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ان عدم قدرة االنسان االول على اكتشاا
اكتشا

وتسساير الءازال االكبار مان اسارار الكاون والحيااة دفعاه إلاى

وخلق واعتناق اديان مختلسة .إال أن اإلنسان تءاوز معظمهاا ماع حادول التقادم وتمكان العلام مان

تسسير الكثير من الظواهر الطبيعية المحيرة للعقل .ولقد لعب الدين وال يزال يلعب أدوارا هامة ومتعددة في
حياة االنسان  ،وذلك من خالل تقديم تسسيرات م رضاية السارار الكاون والحيااة التاي ال زالات بعيادة عان
متناول العلم  ،وإم داد االنساان بمنظوماة شابه متكاملاة مان القايم والمعتقادات والشارامع المنظماة للسالوك
والعالقات االءتماعية  .وهذا سااهم بساعلياة فاي تنظايم حيااة االنساان وءعلهاا اكثار أمناا واساتقرارا مان
النواحي النسسية وأكثر عدالة من النواحي االءتماعية واالقتصادية.
الى ءانب ذلك  ،قام الدين عامة  ،خاصة قبل نشوال الدولة وفي عصور ضعسها وفقدان الثقاة بهاا ،
بدور القانون االخالقي الذي ساهم في تنظيم بعض أوءه الحياة في المءتمع وسااعد علاى الحادن مان السقار
والءريمة واالنحرا  .وحيل أن الديانات ءميعا تميل بطبعها إلاى االدعااال بأنهاا تمتلاك حقاامق ازلياة مان
صنع آلهة ذات قدسية ،فان القيم والمعتقدات واالفكار والتشريعات الدينية أصابحت ءاوهر الثقافاة وبوتقاة
العلم .ولما كانت الحقامق الموحى بها من قبل االلهية ثابتة وغير قابلة للنقض  ،فان الثقافاة عاماة اصابحت
ال للثبااات والءمااود وضااعيسة القاادرة علااى التطااور والتحااول تمشاايا مااع التطااورات االقتصااادية
اكثاار مااي ث
والتكنولوءية في المءتمع ،كما أصبح العلم ،ولقرون طويلة ،يدور في فلاك التسسايرات الدينياة والمعتقادات
الغيبية .
قامت الديانات في تسسيراتها السرار الكون والحياة بدعوة االنسان الى التأمل في الحياة وليس الى
التءربة العملية الكتشا

قوانين الحياة  ،والى اللءوال الى التخيل وليس الى التسكير الواعي  ،والى الخو

من الخطأ وليس الى التعلم من الخطاأ  ،والاى االساتالم لماا بعاد الحيااة والعقال ولايس الاى التمتاع بالحيااة
واالعتماد علاى العقال  .وهاذا قااد الاى سايطرة الادين علاى العلام  ،كماا أد إلاى خلاط العلام والخرافاات
واالساطير الشعبية والدين بعضها ببعض ،خاصة وان الكثير من الخرافاات واالسااطير كانات قاد ظهارت
وانتشرت كأشياال مقدسة قبل ظهور الديانات السماوية  .وهكذا أصبح من المتعذر معرفة ما هاو ديناي وماا
هو خرافي ،ومن المحظور أحيانا قيام العلم بالبحل عن الحقيقة في ثنايا المساهيم الغيبية واالساطير الشعبية
السامدة .ونتيءة لذلك أصبح البسطاال من عامة الناس اكاثر قابلية لتصديق ادعاالات وخرافات اليمكن التأكد
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منها او اثباتها علميا ،واقل قابلية لتصديق أشياال واحدال يمكان مشااهدتها واختبارهاا والتأكاد مان صاحتها
عمليثا .
ومع تءذر المعتقد الديني في المءتع وقيامه بدور العنصر المنظم للثقافة الشعبية أصبح من الصعب
على الثقافة والعلم ان يتطورا بالسرعة المطلوبة لمءاراة التطور التكنولوءي الذي يتص

عاماة بالحيادياة

من النواحي الدينية والثقافياة والسياساية علاى الساواال .كاذلك أصابح مان المحظاور علاى العلام والعلمااال
والمسكرين في الكثير من االحيان والحاالت المغامرة في بحاار قاد تقاودهم الاى اكتشاا

اسارار كونياة او

حقامق حياتية تتناقض مع المعتقدات الدينية والقضايا الغيبية .ولقد ترتاب علاى هاذا تعثار مسايرة المعرفاة
العلمية بوءه عام  ،وتباطؤ عملية التطور التكنولوءي المؤسس على العلم وقوانيناه بوءاه خااو ،وءماود
الثقافة الى حد بعيد .لكن العلماال والمسكرون ورءال االقتصاد والسياسة واءهوا تحدي المؤسسة الدينية في
عصور النهضة االوروبية وخاضوا حربا طاحنة ضد الكنيسة الكاثوليكية كانت نتيءتها هزيمة الكنيسة بعاد
حروب دامية دامت ثالثين سنة وانتهت في عام  8461بتوقيع معاهدة وستساليا ،وهي المعاهدة التي نصت،
بين أشياال أخر  ،على فصل الدين عن الدولة .ولقد تبع ذلك إفسااح المءاال لتحارر السكار والعقال ،وتقادم
العلم ،وتراكم المعرفة ،وتسارع وتيرة التطورات التكنولوءية والتحوالت االءتماعياة والثقافياة فاي معظام
الدول االوروبية .ورغم تحال

ءهات عدة ضد الكنيسة ،فان السبب االهم لهزيمتها وإعادة هيكلاة تعاليمهاا

ءاال نتيءة لما واءهته من تحدٍ داخلي استغل ظرو

ضعسها وفسادها.

إن قيام النهضة االوروبية بمواءهة التحدي الديني الكااثوليكي وصاوال الاى تحريار العقال والسكار
والعلم واالقتصاد لم يكن باالمكان حدوثه في حيناه لاوال االنءاازات العربياة اإلساالمية ،خاصاة فاي علاوم
الرياضيات والكيمياال والقانون والسلسسة .لكن ،بينما كانت اوروبا تنهال مان روافاد العلام العربياة وتؤساس
عليها صرح نهضته  ،كان العرب يدخلون نسق الخالفات السياسية ويغرقون في بحار الخرافات والشاعوذة
باسم الدين ،ويبتعدون عن حكمة العقل ورأي العلم وأصول التعامل مع االشاياال واالحادال بعقالنياة .وهاذا
يعني انه بينما كانت الشعوب االوروبية تتقدم بثبات وعزيماة نحاو االماام وتقاوم باالساتيالال تادريءيا علاى
عملية صنع التاريخ الحضاري لإلنسانية ،كانت الشعوب العربية واالسالمية عامة تتخلى عن قياادة حركاة
التاريخ وتخرج منه طوعا لتعيش على هامشه قرونا لم تنتهي بعد.
إن تحرير السكر من الكبت السياسي ،وتحرير العقل من الخرافة كانا مستاح التقدم العلمي والتطاور
التكنولوءي والتراكم المعرفي عبر العصور .ولقد تسببت تلك التراكمات والتطورات المعرفية في إيصاالنا
الى ما نشهده اليوم من عولمة تشمل كافة نواحي الحياة  :االقتصاد ،وأسواق الماال واالساتثمار والتءاارة،
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والثقافة واإلعالم ،والعلم والتعليم ،وحتاى اإلرهااب الاذي يساتخدم العلام وتكنولوءياا العصار لتادمير روح
العصر وتشويه معنى التواصل والتالقح والتسامح بين الثقافات والشعوب .إال أن ما تحقق لبعض الشعوب
من حريات سي اسية واءتماعية وتقدم علمي وتكنولوءي ال زال بعيادا عان طموحاات الكثيار مان الشاعوب
األخر  ،ومن بينها بالطبع الشعوب العربية واإلسالمية.
حين كتب عالم االءتماع االلماني ماكس فيبر عن دور الدين في تحقياق تقادم المءتماع إنطلاق مان
قبول فرضية القضاال والقادر وقياام الخاالق باختياار الابعض مان عبااده لادخول الءناة .لكان فيبار قاال ان
المختارين من الناس يعكسون في مسلكياتهم اليومية الصسات السمحة التي وهبهاا ا
اساسها لدخول الءنة .وهذا يعني ان التعر

على عباد ا

لهام وإختاارهم علاى

الصالحين والمختارين ممكن من خالل مراقباة

اعمالهم وتصرفاتهم وتتبع مواقسهم وأقوالهم .والى ءانب ذلاك ،قاال فيبار ان الءاد والمثاابرة والتسااني فاي
العمل واالخالو في إتقانه وعدم االسرا

تاتي في مقدمة االشياال التاي دعاى ا

عبااده الاى القياام بهاا.

وهذا فرض بالتالي على كل شخو اراد ان يبرهن على كونه من المختاارين ان يسالك سالوكا حسانا وان
يرضي ا

والناس فيما يقول ويعمل.

إن إتءاه فيبر الى التوفيق بين العقيدة الدينية القاممة على االيمان بالغياب ،والحاءاة المءتمعياة لالخاالو
واالمانة والصدق ،والضرورة االقتصادية للمثابرة والعمل الءاد واالبتعاد عن االسرا

واالساتثمار ءعال

من السهل على رسالته ان تءد آذانا صاغية ،وان تالقي القباول والترحااب مان مختلا

قطاعاات الشاعب

وقياداته السياسية واالءتماعية واالقتصادية.
إنني اعتقد أن من الممكن إستخدام منطق فيبار لبادال عملياة اصاالح ثقاافي تناال القايم االءتماعياة
والعادات والتقاليد والمسلكيات السلبية السامدة في المءتمع العربي ،وذلك دون ان تلمس مبادرات االصالح
ءوهر القيم الدينية المترسخة في النسوس .وفي الواقع يمكن القول ان مبادئ مااكس فيبار ليسات اال افكاارا
مقتبسة من الترال االسالمي واالحاديل النبوية التي تدعو الاى الصادق واإلخاالو وإتقاان العمال وعادم
اإلسرا

والتبذير وطلب العلم واحترام الوقت وعمل الخير وخدمة الصالح العام .وهذا يعناي ان االرتكااز

الى ءوهر الدين ،ولايس إلاى شاعامره ورماوزه فقاط ،مان الممكان ان يسااهم مسااهمة فعالاة فاي إصاالح
اوضاعنا الثقافية دون المساس بمعتقداتنا الدينية.
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