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 سامح مصطفى - مصر

ٍد  إَِلى اإِلْنَساِنيَّة ِمْن َنَماِذِج إِْحَساِن ُمَحمَّ

ْنَيِويَّة ِة َوالُعُلوِم الدُّ يِنيَّ َعْقُد الُمَصاَلَحِة َبْيَن الَمْعِرَفِة الدِّ

البدء جنبا  الدينية والدنيوية ف  العلوم 
إىل جنب

الباري ، منذ ما  برأها  اإلنسانية منذ 
يزيد على الستة آالف عام، وهي ماضية 
َعلُّم والتـَّرَقِّي. وكما  ُقدما يف سبيلها حنو التـَ
هي حال الوليد الرضيع، ال يناسبه سوى 
األم، كذلك  لنب  يف  متمثل  واحد  طعام 
مل  اإلنسانية  عمر  من  املبكرة  املراحل  يف 
يكن مثة فرق أو متييز بني املعارف الدينية 
الدنيوية  والعلوم  جانب،  من  ومتطلباهتا 
ونواجتها من جانب آخر، إذ كان احملتوى 
املعريف برمته يف تلك العصور ضئيال جدا 
ذلك  يف  املبكر  اإلنسانية  عمر  إىل  نظرا 
ال  واحدا  كال  املعرفة  كانت  الوقت.. 
للرضيع،  ابلنسبة  األم  متاما كلنب  يتجزأ، 
امُلذهل  االخرتاع  ذلك  الكتابة،  فمثال، 
أمثاره إىل يومنا هذا،  الذي ال نزال جنين 
إننا  حىت  دينية،  لدواٍع  الوجود  إىل  ظهر 
من  ولو  دينيا،  علما  الكتابة  عد  ميكننا 

علوم  كذلك  األقل.  على  املنشأ  حيث 
كلها  التقاومي،  وإعداد  والفلك  احلساب 
تلك  أن  الديين، حىت  اجملال  منشؤها  كان 
العلوم، مبا فيها الكتابة، ظلت مدة مديدة 
وأبناء  املعابد  على كهنة  حكرا  الزمان  من 

األسر املالكة يف مصر الفرعونية مثال. 
أن  مفادها  نتيجة  إىل  يقودان  سبق  ما 
متييز  دون  بدأت  اإلنسانية  العلوم  سلسلة 
الدنيوية،  والعلوم  الدينية  املعارف  بني 
يوصف  احملتوى ككل  هبذا  امُلْشَتِغُل  وكان 
أو  أو حكيم،  له كاهن،  فيقال  ابحلكمة، 

فيلسوف.

قتل العلم ِبسم الكنيسة
 )( ث ملا حل عصر نيب اإلغريق سقراط
أنه أول من جاء ابلفلسفة من  وشاع عنه 
املقولة  تلك  -ووراء  األرض  إىل  السماء 
أخذ  األسرار-  من  وراءها  ما  العظيمة 
احملتوى املعريف لدى اإلنسانية يف االتساع، 

وترافق مع هذا االتساع شيء من التمييز 
بني صنفي املعرفة، الديين والدنيوي، حىت 
النقيض  طريف  على  الصنفني  ابت كال 
  َعيد عصر السيد املسيح الناصري بـُ
املعرفة  بني  القطيعة  فبلغت  مباشرة، 
ألول  أوجها  الدنيوية  والعلوم  الدينية 
التاريخ  دون  لقد  حىت  التاريخ،  يف  مرة 
صنفي  بني  دامية  مواجهات  قصص 
املعرفة املذكورين، منها على سبيل املثال 
ما وقع يف القرن الرابع امليالدي من جرمية 
اليت راح ضحيتها عاملة  البشعة  االغتيال 
املصرية  الفيلسوفة  والفلك  الرايضيات 
رجال  أيدي  على  »هيباتيا«  السكندرية 

﴾﴿
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بتهمة  آنذاك،  األرثوذكسية  الكنيسة 
برتوجيها  الكنيسة  مفاهيم  على  اخلروج 
وممارسة  البشر،  تضلل  علمية  نظرايت 
اعتربت »سحرا« ىف ذلك  الىت  الفلسفة 

الوقت. 
لقد بدأت ساحة العلوم الدنيوية بشكل 
اغتيال  ُتْظِلم شيئا فشيئا بعد جرمية  عام 
العاملة  تلك  مقتل  تسبب  إذ  »هيباتيا«، 
نزوح  يف  الكنيسة  متشددي  أيدي  على 
اإلسكندرية  عن  العلماء  من  عدد كبري 
والثقافة  العلوم  حاضرة  واليت كانت   ،)1(

ذلك  يف  اإلغريقية  الفلسفة  وحاضنة 
النهاية  بداية  النزوح  هذا  فكان  احلني، 
جمال  يف  اإلغريقي  التقدم  من  لقرون 
لقد  والفلسفة.  واملنطق  الرايضيات 
من  شهدته  وما  الفرتة  تلك  شكلت 
اآلن  عليه  ُيطلق  ما  بداية  أحداث 
»العصور املظلمة« وهو مصطلح اترخيي 
األوربية،  العلمية  األوساط  يف  شائع 
ويستخدم للداللة على العصور الوسطى 
يف أورواب، اليت امتدت طوال الفرتة ما بني 
القرن الرابع إىل القرن الرابع عشر امليالدي 

تقريبا.

حدٌث سعيد يعيد الصلح من جديد
العصور  قرون  طوال  أورواب  ظلت  لقد 
تكتنفه  عميق  نوم  يف  تغط  الوسطى 
ظلمات اجلهل والتطرف، وكان من املتوقع 
أن تزداد الصورة قتامة لوال ذلك احلدث 
السعيد الذي حدث يف بالد العرب يف 

يف  ومتثل  امليالدي،  السابع  القرن  مطلع 
إنسان محل على عاتقه مسؤولية  مبعث 
جسيمة، ميكن إمجاهلا يف »إعادة السالم 
مبالغني  نكون  ال  إننا  حىت  العامل«  إىل 
لو أطلقنا عليه »نيب السالم«، فالسالم 
عدة،  مستوايت  ذا  أشاعه كان  الذي 
مع  وسالمه  ربه،  مع  اإلنسان  سالم 

نفسه، وسالمه مع سائر اخللق.
املصلح  واألفضال، عدد  املنن  إطار  ويف 
حممود  الدين  بشري  مرزا  حضرة  املوعود 
اإلحسان  مناذج  من  بعضا    أمحد 
املتعددة اليت أسداها نيب السالم  إىل 
»أزال  تعريبه:  ما  عنه  فقال  اإلنسانية، 
الدينية  املعارف  بني  احلاصل  اخلصام 
والعلوم الدنيوية، بعد أن كان الناس قبله 
يفقد  دنيوية  علوًما  يتعلم  من  أن  يظنون 
الدين. وإن النيب الكرمي  هو أول من 
دعا إىل املبدأ القائل أبن الدين هو كالم 
هللا والعالـَم هو فعل هللا تعاىل« )2(. وأن 
هللا سبحانه وتعاىل ﴿َعلََّم اإْلِْنَساَن َما ملَْ 
تلك  اإلنساَن  هللاُ  علم  ومما   ،)3( ْعَلْم﴾  يـَ
املعارف الدينية والعلوم الدنيوية أبسرمها، 
فجميع مظاهر الطبيعة هي خلق هللا تعاىل 
القرآن كالمه. وتفكري اإلنسان  كما أن 
هو  وخواصها  املادية  األشياء  طبيعة  يف 
يكون  ولن  تعاىل  هللا  فعل  يف  تفكري 
وعموما،  بال.    لكالمه  مناقًضا 
والعلوم  الدين  بني    النيب  أصلح  لقد 
فقال: طلب العلم فريضة على كل مسلم 
مع  يتعارض  ال  العلم  أن  أي  ومسلمة، 

الدين، وعلى كل مؤمن أن يطلب العلم. 
اإلرشادات  هذه  من كل  الرغم  وعلى 
اليوم  األخرى  األداين  أهل  يقول  النبوية 
أبن املسلمني جهلة، وهذا صحيح ابلنظر 
  الواقع، وقد عزا املصلح املوعود إىل 
مسلمي  إىل  الدونية  النظرة  تلك  سبب 
حنن،  »تقصريان  أنه  ذكر  ما  إىل  العصر 
وليس تقصري نبينا ، متاما كما كان يوم 
أحد هزمية للمسلمني لتقصريهم يف طاعة 
يف  لإلسالم  هزمية  يكن  ومل   ، نبيهم 
حد ذاته. ال شك أننا خنجل عند مساع 
هذا االعرتاض ونطرق رؤوسنا، ولكنه ال 
 ألنه أصدر  نبينا  لوم على  يلقي أي 
قراره التايل: »طلب العلم فريضة على كل 
الذي كان  الوقت  يف  ومسلمة«،  مسلم 
َعلُّم من األعمال  فيه أهل مكة يعّدون التـَّ
بضعة  يكن مبكة كلها سوى  ومل  املذلة، 
ومل  والكتابة،  القراءة  يعرفون  أشخاص 
يسمح هلم ابلتعلم إال ألغراض سياسية« 
اليوم جهلة فهو  )4(. فلو كان املسلمون 

  حممد  وسيدان  تقصريان،  على  يدل 
إىل  أرشدان  الذنب، ألنه  بريء من هذا 
طلب العلم كونه فريضة على كل مسلم. 
املسلمون  حافظ  هذا  إلرشاده  ونتيجة 
على العلوم القدمية ووضعوا أسسا لعلوم 
فلو مل  اليوم.  العامل  جديدة يستفيد منها 
ملا  القدمية  العلوم  على  املسلمون  يافظ 
علم الناس اليوم شيئا عن فلسفة أرسطو 
وال حكمة أبيقراط، وذلك ألن املسلمني 
يف  حماضراهتما  ووضعوا  ترمجوا كتبهما، 
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»أزال الخصام الحاصل بني املعارف الدينية والعلوم الدنيوية، بعد أن كان الناس 

قبله يظنون أن من يتعلم علوًما دنيوية يفقد الدين. وإن النبي الكريم  هو 

أول من دعا إىل املبدأ القائل بأن الدين هو كام الله والعالـَم هو فعل الله تعاىل« 

مقررات جامعاهتم يف زمن تغافل عن هؤالء 
احلكماء أهُل بالدهم أيضا. وهكذا حافظ 
وصلت  وابلتايل  كتبهم،  على  املسلمون 
اخرتعها  اليت  اجلديدة  والعلوم  العلوم  هذه 
العلماء  إسبانيا. وحني كان  إىل  املسلمون 
العلوم  هذه  حتصيل  يسبون  املسيحيون 
الفلسفة  دراسة  البعض  يعد  - كما  كفرًا 
أيضا-  اليوم كفرًا  التطور  ونظرية  واملنطق 
العلوم على  أورواب مثل هذه  درس شباب 
فيها  التفوق  بعد  ث  املسلمني  علماء  يد 
اليوم. فلقد  وضعوا أساًسا للعلوم اجلديدة 
كتب أحد الكتاب األوروبيني: »إىل مىت 
أعني  الرماد يف  يذّرون  أورواب  أهل  سيظل 
املسلمني مل خيدموا  أن  العامل كله ويرددون 
العلوم بشيء؟! يف حني أن احلق أنه لو مل 
تصل العلوم إىل إسبانيا عن طريق املسلمني 
لكنا نعيش حالة اجلهل املظلم البدائي إىل 
اآلن«. ابختصار، إن استمرار رقي العلوم 
التعاليم السابقة للنيب  العامل كان نتيجة  يف 

الكرمي  وكان ذلك مستحيال بدونه.

نظرية التطور كمثال
بعض  أحدثته  ما  املطلعني  على  خيفى  ال 

القرنني  خالل  املطروحة  العلمية  النظرايت 
بني  الوطيس  حامي  جدل  من  املاضيني 
جانب  من  األوربية  العلمية  املؤسسات 
من  الكنيسة  يف  ممثلة  الدينية  واملؤسسة 
جانب آخر، ومن أكثر تلك األطروحات 
واالرتقاء،  النشوء  نظرية  للجدل  إاثرة 
واليت  التطور«  »نظرية  ابسم  واملعروفة 
توصل إليها عامل األحياء الربيطاين »تشارلز 

داروين«. 

جيدر  فمما  النظرية،  هذه  مناقشة  وقبل 
يعادي  ال  اإلسالم  أن  هو  عموما  ذكره 
ابالهتامات  يرميها  وال  العلمية  النظرايت 
احلقَّة  اإلسالمية  الفلسفة  إن  بل  والكفر، 
اليت صاغها الفيلسوف ابن رشد األندلسي 
مسرتشدا ابلقرآن الكرمي والسنة النبوية تبني 

أن موقف اإلسالم هو أنه ال بد للعلم أن 
يبحث برية مطلقة دون حماولة تقييده أو 
فإذا  الديين،  النص  قبل  من  عليه  احلكم 
ُوِجد توافق مع النص الديين فبها ونعمت، 
وإذا مل نستطع التوفيق فهذا يعين أن اخللل 
إما يف نظريتنا العلمية أو يف تفسريان للنص 
هو  الديين  النصَّ  فإن  األصل  أما  الديين، 
كلمة هللا واخَللق هو فعل هللا، وال ميكن أن 
يتعارضا. لذلك جيب أن يسري كال البحثني 
برية مطلقة، وجيب أال خنشى على النصِّ 
جيب  والبطالن، كما  التهافت  من  الديين 
العلمية  ألباثنا  نتيجة  أية  من  خنشى  أال 
على الدين. علما أن هذا املوقف هو الذي 
تبنته أورواب الحقا وكان السبب يف النهضة 

العلمية األوروبية.   
فالواقع  التطور خاصة،  نظرية  على  وعودا 
أن هذه النظرية يف إطارها العام تتوافق مع 
النص اإلسالمي ممثال يف القرآن الكرمي، إذ 
مرَّ يف  قد  اخللق  قد صرَّح أبن  القرآن  أن 
أطوار، وأن عدم القول ابلتطور ينايف وقار 
هللا تعاىل وجالله: ﴿َما َلُكْم اَل تـَرُْجوَن لِلَِّ 
َوَقارًا * َوَقْد َخَلَقُكْم َأْطوَارًا﴾ )نوح 14-

15(، فال عداء أصال بني اإلسالم وهذه 
ممثلة  املسيحية  تتبناه  العداء  إمنا  النظرية، 
يف نص الكتاب املقدس أوال، ث مؤسسة 
الصدام  بدأ  لقد  اثنيا.  الرمسية  الكنيسة 
املسيحي مع نظرية التطور بسبب اخلالف 
الذي  املقدس  للكتاب  احلريف  النص  مع 
يقول أبن العامل عمره حوايل 6000 سنة، 
العلم يقول حوايل 4 مليارات سنة،  بينما 
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سيدنا  عىل  تعاىل  الله  أنزله  الذي  اإلسام  بني  ُيذكر  تناقض  وال  إشكال  ال 

محمد  ومعطيات العلم الحديث، بل إن العاقة بني الطرفني تكاملية 

بحتة، حتى إن من الفقهاء املسلمني من عد دراسة علوم عرصية كالطب 

والهندسة وغرهام فرض كفاية، يأثم املجتمع ككل لو نبذها ظهريا.

كما يسرد واقعة خلق اإلنسان األول وكأنه 
خلق حلظيا بعد أن صنعه هللا كتمثال من 
طني ث نفخ فيه فأصبح إنساان كائنا حيا، 
فيها كائنات  يكن  مل  األرض  أبن  ويقول 
المحة قبل اإلنسان، وهذا ما يعارضه العلم 
اليت  أيضا، وغري ذلك من األمور  والقرآن 
اضطرت الكنيسة إىل إعالن دراسة نظرية 

التطور ضراب من الكفر. 
فاملوقف املتطرف للمسيحية إًذا من العلم 
التعارض  إىل  نظرا  يربره  ما  له  احلديث 
الثابت لديها  الديين  النص  امللحوظ بني 
تشري  اليت  احلديث  العلم  ومعطيات 
بوضوح إىل بطالن ذلك النص، أو على 
وكال  احلالية،  فهمه  طريقة  بطالن  األقل 

األمرين أتابمها العقول املتحجرة. 
إن اختالف املسيحية مع داروين يتمحور 
يف  ممثلة  املسيحية  التطور،  أصل  يف 
املقدس )سفر  الكتاب  أسفار  أول  نص 
التكوين( تنفي تطور خصائص الكائنات 

بشكل مطلق. 
املسيحية  موقف  عن  هذا  قولنا  وليس 
أننا  يعين  إليه  توصل  وما  »داروين«  من 
كمسلمني متفقون معه. بل إننا لدينا من 
التحفظات اجلوهرية ما يول دون ذلك 
اإلسالم  بني  االختالف  ووجه  االتفاق، 
وما عرضه داروين متمثل يف مسألة احملرك 
األساسي لتطور األنواع وانتخاهبا. ويقدم 
حضرة مرزا طاهر أمحد )رمحه هللا( جوااب 
رائعا على سؤال مطروح عن اليد احملركة 
للتطور كافة أشكال احلياة على األرض، 

املتعلق  السؤال  على  »لإلجابة  فيقول: 
مبن كان املسؤول عن اختاذ القرار، خالل 
من  خطوة  كل  وعند  العصور،  كافة 

مراحل التطور.. يقول القرآن اجمليد:
َباَرَك الَِّذي ِبَيِدِه اْلُمْلُك َوُهَو َعَلى ُكلِّ  ﴿تـَ
َشْيٍء َقِديٌر * الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت وَاحْلََياَة 
اْلَعزِيُز  َوُهَو  َعَماًل  َأْحَسُن  أَيُُّكْم  ُلوَُكْم  بـْ لِيـَ
اْلَغُفوُر * الَِّذي َخَلَق َسْبَع مَسَوَاٍت ِطَباًقا 
َفاُوٍت َفارِْجِع  َما تـَرَى يِف َخْلِق الرَّمْحَِن ِمْن تـَ
اْلَبَصَر َهْل تـَرَى ِمْن ُفُطوٍر * ُثَّ ارِْجِع اْلَبَصَر 
َوُهَو  َخاِسًئا  اْلَبَصُر  إِلَْيَك  َقِلْب  نـْ يـَ نْيِ  َكرَّتـَ
َحِسرٌي﴾ )امللك: 2-5(. لو مل يكن هلل 
تعاىل وجود ملا استطاعت احلياة أن ختطو 
على درب هادف، وال أن تسري على هنج 
الذي  والسؤال  معني......  غرض  ذي 
يلح اآلن هو: ملاذا واصلت احلياة تقدمها 
على طريق معني للتطور ويف اجتاه واحد 
وال  آخر  طريق  من  ليس  وكأنه  حمدد، 
من اجتاه مغاير؟!« )5(، ث يتابع حضرته 
الكالم يف نفس السياق مبا يدل على أن 
تطور صور احلياة على األرض ابت أمرا 
ال مرية فيه، بيد أنه أسيء فهمه ابلقول 

االنتخاب  يد  اليد احملركة وراءه هي  أبن 
الطبيعي، بينما احلق األجلى هو أن وراء 
تطور احلياة قوة عليا واعية مطلعة متمثلة 
يف وجود الباري سبحانه وتعاىل، هذا هو 
إًذا موقف اإلسالم من فكرة تطور صور 
القرآن  إىل  يستند  املوقف  وهذا  احلياة، 

اجمليد وحده.
فما نود قوله أن مائدة الطرح العلمي يف 
للمختلف من  تتسع  البدء  منذ  اإلسالم 
اآلراء أيضا دون أن يلغي أحدها اآلخر 
أو يرميه ابلُكفر كما يفعل تقليديو اليوم، 
هو  العلمية  اآلراء  على  بناء  فالتكفري 
خصلة مستوردة من خارج اإلسالم، وال 

أصل هلا فيه.
وكما ُذكر آنفا، فموقف املسيحية احلالية 
ما  ولكن  يربره،  ما  له  للعلم  املعادي 
مشايخ  أكثر  موقف  هو  للعجب  يدعو 
يقدمون  ال  والذين  املعاصرين،  املسلمني 
مستندا معقوال يعادون على أساسه العلم 
احلديث عموما ونظرية التطور خصوصا، 
قبلهم،  من كان  سنن  يتبعون  أهنم  سوى 
ودارسها كما  النظرية  صاحب  فيكفرون 
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ملن  وإنه  قبل.  من  الكنيسة  كفَّرهتما 
التقليد  مشايخ  نرى  أن  الَعَجب  دواعي 
موقف  وراء  ينساقون  املسلمني  من 
من  الرغم  على  للعلم،  املعادي  املسيحية 
أن واحدة من كربى اجلمعيات املسيحية 
جبمعية  وتعرف  التطور،  لنظرية  املناهضة 
اخللقيني )creationism(، عرب موقعها 
الرمسي على اإلنرتنت، تعرب بصراحة عن 

العداء  درجة  إىل  يصل  الذي  اختالفها 
القرآين، وليس مثة تفسري هلذا  النص  مع 
العداء إال اختالف موقف القرآن الواضح 
التطور  ونظرية  عام  بشكل  العلم  من 
الكتاب  على وجه اخلصوص مع موقف 
املقدس، وإال لو كان اخلالف حمصورا يف 
العقيدة، فليس حمله صفحة ُتعىن ابخللق 

وكيفيته.
هذا ابإلضافة إىل ذيوع دالئل تراثية تشري 
سبقوا  كثريين  مسلمني  علماء  أن  إىل 
داروين يف القول بتطور األنواع استنادا إىل 
القرآن وحده. فبينما ُيعزَى لداروين الفضل 

ابلقرن  التطور  لنظرية  الكثري  إضافة  يف 
العلماء  أن  الثابت  من  أنه  إال   ،18 الـ 
النظرية  تلك  أسس  وضعوا  املسلمني 
عثمان  فأبو  بقرون.  داروين  ميالد  قبل 
ابسم  املعروف  البصري،  بر  بن  عمرو 
ابلفعل  868(، كان   -776( اجلاحظ 
نظرية  انقشوا  الذين  العلماء  أوائل  من 
العوامل  أن  اجلاحظ  يرى  التطور، حيث 
البيئية تدفع الكائنات إىل 
تطوير خصائصها لتضمن 
بتوريث  وتقوم  بقاءها، 
لألجيال  اخلصائص  تلك 

القادمة.
الطوسي  الدين  نصري  ث 
وهو   ،)1274-1201(
من أهم علماء املسلمني، 
خلدون  ابن  يعده  كما 
الفرس،  العلماء  أهم 
وألَّف الطوسي الكثري من املراجع، أمهها 
مرجع أخالق نصري الذي كتب فيها عن 
العناصر خلقت  أن مجيع  ويرى  التطور، 
بعض  حتدث  أن  قبل  متساوية  بنسب 
خصائص  تطور  إىل  أدت  اليت  الظروف 

بعضها بنسب ختتلف عن غريها.
أحد  النخشيب،  حممد  هناك  كذلك 
العلماء املسلمني ابلقرن العاشر وقد عاش 
يف وسط آسيا، والذي كتب هو أيضا يف 

موضوع نشوء املخلوقات.
إشكال وال  أن ال  مفاده  ما  إىل  نتوصل 
تناقض ُيذكر بني اإلسالم الذي أنزله هللا 

ومعطيات    حممد  سيدان  على  تعاىل 
العلم احلديث، بل إن العالقة بني الطرفني 
الفقهاء  من  إن  حىت  بتة،  تكاملية 
عصرية  علوم  دراسة  عد  من  املسلمني 
فرض كفاية،  وغريمها  واهلندسة  كالطب 
أما  ظهراي.  نبذها  لو  اجملتمع ككل  أيث 
الدنيوي  العلم  معاداة  يف  املتطرفة  النزعة 
واليت يتبناها املشايخ املسلمون املزعومون، 
فال أصل هلا يف هذا الدين احلنيف، وال 
نيب  لنا  ذكرها  نبوءة  سوى  هلا  تفسري 

السالم   جاء فيها:
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ُهوَد  اْليـَ اللَِّ  َرُسوَل  اَي  ْلَنا:  قـُ َلَسَلْكُتُموُه. 
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