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 ممخص:ال

- ا وطباًعا ، ولعّؿ فيروس كوروناإّف البيئة تؤّثر ال محالة في تشكيؿ شخصّية اإلنساف سموكًا وتفكيرً     
قد مّثمت انقبلًبا مفاجًئا في سيرورة الّمحظات البشرّية فغّيرت ثقافاتيا وحّتمت عمى  -ىذه الّتعبيرة الكونّية

مواطني كوكب األرض واقًعا جديًدا ُألزموا عمى الّتعايش معو ، ويشغؿ ىذه الورقة البحثّية ىاجس 
 وطبيعة التفاعؿ اإلنسّي مع فواعميا ومفرزاتيا. 11توصيؼ وضع اإلنسانّية فترة الكوفيد 

Abstract :  
There is no doubt that the environment affects the thinking, behavior and 
character’s of human personality. Virus corona “this universal expression” 
might represent a sudden coup in the human moments process, it has 
changed their cultures and imposed a new reality for the earth's citizens. New 
reality on which they have been obliged to coexist with it. This research paper 
has as obsession to characterize the human situation during Covid-19 period 
and their interaction towards its doers and outcomes.                                 

  
 مقّدمة:
يسفر واقع الّتدافع اإلنسانّي مف وقت إلى آخر في حساب الّزمف عف مجموعات بشرّية تتشّكؿ      

وتتمايز تبعا لتنّوع أنماط تفكيرىا وقناعاتيا في محاورة قضاياه ، وَوْفؽ تفاعميا مع مجريات تاريخيا ، 
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وحيف ييّددىا بإحداث انقبلب غير مسبوؽ في موازيف ، السيما عندما يستفّزىا بما لـ يكف في الحسباف 
 قواىا.
غير أّف الّرىاف كاف ىذه المّرة أشّد وأعتى مف أّي وقت مضى ؛ وألّف التّاريخ ال يحّب أف يعيد نفسو       

الختبلؼ المقّدمات وخروجيا عف طْوؽ  جاءت نتائج ىذا الّرىاف مختمفة تماًما عف كّؿ ما مضى وذلؾ
 المألوؼ.
 ة والػػوف يقينيّ ػػػأف تك-لؤلسؼ-اف لـ يتسّف لياػػػػػػػإّف المقّدمات في ىذه الّردىة القصيرة مف الّزم        

ّنما مجيولة جيالة الموت والفناء الّمذيف حمميما  قريبة مف الظّف الّراجح وال حّتى ظنّية مثؿ كّؿ مّرة ، وا 
وباء كورونا لمّنوع البشرّي ، إّنيا ظممات بعضيا فوؽ بعض ، كارثة مدّمرة وضعت أقطاب الفكر الثبلثة 
الّتي لطالما تسابقت المتبلؾ الحقيقة في موضع اإلدانات واالّتيامات المتبادلة ، تجاذبات رّبما تكوف 

 اية عف ىذا وذاؾ بكرة وعشّيا.لعبت فييا وسائؿ الّتواصؿ االجتماعّي دور البطولة في الِوش ، خبّلقة
ولعّؿ األطروحة الّتي أريد أف أدافع عنيا في ىذه الورقة ىي أّف فّف الحياة عند العقبلء ىو في عمقو      

ليس إاّل تجربة دينّية وفمسفّية وعممّية يخوضيا الفرد مف المبدأ إلى المعاد ، والسؤاؿ الّذي يطرح نفسو ىنا 
أف نعاود تأسيسو في ظّؿ مشاىد جائحة  -اإليماف تجربة وجدانية فردّيةإذا كاف -ىو: كيؼ يمكننا 

 كورونا ومفرزاتيا عمى الّديف والعمـ والفمسفة معا .
 :ّميات كرونا بيف الفمسفة والّديفتج-1

لقد أدركت الفمسفة منذ زمف بعيد أّف األسطورة ال تقّدـ نظاًما شامبًل ثابًتا لمعالـ ، وال تشبع الظمأ      
ألنطولوجّي لمفرد ، فعممت في المقابؿ عمى استبداؿ آلّيات البحث عف الحقيقة ، ألّف االنفعاالت وحدىا ا

 التصنع الحراؾ واإلبداع في الزمف وال تقّدـ ديناميكّية لمتّاريخ ، فكاف البّد ليا مف أساس عقمّي .
رّوادىا إلى أّف معرفة نظاـ الّنفس  وقبؿ اقترابيا مف المعرفة العممّية كاف مف محّطاتيا اىتداء بعض     

ونظاـ المدينة ونظاـ الكوف ىو الّسبيؿ إلى إدراؾ اإللو: نعـ, لقد كادت الفمسفة أف تنسجـ في تقميدىا 
لوال أّف المعرفة في الفمسفة الحديثة حادت عف ذلؾ إلى التشّكؿ وفؽ المنطؽ  ، األّوؿ مع الفكر البّلىوتي

وأعاد لمّذاتّية مكانيا في تعّقؿ  ، ي اعتبر اإلنساف جوىر الوجود ومقياسوالّرياضي األنثروبولوجي الذّ 
إّنيا عّمة "األنا" الّتي سّودت ؛ ي جسد اإلنسانّية إلى يومنا ىذا األمور لتظير بذلؾ العّمة الّتي سرت ف

إلى ربط -اإذا كاف أساس المعرفة ذاتيّ -نفسيا عمى الكوف وعمى الّطبيعة عندما قّررت أّنو ال حاجة ليا
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اّل  الوجود اإلنساني بالوجود اإلليّي ، وعمى اإلنساف أف يؤّكد سيطرتو وسمطتو عمى كّؿ الموجودات وا 
 فمينتظر معجزة مف الّسماء تصنع لو طائرة أو تيدي لو معّدات طبّية إلنقاذ حياة البشر.

لى الّشطط أحياًنا أخرى إّف ىذا الفيـ عمى إيجابّيتو صار في رحاب الرأسمالّية إلى القصور         حيًنا وا 
 ،  وذلؾ لّما نسي اإلنساف اإللو وانخرط في مسالؾ الحياة سّيد نفسو. 

وأفسد فيو وقتؿ ، لكف يشرع لنا ىينا أف نتساءؿ: أيف اختفت تمؾ الّسيادة عندما دّمر اإلنساف الكوف 
مة عمى فّوىات المدافع وأحرؽ ونيب واغتصب ودّنس المقّدسات وتشّدؽ بتصدير الديمقراطية الواى

والّصواريخ الحربّية؟ وأيف ىو مف ىذه األّبية عندما ترجؼ األرض بّقوة الخسؼ والزالزؿ والبراكيف وتغرؽ 
اليابسة في الوحؿ والطوفاف؟ وىؿ استطاع اليوـ بكّؿ ما وصؿ إليو مف نفوذ وتقنيات طبّية أف يوقؼ 

 ؟نزيؼ الموت الّذي أوقعو فيروس كورونا بالبشرّية
ا مف الجوائح التي طرأت عمى الكوف ، بؿ لطالما شيد التّاريخ أنواًعا مف إّف "كورونا" ليس بْدعً       

ة ، ػػػاألوبئة القاتمة ؛ ولكّنو في كّؿ مّرة يسفر عف مجموعة بشرّية متمايزة في تعامميا مع الّمحظة التّاريخيّ 
 و في كّؿ كّرة ال محالة .ألّف التّاريخ ال يعيد نفسو بؿ إّف الـز الِجدَّة يسم

وفي ىذه المّرة  تعّددت اآلراء وتباينت وتبّدت مبلمحيا أكثر مف أي وقت مضى ألّف وسائؿ       
الّتواصؿ االجتماعّي عيف ال تناـ ، ترصد كّؿ كبيرة وصغيرة وكاف مف الِجّدة أيضا أّف الفيروس التّاجي  

 . جاء أشّد ضراوة وفتكا بكّؿ المقاييس مّما سواه
ـ سمعنا مف كثير مف المثّقفيف حّتى مّمف يحمموف فكرا دينّيا 2020عندما حّؿ ىذا الوباء مطمع عاـ 

إسبلمّيا تفسيًرا لمصدر الجائحة عمى أساس مف دىرّية جديدة تقضي بأّف المجاؿ األرضي انتفض لوحده 
ادة الّتوازف الحيوّي بفعؿ مؤّثرات داخمية وخارجّية توجدىا الطبيعة مف وقت إلى آخر ؛ وذلؾ إلع

والعضوّي لعدد مف عناصر الكوكب وليس ذلؾ بتدّخؿ إليّي وال مف غضب الرّب ، قد يكوف المعموؿ 
 سميًما وعممّيا ولكّف تجاَىَؿ ىؤالء العّمة الحقيقية. 

ف إّف ىذا الّنظر اإللحادّي المتجّدد في كّؿ عصر بما يتساوؽ مع مخرجاتو ىو أّوؿ ألـ أجده في زم      
وىو أّف صانع الكوف الّذي ، ، لقد تناست ىذه الّرؤية المادّية مشيًدا ميّما مف مشاىد الحقيقة  الكورونا

ـْ َخْمَؽ  خمؽ الّسماوات األرض والحياة دوف أف يشيد أحًدا مف العالميف مصداقا لقولو تعالى :﴿َما َأْشَيْدُتُي
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( ىو ذاتو الّذي جعؿ 11َوَما ُكْنُت ُمتَِّخَذ اْلُمِضمِّيَف َعُضًدا﴾) الكيؼ/ السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواَل َخْمَؽ َأْنُفِسِيـْ 
 . فناءىا وعدميا أيضا غيًبا ال ُيْعمـ وُغّصة في حمؽ العمـ وحقيقة قيرت اإلنسانّية وذّلت رقاب الجبابرة

سواء كاف  مصّنًعا  11 أال يكفي ىذا لئليماف بأّف الجوائح بأنواعيا سنف كونّية ؟ وأّف ىذا الكوفيد     
بأيدي قوى عظمى اختارت إدارة معاركيا االقتصادية والّسياسية بافتعاؿ وباء عالمّي ، أو كاف رّدة فعؿ 
مف الّطبيعة إزاء بشرّية أوغمت في استباحة تربتيا وىوائيا وخيراتيا ىو بيد ا تعالى وسبًبا مف األسباب 

ولكّف ىذا الوباء لف يستثني  -جبابرة األرض وعتاتيا-جبّلدييـ التي أرادىا "ليقتّص لعباده األبرار مف
بطبيعة الحاؿ ىؤالء األبرار, وال يفيدنا البحث عف المتحّكـ في الظواىر الخارجة عف إرادتنا بؿ الميـّ ىو 

 (1)الطاعة وتسميـ المؤمف بقدره المحتـّ حّتى يشعر بالّسعادة المفقودة"
و قمب أو ألقى الّسمع وىو شييد أّف ما حّؿ بالكوف زمف كرونا إّنما ىو أليس مف الواضح لمف كاف ل     

استعراض رشيؽ في غاية الجبلؿ لمقدرة اإلليّية ولئلرادة الرّبانّية بعد أف نسي أقوياء العالـ اإللو ، واقرأ إف 
ـْ ِبَما َصَنُعوا َقارِ شئت قولو تعالى : ﴿ ـْ َحتَّى َيْأِتَي َواَل َيَزاُؿ الَِّذيَف َكَفُروا ُتِصيُبُي َعٌة َأْو َتُحؿُّ َقِريًبا ِمْف َداِرِى

َواْلَقاِرَعُة: ِفي  ، يقوؿ ابف عاشور في تفسير ىذه اآلية: 31﴾الرعد:َوْعُد المَِّو ِإفَّ المََّو اَل ُيْخِمُؼ اْلِميَعاَد.
َباِغًتا َيُكوُف ُمْزِعًجا  َصاَر اْلَقْرُع َمَجاًزا ِلْمُمَباَغَتِة اأْلَْصِؿ َوْصٌؼ ِمَف اْلَقْرِع، َوَلمَّا َكاَف اْلَقْرُع ُيْحِدُث َصْوتًا مُ 

ُؿ ِباْلَحاِدَثِة َأِو اْلَكاِئَنِة َأِو النَّاِزَلِة، َكَما َقاُلوا: َداِىَيٌة َوَكا ِرَثٌة، َأْي َناِزَلٌة َمْوُصوَفٌة َواْلُمَفاَجَأِة، ]..[َوُىَو َما ُيَؤوَّ
ْزَعاِج َفِإفَّ َبغْ   (2)َت اْلَمَصاِئِب َأَشدُّ َوْقًعا َعَمى النَّْفِس.  ِباإْلِ

ويكفي الوعَي اإلنسانيَّ الّرشيَد ىنا أف يّتخذ مف االّتعاظ والعبرة سبيبًل لو في الحياة ، وأف يزداد       
المعرفة  إيماًنا أّف الغاية القصوى مف الّتجربة الدينّية في ثوبيا الفمسفّي والعممّي إّنما ىو معرفة المطمؽ أي

اإلليّية الحّقة ، نعـ إّف الّديف ىو الّتجربة المثمى لمّتعّقؿ والتدّبر واالعتبار مف مآالت الّسابقيف الّذيف وّلْوا 
ـْ َيِسيُروا ِفي اأْلَْرِض َفَيْنُظُروا َكْيَؼ َكاَف َعاِقَبُة  في الّزمف الغابر، واقرأ إف شئت نصوص الوحي : ﴿َأَفَم

ـْ َما َكاُنوا َيْكِسُبوَف.﴾غافرالَِّذيَف ِمْف َقْبمِ  ـْ َوَأَشدَّ ُقوًَّة َوآثَاًرا ِفي اأْلَْرِض َفَما َأْغَنى َعْنُي ـْ َكاُنوا َأْكَثَر ِمْنُي  22:ِي

                                                           

  (1)2020 فريلأ25:تدوينة على الفايسبوك :قدمية جديدة دلفهوم السعادة :حنو سرديّة جديدة2ما بعد كرونا : برواقي)محادي( انظر
ٌّة للّنشر:] بن عاشور)محّمد الّطاهر(:التحرٌر والتنوٌر  .71/719م:7691دط[: :الّدار التونس

 (2)
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ـْ وَ  ـْ َدمََّر المَُّو َعَمْيِي ـْ َيِسيُروا ِفي اأْلَْرِض َفَيْنُظُروا َكْيَؼ َكاَف َعاِقَبُة الَِّذيَف ِمْف َقْبِمِي ْمَكاِفِريَف َأْمثَاُلَيا لِ ﴿َأَفَم
 (10﴾)محمد:

ّنما ينظر إلى ما وراء الّسطور وينفذ -في تقديري -إّف الّسعيد      ىو ذاؾ الّذي ال يقرأ ظواىر األمور، وا 
إلى جوىر المواقؼ ، ومف أجؿ ذلؾ آلت عبلقة الفمسفة اإلسبلمية بالّديف في النياية إلى االّتصاؿ 

  (1).ف بالّطبع المتحاّبتاف بالجوىر والغريزةوُوِسمتا بأّنيما المصطحبتا
ويبدو لي أّف الّنظر الفمسفّي بما ىو تعّقؿ لممسائؿ وسبر لغور األشياء واألسباب يثبت في كّؿ مّرة       

لحاًدا وأّف العمؽ الفمسفّي في موكب الحياة يزّكي الّنفس ويزيدىا إيماًنا،  أّف فمسفة األفكار ليس تغريًبا وا 
 الحكمة الّدينية ال تناقض الحكمة الفمسفّية .  ويشي أفّ 

وعميو فمؾ أّييا القارئ أف تصؼ العالـ في زمف كرونا كما شئت ، ولي أف أصفو كما أشاء ، إّنو      
خميط مف اآلالـ واآلماؿ ، ربقة امتزج في فييا الموت بالحياة ، مشيد غير مألوؼ مف المفارقات ، وىو 

 أراده سّيد الكوف الفعمّي الّذي ال يفعؿ إاّل لحكمة وال يسأؿ عّما يفعؿ . في ىذا وذاؾ توّتر خبّلؽ
لقد أقعد الفيروس التّاجّي العالـ بأسره عف مباشرة إضافاتو المعتادة إلى الّطبيعة بكّؿ أصنافيا ، وعّطؿ  

 نبض شوارعو وحركة أسواقو وأسيـ بورصاتو وسرت في الكوف حيرة مفزعة .
تبايف الّناس في محاورة العزلة فمنيـ مف اعتبرىا نْعيا لمّذات وقّضاىا في الّتذّمر حّد وفي األثناء       

الكآبة ؛ لفقد الّسمر مع الّرفقاء وامتناع الجموس عمى قارعة الّطريؽ ، في حيف آثرت طائفة أخرى 
فييا اإلنساف ذاتو  تحصيؿ المنفعة واغتناـ ىذا الوقت فاعتبرت العزلة  إمكانّية مف اإلمكانّيات الّتي يعي

 ويسعى إلى تأّمميا وتشخيصيا ونقدىا ومراجعتيا.
وال غْرَو أّف اعتزاؿ اآلخريف ىو ضرب مف الّتحّرر الّذاتي وىي ليست بالّضرورة رفضا لمغيرّية  ؛       

ولكّف صنع األمجاد يتطّمب في أحياف كثيرة الّتواصؿ مع الّذات في وحدتيا بعيدا عف صخب الحياة ، 
ه ىي حاؿ كثير مف العمماء والفبلسفة ؛ بؿ إّف العزلة ىي تجربة األنبياء ، وليس مف المصادفة أف وىذ

يكوف أّوؿ اّتصاؿ بيف األرض والّسماء مف خبلؿ مفردة )اقرأ( موقًفا جاء عمى إثر استرساؿ تأّممي 
 .-صّمى ا عميو وسّمـ–واستغراؽ فكرّي  لمحّمد 

                                                           

(1) 67:]دت[:2ابن رشد)حمّمد(:فصل ادلقال فيما بني احلكمة والشريعة من اّتصال:تح:حممد عمارة:دار ادلعارف:القاهرة:ط
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الحجر الصّحي الّذي ُفِرض عمى الّدوؿ أف خرس فييا تقريًبا كّؿ شيء إاّل كما كاف مف بيف مشاىد       
خراج  لساف العمـ ال سيما عمـ الطّب ، فإّنو لـ يصمت وما انفّؾ يسابؽ الّزماف في التصّدي لمجائحة وا 
اإلنسانّية إلى شاطئ األماف بأخّؼ األضرار. في حيف ُطمب مف عاّمة الّناس بضرب مف تقييد المباح 

قوؿ الجياز الحكومي في الّسياسات الّدولّية "الـز دارؾ": إّف تعّقؿ أو فمسفة ىذه الّصورة الفوتوغرافّية ب
لمعالـ يومئذ ينبئ أّنو "لو كاف كّؿ شيء ظاىر لكاف كّؿ الّناس عمماء ، ولما كاف سؤاؿ أىؿ الّذكر مف 

نجـ عف ذلؾ اختبلؼ في منيج المعرفة الّديف ، وليذا تتجاوز معرفة العالـ مستوى المعرفة المشتركة وي
لدى الجميور والعمماء. فإذا كاف جميور الّناس يقنعو المنيج الخطابّي عندما يتبّوأ الّزعماء في كّؿ مّرة 
شاشات الّتواصؿ الرسمّية ليطمئنوا ميجيـ عف الوضع الوبائّي فإّف مستند الباحثيف ىوالبرىاف الّذي يوصؿ 

 .(1)ّية وتحصيؿ الّتصّور والّتصديؽإلى إدراؾ الّضرورة السبب
ّذاؾ بدا مف الّصعب عمى الحكومات إلزاـ األفراد بيذا الّنمط الجديد مف العيش  الشبيو في        وا 

صورتو  بالّسجف ، غير أّننا الحظنا في رسائؿ الجياز الطّبي الّذي تحّكـ زمف كرونا بأرواح العباد 
جياز الحكومّي لمّناس ضربا مف الّتمّطؼ والّرفؽ وتنويع الومضات ا ، وكذا في خطاب الػػػػوبعاداتيـ معً 

اإلشيارّية ، بؿ وحّتى الّرجاء والتوّسؿ ، وما كانت الّرسالة لتصؿ بتمؾ بالّنجاعة الّتي وصمت بيا لوال 
عة تحّقؽ ىذه القيمة القرآنّية في المحاورة بيف أىؿ االختصاص وعاّمة الّناس وفي الّتشاور الّذي وسـ طبي

ـْ َوَلْو ُكْنَت َفظِّا َغِميَظ العبلقة بيف كفاءات مختمفة بما يجّسده واقع قولو تعالى﴿ َفِبَما َرْحَمٍة ِمَف المَِّو ِلْنَت َلُي
ـْ ِفي اأْلَْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتوَ  ـْ َوَشاِوْرُى ـْ َواْسَتْغِفْر َلُي وا ِمْف َحْوِلَؾ َفاْعُؼ َعْنُي ْؿ َعَمى المَِّو ِإفَّ كَّ اْلَقْمِب اَلْنَفضُّ

 ( .111﴾ )ءاؿ عمراف:المََّو ُيِحبُّ اْلُمَتَوكِِّميفَ 
ولعّمنا إذا رمنا الحديث عف الجماؿ في دنيا البشر ألفيناه قبؿ كّؿ شيء مظيًرا سامًيا مف مظاىر         

 الحياة ، وركًنا ركيًنا في صناعة الحضارة وتقّدميا ، ال سيما عندما تمتزج فيو الحكمة باستيطيقا الّديف . 

                                                           

(1) 139د ت[:عزوز)رضا(:ادلسافر بني الفلسفة وعلم الكالم]د ط[:]:انظر
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عمى الفّف بجميع تشّكبلتو ، ىي في الوقت  ولعّؿ الّطريؼ ىنا أّف ىذه الّتجربة الجمالية القائمة أساًسا   
الّذي يبتكرىا أفراد يستمتع بيا آخروف يشاركونيـ ذات الثقافة ، فػ"كّؿ فّف ىو وليد عصره بما يمّثؿ 

 .  (1)اإلنسانّية بقدر ما يتبلءـ مع األفكار الّسائدة في وضع تاريخّي محّدد"
ـّ إّنو مف ألصؽ الّصور الجمالّية باإلنساف      لباسو الّذي يواري عوراتو أصالة ودثاره تبعا ، وىو في  ث

وىو ِمْف َأْصِؿ اْلِفْطَرِة  ، غير عمى أساس مف الجماؿ واألناقةاآلف ذاتو تمؾ الحقيقة الّتي يقّدـ بيا نفسو لم
ـَ المَُّو ِبِو النَّْوَع ُمْنُذ ُظُيوِرِه ِفي اأْلَْرضِ  ْنَساِنيَِّة، َوِممَّا َكرَّ اإْلِ

ذا المظير الحضاري ىو في وجو آخر وى، (2)
مف وجوه الّتواصؿ ضرب مف الخصوصّية الفردّية تعّبر عف فكر معّيف ال مجّرد ضرورة بيولوجّية ، 
فالّمباس بما ىو تمؾ الّزينة الخارجية داّؿ يعكس وعي اإلنساف ومنظومة القيـ والعادات والطقوس التي 

  (3)سا لمجماؿ الّذىني.يحمميا ، لكوف "الجماؿ ال يبدو إاّل انعكا
 ميّما في الّتسويؽ لمجمالّية الفنّية لّمباس بالّتوازي مع منظومات وينيض عادة نظاـ الموضة عامبًل      

في إنتاج "الّمثاـ" الّذي  صرنا نتحّدث عف منافسة اإلنتاج الرأسمالّي ليذه األزياء ؛ لكّننا اليوـ مع الكرونا
يغّطي جوانب مف الجماؿ اإلنسّي ، إّنو لباس موّحد في صورة نمطّية كونّية لمبشرّية فرضيا المارد الخفّي 

 عمى األبيض واألسود والغنّي والفقير والطبيب والمريض والحاكـ والمحكوـ .
انتفى ىامش البحث عف الجماؿ إّباف الجائحة بؿ صارت معايير صنع الّمثاـ المفروضة لقد  ، نعـ     

ّنما معايير صحّية تخدـ غرض الحماية مف العدوى.   عمى المصانع ال جمالّية وا 
إّف ىذا المشيد ترجمة عف إمكانّية زواؿ الفّف عندما يحّؿ الواقع محّؿ العمؿ اإلبداعّي ، فػػػػ"الفّف ليس      

. وبالفعؿ تزامف مع الواقع الكوفيدي (1)يًئا ثابًتا جامًدا وقد تتغّير وظيفتو بتغّير العالـ الّذي نعيش فيو"ش
ف ، أو رّبما ػػؿ عند الكثيريػػػػبروز نقمة نوعّية في دالالت الجماؿ عندما فرض عمى البشرّية زّيا غير جمي

 ممقوتا ورمًزا لسردّية معّينة.
                                                           

(1)  20:1112مكتبة قراءة لمجميع:]دط[: الييئة المصرّية العالمّية لمكتب: فيشر)أرنست(:تر:أسعد حميـ:  
  

(2) 73ب/-8:جم.سبن عاشور)حممد(:  
  

(3)
 .6:ص769991لبنان:ط-والطباعة:بٌروتدار الطلٌعة للنشر  طرابٌشً: جورج  تر: هٌجل)فرٌدٌرٌك(:المدخل إلى علم الجمال: 

(1) 12فيشر)أرنست(:ـ.س:
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يف العباد وبيف التجّمؿ في األعياد والجمعات لتصير المجموعة البشرّية ال إلى لقد حاؿ كورونا ب     
منطؽ الموضة وال منطؽ الّديف ، إّنيا حالة مييبة مف ترّقب قرار القدر ، فالكّؿ ينشد االحتماء مف 

 ا الّصورة الجمالّية أماـ المرآة .العدوى متناسيً 
إّنيا قيمة إيتيقّية تحكـ عبلقة  ، ة أخرى مف مفرزات الجائحةسموكيّ  ؽ جمالّيةبوْسعنا كذلؾ أف نسوّ      

األنا باآلخر، وىي قيمة المساواة الّتي ما فتئت نصوص القرآف تقّررىا وىي تتشّوؼ  إلى المعاممة 
 البينذاتّية ؛ أي معاممة الّذات لمّذات عمى أساس مف االحتراـ والندّية ، ال معاممة الّذات لمموضوع . 

بيذا الّتواصؿ القائـ عمى المساواة األنطولوجّية يؤّطر القرآف بيداغوجيا التّفاعؿ اإليجابّي بيف  ، نعـ     
العالميف ، ولعّؿ كورونا قد حممت البشرّية قْسًرا إلى ىذا المنطؽ ، لقد تساوى الجميع أماـ خطرىا دوف 

ؿ العالـ الرأسمالّي أو إلى دولة فقيرة ، استثناء ألّف كّؿ الّذوات مستيدفة سواء الّذي ينتمي إلى دولة مف دو 
سواء كاف عامبًل بسيًطا أو ميندًسا شييًرا بؿ الّطبيب نفسو مستيدؼ ، وال أحد يمكنو أف يحمي اآلخر، 
بؿ طوؽ الّنجاة وعي ذاتّي . إّننا ألّوؿ مّرة في تاريخ اإلنسانّية صرنا نتحّدث عف معاممة ندّية وتناسب 

 وعة البشرّية .تشاركّي في حماية المجم
ـّ إّف َسَعة الّصدر وانفتاحو عمى الّرغبة الممّحة في اإلصبلح ُيْفرُحيا بصيص مف األمؿ وسط        ث

ظبلـ دامس ، تمؾ ىي الّصورة عينيا زمف الكوفيد ، لقد الح في ظّؿ سطوة عقمّيات االحتكار يومئذ 
في األفؽ يْسَطُع مف قيمة أخبلقّية جميمة  وتسويؽ بضائع منتيية الّصموحّية وغيرىا مف اآلالـ ضوء خافت

 بدت واضحة ، ىي الّتضامف . 
ولعّمؾ الحظت عندما جاءت كورونا قياـ مبادرات فردّية وجماعّية وحكومّية تمّد يد المساعدة إلى        

ا شرعيِّا المحتاجيف ، ولمف أقعدتيـ الجائحة عف اإلنتاج وكسب معاشيـ ، وقّدـ أساتذة جامعة الّزيتونة بيانً 
ينّدد باستحباب تعجيؿ إخراج الّزكاة حتى قبؿ أف تحّؿ ؛ وذلؾ حثّا عمى وجوه البّر واإلحساف وتحقيؽ 

 الّتكافؿ االجتماعي مراعاة لحاجة الّناس في ظّؿ ظروؼ الحجر الّشامؿ. 
طّرا لمّسؤاؿ بدا جمّيا كذلؾ توّحد مشاعر الّتضامف اإلنساني طوعا وكرىا، إذ صار الواحد مّنا مض      

ف كاف في أقصى الكرة األرضّية ، ليطمئّف عمى حالة الوضع  الوبائّي عف نظيره في النوع البشري حّتى وا 
فالكّؿ يسأؿ عف الكّؿ ، ولساف حاليـ "متى يختفي الوباء مف الكوف". لقد ، في العالـ ومدى تقّمصو 
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ة أو األسر القميمة إلى صبلت رحـ لعالـ تجاوزنا مع كورونا صمة  الّرحـ الضّيقة داخؿ األسرة الواحد
 صار مثؿ قرية واحدة ، لتنبثؽ بذلؾ قيمة الّتضامف الكوني بفعؿ الخوؼ مف تفّشي الكوفيد. 

وعمى أّي حاؿ فإّف الشيوة تحّرؾ التّاريخ ؛ فالرغبة في البقاء واالنتصار عمى المارد القاتؿ غّيرت       
والعشريف وقناعاتو وسموكاتو في مدة زمنية قصيرة ، ليتزّيي عنوة بزّي ثقافات الكائف العنيد لمقرف الواحد 

كاف باألمس القريب يستقبح لبسو )المثاـ( وليرضى بسجف المنزؿ شيوًرا ، وليكسر جناح قسوتو وفردانيتو 
 ا أو كراىّية في تأسيس تكافؿ مجتمعّي وآخر إنسانّي. ، فيساىـ طوعً 

 يف:بيف العمـ والدّ  11واقع كوفيد -2
يمّثؿ الّديف في معناه االصطبلحّي عبلقة خضوع اإلنساف  عمى أساس مف العبودّية ، والّديف جاء      

في مجممو لئلجابة عف األسئمة الوجودّية العميقة التّي تؤّرؽ ىذا الكائف ، في المقابؿ يشّكؿ العمـ نشاًطا 
، وفي ةػػػػعة واإلنساف عبر المبلحظة والّتجربإنسانّيا يقوـ عمى طرح فرضّيات لتفسير ظواىر عالـ الّطبي

حديث البدايات ُعِمـ أّف كبّل مف العمـ والّديف ابتميا بمرض مشترؾ ىو األساطير والخرافات ، فالكائف 
ولذلؾ كاف نشاطو العممّي  ، وأخافتو العوامؿ الكونّية فعبدىاالبدائّي انحنى أماـ العجز والجيؿ والمرض 

الدينّي ، إذ كاف يعالج بالطبلسـ ويطّبب األدواء بالّسحر والّتمائـ ويواجو غضب ا مع وضعو منسجمً 
 الطبيعة باألساطير.

ثـّ جاءت الّرساالت الّسماوّية بمختمؼ شرائعيا لتزيؿ الجيؿ والخرافات ، وتحّرر اإلنساف مف أوىامو       
ّذاؾ فبل غرابة إذا وجدنا تبلقيًا ت اريخيًا وجغرافّيًا بيف انطبلؽ العمـ وانتشار وتفاسيره الخاطئة لمكوف ، وا 

 . ديف ا في األرض
إّف الحقيقة الّتي ال ينكرىا المنصفوف ىي أّف مركز العمـو ومنبع الحضارات ىو مشرؽ  ، نعـ      

 األدياف وعيد العمـ ىو زماف الّديف.
"صكوؾ  ،: "الخطيئة الكبرى" لقروف الوسطىتوالت العصور وحّؿ الّظبلـ في نيار البشرّية إّباف ا    

الغفراف" ، "الّرىبانّية"، "باباوات األديرة" ، "محاكـ التّفتيش"، كانت ىذه مصطمحات لّفت المفاىيـ الّتي رانت 
عمى أوروبا آنذاؾ ، وراىنت عمييا الكنيسة الكاثوليكّية في جعؿ الحياة تدور في فمؾ الحكـ الثيوقراطي أو 

 ماد صوت العمـ واغتياؿ العمماء .الدولة الدينّية مقابؿ إخ
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ُتْطوى األّياـ والّسنيف ويمّر معيا سجاؿ فواعؿ التّاريخ وتقوـ البروتستانتّية ضمف حركة اإلصبلح       
الكنسي في أوروبا لتعمف مبدأ عدـ التدّخؿ بيف ا واإلنساف لتنبثؽ بذلؾ فكرة الفصؿ بيف الّديف والحياة 

َـّ بيف الّديف والع ا التقاط صورة  مـ ضرًبا مف القصاص مف مظالـ الثيوقراطّية. ولو أّنو تسّنى فرضً ومف َث
لوجدناىا  تِشي بكساد سوؽ صكوؾ الغفراف  بإلغاء الوساطة في (1) لمشيد أوروبا إّباف المشروع الّموثري

مبدأ  (2)طمب الخبلص ، وتجّمي لنا في الجانب اآلخر لحركة اإلصبلح الدينّي وىو المشروع الكمفاني
مراقبة الرّب  عبر الّتشجيع عمى العمؿ واإلتقاف وتكديس الثروة إرضاء لمرّب ، وكيؼ أّرَؽ البيوريتاني 

 الكمفاني ىاجُس نشداف ضمير إنسانّي ىو األرقى في سّمـ األخبلؽ. 
ّذاؾ بوسعنا أف نقوؿ إّف اإليطيقيا البروتستانتية ىي الّتي كانت وراء خروج ما يسّمى ب       الرأسمالّية، وا 

وغّذتيا في الجية األخرى الّثورة العممّية والّنزعة اإلنسانّية ؛ لتنزاح بذلؾ ظممة القروف الوسطى وتحّؿ 
رادتو ، فيبدع بغير حدود وبشكؿ دفع بالغرب المسيحي ليدّوي في موكب التحّضر.  محّميا حرّية اإلنساف وا 

 لكف لـ يمبث ىذا العمـ أف تغّوؿ وألحد .
، نكوف عمى ىامش الّصواب إف قمنا إّف نزوع اإلنسانّية إلى اعتبلء سّدة الّسيادة الكونّية بكّؿ قّوة  وال     

واالستقبلؿ عف كّؿ مؤّثر خارجّي مطمًقا كاف أو نسبّيا ، ىو الّذي حدا برجؿ العمـ إلى تصنيع أسمحة 
و تحت أوامر الّساسة منطؽ الّتطوير عَبدىا فيما بعد ، وىذه الّنزعة ذاتيا ىي الّتي جعمتو يقبؿ طْوًعا أ

 المستمّر لوسائؿ الّدمار الّشامؿ لمبشرّية ، األمر الّذي أوصؿ العالـ إلى وضعّية مأساوّية. 
ولطالما نادى العقبلء منذ بدايات الثورة التكنولوجّية بكّؼ ذلكـ الخطر المحدؽ ببني البشر المداىـ      

 . لمكوف ، فمـ ُيْسمع لذلؾ
وعي مصّنعي القنبمة الّنووّية التّاـ بالواقع التّاريخي الّذي يفرض أف تكوف الّدوؿ القومّية أساس  إفّ      

ْف بتحطيـ حياة اآلخريف ومْحؽ حّقيـ في الكرامة ، َصـّ آذانيـ  القوى االقتصادّية والسياسّية والعسكرّية ، وا 
وأّنو إذا كاف عمى اإلنسانّية أف تبقى حّية عف سماع مواقؼ تنّدد "بتغيير طرقيـ في تصّور المستقبؿ]...[ 

                                                           
petit robert 2 :edi 2004 :paris :p :1315( وهو مجّدد دٌنً ألمانً: مترجم عن 7719-7191إلى مارتن لوثر)نسبة  1

(
  

ًّ وكاتب فرنسً:م.ن:ص7791-7776نسبة إلى جون كلفان)  . 107( وهو مجّدد دٌن
(2)

  



   بين الفمسفة والدين والعمم 11كوفيد.. من األلم إلى األمل ( 3)   

ٌّة  علَّمه البٌان""                                أ.سهام بنت نور الدٌن البو سعٌدي                        محّكمة مجلّة علم
 

 

   

 (06) الصفحة م2021 / مايو هـ2441/ رمضان  العدد الثاني
 

اّل  فبلبّد مف طريقة تفكير جديدة" توّلد أمبًل في إمكانّية تقديـ حّؿ أخبلقّي لسياؽ تراجيدّي يعيشو العالـ ، وا 
 ، كما كاف تنّبؤ أنشتايف.  (1)"فإّننا ننزلؽ نحو كارثة إنسانّية ال سابؽ ليا"

ذا كاف األمر كذلؾ فإّنو البّد مف الّتذكير أّف قيمتي الخير والشّر المركوزتيف في الّطبيعة البشرّية        وا 
مبلزمتاف إلنتاجات اإلنساف العممّية ونشاطاتو التقنّية ، وىما الوجياف الّمذاف يقّدـ بيما العمـ نفسو عمى 

حصيؿ لّذة الّظفر بالمعرفة والفيـ وفي المقابؿ أساس مف غزو العالـ بواسطة الّذكاء االصطناعّي ، لت
تقبع اإلنسانّية منتظرة منو تحقيؽ أحبلميا بالّسيطرة المثمى عمى الّطبيعة والّتخفيؼ مف آالميا وتحسيف 

ىا ىي ترثي نفسيا   ا ، فإذا ىي عمى العكس مّما آممت ، ػػػػػمستوى عيشيا بما يضمف سعادتيا وكرامتي
 في محكمة العولمة. -دوف تيمة-وىي تمُثؿ لممحاكمة

ة ، ػػػلقد وجد سّكاف كوكب األرض أنفسيـ وجيا لوجو مع إمبريالّية حّتميا منطؽ اّدعاء الكونيّ  ، نعـ      
وعقمّية بضائعّية تسّوؽ لبلّتجار بحرّية اإلنساف وكرامتو ، وىي تدفع بمواطني العالـ إلى اعتناؽ ثقافة 

 مبتورة ، ىي ثقافة التّنميط .
إّف التاريخ شاىد عياف لحظة بمحظة ، "أّف الّتوّسع الرأسمالّي عمى الّصعيد العالمّي قد ظّؿ طواؿ      

فقد ظّؿ يّتسـ بطابع استعمارّي ىو  ، ا عمى تناقض متصاعد بيف أطرافو ومراكزهماضيو وفي حاضره قائمً 
 .(1)قافي والحضاري وغيرهمنشأ القمؽ الذي تعاني منو شعوب األطراؼ في الّنظاـ وفي المجاؿ الث

لقد أّسس رجؿ العمـ مجبًرا أو مختاًرا إلى اختراؽ كّؿ مبادئ المّيبرالّية المزعومة بأنماطيا المختمفة      
ذا نّحينا جانًبا مشيد الخراب الّذي آلت إليو الوضعية االقتصادية واالجتماعية  وعمى جميع األصعدة , وا 

الوضع الكارثّي لممجاؿ البيئّي الذي ال يمكف أف نغّض الّطرؼ عنو ؛  لئلنسانية ، يطالعنا -عمى األقؿّ -
: إّف ما عّمت بو البموى منذ سنوات مف حديث عف ثقب طبقة  الّطبيعة إيذاف بموت اإلنساف ألّف إفسادَ 

سراؼ عشوائي في استغبلؿ ثرواتيا.  األوزوف َليترجـ عف ىمجّية اإلنساف في محاورة الّطبيعة ، وا 
بدرجة أولى عف التمّوث البيئي  د الخبراء أّف ىذا الثّقب الميّدد لمحياة عمى كوكب األرض ناشئػػيؤكّ      

وعف االحتباس الحراري الّناجـ بدوره عف انبعاث أنواع مف الغازات إلى الغبلؼ الجّوي ، لعّؿ أكثرىا  ،

                                                           

  (1)  1/301: آداب نقبل عف كتاب الفمسفة لمسنة الرابعة أساسي :إكسبراس: ألبرت أنشتايف 
  (1) 979777991أمٌن)سمٌر(وغلٌون)برهان(:ثقافة العولمة وعولمة الثقافة:دار الفكر:دمشق:ط:
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"ومع ذلؾ تتذّمر الّشركات المَصنَّفة ضمف المنشآت الممّوثة لمبيئة مف  ، خطورة غاز ثاني أوكسيد الكربوف
انخفاض مرابيحيا نظرا الرتفاع الّتكاليؼ االقتصادّية المتعّمقة بإنقاص انبعاث الغاز الفحمي لحماية 

  (1)األوزوف."
ىمة الفساد الّذي ألحقتو ىكذا قابمت الرأسمالّية وجع الّطبيعة واستغاثتيا بالبّلمباالة والقسوة ، متجا     

إّف العمـ عندما تخّمى عف األخبلؽ وّرث اإلنساف  ، بيا في سبيؿ تكديس الثّروة ، نعـبمائيا وبيوائيا وبترا
خطايا أبشع مف خطيئة الكنيسة ، لقد امتؤل العالـ بالمآسي والّظمـ والحروب والمجاعات واألمراض الّتي 

ىذا الوجع  ال نْعدـ في زاوية مف زوايا الّنظر أف نقوؿ إّف  لـ نكف نسمع عنيا مف قبؿ شيًئا، وضمف
الّسياؽ الّذي حّؿ فيو وباء كورونا ىو سياؽ يمكف أف نصفو بأّنو تدّخؿ استعجالّي مف القدر ، النتشاؿ 

 كوكب األرض مف ىبلؾ فعمّي أو قْؿ إحباطا لعممّية انتحار محّقؽ جّره إلييا قراصنة العولمة المتوّحشة.
لقد تسابقت وكاالت األنباء في الّشيور المنقضية الممتّدة مف أواخر ديسمبر إلى شير ماي       

ـ إلى نشر أخبار عف كوف المّدة الّزمنية الّتي قّضاىا المارد الخفّي وىو يجوب الكوكب ، كانت 2020
حداث مصالحة جديدة بيف مجموعة  مف طاقاتو وذلؾ كافية إلعادة الّتوازنات الحيوّية لعدد مف عناصره وا 

 . النخفاض مستوى الّتمّوث البيئي في العالـ
فعبل لقد ُأرِغمت البشرّية إزاء شراسة العدوى المسعورة لمفيروس والّرعب مف مغّبة الفشؿ أماـ صراع      

قفاؿ المصانع إلى أجؿ غير مسّمى   (1).البقاء عمى مبلزمة البيوت وا 

                                                           
(1) The economic costs of environmental regulations have been widely debated since the U.S began to 
restrict pollution emissions more than four decades ago.Using detailed production data from nearly 1.2 
million plants observations drawn from 1971-1993,we find that with a roughly 2.6 percent decline in 
TFP.The regulations governing OZONE have particularly large negative effects on 

productivity.:Master entitled : The effects if environemental regulations in the competitiveness of U.S 
manufacturing.by Micheal greenstone:university of Chicago:septembre 2012(from the abstract). ترمجت فقط

 الفكرة الرئيسية

 

(1) Over the past several weeks, NASA satellite measurements have revealed significant reductions in air 
pollution over the major metropolitan areas of the Northeast United States and china . Similar 

reductions have been observed in other regions of the world. These recent improvements in air quality 
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ىنا يمكف أف يتدّخؿ الّديف عبر منطؽ الّمطؼ اإلليي ، فا تعالى لطيؼ بعباده ، وال يفعؿ إاّل      
ـّ إّننا عندما  ف جيميا الخمؽ ، فما يراه المخموؽ شّرا قد يكوف عيف الحكمة في عمـ الخالؽ ، ث لحكمة وا 

فّكريف في القرف العشريف مؤمنوف با نزاوؿ مشيًدا آخر مف مشاىد عبلقة العمـ باإليماف نجد أّف أكثر الم
، بيذه الّرؤية نستطيع أف نقوؿ  (2)بعد أف كانت الّظاىرة في القرف التّاسع عشر ىي اإللحاد عند أغمبيـ

إّف العمـ رّبما أحّس بالغربة وبالبؤس حيف تجّمت لو بوضوح مفرزات تجربتو في  شقاء الّنوع البشري 
ودماره وانحرافو عف رشده الخميفّي ؛ ولكف ، إّنو ىو الّذي اختار ىذا المسمؾ وشّذ بشيادة التّاريخ عف 

 . لترّؤس الكوف الّسياج األخبلقّي في مسيرتو المضنية
ليومع ذلؾ يأبى الّديف أف يحاكمو ؛ بؿ ظّؿ دائًما فاتًحا ذراعيو لممصالح       ، ة ؛ ألّنو في الّنياية منو وا 

واألصؿ أف يكونا مًعا جنًبا إلى جنب ، وليس ثّمة  حّجة ألّي كاف لمفصؿ بيف العمـ واإليماف ، لطرّو 
عمى حّد –لمّديانة بشكؿ الفت لمّنظر. نعـ إّف مولد اإلسبلـ ىو  دليؿ الّتعّقؿ والتدّبر في النّص التأسيسي

 مولد العقؿ االستداللّي .  -قوؿ محّمد إقباؿ
ومثؿ ىذا الفيـ يؤّيده القوؿ بأّف إخضاع منيج المعرفة اإلسبلمّية األدياف لما لـ تكف تخضع لو مف      

زعزعة قواعدىا ، لـ تكف غايتو في عبلقتو قبؿ مف الّنظر العقمي ، وثورتو عمى الفمسفة اإللحادّية و 
بالمعرفة عموما إاّل اإلبقاء عمى الّسمطة المطمقة لممقياس الّذي جعمو فيصبًل حاسًما بيف المقبوؿ والمردود 

 . (1)وبيف الحّؽ والباطؿ ، وىو العقؿ الّذي ىو وليد الفطرة السميمة لئلنساف"
نا وغيرىا مف اآلالـ ، تكمف في لّذة االشتغاؿ بتعّقؿ الوقائع ولعّؿ الّسعادة في كنؼ ألـ جائحة كرو       

وفمسفتيا ، وفي ذلؾ ترّفع عف الممّذات وعف االلتصاؽ بالحياة ؛ شأف التّافييف في الّسعي وراء سعادة 

                                                                                                                                                                                                   

have come at a high cost, as communities grapple with widespread lockdowns and shelter-in-place 
orders as a result of the spread of COVID-19.lien:https://www.nasa.gov/feature/goddard/2020/drop-i-

air-pollution-over-northeast 

(2)27ت[: ط[:]د القاهرة]د دار ادلعارف: : العّقاد)عبّاس حممود(:عقائد ادلفّكرين يف القرن العشرين 
  

ٌّط بن عاشور)الفاضل(:محاضرات: (1).70197666ط[: الجامعً:]د:مركز النشر  تقدٌم كمال جع
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األصؿ أف ُتطَمب في سبؿ الخير والعدؿ والحّؽ . وال يتسّنى التّفكير العميؽ في المسائؿ والقضايا 
 إاّل بفسح المجاؿ لتحاور العموـ فيما بينيا وتقويض نزعة التّقميد والجمود عمى اآلراء. اإلنسانّية

ولؾ أف تتصّور كـ يحظى المفّكر المسمـ بالّشرؼ واالقتدار عندما يعي أّف اكتساب المعرفة في الثقافة 
الشرعّية في زمف الّنوازؿ فبل العموـ  اإلسبلمّية يرتبط بتفاعؿ العموـ الشرعّية مع كّؿ مجاالت التّفكير.
والمؤمف  الحقيقّي بيف ىذا وذاؾ ال  ، تكفي لتحصيؿ اليقيف وال العموـ العقمّية تقضي عمى الحيرة والشؾّ 

 .(2)يريد أف يفّرط في إيمانو وال يريد أف يتخّمى عف عممو
و ، وكاف لمّديف كذلؾ كممت أحرجت الواقع بأسئمة كثيرة ، وقد كاف فييا لمعمـ11كوفيد (3)إّف نازلة       
رأينا عمـ االجتماع يستحّث األفراد عمى التمّرس بكيفّيات الّتعامؿ المثمى مع ذلؾ الوضع وقد  ، كممتو

االجتماعي الطارئ الّذي قّيد حركة األفراد والّشعوب ، ويوّجييـ إلى سبؿ االستثمار األنسب لمفراغ زمف 
 . العزلة القسرّية

ؿ أيضا دور ميـّ في ترشيد األولياء إلى ممارسات عممّية في تسمية األطفاؿ وكاف لعمـ نفس الّطف     
قناعيـ بمبلزمة المكث في البيوت.  وا 

وقّدـ عمـ التنمية البشرّية وجيات نظر مختمفة لتفعيؿ الطاقة اإليجابّية زمف الوباء بالتخّمي عف       
، مثؿ المحّبة  ـ الّتي بّثيا ىذا ااِلبتبلء في النفوسالّتركيز المفِرط عمى سمبّياتو ، واستمياـ الّدروس والقي

والّصبر والحمـ والثقة في ا والّتضامف واألمؿ الّذي ال ينضب ، لقد حّدثيـ أّنو البّد مف مراجعة الّنفوس 
عادة ترتيب األولوّيات في الحياة والتفكير بعمؽ في قضّية الّتغيير نحو األفضؿ أفراًدا  بعد كورونا وا 

 . ات وحكوماتوجماع
                                                           

  (2)716عزوز)رضا(:م.س: 

(3)
ويرى ابن رشد ضرورة اجتهاد الرأي على األصول عند عدم الّنصوص حني  )الّنازلة هي احلادثة اجلديدة اليت حتتاج إىل حكم شرعي.  

  ابندار  أبو األشبال الّزهريي: تح: القرطيب)يوسف(:جامع بيان العلم وفضله: نزول الّنوازل:
فمىت حّلت  -كما يرى بن عاشور-وتكييفها يدخل حتت مظّلة ادلصاحل ادلرسلة .2/844م(:1994ه/1414:)1جلوزي:السعودية:طا

ا احلوادث اليت مل يسبق حلوذلا زمن الشارع وال ذلا نظائر ذات أحكام متلّقاة من صور ادلصاحل أدخلناها حتت تلك الّصور الكلّية فنثبت ذل
حممد احلبيب بن خوجة:ناشر:دار األوقاف  تح: ل ما ثبت لكّليّاهتا.بن عاشور)حممد الطاهر(:مقاصد الشريعة اإلسالمية:من األحكام أمثا

  .3/244م(:2004ه/1425قطر)’:والشؤون اإلسالمي



   بين الفمسفة والدين والعمم 11كوفيد.. من األلم إلى األمل ( 3)   

ٌّة  علَّمه البٌان""                                أ.سهام بنت نور الدٌن البو سعٌدي                        محّكمة مجلّة علم
 

 

   

 (91) الصفحة م2021 / مايو هـ2441/ رمضان  العدد الثاني
 

ـّ إّف الجائحة قد أسفرت كذلؾ عف طاقات إبداعّية واعدة في مجاؿ التّقنية وااِلختراعات الّذكّية ، إذ       ث
استبشر الّناس بحضور روبوىات إلكترونّية مف اختراع أبناء وطننا تجوب الّشوارع وتحّمؽ في اآلفاؽ ، 

 لّتسيير.وىي تساعد الجياز األمنّي في عممّيات التقّصي وا
وضربت تكنولوجيا االّتصاالت بسيـ وافر في تسييؿ حياة المواطنيف إّباف الحجر الّشامؿ عبر      

قضاء الكثير مف شؤونيـ مف داخؿ البيوت ، وكاف ليا اليد الّطولى في إيصاؿ المعمومة لمكاّفة ، كما 
 يا الّرقمّية. تبّوأت شرؼ إيصاؿ الّدروس والمحاضرات إلى طمبة الجامعات عبر منّصات

يتسّف لو صياغة وعندما تيّمـ وجيؾ شطر المسألة الّدينّية زمف الوباء تجد أّف الّديف ىذه المّرة لـ      
إّف جائحة كورونا أّكدت لمعالـ مبدأ الّتعاوف بيف الّديف والعمـ ليجّسدا معا أوضح  ، كممتو لوحده. نعـ

 الّسيؿ إخفاؤىا أو تعتيميا ، بعد أف صار العالـ قرية واحدة . عبلقة بينيما في التّاريخ ؛ ألّنو لـ يكف مف 
مثؿ ىذا الّتواصؿ ألفيناه في محاورة الّشرع مع العقؿ الطّبي في قضايا مستحدثة أفرزىا الوضع      

الوبائّي: حيرة وأسئمة واستفتاءات مف ىنا وىنالؾ ، ذلؾ ىو المشيد الّذي َوِسـ واقع المسمـ أماـ التّفّشي 
ّرىيب لعدوى الفيروس ، ىؿ نغمؽ المساجد ونمغي صموات الجماعة والجمعات يا ترى؟ ىؿ التزاـ الحجر ال

 الّصحّي بات واجًبا شرعيِّا؟ كيؼ سنكّرـ جثث موتى كورنا بتجييزىـ لمّدفف؟
عمى غير المتخّصصيف  ولعّؿ الّذي زاد الّطيف ِبّمة وساىـ في انتشار الفوضى ىو: إقباؿ المْستفتيف     

في الفقو أو المحّصميف لمّشرعّيات دوف ممارسة لمفتوى في نازلة دقيقة مثؿ كرونا ، واألصؿ أّف الفتوى في 
عف ىيئة عممية متخّصصة مدعومة بذوي الخبرات العالية في القانوف الّنوازؿ يجب أف تكوف صادرة 

تضرب بسيـ وافر في تصوير النازلة محّؿ البحث  والمالّية واالقتصاد والطّب وغيرىا مف العموـ الّتي
لحاقيا بالباب المجانس ليا  ".(1)وا 

حكاـ        إّف الّتكييؼ الفقيّي لموقائع المستجّدة اليوـ يحكمو حسف الموازنة بيف المصالح والمفاسد وا 
 التّأصيؿ العممّي لمواقعة عمبل بقاعدة )الحكـ عمى الشيء فرع تصّوره( .

عندما أّكد عمـ الطّب أّف العدوى بالفيروس متحّققة ، وأّف الّضرر والّتيمكة والمشّقة كّميا  وبالفعؿ      
أمور متوّقعة ، رفع الّديف شعار المصمحة ، وتعالت أصوات الفقياء تذّكر" أّف حفظ الّنفس قواـ أصوؿ 

                                                           

  (1) 2020:أفريل تدوينة على الفايسبوك النّفايت)برهان(:القول يف ارتياد ادلساجد يف زمن فشّو وباء كرونا اجلارف:
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اإلنساف نفسو فبيبلكو تفوت ا وتنمية وحماية عمى اإلسبلـ وأّسيا ، إذ جميعيا عند الّتحقيؽ يتوّقؼ إيجادً 
 .(2)سائر المصالح ، إذ ال معنى لمصالح الّديف والّدنيا دوف المحافظة عمى حياة مف يقـو عمييا

ف كاف مراعى في األحواؿ العادّية ،  وال يخفى أّف مف أعظـ مظاىر حفظ ىذا األصؿ ىو التّيسير الّذي وا 
ُيقتصر ي الّشريعة الأحرى ، وقد ُعِمـ أيضا أّف الّرخص ففإّف مراعاتو في األحواؿ الّطارئة مف باب أولى و 

عمييا  حاؿ وقوع المشّقة فحسب ؛ بؿ يشمؿ حاؿ توّقعيا ظّنا ، ومف ىنا جاء قرار الحكومات بإغبلؽ 
المساجد ؛ ألّف دفع المفاسد الّناشئة عف اجتماع الّناس واختبلط بعضيـ ببعض  أعظـ مف المصمحة 

مة الجمعة والجماعات, ولعّؿ قاعدة درء المفاسد أولى مف جمب المصالح مف أقوى الّتي يحّصمونيا مف إقا
 . (3)المدارؾ الّتي تشيد ليذا الّنظر الفقييّ 

 ا الفقيّية المستجّدة الّتي أفرزىا واقع الوباء ُطرحت أيضا قضّية التزاـ البيوت ، وماػػػوضمف القضاي     
ّديف مستنًدا إلى نتائج عمـ الطّب ، فعندما أّكد أىؿ الخبرة مف ىو توصيفيا الفقيي؟ ومّرة أخرى يجيب ال

األطّباء والباحثيف في األمراض الجرثومّية أّف انتشار العدوى بكورونا مفٍض إلى اليبلؾ قطًعا ، أدلى 
بعض المتخّصصيف في مقاصد الّشريعة  برأي مفاده أّف مغادرة محّؿ الّسكنى لغير ضرورة قاىرة في زمف 

ف كانت في أصميا جائزة ألّنيا مف قبيؿ اإللقاء الحجر  الّشامؿ الّذي فرضتو الحكومة حراـ شرعا ، وا 
 بالّنفس إلى الّتيمكة المنيّي عنيا بصريح النّص القرآنّي ، ومظّنة إلحاؽ الّضرر باآلخريف 

ة عمى القوؿ وقد اتّفؽ عمماء الّشريع ،  عميو وسّمـ)ال ضرر وال ضرار(المنيّي عنيا بقولو صّمى ا
 "(1)ببطبلف األعماؿ الّتي تؤوؿ إلى فساد المآؿ عمى صبلح األصؿ وجوازه وىو المعّبر عنو بسّد الّذريعة

ولـ يفت الجامعة الّزيتونّية اإلدالء بدلوىا في توجيو األفراد فترة الّنازلة إلى الممارسات الشرعّية إزاء 
ىو كيفّية الّتعامؿ مع مف يموت بوباء كورونا تغسيبًل حتمّياتيا ، ولعّؿ مف أبرز ما اصطدـ بو الّناس 

وتكفينًا وصبلًة ودفنًا ، وقد جاء البياف الشرعّي ألساتذة جامعة الّزيتونة محتكًما إلى رأي العمـ ضافًيا 

                                                           
م.ن 

(2)
  

م.ن 
(3)

  

  (1) (.2020مارس 23)تدوينة على الفايسبوك: بن مجور)منري(:حكم اخلروج من حمّل الّسكىن بغري ضرورة دنيويّة زمن وباء كرونا 
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وشافًيا لكّؿ مستفتي ، إذا استثنينا أولئؾ الّذيف يصطادوف في الماء العكػػػػر مّمف ينادوف بحرؽ جثث 
 الموتى .

ولعّؿ ما أنتج مف فتاوي شرعّية عمى وْقع جائحة كرونا ما فتئ يؤّكد مف جديد أّف "أوسع طريؽ      
، فمتى خرج العقؿ الفقيّي مف  (2)يسمكو الفقيو في تدبير شؤوف األّمة عند نوازليا ىو طريؽ المصالح"

َمعّية ، يمكف عندئذ أف نتحّدث أْسر التعّصب والمذىبّية والّنظر الّضّيؽ إلى رحاب األطر الفقيّية الًمجْ 
 . بأكثر ثقة مف أّي وقت مضى أّف الّشريعة اإلسبلمّية صالحة لكّؿ زماف ومكاف

 
 خاتمة:
لـ يعد مف المجدي اليوـ بعد كورونا أف نفّكر في األشياء بنفس البداىة والّرتابة الّتي عيدناىا مف      

نا وفي عبلقتنا باآلخريف ، وأف يقّدـ كّؿ مّنا بطاقة ىوّية قبؿ ، بؿ األجدر أف نغّير آلّيات البحث عف ذوات
 .  جديدة لنفسو

نستطيع أف نقوؿ إّنو لـ يكف ليقوـ في َوْىـِ أحدنا أّف مارًدا خفّيا سيقمقؿ سيرورة تاريخنا وسيبعثر       
 كاف .أوراؽ دفاترنا ويجعمنا نعاود ترتيب أفكارنا وأولوّياتنا في أمور كثيرة ، ومع ذلؾ فقد 

لقد باتت كّؿ الّسردّيات واردة وال شيء فوؽ طوؽ القدر ، فمف الممكف أف ُيفني وباء في برىة مف       
الّزماف حضارة بأسرىا فتأفؿ لتنبثؽ فيما بعد أخرى ، وقد تكوف أبعد المسائؿ في أذىاننا وقوًعا ىي أقربيا 

اود التّاريخ توزيع األدوار في العالـ ليسفر ا أف يعإلى الواقع تحّققا والعكس صحيح ، ومف الممكف أيضً 
 عف وضع جديد في موازيف القوى العالمّية ، ىو الّذي ارتضاه في طريؽ تغيير خارطة العالـ .

رّبما تكوف كورونا "بروفا" أو نموذًجا مصّغًرا ألشكاؿ مختمفة مف قصاص محتمؿ لمقدر لكوكب      
 رشدىا الخميفّي ، مف الممكف ومف الممكف ومف الممكف ...األرض قد تعصؼ بالبشرّية إف لـ تثب إلى 

ما بعد -وميما يكف مف أمر ىذه اإلمكانات فإّف األمؿ الّذي يحدوني ىو ذاؾ الّذي أستودعو في كائف   
فؽ مقصد ى إحسانو لآلخر ولمّطبيعة معا ووِ وأنا أبتيؿ أف تسير حركتو في الكوف عمى مقتض -كرونا

 الستخبلؼ القائـ عمى اإليماف والعمـ والّتضامف الكونّي .  يؤّسس لتكويف مجتمع ا

                                                           

(2) 257بن عاشور)حممد الطّاهر(: مقاصد الشريعة:  
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