة التصديق في وجوب و إزالة ألامر 

استعمال ألاشياء التي تحفظ صحتهم و تزيل أمراضهم و تجنب 

أضدادها، إذ لم يمكنه أن فيهم أن يصيرهم جميعهم أطباء ، ألن الذي 

يعلم ألاشياء الحافظة للصحة و املزيلة للمرض بالطرق البرهانية هو 

ناس و قال لهم إن هذه الطرق التي وضعها فتصدى هذا إلى ال. الطبيب

لكم هذا الطبيب ليست بحق، وشرع في إبطالها حتى بطلت عندهم، أو 

إن لها تأويالت ، فلم يفهموها و ال وقع لهم من ِقبلها تصديق في : قال

ترى الناس الذين حالهم هذه الحال يفعلون شيئا من ألاشياء 
َ
العمل ، أف

 18"لة املرض؟؟النافعة في حفظ الصحة و إزا

إن الطابع التوكيدي للعلم والروح العلمية في الفلسفة الرشدية يكاد 

يكون محل إتفاق بين أغلب قرائها من العرب و غير العرب،حتى أننا 

نستطيع القول أن رشد يمتلك آلان راهنية قوية في مواجهة الردة على 

الفضاءات العلم التي نشهدها عبر كثير من املنابر و الوسائط و 

الاجتماعية الواقعية و الافتراضية، من املفكرين الذي أكدوا صالحية 

املتن الرشدي لتوطين و استنبات الفكر والثقافة العلمية، دمحم عابد 

                                                           
18

 .810ـ ابن رشد ، فصل المقال،ص  



  2يف ضيافة املعارف، جامعة وهران" الغورا" 

 الفلسفة، العلوم الاجمتاعية والترمجة: نساق،البنيات، المناذج واملمارساتخمبر األ
 خمبر الفلسفة وتارخي الزمن احلاضر

 

 

 

- 20 - 

 

 0202جويلية 

الجابري ، الذي عكف على قراءة نصوص ابن رشد قراءة معاصرة، و قد 

لي في املوجه أساسا لتفكيك أطروحات الغزا" تهافت التهافت"وضع لكتاب

 
 
استعداء العلم الطبيعي و رفض مبدأ السببية، عنوانا رديفا دالا

ن في "انتصارا للروح العلمية، و تأسيسا ألخالقيات الحوار"هو ، بي 

مقدمته التحليلية أن ألاطروحة الرشدية في السببية تتأسس ضد 

مشروع تقويض العلم  الذي نهض ألجله الغزالي، كما نذكر أيضا املفكر 

من  الاستفادةيجب علينا في حياتنا املعاصرة " لعراقي الذي قالعاطف ا

دعوة ابن رشد النقدية العلمية الفلسفية، لقد دعانا إليها و كأنه كان 

يكشف ما سيحدث بعده بعدة قرون، كأنه كان يتوقع ما سيجيء عند 

 .19"أناس من أشباه املثقفين و من املتخلفين عقليا حين يهاجمون العلم

ليات الاستداللية املنطقية، والقضائية التي أتقن ابن رشد وفاءا لآل

صناعتها و ممارستها، وجدناها يعكف في كتب كثيرة على تفكيك 

ألاطروحة ألاشعرية في مناهضتها و إنكارها للطبائع،و قولها بالتجويز، 

رشد أن إنكار  ابنيرى  ليصل إلى أن إنكار السببية هو جحود للخالق،

ألاشاعرة زعموا أن " للصانع ، يقول ابن رشد أن  ألاسباب هو جحود

داللة املوجودات على هللا تبارك و تعالى ، ليس من أجل حكمة فيها 

تقتض ي العناية، و لكن من ِقبل الجواز، أي من قبل ما يظهر في جميع 

ثم ....  املوجودات أنه جائز في العقل أن يكون بهذه الصفة و بضدها

                                                           
19

رشد فيلسوفا عربيا بروح غربية،المجلس األعلى للثقافة،القاهرة ، ط  ـ عاطف العراقي، ابن 

 .4، ص 1001



  2يف ضيافة املعارف، جامعة وهران" الغورا" 

 الفلسفة، العلوم الاجمتاعية والترمجة: نساق،البنيات، المناذج واملمارساتخمبر األ
 خمبر الفلسفة وتارخي الزمن احلاضر

 

 

 

- 21 - 

 

 0202جويلية 

از على السواء، فليس هاهنا حكمة، و ال توجد إن كان هذا الجو  "يقول 

وبالجملة فكما أن ....  هاهنا موافقة أصال بين إلانسان و بين أجزاء العالم

مترتبة على ألاسباب في ألامور الصناعية، أو لم  املسبباتمن أنكر وجود 

مه، فليس عنده علم بالصناعة ال بالصانع، كذلك من جحد يدركها فهْ 

ببات على ألاسباب في هذا العالم ، فقد جحد الصانع وجود ترتيب املس

 .20" الحكيم 

إن ما انتهى إليه الغزالي في سبيل تأكيد الفاعلية هلل وحده، ينقلبا دليال 

القول بالجواز هو "ضد هدفه ألاسمى، في هذا الصدد يقول ابن رشد أن

، مع أنه  ينفي هأقرب أن يدل على نفي الصانع من أن يدل على وجود

أن هاهنا أوساطا بين املبادئ   حكمة عنه، هو أنه متى لم يعقلال

الغايات في املصنوعات ، ترتب عليها وجود الغايات ، لم يكن هاهنا نظام و 

و ال ترتيب، و إذا لم يكن هاهنا نظام و ال ترتيب ، لم يكن هاهنا داللة 

و بناء  على أن لهذه املوجودات فاعال مريدا عاملا، ألن الترتيب و النظام

املسببات على ألاسباب  هو الذي يدل على أنها صدرت عن علم و حكمة، 

يكون عن فاعل غير  أما وجود الجائز على أحد الجائزين ، فيمكن أن

ي حكيم عن الاتفاق عنه، مثل أن يقع حجر على ألارض عن الثقل الذ

أو على فيه، فيسقط من جهة منه دون جهة، أو على موضع دون موضع،
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إما إبطال وجود : هذا القول يلزم عنه ضرورة"دون وضع، فإذن وضع 

 .21"الفاعل على إلاطالق، و إما إبطال وجود فاعل حكيم عالم 

ا الصريح تجاه آلاراء الكالمية إن الحاجة اليوم ماسة إلى  تحديد موقفن

العقدية املناهضة للعلم ،التي يستمر َحَملتها في تأطير تصورات الناس، و 

طرق رؤيتهم لذواتهم و للعالم، و تفصيل طرق و آليات التعامل و تحديد 

مع التحديات التي تواجههم في صحتهم و حياتهم، إن املساءلة النقدية 

البسيطة ملثل هذه آلاراء تكشف أنه تشكل خطرا كبيرا على مستقبل 

من احتقار لإلرادة إلانسانية،  البشر في هذه الجغرافيا، نظرا ملا تحمله

ها في الوقوف على ألاسباب القابلة للتملك، في دراسة الظواهر،إن أهليتو 

برامجنا التعليمية ووسائل إعالمنا مدعوة اليوم إلى الكشف عن الراهنية 

ل على مشاركته  التي تمتلكها الثقافة العلمية في تكوين وعي املواطن املعو 

جابهة في توفير شروط العيش املشترك آلامن، و السكينة العمومية، و م

ب عبر مثل هذه املتون الكالمية كل أشكال التهور و الاستهتار التي تتسر 

العقدية التي نشأت في زمنها، مستجيبة لتحديات تكون آلان قد زالت، أو  و 

ل املتن الرشدي في مسعى توطين وبث الثقافة 
 
خفتت أهميتها، يشك

برى، في العلمية القاعدية مالذا حتميا ، فهو يمتلك اليوم راهنية ك

من رفع "التأكيد أن لكل ظاهرة سبب يجب تعقبه و القبض عليه، و أن 
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باب ال تكون على التمام إال املسبَّ ب ةأن املعرف و.....ألاسباب فقد رفع العقل

 22"أسبابها ، فرفع هذه ألاشياء هو مبطل للعلم و رافع له  ةبمعرف
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