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منارات الطريق
عىل إحدى طاوالت الصالة االجتامعية ،التقى األصدقاء الثالثة راشد ومايكل وراجيف،
وطلب كل منهم مرشوبه املفضل ،ثم حتدث راجيف:

لقد توقفنا يف اللقاء املايض عند احلديث عن الصفات التي ينبغي أن يتصف هبا اإلله احلق،
وكيفية معرفة الدين احلق من غريه.

راشد :منذ آالف السنني تتصارع العقائد والتصورات واألفكار ،وال زالت تتصارع حتى يومنا
هذا ،بصورة مبارشة أو غري مبارشة ،وهذا يعني أن العقل البرشي مل يصل يف العلم الفكري إىل
تقدم وقفزات كبرية توازي العلم املادي ،وهذا ألن وجودنا اإلنساين األسايس مل يتبدل ،وكذلك
أيضا ،فاإلنسان يبحث دو ًما عن
القضايا اإلنسانية الكربى التي تشغل تفكري اإلنسان مل تتبدل ً
يقرب إلدراكه
تفسري شامل للوجود ،يتعامل عىل أساسه مع هذا الوجود ..يبحث عن تفسري ّ
طبيعة احلقائق الكربى التي يتعامل معها ،وطبيعة العالقات واالرتباطات بني هذه احلقائق،
أناسا خملوقني ،أي كائنات تتحدد عالقتها مع اهلل ومع اآلخرين ،هو نفسه ما كان
فام جيعلنا ً
أيام القدامى ،لذلك نستطيع االستفادة من أسالفنا يف هذه القضايا مثلام نستطيع االستفادة من
املعارصين ،فاملوضوعات التي نوقشت هي نفسها املوضوعات املطروحة ،وهي املوضوعات
املتعلقة بالكون واحلياة واإلنسان ،وإذا كان البرش اتفقوا عىل كثري من حقائق العلم املادي فإهنم
مل يتفقوا عىل معظم احلقائق املتعلقة بموضوعات التصورات واملفاهيم الفكرية ،وهذا وضع لن
ينتهي إال بنهاية اإلنسان.
مايكل :إذن نستطيع القول :إننا ال يمكننا الوصول إىل احلقيقة يف مثل هذه املوضوعات.
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مايكل :دعني أقرر حقيقة وأطرح تساؤلاً  :لقد حقق العلم املادي قفزات هائلة يف خمتلف
فروعه ،فالطب اليوم متقدم بمئات املرات عن الطب قبل قرنني ،وتكنولوجيا االتصاالت
حققت قفزات هائلة ،وعرفنا حقائق مادية كثرية عن علم الكيمياء ،..ويتم تطوير املناهج التي
تدرس هذه العلوم برسعة كبرية حتى تواكب االخرتاعات واالكتشافات اجلديدة ،وال نجد
يف العلم املادي َمن يقول اليوم من علامء املادة أن األرض ليست كروية مثلاً  ،يف حني أن العلم
الفكري ال زال يناقش القضايا التي كان يناقشها منذ آالف السنني حول :وجود اهلل سبحانه
وتعاىل ،وصحة األديان ،واألنظمة األصلح حلياة اإلنسان ،ومعاين العدل ..وغريها من املفاهيم
أيضا؟!
والتصورات ،فإذا قلنا إن العلم يتطور ويتقدم ،فلامذا ال يمكن القول إن الدين يتطور ً
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راشد :من قال ذلك؟ وإال فام فائدة احلوار؟! أعتقد أننا نستطيع ذلك عرب النقاش الفكري
الراقي ،مع أمهية التجرد للوصول للحق وترك اهلوى والتعصب ،من يريد أن يصل للحقيقة
بصدق وإخالص ويسلك الطريق املؤدي إليها سيهديه اهلل سبحانه وتعاىل ،والدليل عىل ذلك
أنه رغم وجود هذه التناقضات فقد حتقق تقدم يف هذه املفاهيم والتصورات يف فرتات خمتلفة
من التاريخ عىل يد أنبياء أو مصلحني أو مفكرين ،بل أحيانًا من خالل دول ،ولكن املقصود
أن احلرية والتناقض سمة مصاحبة للقضايا الفكرية أو اإلنسانية ،وهي مشكلة قديمة وحديثة.
األوىل :أن التقدم يف العلم املادي ال يعني بالرضورة التقدم يف الفكر والتصورات واملفاهيم،
إذ ال رابط بني املوضوعني ،والدليل عىل ذلك تقارب التقدم املادي األمريكي والياباين مثلاً مع
اختالفاهتام اجلذرية يف التصورات واملفاهيم والفكر اإلنساين والديني ،وهذا يعني أن تقدم بعض
املجتمعات البرشية يف العلوم املادية ال يعني بالرضورة تقدمها يف العلوم الفكرية.

والثانية :أن احلقيقة ال تكتسب صحتها وقوهتا من تأييد مجاعة الناس أو رفضهم؛ ألن
كثريا ما يقع عىل الباطل؛ بل وقد سجل التاريخ البرشي اجتامع كثري من الناس
االجتامع البرشي ً
عىل تصورات خاطئة أو أفعال غري أخالقية أو حتى جرائم شنعاء.

راجيف :أوافقك عىل ذلك ،ولكن أرى أننا من جذور ثقافية خمتلفة ،وكذلك كل منا حيمل
عقائد وتصورات متباينة ،لذا ال بد أن نتفق أولاً عىل األسس أو احلجج التي هبا نستدل عىل
صحة حقيقة ما أو عدم صحتها.

مايكل :أرى أنه ال سبيل إىل ذلك إال من خالل طريقني :العقل ،أو العلم ..هذا ما نتفق عليه
مجي ًعا.
راشد :أوافقك من حيث املبدأ ،ولكن أي عقل تقصد؟ فإن عقيل غري عقلك ،وكذلك أي علم،
هل تقصد العلم التجريبي فقط؟

مايكل :أقصد بالعقل البدهيات العقلية التي ال خيتلف عليها اثنان ،أو الرباهني العقلية التي
نتفق عليها ،وأظن أننا ال نختلف عىل قبول احلقائق العلمية التي ثبتت علم ًّيا ،وهذا طب ًعا خالف
الفرضيات العلمية أو النظريات أو التجارب التي مل تصل إىل حد احلقائق ..أال تتفق معي عىل
ذلك؟
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ولكن دعني ألفت النظر إىل نقطتني مهمتني هبذا اخلصوص ،ومها:
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أيضا إىل حجة أخرى ال تقل أمهية عن هاتني احلجتني ،وهي
راشد :أتفق معك ،ولكني أشري ً
حجة الفطرة ،كام أين أشري إىل نقطة مهمة أخرى يف حجية العقل والعلم ،وهي أن هناك فر ًقا بني
ما يقطع العقل بخطئه أو استحالته وما يصعب عىل العقل تصوره أو إدراكه.
راجيف :ما الذي تعنيه بحجة الفطرة؟

مايكل :تقصد الغريزة املوجودة يف البرش واحليوانات؟

راشد :الغرائز موجودة يف اإلنسان واحليوان ،وهي عبارة عن خصائص داخلية هتدهيا يف حياهتا،
كغريزة االفرتاس يف الوحوش ،ال أحد يغرز يف الوحوش امليل والرغبة يف االفرتاس ،أو االهتداء
إىل املوطن األصيل يف بعض الطيور واألسامك املهاجرة ،وغريزة األمومة يف األنثى ،وصاحب
الغريزة قد يعيها ولكنه ال ينتبه إىل رس علمه بغريزته.

أيضا أمور أصيلة فيه وليست
أما الفطرة واألمور الفطرية فإهنا توجد يف اإلنسان فقط ،وهي ً
مكتسبة من اخلارج ،وهو يعرفها ويدركها ،ولكن الفرق بني الفطرة والغريزة ،أن الغريزة تكون
يف األمور املادية ،بينام الفطرة تتعلق باألمور اإلنسانية ،مثل :حب املعرفة ،وطلب احلقيقة،
والرغبة يف االبتكار واإلبداع ،وامليل إىل اخلري والفضيلة ،وامليل إىل اجلامل ..فاإلنسان يرغب
هذه األمور ويطلبها وينجذب إليها من غري أي تدخل من بيئته املحيطة به ومن غري أن يكتسبها
من تربية أو تنشئة اجتامعية ،فاألمور الفطرية مزروعة يف اإلنسان وتنبع من ذاته ،مثلها مثل
الغرائز احليوانية ،ولكنها خاصة باألمور اإلنسانية املعنوية ،وهذه الفطرة يف اإلنسان هي التي
جتعل البرش يقبلون الطيب وينفرون من القبيح ،فال جتد يف البرش سليم الفطرة من ينفر مثلاً من
رائحة طيبة ومنظر بديع وينجذب إىل رائحة خبيثة ومنظر بشع.
راجيف :ولكن كيف نحدد هذه األمور الفطرية ،بحيث نحكم عىل هذا األمر أنه فطري أو غري
فطري؟

راشد :األمور الفطرية عند اإلنسان تتصف بأوصاف عدة ،أمهها أهنا:
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راشد :أعني :الشعور أو امليل الداخيل لإلنسان األَ َّويل الذي يشرتك فيه مجيع البرش ،فهناك طبائع
وخصائص مودعة يف املوجودات ،سواء اجلامد أو النبات أو احليوان أو اإلنسان ،فمثلاً  :نقول
إن يف املاء خصيصة الغليان عند مئة درجة ،أو جسم اإلنسان تلزمه أن تكون درجة حرارته بني
 42 – 34درجة مئوية ليبقى عىل قيد احلياة ،وهذه أمور موجودة يف هذه املوجودات تكوينًا دون
أن يكون هلا دور يف ذلك.
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• شاملة وعامة جلميع األفراد.

• ممتدة زمانًا ،فال يمكن هلا أن تقتيض شي ًئا يف زمان وتقتيض شيئا آخر يف زمان آخر.

• تأيت من باطن اإلنسان وذاته وال تأيت من تعليم واكتساب ،وإن كان التعليم قد يقوهيا
وينميها.

مايكل :أرى أننا متفقون عىل ما طرح ،ولكني بسبب هذه النقطة األخرية متشكك بعض
اليشء أن تكون الفطرة أحد وسائل االستدالل يف موضوعنا.

راجيف :يمكن مناقشة املسألة املتوقفة عىل موضوع الفطرة حينها ،فإن قبلناها مجي ًعا اتفقنا عليها
وإن مل نقبلها بحثنا عن حجة أخرى.

راشد :باملناسبة ،أود التنبيه بعد اتفاقنا عىل هذه الوسائل لالستدالل أنه قد يظن بعض من ال
يعرف اإلسالم أن اتفاقنا عىل هذه الوسائل ال يتفق مع دين اإلسالم ،وهذا خطأ.

مايكل :ما أعرفه أن الدين قائم عىل اإليامن بنص مقدس ،والتسليم بصحة قضاياه تسليماً ال
يقبل النقاش أو الرتدد ،وهلذا حدثت معارك كبرية يف تاريخ أوروبا بعد االكتشافات العلمية،
حيث كانت الكنيسة حتارب هذه االكتشافات وتناهض التفكري العقيل املنفصل عن الكتاب
املقدس.

راشد :كالمك صحيح مع بعض التحفظ ،ولكنه ال ينطبق عىل اإلسالم ،فصحيح أن الدين
يقوم عىل اإليامن بنص مقدس ،والتسليم بصحة قضاياه تسليماً مطل ًقا ،ولكن اإلسالم جعل
العقل والتفكر والعلم املنبثق عن التأمل والنظر والتجربة يف األنفس واآلفاق ..طريق اإليامن
باهلل سبحانه وتعاىل وبالقرآن كتاب املسلمني املقدس وبالرسول ..ومل يشهد تاريخ اإلسالم هذا
التناقض والرصاع الذي تتحدث عنه بني الدين والعلم أو العقل.
راجيف :مدهش جدًّ ا أن حيض كتابكم املقدس عىل احرتام العقل والتفكر والعلم!
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• ال ختضع لتأثري العوامل املحيطة ،ولكنها قد تتأثر يف ظروف ما ببعض العوامل ،فاألمور
الفطرية قد يتغري نقاؤها وتفسد طبيعتها شأهنا يف ذلك شأن حواس اإلنسان من سمع وبرص
وتذوق إذا أصيب بمرض ،ولكنها عمو ًما ال تنمحي ،بل قد تضعف أو ختبو دون أن تُلغى أو
تُزال من األساس.
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مايكل :أرى مسؤويل الصالة يشريون إلينا أن وقت إغالقها قد اقرتب ،لنقف عند هذه النقطة
ونكمل غدً ا.

راجيف :أنا مشغول غدً ا ،يكون من دواعي رسوري أن تقبال دعويت لكام لرحلة عىل ضفاف
هنر السني بعد غد.
مايكل وراشد :رائع ،بكل رسور.
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