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ْشر قواعُد النَّ
ة يف َحْولّيات اآلداب والعلوم االجتماعيَّ

العلوم  مجال  يف  ة  واإلجنليزيَّ ِة  العربيَّ بالّلغَتْني  األصيلَة  راساِت  والدِّ البحوَث  اَحلْولّياُت  تنشُر   -١
االجتماعّية والعلوم اإلنسانّية واآلداِب.

راسُة إضافًة جديدًة يف حقل الّتخّصص. َل الدِّ ٢- أْن ُمتثِّ
ْشر إلى جهة أخرى يف أثناء  راسِة بأيِّ صورة كانت، ولم يسبق أيًضا تقدُميها للنَّ ٣- لم َيْسبق َنْشُر الدِّ
َم لم يسبق َنْشُره يف  ُورودها إلى اَحلْولّيات. ويلتزم الباحُث بكتابة إقراٍر وتعّهد بأنَّ الَبْحَث اُملقدَّ

أيِّ وعاء نشر، أو ُأرسل إلى جهة أخرى.
راسة عن (١٥٠٠٠) كلمة، شاملة املراجع والهوامش واجلداول، (بحدود ٥٠   ٤- أال يقلَّ َعَدُد كلماِت الدِّ

صفحًة). وأال يزيَد عدُد الكلماِت عن (٦٠٠٠٠) كلمة (يف حدود ٢٠٠ صفحة).
 Microsoft الّنصوص  ُمعاِلج  بواسطة  مكتوًبا   (aass@ku.edu.kw)  : اإللكترونيِّ بالبريد  الَبْحُث  ُم  ُيقدَّ  -٥
وعلى  العربّية،  بالّلغة  الُبحوث  حالة  يف   .Arabic  Simplified وبنط (١٤)  ونصف،  مسافة  وعلى   Word

ة. مسافَتني، وبنط (١٢) Roman New Times يف حالة الُبحوث بالّلغة اإلجنليزيَّ
على  كلمٍة.   (٢٠٠) حدود  يف  واإلجنليزية،  ة  العربيَّ بالّلغَتْني  مطبوًعا  للَبْحِث،  ًصا  ملخَّ الباحُث  ُيْرِفُق   -٦
الّنتائج  وأبرز  اُملسَتْخَدم،  راسة  الدِّ وَمْنهج  وأسئلتها،  راسة  الدِّ َهَدف  على:  البحِث  ُص  ملخَّ يحتوَي  أْن 

اُملْسَتْخَلصة، وأهّم االستنتاجات.
أهّم  تشمل  ة،  واإلجنليزيَّ ة  العربيَّ بالّلغَتْني  مطبوعًة  ُمْختصرًة،  ًة  علميَّ سيرًة  الَبْحِث  مع  الباحُث  ُيْرِفُق   -٧

مؤّلفاته وأبحاثه.
باعة بصيغة JPG، ومبستوى دّقة  ُم اخلرائُط واألشكاُل والرسوُم (إْن ُوجدت) بأصولها الّصاحلة للطِّ ٨- ُتقدَّ

.٦٠٠*٨٠٠
٩- يف حالة رغبة الباحث بَنْشِر الّصور أو اخلرائِط أو األشكال البيانّية امللونة؛ يلتزُم بَدْفع تكاليفها.

ظامني:   ١٠- يراعي الباحُث عند كتابة البحِث االلتزاَم بأحدث نسخة من أحد النِّ
أ
ب

راسات يف مجال العلوم اإلنسانية واآلداب نظام MLA، والبحوث يف    يستخدم يف البحوث والدِّ
راسات االجتماعّية نظام APA، من حيُث كتابُة املراجع والهوامش يف َمْنت البحث، أو  مجال الدِّ

يف قائمة املراجع.
على   MLA نظام  على  املرجع  كتابُة  ميكن  واآلداب،  اإلنسانية  العلوم  مجال  يف  راسات  الدِّ يف  أوًال:   

ح أدناُه:  الَوْجه اُملوضَّ
 ١ – الهوامش: - توضع الهوامُش يف نهاية البحِث يف حالة عدم وجود فصول.

ْوثيق بطريقة متسلسلة حّتى نهاية كلِّ فصل، أو حّتى-   ُب أرقاُم التَّ ُترتَّ
نهاية الَبْحِث يف حالة عدم وجود فصول.

اسم-   اآلتي:  ْحو  النَّ على  كاملًة  مّرة  ألّول  ِذْكِرها  عند  الهوامش  تثبت 
ْبعة، اسم  ف، ُعنوان الكتاب (بالبنط األسود)، َرْقم اجلزء، َرْقم الطَّ املؤلِّ

ْشر، سنة الّنْشر، َرْقم الّصْفحة. الّناشر، مكان النَّ
مثال: (ابن حزم، اإلحكام يف أصول األحكام، جزء ٢، ط ١، دار املعارف، القاهرة، ١٩٦٦، ص ١١٦).                   

  ٢- املراجع: 
(فؤاد زكريا، آراء نقدية يف مشكالت الفكر والثقافة، ط 1، الهيئة املصرّية العاّمة للكتاب، القاهرة، 

١٩٧٥، ص ١١).

ُح عمليَة استخدام املراجع، منها: تي توضِّ وميكن الرجوُع إلى العديد مَن املواقع الَّ
 quickquide/mla/com.libguides.irsc:http

 :(APA) ُح أدناه ثانًيا: يف مجال العلوم االجتماعّية، ميكن كتابُة املراجع على الَوْجه اُملوضَّ
١- كتابة املرجع يف املنت: اسم العائلة للمؤلِّف َمْتبوًعا بفاصلة، ُثمَّ سنة النشر. (ُيْرجى الّرجوُع إلى 

دليل الّتوثيق َوْفًقا لنظام APA ملزيد مَن التفاصيل)
(Cortois, 2001) :مثال

٢- قائمة املراجع: ُيْرجى الّرجوُع إلى دليل الّتوثيق َوْفًقا لنظام APA للتفاصيل.
مثال:

Jones, J. (2005). Writing with style. Style Writing Journal, 12 (6), 1433-.
  http://www.apastyle.org وميكن زيارة موقع:     

ظام. ة بهذا النِّ ملعرفة القواعد اخلاصَّ
١١- يجب أن تشمل جميع البحوث على قائمة املراجع كاملة يف نهاية البحث، على أن يكون بنط 

.( الكتابة بالنص الروماني (
١٢- ملعرفة قواعد وأخالقيات النشر رجاء مراجعة موقع احلوليات اإللكتروني.

شروُط َقبوِل الُبحوِث يف اَحلْولّيات: 
تي سبق َنْشُرها بأيِّ طريقة.  أ - ال تقبُل اَحلْولّياُت البحوَث الَّ

ب - ال تقبل املجّلُة َنْشَر أبحاِث املاجستير أو الدكتوراه أو أّي مستّالت منها.
ْشر، سواء ُنِشَرْت أم لم ُتْنَشر. مِة للنَّ ج – ال ُتَردُّ وال ُتْسَتْرَجُع أصوُل الُبحوِث اُملقدَّ

د- ال يجوُز َنْشُر البحوِث يف جهات أخرى بعد موافقة اَحلْولّياِت على نشرها. وإذا ثبت ذلك؛ 
بعَة بهذا الّشأن.  َة اُملتَّ خذ إدارُة اَحلْولّيات اإلجراءاِت القانونيَّ فستتَّ

ه- ميكُن للباحث َنْشُر َبْحِثه يف جهاٍت أخرى، بعد احلصول على إذن كتابيٍّ سابق من رئيس 
الّتحرير، وبعد انقضاِء ثالِث سنواٍت - على األقلِّ - على َنْشِره يف اَحلْولّيات. 

حرير، على  ذي تتوافر فيه القواعُد املذكورة سابًقا، َبْعَد موافقة َهْيئة التَّ و – ُيْعَرُض الَبْحُث الَّ
ْشر يف املجّلة. مَني لتقرير مدى صالحية الَبْحِث للنَّ ُمحكِّ

ُة للباحِث َخْمسَني نسخًة من َبْحِثه املنشوِر، كإهداء.  َنُح املجلَّ و- َمتْ
ْحرير عن طريق البريد  ُتْرَسُل البحوُث وجميُع املراسالت اخلاصة باَحلْولّيات إلى رئيس التَّ  

اإللكترونيِّ للمجّلة.
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على   MLA نظام  على  املرجع  كتابُة  ميكن  واآلداب،  اإلنسانية  العلوم  مجال  يف  راسات  الدِّ يف  أوًال:   

ح أدناُه:  الَوْجه اُملوضَّ
 ١ – الهوامش: - توضع الهوامُش يف نهاية البحِث يف حالة عدم وجود فصول.

ْوثيق بطريقة متسلسلة حّتى نهاية كلِّ فصل، أو حّتى-   ُب أرقاُم التَّ ُترتَّ
نهاية الَبْحِث يف حالة عدم وجود فصول.

اسم-   اآلتي:  ْحو  النَّ على  كاملًة  مّرة  ألّول  ِذْكِرها  عند  الهوامش  تثبت 
ْبعة، اسم  ف، ُعنوان الكتاب (بالبنط األسود)، َرْقم اجلزء، َرْقم الطَّ املؤلِّ

ْشر، سنة الّنْشر، َرْقم الّصْفحة. الّناشر، مكان النَّ
مثال: (ابن حزم، اإلحكام يف أصول األحكام، جزء ٢، ط ١، دار املعارف، القاهرة، ١٩٦٦، ص ١١٦).                   

  ٢- املراجع: 
(فؤاد زكريا، آراء نقدية يف مشكالت الفكر والثقافة، ط 1، الهيئة املصرّية العاّمة للكتاب، القاهرة، 

١٩٧٥، ص ١١).

ُح عمليَة استخدام املراجع، منها: تي توضِّ وميكن الرجوُع إلى العديد مَن املواقع الَّ
 quickquide/mla/com.libguides.irsc:http

 :(APA) ُح أدناه ثانًيا: يف مجال العلوم االجتماعّية، ميكن كتابُة املراجع على الَوْجه اُملوضَّ
١- كتابة املرجع يف املنت: اسم العائلة للمؤلِّف َمْتبوًعا بفاصلة، ُثمَّ سنة النشر. (ُيْرجى الّرجوُع إلى 

دليل الّتوثيق َوْفًقا لنظام APA ملزيد مَن التفاصيل)
(Cortois, 2001) :مثال

٢- قائمة املراجع: ُيْرجى الّرجوُع إلى دليل الّتوثيق َوْفًقا لنظام APA للتفاصيل.
مثال:

Jones, J. (2005). Writing with style. Style Writing Journal, 12 (6), 1433-.
  http://www.apastyle.org وميكن زيارة موقع:     

ظام. ة بهذا النِّ ملعرفة القواعد اخلاصَّ
١١- يجب أن تشمل جميع البحوث على قائمة املراجع كاملة يف نهاية البحث، على أن يكون بنط 

.( الكتابة بالنص الروماني (
١٢- ملعرفة قواعد وأخالقيات النشر رجاء مراجعة موقع احلوليات اإللكتروني.

شروُط َقبوِل الُبحوِث يف اَحلْولّيات: 
تي سبق َنْشُرها بأيِّ طريقة.  أ - ال تقبُل اَحلْولّياُت البحوَث الَّ

ب - ال تقبل املجّلُة َنْشَر أبحاِث املاجستير أو الدكتوراه أو أّي مستّالت منها.
ْشر، سواء ُنِشَرْت أم لم ُتْنَشر. مِة للنَّ ج – ال ُتَردُّ وال ُتْسَتْرَجُع أصوُل الُبحوِث اُملقدَّ

د- ال يجوُز َنْشُر البحوِث يف جهات أخرى بعد موافقة اَحلْولّياِت على نشرها. وإذا ثبت ذلك؛ 
بعَة بهذا الّشأن.  َة اُملتَّ خذ إدارُة اَحلْولّيات اإلجراءاِت القانونيَّ فستتَّ

ه- ميكُن للباحث َنْشُر َبْحِثه يف جهاٍت أخرى، بعد احلصول على إذن كتابيٍّ سابق من رئيس 
الّتحرير، وبعد انقضاِء ثالِث سنواٍت - على األقلِّ - على َنْشِره يف اَحلْولّيات. 

حرير، على  ذي تتوافر فيه القواعُد املذكورة سابًقا، َبْعَد موافقة َهْيئة التَّ و – ُيْعَرُض الَبْحُث الَّ
ْشر يف املجّلة. مَني لتقرير مدى صالحية الَبْحِث للنَّ ُمحكِّ

ُة للباحِث َخْمسَني نسخًة من َبْحِثه املنشوِر، كإهداء.  َنُح املجلَّ و- َمتْ
ْحرير عن طريق البريد  ُتْرَسُل البحوُث وجميُع املراسالت اخلاصة باَحلْولّيات إلى رئيس التَّ  

اإللكترونيِّ للمجّلة.
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كلمة الإ�صدار اخلا�ص بكورونا

بقلم : اأ.د. يعقوب يو�صف الكندري

عند كتابة هذه ال�سـطور، ظهرت بوادر انفراجة بالإعالن عن جناح املرحلة الثالثة للقاح 

الإعالن عن نتائج  BioNTech«، واحتمالية  Pfizer« و »بيونتك  �سـركتا »فايزر  اأنتجته 

مب�سـرة للقاحات اأخرى خالل الأيام القليلة القادمة، و�سبقه الإعالن عن لقاح رو�سـي مل يلق 

ا كما يقول عنه  اأي�سً املذكور، ولكنه قد حقق جناًحا مميًزا  باللقاح  نف�سه مقارنة  التفاعل 

املخت�سون. فهي نتائج مب�سـرة بالقرب من التخل�ص من هذا الوباء الذي جعل العامل باأ�سـره 

رهني هذا العار�ص ال�سحي، واأدى اإىل احلد من حركته وحريته. ولكن على الرغم من ذلك، 

تعانيها املجتمعات  زالت  التي ما  الكبرية  الأعداد  تتمثل يف  الإ�سكالية تظل موجودة  فاإن 

مليون  يقرب من 62  ما  العامل من فريو�ص كورونا  امل�سابني يف  الإن�سـانية وجتاوز عدد 

الزيادة يف  ازدياد، مع  والأرقام هنا يف  وفاة ون�سف،  مليون حالة  يقرب من  حالة، وما 

اإىل  اإ�سافة  املر�ص.  لهذا  نتيجة  منهم  الكثري  تفقدنا  اأن  املمكن  من  التي  احلرجة  احلالت 

ذلك، وعلى الرغم من زيادة ن�سبة الت�سايف مقارنة بعدد املتعافني؛ فاإن هذا الوباء ما زال له 

تداعيات على احلياة ال�سيا�سية والقت�سادية وعلى اجلوانب الجتماعية ب�سكلها العام. فعند 

النظر اإىل العوار�ص ال�سحية التي خلفتها جائحة كورونا، فاإن تداعياتها الجتماعية العامة 

فالعالقة  ا.  اأي�سً ملدة  و�ستبقى  الإن�ساين،  ال�سلوك  على  وتنعك�ص  وتربز  وا�سح  ب�سكل  تظهر 

اخلا�سة بني العوار�ص ال�سحية واملحددات الجتماعية تظهر بكل و�سوح يف هذه اجلائحة. 

التاأثريات  ال�سحية والطبية مبناأى عن  العوار�ص  الأحوال، درا�سة  فال ميكن، باأي حال من 

الجتماعية والثقافية، والتفاعل بني هذين الفرعني من فروع العلم واملعرفة. ولذلك؛ حر�ست 

حوليات الآداب والعلوم الجتماعية على اأن يكون لها اإ�سدار خا�ص عن اجلائحة، والك�سف 

عن بع�ص اجلوانب الجتماعية املرتبطة بهذه الأزمة ال�سحية العاملية. 

العلوم  الذي ت�سمن �ست ر�سائل، ُعر�ست موا�سيع متنوعة يف جمال  ففي هذا الإ�سدار 

العامة،  والعالقات  الدينية،  والأيديولوجيا  الإ�سرتاتيجية،  باجلوانب  تبداأ  الجتماعية 

والإعالم، والعمل اخلريي، والعوار�ص النف�سية. فالر�سالة )1( للباحثني فهد الف�سالة وعوين 

التعامل  يف  الكويت  دولة  اإ�سرتاتيجّية  حول  جاءت   - للتخطيط  العربي  املعهد  من  الر�سود 
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مع اأزمة وباء كورونا، والتي حددتها الدرا�سة منذ بدء الإعالن عن الإ�سابات الأوىل اأواخر 

اأ�سعد  اأواخر �سهر يوليو 2020. وجاءت الر�سالة )2( للباحث علي  �سهر فرباير 2020 حتى 

الدينية والبحث يف »املمار�سة  الأيديولوجيا  الكويت، عن  الرتبية بجامعة  وطفة، من كلية 

الأيديولوجّية للدين يف مواجهة اجلائحة، وتف�سل بني الدين بو�سفه طاقة روحية تنويرية 

عليا وبني الأيديولوجيا الدينية بو�سفها توظيًفا مراوًغا للمقد�ص الديني«. اأما الر�سالة )3(، 

فقد ركزت على البعد الإعالمي، اإذ جاء الباحثون خالد القح�ص وحممود الها�سمي وح�سني 

اجلمهور  اعتماد  عن  خا�سة  ميدانية  بدرا�سة   - الكويت  بجامعة  الإعالم  ق�سم  من  عبا�ص 

الكويتي على و�سائل الإعالم يف اأثناء الأزمات. وقد اعتمدوا على فريو�ص كورونا امل�ستجد 

مثاًل. ويف منطلق اآخر، انطلقت درا�سة حم�سن ال�ساحلي وعبد اهلل الكندري من كلية الرتبية 

الأ�سا�سية يف الكويت - بدرا�سة موؤ�س�سات العمل اخلريي يف دولة الكويت ودورها يف مواجهة 

جائحة كورونا يف الر�سالة )4(. اأما الر�سالة )5(، فقد كانت عن العالقات العامة وحمالت 

ال�سحية  بالق�سايا  الوعي  وانعكا�ساتها على  اخلدمية  بالوزارات  العامة  للعالقات  التوعية 

�سعد  اأكادميية  من  ال�سمري  مر�سي  حممد  الباحث  فيها  اعتمد  وقد  الكويتي،  اجلمهور  لدى 

 ،)6( الر�سالة رقم  امل�ستجد مثاًل. ويف  اأزمة فريو�ص كورونا  الأمنية على  للعلوم  اهلل  العبد 

قام الباحثان عي�سى البلهان وعبد املطلب عبد املطلب من ق�سم علم النف�ص الرتبوي بكلية 

بالتباعد  الكويتيني  التزام  »م�ستوى  عنوان:  حتت  جاءت  بدرا�سة  الكويت  بجامعة  الرتبية 

النف�سية  بال�سالبة  وعالقته  )كوفيد-19(  كورونا  فريو�ص  ملواجهة  واجل�سدي  الجتماعي 

وبع�ص املتغريات الدميوغرافية«. 

ا من ا�ستقبال  �َص جلائحة كورونا ل مينع احلوليات اأي�سً ولعل هذا الإ�سدار الذي ُخ�سِّ

هذه  من  مزيًدا  ت�ستقبل  زالت  ما  الأمر  واقع  يف  وهي  املو�سوع،  بهذا  �سلة  ذات  اأبحاث 

الدرا�سات والأبحاث، وهذا بطبيعة احلال اأمر متوقع بحكم اأن اأي ق�سية اأو اأزمة تربز وتظهر 

على ال�سطح تتفاعل معها الدرا�سات والأبحاث املرتبطة، وهو ما حدث بالفعل عند درا�سة 

الن�رش  ا يف جمل�ص  اأي�سً الزمالء  الدرا�سات تن�سط حولها، واجتهد  التي بداأت  الظاهرة  هذه 

وعاء  اخت�سا�ص  بح�سب  كل  وتاأثرياتها  اجلائحة  هذه  عن  خا�سة  اأعداد  باإ�سدار  العلمي 

الن�سـر اخلا�ص به. نتطلع اإىل اأن يحقق هذا الإ�سدار اخلا�ص اإ�سافة علمية وفكرية منا�سبة، 

واإىل مزيد من الدرا�سات والأبحاث اجلاّدة والر�سينة.
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الرسالة )2(

اأوهام املقد�س ومطلقاته يف زمن الأوبئة: 

ما بني الدين والأيديولوجيا الدينية

يف مواجهة كورونا ! 

أ. د. علي أسعد وطفة 
كلية التربية - جامعة الكويت 

إصدار خاص - )نوفمبر ، 2(  1442هـ / 2020م

10.34120/0757-041-995-002
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املوؤلف: 

علي اأ�صعد وطفة 

اأ�ستاذ علم الجتماع الرتبوي بجامعة دم�سق )معار حاليا اإىل جامعة الكويت(. -

دكتوراه يف علم الجتماع الرتبوي من جامعة كان )Caen( يف فرن�سا عام 1988 .  -

ع�سو احتاد الكتاب العرب وع�سو رابطة الكتاب ال�سوريني .  -

كتب موؤلفة: 

بنية ال�سلطة واإ�سكالية الت�سلط الرتبوي يف الوطن العربي، مركز درا�سات الوحدة العربية، 1999.- 1

العنف والعدوانية يف التحليل النف�سي، الهيئة العامة ال�سورية للكتاب، وزارة الثقافة ال�سورية، دم�سق، 2008.- 2

اجلمود والتجديد يف العقلية العربية: مكا�سفات نقدية، وزارة الثقافة ال�سورية، دم�سق، 2007.- 3

الرتبية اإزاء حتديات التع�سب والعنف يف الوطن العربي، مركز الإمارات العربية للدرا�سات والبحوث - 4

الإ�سرتاتيجية،2002. 

علم الجتماع الرتبوي وق�سايا احلياة الرتبوية املعا�رشة، الفالح، الكويت، 1998.- 5

العلمي، - 6 الن�سـر  والن�سـر، جمل�ص  والتعريب  التاأليف  نقدية معا�رشة، جلنة  اإ�ساءات  الرتبية:  اأ�سول 

جامعة الكويت، 2011. 

احتاد - 7 اخلفية،  واملناهج  الرمزي  للعنف  ال�ستالبية  الوظيفة  متغري:  عامل  يف  املدر�سة  راأ�سمالية 

الكتاب العرب، 2011. 

 الرتبية العربية واحلداثة: رهانات احلداثة الرتبوية يف عامل متغري، جمل�ص الن�سـر العلمي، جامعة - 8

الكويت، 2013. 

�سو�سيولوجيا الرتبية: اإ�ساءات معا�رشة يف علم الجتماع الرتبوي، مطبعة الفي�سل، الكويت، 2013.- 9

، مركز درا�سات - 10 الكويت  العربية،  جامعة  ال�سبابية  الثورات  الكويت نحو  اجتاهات طالب جامعة 

اخلليج، الكويت 2013. 

كتب مرتجمة: 
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امللخ�ص

ت�سعــى هــذه الدرا�ســة اإىل الف�ســل املو�سوعــي مــا بــني مفهومــي الديــن 

والأيديولوجيــا الدينيــة علــى حمك املواجهة مــع جائحة كورونــا، وتبحث يف 

املمار�ســة الأيديولوجية للدين يف مواجهة اجلائحة، وتف�سل بني الدين بو�سفه 

طاقــة روحية تنويرية عليا وبني الأيديولوجيا الدينية بو�سفها توظيًفا مراوًغا 

للمقد�ص الديني. فالدين باأ�سالته ميثل قوة روحية اأخالقية خالقة تتميز بطابع 

ــل الف�سائل الأخالقية يف  ال�سمــول الكوين تنه�ــص بالإن�سان وترتقي به اإىل متثُّ

م�سار بناء العالقات اخلالقة بني اهلل والإن�سان من جهة، وبني الإن�سان والإن�سان 

مــن جهة اأخرى. لكن الأيديولوجيا الدينية، على خــالف الأ�سالة الدينية، متثِّل 

�سعًيا مراوًغا اإىل توظيف الدين ومفاهيمه الروحية يف خدمة امل�سالح النخبوية 

لرجال الدين وال�سيا�سة.

ا نادًرا لدرا�سة طبيعة  ا تاريخيًّ لت اأزمة كورونــا فر�سة علمية وحمكًّ وقــد �سكَّ

املمار�سات الأيديولوجية املراوغة يف مواجهة الأزمة. وبيَّنت الدرا�سة الختالف 

الكبــري يف املمار�ســة واملواقــف بني الديــن بو�سفــه موؤ�س�سة روحيــة عقالنية 

ف  �سموليــة، وبــني الأيديولوجيــا الدينية بو�سفهــا موؤ�س�ســات اأيديولوجية توظِّ

الديــن واملقد�ص الديني يف خدمــة امل�سالح والغايــات ال�سيا�سية والجتماعية 

يف املجتمع.

وقد اأظهرت الدرا�ســة بالتحليل النقدي اأن املوؤ�س�سات الدينية الر�سمية وقفت 

ا انت�رشت فيه لروح الدين ور�سالته يف املحافظة على  من الوباء موقًفا عقالنيًّ

ــدت البعد الإن�ســاين الأخالقي يف املجتمــع؛ اإذ �سدَّدت على  حيــاة الإن�ســان، واأكَّ

اأهميــة الدولة واملعرفة العلمية يف مواجهة الكارثة، ودعت اجلماهري اإىل اتخاذ 

دت وقف التجمعات ال�سعائرية، ونادت اإىل احرتام  مواقــف حذرة وعقالنية؛ فاأيَّ
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الإجــراءات القانونية، واأخذت مبعطيات العلم واملعرفــة العلمية دون تردد. اأما 

الأيديولوجيــا الدينيــة، على خالف ذلــك، فلجاأت اإىل منطقهــا العبثي �سعًيا اإىل 

ترويــج املطلقات وامل�سلَّمات واخلرافات والأوهام اإزاء الوباء؛ يف حماولة منها 

لتعزيــز �سطوتها و�سيطرتها على اجلماهري، ودعــت النا�ص اإىل رف�ص الإجراءات 

العقالنية لل�سلطات املحلية يف مواجهته.
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»اإن الدعاء بوجود حقيقة واحدة واأنك 

ال�صبب  نظري  يف  هو  ميتلكها  من  اأنت 

الأكرث جتذًرا لكل ما هو �صـرير يف العامل«

ماك�ص بورن )جائزة نوبل يف الفيزياء عام 1954(

1- مقـدمـة :

ي�سكل وباء كورونا، بو�سفه ظاهرة كونية، مف�ساًل تاريخيًّا ملرحلة جديدة 

الجتاهات  خمتلف  يف  ال�سارخ  تاأثريه  ويتجلى  الإن�ساين،  الفكر  تاريخ  يف 

العلمية واملعرفية يف جمال الفن والتاريخ كما يف جمال الأدب والفل�سفة وعلم 

الجتماع والقت�ساد. ومن املوؤكد اليوم اأن هذه الكارثة اجلرثومية قد اأحدثت 

الكورونا« و »ما  اإليه يف امل�ستقبل بتعبريات »ما بعد  ا �سي�سار  �سـرًخا تاريخيًّ

الإن�سانية.  تاريخ  يف  الفريدة  النوعية  التحولت  من  منط  اإىل  لالإ�سارة  قبلها« 

ا اأن مالمح هذه املرحلة بداأت تفر�ص نف�سها عرب عدد �سخم  ومن الوا�سح جدًّ

من الكتابات واملقالت العلمية يف خمتلف امليادين الفكرية والعلمية لتحليل 

اأبعاد هذه الظاهرة وانعكا�ساتها اخلطرة يف خمتلف جمالت احلياة الإن�سانية، 

اإىل  اليوم  الإن�سانية. ويجري العتقاد  الفكر والثقافة واملعرفة  كما يف جمال 

حد اجلزم باأن الرتجيعات الفكرية والجتماعية للظاهرة اأكرب بكثري من حجمها 

ال�سحي باأ�سعاف م�ساعفة، فالكارثة كما تنبئ الدرا�سات �ستوؤدي اإىل اإعادة 

تاريخي  حتول  ن�سق  يف  ال�سائدة  الجتماعية  القت�سادية  الت�سكيالت  �سوغ 

ثوري جديد يفجر خمتلف الأطر الثقافية والفكرية، وقد يوؤدي هذا التحول اإىل 

التفاعل  اأن�ساق  الوجود �سمن  الإن�سان مع مكونات  تفاعل  تغيري جوهري يف 

الجتماعي والتفاعل مع البيئة احلا�سنة للوجود الإن�ساين. فالكارثة اليوم ل 

ا يف الأعداد الهائلة للم�سابني بالوباء بل يف امل�ساعفات الهائلة  تتمثل جوهريًّ

له يف خمتلف جمالت احلياة القت�سادية والجتماعية.
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لقد اأدى الوباء اإىل توليد اأزمات اجتماعية واقت�سادية و�سيا�سية يف العامل، 

يعاين  فالعامل  الإن�سانية.  احل�سارة  تاريخ  يف  خطورة  الأكرث  هي  تكون  رمبا 

اليوَم اأزمًة تتجلى يف مظاهر اقت�سادية ومالية وثقافية و�سيا�سية مثرية للقلق 

ا  وفل�سفيًّ ا  فكريًّ �سينعك�ص  بدوره  وهذا  ُعد.  ال�سُّ خمتلف  يف  الوجودي  والتوتر 

يعرف  اأن  ميكن  اأحد  ول  الإن�سانية،  املعرفة  وقطاعات  جمالت  خمتلف  يف 

اإن�ساين  وجود  �سوغ  يف  تفر�سها  اأن  الأزمة  لهذه  ميكن  التي  القادمة  النتائج 

جديد خمتلف كليًّا عما عرفناه يف املا�سي. فالأزمة تاأخذ �سورة ح�سار يداهم 

الف�ساء الإن�ساين مبا ي�ستمل عليه من دول وموؤ�س�سات ومعارف لأول مرة يف 

والتحليل  للبحث  مو�سوًعا  العاملية  اجلائحة  هذه  و�ستبقى  الإن�سانية،  تاريخ 

فهي  والع�سـرين.  احلادي  القرن  من  القادمة  الثمانية  العقود  مدى  على  رمبا 

تاأخذ اليوم باأبعادها الكارثية �سورة ظاهرة اجتماعية عاملية، وهي واإن كان 

ا فاإنها متتد لتاأخذ اأبعاًدا فكرية ثقافية اقت�سادية  اأ�سا�سها بيولوجيًّا جرثوميًّ

و�سيا�سية بالغة الأهمية واخلطورة، وهي يف الوقت نف�سه - كما يرى كثري من 

النيوليربالية اجلديدة  اخلرباء - نتاج لفعاليات �سيا�سية واقت�سادية من�سوؤها 

التي اأمعنت يف تدمري البيئة والثقافة والطبيعة والإن�سان. 

الفكرية  التيارات  بني  اليوم  املّتقد  الأيديولوجي  ال�رصاع  وي�صكل 

والأيديولوجّية اأخطر ما اأفرزته ظاهرة الكورونا، ويرجح اأن ي�صهد هذا ال�رصاع 

التي  املختلفة  الأيديولوجّية  التيارات  بني  القريب  امل�صتقبل  يف  كبرًيا  منوًّا 

توظف املقد�ص يف حتقيق ماآربها. ومما ل �سك فيه اأن الأيديولوجيات تنتع�ص 

يف ظل الأزمات واحلوادث الكونية من حروب وكوارث بيئية واأوبئة، وقد �سكل 

ا لنبعاث ويقظة خمتلف الأيديولوجيات الدينية  هذا الوباء مناًخا منا�سًبا جدًّ

الأيديولوجّية ل تقف عند حدود  اأن املمار�سة  وانتعا�سها. ومن املرجح دائًما 

التنظري والتعليل والتف�سري والتربير، بل تذهب بعيًدا اإىل حدود الفعل والتغيري 

لتمار�ص دوًرا اأكرث وقًعا واأ�سد هوًل من قدرتها على التنظري والتربير، واخَلِطر 
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يف هذا الأمر قد يكون عندما تنتع�ص الأيديولوجيات ال�صوداء العن�رصية التي 

والجتماعية،  ال�صيا�صية  الإ�رصابات  اإىل  وتوؤدي  الجتماعي،  النق�صام  توؤجج 

بذلك  وهي  الجتماعية،  احلياة  وتاأزمي  الأمنية،  الأو�صاع  تفجري  على  فتعمل 

ت�صكل خطًرا حقيقيًّا يهدد اأمن و�صالمة املجتمعات الإن�صانية برمتها. 

ال�رشاعات  حماأة  يف  وطي�سها  ي�ستد  الأيديولوجيات  اأن  فيه  �سك  ل  ومما 

الأزمات  يف  قوتها  وتربز  والوبائية،  والجتماعية  ال�سيا�سية  والأزمات 

وقت  يف  تظهر  الأحيان  غالب  يف  وهي  والبيئية.  والجتماعية  القت�سادية 

الكوارث والنوائب واجلوائح التي تهدد كيان املجتمعات الإن�سانية وت�سكل خطًرا 

امتحاًنا  دوًما  ي�صكل  القاتلة  الأوبئة  »انت�صار  اأن  املوؤكد  على وجودها. ومن 

�صعًبا للمجتمعات الإن�صانية يف حقب تاريخية متعاقبة«، كما يقول موؤرخ 

العلوم الفرن�صي لوران هرني فينيو من جامعة بورغوين.

وجتدر الإ�سارة يف هذا ال�سياق اإىل اأن جمتمعاتنا العربية تعاين يف الأحوال 

الثقافية  احلياة  مفا�سل  على  يغلب  الذي  الأيديولوجي  الت�سّخَم  الطبيعية 

والفكرية، وي�رشب جذوره عميًقا يف الوعي اجلمعي العربي، ويقابل ذلك �صمور 

معريف وفل�صفي مكثف يج�صد �صورة ماأ�صاوية من البوؤ�ص املعريف الذي ي�رصب 

العربية. وهذا املناخ  الثقافية والفكرية  عميًقا يف خمتلف م�صتويات احلياة 

نف�سه يوؤدي اإىل انتعا�ص كبري يف الأيديولوجيات الهوجاء الفاعلة يف الثقافة 

العربية ب�سورة عامة. ومما ل �سك فيه اأن املرء ل ميكنه يف املجتمعات التي 

ليفكر  الأيديولوجيا  قوقعة  من  يخرج  اأن  �سمولية  ا�ستبدادية  ثقافة  ت�سودها 

الأيديولوجّية ت�صكل �صلطة عنيفة تتغلغل يف  فالثقافة  اأو م�ستقل.  ب�سكل حر 

الوعي بو�صفها قوة هائلة ت�رصب جذورها يف العقل الباطن وتتاأ�صل يف العقل 

اجلمعي ح�صوًرا �صلطويًّا طاغًيا يفر�ص على الأفراد اأمناًطا �صلوكية ومعتقدات 

�صمولية ب�صورة انك�صارية مت�صلبة.
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ا، وتتنافر  ومما ل �سك فيه اأن الأيديولوجيا غالًبا ما تتناق�ص مع العلم جوهريًّ

مع العقالنية مبختلف وجوهها، ومن املوؤكد اأنه يف اللحظات التاريخية التي 

يرفع العلم فيها راياته العالية ت�سمر الأيديولوجيات وت�سعف وقد تركن اإىل 

حالة �سبات زمني، قد يطول اأو يق�رش، ول �سيما فيما يتعلق بالق�سايا العلمية 

واملعرفية. وعلى خالف ذلك فاإن اللحظات التي يقف العلم فيها مرتدًدا وعاجًزا 

التحديات ت�سكل املناخ احليوي  عن ممار�سة دوره يف حل امل�سكالت وجتاوز 

بظاللها  وتلقي  �سمومها  لتبث  تنطلق  التي  احلمقاء  الأيديولوجيات  لنتعا�ص 

ال�سوداء على املجتمع فتًكا وتق�سيًما وتدمرًيا. 

2- هدف الدرا�صة:

يكمن هدف هذه الدرا�سة يف ا�ستك�ساف طبيعة التفاعل ال�سو�سيولوجي بني 

والأيديولوجيا  اجلائحة  وبني  جهة،  من  الدين  وبني  العاملية  كورونا  جائحة 

اأثار خمتلف املواقف الأيديولوجّية  الدينية من جهة اأخرى. فانت�سار اجلائحة 

ال�سامتة منها وال�ساخبة، وا�ستطاع اأن يك�سف عن هوية هذه الأيديولوجيات 

الوقت  يف  ت�سكل  املقلقة  الإن�سانية  الأزمة  وهذه  الأزمة.  حمك  يف  وطبيعتها 

عنا�رشه  وتفكيك  التفاعل  هذا  ديناميات  لدرا�سة  �سو�سيولوجية  فر�سة  نف�سه 

لختبار  ديناميًّا  ا  حمكًّ الأزمة  ت�سكل  اأخرى  وبعبارة  حّية.  تاريخية  ب�سورة 

الأيديولوجيات الدينية يف مراحل ن�ساطها. وهذا من قبيل درا�سة الرباكني يف 

اأوج ن�ساطها ل يف اأوج خمولها و�سكونها. ومما ل �سك فيه اأن الأيديولوجيات 

الدينية قد در�ست وا�ستوفت حقها من البحث العلمي يف حالة ال�سكون والركود، 

وقلما در�ست يف حالة الهيجان وال�سعود. ومن هذا املنطلق ميكن البحث يف 

الطبيعة الدينامية لهذه الأيديولوجيات يف ذروة ن�ساطها وانفجاراتها الأزمّية. 

وبعبارة اأخرى �سنبحث يف هذه الدرا�سة الكيفيات التي تفاعلت فيها الأيديولوجيا 

الدينية مع الأزمة الوبائية لكورونا مبختلف عنا�رشها، كما �سنبحث يف اأوجه 
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الدينية  الأيديولوجيا  ا�ستجابة  وبني  بعقالنيته  الدين  ا�ستجابة  بني  املقارنة 

بهوجائها الالعقالين لهذه الأزمة. ومثل هذه املقارنة �ستقدم لنا روؤية خمتلفة 

العتيادية.  الو�سعيات  يف  الدينية  والأيديولوجيا  الدين  بني  املقارنة  عند 

ف معامل 
ُّ
اأما هذه الو�سعية ال�ستثنائية فاإنها �ستمكننا بو�سوح كبري من تعر

الوجود  على  لالإن�سان  ا  وكونيًّ ا  روحيًّ انفتاًحا  بو�سفه  الدين  بني  الختالف 

اأ�سكال  ا م�سقوًل مبختلف  وبني الأيديولوجيا الدينية بو�سفها انغالًقا عقائديًّ

التزييف والالعقالنية يف مواجهة الأزمة. وبعبارة اأخرى ت�سكل الأزمة الوبائية 

بو�سفه  للدين  احلقيقية  الهوية  عن  للك�سف  �سو�سيولوجية  فر�سة  لكورونا 

الدينية بو�سفها  الهوية احلقيقية لالأيديولوجيا  اإن�سانيًّا مقابل  ا  انفتاًحا عقليًّ

التع�سب  دوامات  يف  الإن�سان  وي�سع  ا  اإن�سانيًّ ينغلق  ا  عقائديًّ ا  فكريًّ انغالًقا 

والنغالق والعدمية. 

3- اإ�صكالية الدرا�صة: 

 من املهم الإ�سارة يف بداية هذه الإ�سكالية اإىل هذا التدفق الكبري يف الدرا�سات 

والبحوث التي كر�ست يف جمال البحث عن الهتزازات الرتدادية الجتماعية 

ال�سدمة  اأحدثته  ما  التدمريية  بقوتها  فاقت  التي  كورونا  لفريو�ص  املخيفة 

البيولوجية الأوىل لهذا الزلزال املدمر بكل املقايي�ص. ويف متابعتنا لعدد كبري 

وجدنا  واجلوائح  الفريو�ص  من  الأديان  موقف  تتناول  التي  املقالت  من  ا  جدًّ

نوًعا من اللب�ص الكبري يف تناول دور الدين واملوؤ�ص�صات الدينية يف مواجهة 

هذا الفريو�ص، ووجدنا اأنف�صنا اأمام منط من التفكري امللتب�ص يف تناول العالقة 

بني الدين والأيديولوجيا الدينية، فالكرثة الكاثرة من الباحثني قلما مييزون 

الأيديولوجيا  وبني  واخلالق  الإن�صان  بني  طهرية  عالقة  بو�صفه  الدين  بني 

الدينية بو�صفها توظيًفا �صيا�صيًّا للدين لتحقيق اأهداف وطموحات اجلماعات 

الإ�سالمية امل�سي�سة للدين. ويف حماأة ال�رشاع الأيديولوجي حول كورونا جند 
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الدينية  الأيديولوجيا  بني  ما  مت�سارعة  متقاطعة  اجتاهات  بني  ما  اأنف�سنا 

والدين تارة وما بني الجتاهات الدينية العقالنية وغري العقالنية تارة اأخرى. 

وميتد هذا ال�رشاع لي�سمل عدًدا كبرًيا من الأيديولوجيات العاملية الكربى يف 

ال�سـرق والغرب. 

والأمر املذهل الذي يثري الده�سة وال�ستغراب، ويحتاج يف الوقت نف�سه اإىل 

كثري من الدر�ص والبحث والتف�سيل اأن عدًدا هائاًل من املتعلمني - كي ل اأقول: 

مثقفني - الذين يحملون �سهادات عالية وميار�سون مهًنا راقية، كالتدري�ص يف 

كثرًيا من  ومقالتهم  تغريداتهم وحواراتهم  يرددون يف  انفكوا  ما  اجلامعات، 

املفاهيم والت�سورات غري العقالنية التي اأفرزتها الأيديولوجيات الدينية، وذلك 

دون فح�ص اأو متحي�ص اأو تاأمل نقدي. وذهب هوؤلء املتعلمون حملة الألقاب 

دللتها  غارقة يف  اأيديولوجّية،  و�صعارات  �صعبية،  عبارات  ترديد  اإىل  العليا 

الظالمية، اإذ ل معنى فيها اأو دللة، كما اأنها ل ت�صمد اأبًدا اأمام اأب�صط اأ�صكال 

النقد، من�صاقني اإىل ترويج املقولت واملفاهيم ال�صعبوية املمتلئة بالتع�صب 

 .
)1(

واملفرغة من اأي م�صمون عقالين

وجتدر الإ�سارة يف هذا امل�سار اإىل منظري الإعجاز العلمي يف القراآن الكرمي 

الذين اأطلوا علينا كعادتهم بن�سو�ص ما اأنزل اهلل فيها من �سلطان، يرون فيها 

اأن الكورونا قد ذكر وو�سف يف القراآن بطريقة تدعو اإىل الده�سة وال�ستغراب، 

ول �سيما وهم يحاولون ا�ستنطاق الن�ص القراآين مبا يرغبون فيه، ومبا يتكيف 

مع ذهنية التخلف الثقايف واحل�ساري. وي�ساف اإىل ذلك وجود ح�سد كبري من 

الأفكار واملغالطات والأ�ساطري والأوهام التي يبثها املثقفون واملتعلمون حول 

كورونا ب�سيغة اأيديولوجّية خرافية ل ت�سمد للمناق�سة، ول ميكن اأن تقف اأمام 

العقلي. وهذه الو�سعية تقت�سي نوًعا من البحث والتق�سي  النقد  اأ�سكال  اأب�سط 

الذي نبا�سـر بع�سه يف هذه الدرا�سة.
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يف  ترتامى  معقدة  فكرية  ت�ساري�ص  العقائدية  بنيتها  يف  متتلك  فالأديان 

تعرجات وطبقات وتقاطعات، بع�سها ياأخذ طابًعا اأيديولوجيًّا يف حني ياأخذ 

العقالنية  املواجهة  على  بقدرته  يتمتع  �رشًفا  اإميانيًّا  طابًعا  الآخر  بع�سها 

اأن  فيه  �سك  ل  ومما  حركته.  ومنطقية  بتعرجاته  الواقع  م�سارات  ومواكبة 

التداخل ما بني هذه الجتاهات املتنوعة الأيديولوجّية وغري الأيديولوجّية يف 

بنية العقائد الدينية يجعل من ال�صعب مبكان التمييز بني ما هو اأيديولوجي 

والأزمات  والأوبئة  اجلوائح  من  الدين  مواقف  يف  ول �صيما  اإمياين،  هو  وما 

الدين  من  عقالنية  غري  مواقف  اإىل  اجلانبني  بني  اخللط  يوؤدي  وقد  الكونية، 

والأيديولوجيات امل�صادة له. 

اإ�صكالية التداخل بني الأيديولوجي والعقلي ال�رصف يف بنية  وبناء على 

�صو�صيولوجية  روؤية  تقدمي  مبكان  ال�رصورة  من  اأنه  وجدنا  الدينية،  العقائد 

خارج م�صارات الأيديولوجيا ذاتها، لت�صكيل روؤية علمية حول طبيعة العالقة 

بني ما هو عقالين وغري عقالين، ما هو اأيديولوجي وغري اأيديولوجي، يف البنية 

العقائدية للدين ووظيفته ول �صيما يف املوقف من جائحة كورونا التي تثقل 

بحمولتها ال�صو�صيولوجية على الباحثني والدار�صني.

4- اأ�صئلة الدرا�صة:

بناء على الطرح الإ�سكايل الذي قدمناه فاإن تناولنا لهذه الق�سية ل يعدو 

ا ينطلق من علم الجتماع الديني الذي يبحث يف  اأن يكون تناوًل �سو�سيولوجيًّ

الوظائف الجتماعية وال�سيا�سية والأنرتوبولوجية للدين. وبناء على ذلك ومن 

اأجل الو�سوح العلمي، فاإن الدرا�سة ت�ستجيب لعدد من الأ�سئلة ال�سو�سيولوجية 

على النحو الآتي:



2222

á«YÉªàL’G Ωƒ∏©dGh ÜGOB’G äÉ«dƒM

ô```jô`ëàdG á```Ä`«`g

Í—bMJ�« n�u� »uIF�Æœ Æ√

d�d���« W�O� fOz—

bONH�«  ÊU??L??O??K??�  r??�U??�  Æœ  Æ√

UN «œ¬Ë WO dF « WGK « r????????

`�U�  k�U(«  b��  Íb��  Æœ  Æ√

WH KH « r????????

…U??C??I??�«  Õö????�  b??L??�??�  ÆœÆ√

Âö ù« r

ÕU�H�«  b??�??�  b??L??�√  b??M??�  Æœ  Æ√

a —U « r????????

`????�U????*«  b???L???�???�  v???K???O???�  Æœ

UN «œ¬Ë W eOK$ù« WGK « r????????

b??F??�??*« r????O????�«d????�� U???N???�

d�d���« …d�b�

wzU�D�D�« bL�√ s�;« b�� ÆœÆ√

UN «œ¬Ë WO dF « WGK « r????????

الف�سل  - ميكن  وهل  الدينية ؟  والأيديولوجيا  الدين  بني  العالقة  حدود  ما 

ا ؟  ا و�سو�سيولوجيًّ بينهما بنيويًّ

كيف مار�ست املوؤ�س�سات الدينية دورها الالهوتي يف مواجهة الفريو�ص من  -

حيث درجة العقالنية والواقعية ؟ 

وما  - كورونا ؟  مواجهة  يف  دورها  الدينية  الأيديولوجيات  مار�ست  كيف 

املنطلقات التي اعتمدتها يف هذه املواجهة ؟ 

ما النتقادات التي ميكن توجيهها لالأيديولوجيا الدينية يف ممار�سة دورها  -

اإزاء وباء كورونا ؟ 

ما �سبل مواجهة الأزمة والتغلب على حتدياتها من منظور العلم والعقالنية ؟  -

5- منهجية الدرا�صة:

امل�سمون  حتليل  على  القائم  الو�سفي  التحليل  منهج  الدرا�سة  تعتمد 

qualitative research �سمن منظور نقدي يعتمد حتليل الن�سو�ص والواقع يف اآن 

واحد �سمن توجه مو�سوعي لدرا�سة اأبعاد هذه الظاهرة يف خمتلف تداعياتها 

املنهج  اأ�س�ص  من  ينطلق  املعتمد  املنهج  اإن  القول:  وميكن  والواقعية.  الفكرية 

الو�سفي النوعي التحليلي يف علم الجتماع الديني. ونعني بالتفكيك يف هذا 

الكامنة  العميقة  الدللت  ا�ستك�ساف  ل  الن�سو�ص  على  النقدي  العمل  ال�سياق 

يف بنية الن�ص وا�ستخراج خفاياها �سعًيا اإىل حترير الن�سو�ص من التف�سريات 

الدوغماتية واإحالتها اإىل املحاكمة العقلية لتحريرها من املعنى الواحد وهيمنة 

. ويركز هذا املنهج على و�سف الظواهر والفهم الأعمق لها، 
)2(

العقيدة الواحدة

ويختلف عن البحث الكمي الذي يركز عادة على التجريب وعلى عملية الك�سف 

عن ال�سبب اأو النتيجة بالعتماد على املعطيات الإح�سائية.
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وقد ا�ستقرت منهجيتنا يف هذه املحاولة على �رشورة التمييز بني الدين كبنية 

بو�سفها ممار�سة  الدينية  الأيديولوجيا  وبني  ميتافيزيائية من جهة  عقالنية 

تربيرية غري عقالنية اأو منطقية ملختلف ظواهر احلياة الفكرية والجتماعية، 

ا اإىل حتقيق غايات �سيا�سية واجتماعية يف غالب  وهي ممار�سة تهدف جوهريًّ

الآن  مواتية  الفر�سة  اأن  ونعتقد  والهيمنة.  ال�سيطرة  اإىل حتقيق  �سعًيا  الأحيان 

اأزمة  بو�سفها  كورونا  اأزمة  تناول  يف  الجتاهني  بني  ا  �سو�سيولوجيًّ للف�سل 

وجودية تتحدى احل�سارة الإن�سانية املعا�رشة. ومن هذا املنطلق �سنعمل يف 

التي  الأيديولوجّية  ال�رشاعات  لهذه  الأوىل  التبا�سري  تناول  على  الدرا�سة  هذه 

ف�ساءات  اإىل  كورونا(  اإىل  )ن�سبة  نف�سها  »الكورونية«  الظاهرة  حدود  تتجاوز 

لل�رشاع  امل�سار عدة اجتاهات  اأن منيز يف هذا  واأبعد. وميكننا  اأعمق  اإن�سانية 

ومدى  بتلونها  يتلون  لكنه  الأزمة  بداية  مع  يبداأ  الذي  الأيديولوجي  والتناول 

انت�سارها ويتحدد بطبيعة هذا النت�سار ومدى قوته. 

6- الدين �صد الأيديولوجيا:

ت�سفي  اإحداهما  للدين:  خمتلفتني  روؤيتني  بني  البداية  يف  منيز  اأن  ميكن 

الدين  الروؤية ومتيز بني  الأخرى هذه  اأيديولوجّية، يف حني ترف�ص  عليه حلة 

اأن الف�سل ما بني  ا. ومما ل �سك فيه  ا غائيًّ والأيديولوجيا متييًزا �سو�سيولوجيًّ

نف�سل  اأن  ميكن  ل  اإذ  ا،  جدًّ ومعقدة  �سائكة  ق�سية  ي�سكل  والأيديولوجيا  الدين 

بينهما يف كثري من املظاهر واحلوادث، ومن هنا يرى كثري من املفكرين وجود 

عالقة وثيقة بني الأديان والأيديولوجيا ب�سفة عامة. 

هناك عدد من املفكرين الذين يرون الأيديولوجيا يف الدين اأو الدين بو�سفه 

اأيديولوجيا، وهناك من مييز بو�سوح بني اجلانبني ب�سورة مو�سوعية. ويرتكز 

روؤية  بو�سفه  للدين  �سامل  رف�ص  على  للدين  الأيديولوجّية  النظرة  اأ�سحاب 

ميتافيزيائية غري واقعية اأو عقالنية تهدف اإىل حتقيق م�سالح دنيوية �سيا�سية 
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يف نهاية الأمر تت�سمن ال�سعي نحو بناء �سلطة لهوتية للطبقات الجتماعية 

اأيديولوجيا  الدين  يكون  اأن  على  يركز  من  وهناك  دينية.  �سبغة  تاأخذ  التي 

�سـريعتي  علي  روؤية  يتجلى يف  الذي  التوجه  وهذا  الإن�سان.  اإىل حترير  تهدف 

الذي ينادي بتحويل الدين الإ�سالمي من ثقافة اإىل اأيديولوجيا حتريرية ومن 

اأيديولوجيا عبودية اإىل اأيديولوجيا اإن�سانية �سامية. وهذا يعني اأننا اإزاء نظرتني 

اإىل الدين اإحداهما تريد الدين بو�سفه اأيديولوجيا عبثية طبقية ومثالها النظرية 

الإن�سان  ا�ستالب  اإىل  الدين وعي طبقي مزيف يهدف  اأن  التي ترى  املارك�سية 

با�سم املقد�ص. وهناك نظرة اأخرى ترى اأن الدين هو اأيديولوجيا �سامية خالقة 

تهدف اإىل حترير الإن�سان اأو يجب اأن يكون كذلك، كما يرى �سـريعتي يف منظوره 

اإىل الدين الإ�سالمي. 

ويوجد عدد كبري من الباحثني الذين يقولون بالقطع بني الدين والأيديولوجيا، 

فالأديان كما تتجلى يف منظورهم تتميز مب�سدرها الإلهي ال�سماوي املقد�ص، 

تاأخذ  ذلك  خالف  وعلى  للب�سـرية،  دعوتها  ب�سمول  نف�سه  الوقت  يف  وتت�سم 

ا يهدف اإىل حتقيق غايات �سيا�سية جمتمعية،  ا اأر�سيًّ الأيديولوجيا بعًدا ب�سـريًّ

واإذا كان اهلل  وترت�سم حدود دعوتها �سمن فئات اجتماعية و�سيا�سية حمددة. 

ي�صكل  الواقعي  بالتعبري  الإن�صان  فاإن  الدين،  م�صدر  هو  الالهوتي  بالتعبري 

اأبعادها  الأيديولوجيات يف خمتلف  الدينية وغريها من  الأيديولوجيا  م�صدر 

وجتلياتها. ورغم هذا التباين يف امل�سادر والغايات فاإن الأيديولوجيا الدينية 

توظف الدين ومفاهيمه يف خدمة ماآربها وم�ساحلها. ويف احلالة التي يتم فيها 

اأي: توظيف الدين اأيديولوجيًّا، يحدث ما ي�صمى باأدجلة الدين،  هذا التوظيف، 

اأيديولوجي براغماتي يهدف اإىل حتقيق امل�صالح  اأي: حتويل الدين اإىل ن�صق 

وت�سحذ  مراوغة،  دينية  �سعارات  تتبنى  الدينية  فالأيديولوجيا  الجتماعية. 

قوة العادات والتقاليد يف حتقيق غاياتها، ثم تقوم لحًقا بتوظيف اخلرافات 
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والأ�ساطري لتربير وجودها ومن ثم تعمل على حتقيق ال�سيطرة والهيمنة، وهي 

مع  املتعار�سة  والعقائدية  النفعالية  امل�سارات  خمتلف  كله  ذلك  يف  تعتمد 

العقل والعلم والعقالنية. 

الذين  العرب  املفّكرين  اأحد  يا�سني احلافظ  املارك�سي  ال�سوري  املفكر  ويعد 

الأيديولوجيا  وبني  ا  �سماويًّ ديًنا  بو�سفه  الإ�سالم  بني  التمييز  �رشورة  اأكدوا 

الإ�سالمية بو�سفها ممار�سة براغماتية �سيا�سية، وا�ستطاع اأن يوجه �سهام النقد 

اإىل �سلبيات »الأيديولوجيا الإ�سالمية« يف مراحل تاريخية معينة، ولي�ص الدين 

الإ�سالمي بحّد ذاته. وقد وجد هذا التمييز بني الإ�سالم والأيديولوجيا الإ�سالمية 

�سداه عند املفّكر ال�سوري الراحل اإليا�ص مرق�ص يف تاأييده له وا�سًفا اإياه باأّنه 

 اإزاء العقيدة 
ّ
»فتح فكري«، وموؤّكًدا من موقعه العلماين عدم وجود موقف �سلبي

الدينية  لالأيديولوجيا  الوا�سع  نقده  فيه  يعلن  الذي  الوقت  يف  وذلك  الدينية، 

 . و�سمن هذا 
)3(

بو�سفها ممار�سة �سيا�سية حزبية ميار�سها رجال الدين وكهانه

املنظور ميكن القول: اإن الإ�سالم يف �سورته احلقيقية مل يكن قط وعًيا زائًفا اأو 

مغلوًطا بالواقع، واإمنا جاء اأ�سا�ًسا ملحاربة خمتلف اأ�سكال الوعي املزيف، وهو 

يقوم على هدي العقل والعقالنية والروؤية الإن�سانية اخلالقة. 

يتجلى الدين الإ�سالمي يف كتاب اهلل ويف قراآنه احلكيم بو�سفه علًما ومعرفًة 

وعقاًل ور�سالة اإلهية للب�سـر. ويرف�ص كثري من الفقهاء والعلماء الأجالء وجود 

من  كثري  اإليه  ذهب  ما  وهذا  والعقل،  الدين  بني  اأو  والدين  العلم  بني  تناق�ص 

العلماء والفقهاء اأمثال: ابن ر�سد، وابن طفيل، واملعتزلة، واإخوان ال�سفا، وابن 

عربي، وال�سهروردي، وجالل الدين الرومي، وابن الفار�ص، وحممد عبده، وعبد 

والبريوين  والفارابي،  �سينا،  وابن  الأفغاين،  الدين  وجمال  الكواكبي،  الرحمن 

الكرمي  القراآن  اأن  الدللية  الدرا�سات  وتبني  والعد.  يفوق احل�رش  وغريهم كثري 

يتدفق مبفردات العلم والعقل واملعرفة. 
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وتبني الدرا�سات الدللية اأن كلمة العلم وم�ستقاتها وردت 811 مرة يف القراآن 

 .
)4(

الكرمي، ومعظمها جاء م�سفوًعا بالدعوى اإىل التاأمل والتفكري والتعقل والتدّبر

العلم والعقل مبرادفاتهما مثل  الكرمي مبرادفات كثرية ملعنى  القراآن  ويفي�ص 

واحلجة  والدليل  والربهان  والفقه  واحلكمة  والفكر  والعقل  والهدى  اليقني 

والآية والبينة وغري ذلك من معان تندرج حتت معنى العلم وحتث عليه .ومن 

مفردة   )811( موازًيا  عدًدا  يت�سمن  الكرمي  القراآن  اأن  العجيبة  امل�سادفات 

لالإميان وكاأنه يوازن ويكامل بني العقل والإميان. 

وت�سري بع�ص الدرا�سات حول املعاين ال�سامية يف القراآن الكرمي اإىل اأن القراآن 

يت�سمن »اأكرث من �سبعني اآية ت�سجع على العلم واملعرفة والبحث العلمي )النظر 

الكون  يتفكرون يف  الذين  واملفكرين  العلماء  وتثني على  الكون(  والتمعن يف 

 ، وميكن اأن نذكر عدًدا كبرًيا من الآيات الكرمية 
)5(

ويف خلق ال�سماوات والأر�ص«

التي توؤكد هذا العمق العقالين يف القراآن مثل قوله تعاىل: ﴿ ڱ   ڱ   

ں   ں    ڻ      ڻ    ڻ  ڻ   ۀ    ۀ﴾] اآل عمران:191[، وقوله: 
﴿ڈ  ڈ   ژ   ژ   ڑ     ڑکِ﴾ ]يون�ص: 101[، وقوله:﴿ڻ   ۀ  
ۀ   ہ       ہ    ہ     ہ      ھ﴾ ]العنكبوت: 20[. ويذكر الدار�سون 
اأن الآيات اخلم�ص الأوىل التي نزلت من القراآن جاءت حت�ّص على القراءة والتعلم 

يب   ىب   ﴿مب   وجّل:  عّز  املوىل  ويقول   ،)5  -  1 )الآيات:  العلق  �سورة  يف 

 .
جت      حت     خت    مت    ىت     يت﴾ ]املجادلة: 11[)6(

وقد تكررت مفردة العقل وم�ستقاتها 49 مرة يف القراآن الكرمي؛ اإذ وردت 

﴿ېئ  ېئ  ېئ  ىئ        ال�سـريف: مثل  الن�ص  بلفظ تعقلون 24 مرة يف مثل 

الن�ص  مثل  يف  يعقلون  بلفظ  مرة  و22   ،]17 ]احلديد:  ىئ﴾  ىئ  
ووردت   .]67 ہ﴾]النحل:  ہ   ہ   ہ   ۀ   ﴿ۀ   الكرمي: 
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مثـل  فـي  مـرة  النـور 24  بلفظ  اإذ وردت  مرة  وم�ستقاتها 49  النور  مفـردة 

ڍ﴾  ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ﴿چ   الكريــم:  الن�ص 

مفردات  فاإن  للعقل  ا  اأي�سً مرادفة  النور  مفردة  كانت  واإذا   ،]15 ]املائدة: 
 . 

)7(
العقالنية وردت 98 مرة

على  والعقل  العلم  على  الدالة  املفردات  كثافة  يف  العلمية  الدللة  تكمن 

اهتمام القراآن الكرمي بالعلم والعقل والعقالنية، وهذا يعني اأن مو�سوع العقل 

الذي ميثل جوهر الأديان.  والعلم جمتمعني يفوقان الهتمام مب�ساألة الإميان 

بـ 811 مفردة  العلم وم�ستقاته  اإىل  الكرمي  القراآن  اأ�سار  اآنًفا، فقد  وكما ذكرنا 

واأ�سار اإىل العقل والنور بـ 98 مفردة فيكون املجموع 909 مفردات تدل على 

التي  اأن الأهمية  العقل والعلم والنور مقابل 811 مفردة لالإميان. وهذا يعني 

يعطيها القراآن للعلم والعقل اأكرب بكثري من الأهمية التي يعطيها لالإميان، هذا 

والباطل(  )التفريق بني احلق  الفرقان  التي ت�سمنها حول مفردة  الكلمات  عدا 

ين�سحب  ا  اأي�سً وهذا  ومرادفاته،  العقل  مفردات  من  وهي  مرات   6 وردت  التي 

وردت  وقد  الكرمي،  القراآن  يف  ا  جدًّ عديدة  وهي  والتاأمل  التفكري  مفردات  على 

مفردات الب�رش والب�سرية وهي من معاين العقل و�سفاته مبعدل 148 مـرة مثل: 

. قد وردت كلمة )يتفكرون(   
]الرعد: 16[)8( ﴿ک  ک  گ  گ  گ﴾ 

للقراآن.  العقلي والعقالين  الطابع  القراآن 18 مرة. ويف هذا كله دللة على  يف 

وهذا الطابع العقالين يتعار�ص متاًما مع ما ن�سميه بالوعي املزيف املخادع 

للعقل وامل�ساد للعقالنية. 

الثوابت  من  �صياق  �صمن  عقلية  نظرة  الكون  اإىل  ينظر  احلنيف  فالدين 

والقوانني العلمية، وقد خلق اهلل الكون وفق قواننَي و�ُسنٍن كونية ل تبديل فيها؛ 

ېئ    ېئ   ۈئ    ۈئ    ۆئ    ۆئ   ۇئ    ۇئ   وئ    ﴿وئ    تعاىل:  قال 

ېئىئ    ىئ   ىئ  ی  ی  ی  ی     جئ   حئ﴾ ]ف�سلت: 53[، وقال تعاىل: 
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﴿ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ﴾ 
]�سورة اآل عمران: 191[ وقال: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  
كونّيٍة  ظواهَر  اإىل  ت�سري  التي  الآيات  وكّل   ،]27 �ص:  ]�سورة   ﴾ ڀ  ڀ  ڀڀ 

﴿ۈئ  ۈئ   ېئ    ېئ  ېئ  ىئ   ىئ     ىئ  ی      حمّددٍة وثابتة، كقوله تعاىل: 

 . هذه الآيات الكرمية تدل 
ی  ی ی  جئ    حئ   مئ    ىئ﴾ ]ي�ص: 40[)9(

باملطلق على اأن اهلل خلق الكون وفق قوانني حمددة ثابتة، وهذا منتهى ما ميكن 

للعلم اأن ي�سل اإليه، فهو يبحث يف هذه القوانني وي�ستك�سف يف خلق اهلل وقوانني 

الكون الثابتة. ورمبا ل يفاجئنا هنا ما يذهب اإليه اإخوان ال�سفا يف ر�سائلهم 

)القرن العا�سـر امليالدي( الذين راأوا »اأن اهلل ل يتدخل يف الطبيعة، مبعنى اأن 

الأوبئة والكوارث لي�ست من �سنع اهلل، فاهلل خلق الطبيعة، لُت�َسري نف�سها بنف�سها، 

﴿ىئ   ی   ی    ی   تتغرّي:  ثابتٌة ل  وقواننُي  �سنٌن  ا  اأي�سً نن هي  ال�سُّ وهذه 

ه رجال الأيديولوجيا لأن وظيفتهم تقوم 
ّ
ی﴾ ]الأحزاب: 62[ هذا ما ل يقر

على مبا�سـرة الفعل يف املجتمع وال�سيطرة على مكوناته وهذا هو الذي تنهجه 

اأيديولوجيا ولية الفقيه على �سبيل املثال التي تنظر اإىل الفقيه بو�سفه مدبر 

الكون نيابة عن اهلل عّز وجل، كما يتجلى ذلك يف مفهوم احلاكمية الدينية رغم 

. 
)10(

اختالف التفا�سيل«

الرابع  الأ�سل  اخللق  يف  اهلل  ب�سنن  العتبار  عبده  حممد  الإمام  جعل  وقد 

يف  الأنبياء  بعد  يعّول  »ل  بالن�ص:  ويذكر  الإ�سالم.  يف  الأربعة  الأ�سول  من 

الدعوة اإىل احلق على غري الدليل، واأن ل ينظر اإىل العجائب والغرائب وخوارق 

ڳ   ڳ   ﴿ڳ   الأ�سل:  لهذا  مقرًرا  العزيز  الكتاب  يف  جاء  ومما   .
)11(

العادات«

]�سورة  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ    ڻ    ڻ﴾ 
﴿ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ    اآل عمران: 137[، 
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﴿ائ  ائ  ەئ     ەئ   وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ]الإ�سـراء: 77[،  ڤ﴾ 
ۈئۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ﴾ ]فاطر: 43[، ﴿ڍ  ڍ     ڌ  ڌ     ڎ   

 .
)12(

ڎ    ڈ     ڈ     ژ  ژ     ڑ﴾ ]الروم: 9[ اإلخ

ويتابع الإمام حممد عبده يف تاأكيد النزعة العقلية ل�سنن اهلل يف الكون قوله: 

»ي�رشح الكتاب اأن هلل يف الأمم والأكوان �سنًنا ل تتبدل، وال�سنن الطرائق الثابتة 

التي جتري عليها ال�سوؤون وعلى ح�سبها تكون الآثار، وهي التي ت�سمى �سـرائع اأو 

نوامي�ص، ويعرب عنها قوم بالقوانني، ما لنا ولختالف العبارات؟ الذي ينادي 

به الكتاب اأن نظام اجلمعية الب�سـرية وما يحدث فيها هو نظام واحد ل يتغري 

ول يتبدل، وعلى من يطلب ال�سعادة يف هذا الجتماع اأن ينظر يف اأ�سول هذا 

النظام حتى يرد اإليها اأعماله ويبني عليها �سريته وما ياأخذ به نف�سه، فاإن غفل 

اأو ات�سل  عن ذلك غافل فال ينتظر اإل ال�سقاء، واإن ارتفع اإىل ال�ساحلني ن�سبه، 

باملقربني �سببه، فمهما بحث الناظر وفكر، وك�سف وقرر، اأتى لنا باأحكام تلك 

تنفر  تتجافى عنه، ول  الدين ل  الدين، وطبيعة  ال�سنن، فهو يجري مع طبيعة 

.
)13(

منه، فلم ل يعظم ت�ساحمها معه ؟«

البحث  جماَل  »اإن  اهلل:  ف�سل  جعفر  الدين  رجل  يقول  اخل�سو�ص  هذا  ويف 

 هو الكون، الذي هو العامُل املح�سو�ُص لنا ب�سكٍل اأو باآخر. والبحث فيه هو 
ّ
العلمي

الذي قاد امل�سلمني �سابًقا، والغرَب اأو ال�سـرَق �سابًقا ولحًقا، اإىل انبثاق العلوم 

املتنّوعة، البحتِة والإن�سانّية؛ وهذا مّما مل يختلْف فيه جهُد امل�سلمني عن جهِد 

ا ال�صـرُط الأ�صا�ُص للبحث عن اهلل والإميان  غريهم. اأكرث من ذلك: اإّن هذا هو اأي�صً

ره، وكذلك على �صفاِته، اعتماًدا  به، ا�صتناًدا اإىل اأّن العاملمَ يدلُّ على خالِقه ومدبِّ

.
)14(

ر« على دللة الأثر على املوؤثِّ

وما نريد قوله هو اأّن التوافق بني العلم والدين وبني العقل والدين اأمر ل يقبل 

ا للعلم والعك�ص �سحيح  ا للعقل اأو نقي�سً اجلدل؛ اإذ ل ميكن اأن يكون الدين نقي�سً
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اأن يعطينا اهلل عقوًل ويعطينا يف  »ل ميكن  متاًما، ويف هذا يقول ابن ر�سد: 

ا يف تاأكيد التكامل والتجان�ص  الوقت نف�صه �صـرائع خمالفة لها«. ويقول اأي�سً

بينهما: »اإن احلق ل ي�ساد احلق بل يوافقه وي�سهد له«. وهذا يعني اأن العلم ل 

حق  لأنهما  الأ�سيل  الديني  الت�سـريع  مع  يتناق�ص  ل  العقل  واأن  الدين  ي�ساد 

واحد وحقيقة ل تباين فيها. 

 وميكننا يف هذا ال�سياق اأن نتحدث عن تقدير الدين الإ�سالمي للعلم ومتجيده 

للعلماء، ومن يتاأمل يف الفقه الديني وعلومه �سيجد اأّن العلوم الدينّية ل تختلف 

من  تنطلق  اأّنها  مبعنى  واملو�سوعية،  الو�سعية  الإن�سانية  العلوم  عن  كثرًيا 

مناهج البحث املوظفة يف العلوم الإن�سانية وتعتمد املنطق والتحليل املنطقي 

اهلل:  ف�سل  جعفر  يقول  الأمر  هذا  ويف  والدينية،  الفقهية  الق�سايا  تناول  يف 

»ميكن النظُر اإىل الّدين كمجاٍل يحت�سُن احلركَة الفكرّيَة لعلماء الّدين. وهوؤلء 

لي�سوا واحًدا، اإذ قد تختلف مناهُجهم واجتهاداُتهم يف فهم اآيٍة اأو رواية، اأو يف 

، اأو يف ت�سحيح ن�سبة كتاٍب اإىل ع�رٍش ما اأو موؤلِّف ما، اأو يف عالج  توثيِق ن�صٍّ

ذلك؛  وغري  اأخرى،  علوٍم  من  الأدوات  بع�ص  اإدخال  يف  اأو  املتعار�سة،  الأدّلة 

 عملّيًة معّقدًة وتتطّلب م�ستًوى عالًيا من 
ّ
الأمُر الذي يجعل من الجتهاد الفقهي

. 
)15(

�ص« التخ�سُّ

تتعار�ص  اأن  ميكنها  ل  الدينية  العلوم  اإن  القول:  ميكن  الزاوية  هذه  ومن 

التجريبي  العلم  معطيات  مع  تتناق�ص  اأن  لها  فكيف  الجتماعية  العلوم  مع 

و�سولته  العلم  باأهمية  يقرون  احلقيقيون  الدين  فعلماء  الأ�سا�سية.  وم�سلماته 

وياأخذون بنتائجه وميجدون بقدرته على حل امل�سكالت احليوية التي يواجهها 

اإىل  تنظر  التي  الأيديولوجّية  التوجهات  خالف  على  وذلك  الإن�ساين،  املجتمع 

الإجراءات  من  املوقف  يف  هذا  جتلى  وقد  العداء.  تنا�سبه  ا  عدوًّ بو�سفه  العلم 

الطبية التي اتخذت يف مواجهة كورونا؛ اإذ لحظنا اأن علماء الدين الأجالء مل 
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العلمية والطبية واحلكومية التي اتخذت، بل  اأي من الإجراءات  يعرت�سوا على 

�سكلوا قوة م�ساندة للجهود العلمية ال�سحية، وعززوا دور احلكومات وال�سلطات 

املحلية يف مواجهة الوباء، داعني النا�ص اإىل اللتزام الكامل مبطالب ال�سلطات 

ال�سحية واأخذ تعليمات الأطباء على حممل اجلد، كما عملوا على تر�سيخ فكرة 

احلجر ال�سحي، ورف�سوا كل اأ�سكال اخلرافات والأباطيل التي تبثها املوؤ�س�سات 

الأيديولوجّية للجماعات الدينية امل�سّي�سة حتديًدا. 

7- العقالنية الدينية يف مواجهة كورونا:

يرى غاليلو غاليلي اأن الدين احلقيقي ل يتعار�ص مع العلم، ويف ذلك يقول 

العلة  اأن  فتاأكد  العلم  مع  ا  متناق�صً الإجنيل  بدا  »اإن  فيه:  م�سهوًرا جاء  قوًل 

ي�ستوجب  والعلم  الدين  والتوافق بني  العلم«.  ولي�صت يف  الإجنيل  تف�صري  يف 

بال�رشورة املنطقية توافًقا اأعظم بني الدين والعقل. وقد جتلت عقالنية الدين 

والوزارات  الر�سمية  الدينية  املوؤ�س�سات  اتخذتها  التي  التوجهات  يف  وواقعيته 

هذه  �سارعت  اإذ  كورونا،  اأزمة  مع  والأوقاف  الدينية  الطقو�ص  عن  امل�سوؤولة 

التجمعات  ال�سلطات مبنع  التي اتخذتها  القرارات  التجاوب مع  اإىل  املوؤ�س�سات 

يف الأماكن العامة ومنها امل�ساجد والكنائ�ص ودور العبادة. وميثل هذا الجتاه 

ا اأرباب ال�سعائر الدينية الذين امتثلوا الواقَع ومعطياِت اخلطر التي ميثلها  اأي�سً

هذا الوباء وانطلقوا من الن�سو�ص الدينية احلقة يف مواجهة الأوبئة والنوازل 

الإ�سالم  يف  العقالنية  الجتاهات  عن  معربة  مواقفهم  فجاءت  والكوارث، 

الطابع  اإىل  ال�سياق  هذا  يف  الإ�سارة  وجتدر  وغريها.  واليهودية  وامل�سيحية 

ا لكل اأ�سكال التع�سب والتعنت والإكراه �سد  الإن�ساين لهذا الجتاه العقالين رف�سً

ال�سعوب، ومثل هذا الجتاه النزعة الإن�سانية ال�ساملة يف النظر اإىل الإن�سان دون 

متييز عن�رشي اأو قومي، فالب�سـر اأبناء اهلل والإن�سانية واإن كان هناك من بالء 

فاإن البالء ينزل على الب�سـرية ولي�ص على طائفة ب�سـرية دون اأخرى. 
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اأفرزته  الذي  اخلطر  مظاهر  وعي  على  بقدرته  العقالين  الجتاه  عرف  لقد 

جائحة كورونا، وا�ستطاع اأن يوظف اخلطاب العقالين الرزين، ودعا اإىل جتاوز 

اخلالفات ال�سيا�سية والأيديولوجّية جانًبا، واأكد اأهمية النت�صار للعقل والعلم 

الأخالقية  اجلوانب  بتاأكيد  العقالين  الديني  اخلطاب  ويت�صم  احلديث.  والطب 

العنف  اأ�صكال  كل  ونبذ  والنفتاح  والت�صامح  الأمل  قيم  يف  تتمثل  التي 

وجودها  مقومات  وتاأ�صيل  الداخلية  اجلبهة  حماية  على  والعمل  والتطرف، 

الدولة وعقلها الأمني والجتماعي والقت�صادي  مطالًبا »بالن�صياع لقرارات 

لها  عّبد  فقد  الدولة  مع  اأيديولوجيًّا  اختالفه  رغم  الجتاه  هذا   ... وال�صحي 

الد�صتورية وت�رصيف  باأدوارها ومهامها  الو�صائل املتاحة لتقوم  الطريق بكل 

 . لقد عمل هذا الجتاه 
)16(

اأّوًل(« قراراتها العقالنية املح�صوبة مبعيار )الوطن 

املوؤمن بالدميقراطية وخطاب العقل على حتقيق الطماأنينة بني �سفوف النا�ص 

ومتكينهم من الإح�سا�ص بخطورة املرحلة وواجب الت�سامن والتكافل، و�ساهم 

ا يف مكافحة الفريو�ص، ودعا النا�ص اإىل عدم التجمع يف الأماكن  ا ومعنويًّ ماديًّ

العامة والأ�سواق وامل�ساجد والعمل على ممار�سة طقو�ص التعبد والتوا�سل ب�سكل 

وال�سلطات  الأمن  جهود  تعزيز  يف  �ساهم  وقد  الوباء.  عا�سفة  متر  حتى  راق، 

وكل  وال�سحافيني  النظافة  وعمال  واملمر�سني  الأطباء  وم�ساعدة  الأمنية 

.
)17(

النا�سطني يف جمال مكافحة الفريو�ص

لقد ا�ستجابت املوؤ�س�سات الدينية الر�سمية وكثري من رجال الدين اإيجابيًّا يف 

الدين  العقالنيون ما تقت�سيه قواعد  الدين  واأكد رجال  للوباء،  الت�سّدي  م�سهد 

النظر  ويقوم  الطب والتخ�س�ص يف هذا املجال.  اأهل  الأخذ مبا يو�سي به  من 

الديني الأخالقي لأ�صحاب هذا التيار على تاأكيد حفظ احلياة وتقدميه على اأي 

ا اأن الأمر هنا يخت�ص باإقامة هذه ال�صعائر يف املنازل ول  ممار�صة »خ�صو�صً

يلغي احلكم التكليفي اأو تعطيله، فاحلكم التكليفي ثابت ول ميلك اأحٌد تغيريه، 
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كما  الواقع«  يف  الأحكام  تنزيل  و�صياقات  مالب�صات  يف  نتحرك  نحن  واإمنا 

. وي�سري رجال الدين العقالنيون يف هذا 
)18(

يقول معتز اخلطيب يف هذا ال�سياق

املجال اإىل ال�سرية النبوية امل�سـرفة عندما اأمر النبي �سلى اهلل عليه و�سلم النا�ص 

بال�سالة يف رحالهم )يف البيوت( خمافة ال�رشر وامل�سقة، »ول فرق يف هذا بني 

اجلمعة واجلماعة؛ لأن امل�ساألة متعلقة بخوف ال�رشر وامل�سقة ل بنوع العبادة 

املرتوكة، واإذا كان هذا جائًزا يف ال�رشر الي�سري من الطني واملطر ال�سديد واأكل 

الثوم والب�سل، فمن باب اأوىل ال�رشر املحقق يف مثل الأوبئة والأمرا�ص املعدية 

التي يرتتب عليها هالٌك واإن كان مظنوًنا. وقد روى الإمام اخلّطابي اأن �سالة 

اجلمعة فر�ٌص على الكفاية، فلو اأقامتها جماعة واحدة قام الواجب و�سقطت عن 

.
)19(

الباقني وبقيت ال�سعرية قائمة«

غري  املواقف  على  املرتتبة  النتائج  على  َخِطرة  اأمثلة  التاريخ  يف  وتوجد 

العقالنية من الأوبئة والكوارث، وهذا ما يذكره املفكر العراقي علي الوردي يف 

كتابه )ملحات من تاريخ العراق( بقوله: »عندما انت�سـر وباء الكولريا يف العراق 

احلاخامات،  باأمر  بيوتهم  يف  اأنف�سهم  اليهود  حجز  العثمانيني،  حكم  اأثناء 

ف�سلموا مــن املــوت بالكولريا، وعندمــا �ساأل امل�سلمــون مرجعياتهم جــاء الرد: 

واأبيدت  النا�ص  ﴿ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ   ڑ  ڑ﴾؛ فمات كثري من 
 .

)20(
قرى بالكامل«

وقد ذكر عامل الجتماع الفرن�سي جريالد برونر يف جملة لوبوان Le Point اأنه 

عندما دخل الطاعون روما يف عام 589م مت�سبًبا يف موت البابا بيالجيو�ص 

الثاين، اأخذ خليفته غريغوري مبادرة تنظيم املوكب اجلنائزي. القرار الذي كان 

ا على اعتبار اأنه �سـرع بطبيعة احلال من انت�سار املر�ص الذي يتغذى على  كارثيًّ

 .
)21(

التفاعالت الب�سـرية، متاما مثل كوفيد - 19
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ويعد اخلليفة عمر بن اخلطاب - ر�صي اهلل عنه - رائد العقالنية الدينية 

طاعون  مواجهة  يف  العقالين  منهجه  وي�سكل  اجلوائح،  مواجهة  يف  بامتياز 

عموا�ص يف بالد ال�سام مرجعية دينية يحتذى بها يف مواجهة الأوبئة القاتلة. 

وجاء يف الأثر اأن ذلك اخلليفة امتثل حديَث النبي -ملسو هيلع هللا ىلص-عن الطاعون واهتدى 

به، وقد جاء يف احلديث اأن النبي عليه ال�سالة وال�سالم قال عن الطاعون: »اإِذا 

�صمعتم به باأر�ٍص؛ فال تقدموا عليه، واإِذا وقع باأر�ٍص واأنتم بها؛ فال تخرجوا 

نة النبوية، جند اأن اأول من اأر�سى اإجراءات احلجر  فراًرا منه«. بالعودة اإىل ال�سُّ

ا على اأرواح النا�ص و�سحتهم،  ال�سحي، هو الر�سول الكرمي، اإذ كان الأكرث حر�سً

النا�ص مبالزمة منازلهم وبالدهم يف حال تف�سى فيها وباء  اأمر  وذلك عندما 

مثل الطاعون، ويت�سمن هذا احلديث النبوي اإ�سارة وا�سحة اإىل ما يطبق اليوم 

ا من احلجر ال�سحي بهدف مواجهة الأوبئة املنت�سـرة، »فر�سول اهلل  ا وعمليًّ علميًّ

اأمر من  باأن  اأتبعها  الأر�ص املوبوءة، بل  اإىل  القدوم  مل يكتف باأن ياأمر بعدم 

كان يف اأر�ص اأ�سابها الطاعون اأن ل يخرج منها، وذلك ملنع انت�سار العدوى 

فينتقل الوباء اإىل مناطق اأخرى، وبذلك فاإن هذا احلديث لفتة اإعجازية ت�ساف 

.
)22(

اإىل �سجل الطب النبوي«

وقد رجع عمر بن اخلطاب - ر�صي اهلل عنه - بناء على هذا احلديث اإىل 

املدينة ومل يدخل ال�صام بعد اأن كان قد عزم على دخولها، ومل يكن ذلك هرًبا 

 - اجلراح  بن  عبيدة  اأبي  وبني  بينه  حوار  يف  يتجلى  كما  والقدر  الق�ساء  من 

ر�سي اهلل عنه - وذلك عندما �ساأل اأبو عبيدة بُن اجلراح عمَر بن اخلطاب لئًما 

عن �سبب رجوعه اإىل املدينة من بالد ال�سام، قائاًل: »اأفراًرا من قدر اهلل يا اأمري 

املوؤمنني؟ فاأجاب عمر بن اخلطاب: لو غريك يقول هذا، نعم نفر من قدر اهلل اإىل 

قدر اهلل«. وعليه فقد اأباح بع�ص العلماء اخلروج على األ يكون اخلروج فراًرا من 

ا َمْن خرج حلاجٍة  اأمَّ الَّذي �سلَّمه من املوت،  قدر اهلل، والعتقاد باأنَّ فراره هو 
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الوبئة،  الأر�ص  َك 
ْ
َتر فاإِنَّ  للتَّداوي فهو جائٌز،  ٍة فهو جائٌز، ومن خرج  �سَ متمحِّ

بعد  الفاروق  طلب  وقد   .
)23(

ومطلوٌب اإِليه  مندوٌب  النَّزهة  الأر�ص  اإِىل  حيل 
َّ
والر

فيها  تكرث  الَّتي  الغمقة  الأر�ص  من  بامل�سلمني  يرحتل  اأن  عبيدة  اأبي  من  ذلك 

در�ص  ذلك  ويف  عبيدة.  اأبو  ففعل  عالية،  نزهٍة  اأر�ٍص  اإِىل  وامل�ستنقعات  املياه 

يف الأخذ باأ�سباب الوقاية من املر�ص والوباء والبتعاد عن م�سادره واأماكن 

 . 
)24(

ا�ستفحاله

ا اأن وباء الطاعون هذا مل يخف�ص جناحه يف ال�سام اإِل  وجاء يف اخلرب اأي�سً

ها النا�ص، اإِنَّ  بعد اأن ويّل عمرو بن العا�ص ال�سام، فخطب النَّا�ص، وقال لهم: اأيُّ

بوا منه يف اجلبال، فخرج  ار، فتجنَّ هذا الوجع اإِذا وقع اإمِنا ي�صتعل ا�صتعال النَّ

فما  ما فعله عمرو،  فبلغ عمر  اهلل عنهم،  رفعه  فتفرقوا حّتى  الّنا�ص،  وخرج 

هم عن بع�ص   . وهنا جند اأنه ن�سح القوم امل�سابني باأن يتفرقوا بع�سُ
)25(

كرهه

املر�ص  يهلكهم  ل  وحتى  العدوى،  انتقال  ن�سبة  من  يقلل  حتى  يتجمعوا،  ول 

كجماعات، بل يهلك من كان م�ساًبا به من الأفراد فيبقى الآخرون يف معزل 

 . وقد جاء يف التنزيل الكرمي: ﴿ڻ    ڻ    ڻ    ڻ    ۀ      ۀ     
)26(

عن الإ�سابة به

ہ      ہ      ہہ   ھ   ھ  ھ      ھ      ے          َے﴾ ]البقرة: 195[. وهذا القول 
احلكيم ميثل النزعة العقالنية يف الإ�سالم الذي طالب امل�سلمني الأخذ بالأ�سباب 

وحتكيم العقل واملنطق واحلفاظ على حياة النا�ص بعد التوكل على اهلل والأخذ 

 .
)27(

بالأ�سباب والت�سليم بق�سائه وقدره

يف  النا�ص  خروج  »اأن  اخل�سو�ص  هذا  امل�رشية يف  الإفتاء  اأكدت دار  وقد 

الوباء مبا  الوباء يف م�صريات جماعية للدعاء اجلماعي والت�رصع برفع  زمن 

يف  والبدع  املحرمات،  املنكرات  من  يعد  املر�ص  تف�صي  لزيادة  مظنة  يكون 

احلافظ  كتاب  يف  الروؤية  هذه  مل�سـروعية  حمقق  �سـرد  جاء  وقد   .
)28(

الدين«

ابن حجر الع�سقالين املو�سوم )بذل املاعون يف ف�سل الطاعون(؛ اإذ اأكد رف�ص 
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يقول  ذلك  ويف  رفعه،  اأجل  من  الطاعون  وقت  يف  للدعاء  والجتماع  التجمع 

الع�سقالين: »واأما الجتماع له كما يف ال�صت�صقاء؛ فبدعة حدثت يف الطاعون 

ا »اأن النا�ص خرجوا  الكبري بدم�صق �صنة ت�صع واأربعني و�صبعمئة«. ويذكر اأي�صً

ذلك  الطاعوُن بعد  وا�صتغاثوا، فعُظم  البلد فدعوا  اأكابر  ال�صحراء ومعظم  اإىل 

وقع  زماننا، حني  »ووقع هذا يف  يقول:  ثم   ،» اأخفَّ دعائهم  قبل  وكان   ، رُثمَ وكمَ

ال�سابع والع�سـرين من �سهر ربيع الآخر �سنة ثالث  ُل الطاعوِن بالقاهرة يف  اأوَّ

اإىل  فخرجوا  الأربعني،  دون  بها  ميوُت  من  عدُد  فكان  وثمانيمئة،  وثالثني 

ال�سحراء يف الرابع من جمادى الأوىل، بعد اأن ُنودي فيهم ب�سيام ثالثة اأيام 

كما يف ال�ست�سقاء، واجتمعوا ودعوا واأقاموا �ساعًة ثم رجعوا، فما ان�سلخ ال�سهر 

 .
)29(

حتى �سار عدُد من ميوت يف كل يوٍم بالقاهرة فوق الألف، ثم تزايد« 

 وهذا ال�سـرد التاريخي ملا جاء يف احلوادث الإ�سالمية وما جاء يف الن�ص 

يوؤكد النزعة العقلية للدين الإ�سالمي يف مواجهة الكوارث والطواعني، اإذ اعتمد 

حكماء الأمة على ال�سرية النبوية وعلى الجتهادات العقالنية للخليفة عمر بن 

الأو�ساع باحلكمة  الأ�سباب ومعاجلة  الفعلية يف تق�سي  اخلطاب وممار�ساته 

اعتمد  الذي  امل�ستقيم  اخلط  هو  وهذا  والأوبئة.  الطاعون  مواجهة  يف  والعقل 

العبادة  اأماكن  اإغالق  اإىل  �سارعت  التي  الر�سمية  الدينية  املوؤ�س�سات  قبل  من 

للمحافظة على حياة النا�ص وامل�سلمني. 

الإنرتنت  يف  �سفحته  عرب  حب�ص  حممد  الدكتور  الإ�سالمي  املفكر  يتناول 

م�ساألة اإغالق امل�ساجد ويبحث يف اجلدل الدائر حول هذه الق�سية موؤكًدا اأهميَة 

مكة  »فقهاء   :
)30(

فيقول باحلياة  تتعلق  التي  امل�سريية  الق�سايا  يف  الجتهاد 

فتوى  يتوحدون يف   ... الإ�صالمي  العامل  الفقهاء يف  املكرمة وكذلك كثري من 

واحدة وهي وجوب اإغالق امل�صاجد ومنع �صالة اجلمعة؛ فلو كانت املرجعية 

من  عدد  قال  كما  وخيبة،  �صالل  فتاوى  تاأكيد  بكل  الفتاوى  هذه  فاإن  للن�ص 
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امل�صايخ )...( حيث رف�ص هوؤلء امل�صايخ الجتهاد يف مورد الن�ص، وقد اأفتوا 

بوجوب فتح امل�صاجد، واتهموا ولة الأمر الذين ياأمرون بهذا اأنهم هم املق�صودون 

بالآية الكرمية: ﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ     چ  چ﴾ ولكن 

م�صلحة  وترجيح  النقل،  على  العقل  بتقدمي  الب�صري  الفقه  قام  ب�صاطة  بكل 

قاعدة عقلية  ول �رصار وهي  قاعدة ل �رصر  ورجح  الن�ص،  الأمة على ظاهر 

حم�صة على ظاهر الن�ص. ما اأردت قوله مرة اأخرى اأن الفقه الإ�صالمي مرن مبا 

يكفي، وقادر على ال�صتجابة حلاجات الع�رص، وهو ينظم اليوم بكفاءة واقتدار 

القوانني املدنية يف اأجنح الدول الإ�صالمية، ويتجه ب�صكل طبيعي اإىل منطق اأن 

الن�ص نور يهدي ولي�ص قيًدا ياأ�صـر«. 

وقد �سبق لالإمام حممد عبده اأن تناول هذه الق�سية بالتحليل النقدي داعًيا 

اإىل التم�سك باأهداب العقل واأحكامه حتى يف الأحوال التي يتناق�ص فيها الدين 

مع العقل اإذ يقول: »امل�سلم احلق هو الذي يعتمد على العقل يف �سوؤون الدنيا، 

اأن يفهم عن  واإذا تعار�ص العقل والنقل، اأخذ مبا يدل عليه العقل، ولكل م�سلم 

�سلف ول من  اأحد من  تو�سيط  بدون  اهلل  ر�سول  اهلل ومن كالم  كتاب  اهلل وعن 

لالإ�سالم،  الأول  الأ�سل  العقلي  النظر  عبده  حممد  الإمام  جعل  وقد   .
)31(

خلف«

ا هو و�سيلة الإميان ال�سحيح اإذ يقول: »فقد اأقامك منه على  والنظر عنده اأي�سً

�سبيل احلجة، وقا�ساك اإىل العقل، ومن قا�ساك اإىل حاكم فقد اأذعن اإىل �سلطته، 

. ومن ثم جعل الإمام حممد 
)32(

فكيف ميكنه بعد ذلك اأن يجور اأو يثور عليه؟«

عبده الأ�سل الثاين لالإ�سالم مبداأ تقدمي العقل على ظاهر ال�سـرع عند التعار�ص، 

ويف ذلك يقول: »اتفق اأهل امللة الإ�سالمية، اإل قليال مّمن ل ينظر اإليه، على اأنه 

اإذا تعار�ص العقل والنقل اأخذ مبا دّل عليه العقل، وبقي يف النقل طريقان: طريق 

الت�سليم ب�سحة املنقول مع العرتاف بالعجز عن فهمه وتفوي�ص الأمر اإىل اهلل 

اللغة حتى  النقل مع املحافظة على قوانني  الثانية تاأويل  يف علمه، والطريق 

 .
)33(

يتفق معناه مع ما اأثبته العقل«
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التمييز بني  لنا يف  اليوم منطلًقا  ي�سكل  الدين  املدخل حول عقالنية  وهذا 

ا للدين. فالدين  الدين بو�سفه ديًنا وبني الأيديولوجيا بو�سفها توظيًفا �سيا�سيًّ

على نحو ما راأينا يت�سف بالعقالنية والواقعية والعتماد على العلم والتجربة، 

ومثال ذلك منهج عمر يف مواجهة الطاعون وغريه من الأزمات التي واجهت 

الإن�سانية  واحلياة  النف�ص  على  احلفاظ  اإىل  يهدف  فالدين  ا.  تاريخيًّ امل�سلمني 

ويعتمد اأ�سباب العقل واملنطق، ويت�سف باأنه ر�سالة عاملية لكل الب�سـر، ولي�ص 

لفئة �سيقة من النا�ص كما تقول الأيديولوجيات الدينية املنغلقة. فاملوؤ�س�سات 

اجلائحة،  مواجهة  يف  عقالنية  مواقف  اتخذت  لحظنا  كما  الر�سمية  الدينية 

مع  جهودها  وتعا�سدت  الطبية،  العلمية  واملعارف  العلم  مبعطيات  فالتزمت 

باإغالق  تعليماتها  فاأ�سدرت  الفريو�ص  هذا  انت�سار  منع  يف  احلكومات  جهود 

لل�سلطات املحلية يف  ال�سحية  اإىل اللتزام بالتعليمات  العبادة، ودعت  اأماكن 

جميع بلدان العامل تقريًبا. 

8- من الأيديولوجيا اإىل الأيديولوجيا الدينية:

8-1- يف مفهوم الأيديولوجيا: 

تاأخذ الأيديولوجيا يف اأغلب التعريفات واأكرثها تواتًرا �سورة وعي مزيف ل 

يتطابق مع الواقع اأو احلقيقة كما تتجلى باأبعادها الواقعية، وتهدف الأيديولوجيا 

بال�رشورة اإىل حتقيق م�سالح معينة تتمثل غالًبا يف مطلقات ال�سيطرة والهيمنة 

اأجل حماية م�ساحلها.  تنتجها وتر�سخ معاملها من  التي  والأحزاب  للجماعات 

الروؤى  اأّنها جمموعة متما�سكة ومتكاملة من  الأيديولوجيا بعامة على  ف 
ّ
وتعر

والت�سورات واملفاهيم والأفكار التي ت�سكل املن�سة العقائدية التي تنطلق منها 

اجلماعات والأحزاب والتيارات الفكرية يف فهم العامل وروؤيته على ال�صورة التي 

الأيديولوجي فح�سب، وت�سكل هذه الأيديولوجيا  اأن تكون وفًقا ملنظورهم  يجب 

بو�سفها منظومة فكرية املنطلق املنهجي لن�ساط هذه اجلماعات الأيديولوجّية 



3939

اإ�صـــــــدار خـــــــــا�ص - )نـــــوفــمـــرب ، 2(

ت�سوراتها  معايري  وتوظيف  املجتمع  يف  اأيديولوجيتها  فر�ص  حتاول  التي 

وهذا  املجتمع.  يف  النفوذ  وفر�ص  والهيمنة  ال�سيطرة  تربير  يف  الأيديولوجّية 

يعني اأن الأيديولوجيا تدفع النا�ص اإىل روؤية مزيفة للعامل على خالف ما هو 

عليه، ومبقت�سى هذه الروؤية ي�سبح اأن�سار الأيديولوجيا غري قادرين على روؤية 

الواقع كما هو بل كما يتوقعونه اأو كما يجب اأن يكون يف منظورهم العقائدي. 

 :)1999 املعنى:  )خرائط  كتابه  يف  بيرت�سون  جوردن  يرى  كما  فالأيديولوجيا 

»اختيار ملجموعة معينة من احلقائق واملعلومات وعزل جمموعة اأخرى متا�سًيا 

الختيار  هذا  اأن  توؤكد  الروؤية  وهذه   .  
)34(

والعامل« للوجود  الإن�سان  روؤية  مع 

ا مبطًنا اأو معلًنا لكل احلقائق املغايرة وهنا تكمن اإ�صكالية التحيز  يعني رف�صً

والتزييف والتع�صب يف الروؤية الأيديولوجّية. 

الن�سبية  اأنها ترف�ص قيم  الأيديولوجيا دوغماتية، مبعنى  وغالًبا ما تكون 

اإىل العنف والتع�سب والنغالق الفكري وتوظف يف خدمة  والعقالنية، وتنزع 

م�سالح اجلماعات الأيديولوجّية املنتجة لها، وهي غالًبا ما تهدف اإىل تقدمي 

ت�سورات تتمحور حول غايات حمددة خارج احلقيقة نف�سها وبدرجة عالية من 

النف�سال عن الواقع عينه. وتختلف الأيديولوجيات فيما بينها باختالف درجة 

العقالنية الكامنة يف مكوناتها، فهناك اأيديولوجيات خمتلفة متطرفة ومعتدلة 

ومت�ساحمة وعقالنية وخرافية وتع�سبية منغلقة، ولكل منها طبيعتها اخلا�سة 

الت�سورات  الواقع وتغليفه بطاقة ذهنية من  تناول  بقدرتها على  يتعلق  فيما 

لأ�سحابها.  والفكرية  ال�سيا�سية  امل�سالح  مع  املتناغمة  املتنوعة  واملفاهيم 

على  فالليرباليون  الفكرية،  الجتاهات  بتنوع  الأيديولوجيا  تعريف  ويتنوع 

�سبيل املثال يرون اأن الأيديولوجيا منظومة عقائدية تدعو اإىل احتكار احلقيقة 

وتزييفها، يف حني ينظر املارك�سيون اإىل الأيديولوجيا بو�سفها جت�سيًدا لوعي 

زائف يغطي التناق�سات القائمة يف املجتمع الطبقي. 
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8-2- وظيفة الأيديولوجيا: 

ليفي  كلود  اأمثال  املفكرين،  من  الفكرية  النخب  بني  اإجماع  �سبه  ويوجد 

وبول  التو�سـر  ولوي  مانهيام  وكارل  مارك�ص  وكارل  بارت  ورولن  �سرتوا�ص 

ريكور وغريهم كثري، على اأن الوظيفة الأ�صا�صية لالأيديولوجيا تتمثل يف ت�صويه 

الأيديولوجيا  اأن  ال�سياق  هذا  يف  ريكور  بول  ويرى  احلقائق،  وتزييف  الواقع 

اآليات الت�صويه والتربير  متار�ص ثالث وظائف تعمل مب�صتويات خمتلفة وفق 

والإدماج. وعرب هذه الآليات الثالث تقوم باإنتاج واإعادة اإنتاج الوهم واخلداع، 

الأيديولوجيا تنتج  عمليًّا وفق ريكور باأن  ومن هذا املنطلق ميكن ال�ستنتاج 

الوهم وت�صوه الواقع وتقوم بعملية التربير غري العقالنية لالأفكار والوقائع وتلك 

.
)35(

هي وظيفتها املتجذرة يف تكويناتها ال�صمولية املغايرة للواقع واحلقيقة

ومهما اختلفت التوجهات الأيديولوجّية ميكننا اأن منيز يف الفكر الأيديولوجي 

ا  ا عقائديًّ عدة �سمات، اأهمها اأن الفكر الإيديولوجي غالًبا ما يكون فكًرا دوغماتيًّ

يرف�ص الن�سبية ويدعي اأنه ميتلك احلقيقة كاملة، والفكر الأيديولوجي ينزع اإىل 

التع�سب جمرًدا من اأي لبو�ص عقالنية وواقعية، ويف الأغلب يكون فكًرا مزيًفا 

الأيديولوجي على منظومات من احلقائق  الفكر  متحيًزا ومتع�سًبا. وقد يعتمد 

ولكنه يقدمها يف اأطر تف�سريية ت�سعى لتزييف احلقيقة نف�سها وتغليف املقا�سد 

ا من حيث الهيئة وال�سيغة ال�سكلية. ومن �سماته  العدائية على نحو يبدو عقالنيًّ

ا اأن هذا الفكر ينظر اإىل كل من يخالفه نظرة عدائية وميتثل ال�سعار الذي  اأي�سً

الأيديولوجي  الفكر  اأن  باأفكارنا فهو عدونا«. وهذا يعني  يوؤمن  يقول: »من ل 

فكر حمارب ل يهادن ول ي�ستكني، فهو دائًما يف حالة تر�سد وهجوم ودفاع 

وذلك من منطلق اأن العامل اخلارجي يفي�ص بالعدوانية وال�سـر وامل�سائب، وهذا 

ا  يوجب على اأ�سحاب الأيديولوجيا الدفاع عن وجودهم وم�سريهم اأيديولوجيًّ

من خالل الهجوم على الآخر بو�سفه خري و�سيلة للدفاع. 
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ومتار�ص الأيديولوجيا ال�سوداء دوًرا َخِطًرا يف املجتمعات الإن�سانية ول �سيما 

عندما تبلغ درجة الهيمنة وال�سيطرة يف املجتمع، فكثري من احلروب ن�سبت بتوجيه 

اإبادة  اإىل  اأدت  التي  العن�رشية  التاريخ احلروب  الأيديولوجيات وكثرية هي يف 

اأجنا�ص ب�سـرية حتت �سغط الأيديولوجيات العن�رشية يف التاريخ. وتكفي الإ�سارة 

اإىل الكوارث الدموية وحروب الإبادة التي حدثت بتاأثري الأيديولوجيات العمياء، 

والأيديولوجيات  وال�سيوعية  وال�سهيونية  والفا�سية  النازية  كالأيديولوجيات 

الدينية املتطرفة مبختلف اأنواعها. 

8-3- الأيديولوجيا الدينية:

ويف هذا ال�سياق يجب التمييز بني الدين والأيديولوجيا، فالدين بو�سفه كياًنا 

بني  كما  واهلل  الإن�سان  بني  اخلالقة  الروابط  بناء  اإىل  ي�سعى  ا  �سماويًّ ا  عقائديًّ

الإن�سان والطبيعة، كما اأنه يف �سورته اخلالقة يطفح بالقيم الإن�صانية ال�صاملة، 

ويت�صم بطابعه الإن�صاين الغائي اخلالق. وعلى خالف ذلك فالأيديولوجيا الدينية 

تتمركز يف عملية توظيف الدين يف تربير امل�صالح ال�صيا�صية للجماعات والقوى 

ال�صيا�صية، وتعمل على تقدمي تف�صريات دوغماتية للظواهر الجتماعية والطبيعة 

وفق منظور معني وم�صالح حمددة. وعندما يتحول الفكر الديني اإىل اأيديولوجيا 

فاإنه يتحرك بعيًدا عن دوره اخلالق بو�سفه عالقة �سامية بني املخلوق واخلالق؛ 

�سامية  نظرة  والوجود  احلياة  اإىل  النظر  باهلل يف  الإميان  على  تقوم  اأي: عالقة 

 - ا�صتخدامنا  �صياق  يف   - الأيديولوجيا  مفهوم  يلت�صق  ما  وغالًبا  متعالية. 

بالطابع التربيري التلفيقي املتحيز لجتاهات فكرية حمددة توظف يف خدمة 

ال�صيا�صة واملال والقت�صاد والطبقة الجتماعية.

ويرى الباحثون يف هذا ال�سياق اأن القرن الع�سـرين �سكل احلا�سن التاريخي 

واأهداف  �سيا�سية  طبيعة  ذات  حزبية  اأيديولوجيات  اإىل  الإ�سالم  حتويل  لعملية 

اأو  الدين احلنيف من قبل جماعات  اأن يتم اختطاف هذا  �سلطوية، ومن »املوؤمل 
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اأحزاب تتمحور حول �سخ�ص، ثم يتم اختزاله يف �سورة برنامج �سيا�سي �سيق، 

ميّكن املختطفني من امتالك ال�سلطة والقوة، ثم يقوم يف الوقت نف�سه بتجميدهم 

وت�سليب اأيديولوجيتهم الدينية عند نقطة تاريخية معينة، ثم يتحولون بعدها اإىل 

الرباغماتية التي متكنهم من التعاطي مع امل�ستجدات دون التخلي عن الثوابت 

 .
)36(

الأيديولوجّية التي و�سعها موؤ�س�ص احلزب اأو اجلماعة اأو الدولة«

الن�ص  توظيف  على  يعملون  الدين  موؤدجلي  اأن  التاريخية  الوقائع  وتبني 

ا، يوظفونه  الديني على نحو اأيديولوجي، فيجعلون من املقد�ص منًطا اأيديولوجيًّ

مع  تتوافق  عناوين  خدمة  يف  �ساملة  �سيا�سية  برامج  لو�سع  منه  وينطلقون 

الطرائف  ومن  والهيمنة.  وال�سيطرة  النفوذ  فر�ص  يف  الأيديولوجّية  تطلعاتهم 

الأيديولوجي للدين،  التوظيف  التي تعرب عن  الوقت نف�سه،  الأدبية املوؤملة يف 

ما اأ�سار اإليه الروائي الإ�سباين )خوان رامون �سيندر( يف رائعته الروائية )مرثية 

من اأجل فالح اإ�صباين(؛ اإذ يروي لنا حكاية التحالف بني الكني�سة والديكتاتور 

اأن�صار الطاغية فرانكو قب�صوا على  فرانكو، وقد جاء يف الرواية اأن الفا�صيني 

يرافقهم خوري  الإعدام  من�صة  اإىل  ي�صوقونه  اجلنود  كان  وعندما  بريء  فالح 

اأنه بريء، لأن  اأن يفهمهم  القرية، �رصخ الفالح امل�صكني باخلوري طالًبا منه 

واإظهار  الفالح  اأن اخلوري وبدًل من م�صاعدة  اخلوري يعرفه جيًدا. واملفارقة 

ال�صيد  مبظلومية  ماأخوًذا  فيه  يقع  الذي  الظلم  امل�صكني  للفالح  يربر  براءته 

لب! اأّي  امل�صيح قائاًل له بلهجته الوقورة: لقد كان امل�صيح اأكرث براءة منك و�صُ

ق�سوة هذه واأي عجب؟ 

فالدين امل�سيحي، �ساأنه �ساأن الأديان الأخرى، جوهر اإن�ساين يتميز ب�سفائه 

التوجهات  من  منط  فهي  الدينية  الأيديولوجيا  اأما  ال�سامية،  ور�سالته  ونقائه 

والأحزاب  اجلماعات  م�سالح  خدمة  يف  واملقد�ص  الدين  توظف  التي  الفكرية 

توظيف  على  يعمل  توجه  كل  اأن  يعني  وهذا  الديكتاتورية،  والأنظمة  الدينية 
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من  منًطا  ي�سكل  وال�سيا�سية  احلزبية  امل�سالح  خدمة  يف  الديني  املقد�ص 

الأيديولوجيا التي تن�سب اإىل الدين بو�سفها اأيديولوجيا دينية. فالأيديولوجيا 

الدينية تقوم بتوظيف املقد�ص الديني يف خدمة امل�سالح ال�سيا�سية، وهي بذلك 

الذي تعرف به الأديان من  الديني والنقاء الطهري  ال�سفاء  تعمل على ت�سويه 

حيث هي عالقة اإميانية �سامية بني اهلل والإن�سان. 

اآخر  ا  ن�سً نورد  اأن  ينا�سبنا  للدين  الأيديولوجي  البعد  ا�ستك�ساف  اأجل  ومن 

الكتاب  لنا  الأوروبيون يحملون  »جاء  اإفريقي معرب يقول فيه:  طريًفا لراهب 

املقد�ص يف اأيديهم وهم ل ميلكون �صواه، وكنا نحن منلك الأر�ص والرثوة، فقالوا 

لنا: اأغم�صوا اأعينكم لن�صلي لالإله، فاأغم�صنا اأعيننا و�صلينا وعندما فتحناها 

وجدنا اأننا امتلكنا الكتاب املقد�ص واأن الأوروبيني امتلكوا الأر�ص وثروات البالد 

مًعا«. هذا القول على ب�صاطته يلخ�ص البعد الأيديولوجي للممار�صة الدينية؛ 

اإذ وظف التب�صري الديني لل�صيطرة ال�صتعمارية على ال�صعوب يف اإفريقيا ويف 

غريها. ومن طرافة الأمور اأن الأغنياء كانوا يقولون للفقراء: اإن امل�صيح وعدكم 

بجنان اخللد وهي خالدة فدعوا لنا جنان الأر�ص وهي فانية.

فامل�سيحية كدين كانت وما زالت ثورة على الظلم والقهر، وكانت بال�رشورة 

ا.  التاريخية تعبرًيا عن طموحات الفقراء اإىل العدالة الجتماعية وال�سماوية اأي�سً

ولكن الأباطرة ورجال ال�سيا�سة واأرباب احلياة الدينية ا�ستطاعوا تاريخيًّا حتويل 

الإقطاعيني  تعطي  اإقطاعية  اأيديولوجيا  اإىل  الأخالقي  من �سفائها  امل�سيحية 

والأباطرة ورجال الدين مزيًدا من الهيمنة وال�سيطرة والنفوذ. فتحولت الأفكار 

على  بقدرتها  متميزة  اإقطاعية  اأيديولوجيا  اإىل  الو�سيط  الع�رش  يف  امل�سيحية 

ا�ستالب ماليني الفقراء والفالحني وامل�سحوقني يف اأوروبا يف الع�رش الو�سيط 

مئات  اأنظار  حتويل  اجتاه  يف  نوعيًّا  تطوًرا  امل�سيحي  الفكر  �سهد  لقد  برمته. 

املاليني من املوؤمنني الأوربيني اإىل و�سعية تق�سف هائلة وحولت اأنظارهم من 
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مملكة الأر�ص اإىل ملكوت ال�سماء. وقد روجت الأيديولوجيا اجلديدة ملنظومة من 

الأفكار ال�ستالبية التي تطلق يد الإقطاعيني يف خريات ال�سعب وتطلق وعوًدا 

للموؤمنني بحياة اأف�سل يف عامل امللكوت. واإذا كان ال�صيد امل�صيح عليه ال�صالم 

قد قال: من �رصبك على خدك الأمين فقدم له الأي�صـر، فاإن جوهر القول يكمن 

الأيديولوجي  التحويل  ولكن  والت�صامح،  املحبة  من  درجة  اأعلى  حتقيق  يف 

م�صريهم  اإىل  الفقراء  قطيع  الإقطاعيون  به  يدفع  مهماًزا  الفكرة جعلها  لهذه 

 .
)37(

املحزن

وباخت�سار حتولت اأيديولوجيا التحرير اإىل اأيديولوجيا للعبودية، فامل�سيحية 

هذه  ولكن  منيًعا،  ا  قويًّ جتعله  واأن  والإن�سان  الروح  حترر  اأن  تريد  كانت  كدين 

فاأ�سبح  والروح،  اجل�سد  ل�ستعباد  طاقة  اإىل  جديد  من  حتولت  اخلالقة  الطاقة 

الإن�سان عبًدا بج�سده وروحه لأ�سياده من الأباطرة ورجال الدين بعد اأن كان الدين 

عينه �سبيله اإىل حرية الروح والعتقاد. وهذا يعني اأن الإن�سان قبل امل�سيحية كان 

م�ستعبًدا بج�سده، فاأ�سبح بعدها م�ستعبًدا بج�سده وعقله وروحه، وهكذا و�سلت 

العبودية اإىل منتهاها وغايتها النهائية. فتحول املجتمع الأوربي اإىل قطيع كبري 

من الب�سـر تقوده نخبة من الإقطاعيني والأباطرة وال�سادة اإىل زنزانات العبودية 

. وما �سقناه عن الأيديولوجيا امل�سيحية منوذج ين�سحب 
)38(

والإكراه الجتماعي

لالأيديولوجيات  ا  ثرًّ منهاًل  غالًبا  الدين  فكان  الأر�سية  الأديان  خمتلف  على 

املعادية لالإن�سان والكرامة الإن�سانية. 

اأيديولوجيًّا يف ممار�سة  ومل يتوقف ممتهنو املقد�ص قّط عن توظيف الدين 

الدين  رجال  بالطبع  ي�ستثني  وهذا  التاريخ.  عرب  والنفوذ  والهيمنة  ال�سيطرة 

الذين حافظوا على جوهر الدين وقيمته الإن�سانية الإميانية بو�سفة قوة لتحرير 

وميكننا  الأخالقي.  وال�سمو  العدالة  مبداأ  على  الأر�ص  يف  ومتكينه  الإن�سان 

جميًعا دون اأن نذكر البلدان وال�سماء اأن نرى بو�سوح وب�سورة ل تخفى اأبًدا اأن 



4545

اإ�صـــــــدار خـــــــــا�ص - )نـــــوفــمـــرب ، 2(

طبقة الكهنوت العربية والعاملية هي اأكرث الطبقات ثراء وقوة وهيمنة يف العامل 

املعا�رش، اإذ ي�سكل توظيف املقد�ص الديني بو�سفه القوة اجلبارة يف ال�سيطرة 

والهيمنة وحتقيق الرثاء. 

يقول حممد احلنفي يف مقالة له للف�سل ما بني الدين والأيديولوجيا الدينية: 

به  جاء  اأو  مو�صى  به  جاء  الذي  الدين  لي�ست هي  دين،  اأّي  الدين،  »اأدجلة  اإّن 

عي�صى اأو جاء به حممد؛ لأن اأدجلة الدين لي�صت وحًيا منزًل، بل هي من اخرتاع 

موؤدجلي الدين، من اأجل اإيجاد الأ�صا�ص الأيديولوجي الذي يعتمده املوؤدجلون 

لنف�صها  دينية، تعطي  نف�صها  اأيديولوجّية تعترب  اأحزاب وتوجهات  اإيجاد  يف 

باعتبارهم  قتلهم  اإىل  العامة  ودعوة  باملارك�صية،  املقتنعني  تكفري  احلق يف 

. ويبدو يف هذا ال�سياق اأن الأيديولوجيا تاأخذ �سورة دين 
)39(

كفاًرا وملحدين«

مغلق �سد الدين الذي يتميز ب�سموله الإن�ساين. وقد �سهد القرن املا�سي »جهوًدا 

ذات طبيعة  اأيديولوجيات حزبية  اإىل  الإ�سالمي  الدين  لتحويل  �سيا�سية كبرية 

�سيا�سية واأهداف �سلطوية«، ويف هذا يقول حممد ن�رش عارف: لقد مّت اختطاف 

املقد�ص الديني من قبل بع�ص اجلماعات والأحزاب الدينية، واختزل اإىل برامج 

والقوة  ال�سلطة  امتالك  من  اأنف�سهم  املختطفون  متكن  الأفق  �سيقة  �سيا�سية 

مع  التعاطي  من  متكنهم  التي  الرباغماتية  اإىل  بعدها  يتحولون  ثم  والنفوذ، 

امل�ستجدات دون التخلي عن الثوابت الإيديولوجّية التي و�سعها موؤ�س�ص احلزب 

 .
)40(

اأو اجلماعة«

الدين  للف�سل بني  اأحمد برقاوي مدخاًل جيًدا  يقدم  نف�سه  ال�سياق  ويف هذا 

والأيديولوجيا فيقول: »اإن الأيديولوجيا الدينية ت�ستمد من الدين طابعها وقوتها 

وتت�سبه به، اإذ اإنها تنطوي على اأ�سياء مطلقة كاحلقيقة املطلقة، ف�ساًل عن الإميان 

والت�سديق، وهذا من �سيمة اأية اأيديولوجيا مبا فيها الأيديولوجيات الأر�سية، 

اأن الأيديولوجيا ذات الأ�سل الأر�سي قابلة للدح�ص والتغيري،  والفرق بينهما 
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. ويف 
)41(

بينما الأيديولوجيا الدينية اأكرث عناًدا لأنها تدعى بالأ�سل الإلهي لها«

�سلبية يف  وظيفة  توؤدي  الدينية  ال�سيا�سية  الأيديولوجيا  »اأن  املدخل جند  هذا 

التاريخ، فهي تدعي مب�صدرها املقد�ص، فيما الذي يف�صـر وجودها م�صالح ب�صـر 

يعي�صون يف الأر�ص التي تهب املعنى مل�صمون ما ي�صوغون. وبالتايل يجب اأن 

نف�سـر التحولت الأيديولوجّية كلها، مبا فيها الأيديولوجيا الدينية واأ�سكالها، 

 . ويرى برقاوي 
)42(

بو�سفها تعبرًيا عن حتولت وم�سكالت الأر�ص و�رشاعاتها«

يف هذا ال�سياق: »اأن اأخطر ما يتعر�ص له الدين اأنه يف كثري من مراحل التاريخ 

عند  فيتحول  الأر�ص  ل�رشاعات  الأيديولوجي  املربر  اإىل  يتحول  عندما  يكون 

اأ�سحاب امل�سالح اإىل قوة اأيديولوجّية ت�ستمد قوتها من فكرة املقد�ص الديني 

. ويرتتب على ذلك اأنه يجب العمل على حماية الدين 
)43(

الذي يوؤمن به الب�سـر«

من تع�سف الأيديولوجيا الدينية وظالميتها ال�سيا�سية. فالأيديولوجيا الدينية 

»ل تبحث عن �صلطة الدين على الأر�ص والدفاع عنه، بل تبحث عن �صلطتها 

با�صم الدين وتدافع عن م�صاحلها الأر�صية. وما ا�صتغالل الوعي الديني ال�صعبي 

للوظيفة  ت�صويه  بعده  ما  ت�صويه  اإل  �صيا�صي  اأيديولوجي  وعي  اإىل  لتحويله 

 .
)44(

الروحية - الأخالقية للدين«

عملية  الدينية  الأيديولوجيا  اأن  ا�ستنتاج  ميكن  تقدم  ما  على  وتاأ�سي�ًسا 

و�سبه  �سهره  ثم  ومن  الديني،  الفكر  عنا�رش  تفكيك  خاللها  ومن  فيها  يتم 

منغلق  جديد  دين  �سورة  لتاأخذ  وجامدة  مت�سلبة  منوذجية  فكرية  قوالب  يف 

الإن�سانية  باأ�سالته  الأ�سل  الدين  اأي: دين جديد �سد  الديني؛  خمالف للجوهر 

لأرباب  وال�سيا�سية  املادية  امل�سالح  يروم حتقيق  ذاك  اإذ  الإلهي، وهو  وبعده 

الأيديولوجيا اجلديدة وعمدتها. وغالًبا ما تاأخذ هذه الأيديولوجيات املت�صلبة 

�صورة قف�ص مغلق من الأفكار والت�صورات ميتنع معها اأي جتديد اأو تغيري اأو اأي 

تفاعل مع اأي نظام فكري اأو عنا�رص فكرية اأخرى. فالعقلية الأيديولوجّية كما 
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يقول حممد عمارة تقي الدين: »عقلية اختزالية تب�سيطية حُتيل كافة الق�سايا 

حلل واحد �سحري هو ما تطرحه اأيديولوجيتها؛ ومن ثم فكل احللول الأخرى هي 

. ويتابع تقي الدين قوله يف حتليل الوظيفة الت�سـريعية 
)45(

بال�رشورة خاطئة«

لالأيديولوجيا الدينية: »تقوم الأيديولوجيات ذات الديباجات الدينية بتوظيف 

جممل العقائد الدينية ل�سـرعنة اأطروحاتها ب�سكل يقو�ص الدين من الداخل عرب 

مغلقة،  حديدية  اأيديولوجيا  اإىل  الدين  يتحول  عندما  وذلك  مبقا�سده،  العبث 

تلك  واأطروحات  لأولويات  وفًقا  العي�ص  على  اجلميع  اإجبار  حماولة  ثم  ومن 

.
)46(

الأيديولوجيا« 

احلد  وي�ستك�سف  كجوهر  والدين  الأيديولوجيا  بني  ما  الدين  تقي  ومييز 

وحتقيق  املعنى  اإنتاج  هي  الدين  وظيفة  اأن  اإىل  م�سرًيا  بينهما،  الفا�سل 

امل�ساحلة بني الإن�سان وعامله الداخلي واخلارجي، وذلك �سعًيا لإنهاء التوتر 

ذلك  من  النقي�ص  وعلى  فيه،  يعي�ص  الذي  الكوين  والو�سط  الإن�سان  بني  القائم 

بفر�ص  تتمثل  التوتر وحت�سده ملهمة م�ستحيلة  توؤجج هذا  »الأيديولوجيا  فاإن 

عامل  يف  الغابة  ل�سلوك  الوقت  مبرور  فيتحول  اجلميع  على  بالقوة  ت�سوراتها 

. فالأيديولوجيا الدينية 
)47(

لن حتكمه يف هذه احلالة اإل قاعدة البقاء لالأقوى«

يف  نف�صها  تختزل  وقد  الدينية  للن�صو�ص  جامدة  قراءة  من  غالًبا  تنطلق 

اأ�صخا�ص موؤ�ص�صيها واأربابها من مفكرين وقادة واأعالم دينيني بو�صفهم اأنبياء 

يقول  هذا  ويف   .
)48(

ذاتها الأيديولوجيا  مفا�صل  يف  يتمثل  جديد  لدين  جدًدا 

الكاتب: »فاأتباع اأي جماعة دينية مت�سددة ذات روؤى اأيديولوجّية مغلقة ودون 

�سعور منهم جتدهم وقد ا�ستندوا لفكر ون�سو�ص الزعيم املوؤ�س�ص اأكرث من الن�ص 

الزعيم  ذلك  اأطروحات  الديني على �سوء  الن�ص  يقروؤون  اأنهم  اأو  ذاته،  الديني 

هنا  من  الأطروحات،  وتلك  لتتفق  املقد�سة  الن�سو�ص  عنق  يّل  فيتم  املوؤ�س�ص، 

.
)49(

حتريف مقا�سد الأديان«
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وعقلنة  العامل  على  والنفتاح  احلركة  مبداأ  على  اإذن  الدين  جوهر  يقوم 

متاًما  ذلك  من  النقي�ص  على  بل  ذلك  خالف  وعلى  والإن�ساين،  الكوين  الوجود 

تاأخذ الأيديولوجيا الدينية �صورة فعل �صد التاريخ، معاك�ص لقوانني التغري 

والنفتاح، تقوم على جتميد الدين يف حلظة معينة ويف مواقف حمددة و�صمن 

يف  الفكر  وجتميد  التاريخ  تعطيل  بحركة  اأ�سبه  اإنها  نهائية،  مغلقة  ت�صورات 

اأوثان  اإىل  �سدنتها وحتويلهم  املقد�ص على  اإ�سفاء  اإىل  توؤدي  �سنمية �سدامية 

لينني، ماوت�سي تونغ، كا�سرتو، هتلر - لكي ل نذكر  �ستالني،  )مثال:  للعبادة 

�سخ�سيات دينية �سمن هذا ال�سياق(. وميكن القول بدقة اأكرب: اإنه اإذا كان الدين 

بحًرا متموج الأبعاد فاإن الأيديولوجيا لي�ست اأكرث من م�ستنقع وثني اآ�سن متوت 

فيه الأحياء وتنقطع فيه �سبل احلياة ويختنق باجلراثيم وال�سموم القاتلة التي 

تفتك بالوجود. وهذا يعني بال�رشورة اأن الأيديولوجيا توؤدي اإىل مقتل الأديان 

وانتهاك حرمتها وتلويث �سورتها اجلميلة بامللوثات الأيديولوجّية املت�سلبة 

اأبًدا. ومن هنا يتحتم اإعادة قراءة الدين قراءة جديدة قراءة تقوم على املعرفة 

.
)50(

والتفكري ولي�ص الأيديولوجيا والتربير 

لقد اأثارت جائحة كورونا بركاًنا اأيديولوجيًّا متفجًرا اإزاء فريو�ص كورونا وذلك 

�صمن متطلبات املحافظة على الوجود وتاأكيد الهويات الأيديولوجّية املختلفة. 

وكانت الأيديولوجيات الدينية اأكرث �سـرا�سة يف مواجهة هذه الظاهرة ويعود ذلك 

لأ�سباب قد ل تخفى على اأحد. فاحلدث املزلزل هّز اأركان الأيديولوجيات الدينية 

غري العقالنية وعلى خالف ذلك ر�سخ ال�سورة اخلالقة للعقالنية الدينية املتوافقة 

النظام  تيارين متناق�سني يف  اأن منيز بني  والعقل. وهنا يجب علينا  العلم  مع 

الكهنوتي: يتمثل الأول يف الن�سق الديني العقالين املتوافق مع العلم والعقالنية 

والت�سامح، والآخر يف الأيديولوجيات الدينية العن�رشية غري العقالنية التي عملت 

على حتفيز كل الأ�سكال العن�رشية واخلرافية امل�سادة للعقل والإن�سان. فالقراآن 
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اأيديولوجيا،  ولي�ص  دين  الإ�سالم  اأن  يعني  وهذا  للنا�ص«،  »هدى  جاءا  وال�سنة 

فعندما يتحول الإ�سالم اإىل اأيديولوجيا ي�سبح �سيًئا من �سنع الإن�سان، بدًل من 

 .
)51(

ا يربط بني الإن�سان واهلل اأن يكون هدًيا �سماويًّ

بول�سني  ل�سهيد  ر�سيًقا  ا  نقديًّ حتلياًل  ن�ستعر�ص  اأن  املقام  هذا  يف  وميكننا 

اإذ يقول: »لقد حتول الإ�سالميون اإىل نوع  اأدجلة الدين الإ�سالمي  حول مظاهر 

الإ�سالم مل يكن له رجال دين، ولي�ص من املفرت�ص  اأن  الدين، رغم  من رجال 

اأنف�سهم حمكمني يفر�سون  الكهنة، يعتربون  اأن يكون له، فاأ�سبحوا طبقة من 

اأيديولوجيا تهتم يف املقام الأول بال�سلطة وال�سيطرة )...( وهذا ما يحدث عندما 

يتم حتويل الدين اإىل اأيديولوجيا: فاأنت تن�سئ فئة من اخلرباء، وال�سلطات لي�ص 

لديها موؤهالت حقيقية خارج املو�سع الذي �سنعته لنف�سها. واأفرت�ص اأن هذا 

اأيديولوجيا، حيث يكون لديك جمموعة من املفكرين املف�سـرين  يحدث مع اأي 

ل  اأ�سخا�ص  احلقيقة  يف  ولكنهم  �سلطات؛  اإىل  يتحولون  ثم  لالأيديولوجيا، 

.
)52(

ي�ستطيعون اأبًدا احل�سول على اأي �سلطة يف اأي �سيناريو اآخر«

لعملية  ور�سيًقا  عميًقا  فهًما  ميثل  بول�سني  يقدمه  الذي  التحليل  اأن  واأعتقد 

امل�سالح  خدمة  يف  يوظف  فكري  نظام  اإىل  القد�سي  �سفائه  من  الدين  حتول 

هذه  ولكن  �سيا�سية.  اأو  كانت  دينية  وجماعات  لأحزاب  ال�سيقة  ال�سيا�سية 

اإل مع عبد اجلبار الرفاعي الذي يقدم �سورة عميقة الدللة  ال�سورة ل تكتمل 

اأو ما ن�سميه باأدجلة الدين. فالدين عند الرفاعي ر�سالة  لالأيديولوجيا الدينية 

الكون  يف  املطلق  واخلري  العدالة  حتقيق  اإىل  تهدف  خالقة،  �سامية  اإن�سانية 

الأيديولوجيا  تهدف  ذلك  خالف  وعلى  واهلل،  الإن�سان  بني  العالقة  دائرة  يف 

ال�سياق  ال�سيا�سية وال�سيطرة الجتماعية. ويف هذا  الهيمنة  اإىل حتقيق  الدينية 

تعمل  امل�سطحة  الأفكار  من  مغلق  »ن�سق  باأنها:  الأيديولوجيا  الرفاعي  يعرف 

على تنميط وتدجني ومنذجة ال�سخ�ص الب�سـري، ومن هذا املنطلق تقدم جواًبا 
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وا�سًحا لكل �سوؤال، وكاأنها ل تدري اأن اأ�سئلة ثقيلة-كاأ�سئلة املبداأ وامل�سري- 

. فالأيديولوجيا وفق الرفاعي تعطل التفكري 
)53(

ما لبثت منذ جلجام�ص مفتوحة«

الت�صاوؤيل احلر املغامر الذي يتخطى تر�سيماتها وحدودها؛ وتعمل على اإ�ساعة 

منط فكري تقدم فيه الأفكار على اأنها حقائق نهائية ل تقبل املناق�سة واجلدل. 

القول:  على  ت�سدد  بل  الت�ساوؤلت  كل  �سد  ارتياب  حالة  تعي�ص  ذاك  اإذ  وهي 

النا�ص  ثقة  تزعزع  باإ�سكالت  نتحدث  واأن  اأ�سئلة  نثري  اأن  ال�سحيح  من  »لي�ص 

على  وت�سدد  والتنوع،  الختالف  حلق  تتنكر  الأيديولوجيا  لأن  معينة،  بق�سية 

�رشورة تبني املجتمع ملعتقد واحد وروؤية م�سرتكة، وتف�سري موحد تنجزه هي 

تزعزع  التي  الأ�سئلة  يتطابق معه، وحتذر من  لتف�سري ل  اأية حماولة  وترف�ص 

. وهنا يوؤكد الرفاعي اأن الأيديولوجيا تقف �سد كل 
)54(

مرتكزاتها وتف�سرياتها«

الأ�سئلة اخلالقة، ول�سيما »الأ�سئلة اجلريئة، الأ�سئلة العميقة، الأ�سئلة ال�سعبة، 

الأ�سئلة الكربى التي ت�سكل مهماز التطور الجتماعي واحل�ساري«، وهذا يعني 

بال�رشورة رف�ص العقل والعقالنية وكل موؤ�سـرات التجديد وكل مبادرة خالقة 

.
)55(

لتطوير املجتمع

ويف هذا ال�سياق ميكن القول مع الرفاعي: اإن الأيديولوجي »يتبنى منوذًجا 

الدقيق  الفهم  على  قادر  باأنه  مزّوًرا  �سعوًرا  مينحه  ا،  اأحاديًّ م�سطًحا  ا  تف�سرييًّ

والتحليل العميق لكل �سيء، واأن اأفكاره مبتكرة فريدة، ويوحي له ذلك التف�سري 

بنزعة ر�سولية خال�سية، و�سخ�سية نبوية اإنقاذية، ويلبث غارًقا ل ي�ستفيق من 

. وينبني على 
)56(

عبوديته لالأيديولوجيا، حتى كاأن �سعادته يف عبوديته هذه«

ذلك بال�رشورة اأن كل ما ي�سعى اإليه الأيديولوجي هو و�سع جواب لكل اإ�سكال، 

املوؤمنني، وعلى حد  �سك على  اإدخال  الإميان مبا يطرحه، دون  اأجل زرع  من 

قوله: »ل توجد خطورة اأو م�سكلة من اإثارة الأ�سئلة، هناك منطق تب�صيطي ي�صود 

التفكري الأيديولوجي، يذهب اإىل اأن ال�صوؤال الذي يثار ينبغي اأن يكون جوابه 
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لكل  اأن  يفرت�ص  وكاأنه  وال�صك،  الرتياب  من  حالة  نثري  األ  اأجل  من  جاهًزا، 

�صوؤال جواًبا م�صّبًقا، ول بد من اأن يكون هذا اجلواب نهائيًّا، وهو ل يدري اأن 

هناك اأ�سئلة ظهرت يف احلياة الب�سـرية منذ فجر الوعي الب�سـري، وما زالت هذه 

ا يعاد تكوينها، كما تنبثق لها اإجابات جديدة  الأ�سئلة تتكرر، واإجاباتها اأي�سً

. ويف 
)57(

على الدوام، من دون اأن يكف العقل فيها عن التفكري، وتبلغ كمالها«

النهاية فاإن الدين كما يقول الرفاعي »يهدف اإىل حتقيق العدالة، لكن الطريق 

.
)58(

اإىل العدالة ل مير من خالل )اأدجلة الدين(، لأن )الأدجلة( تف�سد الدين«

8-4- الأيديولوجيا الدينية �صد العلم والعقالنية: 

ي�سف ابن �سينا اجلماعات الأيديولوجّية املتطرفة يف زمنه بقوله امل�سهور: 

»بلينا بقوم يظنون اأن اهلل مل يهد �سواهم«. ويف �سوء هذا القول وبناء على ما 

تقدم ميكننا اإدراك اخللفيات ال�سوداء والأ�سـرار الكامنة وراء الرتكيز الذي تقوم 

الدين دون جوهره، وتر�سيخ  به املوؤ�س�سات الأيديولوجّية على تعزيز �سكليات 

العلم  وم�سادرة  العقل  �سد  العداء  وتاأ�سيل  للعقل،  املنافية  الدينية  اخلرافات 

الأيديولوجيات  اأن هذه  امل�سار جند  املجتمع، و�سمن هذا  التنوير يف  ورف�ص 

الهتمام  دون  والطقو�ص  العبادات  على  ال�سكلي  احلر�ص  اإىل  املوؤمنني  تدفع 

القائم على قيم احلق والعدل وتعزيز م�ساعر  للدين  بالبعد اجلوهري احلقيقي 

الإن�ساين للحياة والوجود. وي�سف  البعد  الإح�سا�ص بامل�سوؤولية والرتكيز على 

الباحث عبد علي ال�سعيدي الكيفية التي تقوم بها القوى الأيديولوجّية الدينية 

ب�سناعة الوعي الديني، وذلك عندما يقوم �سناع الوعي الديني الأيديولوجي 

بيع  يف  الو�سطى  القرون  بابا  طريقة  »على  الفرد  لدى  الديني  الوعي  بت�سكيل 

اأن  وبعد  بالولء،  الأيديولوجّية  لتوجهاتهم  يدين  اأن  �سـريطة  الغفران  �سكوك 

قامت هذه القوى الأيديولوجّية مب�سادرة عقل الفرد �سادرت ل�سانه، ولهذا مل 

اأظنه �سيخرج  الفقهية، ول  اأن يخرج من �سجن املحرمات واملقد�سات  ي�ستطع 
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الآخر  ذلك  باعتبار  الآخر  جتارب  على  الطالع  حتى  عليه  موا 
ّ
حر لقد  يوًما. 

)كافًرا( اأو م�ستعمًرا وما اإىل ذلك من دعاوى، غري اأن املفارقة اأن معظم امل�سلمني 

�سيًئا  يتذوقوا  باإن�سانية مل  )الكفر( متتعوا  دول  يعي�سوا يف  اأن  لهم  اأتيح  الذين 

.
)59(

منها يف بلدانهم التي يحكمها اخللفاء والفقهاء منذ قرون«

الدين  بني  التمييز  م�سار  و�سمن  ال�سياق  هذا  يف  اجلمايل  حافظ  يقول 

ثورة  وكان  العقالنية،  اجتاه  دفعة �صخمة يف  الإ�صالم  »كان  والأيديولوجيا: 

حقيقية ومن �صوء احلظ اأنه طغى عليه )الثابت الغيبي( وال�صويف واأ�صكال ل 

ح�رص لها من التفكري الالعقالين وما يزال يطغى؛ وذلك لأن البنية القت�صادية 

. »ولي�ص من قبيل امل�سادفة 
)60(

تخلفت، فاأ�صبحت اإقطاعية اأو ما ي�صبه ذلك«

وحدها اأن الإ�سالم قلل مطلقاته اإىل اأبعد مدى، اإذا هو قورن بالأديان الأخرى، 

وترك ما عداها للعقل والعقل وحده، فجاءت املذاهب ... واأغنت املطلقات اإىل ما 

 .
)61(

ل نهاية ومل ت�ستغن عن �سيء قدر ما ا�ستغنت عن العقل«

مع  والعقل  العلم  يتناق�ص  والعقل،  العلم  مع  الدين  يتوافق  ما  وبقدر 

اإىل  الدينية  الأيديولوجيا  تلجاأ  ما  وغالًبا  ويفارقانها،  الدينية  الأيديولوجيا 

على  وذلك  ماآربها،  خدمة  يف  مبت�سـًرا  م�سوًها  توظيًفا  العلم  نتائج  توظيف 

م�ساحلها  خدمة  يف  الدين  فيها  توظف  التي  نف�سها  وبالطريقة  نف�سه  املنوال 

يف  العلمي  الإعجاز  ظاهرة  اأرباب  بع�ص  به  يقوم  ما  ذلك  ومثال  وغاياتها، 

يف  �صاذًجا  اعتباطيًّا  توظيًفا  العلم  نتائج  من  ا  بع�صً يوظفون  الذين  القراآن، 

اإليه من تربير لنظرياتهم ومقولتهم. وفيما غري ذلك غالًبا  اإثبات ما يرومون 

لإثبات  والعلم  للعقل  معادًيا  �رشيًحا  موقًفا  الدينية  الأيديولوجيات  تتخذ  ما 

وجودها وحت�سني هويتها؛ وذلك لأن العلم والعقل كالهما ي�سكالن خطًرا على 

على  تقوم  التي  حتديًدا  الدينية  الأيديولوجيا  ول �سيما  نف�سها  الأيديولوجيا 

اأق�سى درجات النغالق والتع�سب والتربير الأيديولوجي. ويف هذا يقول حممد 
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احلنفي: »اإن موؤدجلي الدين الإ�سالمي يخو�سون حرًبا �سـر�سة �سد العلم والعلماء، 

و�سد الطب والأطباء، و�سد املمر�سات واملمر�سني، و�سد الباحثات والباحثني 

ال�سلطات  و�سد  كورونا،  وباء  مواجهة  يف  بحياتهم  يخاطرون  والذين  اللواتي 

. ويتجلى 
)62(

الإن�سانية جمعاء« اأو ذاك، و�سد  الإ�سالمي  البلد  امل�سوؤولة يف هذا 

هذا ال�رشاع بني العلم والأيديولوجيا الدينية يف موقف هذه الأيديولوجيات من 

اأزمة كورونا التي فجرت ينابيع الالعقالنية يف هذه الأيديولوجيات فك�سفت عن 

وجهها املعادي للعلم والعقالنية. 

9- الأيديولوجيا الدينية يف مواجهة كورونا: 

الأزمة  مع  هائلة  بقوة  انتع�ست  الدينية  الأيديولوجيات  اأن  فيه  �سك  ل  مما 

الطاغية التي �سببتها جائحة كورونا. و�سنعمل هنا على �سـرد بع�ص املظاهر 

ا�ستغل  لالأزمة. وقد  ا�ستجابت  التي  الدينية  الأيديولوجيا  الن�سطة جلوانب هذه 

الذي  الفريو�صي  اأزمة املر�ص  الهلع واخلوف من  »حالة  اأ�سحاب هذا الجتاه 

واملوؤ�ص�صات  الدولة  جمهودات  كل  لتقوي�ص  اأمواجها  وركب  ب�صـرعة،  ينت�صـر 

الوطنية، وقد وظف هذه املنهجية يف ر�صائل �صيا�صية مب�صمون ديني واأقنعة 

الأيديولوجيا  هذه  تطرحها  التي  املقولت  اأهم  مناق�سة  وميكن   .
)63(

كهنوتية«

احلكيمة  القرارات  فهاجمت  ال�سيا�سي  الدين  لبو�ص  ارتدت  التي  املت�سلبة 

املتعلقة مبنع التجمعات الدينية واإغالق اأمكنة العبادة للحد من انت�سار الوباء 

بني �سفوف امل�سلني. وميكننا فيما ياأتي مناق�سة وحتليل الطروحات الأ�سا�سية 

التي تبنتها الأيديولوجيا الدينية يف مواجهة فريو�ص كورونا.

9-1- العقاب الإلهي: 

يقول فرانك �سنودن اأ�ستاذ تاريخ الطب يف جامعة ييل الأمريكية: »اإن الأوبئة 

الكا�سف  دور  وتلعب  للب�سـر  املراآة  اأنها مت�سك  يبدو  التي  الأمرا�ص  من  فئة  هي 

. ويعك�ص األبري كامو يف رائعته )الطاعون( �سورة معربة عن التلون 
)64(

للب�سـرية«
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ويتلون  يتغري  الديني  فاخلطاب  الوباء  مواجهة  يف  الدين  لرجل  الأيديولوجي 

الأحداث وتبدلها على مبداأ لكل مقام مقال. وهنا يربز كامو اخلطاب  مع تغري 

التربيري غري العقالين للكاهن الذي ف�رّص الطاعون على اأّنه لعنة اإلهية ي�صتحقها 

النا�ص لبتعادهم عن الرب، لكن حني ي�صاب القريبون منه باملر�ص يتغرّي خطابه 

يف عظته الأخرية، في�صتعمل �صمري )نحن( مبعًدا فكرة اللعنة، وقبل اأن ي�صاب 

هو الآخر وميوت، تنتهي الرواية باخرتاع امل�صل املنقذ، »لكن كامو املعروف 

بعبثيته ل يكتفي بهذه النهاية ال�صعيدة، بل يرتكنا يف �صدمة اأمام موت زوجة 

برنار ريو الطبيب الإن�صاين، الذي تفانى من اأجل م�صاعدة اجلميع، والتي توجهت 

 .
)65(

لفرن�صا للعالج من الطاعون، فتموت مبر�ص ال�صل!«

هذه ال�سورة التي يقدمها كامو يف رائعته )الطاعون( الوباء الذي تف�سى يف 

وهران اجلزائرية عام 1947 ع�سية احلرب العاملية الثانية متاثل كثرًيا املواقف 

الأيديولوجّية لرجال الدين يف مواجهة كورونا اليوم، اإذ ت�سكل مقولة التكفري 

العن�رش الأ�سا�سي يف الأيديولوجيا الدينية املت�سلبة، وقد تعالت الأ�سوات يف 

البداية باأن الفريو�ص عقاب اأنزله اهلل �سد غري املتدينني من ال�سعوب. 

وقد اختارت الأيديولوجيات الدينية الق�صف الع�صوائي يف مواجهة كورونا 

مع  الّتما�ص  عند خطوط  املرابطة  واأجهزتها  للدولة  احلكيمة  للقرارات  ا  رف�صً

ووهان  مدينة  يف  الفريو�ص  فيها  تف�سى  التي  اللحظة  ففي   .
)66(

)كورونا( اأزمة 

�سـرعان ما حتركت القوى الأيديولوجّية لتف�سري هذه الظاهرة بو�سفها عقوبة 

ال�سني،  العلماين يف  ال�سيوعي  النظام  على  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  اأوقعها  اإلهية 

الدولة  ال�سني دولة و�سعًبا ملا متار�سه هذه  انتقامه من  بداأ  باأن اهلل  وبررتها 

ال�سيوعية من اإجحاف بحق الدين ومن ممار�سة التمييز العن�رشي �سد امل�سلمني 

وامل�سيحيني. وقد و�صف كثري من رجال الدين )الكورونا( باأنه جند اهلل ينتقم 

لعباده من القوم الظاملني. و�صدرت اآلف الفيديوهات واملقالت واخلطب التي 
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العلمانية. وهذه  ال�صيوعية  ال�صني  دولة  من  الكورونا  عرب  اهلل  انتقام  متجد 

اإذ  والإ�سالمية،  واليهودية  امل�سيحية  الأديان  خمتلف  قبل  من  �سدرت  الروؤية 

ي�رص رجال دين م�صلمون وم�صيحيون ويهود، وحتى هندو�ص، على اأن الفريو�ص 

)عقاب اإلهي( اأنزله اهلل �صد الكفار والزنادقة وامللحدين.

لقد حذر الق�ص الأمريكي ريك وايلز من اأن فريو�ص كورونا، يف الواقع، »وباء 

اأر�سله اهلل لتطهري العامل من اخلطيئة« مع اقرتاب يوم القيامة. وقال ويلز الذي 

»هذه   :2014 عام  اإيبول  فريو�ص  انت�سار  مع  بالتزامن  مماثلة  تنبوؤات  اأطلق 

جائحة حقيقية نزلت على الأر�ص. واإن اهلل على و�صك تطهري هذا الكوكب من 

ال�صيوعية  )احلكومة  بـ  ال�صني  الأمريكي  الق�ص  الكثري من اخلطيئة«. وو�صف 

اأن  معترًبا  الإجها�ص،  على  النا�ص  امل�صيحيني وجترب  ت�صطهد  التي  امللحدة( 

 .
)67(

الوليات املتحدة لي�صت اأف�صل بكثري

�سـريط  غليك  يهودا  ال�سابق  الليكود  حزب  وع�سو  اليهودي  احلاخام  ون�سـر 

اأعلن فيه ت�سامنه مع ال�سينيني امل�سابني بفريو�ص كورونا، لكنه �صن  فيديو 

يف الوقت نف�صه هجوًما حادًّا على احلكومة ال�صينية ب�صبب �صجلها يف انتهاك 

حقوق الإن�صان. ومن اأمام )جبل الهيكل( يف القد�ص، دعا غليك اهلل »اأن يوقف 

معترًبا  ال�صينية،  احلكومة  جتاوزات  عن  للحديث  ينتقل  اأن  قبل  الفريو�ص« 

الإن�صان  حقوق  »انتهاكات  ب�صبب  هناك  لل�صلطات  اإلهيًّا«  »عقابا  كورونا 

. »قلوبنا مع 
)68(

ال�صيا�صيني« والن�صطاء  املقد�ص  بالكتاب  املوؤمنني  وا�صطهاد 

املوؤمنني،  ا�سطهاد  عن  توقفوا   ... ال�سني  حلكام  حتذير  هذا  لكن  ال�سحايا، 

الأع�ساء من  نزع  توقفوا عن  الإجباري،  العمل  النا�ص على  اإرغام  توقفوا عن 

 وعمل بغي�ص يف عني اهلل. واهلل قال: اإنه �سيعاقب 
ّ
ال�سجناء ال�سيا�سيني«. هذا �سـر

ا: اإّنه يتمنى اأن توقف احلكومة ال�سينية  الأ�سـرار«. وقال احلاخام اليهودي اأي�سً

 .
)69(

»جلب غ�سب اهلل اإىل بالدها«
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هذا  عن  الإعالن  يف  والهندو�ص  البوذيون  الهنود  الدين  رجال  يتوان  ومل 

العقاب الإلهي لأكلة اللحوم، وخري من ميثل هذا الجتاه رجل الدين الهندو�سي 

ت�ساكراباين ماهاراج زعيم منظمة )هندو مها�سبها( القومية املتطرفة، اإذ يقول: 

النباتيني؛  في�سنو جاء ملعاقبة غري  لالإله  )اأفاتار(  »اإن فريو�ص كورونا جت�سد 

. وت�صري كلمة )اأفاتار( يف الفل�سفة الهندو�سية اإىل جت�سد 
)70(

اأي: ملن ياأكل اللحم«

كائن علوي )اإله، مالك( يف �سورة كائن اأو خملوق مادي. لكنها ت�ستعمل اأكرث 

في�سنو  اأن  ت�ساكراباين  واعترب  في�سنو.  لالإله  املختلفة  التج�سدات  اإىل  لالإ�سارة 

حتول من »الرجل الأ�سد« )اأحد جت�سدات في�سنو املعروفة( اإىل �سكل جديد ملعاقبة 

ال�سينيني و»تلقينهم در�ًسا« ب�سبب تعذيبهم احليوانات، ومن اأجل حتويلهم اإىل 

نباتيني. وقال: »كورونا لي�ص فريو�ًسا. اإنه )اأفاتار( حلماية املخلوقات الفقرية«. 

ودعا الرئي�ص ال�سيني �سي جي بينغ اإىل »�سنع متثال لكورونا وطلب العفو«. 

.
)71(

وحينها »�سيزول غ�سب كورونا«

الإلهي(،  )العقاب  فكرة  حول  القدمي  الإن�ساين  التاريخ  يف  حّية  اأمثلة  وجند 

ففي �سيف عام 1347 انت�سـر وباء الطاعون يف اإيطاليا ومنها اإىل دول البحر 

الأبي�ص املتو�سط وا�ستطاع اأن ينت�سـر يف اأرجاء الأر�ص فق�سى على اأكرث من 

فئاتهم  النا�ص مبختلف  �سنوات، ومل مييز بني  اإن�سان خالل خم�ص  24 مليون 

وطبقاتهم. وقد رّد رجال الدين امل�سيحي اآنذاك �سبب انت�سار الوباء الأ�سود اإىل 

البالء  رفع  باأن  واأفتوا  اللعنة،  عليهم  فاأر�سل  منهم  رعيته  على  الرب(  )غ�سب 

�سد  املجازر  بداأت  الإثر  وعلى  الأر�ص،  من  املوؤمنني  غري  ا�ستئ�سال  يتطلب 

اأربعون  وُقِتل  اليهودي،  احلي  َل  ُف�سِ حيث  الفرن�سية  تولون  مدينة  يف  اليهود 

اجلماعية،  املذابح  انت�سار  ذروة  كانت   1349 عام  ويف  منازلهم.  يف  ا  يهوديًّ

وتواترت املذابح يف بر�سلونة واإرفورت، وقام �سكان مدينة �سرتا�سبورغ بحرق 

اأنه مل  بـ)عيد احلب(. وامل�ستغرب هنا  �سميت  اأحياء يف مذبحة  2000 يهودي 
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قد  يكن  مل  فالطاعون  ال�سحايا،  حلرق  �سرتا�سبورغ  ل�سكان  دافع  هنالك  يكن 

اأ�سدر  ال�ساد�ص  كليمنت  الكني�سة  بابا  اأن  مع  اللحظة  تلك  حتى  للمدينة  و�سل 

خطابات بابوية عام 1348 يقول فيها: »ل ميكن اأن يكون �سحيًحا اأن اليهود 

هم �سبب الطاعون، لأنه اأ�ساب اأجزاء كثرية من العامل، وي�سيب اليهود اأنف�سهم 

والعديد من الأجنا�ص الأخرى التي مل تع�ص اإىل جانبهم اأبًدا، واأن اأولئك الذين 

 .
)72(

األقوا بالئمة الطاعون على اليهود قد )مت اإغراوؤهم( من ال�سيطان«

كورونا  تف�سري  يف  الدينية  لالأيديولوجيا  �سدى  جند  نف�سها،  ال�سني  ويف 

على اأنه عقاب اإلهي، فقد كتب ال�سحايف ال�سيني )وويف يو( مقالًة يف �سحيفة 

ا�ست�سهد  البنجول؟(  انتقام  هو  الكورونا  فريو�ص  )هل  بعنوان:  تاميز(  )نيويورك 

الربية، مثل  احليوانات  اأكل  القدمية حتذر من  ال�سينية  الكتب  فيه مبقولت من 

البنجول والثعابني واخلنزير. ويقول الكاتب: اإّن ثمة احتمالت باأن يكون الوباء 

ا(  قد انتقل من البنجول، ليعترب يف نهاية املقال اأن كورونا قد تكون ثاأًرا )بنجوليًّ

.
)73(

من الب�سـر الذين مل ي�سرت�سدوا بالكتب الدينية ال�سينية القدمية

كورونا  فريو�ص  الدين  رجال  من  عدد  فربط  الإ�سالمي،  العامل  يف  اأما 

، وقالوا: اإنه 
)74(

بال�سطهاد الذي متار�سه ال�سني �سد الأقلية الإيغورية امل�سلمة

ي�سكل عقاًبا اإلهيًّا �سد ال�سني ب�سبب النتهاكات امل�ستمرة �سد تلك الأقلية. ومن 

هوؤلء الرئي�ص ال�سابق للجنة مراجعة امل�سحف يف الأزهر، كتب يف تغريدة على 

)تويرت( اأن اهلل عزل ال�سني عن العامل بعدما عزلت اأكرث من خم�سة ماليني م�سلم 

. وهذا ما ذهب اإليه الداعية التون�سي املقيم ب�سري بن ح�سن، فقال: 
)75(

من الإيغور

 . ول 
)76(

اإن اهلل »ين�رش الإيغور �سد ال�سلطات ال�سينية الظاملة بفريو�ص كورونا«

يرتدد ال�سيخ املغربي ح�سن الكتاين يف ن�سـر �سورة كتب عليها: »ال�سني تعزل 

م�سلم  مليون  وحب�ست  قتلت  اأن  بعد  كورونا  فريو�ص  ب�سبب  �سيني  مليون   18

 .
)77(

ظلًما واإجراًما ... وما يعلم جنود ربك اإل هو«
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رجال  اإىل  ب�سوؤال  الكويتية  القب�ص  جريدة  توجهت  ا�ستطالعية  درا�سة  ويف 

الدين قوامه: هل هذه الأوبئة عقاب اإلهي للب�سـرية؟ واأجمعت اآراء امل�ستجوبني 

على اأنها بالفعل عقوبة للكافرين، وابتالء من رب العاملني للم�سلمني ت�ستوجب 

ال�سرب وال�سكر وبذل الأ�سباب. 

9-2- احل�صانة الإلهية: 

»ل�صت �صدَّ اآلهة اجلماهري، بل �صدَّ فكرِة اجلماهرِي عن الآلهة« اأبيقور. 

مل يح�سن اهلل جي�ص امل�سلمني يف طاعون عموا�ص يف ال�سام يف الوقت الذي 

مل مي�ص فيه جنود الروم، وقد ا�ست�سهد يف ذلك الطاعون الأ�سود اأكرث من ثالثني 

الع�سـرة  اأحد  اجلراح  بن  عبيدة  اأبو  الكبري  ال�سحابي  بينهم  م�سلم  جندي  األف 

بن  خالد  اأبناء  وبع�ص  ال�سحابة  من  اآخر  عدد  اأ�سيب  كما  باجلنة،  املب�سـرين 

الوليد - ر�سي اهلل عنه - وعدد كبري من املوؤمنني الذي عرفوا بتقاهم واإميانهم. 

ول ميكننا القول هنا: اإن اهلل قد ع�سم املوؤمنني من هذا الطاعون وهم الأكرث 

ت�سحية يف �سبيل الإ�سالم. 

ولكن بع�ص رجال الدين اأ�سحاب الأيديولوجيات ومتزّعميها اأعلنوا بال�سوت 

اأن املوؤمنني حم�سنون �سد فريو�ص كورونا، ومنهم رجل الدين العراقي  العايل 

املخل�صني يف  املوؤمنني  ي�صيب  ل  )كورونا(  فريو�ص  »اإن  بقوله:  الطائي  قا�سم 

والفريو�ص  ال�صـريعة،  باأحكام  امللتزمني  امل�صلمني  اإميانهم، بل لعله ل ي�صيب 

. وعلى هذا الأ�سا�ص يدعو الطائي اأتباعه 
)78(

عقاب للب�صـر على ما ك�صبت اأيديهم«

يف بيان �سحفي »اإىل ال�ستمرار بال�سعائر الدينية من �سلوات اجلمعة واجلماعة، 

مبيًنا اأن الوقاية واإن كانت مطلوبة يف ظل انت�سار هذا الفريو�ص املميت، وهي 

اتباع ل�سنة اهلل يف كونه من الأ�سباب وامل�سببات، اإل اأن الغفلة عن اجلانب الغيبي 

واللتجاء اإىل اهلل والت�رشع وال�ستغفار لها الأولوية على توخي احلذر من هذه 
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�صلوات  من  الدينية  ال�صعائر  يف  بال�صتمرار  الطائي  وطالب   .  
)79(

التجمعات«

اجلمعة واجلماعة وزيارة املراقد الدينية يف النجف وكربالء وقم، على الرغم من 

. ويف 
)80(

اأن ال�صلطات العراقية اأو�صت بعدم التجمع والتجمهر يف اأماكن مكتظة

هذا دعوة �رشيحة اإىل رف�ص الإجراءات الوقائية التي اتخذتها ال�سلطات الر�سمية 

. اأما الدكتور حممد خليفة البدري، وهو مدر�ص اأ�سول 
)81(

يف مواجهة تف�سي الوباء

الفقه بجامعة الأزهر، فقد �رّشح اأن البالء »ل يحل اإل بذنب، ول يرفع اإل بتوبة، 

وبالنظر اإىل ما فعلته ال�سني مع امل�سلمني جند الأمر ع�سرًيا األ نف�سـره على هذا 

النحو«، ويردف اأن ال�سني من الدول التي تعادي الدين عموًما، فال مانع من اأن 

 .
)82(

يكون ذلك نزل ب�سبب ذنوبهم وعدائهم هلل«

لقد غفل كثري من رجال الدين املوؤدجلني عن قوانني الطبيعة التي »ل تغري 

اأو طائفية دون غريها،  الفيزيائية والكيميائية لتقف مع فئة دينية  قوانينها 

تواجه  فالإن�سانية  الت�سنيفات،  هذه  مبثل  اأبًدا  تعرتف  ل  بال�رشورة  وهي 

الأديان والأعراق والطوائف  ا من  اأيًّ اأن ي�ستثني  ا ل ميكنه  اليوم خطًرا وجوديًّ

.
)83(

واجلماعات الإن�سانية«

9-3- الأيديولوجيا الدينية �صاهمت يف ن�صـر الفريو�ص:

ومن املفارقات العجيبة اأن بع�ص رجال الدين املت�سلبني رحبوا بالفريو�ص 

ونادوا بالعمل على متكينه من النت�صار بني الب�صـر ودعوا اإىل تعجيل وت�صـريع 

عملية تف�صيه بو�صفه اإرادة اإلهية. وميكن الإ�صارة يف هذا ال�صياق اإىل الطائفة 

الكورية  احلكومة  منا�صدات  جتاهلت  التي  اجلنوبية  كوريا  يف  امل�صيحية 

بتعليق التجمعات الدينية. و�صاهم اأرباب هذه الطائفة يف ارتفاع خميف يف 

عدد امل�صابني. وقد تزعم رئي�ص كني�سة �سينت�سوجني )يل مان هي( هذا التوجه 

اأبناء طائفته يف كوريا اجلنوبية اإىل ال�ستمرار يف رفع ال�سعائر الدينية  فدعا 

اإىل م�ساهمة  وممار�سة الطقو�ص الإميانية متحدًيا قرارات احلكومة واأدى ذلك 
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اأن�ساره يف ن�سـر فريو�ص كورونا يف عموم البالد. وقد �سجلت البالد نحو 3730 

حالة اإ�سابة، و21 حالة وفاة حتى وقت قريب. ومن الالفت اأن اأكرث من ن�سف 

طائفة  وهي  �سينت�سوجني،  كني�سة  يف  اأع�ساء  من  كانوا  الإ�سابات  جمموع 

م�سيحية �سغرية. وعلى اإثر ذلك اتهم )يل مان هي( بجرمية قتل الكوريني؛ الأمر 

اأثناء مقابلة تلفزيونية اأن يجثو على ركبتيه  الذي فر�ص على رئي�ص الكني�سة 

طالًبا ال�سفح من ال�سعب الكوري. وتطالب حكومة مدينة �سول با�ستجواب )مان 

يل( يف ُتهمة القتل، لعدم تعاونه كما ينبغي مع ال�سلطات.

وهناك عدد كبري من اأرباب ال�سعائر الدينية الذين دعوا اإىل ممار�سة ال�سعائر 

قرارات  اأن  واعتربوا  اجلمعة،  و�سالة  امل�ساجد  اإغالق  على  واعرت�سوا  الدينية 

العاملي  الحتاد  اأ�سدرها  التي  الفتوى  �سـرعي ورف�سوا  الر�سمية غري  الهيئات 

عن  فتوى �سدرت  هذا  اإىل  �سبق  وقد  امل�ساجد،  اإغالق  بجواز  امل�سلمني  لعلماء 

.
)84(

جمل�ص الإمارات للفتوى ودار الإفتاء امل�رشية وغريهما

ال�صكان  اآلف  لإ�صابة  م�صدر  اإىل  املقد�صة  قم  مدينة  حتولت  اإيران  ويف 

ال�صحي،  احلجر  مبداأ  هناك  الدينية  القيادات  من  كثري  رف�ص  وقد  بالفريو�ص. 

. وقد ت�سدر رجل 
)85(

واأدى ذلك يف النهاية اإىل انت�صار الوباء يف البالد باأ�صـرها

الدين الإيراين علي ر�سا بناهيان الدعوة اإىل رف�ص احلجر ال�سحي، وا�صتط يف 

مطلبه اإىل الدرجة التي نادى فيها الإيرانيني اإىل ن�صـر الفريو�ص الفتاك اعتقاًدا 

. وبدوره، 
)86(

منه باأن هذه هي الطريقة املثلى ل�صتعجال ظهور املهدي املنتظر

اعترب احلاخام املت�صدد الناطق بالفرن�صية )رون ت�صابا( اأن الوباء عالمة على 

امل�صيح  جميء  من  حتذر  التي  العالمات  »جميع  اإن  وقال:  امل�صيح،  ظهور 

املخل�ص املنتظر اأ�صبحت ظاهرة للعيان الآن ومتوافرة، ومن املاأ�صاة اأن نظل 

.
)87(

غري مبالني«
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بداأ  اإن  ما  اإذ  الظالمية،  اأفكارهم  لت�صويق  الفر�صة  الدين  ا�صتغّل جتار  وقد 

اإىل  فريو�ص كورونا بقطع احلدود ال�صينية منت�صـًرا بني الدول، حتى �صارعوا 

هذه  اأن  وزعموا  كورونا،  وباء  من  ا�صت�صفاء  املقد�صة  الأماكن  زيارة  ت�صجيع 

لكل  َخِطر  حتدٍّ  يف  املر�ص  ومن  العدوى  من  للنا�ص  احلماية  توفر  الأماكن 

 2020 فرباير   17 ويف   .
)88(

ال�سحة وزارات  من  املقرتحة  الوقائية  الإجراءات 

وحتّدث  الثوري،  احلر�ص  بلبا�ص  التلفاز  �سا�سات  على  جاليل  ر�سا  غالم  ظهر 

عن املناعة التي وهبها اهلل لهذه املدينة املقّد�سة، ونفى ب�سكل قاطع وجود اأي 

.
)89(

حالة اإ�سابة بفريو�ص كورونا يف قم اأو يف اأي مكان اآخر من اإيران

اأ بع�ص ال�سحفيني والأطباء يف بداية الأحداث على القول باأهمية 
ّ
وقد جتر

هوؤلء  جراأة  اأثارت  وقد  قم،  مدينة  حجر  يف  ال�سينية  التجربة  من  ال�ستفادة 

اأكرث  عن  �سدرت  مدوية  واحتجاجات  غ�سب  موجة  والأطباء  ال�سحفيني 

القيادات الدينية تاأثرًيا، وانتف�ص م�سوؤول املرقد املقّد�ص اآية اهلل �سعيدي يقول: 

لقد بحث مر�سى هذا العامل عن ال�سفاء وال�سحة ووجدوهما يف هذا املرقد يف 

. ومن َثّم بقي الدخول اإىل مدينة قم متاًحا 
)90(

قم، ول ُي�سَمح لأحد بحجر املدينة

اإيران.  اأنحاء  ب�سـرعة يف  لينت�سـر  كورونا،  لفريو�ص  العنان  اأطلق  للجميع، مما 

وباتت تعاين كلُّ حمافظات اإيران فريو�َص كورونا. وقد حّلت حمافظتا جيالن 

حمّل  قزوين-  بحر  على  الواقعتان  ال�سماليتان  -املحافظتان  ومازانداران 

.
)91(

مدينة قم، واأ�سبحتا اأخطر الأماكن التي ينت�سـر فيها الفريو�ص

د 
ّ
جمر اأنها  واأعلنت  الفريو�ص  انت�سار  الر�سمية  ال�سلطات  نفت  البداية  ويف 

بني  من   - قم  تكون  فاأْن  الإ�سالم.  لتلويث  ي�سعون  اأعداء  لّفقها  كاذبة،  اأخبار 

جميع الأماكن - نقطة تف�صٍّ لوباء فريو�ص الكورونا، وهي مركز التعليم الديني 

ال�سيعي، واأن يبداأ هذا الوباء يف املكان املقد�ص هو اأمر م�ستحيل من غري املمكن 

ت�سّوره. كذبة كهذه اإهانة لالإميان وهلل وللوجدان، ول ميكن اإل لأعداء اجلمهورية 
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فاإن  الدين،  رجال  وموقف  النفي  عن  النظر  بغ�ص  لكن  اخرتاعها.  الإ�سالمية 

ال�سينية وباتت ق�سية متفجرة  الإيرانية ت�ساوت مع مدينة ووهان  مدينة قم 

بهرافي�ص  مي�سم  الباحث  وكتب   .
)92(

زادة �سدر  علي  يقول  كما  ا  ودينيًّ ا  �سيا�سيًّ

يف تقرير مبجلة )فورين بولي�سي( الأمريكية اأن نظام املاليل يف طهران اأخفق 

ب�سدة يف التعامل مع الأزمة الناجمة عن كورونا؛ اإذ كان يعلم يف وقت مبكر عن 

تف�سي الفريو�ص لكنه تعامل معه بال مبالة من منطلق الأيديولوجيا الدينية، 

ورف�ص اإغالق املواقع الدينية التي ت�ستقطب ح�سوًدا كبرية، كما منح الأولوية 

لل�سـراكة مع ال�سني بدًل من حماية ال�سعب الإيراين.

لقد كان اإ�سفاء الطابع املقد�ص واحل�سانة الإلهية على مدينة قم الإيرانية 

روج  وقد  الإقليمي.  حميطها  ويف  اإيران  يف  الفريو�ص  تف�سي  اأ�سباب  اأهم  اأحد 

بع�ص رجال الدين الإيرانيني اأن املدينة املقد�سة حم�سنة �سد الأوبئة وغريها 

التي  املقد�سة  احل�سانة  عن  تقل  ل  املدينة  هذه  ح�سانة  واأن  الكوارث  من 

، واإن »ثبتت �سحة 
)93(

حتظى بها مكة املكرمة اأو املدينة املنورة عند امل�سلمني

التقارير الأولية حول انت�سار فريو�ص كورونا، فاإن مكانة قم ب�سفتها العا�سمة 

الأيديولوجّية للثورة الإ�سالمية قد �ساهمت يف جعلها مركز انتقال العدوى اإىل 

. وي�سار يف هذا ال�سياق 
)94(

�سائر املناطق الإيرانية ومنها اإىل الدول املجاورة«

اإىل اأن القائمني على املوؤ�س�سة الدينية يف اإيران رف�سوا التو�سيات الطبية التي 

مدينة  يف  �سحية  حماجر  اإقامة  اإىل  الدعوة  �سيما  ول  ال�سحة  وزارة  قدمتها 

اأ�س�ص رجال الدين رف�سهم هذا من منطلق اإميانهم باملناعة  قم املقد�سة، وقد 

هذه  زيارة  على  النا�ص  ت�سجيع  حّد  اإىل  ذهبوا  قد  اإنهم  حتى  للمدينة،  الإلهية 

فر�ص  على  ال�سحة  م�سوؤولو  اأ�رّش  وعندما  املر�سى.  ل�سفاء  وال�سالة  الأماكن 

حجر �سحي على احلرم نف�سه، ان�صم رجل الدين املعروف حممد �صعيدي -واأبرز 

القرار، مما  رف�ص  الأخرى يف  الدينية  ال�صلطات  اإىل  قم-  ممثلي خامنئي يف 
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اأدى اإىل تاأخري كبري يف تطبيق التدابري الوقائية ال�رصورية للغاية »وكان لهذا 

 .
)95(

اإيران« اأنحاء  وانت�صاره يف خمتلف  الوباء  تف�صي  الأثر يف  اأكرب  التاأخري 

كورونا  فريو�ص  انت�سار  وقف  يف  ال�سيا�سيون  اإيران  زعماء  »ف�سل  وباخت�سار 

ب�سبب عدم حجرهم ال�سحي الكامل ملدينة قم يف اإيران، فاأ�سبحت قم املدينة 

)املقد�سة( - وجهة احلج لع�سـرين مليون موؤمن كل عام - نقطة انطالق وباء 

كورونا يف اإيران، ويف هذه املدينة وقعت اأول حالتي وفاة ب�سبب الفريو�ص يف 

.
)96(

اإيران«

بع�ص  اأثارها  كبرية  اإ�سكالية  امل�ساجد  يف  التجمع  منع  ق�سية  اأثارت  وقد 

يف  اخلطيب  معتز  ويقول  احلكومية،  ال�سلطات  على  املتمردون  الدين  رجال 

اإلغاء �سعرية  ال�سياق: »اإن امل�سكلة املركزية لدى الأ�سوات املتباكية على  هذا 

اجلمعة - مع حتقق خوف الوباء - هي جتاهل اأن من امل�سوؤوليات الأخالقية 

للدولة احلفاظ على ال�سحة العامة، واأن التزام الأفراد بالتعليمات العامة �سـرٌط 

ا ميكن  لنجاعتها ودرء الوباء عن اجلميع، واأن الأوبئة ُمْعدية وعامة، واأن �سخ�سً

. فالجتماع يف امل�سجد 
)97(

اأن يعدي مئات يف متوالية هند�سية ي�سعب ح�رشها«

بلد، كما وقع يف كوريا اجلنوبية  اإ�رشار بالآخرين بل بحالة  قد يرتتب عليه 

و�سط  فلتت من احلجر، وحتركت  واحدة  امراأة  ب�سبب حالة  الوباء  انت�سـر  حيث 

التوجيهات  امتثال  اجلميع  على  وجب  ولهذا  وغريها.  الكني�سة  يف  التجمعات 

العامة املرتبطة بال�سحة والوقاية؛ حتى تكون ناجعة وجمدية، فم�سري اجلميع 

.
)98(

مرتبط بت�رشف كل واحد منهم

ويوجه حممد مغوتي نقده الوا�سع للعقليات الأيديولوجّية الدينية التي ي�سفها 

بالتحجر ويرف�ص و�سف رجال الدين لوباء كورونا باأنه »جند من جنود اهلل«، 

واأنه بالء ور�سالة من اهلل ب�سبب الذنوب واملعا�سي؛ ويرى التف�سريات الغريبة 

تنتع�ص دائًما مع الكوارث الطبيعية كالزلزل واجلفاف والفي�سانات ... ويقول: 
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ا للدين من �ساأنه تكري�ص  اأيديولوجيًّ الإلهي يحمل توظيًفا  العقاب  »اإن خطاب 

ينت�رش  نقدي  فكر  با�ستنبات  ي�سمح  ول  واخلوف،  والعجز  ال�ست�سالم  ثقافة 

الدين  . ويف هذا امل�سار وجه رجل 
)99(

للعلم والعقالنية وينبذ الوهم واخلرافة«

املن�سق عن التيار ال�سدري والنا�سط يف التظاهرات يف مدينة النا�رشية اأ�سعد 

النا�رشي انتقادات كبرية لرجال الدين الذين يحثون النا�ص على ال�ستمرار يف 

اإقامة ال�سعائر الدينية رغم خطورة انت�سار كورونا، وكذلك عدم اإغالق احلدود 

.
)100(

مع اإيران ومنع الإيرانيني من دخول املدن العراقية

اإغالق  اإىل  يدعو  من  تكفري  درجة  اإىل  املوؤدجلني  ببع�ص  الأمر  و�سل  وقد 

امل�ساجد يف زمن الأوبئة، وتلك هي فحوى الفتوى التي قدمها ال�سيخ اأبو نعيم 

الأوقاف  وزارة  لدن  من  امل�ساجد  غلق  باأن  فيها  يحكم  والتي  املغرب(  )من 

كخطوة احرتازية ا�ستباقية للحد من انت�سار فريو�ص كورونا ينظر اإليه »على اأّنه 

.
)101(

ارتداد عن الإ�سالم، وكفر بعد اإميان«

لقد اتخذت اأغلب الدول واحلكومات يف خمتلف اأنحاء العامل مواقف علمية 

عقالنية يف مواجهة انت�سار الفريو�ص بو�سفه ظاهرة دنيوية حم�سة، وقررت 

ال�رشورية  ال�سحية  والإجراءات  العلمية  املعارف  على  بالعتماد  مواجهته 

للوقاية منه، وعلى هذه ال�سورة حدث نوع من التعاون بني احلكومات الأجنبية 

وبني �سعوبها يف مواجهة هذا الوباء من منطلق اأن هذا الوباء هو نتاج لتفاعل 

العلم  جهود  اإىل  حتتاج  منه  والوقاية  مواجهته  واأن  الطبيعة  مع  الإن�سان 

 .
)102(

والعلماء

ومما ل �سك فيه اأن هذه التوجهات الأيديولوجّية غري العقالنية ت�سكل خطًرا 

على املجتمع، وهذا الأمر يتطلب من رجال الدين اأ�سحاب التوجهات العقالنية 

لرجال  املنغلقة  التع�سبية  التوجهات  حما�رشة  على  واجلهد  العمل  من  مزيًدا 

الدين الذين ميار�سون نوًعا من املغالطات الدينية التي توؤدي فيما توؤدي اإىل 
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تدمري املجتمع ودفعه اإىل حافة الهاوية عرب النداءات غري العقالنية التي يدعون 

اإليها يف زمن الأوبئة وامل�سائب العاملية. ومن املوؤكد اأن كل الأمرا�ص والأوبئة 

باإجنازات  منها  احلد  اأو  عليها  والق�صاء  مواجهتها  الب�صـرية مت  عرفتها  التي 

العلم والعلماء ومل يكن لعلماء الدين والالهوت اأي دور يتجاوز حدود الن�صح 

واإن  والعلماء  العلم  بف�صل  يقرون  الدين  رجال  من  العقالء  وجميع  والدعاء 

 .
)103(

اختلفوا معهم يف كثري من الق�صايا واملواجهات

9-4- البعد اخلرايف والأ�صطوري لالأيديولوجيا الدينية:

يقول ابن ر�سد: »التجارة بالأديان هي التجارة الرائجة يف املجتمعات التي 

ينت�سـر فيها اجلهل«، وعلى هذا النحو جتري املتاجرة بالقيم الدينية من قبل 

جمتمعاتنا  يف  كورونا  فريو�ص  مع  التعامل  يف  الدينية  الأيديولوجيا  اأرباب 

املظاهر  اأكرث  دينية من  تعطى �سبغة  التي  اخلرافة  اأ�سبحت  الإ�سالمية. حتى 

ل  ومما  املعا�رشة.  جمتمعاتنا  يف  واملتعلمني  العامة  بني  ح�سوًرا  الثقافية 

مرتًعا  ي�سكل  ال�سعبي  الوعي  الأ�سطورية يف  اخلرافية  البنية  اأن جتذر  فيه  �سك 

لالأيديولوجيا الدينية التي تفاو�ص الوهم وتوظفه يف هذا احلقل الثقايف امللغم 

العربية مب�ستوييها  »الثقافة  اأن  املفكرين  من  كثري  ويرى  الدينية.  باخلرافات 

اإىل  اأكرث من ميلها  الإعجاز  اإىل  ثقافة خرافية متيل  وال�سعبي هي  الربجوازي 

العلم، ومتيل اإىل التدين فيما هو ت�سليمي اأو ا�ست�سالمي اأكرث من ميلها اإىل املنحى 

ت�سيع  العربية  والربجوازية  الدينية،  الدعوات  بع�ص  والتحريكي يف  التحريري 

العلمي  الفكر  اإ�سعاف  التفكري وت�ساعد على بثه بهدف  النمط اخلرايف من  هذا 

. ويف هذا الأمر 
)104(

لدى الطبقات ال�سعبية، في�سهل تخويرها وال�سيطرة عليها«

يقول عبد الرحمن حمادي: »اإن اأغلب التقاليد التي حتيط بنا وتر�سم لوجودنا 

واأوهام  وحكايات  وعواطف  خرافات  بقايا  هي  والتحرير  النطالق  م�سار 

ت�سيطر على عقول النا�ص وتنت�سي يف دائرة وجدانهم. وهذه التقاليد هي حجج 
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الدجالني واخلطباء الذي ي�سخرون عواطف النا�ص وعقولهم التي اأثقلها الوهم 

 .
)105(

لإرادتهم ورغباتهم وميولهم املعادية حلركة العقل ونوازع الإرادة احلرة«

وقد �سكل هذا احلقل ميداًنا ي�سول فيه اأ�سحاب الأيديولوجيا الدينية م�ستغلني 

اأجل تروي�سهم وزجهم بقوة  الإميانية من  الدينية وم�ساعرهم  النا�ص  عواطف 

يف املعارك وال�رشاعات الأيديولوجّية لتوجهاتهم ال�سيا�سية وال�ستبدادية. 

ولطاملا �سكلت الكوارث الطبيعية واجلوائح املر�سية الأجواء املثالية لنمو 

التفكري اخلرايف الديني عرب التاريخ. هذا وي�سكل املنهج التربيري لالأيديولوجيات 

�سكل  الأ�ساطري. وقد  فيه  اخلرافات وتزدهر  فيه  تنتع�ص  ا  الدينية مناًخا حيويًّ

اخلرايف  الفكر  تطور  يف  هائلة  انتفا�سات  ا  تاريخيًّ الأيديولوجي  املناخ  هذا 

الأ�سطوري الذي يوجه اإىل دعم الإ�سرتاتيجّيات الأيديولوجّية ب�سورة مبا�سـرة. 

فرجال الدين املنتجون لالأيديولوجيا ي�ستخدمون اأي و�سيلة توؤدي اإىل متكني 

فاجلهل  حت�سينها.  على  وتعمل  وت�سوراتهم  لعقائدهم  الأيديولوجي  الوجود 

ول �سيما  عامة  ب�سورة  الأيديولوجيات  اإك�سري  ي�سكالن  كالهما  والتجهيل 

الأيديولوجيات الدينية التي تر�سخ اجلهل املقد�ص بني �سفوف املوؤمنني، لأن 

اجلهل والتخلف العقلي ي�سكالن خمرية الإميان بكل الالعقالنيات التي تبثها 

الأيديولوجيات املختلفة. 

حلظات  اأو  العلم  غياب  يف  تنتع�ص  الدينية  الأيديولوجيات  اأن  لنا  ويت�سح 

الزمن  وي�سابقون  والباحثون  العلماء  فيه  الذي ين�رشف  الوقت  ان�سغاله، ففي 

الفريو�سات  الذي يجتمع فيه علماء  الوقت  الدواء، يف  العمل على اكت�ساف  يف 

خفا�ص  ينفلت  للداء،  ترياق  عن  للبحث  متقدمة  دولة  �سبعني  من  والأطباء 

ا مزيًفا يف الف�ساء الديني  ا روحيًّ الأيديولوجيا ويجوب يف العتمة ليحدث وم�سً

ويف و�سط املوؤمنني. ومما ل �سك فيه اأن هذه الأيديولوجيات ت�سعى وراء غاية 

ل يجهلها العارفون، وهي تاأكيد الهوية الأيديولوجية للمعتقد، وتاأكيد احل�سور 
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فعلماء  والوجود.  احلياة  معركة  يف  الأيديولوجية  احلركات  لهذه  الهالمي 

الدين احلقيقيون يحرتمون العلم والعلماء عماًل باآيـات اهلل وا�ستجـابـة لقـوله 

تعـالـى: ﴿ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې﴾ ]فاطر: 28[، والقراآن اأكرث كتب 

الدنيا اإ�سادة بالعقل وعظمته، اإذ تبني الدرا�سات الفقهية املتخ�س�سة باملعاين 

الكرمي  القراآن  من  اآية  واأربعني  ت�سًعا  اأن  الكرمي  القراآن  يف  الكرمية  والألفاظ 

اإ�سارة تدل على  الكامل، واأن ما يقرب من ثمانيمئة  العقل باللفظ  اإىل  اأ�سارت 

اأكرث من 400  القراآن الكرمي فوق ذلك على  مكانة العقل والعلم فيه، وينطوي 

بعد  املقد�ص  والوهم  الدين  ياأتي جتار  ثم  العقل ومرادفاته،  �سفة من �سفات 

ذلك كله ليعيثوا يف الأر�ص ف�ساًدا بخرافاتهم وترهاتهم الذي ما اأنزل اهلل فيها 

من �سلطان. 

كورونا  انت�سار  �سـرعة  تفوق  للخرافات  انت�سار  �سـرعة  �سهدنا  كورونا  مع 

الديني  املقد�ص  جتار  يبثها  التي  اخلرافات  من  اأطنان  اليوم  وهناك  نف�سه، 

ومت�سلقوه والتي يتداولها النا�ص بدورهم حول اأ�سباب الوباء وم�سري الإن�سانية 

من  اجلمعي  اخلوف  هذا  ال�سـريع  النت�سار  ذلك  وي�ساعد  منه.  الوقاية  وطرائق 

ا يوؤجج م�ساعر التوتر والقلق وي�سعف  اجلائحة الذي ي�سكل اإكراًها �سيكولوجيًّ

للتعّلق  خ�سبًة  بيئًة  ي�سكل  وهذا  املنطقية،  الأحكام  توليد  على  الإن�سان  قدرة 

الوبائي  الكابو�ص  التي تخفف من وطاأة هذا  والأوهام  والأ�ساطري  باخلرافات 

هذا  ويف  حدته.  وتخفيف  بالطماأنينة  خمادًعا  وهميًّا  اإح�سا�ًسا  وتزرع  اخَلِطر 

يقول عامل الدين جعفر ف�سل اهلل يف مقال له حول كورونا ما بني العلم والدين: 

اإن الإح�سا�ص باخلطر اإزاء كورونا والكوارث ب�سورة عامة »ي�صّكل بيئًة خ�صبًة 

اإىل  ه  واأ�صبابمَ مَ  العاملمَ التي تتجاوز  الدينّيِة  الغيبّية والأفكاِر  التنّبوؤات  لنت�صار 

ف�صاًل عن  الّدين،  بن�صاِط �صنٍف من رجال  له �صلٌة  ما  واإىل  اخلاِرق،  املاوراء 

. ومما ل �سك فيه، بَح�َسب ف�سل 
)106(

الّدينّي« املجال غري  العرّافني يف  ن�صاط 
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اهلل، اأن هذه الو�سعية �سكلت مناًخا تزدهر فيه التفاهة وال�سحالة وال�سطحّية 

والتخّلف املوجود يف هذا العامل الفرتا�سي. 

غري  اأ�صطوري  وعي  اإىل  الأيديولوجّية  ال�صموم  بتاأثري  الأديان  لقد حتولت 

عقالين تغلغل يف العقل اجلمعي الإن�صاين، وقد ا�ستد هذا التغلغل الأيديولوجي 

برمته  املجتمع  ليكت�سح  وامتّد  خميفة،  ب�سورة  العربي  الوعي  يف  الديني 

وليخرتق �سفوف اجلماهري اإىل الدرجة التي فا�ص فيها يف �سفوف املتعلمني 

واملتخ�س�سني من حملة ال�سهادات العلمية ومل يوفر حتى كبار املفكرين وعتاة 

هائاًل  جمًعا  اأن  �سيجد  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  يف  ينظر  ومن  املثقفني. 

وا�ستغرقوا  الالعقالنية  حماأة  يف  غرقوا  قد  واملفكرين(  )املثقفني  من  وغفرًيا 

يف ميتافيزياء الأ�ساطري اخلرافية التي ل ت�سمد اأمام العقل واملنطق. فتحولوا 

اإىل نا�سـرين للخرافات الدينية وغريها وكاأنهم قد وقعوا يف �سحر الأيديولوجيا 

الواقع  وتتناق�ص مع كل معطيات  املنطق  العقل وحتارب  تعاند  التي  الدينية 

اأن يحمل املثقفون راية العلم والتنوير وي�سكلوا احل�سن  والعقالنية. وبدًل من 

احل�سني للوعي العقالين والتنويري حملوا رايات اخلرافة والالمعقول واندفعوا 

واملعقولية.  والعقالنية  للعقل  فيها  مكان  ل  جهنمية  واأفكار  �سعارات  يبثون 

العاطفية  للنزعة  الطاغي  احل�سور  والأوهام  اخلرافات  انت�سار  �سجع على  وقد 

واخليال التقدي�سي واجلرعات الهائلة غري املنطقية من التدين ال�سعبي والنزوع 

اإىل املقد�ص. 

وعبثوا  الفايرو�ص  عن  خرافية  �سورة  تقدمي  يف  كورونا  موؤدجلو  بالغ  لقد 

الوباء  عن  لت�سوراتهم  الذهنية  وبالرتكيبة  للنا�ص  اجلماهريي  باملخيال 

والكون، »وهم اأ�سخا�ٌص، لو �سئلوا عن فهمهم لطبيعة فريو�ص كورونا امل�ستجد، 

من  نفًرا  اأو  اجلن(،  )�سياطني  من  �سيطاًنا  وعيهم  ل  يت�سورونه يف  لوجدناهم 

 .
)107(

ا من تلك املخلوقات الرتاثية وامليثولوجية« )ياأجوج وماأجوج(، اأو اأيًّ
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ومما ل �صك فيه اأن بث الأوهام ون�صـر اخلرافات حتت عنوان املقد�ص الديني 

لأهداف  خلفها  تقف  متخ�ص�صة  جهات  فهناك  ع�صواء؛  خبط  اأو  عبًثا  يتم  ل 

اأيديولوجّية حم�صة، اأبرزها ن�صـر اجلهل وو�صع املجتمعات يف حالة �صلبية 

حتت تاأثري الوهم املقد�ص اأو اجلهل املقد�ص. وهذا ما يذهب اإليه وجيه قان�سو 

يف مقالة له بعنوان )الكورونا واأوهام املعجزة الدينية( اإذ يرى اأن الهدف من 

قوله:  يف  ذلك  ويرد  الوهمية  العوامل  حيوية  على  املحافظة  هو  الأوهام  ن�سـر 

»ملاذا تت�ساعد ادعاءات املعجزة يف بيئتنا، فهي براأيي لي�ست حماولت جادة 

وراءها  وتقف  وفاعلة  تزال حثيثة  ما  ما هي جهود  بقدر  الوباء،  لل�سفاء من 

ثقايف  ور�صوخ  ودينية  وجمتمعية  موؤ�ص�صاتية  امتدادات  لها  وقوى  �صلطات 

وقيمي يف جمالنا العام واخلا�ص، لالإبقاء على حيوية العوامل الوهمية التي 

تاأ�صـرنا بداخلها وحتجب عنا روؤية العامل الفعلي الذي نعي�ص فيه، وحتول دون 

. وتعرب هذه الو�سعية 
)108(

روؤية ذواتنا يف واقعها اله�ص وال�صعيف واملتهافت«

بَح�َسب قان�سو عن »و�سعية ا�ست�سالم لل�سعف واخلمول والتمل�ص لدى الإن�سان 

مريح  ا�ستالب  يف  والرمتاء  غريه  على  ورميها  نف�سه  م�سوؤولية  عن  والتخلي 

املعنى  البيولوجي بل  اأو  الفيزيائي  الإن�سانية وميحو وجودها ل  الذات  يفتت 

. وي�ستنتج قان�سو اأن الأمر يهدف اإىل 
)109(

الذي ت�سبغه على وجودها يف العامل«

ت�سكني خوف الإن�سان بتحويله اإىل ُجنٍب ووهن يف مواجهة م�سائره، وال�سقوط 

املروع يف غيبوبة الطماأنينة التي تطم�ص كينونة الإن�سان وترمي بها يف العدم 

 .
)110(

ال�سامت والعماء املنطفئ

لقد انت�سـرت اخلرافات الدينية حول كورونا لتعزز الجتاهات الأيديولوجّية 

للحركات واجلماعات الإ�سالمية لتعزيز مواقفها وح�سورها اجلماهريي ومن 

من  اأف�صل  النقاب  ارتداء  اأن  الدينية  الأيديولوجيا  له دعاة  اأمثلة ذلك ما روج 

اإىل  جمدًدا  النقاب  اأن�صار  ظهر  وقد  كورونا،  من  للوقاية  الكمامة  ا�صتخدام 
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الواجهة، مدعني اأنه احلل الأن�صب ملحاربة الفريو�ص، واأن اهلل ن�رصهم وك�صـر 

نقُّب. وقد قامت دار الإفتاء امل�رصية برف�ص هذه  اأنف الكفار باإجبارهم على التَّ

املزاعم التي تقول: اإن النقاب خري وقاية من كورونا، وهو الأمر الذي نفاه عدد 

ل  لكون خيوطه  نظًرا  الكمامة،  ُيغني عن  ل  النقاب  اأن  موؤكدين  الأطباء،  من 

متنع مرور الفريو�ص، الذي يحتاج اإىل نوعية معينة من الأقم�صة ملنع انتقاله، 

كما اأن قفاز النقاب ل مينع من انتقال الفريو�ص، بل على النقي�ص فهو يحت�صن 

الفريو�ص وينقله، على عك�ص اليد العارية التي ي�صهل غ�صلها ب�صكل دائم باملياه 

. ومع ذلك مل يرتدد مذيع قناة الرحمة امل�رشية اأ�سامة حجازي 
)111(

وال�صابون

الذي اأطل على �سا�سة التلفاز ليوؤكد اأن النقاب والو�سوء ي�سكالن عالًجا فعاًل 

لفريو�ص كورونا، معترًبا »اأنه لول احلرج لأمرت منظمة ال�سحة العاملية دول 

.
)112(

العامل باأن جترب مواطنيها على ارتداء النقاب ملواجهة فريو�ص كورونا«

من  ت�صفي  والأع�صاب  ال�صـرعية  الرقية  اأن  التيار  هذا  اأ�صحاب  اأعلن  وقد 

فريو�ص كورونا، واأن هدم القباب والأ�رصحة وحتويل البنوك الربوية لإ�صالمية 

�صريفع البالء ويعالج الوباء، واأن رّد العتبار لالأئمة ال�صلفيني واإرجاعهم اإىل 

اأف�صل  املوؤ�ص�صات  والإناث يف جميع  الذكور  بني  الختالط  ومنع  م�صاجدهم، 

. ويبدو وا�سًحا هنا بجالء اأن هذه الأفكار 
)113(

الو�صائل لرفع البالء عن الدول

متثل اأيديولوجيا اأ�سولية دينية وا�سحة املعامل ل لب�ص فيها ول غمو�ص وهي 

ت�سهده  الذي  احلداثي  والتطور  احلداثة  ملعطيات  العدائية  �سورتها  تبدي  هنا 

البلدان الإ�سالمية املعا�رشة. 

الدينية  الأيديولوجيا  يف  بالقوة  له  جمان�ًسا  نظرًيا  الطرح  لهذا  وجند 

يف  ح�سورها  وتزكية  الأ�سولية  املفاهيم  لتكري�ص  انتف�ست  التي  امل�سيحية 

اإىل تقدي�ص الرهبنة والرهبان  اأزمة كورونا للدعوة من جديد  الوعي م�ستغلني 

اأّي  اإ�سافة طابع القدا�سة على  واأباطرة الدين، وتبخي�ص قيمة الزواج، ومن ثم 
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اإقالة  اإىل  واملوؤمنني  الب�سطاء  دفع  على  املوؤدجلون  عمل  وقد  رهباين،  خطاٍب 

العقل ورف�ص العقالنية واتهام من يخالفهم بالهرطقة. وقد اأدى تبخي�ص العقل 

اإىل تغذية الفكر الأ�صويّل امل�صيحي ودعا اإىل اخل�صوع الكامل املطلق للكني�صة 

.
)114(

ورهبانها

الباحثني  بع�ص  �سنفها  التي  املقولت  بع�ص  ال�سابق  يف  ا�ستعر�سنا  لقد 

ع�سمة  مثل:  احلنيف،  الديني  العقل  اأمام  ت�سمد  ل  خرافية  مقولت  اأنها  على 

غري  �سد  الإلهي  العقاب  ونظرية  الفريو�ص،  وجتنيد  الفريو�ص،  من  امل�سلمني 

امل�سلمني. وي�ساف اإىل ذلك كم هائل من اخلرافات الأخرى التي تتعلق بال�سفاء 

من الفريو�ص �سنورد بع�سها ونعلق على بع�سها الآخر. 

للماء املقروء، وقد  الدين  ا�ستخدام بع�ص رجال  �سيوًعا  اأكرث اخلرافات  من 

الأجواء  يف  حتلق  مروحية  طائرات  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  عرب  �ساهدنا 

يف  الدينية  بتعويذاتهم  املقروء  املاء  ير�سون  بوذيني  دين  رجال  حتمل  وهي 

الف�ساء زعًما منهم اأنهم يحاربون فريو�ص كورونا واأنهم قادرون على تطهري 

الكاهن  ا�صتاأجر  حني  لبنان  يف  عينه  امل�سهد  هذا  تكرر  وقد  اآثاره.  من  البالد 

امل�صيحي اللبناين جمدي عالوي طائرة خا�صة وحلق بها فوق لبنان ملباركته 

 .
)115(

وحمايته من تف�صي فريو�ص كورونا

حفاًل  الهندو�ص  النا�صطني  من  جموع  اإقامة  اإطالًقا  اخلرافات  هذه  واأخطر 

�رصب  الذي  كورونا  وباء  من  اأنف�صهم  لوقاية  وذلك  البقر،  بول  ل�صـرب  دينيًّا 

. وقد �سهدنا كثرًيا من الفيديوهات التي ي�سـرب فيها رجال الدين من 
)116(

العامل

الهندو�ص بول البقر وينا�سدون اأن�سارهم التطهر من كورونا بروث البقر وبوله. 

امل�سلمني  الدين  اأحد رجال  اليوتيوب عن  ا عرب  اأي�سً تواتر  املوؤمل  امل�سهد  وهذا 

املزعومني وهو يخلط بول البعري مع احلليب ثم يقراأ عليه اأدعية دينية واأخرًيا 
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ي�سـربه، ويعلن بدون اأي تردد اأن هذا هو الدواء ال�سايف لوباء كورونا. علًما باأن 

ال�سحف ال�سعودية والأطباء ومنظمة ال�سحة العاملية قد اأعلنوا جميًعا اأن �سـرب 

بول البعري قد يوؤدي اإىل الإ�سابة باملر�ص وحذروا من �سـربه. وجتدر الإ�سارة 

كورونا( ظهرت  )فريو�ص  التنف�صية »مري�ص«  الأو�صط  ال�صـرق  متالزمة  اأن  اإىل 

ا على الأقل يف الأعوام  يف ال�سعودية عام 2012 وقتل الفريو�ص 722 �سخ�سً

اخلم�سة الأخرية. وت�سري الأبحاث اإىل اأن م�سدر هذا الفريو�ص هو الإبل، وقالت 

ماريا فان كريكوف خبرية الأمرا�ص يف منظمة ال�سحة العاملية يف اأول لقاء 

يف  موجود  الفريو�ص  اإن  خبرًيا:   130 مب�ساركة  املر�ص  مكافحة  بهدف  ينظم 

. وقد اأثبت عامل �سعودي يف مقالة 
)117(

الإبل يف كل مكان وفق ما ذكرت رويرتز

علمية له ثبوت نقل الإبل لفريو�ص )كورونا(، ون�سح بَغْلي احلليب قبل تناوله، 

وقد ورد هذا الأمر عينه يف مقال ن�سـرته جريدة ال�سـرق الأو�سط يوم اجلمعة يف 

18 اأبريل 2014 حتت عنوان )عامل �سعودي: ثبوت نقل الإبل لفريو�ص »كورونا«(

، ويجان�ص هذا الراأي ما ن�سـرته جريدة الريا�ص يوم ال�سبت 2020/4/4 
)118(

حتت عنوان )ال�سحة العاملية: �سـرب »بول الإبل« قد يوؤدي لالإ�سابة بكورونا(

. وجند مثل هذه ال�سورة لدى رجال الدين اليهود؛ اإذ قام اأحد احلاخامات 
)119(

اليهود بتقدمي م�سـروب برية )كورونا( للموؤمنني طالًبا منهم احت�ساءه والدعاء 

.
)120(

اإىل اهلل اأن يحد من انت�سار الوباء

وقد حذر املوؤ�سـر العاملي للفتوى التابع لدار الإفتاء امل�رشية من خرافات 

مبنظور  كورونا  فريو�ص  عالج  حول  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  على  تن�سـر 

ديني. وقال املوؤ�سـر يف بيان له: اإن 55% من تلك اخلرافات ن�سـرت عرب ح�سابات 

وم�سادر و�سفحات جمهولة ل يتعدى عدد متابعيها 500 �سخ�ص. واأكد موؤ�سـر 

والتف�سري اخلاطئ  بالدين  تلك اخلرافات م�سدرها اجلهل  اأن 40% من  الفتوى 

لن�سـر  جاءت  منها   %35 واأن  امل�سـرفة،  النبوية  وال�سنة  الكرمي  القراآن  لآيات 
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الفو�سى والهلع بني املواطنني لتحقيق اأهداف �سيا�سية، واأن 25% منها جاءت 

املن�سورات  الجتماعي وم�ساركة  التوا�سل  لو�سائل  ال�ستخدام اخلاطئ  نتيجة 

.
)121(

دون التاأكد من �سحتها ومن م�سادرها

وا�ستعر�ص املوؤ�سـر اأكرث 10 خرافات تداوًل رف�ستها دار الفتوى امل�رشية بعد 

اأن فندتها وك�سفت عن فحواها غري العقالين ومن اأخطرها النت�صار الكبري )ل�صعرة 

�صورة البقرة(، التي قال فيها اأحد الأ�صخا�ص: اإن من يجد �صعرة يف امل�صحف الكرمي 

يف �صورة البقرة بالقرب من اآية حمددة، فعليه اأن ي�صعها يف املاء ثم ي�صـرب هذا 

. ومن اأخطر هذه اخلرافات: 
)122(

املاء لعالج فريو�ص كورونا

1- اأن فريو�ص كورونا ذكر يف �سورة املدثر، اإذ اأكد موؤ�سـر دار الفتوى امل�رشية 

. وقد ا�ستنتج 
)123(

اأن هذا تدلي�ص على القراآن، وحتريف ملعنى اآيات اهلل عز وجل

رواد الإعجاز العلمي ا�سم كورونا يف �سورة املدثر يف الآية الكرمية: ﴿ڎ  

)كوفيد  معنى  تطابق  ع�سـر  ت�سعة  اأن  وف�سـروا   ،]30 ]املدثر:   ﴾ ڈ    ڎ  
ىئ   ىئ   ىئ    ېئ   ﴿ېئ   الكرمية:  الآية  ف�سـروا  فاإنهم  ثم  ومن   ،)19

ی  ی﴾ ]املدثر: 12 - 13[ باأنها ت�سري اإىل ال�سني التي يتعدى �سكانها 

العامل  اقت�سادات  اأقوى  اأحد  ن�سمة ﴿ی  ی﴾ وهي  األف  ملياًرا و300 

و)احلقيقية(  )ال�سـرعية(  الفريو�ص  ت�سمية  اأن  اإىل  وذهبوا  ىئ﴾.  ﴿ىئ   
هي )الناقور( كما ورد يف الآية الثامنة من �سورة املدثر: ﴿ۉ  ې    ې  ې    

 .]10  -  8 ۇئ﴾ ]املدثر:  وئ   وئ    ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې  

الكرمي. وهذا  القراآن  ا�سم  اأما ت�سميته )كورونا( فال جتوز، لأنها م�ستقة من 

ا ول يحمل  التف�سري ل�سورة املدثر واختزاله بهذه ال�سورة املبتذلة �سطحي جدًّ

معنى اأو دللة بالن�سبة لكثري من الفقهاء وعلماء الدين الأجالء.
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وال�سوؤال الذي يف�سح هذا التف�سري اجلامد وال�سكلي: ماذا عن مئات بل اآلف 

الإ�صالمي  التاريخ  عرب  والدين  الفقه  علماء  قدمها  التي  والآيات  ال�صـروحات 

لهذه الآيات الكرمية ؟ هل بطلت اأو هل ن�صخت بالتف�صري الأ�صطوري اجلديد ؟ 

وهذا مناق�ص لعلم الفقه والدين وتف�صري القراآن الكرمي من قبل جهابذة الدين 

اأ�صحاب  اليوم �رصورة حماكمة  يرى  العلماء  من  وكثري  ال�صاحلني.  وعلمائه 

الكرمي  القراآن  تناول  يف  اأخطاء  من  يرتكبونه  ملا  العلمي  الإعجاز  نظرية 

للمتاجرة باآياته العظيمة. 

2- ظهور املهدي املنتظر ودابة الأر�ص، وقال املوؤ�صـر يف ذلك: اإن رواد مواقع 

التوا�صل تداولوا مقاطع فيديو ملواطن وقف اأمام اأحد امل�صاجد وادعى اأنه 

املهدي املنتظر، الذي ب�صـر النبي -ملسو هيلع هللا ىلص- بظهوره يف اآخر الزمان ليحكم 

يف الأر�ص وين�صـر العدل، ومقطع لأخرى ادعي فيه اأنها دابة الأر�ص، وردت 

دار الإفتاء على ذلك باأن اأ�سحاب تلك الدعاءات مر�سى نف�سيون ل يجوز 

 .
)124(

الن�سياع وراء اأحاديثهم

3- ومن اخلرافات امل�سيطرة: اأن تربة احل�سني - ر�سي اهلل عنه - ت�سفي من 

ت�رشيًحا  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  رواد  تبادل  حني  يف  كورونا،  وباء 

»اأح�س�ست  فيه:  قال  بطحائي  ها�سم  الإيراين  القيادة  خرباء  جمل�ص  لع�سو 

عني  فزالت  احل�سني(  )ُتربة  من  القليل  فاأخذت  كورونا  فريو�ص  باأعرا�ص 

الأعرا�ص و�ُسفيت«. وك�سف رواد مواقع التوا�سل اأنه بعدها باأيام قليلة تويف 

. وعلى هذا املنوال جلاأْت جمموعاٌت من املوارنة 
)125(

ب�سبب فريو�ص كورونا

اإىل تراٍب من �رشيح القّدي�ص �سـربل وزعموا اأن خلطه يف املاء و�سـربه يوؤدي 

 .
)126(

اإىل ال�سفاء من كورونا

ادعى  والدين  الثقافة  رجال  بع�ص  اأن  اإىل  للفتوى  العاملي  املوؤ�سـر  ولفت   -4

�سورة  وانت�سـرت  الرتاثية،  الكتب  اأحد  يف  ظهر  كورونا  بفريو�ص  التنبوؤ  اأن 
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حول نبوءة: »اإذا ت�ساوى الرقمان 20 = 20 تعرف على حقيقة نهاية العامل 

دار  واأكدت  الزمان(.  )اأخبار  كتاب  عرب  �سالوقيه  بن  لإبراهيم   »2020 يف 

الإفتاء امل�رشية اأنها خرافة ل اأ�سل لها ول يجب ن�سـرها ول يوجد �سخ�ص 

امليالدية  الأ�سهر  ي�ستخدموا  مل  والعرب  الإ�سالمي،  التاريخ  يف  ال�سم  بهذا 

الزمان لأبي احل�سن علي بن احل�سني بن علي امل�سعودي  اأخبار  اأما  كتابة، 

فال نبوءة فيه بنهاية العامل ول كورونا، وحذرت الإفتاء من ت�سديق الدجل 

.
)127(

واخلرافات

ظهر  قد  �سـربل  مار  القدي�ص  اأن  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  على  و�ساع   -5

يف  مارون  مار  دير  من  تراًبا  »تاأخذ  اأن  منها  طالًبا  املنام،  يف  لمراأة 

بريوت  يف  احلريري  رفيق  م�ست�سفى  اإىل  تنقله  ثم  وت�سفيه،  وتغليه  عنايا 

. وقد ا�ستدت ظاهرة الإقبال على 
)128(

ملعاجلة امل�سابني بفريو�ص كورونا«

�سور القدي�ص )مار �سـربل( مع �سور قدي�سني اآخرين للحماية من الفريو�ص، 

كله  وهذا  معينة،  مناطق  يف  مرمي  العذراء  ظهور  الرهبان  بع�ص  وادعى 

العراق دعا بع�ص  . ويف 
)129(

الديني النا�ص و�سدهم لالإميان  لرفع معنويات 

املعممني اإىل �رشورة رفع رايات حتمل �سور اأئمة فوق امل�ست�سفيات كي ل 

ي�ساب النا�ص بفريو�ص كورونا.

واملزارات  املراقد  يف  التجمع  تابعيه  على  �صيعي  دين  رجل  اقرتح  وقد 

الدينية يف العراق، قائاًل: »اإن املر�ص لن يتف�صى لو جتمع النا�ص ب�صكل كبري 

يف املراقد الدينية لأنها �صتكون حامية لهم، معترًبا اأن هذا الفريو�ص ل ي�صيب 

مت  فيديو  مقطع  يف  اآخر  عراقي  دين  رجل  ظهر  وقد   .  
)130(

الإميان(« )اأ�صحاب 

راية  الكرخ  م�سوؤول �سحة  ي�سلم  الجتماعي وهو  التوا�سل  مواقع  تداوله على 

دينية، طالًبا رفعها على م�ست�سفى الفرات املخ�س�ص للحجر ال�سحي ملر�سى 

كورونا. كما ادعى اأن »العلماء يو�سون بزيارة الإمام الكاظم عند املر�ص، واأن 
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قرب مو�سى بن جعفر ترياق هو مكان جمرب ودواء جمرب، وهو طبيب بغداد، 

.
)131(

موؤكدا اأنه الأمان لأهل بغداد وبالتايل املر�سى«

لكورونا  ال�سحرية  بالو�سفة  ي�سمى  ما  الدوائية  اخلرافات  اأغرب  ولعل من   -6

و�سفة زيت البنف�سج، وهي الو�سفة التي قدمها ال�سيخ املثري للجدل عبا�ص 

تربيزيان الذي ي�سفه اأن�ساره بـ)والد الطب الإ�سالمي يف اإيران(. وقد عر�ص 

الرجل على قناته يف تطبيق تلغرام على متابعيه يف 26 فرباير و�سفته التي 

يدعي اأنها �ستجلب ال�سفاء ملن يعانون كوفيد - 19، وقال خماطًبا مريديه: 

»قبل اخللود اإىل النوم، �سعوا كرة قطنية مغمو�سة بزيت البنف�سج على فتحة 

. )الو�سفة ال�سحرية( هذه فجرت فور م�ساركتها �سخرية وا�سعة 
)132(

ال�سـرج«

على  للرد  بذيئة  كلمات  املعلقني  من  كثري  واختار  التوا�سل،  مواقع  على 

.
)133(

الكت�ساف

7- اأما اإمام اجلامع الأموي يف �صوريا توفيق البوطي، فقد راأى اأن )حبة الربكة( 

اأن حت�صن ت�صنيعها  اأن عليك  الأمر  واأن »كل ما يف  هي دواء فعال لكورونا 

. ويف موريتانيا، 
)134(

وا�صتثمار هذه املادة الدوائية باأ�صلوب علمي تقني متطور«

ن�سـر ال�سيخ يحظيه ولد داهي تدوينة على �سفحته قال فيها: »كورونا تعالج 

 .
)135(

بالرقية ال�صـرعية ول داعي للقلق، وم�صتعدون للذهاب لل�صني«

وقد حذر املوؤ�صـر العاملي لالإفتاء من الن�صياق خلف اأي دعوات اأو خرافات 

ال�صحية  بالتعليمات  اللتزام  �رصورة  على  و�صدد  بالدين،  لها  عالقة  ل 

والإجراءات الحرتازية التي اأقرتها الدول، كما دعا رواد مواقع التوا�صل لعدم 

م�صاركة اأي من�صورات اأو حمتوى اإل بعد التاأكد من �صحته واأن يكون �صادًرا 

عن م�صادر ر�صمية موثوق بها؛ منًعا لن�سـر ال�سائعات التي ُتثري الهلع واخلوف 

يف النفو�ص، داعًيا اهلل اأن يرفع البالء عن �سائر العباد واأن يحفظهم من جميع 

الأوبئة والأمرا�ص.
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اإن انت�سار هذه اخلرافات ميثل يف كل الأحوال جانًبا من الأيديولوجيا الدينية 

التي تركب موجة الأزمات لتوؤكد هويتها وح�سورها بني اأن�سارها. فالأزمات 

ان�رشاف  اإىل  ذلك  يوؤدي  الأ�سولية وقد  اهتزاز يف هوية اجلماعات  اإىل  توؤدي 

اأن�سارها عن ن�سق الإميان مبا تدعيه؛ نظًرا لدورها ال�سلبي يف مواجهة الأزمات 

وكنتيجة طبيعية للعجز يف قدرتها على مواجهة الكارثة، وذلك مبعنى افتقادها 

يلجاأ  لالأن�سار  ال�سيكولوجي  ال�سغط  الأزمة. وحتت هذا  الدور يف مواجهة  اإىل 

طباخو الأيديولوجيا اإىل نريان اخلرافات التي ت�سكل طبقة �ساربة اجلذور يف 

الوعي اجلمعي الديني وتقوم مبخاطبة العواطف يف حماولة جديدة للمحافظة 

على هويتها وح�سورها، فلغة العقل والعقالنية غري قادرة على خماطبة الوعي 

العقالين اله�ص يف الأن�سار وغري قادرة على اإقناعهم. ومن اأجل كبح جماح ال�سك 

ال�صتفادة  اإىل  الدينية  الأيديولوجيا  يلجاأ م�سممو  الأيديولوجيا  والتربم بقيم 

اأن تغلف  اأن تتحكم يف جاهل فعليك  اأردت  املثلى من مقولة ابن ر�صد: »اإذا 

املخادعة  توظيف  عملية  جتري  املنطلق  هذا  ومن  ديني«،  بغالف  باطل  كل 

الدينية التي تخاطب اجلماهري لل�سيطرة على عقولهم و�سلوكهم. وحتت اإكراهات 

ال�ساربة بجذورها  العاطفية  النزعة  الديني بنكهته اخلرافية، و�سغط  املقد�ص 

يف وعي اجلماهري الإ�سالمية، يجري �سبط هذه اجلماهري وال�سيطرة على وعيها 

بتوظيف املقد�ص اخلرايف والأ�ساطري التي تعيدهم من حيث ل يدرون اإىل زرائب 

الأيديولوجيا القبيحة وتزجهم يف حظائرها املوح�سة. 

والأمر الذي يك�سب اأن�سار هذه الأيديولوجيا وميكنهم من ال�سيطرة الهائلة 

على الوعي اجلماهريي هو الغياب املخيف للنزعة العقلية عند اأفراد املجتمع، 

ذهنية  بنية  ذاتها  يف  ت�سكل  وهي  اأ�سطورية،  خرافية  عقلية  العربية  فالعقلية 

الأمر  وهذا  والأ�ساطري،  والأوهام  اخلرافات  من  قرار  لها  لي�ص  جلة  يف  غارقة 

لغايات  فيه  والتحكم  الوعي اجلمعي  ال�سيطرة على  ال�سهولة مبكان  يجعل من 
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والوعي  النقدي  الوعي  غياب  اإن  مالحظاتي:  خالل  من  واأقول  اأيديولوجّية. 

ال�سهادات  وحملة  العلمية  واملعرفة  الثقافة  دعاة  اأو�ساط  يف  ي�سود  املنطقي 

من  ا  جدًّ طويلة  م�سرية  عرب  �سكلناه  الراأي  وهذا  لها.  نظري  ل  بطريقة  العليا 

احلياة مع اأ�سناف هذه الطبقة املتعلمة. ومن يتابعهم يجد اأن اأكرثهم قد وقع 

واأ�ساتذة  واملنظرون  الكتاب  ذلك  يف  وي�ستوي  والالعقالنية،  الأوهام  فري�سة 

من  خرجوا  الذين  واملثقفني  واملفكرين  العلماء  من  قليلة  قلة  اإل  اجلامعات، 

الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  اإىل  نظرة  يلق  ومن  والأ�ساطري.  الأوهام  �سطوة 

ف�سريى باأم العني تدفًقا ل حدود له من الأوهام والأفكار العبثية التي ين�سـرها 

مروجو الأيديولوجيا الدينية من اأ�ساتذة جامعات ومتعلمني. فغياب املنطقي 

وح�سور الالعقالين وت�سدع ملكة النقد يف ثقافتنا العربية ي�سعنا حتت تاأثري 

كابو�ص من اجلهل املقد�ص الذي يوؤدي اإىل ت�سدع كبري يف الوعي اجلمعي، واإىل 

اهتزاز َخِطر يف الروؤية، واإىل �سلل يف القدرة على التحرك الإيجابي يف مواجهة 

امل�سري. وهذا يجعلنا نركن بكل ما اأوتينا من قوة اإىل نوازع ال�سيطرة اخلرافية 

النقد املعريف والأ�سالة املنطقية والقدرة  على امل�سري؛ لأننا ل منتلك حا�سة 

العقلية على حتليل موقفنا من العامل وروؤيتنا للحوادث الكامنة فيه. ويف هذا 

اأمام جائحة  اأفلتنا من النقرا�ص ب�سبب جهلنا  اإذا  »اإنه  يقول مهدي احلب�سي: 

كورونا، فقد ل ننجو من امتحانات اأخرى اأع�سـر اإذا واجهناها بال�سقف الفكري 

 .
)136(

املحدود ذاته«

10- نقد الأيديولوجيا الدينية: 

﴿  ھ   ے   ے     ۓ   ۓ     ڭ    ڭ   ڭ    ڭ    ۇ    ۇ   ۆ﴾
]غافر: 29[.
اإن اأخطر كارثة تواجه جمتمعاتنا اليوم تتمثل يف ال�صتعا�صة عن الدين 

الأيديولوجيات من منط  تكون هذه  اأن  كله  ذلك  والأخطر من  بالأيديولوجيا، 
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الأيديولوجيات املغلقة ال�صوداء التي ت�صكل كارثة ثقافية يف احل�صارة، وها 

نحن اأولِء اليوممَ نعي�ص يف الزمن الكارثي الذي ت�صود فيه اأيديولوجيات دينية 

بدائية وثنية تقوم على تاأليه القادة واحلكام والركون اإىل �صنمية الفكر وت�صلب 

التفكري، من اأجل ال�صيطرة الزائفة على الوعي والإن�صان؛ خدمة مل�صالح بع�ص 

الفئات الجتماعية التي ت�صول بالهيمنة وجتول بال�صيطرة على عقول النا�ص 

ومقدرات وجودهم.

اإنها  القول:  ميكن  جمتمعاتنا  يف  ال�سائدة  الدينية  الأيديولوجيا  نقد  ويف 

اأّي �سيغة  اأمام  اأبًدا  ت�سمد  ل  والعلمي، وهي  العقالين  اجلانب  اإىل  ا  كليًّ تفتقر 

العقالين،  النقد  حمك  على  مبا�سـرة  وت�سقط  العقالنية،  املحاججة  �سيغ  من 

لأن اجلائحة �سملت امل�سلمني وغريهم يف جميع اأنحاء العامل، وهي اأ�سد هوًل 

الدول  عدد  و�سل  وقد  العامل،  بلدان  من  اإيران وغريها  اأوروبا ويف  ووقًعا يف 

اأكرث من 185 دولة حتى الآن. وقد ت�سدى عدد  التي تف�سى فيها هذا املر�ص 

كبري من الكتاب العرب لنظرية العقاب الإلهي وفندوها واأخ�سعوها للمناق�سة 

النقدية. ومن املفكرين الذين تناولوا هذه النظرية بروؤية نقدية الكاتب عادل 

عمر الذي يف�سـر هذه الظاهرة بالقول: »اإّن الذهنية العربية الإ�سالمية م�سكونة 

بنظرية العقاب الإلهي، وتغليف اأي م�سيبة اأو نازلة تنزل بغري امل�سلمني بغالف 

. ويرى الكاتب اأن هذه الروؤية تت�سمن تف�سرًيا يحيل الأمر اإىل الأقدار 
)137(

ديني«

الإلهية ويتجاهل اجلانب الأكرث اأهمية وهو اجلانب املو�سوعي الواقعي الذي 

يتعلق بالأ�سباب الطبيعية. وهناك »طائفة كبرية من امل�سايخ الذين يعتقدون 

النظرية  هذه  وتتميز   )...( ديني  بغالف  ويغّلفونها  ويرّبرونها،  النظرية،  بتلك 

باجلهوزية الدائمة يف كل وقت لتف�سري اأي كارثة اأو م�سيبة تقع بغري امل�سلمني 

على اأّنها )عقاب اإلهي(، ولكن عندما حتّل هذه الكارثة نف�سها بامل�سلمني يذهب 

.
)138(

اأ�سحاب هذه النظرية اإىل اأنها )ابتالء اإلهي(«
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الدين، وو�سفوا  ال�سدد يقول حممد املحيميد: ظهر بع�ص م�سايخ  ويف هذا 

و�سخروا  للم�سلمني،  ما يح�سل  اإزاء  اإلهي  باأنه عقاب  )كورونا(  تف�سي فريو�ص 

ا من ال�سرية العطرة؛ لتاأكيد  اآيات قراآنية كرمية واأحاديث نبوية �سـريفة وق�س�سً

�صحايا  اأن  من  الرغم  »على  اإلهي،  وعقاب  انتقام  )كورونا(  باأن  و�سفوه  ما 

)كورونا( كان من �صمنهم اأ�صحاب الديانة الإ�صالمية، فهل هذا عقاب لهم كذلك؟ 

وملاذا مل يح�صل ذلك يف دول اأخرى يتعر�ص فيها امل�صلمون ملجازر وانتهاكات 

 .
)139(

يومية؟«

العقاب  نظرية  مفعول  يبطل  العامل  يف  الفريو�ص  انت�صار  اأن  املوؤكد  ومن 

جميع  يف  والعباد  البالد  عّم  لأنه  وذلك  اأخرى؛  جهة  لأي  اأو  لل�صني  الإلهي 

فال�سوؤال  اهلل،  اأر�سله  ا  جنديًّ الفريو�ص  كان  اإذا  اأخرى  جهة  ومن  العامل.  اأنحاء 

الذي يطرح نف�سه هنا: هل يجب علينا مكافحة جند اهلل وقتلهم ؟ وهذا ل يقبله 

ال�سـرع والدين. وثمة �سوؤال اآخر وهو: هل ميكن هزمية جند اهلل ؟ بالإ�سارة اإىل 

اأن ال�سني انت�رشت على الفريو�ص واأن اكت�ساف عالج له �سيعني الق�ساء عليه 

ا، واملنطق يقول: اإن جند اهلل ل يهزمون ول يقتلون ! ولي�ص معقوًل اأن يتم  نهائيًّ

قتل جند اهلل باملطهرات واملاء وال�سابون ! ما نعنيه هنا اأن كثرًيا من الكتاب 

لأ�سباب �سحية وجرثومية وهو  انت�سـر  اأن كورونا فريو�ص  يعتقدون  والعلماء 

ينزل  فكيف  عادل  وتعاىل  �سبحانه  واهلل  الب�سـرية.  على  اهلل  اأنزله  عقاًبا  لي�ص 

�سحيًحا  الأمر  كان  ولو  ال�سبيل ؟  واأبناء  وامل�ساكني  الفقراء  على  العقاب  هذا 

لنزل على الذين يعيثون يف الأر�ص ف�ساًدا ولي�ص على ب�سطاء النا�ص وفقرائهم 

اإذ فقدوا وظائفهم  اأكرب  ب�سكل  التي ت�رشرت  الفئات  ي�سكلون  و�سعافهم، وهم 

واأمنهم وما كان ربك بظالم للعبيد. 

الإلهي  العقاب  لنظرية  �سديًدا  نقًدا  حب�ص  حممد  الإ�سالمي  املفكر  ويوجه 

عدوهم  اأن  يعلم  بات  »اجلميع  فيقول:  بوك  الفي�ص  على  �سفحته  عرب  بقوله 
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لي�ص �صينيًّا ول اأمريكيًّا ول اأوروبيًّا، ول هو اإ�صالمي ول م�صيحي ول بوذي، اإنه 

جزء من فيزياء هذا العامل، واأن مواجهته هي خيار الإن�صانية الوحيد، واأن قدر 

الديالكتيك  الهادئة، بل هو دار  الفردو�ص احلامل ول النريفانا  العامل لي�ص  هذا 

الإن�سان  بني  وال�رشاع  والكورونا،  والوباء  والرباكني،  والزلزل  وال�سخب، 

والطبيعة، بع�سكم لبع�ص عدو ولكم يف الأر�ص م�ستقر ومتاع اإىل حني«. ويتابع 

ا: »اإن وباء كورونا قدر اإلهي حتكمه فيزياء الكون  حب�ص نقده هذا بالقول اأي�سً

اأذل اجليو�ص والعرو�ص، واأغلق املطارات والفرقاطات واملدمرات،   ... ال�سارمة 

تقدم  �سيوقف  من  هو  وحده  العلم   ... العامل  �سكل  وغري  الأر�ص  كوكب  واأغلق 

نف�ص  ور�سا  قلب  وهداأة  ر�سالة حمبة وطماأنينة،  فاإنه  الإميان  اأما   ... الكارثة 

وقرة عني«.

وي�سدد الكاتب عادل عامر يف هذا ال�سياق على ت�سورات حب�ص بقوله: »اإّن 

الحتكام اإىل العقل واملنطق ومقا�سد الدين واأخالقه يوؤكد اأّن اأي وباء اأو كارثة 

ا؛ فمنذ ن�ساأة اخلليقة  طبيعية اأو كونية حتيق بطائفة من النا�ص لي�ست عقاًبا اإلهيًّ

وقبل ظهور الأديان كانت الأوبئة والكوارث تع�سف بالب�سـر على هذه الأر�ص، 

طبيعية  ظاهرة  بل  البع�ص،  يّدعي  كما  الإلهي  العقاب  نتائج  من  لي�ست  فهي 

واأ�سباب مر�سية ل تفرق بني م�سلم وغريه، ول بني رجل وامراأة، ول بني ظامل 

العقل  اأو كني�ص، لكنه  اأو كني�سة  ومظلوم، ول بني فقري وغني، ول بني م�سجد 

امل�سكون بالنهزامية والرتاخي وانتظار اليد الإلهية العليا التي تنتقم له مّمن 

 .
)140(

ل يقدر هو عليهم«

روح  مع  الت�سورات  هذه  تناق�ص  م�ساألة  حب�ص  حممد  يتناول  جديد  ومن 

مطلق  على  تدل  التي  القراآنية  الآيات  بعظيم  فيذكرنا  الكرمي  والقراآن  ال�سـرع 

الرحمة والعدل واحلكمة عند املوىل عــّز وجــل: »﴿ ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی﴾ 
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ٹ   ٹ    ٹ     ﴿ٹ      ... ٿ﴾  ٿ    ٺ   ٺ    ٺ    ...﴿ٺ   

ٻ   ٻ   ﴿ٱ    ... چچ﴾  چ   ڃ    ڃ    ڃ   ﴿ڃ    ... ڤڤ﴾  ڤ   
ٻ  ٻ  پ  پپ﴾ ... ومثل هذه الآيات يف و�صوحها وجالئها تزيد على 
ا وكلها تنفي عن اهلل تعاىل العبث والباطل، وتوؤكد اأن اهلل تعاىل  خم�صني ن�صًّ

ل ياأمر اإل بالعدل واخلري«.

تنهي  ول  لالأزمة  حالًّ  تقدم  ل  الإلهي  العقاب  نظرية  اأن  الوا�سح  ومن 

اأنه جندي  اأ�سا�ص  الإ�سكاليات املتعلقة بها، فكورونا ل يجب اأن يكون ل على 

من جنود اهلل ول على اأ�سا�ص اأنه عدو، فاهلل لي�ص يف �رشاع اأو حرب مع الب�سـر، 

فالفريو�ص ي�سكل يف النهاية حتدًيا للعقل الب�سـري وعلى الإن�سانية اأن تتعاون 

جميًعا ملواجهته بالعلم واملعرفة واحلكمة الإن�سانية. 

11- يف مواجهة الأيديولوجيا الدينية:

متثل الأيديولوجيات، بو�سفها وعًيا زائًفا، خَطًرا على الوجود الإن�ساين برمته، 

وتقدر بع�ص الدرا�سات اأن الأيديولوجيات ال�سمولية اأدت اإىل مقتل اأكرث من 200 

ا يفر�ص نف�سه  اإن�سان يف القرن الع�سـرين. واإذا كانت الأيديولوجيات �سـرًّ مليون 

الأيديولوجيات  هو  خطًرا  الأيديولوجيات  هذه  اأكرث  فاإن  وال�سعوب  الأمم  على 

ومن  الإن�سان،  �سد  وحما�سة  تع�سًبا  الوجود  قيم  اأكرث  على  املنغلقة  ال�سوداء 

الديني.  املقد�ص  على  تغتذي  التي  هذه  ال�صوداء  الأيديولوجيات  اأخطر  بني 

فالأيديولوجيات الدينية ت�صّكل خطًرا على الإن�صانية، ومنها على �صبيل املثال 

ل احل�رص الأيديولوجية ال�صليبية التي فتكت مباليني الب�صـر يف حروب مقد�صة 

ا اإىل  كان هدفها الوحيد التو�صع يف النفوذ وال�صيطرة ال�صتعمارية. وي�سار اأي�سً

اأهلية  حروب  يف  اأوروبا  اأدخلت  التي  واللوثرية  الأرثوذك�سية  الأيديولوجيات 

وقتلت ع�سـرات املاليني من الب�سـر. ومنها الأيديولوجيات الأ�سولية املن�سوبة اإىل 
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الإ�سالم كالأيديولوجيا اخلوارجية والداع�سية وما مياثلهما، وهي الأيديولوجيات 

التي فتكت بامل�سلمني ظلًما وعدواًنا. وهناك الأيديولوجيات البوذية والهندو�سية 

من  التقليل  يعني  ل  وهذا  الآ�سيوي.  ال�سـرق  بلدان  يف  اأتباعهما  غري  تفتك  التي 

والنازية  والبعثية  وال�سيوعية  والليربالية  املارك�سية  العلمانية  الأيديولوجيات 

والفا�سية التي متثل الوجه الأ�سود الدموي يف تاريخ الب�سـر. 

مثل  خطر  فاإن  املجتمع،  يف  الدينية  الأيديولوجيات  خطر  هو  هذا  كان  واإذا 

الأديان  على  واأدهى  اأ�سد  يكون  قد  املقد�ص  باأقفال  املغلقة  الأيديولوجيات  هذه 

الفكر  لنبذ  واملثقفني  والعلماء  الفقهاء  اأ�سوات  تتعاىل  املنطلق  هذا  ومن  نف�سها. 

الأيديولوجي واإق�سائه عن الدين. ولي�ص مفاجًئا اأن بابا الفاتيكان )فرن�سي�ص( كان 

اأّنها  معترًبا  الأيديولوجيات  خطر  من   - اأ�سون�سيون  يف  له  خطبة  يف   - حذر  قد 

»غالًبا ما توؤدي اإىل اأنظمة ديكتاتورية على ح�صاب ال�صعب«. ويف خطاب اأمام 

ب�سكل  دائًما  تنتهي  »الأيديولوجيات  اإن  البابا:  قال  املدين،  املجتمع  عن  ممثلني 

�سيئ، وهي ل تعري اأي اهتمام لل�سعب، وانظروا ماذا حل بالأيديولوجيات يف القرن 

املا�سي، لقد انتهت دائًما اإىل ديكتاتوريات«، داعًيا اإىل )احلوار(، وطالب بـ»احلذر 

 .
)141(

من الأيديولوجيات التي تفكر عن ال�سعب ول ترتك ال�سعب يفكر«

الدين من  اإنقاذ  اخلطيب ب�رشورة  الكاتب معتز  ينادي  الأ�سا�ص  هذا  وعلى 

الذين  امل�سلمني  من  املاليني  مئات  معركة  »اإنها  فيقول:  الأيديولوجية  براثن 

اأيديولوجية حُلكم  ولي�ص  يقربهم من اخلالق،  ديًنا  باعتباره  لالإ�سالم  ينظرون 

.
)142(

اخللق«

الإ�سالمية  للوحدة  العاملي  املوؤمتر  اأكد  العقالنية  التوجهات  ويف ظل هذه 

الأمة  علماء  باإجماع  ليعلن  بيانه  واأ�سدر  الدينية،  الأيديولوجيات  رف�ص 

الأيديولوجي،  الختطاف  من  الإ�سالمي  الدين  حماية  �رشورة  عن  ومفكريها 

 :
)143(

ومن اأجل حتقيق هذه الغاية اأعلن املوؤمترون عن �رشورة
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الدينية،  ال�سبغة  ذات  والأيديولوجيات  الأحزاب  عن  ال�سـرعية  نزع  اأوًل: 

اأخرى  �سعارات  باأية  ولي�ص  الإ�سالم،  ب�سعار  التم�سك  اإىل  امل�سلمني  ودعوة 

مذهبية اأو حزبية اأو طائفية، مما يجعل من كل امل�سميات التي �سوقت لها هذه 

الأيديولوجيات دون �سـرعية اأو حجة دينية.

ثانًيا: رف�ص كل احلجج واملربرات التي توظفها تلك الأيديولوجيات لتحقيق 

متيز وتعايل اأع�سائها على باقي امل�سلمني، وتاأكيد عدم �سـرعية تكفري امل�سلم، 

وعدم حجية نفي الإميان عن املخالف، ومن ثم نزع ال�سـرعية عن وجود تلك 

اجلماعات، ونفي كل اأ�س�ص ومربرات دعاواها وحججها.

ثالًثا: الإقرار بالتعدد املذهبي والفقهي، واحرتام هذا التعدد، وعدم اأولوية اأي 

.
)144(

مذهب على الآخر، فاجلميع م�سلمون مت�ساوون يف احلقوق والواجبات

على  الدينية  الأيديولوجيات  بخطر  متزايد  وعي  على  يوؤ�سـر  املوؤمتر  وهذا 

مواجهة  يف  ا  جديًّ التفكري  حان  وقد  ا.  اأي�سً املجتمع  وعلى  نف�سه  الدين  بنية 

الآثار املدمرة لالأيديولوجيا الدينية يف احلياة الجتماعية وال�سيا�سية. فالدين 

عن  اخلروج  مهاوي  اإىل  به  يوؤدي  الدين  وت�سيي�ص  م�سّي�ص،  دين  الأيديولوجي 

وامل�سالح  الدنيوية  الرغبات  م�ستنقع  يف  وال�سقوط  للدين،  ال�سامية  الغايات 

ال�سيا�سية للجماعات والأحزاب والأفراد. 
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اخلامتة

الثقايف  والك�ساد  احل�ساري  الركود  اأن  النقدية  والبحوث  الدرا�سات  تفيد 

الثالث  القرن  يف  الإ�سالمية  العربية  احل�سارة  �سقوط  منذ  الأمة  عا�سته  الذي 

ع�سـر حتى اليوم اأدى اإىل تكاثف عظيم للفكر اخلرايف الأ�سطوري كنتاج طبيعي 

لعملية تغييب العقل والعقالنية وهيمنة امليتافيزياء الوهمية يف اأكرث اأ�سكالها 

الظالمية ح�سوًرا وتواتًرا. وقد �سكل التخلف احل�ساري املناخ املالئم لنت�سار 

وازدهار العقلية اخلرافية والأ�سطورية يف املنطقة ب�سورة عامة، وهو املناخ 

هذه  ا�ستمرارية  يف  خميًفا  دوًرا  الدينية  الأيديولوجيات  فيه  مار�ست  الذي 

الو�سعيات املتخلفة وتغذيتها ب�سورة م�ستمرة ودائمة. 

ومن املخيف جدًّا اليوم انخفا�ص من�صوب الوعي اجلماهريي يف التمييز ما 

بني الأفكار العلمّية للدين وهذه التي تنطلق من دوائر الوهم واخلرافات التي 

بداأت تغلف العقول مب�صادات حيوية �صد كل اأ�صكال النقد والتفكري العقالين. 

وما يزيد البالء اأّن كثرًيا من املتخ�س�سني واملتعلمني وحملة ال�سهادات العالية 

قد  يكونوا  اأن  يفرت�ص  التي  النقدية  احل�سانة  ففقدوا  املحظور،  يف  وقعوا  قد 

اكت�سبوها �سد كل اأ�سكال الوهم والإغراء الأيديولوجي. فمعظم املثقفني وقعوا 

حوله،  املن�سوجة  والأ�ساطري  كورونا  لفريو�ص  الأيديولوجي  املّد  تاأثري  حتت 

الوهم  م�ستنقعات  يف  �سقطوا  قد  منهم  هائلة  �سـريحة  اأن  ذلك  من  والأخطر 

ْوا يف الوقت نف�سه دوًرا كبرًيا يف اأدجلة الفكر والثقافة الدينية.  الأيديولوجي، واأدَّ

التوا�سل  و�سائل  عرب  الثقافية  امل�ساركات  يف  الهائل  ال�سخ  يف  يتاأمل  ومن 

الجتماعي �سريى باأم العني هذا التدفق الهائل يف م�ستوى التفاعل الذهني مع 

الأيديولوجيات الغام�سة العمياء. 

لقد مار�ص رجال الدين املوؤدجَلني املوؤدجِلني )بك�سـر الالم وفتحها( دورا َخِطًرا 

يف ن�سـر الأوهام الدينية حول كورونا، ودفعوا باأطنان من الأفكار والتعويذات 
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والأوهام لت�سميم الوعي العام، وحتقيق اأعلى درجة من الهو�ص الأيديولوجي يف 

وجه العا�سفة الكورونية. ويف هذا يقول اإبراهيم برا�ص: »اإن املعاندة واملكابرة 

عند بع�ص اجلهلة يف الدين كما يف العلم، وممن يبحثون عن ال�سهرة والتعيُّ�ص من 

معاناة امل�سلمني وجهلهم، اأنهم ل يريدون العرتاف بحقيقة اأن كل الخرتاعات 

املا�سية  عام  الألف  خالل  واحل�سارة  والتطور  التح�رش  واأ�سكال  والكت�سافات 

.
)145(

على اأقل تقدير كانت بف�سل علم وعلوم الغرب«

تف�سرًيا  اأبعادها  ويف�سـر  للكوارث  يت�سدى  العلم  كان  التاريخ   
ّ
مر على 

العلمي  الرتاث  ويف  واأحكامها.  الطبيعة  بقوانني  يرتبط  فيزيائيًّا  ا  مو�سوعيًّ

ا على مبادرة العلماء اإىل تف�سري احلوادث  اأمثلة مهمة جدًّ الإ�سالمي والعاملي 

ت�سدى  لقد  وجائحات.  اأوبئة  من  البيولوجية  الكوارث  اأ�سباب  وت�سخي�ص 

باأنه  املادية، وو�سفه  بالعلل  الطاعون  لتف�سري  �سينا  ابن  الفيل�سوف والطبيب 

الطرافة  ومن  ومَدده«،  الروح  مادة  هو  الذي  الهواء  جوهر  »ف�ساد  عن  عبارة 

مبكان اأن التلفزيون الرو�سي قدم فيلًما كاماًل عن نظرية ابن �سينا يف الطاعون 

امل�سابني  ن�سب  خف�ست  �سينا  ابن  ن�سائح  اأن  خالله  من  يو�سح  الأ�سود 

بالطاعون اإىل احلدود الدنيا يف زمنه. ومل يرتدد الطبيب ال�سالمي ابن النفي�ص 

ناجم  اأنه  على  له  تف�سرًيا  فقدم  الأ�سود  الطاعون  لظاهرة  الت�سدي  يف  ا  اأي�سً

عن ف�ساد الهواء الناجت عن تراكم اجليف واملاء الآ�سن وكرثة احل�سـرات. وهنا 

نالحظ اأن العلماء يف العهد الإ�سالمي مل يف�سـروا الطاعون باأنه غ�سب من اهلل 

على الب�سـرية كما يفعل بع�ص رجال الدين اليوم. 

واليوم ونحن يف القرن احلادي والع�سـرين يبدو امل�سهد بائ�ًسا مقارنة بزمن 

ابن �سينا وابن النفي�ص، وذلك مبا يفي�ص به عاملنا من خرافات واأوهام واأ�ساطري 

ين�سـرها اأ�سحاب الأيديولوجيات الغبية املفخخة بكل اأ�سكال التب�سيط والتع�سب 

اإىل  الجتماعي  التوا�سل  وو�سائل  الثقافية  ال�ساحة  حتولت  لقد  والالعقالنية. 
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الوقت  التفكري والتف�سري، ويف  من�سات للتجهيل والتاأويل املبني على همجية 

لهذا  عالج  اإىل  الو�سول  اأجل  من  الزمن  وي�سابقون  العلماء  فيه  يت�سابق  الذي 

اخلطر  يواجهون  وحدهم  الدينية  الأيديولوجيا  دعاة  اأن  جند  القاتل  الوباء 

اأنزل اهلل فيها من �سلطان. وعلى هذا  مبقولت وتعويذات وو�سفات غريبة ما 

النحو »اأ�سبح الدعاة والع�ّسابون والّدّجالون خرباء يف )كورونا( يف الوقت الذي 

يفرت�ص فيه اأن يكون الأطباء والعلماء املتخ�س�سون اأكرث ح�سوًرا من غريهم 

. ويف هذه الأجواء املثرية للخوف والقلق الإن�ساين يظّل 
)146(

يف هذه املرحلة«

العقل الأيديولوجي اأ�سري الرّتهات الأيديولوجّية واخلرافات والأ�ساطري م�سغوًل 

العلم واملنطق  الذي يعادي  القا�رش واملهزوز  الأيديولوجي  بالرتويج خلطابه 

حلظات  يف  يرى  »ل  الأيديولوجي  العقل  وهذا  الإن�سانية،  والتجربة  العلمي 

على  قادر  اأيديولوجي  كم�سـروع  نف�سه  لت�سويق  مواتية  فر�سة  �سوى  الأزمات 

. ويف كل الأحوال تعمل هذه التوجهات 
)147(

اإنقاذ املجتمع من العقاب الإلهي«

يتبناها  التي  العلمية  التف�سريات  ومهاجمة  العقل  مناَواأَة  على  الأيديولوجية 

العقل النقدي حول الأمرا�ص والأوبئة، وعلى خالف الت�سورات العلمية »ي�سور 

لنا هذا اخلطاب امل�ساألة على اأنها حم�ص اإرادة اإلهية تت�رشف وفق ما ت�ساء؛ يف 

.
)148(

حماولة للدعوة اإىل ال�ست�سالم لالأمر الواقع«

التي  املتعددة  الأزمات  الوباء واخلروج من دوامة  اأجل مواجهة هذا  ومن 

 اليوم باأهمية العلم 
ّ
اأن تقر اأحدثها، والهتزازات التي بعثها، ل بد لالإن�سانية 

اجلهل  وباء  من  التحرر  العقل يف  اأهمية  وتوؤكد  الدواء،  اإيجاد  والعقالنية يف 

وهي  الجتماعية،  اأمناط وجود احلياة  ثقافتنا وخمتلف  الذي يحكم  املقد�ص 

وعقالنية  العلم  مع  نت�صالح  اأن  اليوم يف  وامل�صلمني  العرب  نحن  فر�صتنا 

الدين لأن همجية الأيديولوجيا العمياء تهدد م�صرينا ووجودنا، وتوؤدي اإىل 

فالدين  ح�سارية.  بطريقة  الكون  مواجهة  على  القدرة  وتدمري  العقل،  مقتل 
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يجب اأن يعقلن؛ اأي: اأن يعود اإىل اأ�سوله الأوىل واأن يرجع اإىل فقهائه وعقالئه 

الإن�سانية  احل�سارة  ركاب  يف  ننطلق  اأن  ن�ستطيع  كي  كاملة  �سحيحة  عودة 

املعا�رشة. 

وهذا يعني بال�رشورة اأنه يجب علينا اأن ناأخذ باأ�سباب العلم ونبذ اخلرافات 

فيزيائي  »قانون  حب�ص:  حممد  الدكتور  ال�سيخ  يقول  كما  فالوباء  والأوهام، 

بحت ل عالقة له بال�سالح ول الف�ساد ول الإميان ول الكفر ... مواجهة الوباء 

والبحث عن عقار مهمة العلم وحده ... اأما رجل الدين فمهمته مواجهة الكراهية 

والأحقاد ون�سـر الإميان واملحبة«. وهو اإذ ذاك يوؤكد ال�رشورة ال�سـرعية للعلوم 

بيننا  النبي -ملسو هيلع هللا ىلص-  كان  »لو  الفي�سبوك بقوله:  الإ�سالمية يف تغريدة له عرب 

اليوم لأمر بدرا�صة مناهج جامعة هارفارد الطبية )...( ولأر�صل احلارث بن كلدة 

اأموال  )...( ولأمر بتحويل كل  واأك�صفورد  اإىل جامعات كمربدج  وزيد بن ثابت 

الزكاة ملخابر البحث العلمي حتى يجد عقار الكورونا«. »فالإيدز وكورونا 

وكل اأمرا�ص العامل ... قدر اإلهي، وفق قانون فيزيائي �سارم، ل ينفع معه متائم 

ول رقى، ول كنائ�ص ول م�ساجد، واإمنا ينفع له العلم والتجربة واخلربة ... ويف 

النهاية ال�رشاعة اإىل اهلل و�سوؤاله من قدرته ورحمته، وبال�رشاعة اإليه نكت�سب 

الأمل واليقني«. 

واإذا كنا قد اأوفينا اجلانب الإ�سالمي حقه فاإن الإ�سكالية الأيديولوجية تواجه 

املوؤ�س�سة الدينية امل�سيحية وكل ما قد اأوردناه عن تغلغل الأيديولوجيا يف الدين 

الإ�سالمي له ما يناظره يف املوؤ�س�سة الدينية امل�سيحية يف ال�سـرق ويف الغرب. 

املزاعم  تفنيد  يف  ح�سًنا  بالء  املتنورون  امل�سيحي  الدين  رجال  اأبلى  وقد 

الأيديولوجية لالأ�سوليات الدينية يف ال�سـرق امل�سيحي كما يف غربه، ويف هذا 

اليوم يف  »اإن ما نحتاجه  الكني�سة:  اإىل عقلنة  داعًيا   
ّ
املر يقول خري�ستو  الأمر 

العمق الغائب الأكرب يف الكني�سة هو روؤيٌة م�سيحّيٌة منفتحٌة على العامل و�سغوفٌة 
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اأمرا�َص بلدانها  اأ�سكاًل لت�رّشفاتها من ع�سوٍر غابرة، ول ت�سارك  به، ل جترتُّ 

من  الكني�سَة  ُتخرج  متنّورٍة  قيادٍة  اإىل  ملّحة  احلاجة  عالجها.  يف  ت�ساهم  بل 

واملوؤامراِت  املكائِد  �سوى  العامل  يف  ترى  ل  التي  اخلائفة،  النهزامّية  العقلّية 

معه  التعاطي  واإىل  العامل،  هذا  اإىل رحاب  العقيمة،  واخلطاباِت  واملهرجاناِت 

 .
)149(

ية الروح القد�ص، وتلتزم �سوؤوَن املجتمعات بروح الإبداع وامل�ساركة«
ّ
بحر

لدى  التنويرية  التوجهات  مع  متاًما  تتوافق   
ّ
املر يقدمها  التي  الروؤية  وهذه 

الأيديولوجيا  عقلنة  اإىل  دعوتهم  ول �سيما  املتنورين  الإ�سالميني  املفكرين 

اخلروج من  اأهمية  يوؤكد حممد عمارة  املت�سلبة. ويف هذا  بالدللت  املتخمة 

اأ�سـر هذه الأيديولوجيات و�سلطانها اإذ يقول: »نعتقد باأنه اأمر ل ميكن الفكاك 

منه من دون اخلروج من اأ�صـر تلك الأيديولوجيات احلديدية واملغلقة، وحتمية 

النفتاح على كل الروؤى والأطروحات التي تاأخذ بالتاأويل الإن�صاين والأخالقي 

ن لعالقة جديدة بني  للن�صو�ص املقد�صة، ذلك التاأويل الذي من �صاأنه اأن يد�صِّ

لالأديان  العليا  املقا�صد  على  تتاأ�ص�ص  عالقة  وهي  الواقع،  وحيثيات  الن�ص 

.
)150(

وتنطلق منها«

ل �سدمة توقظ الإن�سانية من غفلتها  لقد اأتى فريو�ص »كورونا امل�ستجد لُي�سكِّ

الوجودي،  و�سلفه  احل�ساري  الإن�سان  غرور  ليهّز  الفريو�ص  جاء  احل�سارية، 

مع  يتاآزر  ما  وهو  الغام�ص،  امل�ستقبلي  امل�سري  اإزاء  الكبري  عجزه  لي�ستح�رش 

كل  على  وال�سيطرة  �سيء  بكل  الإحاطة  عن  واحل�سارية  املعرفية  اأدواته  عجز 

مقومات الوجود. حتى اإن فريو�ًسا �سغرًيا ل ُيرى بعني هذا الإن�سان كان قادًرا 

على ح�سد اأرواح ع�سـرات الآلف من بني جن�سه، بينما تقف اأيدينا عاجزة - 

حتى الآن - عن ردعه وا�ستئ�سال اخلوف الذي خّيم به علينا، ول يبقى اأمام 

اأن تواجه امل�سكالت والتحديات الكربى بالعقل والعلم واملعرفة  اإل  الإن�سانية 

.
)151(

العلمية«
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الهوام�ص

)1( ا�سمحوا يل اأن اأ�سوق مثاًل طريًفا ملثل هذه التج�سيدات الأيديولوجية اخلرافية يتعلق 

ب�سديق )اأ�ستاذ جامعي( اأر�سل يل ق�سيدة ع�سماء لالإمام علي بن اأبي طالب - ر�سي 

وما  كورونا.  بفريو�ص   - وجهه  اهلل  كرم   - علي  الإمام  تنبوؤ  حول  تدور   - عنه  اهلل 

يوؤ�سف له اأن الق�سيدة مفعمة بالأخطاء النحوية والإمالئية ول يوجد فيها اأي ف�ساحة 

من  لكنني  الق�سيدة  قراأت  امل�سهورة.  وبالغته  الإمام  ف�ساحة  اإىل  ب�سلة  متّت  لغوية 

ا، ولكنني ما  باب اللطافة والكيا�سة اأجبته قائاًل: �سديقي املفدى الق�سيدة جميلة جدًّ

عهدت الإمام عليًّا - كرم اهلل وجهه - يرتكب مثل هذه الأخطاء النحوية والإمالئية 

»اهلل ي�صاحمه!« فاأجابني خجاًل: لقد و�صلتني هذه الق�صيدة من اأ�صتاذ جامعي اآخر 

متخ�ص�ص يف ال�صـريعة، وهنا تكمن الكارثة: اإذ كنا بداية مع اأ�صتاذ جامعي متخ�ص�ص 

يف العلوم ال�صيا�صية ! اأما الآن فنحن على موعد اآخر مع اأ�صتاذ جامعي متخ�ص�ص يف 

الفقه الديني يروج ق�صائد عن تنبوؤات علي بن اأبي طالب ما اأنزل اهلل فيها من �صلطان! 

وهذه ق�سة واحدة من مئات الروايات والق�س�ص التي تدل على تداعي الوعي املعريف 

عند )الفاهمة( و�سقوطه يف م�ستنقع التخريف والت�سفيه الفكري الذي ل ينقطع نظريه. 

ول تختلف يف هذا ال�سياق املمار�سات الفكرية اخلرافية للطبقة )املتعلمة( عن تلك التي 

جندها يف اأو�ساط عامة النا�ص وب�سطائهم.

جديدة،  معرفية  �سيا�سة  يف  متر�ص  املاأزق:  من  واخلروج  الثقافات  حوار  حرب،  علي   )2(

املنطلق اجلديد، العدد الثالث، �سيف - خريف 2001، �ص 103 - 118، �ص 105.

)3( طارق عزيزة، دين امل�سلمني واأيديولوجيا الإ�سالميني، حفريات، 2018/7/17.

)4( عبد الرزاق نوفل، الإعجاز العددي للقراآن الكرمي، بريوت: دار الكتاب العربي، 1987، 

�ص 56. 

)5( حممد فار�ص بركات، اجلامع ملوا�سيع اآيات القراآن الكرمي، دم�سق، دار قتيبة، 1985، 

�ص614 .

)6( حممد فار�ص بركات، املرجع ال�سابق.
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)7( عبد الرزاق نوفل، الإعجاز العددي للقراآن الكرمي، بريوت: دار الكتاب العربي، 1987، 

�ص 156. 

)8( عبد الرزاق نوفل، الإعجاز العددي للقراآن الكرمي، بريوت: دار الكتاب العربي، 1987، 

�ص 19. 

)9( انظر: جعفر ف�سل اهلل، الكورونا بني العلم والّدين، الآداب، 2020/3/18. 

)10( ر�سيد اخليون، نيابة الإمام ووباء كورونا، �سوت العراق، 2020/3/15. 

)11( الإمام حممد عبده، الأعمال الكاملة، جزء 3، حتقيق: حممد عمارة واآخرين، القاهرة: 

دار ال�سـروق، 1993، �ص 302. 

)12( الإمام حممد عبده، الأعمال الكاملة، املرجع ال�سابق، �ص 303. 

)13( الإمام حممد عبده، الأعمال الكاملة، املرجع ال�سابق، �ص 303. 

)14( جعفر ف�سل اهلل، الكورونا بني العلم والّدين، الآداب، 2020/3/18. 

)15( جعفر ف�سل اهلل، املرجع ال�سابق. 

مار�ص   21 ال�سبت  اأنفا�ص،  وال�سيا�سة،  الدين  جتار  ُيفل�ص  )كرورنا(  فردو�ص،  اأحمد   )16(

 .2020

)17( اأحمد فردو�ص، املرجع ال�سابق. 

نت،  اجلزيرة  النفو�ص،  وحفظ  الدينية  ال�سعائر  اإقامة  بني  كورونا  اخلطيب،  معتز   )18(

 .2020/3/18

)19( معتز اخلطيب، املرجع ال�سابق. 

)20( معتز اخلطيب، املرجع ال�سابق. 

)21( وكالة املغرب العربي لالأنباء، تداعيات فريو�ص كورونا ... �ستة اأ�سئلة حلميد فلجاوي، 

اأك�سرب�ص، الثنني، 23 مار�ص، 2020. 

تاريخهم؟  مراحل  يف  واآثارها  الأوبئة  مع  امل�سلمون  تعامل  كيف  ال�سالبي،  علي   )22(

اإ�سالم اأون لين، 2020/3/19. 
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)23( علي ال�سالبي ، املرجع ال�سابق.

وع�رشه،  �سخ�سيته  اخلطاب  بن  عمر  املوؤمنني  اأمري  �سرية  ال�سالبي،  حممد  علي   )24(

القاهرة: موؤ�س�سة اقراأ، 2005، �ص 233. 

)25( علي ال�سالبي، كيف تعامل امل�سلمون مع الأوبئة، مرجع �سابق. 

�ص  �سابق،  مرجع  اخلطاب،  بن  عمر  املوؤمنني  اأمري  �سرية  ال�سالبي،  حممد  علي   )26(

.232 - 231

)27( علي ال�سالبي، كيف تعامل امل�سلمون مع الأوبئة واآثارها، مرجع �سابق. 

)28( حممد �سحتة، حكم م�سريات الدعاء �سد كورونا ... الإفتاء توؤكد حرمتها بالأدلة، البلد، 

الثنني 2020/3/30. 

)29( احلافظ ابن حجر الع�سقالين، بذل املاعون يف ف�سل الطاعون، الريا�ص: دار العا�سمة، 

1411 هـ، �ص 328 - 329.

الدرا�سات  مركز  م�ست�سار  �سوري،  واأكادميي  برملاين  اإ�سالمي  مفكر  حب�ص،  حممد   )30(

الإ�سالمية يف الإمارات.

)31( الإمام حممد عبده، الأعمال الكاملة، جزء 3، مرجع �سابق، �ص 301. 

)32( الإمام حممد عبده، الأعمال الكاملة، جزء 3، مرجع �سابق، �ص 301. 

)33( الإمام حممد عبده، الأعمال الكاملة، مرجع �سابق، �ص 301. 

اأبريل   19 معنى،  وبيرت�سون،  جيجك  بني  واملعنى:  الأيديولوجيا  الكلثم،  اإبراهيم   )34(

 .2019

(35) Paul Ricoeur, L’idiologie et l’utopie, éditions seuil, Paris, 1997.

الإخبارية،  العني  الإ�سالمية،  الأيديولوجيات  نهاية  عارف،  حممد  ن�رش   )36(

. 2018/12/17https://al-ain.com/section/politics/

(37) P. RICHe , Education et culture dans l’Occident barbare (VIe-VIIIe siècle), 
Seuil, paris. 1962.
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(38) G. MIALARET, J. VIAL et al., Histoire mondiale de l’éducation, 5 vol., 
P.U.F., Paris, 1981.

الوطن،  دنيا  ع�رشنا ؟  يف  حا�رشة  زالت  ل  املارك�سية  هل  احلنفي،  حممد   )39(

 .2020/3/26

الإخبارية،  العني  الإ�سالمية،  الأيديولوجيات  نهاية  عارف،  حممد  ن�رش    )40(

.2018/12/17

)41( اأحمد برقاوي، الدين والأيديولوجيا، البيان، 20 مار�ص 2020. 

)42( اأحمد برقاوي، املرجع ال�سابق. 

)43( اأحمد برقاوي، املرجع ال�سابق. 

)44( اأحمد برقاوي، املرجع ال�سابق. 

اجلمهورية،  احلديدي،  الأيديولوجيا  وقف�ص  الدين  الدين،  تقي  عمارة  حممد   )45(

 .2018/5/30

)46( حممد عمارة تقي الدين، املرجع ال�سابق.  

)47( حممد عمارة تقي الدين، املرجع ال�سابق.  

)48( حممد عمارة تقي الدين، املرجع ال�سابق. 

)49( حممد عمارة تقي الدين، املرجع ال�سابق. 

)50( حممد عمارة تقي الدين، املرجع ال�سابق. 

)51( �سهيد بول�سني، كيف نتجنب حتويل الإ�سالم اإىل اإيديولوجية ؟ عربي، 2017/10/22. 

)52( �سهيد بول�سني، املرجع ال�سابق. 

)53( �ساكري الب�سري، الدين والأيديولوجيا عند �سـريعتي: روؤية عبد اجلبار الرفاعي، عربي 

.2016/4/22

)54( �ساكري الب�سري، الدين والأيديولوجيا عند �سـريعتي، املرجع ال�سابق. 

)55( �ساكري الب�سري، الدين والأيديولوجيا، املرجع ال�سابق. 
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)56( �ساكري الب�سري، الدين والأيديولوجيا، املرجع ال�سابق. 

)57( �ساكري الب�سري، الدين والأيديولوجيا، املرجع ال�سابق. 

)58( �ساكري الب�سري، الدين والأيديولوجيا، املرجع ال�سابق. 

)59( عبد علي ال�سعيدي، �سناعة اجلهل املقد�ص واأوهام النخبة، التنويري، 2019/5/2.

)60( حافظ اجلمايل: الثابت واملتحول يف العقل العربي، املعرفة ال�سورية، ال�سنة 20، عدد 

236، ت�سـرين اأول/اأكتوبر، 1981، )�س�ص 8 - 35( �ص 29. 

)61( حافظ اجلمايل: الثابت واملتحول يف العقل العربي، املرجع ال�سابق، �ص 30. 

)62( حممد احلنفي، يف الوباء ... موؤدجلو الدين الإ�سالمي يتحدون دولهم، ميدل اأيت اأون 

لين، 2020/3/4. 

مار�ص   21 ال�سبت  اأنفا�ص،  وال�سيا�سة،  الدين  جتار  ُيفل�ص  )كرورنا(  فردو�ص،  اأحمد   )63(

 .2020

العربي  جوهرية،  واأ�سئلة  والعامل  الإن�سان   ... الكا�سفة  كورونا  حللي،  الرحمن  عبد   )64(

ال�سغري، 20 مار�ص 2020. 

)65( بروين حبيب، الكورونا يف الزمن الرقمي، القد�ص العربي، 8 مار�ص 2020. 

)66( اأحمد فردو�ص: )كرورنا(، مرجع �سابق. 

)67( تقرير - عندما ي�سبح كورونا غ�سًبا اإلهيًّا وجت�سيًدا لالإله في�سنو، اأرفع �سوتك، 28 

فرباير 2020. 

ا، املرجع ال�سابق.  )68( تقرير - عندما ي�سبح كورونا غ�سًبا اإلهيًّ

ا، املرجع ال�سابق.  )69( تقرير - عندما ي�سبح كورونا غ�سًبا اإلهيًّ

ا، املرجع ال�سابق.  )70( تقرير - عندما ي�سبح كورونا غ�سًبا اإلهيًّ

ا، املرجع ال�سابق.  )71( تقرير - عندما ي�سبح كورونا غ�سًبا اإلهيًّ

على  الق�ساء  يف  الدين  مركزية  كورونا  اأعاد  هل   ... ال�سيطرة  فقدان  عودة،  �سامح   )72(

اخلوف ؟ اجلزيرة )ميدان( 2020/5/21.
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ا، املرجع ال�سابق.  )73( تقرير - عندما ي�سبح كورونا غ�سًبا اإلهيًّ

ا، املرجع ال�سابق.  )74( تقرير - عندما ي�سبح كورونا غ�سًبا اإلهيًّ

ا، املرجع ال�سابق.  )75( تقرير - عندما ي�سبح كورونا غ�سًبا اإلهيًّ

ا، املرجع ال�سابق.  )76( تقرير - عندما ي�سبح كورونا غ�سًبا اإلهيًّ

ا، املرجع ال�سابق.  )77( تقرير - عندما ي�سبح كورونا غ�سًبا اإلهيًّ

... فريو�ص يفر�ص نف�سه على �سعائر الأديان املختلفة !  )78( كري�ستوف �ستارك، كورونا 

ديددبليو، 2020/3/15. 

)79( كري�ستوف �ستارك، كورونا، املرجع ال�سابق. 

)80( ن�سري العجيلي، كورونا يف العراق ... )خرافات( رجال دين تزيد الطني بلة، العربية 

نت، الأربعاء 11 مار�ص 2020.

)81( كري�ستوف �ستارك، املرجع ال�سابق. 

)82( مالك عبد اهلل، كورونا والن�سو�ص املقد�سة: تدينُي الدنيوّي ! بو�ست، 2020/03/16. 

اجلمعة  لين،  اأون  اإيت  ميدل  الدينية،  الطوائف  وحرب   ... كورونا  عبيد،  مالك   )83(

 .2020/3/13

نت،  اجلزيرة  النفو�ص،  وحفظ  الدينية  ال�سعائر  اإقامة  بني  كورونا  اخلطيب،  معتز   )84(

 .2020/3/18

)85( كري�ستوف �ستارك، كورونا، مرجع �سابق.

)86( عزة عاطف، تعجياًل بظهور املهدي املنتظر .. رجل دين يدعو الإيرانيني لن�سـر كورونا، 

البلد، الأحد 15مار�ص2020. 

)87( مالك عبد اهلل، كورونا والن�سو�ص املقد�سة: تدينُي الدنيوّي ! بو�ست، 2020/03/16. 

)88( بروين حبيب، الكورونا يف الزمن الرقمي، القد�ص العربي، 8 مار�ص 2020. 

)89( علي �سدر زاده، املرجع ال�سابق.  
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)90( علي �سدر زاده، املرجع ال�سابق. 

)91( علي �سدر زاده، املرجع ال�سابق. 

)92( علي �سدر زاده، املرجع ال�سابق. 

احلرة،11   الدين،  برجال  متعلقة  عوامل  اإيران:  يف  كورونا  فريو�ص  خلجي،  مهدي   )93(

مار�ص 2020. 

)94( مهدي خلجي، املرجع ال�سابق. 

)95( مهدي خلجي، املرجع ال�سابق. 

)96( علي �سدر زاده، مرجع �سابق. 

نت،  اجلزيرة  النفو�ص،  وحفظ  الدينية  ال�سعائر  اإقامة  بني  كورونا  اخلطيب،  معتز   )97(

 .2020/3/18

)98( معتز اخلطيب، املرجع ال�سابق. 

)99( حممد مغوتي، نحن وكورونا، ه�ص بر�ص، اخلمي�ص 12 مار�ص 2020.  

)100( ن�سري العجيلي، كورونا يف العراق ... )خرافات( رجال دين تزيد الطني بلة، العربية 

نت، الأربعاء 11 مار�ص 2020. 

النعيم ! مرايانا،17  مار�ص  واأبي  ... بني كورونا  الإلهي  العقاب  املهداوي،  اأحمد   )101(

.2020

)102( اإبراهيم ابرا�ص، مقاربة �س�سيوثقافية لوباء الكورونا، املنار، 2020/3/17. 

)103( اإبراهيم ابرا�ص، املرجع ال�سابق. 

)104(  عبد الرحمن حمادي، اأزمة الثقافة العربية املعا�رشة، املعرفة ال�سورية، ال�سنة 20، 

حزيران/يوليو، 1981، )�س�ص 192 - 225( �ص203. 
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Illusions of the sacred and its absolutes in time of 
epidemics from a sociological perspective.

The conflict between religion and religious ideology 
in the face Corona.

Abstract:
Illusions of the sacred and its absolutes in time of epidemics from a sociological perspective. The 

conflict between religion and religious ideology in facing of  Corona Prof. Dr Ali Watfa

This study seeks to objectively separate between the concepts of religion and religious ide-
ology at stake of confrontation with Corona epidemic. It discusses the ideological practice of 
religion in facing of a pandemic and separates between the religion as a supreme enlightening 
spiritual energy and religious ideology as an employer of evasive religious sacred. Religion, 
in its authenticity, represents a creative, moral, spiritual force with a cosmic inclusion. It raises 
humankind and elevates it to represent the moral virtues in the path of building creative rela-
tionships between God and man on the one hand, and among humankind on the other hand.
However, religious ideology, unlike religious authenticity which represents an elusive pursuit 
of the use of religion and its spiritual concepts in the service of the elitist interests of clerics and 
political. The Corona crisis forms a scientific opportunity and a rare historical test to study the 
nature of evasive ideological practices in facing the crisis.

The study demonstrates the great difference in practice and position between religion as 
a comprehensive spiritual rational institution, and between religious ideology, as ideological 
institutions that employ religion and religious sanctity in the service of political and social 
interests and goals in society. 

The study illustrates, through critical analysis, that the official religious institutions have 
adopted a rational position with the epidemic in which it triumphed the spirit of religion and its 
mission in preserving human life and it is emphasizes the ethical human dimension in society. 
It manifests itself by the advocacy of actions taken by local authorities in facing the epidemic. 
The official religious institutions stressed the importance of the state and scientific knowledge 
in facing the epidemic. In addition, the study called on the public to take cautious and rational 
positions, so it supported the suspension of ritual gatherings. As well as, it called for respect 
for legal procedures and took the data of science and scientific knowledge without hesitation.

Otherwise, religious ideology resorted to her absurd logic to promote the absolutes, grant-

ed, myths, saying, and superstitions to the epidemic. This is an attempt to reinforce its power 
and control over the public and called people To reject rational actions.
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