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 اإلرهابو  العلمي التفكيرو  العلم

 يقدري حفن

 العلم والتفكري العلمي، اإلرهاب.قدري حنفي، الكلمات المفتاحية: 

 مندداه " يف مقدد ر لتدددر   ،1979 عددا  النفسددي الطدد  أسددتا  ،شددع ن حممددد الدددوت ر األسددتا  قالصددد  دعدداي أن حددد 
 ألبدث ملو  ،1984 عدا  حدى اللقدااا  تلد  اسدتم  و  (بندن) األزهد  طد  بكليد  العليدا الدراسدا  لط ب" العلمي البحث

 حدد   احملاضدد ا  مدد  سلسددل  إللقدداا اهلندسدد  أسددتا  امل صددلي حامددد الدددوت ر األسددتا  الصددد ق مدد  مشددا   دعدد   تلقيدد  أن
 يل أتدددا و  ،1985-1984الدراسدددي العدددا  يف مشددد  عدددن جامعددد  هندسددد  بكليددد  العليدددا الدراسدددا  لطددد ب امل ضددد   نفددد 

 بكليدد  العليددا الدراسددا  لطدد ب بالنسددب  نفسددها املهمدد  أداا النفسددي الطدد  أسددتا  ال خدداوي حييددي الدددوت ر األسددتا  الصددد ق
 صدددداد  عدددداد  امل حدددد   الددددوت ر األسددددتا  الصددددد ق تفضددد  ومددددا  ، 1993-1992الدراسددددي العدددا  يف القدددداه   جامعدددد  طددد 
 ثدد  آ لقددد .مشد  عددن جامعد  الطدد  بكليد  العليددا الدراسدا  طدد ب مد  العلميدد  اللقدااا  يف مدد ا  عدد  للمشددارو  بددع ي

 .حبا  القاعد  ميثل ن ال إستثنائي ن أساتذ  امجيع   أهنم للقارئ  تضح لكي األفاض  األساتذ  هؤالا أمساا إىل أشري أن

 طد ب مد  املنظمد  لقداااي يل أتاحد و ، ممارسد و  افكد    اإلرهداب تصداعدو  بدا   ب دنا يف األع ا  تل  شهد  لقد
 ممارسدديو  رمدد زو  قدداد  وددان  ملددا ا ددؤرق    وددان  الددذي لسددؤا  إجابدد  عدد  البحددث أحدداو  أن القمدد  وليددا   يف العليددا الدراسددا 
 ج ميدد  م تكدد  أن مدد  نشدد  مدا مدد  جد ددد مدد  علددي  لدح السددؤا  عددادو  ا؟د  حتد دد التخصصددا  تلد  دارسددي بددن مدد  اإلرهداب

 .اتفسري   يل بدا ما م اجع  أحاو  القدمي  أوراقيإىل  عد و  .اهلندس  وليا إحدى   ط ب م  األخري  األزه  حي

 مغددام  علدد   أقدددم ا الددذ   برسدداتذ م تددرث هم حبكددم اسددتثناا    عدددون، اهلندسدد و  الطدد  دارسددي مدد  أبنددائي وددان  لقددد
 لطد ب العلمدي البحدث منداه  عد  للحدد ث الدنف  علدم يف متخصد  اآلداب وليد   مد  أسدتا  بددع   تتك ر ل و  مل أظنها

 .العلددمسدد ى  تعدد   ال وليددا   يف املتخصصدد  العليددا دراسددا م سددتكما ال سددتعدون و ، األساسددي  دراسددتهم أوملدد ا متفدد قن
 الصد  ح الد ف و  االسدتنكارو  بد  ال  ب و  التشك  نظ ا  أتذو  زل  فما، س اا حدعل   األساتذ و  الط ب استثنائي  رغمو 

، سدبقنا مد  إليدهانتهد   مدا نكمد  أنندا مبعدى الرتاومي  علي  ق   أنه ويفو " العلمي التفكري أس " ح    دور حلد ث اأحيان  
 غرينددا  تجدداوز  وأ نتجدداوز  أنإىل  وددذل    ظدد " حقددائق" مدد  نع فدده مددا بددرن التسددليم بالضدد ور  تعدد  الرتاوميدد  هددذ  أن ويددفو 

دد للجددد  قابدد " العلمددي التفسددري" أنو ، القدددم عددداد يف ليصددبح   علدد تت قددف إمنددا علميتدده أنو ، نسددبي  صددحته أن مبعددى، ادائم 
 بالضد ور   عد  ال مدا ظداه   تفسدري عد  عجزندا أنو ، خطدر  وأ صدحته مد  للترودد االختبدار أي للتفنيدد اخلضد  ب الدائم قب له

علدد  و  العلميدد  الشدد و  فيدده تتدد اف  مل مددا مطدد و  تفسددري بدري قب لنددا حتميدد   عدد  ال أندده ومددا،  مطلددق بشددك  تفسددريها اسدتحال 
 آخددد  إىل بالقدددد  وأ بالشدددي   االنبهدددار خمددداط  مددد  احلدددذر  قتضدددي ميددد العل احلقيقددد إىل  الت صددد  أنو ، للتفنيدددد القابليددد  رأسدددها
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 .احلقيق  نسبي  رأسهاعل  و  العلمي التفكري ش و  تفاصي 

 م حلددد  مددد  تعلددديمهم سدددن ا  طيلددد   تلقددد ا مل التعليمدددي لنظامندددا اوفق ددد فهدددم .معدددذورون األبنددداا هدددؤالا أنيل  تضدددحاو 
 مددد   لددد إىل  مدددا وأ الفكددد  تدددار   وأ الفلسدددف  وأ بددداملنطق  تعلدددق اواحدددد   ااسدددي  در  امقددد ر   العليدددا الدراسدددا  م حلددد إىل  احلضدددان 

 أن مؤداهددا عقيددد  األبندداا هددؤالالدددى   ت س دد أن، وددذل   األمدد و  اطبيعي دد وددانو  .العلمددي املددنه  تعلدديم شددبه  حتمدد  م ضدد عا 
 وتبددد أن معيندد  فكدد   بصدد اب للتسددليم  كفددي أنددهو ، تدددر  إىل  حيتددا  ال األفكددار متحددي  أنو ، تعلدديمإىل  حيتددا  ال التفكددري
 تدددزدادو  .ط  ددد  لدددزم  متكددد ر  تكددد ن أن وأ"، واقعيددد " مشددداهدا  مددد  تتفدددق أن وأ، ثقددد  مصددددر عددد  تصددددر أن وأ، منطقيددد 
علد   النجدا  فيده  ت قدفو ، التلقدن علدي التخصصدا  لكد  بالنسدب   قد   تعليمي نظا  ظ  يف ليقينهم األبناا هؤالا طمرنين 
 بعامد  السياسدي االجتمداعي نظامنداو  بد  التعليمي نظامنا يف التلقي  املنه   ل  شي   لع و  .لتسمي ا مث فظاحلعل   القدر 
 مدددا أن غدددري. وحددددهم العلميددد  التخصصدددا  أبندددااعلددد   قددداط  بشدددك  تقتصددد  مل التكفدددريي الفكددد  جا بيددد  أن  فسددد  مدددا  هددد

 الشدي  باسدتثناا رمبدا األزهد ي التعلديم أبنداا مد متام دا   ختلد تكداد اإلرهداب ممارسديو  قيدادا  قد ائم أن  هد احق د النظد   ستلف 
،  ال  اضدديا  وأ الفيز دداا علدد   مدد  بددرخ  وأ بشددك  اقرتبدد ا قددد األبندداا هددؤالا أن  ددزعم أن أحددد  سددتطي  الو  .عبدددال    عمدد 
 أننددا ومددا  .شددعبنا مجدداهري مدد  معانددا  األشدددو  افقدد    األوثدد  الفئددا إىل  لإلنتمدداا أقدد ب أهنددم  نكدد  أن  سددتطي  ال اأحددد   أن ومددا

 ألنفسدددهم للنظددد  أميددد  أهندددمو ، العصددد  مسدددتجدا و  السدددل   أمندددا  مددد  املسدددتحد  حيدددا  للدددتحفظ أميددد  نددد اهم أن نسدددتطي 
 .الباط   رتيه ال مقدس ت ا   ا  أهنم باعتبار

 األوثددد و ، جبدددذور  ألفددد   األوثدددو  ملف داتدددها إتفاق ددد األوثددد  هدددمو  املتطددد   الدددد   الفكددد   لددد  جيتدددذ م ملا إ    ملدددا ا تُددد ى
 مشددد  عدددن طددد  خددد    الظددد اه ي أميددد  الددددوت ر مدددث    صدددف فهم بدددن مددد  خيددد   مل ملدددا اتددد ى  عدددنهم؟ صددددر مدددا إ ا مصدددداقي 

 اإلرهابيددد  األزهددد  ج ميددد  صددداح و  الزقددداز ق هندسددد  طالددد  بشدددندي حسددد اسدددته ى  الدددذي والبووورا  الووو    وتددداب  صددداح و 
 .األخري 

 مسددا   عتدداد األزهدد ي لتعليمدده ألوىلا البدا دد  منددذ األزهدد  طالدد  أن  هدد آنددذا  إليدده ت صددل  الددذي التفسددري وددان  لقددد
 خمتتمددن الصدد ابإىل  أقدد ب   وندده الددذي الدد أي مبينددن مط وحدد  قضددي  حدد   املختلفدد  املددذاه  آلراا ع ضددهم خدد   أسدداتذته
 ال .األزهد ي طالبندا مفد دا  ضدم  لتعبدريا  لد   صبح السن ا  مضي م و  ،"أعلم اهللو " الدالل  بالغ  العبار  بتل  حد ثهم
  لدو  امتسدع    قينده جيدد فإنده ىأخد   بعبدار  وأ، بده  لتدز  الدذي اليقدن حددود تتجداوز مل دامد  مدا االجتهدادا  اخدت    زعجه
 ."أعلم اهلل" برن النها   حى امتمسك    ظ و  النظ  جها و  لتبا   مبقدار

 ىسدد    دد د مل الددذي" أعلددم اهلل" تعبددري بشددد  افتقددد و  إليدده املشددار ه يالظدد ا أميدد  الدددوت ر وتدداب  قدد اا  يل أتدديح لقددد
 ورد وقدددد )ولمدد (1165 ولمدد   ألددف عشدد  ىإحددد جتدداوز  الددي الكتددداب ولمددا   ضددم  التحد ددد وجدده  علدد ثدد   مدد ا 
 وتدداب  يف ورد  لعبددار  التصددحيح سددبي   علدد مث ،الشددافعيو  وثددري  البدد  نصدد   ضددم  االسددتثنائي  الددث   املدد ا  يف التعبددري
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 .مطلق   قيني  قطعي  التفسريا و  فاألحكا   ل  عدا فيما أما، المحلي

 احلد ار يف شدار و ، ال ب  د  البند  و  اإلسد مي  البند   حد   اممتع د احد ار   الثقافيد  الني  قنا   عل امؤخ    شاهد  لقدو  
 مدد  لدي و ، اأ ض دد لألزهد   نتمدد ن هلدم ازمدد  عد  صدادر  آراا مدد  اخدت فهم أبدددوا الدذ   األفاضدد  األزهد  ن علمائنددا مد  عددد
 فلددم أحدددهم لسددان علدد   دد د" أعلددم اهلل" تعبددري واحددد  ملدد    لددو  ألددتق  أن املشدداهد  طدد ا  حاولدد  أندد  غددري،  لدد  يف بددرس

 الد نيد  املؤسسد  لدنف  املنتمدن زم ئده رأي فسدادو  حججده سد م و  م قفده بص اب اقاطع   ا قين   ام قن   املتحد  وان  .أستط 
 اإلسددد مي القددد آي التعبدددري  لددد  بشدددد  افتقدددد و ، امدددؤخ    الدددجام  مددد  الن عيددد  تلددد  ملثددد  مشددداهداي تكددد ر  لقددددو  .ه  ددد األز 

 .التكفريي الفك  م  األزه  ألبناا ال اقي مبثاب  ا  م   يل بدا الذي التعبري  ل  ."أعلم اهلل" العظيم

 تغري؟ الذي ما تُ ى

 


