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تهدف مجلّة امللحدين العرب إىل نرش وتوثيق أفكار امللحدين العرب املتنوعة وبحريّ ٍة كاملة ،وهي مجلّ ٌة رقمي ٌة غري ربح ًّية ،مبني ٌة
أي توج ٍه سيايس .املعلومات واملواضيع املنشورة يف املجلّة متثل آراء كاتبيها فقط ،وهي مسؤل ّيتهم من
بجهو ٍد طوعي ٍة ال تتبع َّ
الناحية األدب ّية ومن ناحية حقوق النرش وحفظ امللك ّية الفكريّة.

كلمة تحرير املجلة

فريق التحرير

مع تغريات املناخ الثقايف والسيايس وتق ّدم شبكات التواصل
االجتامعي يف العمر تظهر بعض أعراض املرض عىل هذه
املؤسسات متجلي ًة يف االنفصال عن حاجة املجتمع وقرار ٍ
ات
تؤخذ يف قاعات االجتامع وتؤثر عىل املستخدمني والزبائن وترض
الجميع بشكلٍ جذري.
أتكلم هنا عن تح ّرك شبكة التواصل االجتامعي األشهر ،الفيسبوك،
ٍ
وخصوصا فيام
خوارزميات تستهدف حرية التعبري
نحو تبني
ً
يخص الحرية الدينية .حيث أصبح الفيسبوك يف اآلونة األخرية
يتحول من ذلك الصديق خفيف الظل الذي ُوجد ليساعدك يف
العثور عىل املزيد من األصدقاء والتواصل معهم إىل ذلك الرجل
الطاعن يف السن الذي يؤنبك عىل أفكارك غري املقبولة وغري
املسموحة.
جميعنا أدرك ثقل ووزن وقدرة هذه الشبكة عىل إحداث تغيريٍ
حقيقي من الربيع العريب إىل حركات حقوق اإلنسان وترويج
ٍّ
القضايا السياسية واملصريية حتى أننا نستطيع القول بأن الثورة
يف مرص وتونس مل تنجح إال من خالل القدرات الجبارة لهذه
الشبكات يف نرش املعلومات ،واألخبار وتنظيم األفراد والجامعات.
رشطي
إذن ماذا حدث حتى تتحول هذه األداة الرائعة إىل
ٍّ
ٍ
ٌ
مقبول وما
متعصب محتك ٍر للفضيلة ولفرض ما هو
متقاعد
ٍ
مرفوض عىل الجميع؟ ال أعرف اإلجابة ولكن ما أعرفه أن
هو
ٌ
هذه التحوالت تطعن يف جوهر حرية التعبري والكرامة اإلنسانية،
مق ّنع ًة ومرتدي ًة ثوب الحشمة وجرح املشاعر العامة والـ «معايري
االجتامعية الرقمية» من محارب ٍة واضح ٍة ملنشورات الالدينيني
متعلق بالقضية
وامللحدين إىل التعتيم والحذف ألي منشو ٍر
ٍ
الفلسطينية واالنتهاكات التي تحدث ألهايل غزة حتى أصبح
مصطلح بدأ باالنتشار يصف هذه الحالة ويُس ّمى باإلعدام
هناك
ٌ
الرقمي ،حيث تُغلَق الحسابات وتحذف املنشورات وتتدخل
الخوارزميات لتغطية وإخفاء أي فك ٍر أو خ ٍرب ال يناسب هذه
مسؤول
ً
نصبت نفسها
املشيخة أو األرثوذوكسية الجديدة التي ّ
عن األخالق واألخبار.
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لكن ما يدعو للتفاؤل هنا أن اإلبداع ليس
ٍ
بشخص ما وأن املستخدمني يجدون
محدو ًدا
وأيضا
عىل الدوام وسائل إليصال صوتهم ً
أن الحال لن يبقى عىل ما هو عليه ألن
أيضا بدأوا بالتعاون ومواجهة
املستخدمني ً
هذا االعتداء عىل حرية التعبري .كل ما
أستطيع قوله هو نصيح ٌة لجميع املتذمرين
من هذا الحال ويفكّرون بالتخيل التام عن
وأل يتخلوا
هذه الشبكاتّ ،أل يفقدوا األمل ّ
عن حقهم يف التعبري والتواصل وإيصال
صوتهم للعامل.

الغراب الحكيم
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كلمة تحرير املجلة

2

الفهرس

3

أزمة حرية الرأي إسالم ًيا
وحلم مارتن لوثر كنج
د .عبد العزيز القناعي

5

السالم عىل من اتّبع العقل ونقد النقل
أسعد إبراهيم الخزاعي

9

إسالمات مرصية
ٌ
Moussa Eightyzz

16

أرسار تركيبة الدماغ
وعالقته بالدين والعبقرية والتم ّيز واإلبداع
والكسل والشعور بالسعادة
سامل الدليمي

23

يف املصادر الفكرية إللحاد الحديث جـ3
لُوِي ُدوپْريه
ترجمة أسامة البني (الو ّراق)

39

ظل الشيطان
بنور نبيل

48

املسيحية واملحروسة – الجزء السادس
محمد شومان

54

كاريكاتور

63

3

http://arabatheistbroadcasting.com/aamagazine
https://www.aamagazine.blogspot.com
https://www.facebook.com/pages/AAMagazine/498136386890299
https://issuu.com/928738

4

أزمة حرية الرأي إسالم ًيا
وحلم مارتن لوثر كنج

د.عبد العزيز القناعي

األزمة التي نحملها يف مجتمعاتنا العربية اليوم ليست أزمة
ٍ
ومعتقدات بقدر ماهي أزمة حوار ،أزمة غياب الرأي
أفكا ٍر
اآلخر وقبول املختلف عىل عالته وآرائه ،حتى لو كانت
حافل
مخالف ًة للعقل الجمعي ،فالتاريخ القديم والحديث ٌ
بآرا ٍء مخالف ٍة كاملعتزلة وابن رشد وإخوان الصفا وفالسفة
املسلمني األوائل وصولً إىل العرص الحديث مع طه حسني
وحامد نرص أبو زيد وفرج فودة وغريهم الكثري.

آت بيش ٍء ٍ
يف لقايئ عىل قناة الجزيرة مل ِ
جديد بقدر ما تم
تأويل كالمي واقتطاع أجزا ٍء من املقابلة وكل ذلك من أجل
منع حرية الرأي والتعبري يف قضي ٍة من كربى قضايا تاريخنا
وواقعنا ومستقبلنا ،وهي قضية الدين ورضورة إصالحه
وتجديد رؤيته ليك يكون متوافقًا مع العرص الحديث مبا
وقيم إنساني ٍة تحفظ اإلنسان وبنفس
يحويه من مبادئٍ ٍ
الوقت تحافظ عىل املعتقدات الدينية من التشدد والشطط.

ولكن أمام هذه األفكار إلصالح الدين وتنقية الرتاث اإلسالمي،
غاب عن الساحة الفكرية اإلسالمية نقاشها أو تفنيدها أو
مراجعتها ،بل تم قمعها وتكفري قائليها وهدر دماء الكثري
منهم.

فالدين اإلسالمي تحدي ًدا ،وبفعل تجار الدين وتيارات
اإلسالم السيايس تح ّول إىل سياس ٍة مدمر ٍة للتعايش وقبول
املختلف وذلك حتى تصبح املؤسسات الدينية ورجال الدين
هام املسيطران عىل اإلنسان واملجتمع.

رشا عىل
حتى أصبحت فتاوي القتل يف عرصنا الحديث مؤ ً
انسداد الثقافة والفكر العريب يف تفكيك الثوابت الدوغامئية
ومواجهة الرأي بالرأي.

اليوم ،وأمام الهجمة الضارية عىل مفهوم نقد الدين ،علينا
أن نفهم مسرية النقد املام َرس عىل األديان واملعتقدات حتى
ندرك قيمة النقد.
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أزمة حرية الرأي إسالم ًيا وحلم مارتن لوثر كنج
أشكال مختلف ًة خالل مسرية التاريخ
ً
فقد اتخذ النقد
البرشي ،منه ما كان صال ًحا ،بل ومطلوبًا ورضوريًا للتقدم
وعدم الجمود كام حدث مع الديانتني املسيحية واليهودية،
ومنه ما كان مخربًا ومدم ًرا لإلنسان واملجتمع وهو املرفوض
أيضا يختلف من
أخالق ًيا وقانون ًيا ،ولكن مفهوم النقد ً
وعي آخر ،ففي بعض الدول
وعي إىل ٍّ
مجتمعٍ آلخر ومن ٍّ
تعترب السخرية من األديان أم ًرا طبيعيًا وكوميديًا وال يثري أي
حساسي ٍة وهذا بسبب وصول الشعب إىل درج ٍة عالي ٍة من
احرتام حرية الرأي ومن اعتبار الكلمة تبقى كلم ًة طاملا ال
تدعو إىل العنف والكراهية واإليذاء الجسدي ،بينام يف مجتمعاتنا فنحن مازالت تحكمنا عالقات انتا ٍج ضعيف ٍة فكريًا
وثقاف ًيا يف معرفة وتفسري معني حرية الرأي وحدود الدين واملعتقد.
إن سوء تطبيق الدين عند العامة بغياب القانون والدولة يجعل من الحدود التي متارسها وتط ّبقها التيارات املتطرفة
بعيد ًة عن الروح اإلنسانية يف التعاطف مع اإلنسان واحرتام آدميته وكرامته .فلامذا نكون نحن أشد قسو ًة عىل الناس
بينام األديان يف جوانبها املختلفة أكدت عىل الرحمة والتعاطف واالجتهاد لصالح اإلنسان واملجتمع.
لقد كانت نتيجة انتكاسة عرص النهضة العربية وفشل مشاريع التحديث ومحاربة التيارات العلامنية هو التخبط
الحكومي يف القوانني والتحالفات مع التيارات الدينية والقبلية التي هيمنت عىل التعليم والترشيع ،فانتج ذلك انغالقًا
وجمو ًدا وتراج ًعا يف مستوى الحريات باإلضافة إىل وصول التيارات اإلسالمية إىل الربملانات والبدء يف إصدار قوانني متنع
الحريات وتطالب بالرشيعة ،بل واستنساخ تجارب ماضوي ٍة غارق ٍة يف التشدد والغلو .وهو ما يؤكد عىل استمرار تراجع
جو الحريات الفكرية وهيمنة القوى الدينية عىل املشهد السيايس واالجتامعي وفشل الربملانات العربية يف مواجهة
التشدد اإلسالمي ونواب اإلسالم السيايس.
فالحكومات العربية واإلسالمية ترضخ اليوم لدعوات اإلحالة إىل النيابة ومامرسة دو ٍر ال يجب أن يكون دورها ،فالدولة
ال دين لها بل يجب أن تكون محايد ًة ومدافع ًة عن حرية الكلمة طاملا مل تؤ ِد إىل العنف .أما مسألة اإلساءة إىل مشاعر
ٍ
عاطفي وليس جرمي ًة
فعل
مقاالت وذكرت بأن اإلساءة إىل املشاعر ٌ
املسلمني فقد كتبت الكثري حول هذا املوضوع يف عدة
ٌّ
مادي ًة وال يتوفر فيه القصد الجنايئ .
ففي مجتمعاتنا العربية ،نحن محكومون منذ قرونٍ طويل ٍة بعالقات إنتا ٍج مهيمن ٍة وقوي ٍة ومحاط ٍة باملق ّدس والتقاليد،
ومل يتم اخرتاق هذا الجدار ملد ٍة طويل ٍة حتى أصبح قويًا له ُحامته وجنوده وح ّراسه ممن يتقاضون رواتب عالي ًة
وميلؤون مناصب الدولة بالوظائف الوزارية والقيادية ،باإلضافة إىل سيطرة النمط االقتصادي الريعي ،فكام هو معلو ٌم
اقتصادي مام يجعلنا تابعني بصور ٍة أو بأخرى إىل منط
أن غالبية الشعوب تعمل لدى الحكومات بدون أي استقال ٍل
ٍّ
حكومي وحتى موتنا تتكفل به الدولة وهو ما خلق
حكومي وتعليمنا
الحكم والحكومة ،فمكاسبنا حكومي ٌة وعالجنا
ٌّ
ٌّ
تابعي ًة ضعيف ًة وهيمن ًة حكومية ،بينام يف الدول العلامنية والليربالية ترتكز الدولة واملجتمع عىل النمط االقتصادي
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واالجتامعي والسيايس الحر الذي يقوم عىل العمل واإلنتاج والتفكري ليفرض الفرد رشوطه ومتطلباته عىل الحكومة التي
تقوم بدورها عىل تنفيذ متطلبات الشعب ضمن قانونٍ مد ٍّين يفرض واقع الشعب ووعي املرحلة وتطور العمل والعلوم
والفنون .فأين نحن يف مجتمعاتنا العربية من هذا النمط من العمل واإلنتاج ونحن مل نصل إىل ربع مستوى الدول
املتقدمة ،فامزلنا عال ًة عىل أنفسنا وعىل حكوماتنا وعىل العامل الغريب ،وبالتايل أصبحت عالقاتنا مع العادات والتقاليد
ٍ
عالقات مل تتطور سياس ًيا واجتامع ًيا ومل تتعرض لإلصالح والتجديد والتغيري فبقينا أرسى
والدين هي املسيطرة لكونها
املايض واملوروثات والحكم القبيل الديني الورايث.
آليات أو ٍ
فعملية التحول العلامين عملي ٌة ال تتعلق بتطبيق ٍ
وتعايش
ٌ
تنفيذ لبعض القوانني ،بل هي ثقاف ٌة وتعلي ٌم وتربي ٌة
ٍ
مجتمعات متحرض ًة وشعوبًا واعي ًة لتقوم هي بدورها التاريخي يف صنع حارضها وتأمني مستقبلها؟
يصنعون مع الوقت
عندي حل ٌم كام هو حلم مارتن لوثر كينج بالحرية والعدالة واملساواة ،فأنا أنادي منذ فرت ٍة طويل ٍة بعقد أول مؤمت ٍّر
تنويري عىل مستوى الدول اإلسالمية إلصدار أول دستو ٍر علام ٍّين ينقل مجتمعاتنا من الحالة املريضة إىل الحالة اإلنسانية،
ٍّ
ولكن لغياب الدعم والتمويل مل أنجح يف حشد الجهود ،وطب ًعا ذلك ال يتم بسهولة ،فالتحوالت الكربى تستلزم منا
خصوم يتلبسون باملقدسات والفتاوي وحامية
التضحية والنضال والكفاح ،فنحن لسنا يف مواجهة أعدا ٍء واضحني ،بل
ٍ
تنويري يتم فيه وضع ٍ
أسس لـ:
أول إىل مرشو ٍع
األنظمة مام يجعلنا بحاج ٍة ً
ٍّ
* مناهج حديث ٍة مدنية.
* الدستور العلامين للدول اإلسالمية.
إعالم فضايئ.
* ٍ
ٍ
عالقات دولي ٍة مع مؤسسات حقوق اإلنسان والحريات.
*
* لوبيات ٍ
ضغط سياسي ٍة واجتامعية.
* إنشاء مراكز التنوير.
* الشجاعة يف الطرح واإلميان مببادئ العلامنية.
وغري ذلك ،والحل لن يكون مجديًا يف أي محاول ٍة لتجميل القبيح أو ترقيع املوجود ،واألسوأ سوف يجعلنا الواقع الحايل
نعاين أكرث حتى نندثر بفعل عوامل الطبيعة أو رصاع األقوياء.
7

https://www.facebook.com/groups/arbathnetgroup

8

السالم عىل من
اتّبع العقل ونقد النقل

أسعد إبراهيم الخزاعي

هدف البحث هو الوصول إىل الحقيقة
وجمع ما تناثر بني صفحات الكتب،
ٍ
لسنوات طويل ٍة
مثرة جهو ٍد مضني ٍة
َعكف عليها كبار الباحثني يف ِعلم اآلثار
توصلوا إىل
و ِعلم األديان املقا َرن حتّى ّ
هذه النتائجِ ،خدم ًة للبرشية ولألجيال
القادمة وبعي ًدا عن الجهل والخرافة
واألسطورة املُق ّدسة ونظريات املؤامرة
التي تشغل تفكري العامل العريب
واإلسالمي
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ٍ
مناكفات
ليس الغاية أو املبتغى هو الخوض يف
ٍ
عقيم أو الح ُّط من ديان ٍة
وسجاالت وجدا ٍل ٍ
ما .إ ّن تحرير العقل العريب اإلسالمي وإرغامه
عىل احرتام اآلخر وتقبّلِ النقد والبحث
ملعتقده الديني وكشف الحقيقة يجب أن
يكون من أه ّم األولويات.
إ ّن ما يؤ ّرق الباحث العريب عن الدين
شح املعلومات واملصادر باللغة
اإلسالمي هو ّ
العربية التي وإن ُوجدت فهي غري رصين ٍة
ت ُصارع الحقيقة وت ُجايف الصواب وتلوي املعلومة يك تأيت مطابق ًة ملا سار عليه السلف ،حتى لو كان فيها خطأٌ جسي ٌم أو
كال ٌم ال يقبله العقل السليم ِم ّم يجعلها غري مفيد ٍة للباحث عن الحقيقة وليست ذات قيم ٍة علمية.
ٍ
ومعلومات موثوق ٍة
فرتة ظهور اإلسالم هي فرت ٌة غامض ٌة تشوبُها الكثري من اإلشكاالت ،وما يُقال ال يستند إىل أدل ٍة علمي ٍة
ٍ
تحديث ومواكب ٍة
وموث ّقة .الخشية من كَشف الحقيقة والحفاظ عىل املوروث اإلسالمي بنفس صيغته املعروفة دون
للتطورات العلمية واالكتشافات األثرية الحديثة أ ّدى إىل عدم فسح املجال للباحث املحايد وتقييد البحث العلمي.
يف سبعة محاو ٍر هي خالصة البحث سوف نتطرق خاللها إىل أكرث التفاصيل التي مل تُكتب بهذه الحيادية يف أي مصد ٍر
إسالمي عر ٍيب عىل م ّر التاريخ مع التعريج عىل قد ٍر ٍ
بسيط من املصادر اإلسالمية عىل سبيل االستئناس:
ٍ
 .1املسكوكات النقدية التي تعود إىل الدولة األموية كانت تحمل عالمة الصليب والشمعدان ورموزًا أخرى تُشري إىل
ٍ
ٌ
معروف فإ ّن الدولة األموية نشأت سنة 662م بعد موت هرقل
ورسومات كثري ٍة ومختلف ٍة وكام هو
املسيح وبأشكا ٍل
اإلمرباطور البيزنطي بعرشين سن ًة 641م ،وهذا التاريخ يدحض الرأي اإلسالمي القائل أ ّن ذلك حدثَ من باب مجاملة
البيزنطيني! ()1

ٍ
كلامت كثري ٍة يف القرآن أصلها من اللغة الرسيانية العربية مثل كلمة (قرآن) « ِقريانا» بكرس القاف وهو
 .2وجود
تعب ٌري رسيا ٌين من الطقوس أو الليتورجيا  Liturgyالرسيانية والذي يعني «كتاب الفصول»  .Lectionaryكتاب القراءات
ٍ
واقتباسات من الكتاب املق ّدس ،فسورة
امي سوري ،يحتوي عىل ترآتيل
الطقس ّية ،الكتاب (القرآن) يُعترب كتاب فصو ٍل آر ٍ
 )Christian-Muslim Symbolism on Coins of the Early Arab Empire( -1الكاتب (.)Marcin GRODZK
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الكوثر عىل سبيل املثال تعني الثبات بالرسيانية ،وكلمة انحر تعني بالرسيانية :انرشح قلبه بعد ضيق ،أو تنفس
عربي لتكون اآلية كام ييل:
الصعداء ،وكلمة شانئك تعني خصمك ،واألبرت تعني املهزوم ،فكل هذه الكلامت أصلها رسيا ٌين ٌ
()2
ْلص َع َدا ْء إِ َّن َخ ْص َم َك ُه َو امل َ ْه ُزو ْم».
ل لِ َربِّ َك ِوتَ َنف ِْس ا ُ
«إِنّا أ ْعطَ ْي َنا َْك ا ْلثَ َباتْ ف ََص ِّ ْ

أي آثا ٍر للدولة اإلسالمية يف جزيرة
 .3عدم وجود ّ
العرب! بنا ُء املنشاة الشاهقة حول الكعبة التي تتطلب

حفر ٍ
عميق دفع الباحث واملؤرخ الكندي املُستقل
أساس ٍ
 Dan Gibsonإىل طرح هذا السؤال عىل اآلثاريني
السعوديني ومل يرتددوا يف قول الحقيقة« :مل نعرث عىل أي
آثا ٍر للدولة اإلسالمية يف الجزيرة العربية» وهذا يؤكّد
فرضي ًة ال تقبل الشك بأ ّن مكان والدة ونشوء نبي اإلسالم
يف منطقة شامل غرب الجزيرة العربية (بطرا ،البرتاء)،
وهذا ما وصلت إليه األبحاث العلمية من خالل الخرائط
بعد مراجعة أحد عرش مسج ًدا يعود تاريخ بنائها للقرن
األول الهجري يف مرص وفلسطني واملدينة والعراق ات ّجاه
()3
قبلتها نحو البرتاء ،األردن حال ًيا.

 .4إ ّن لغة القرآن كانت بال ٍ
نقاط وال تشكيلٍ وقد ظهرت اللغة العربية بصيغتها الحالية بعد فرت ٍة طويل ٍة من
ظهور اإلسالم ،كام يشكّك الباحثون من الناحية العلمية والتاريخية بالزمن الذي يعود إليه ُمصحف عثامن ورسائل
النبي مح ّم ٍد إىل ملوك العامل ،فالخ ّط املُستخدم يثبت أنّه ظَهر بعد فرت ٍة طويل ٍة ج ًدا من ال ُحقبة الراشدية (الخط الكويف
استُخدم يف عهد عبد امللك بن مروان) ،ومل تخضع تلك املخطوطات إىل التحري والبحث العلمي الدقيق من أصحاب
االختصاص لتحديد امل ّدة الزمنية التي كُتبت فيها! فمخطوطات صنعاء املكتشفة عام  ،1972يؤكّد الخبري األملاين املُختص
يف إصالحها وترميمها السيد  Gerd-Rüdiger Puinبني عامي  1984 - 1981أ ّن هناك اختالفاتٌ واضح ٌة بني النصوص
رقوق مكتوب ٌة بالخط الكويف تتضمن ٍ
املوجودة يف املخطوطات التي ُعرث عليها يف الجامع الكبري يف اليمن وأ ّن هناك ٌ
آيات
من القرآن ت ّم َمس ُحها وإعادة الكتابة عليها ٍ
بآيات أخرى من القرآن وبنفس الخ ّط وهذا يؤكّد وجود االختالف .طَرح
السيد بوين أطروح ًة مفادها أ ّن املقاطع القرآنية التي يصعب فهمها ويق ّدر أنها تشكل  20%من نصوص القرآن يجب
قراءتها مع األخذ يف االعتبار تأثري اللغة اآلرامية يف وقت كتابة القرآن.
 )The Syro-Aramaic Reading of the Koran( -2الكاتب :كريستوف لكسمربغ.
3- Gibson, Dan (2017). Early Islamic Qiblas: A survey of mosques built between 1AH/622 C.E. and 263 AH/876 C.E. Vancouver: Independent
Scholar s Press. ISBN 978-1927581223. Im-print- of CanBooks.ca).
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النص التايل ُمرتج ٌم للعربية من مقال (تقويم القرآن  -يف مقا ٍل نُرش يف  1999من مجلة أتالنتيك الشهرية) ،نُقل عن جريد
بوين قوله:
«فكريت هي أ ّن القرآن هو نو ٌع من مزي ٍج من النصوص التي مل تكن مفهوم ًة
عام من اإلسالم
كلّها حتّى يف زمن مح ّمد ،وقد يكون العديد منها أقدم مبائة ٍ
هائل من املعلومات
نفسه ،حتّى داخل النصوص اإلسالمية ،هناك قد ٌر ٌ
املتناقضة ،مبا يف ذلك حول ركيز ٍة مسيحي ٍة مهم ٍة ميكن للمرء أن يستم ّد منها
مناقضا للتاريخ إذا أراد .ي ّدعي القرآن لنفسه أنه «مبني»
كامل
تاري ًخا إسالميًا ً
ً
كل جمل ٍة خامس ٍة أو نحو ذلك
أو «واضح» ،لكن إذا نظرت إليه ،ستالحظ أ ّن ّ
ببساط ٍة ال معنى لها ،سيقول لك العديد من املسلمني  -واملسترشقني  -خالف
النص القرآين غري مفهوم ،هذا ما
ذلك بالطبع ،لكن الحقيقة هي أ ّن ُخمس ّ
تسبب يف القلق التقليدي من الرتجمة ،إذا كان القرآن غري مفهوم ،إذا كان
ال ميكن فهمه باللغة العربية  -فهو غري قابلٍ للرتجمة والناس يخشون ذلك
 بسبب القدس ّية املمنوحة للقرآن يخافون التشكيك فيه .-ومبا أ ّن القرآني ّدعي بشكلٍ متكر ٍر أنّه واضح ،ولكن من الواضح أنه ليس كذلك  -كام
سيخربك املتحدثون باللغة العربية  -فهناك تناقض»)4(.
 .5إ ّن مالمح الدين اإلسالمي وكتابة التفاسري وظهور املُفرسين يعود إىل الحقبة الع ّباسية وأ ّن األسامء التي
برزت كلّها من خراسان ،أواسط آسيا ،باكستان ،أوزبكستان ،أفغانستان وإيران وبعد قرنني من وفاة نبي اإلسالم:
 .aمحمد بن إسامعيل البخاري ( 20يوليو  810م  1 -سبتمرب  870م) ،امليالد 194هـ ،املنطقة خراسان ،بخارى.
 .bأحمد بن شعيب النسايئ (829م 915 -م) امليالد  206هـ نيسابور.
ُ .cمسلم بن الحجاج بن ُمسلم بن ورد بن كوشاذ القشريي النيسابوري (822م  6 -يوليو 875م) املنطقة نيسابور.
 .dأبو عبد الله مح ّمد بن يزيد بن ماجه الربعي القزويني ( 209هـ  273 -هـ) 824 /م  886 -م) قزوين.
 .eأبو عيىس محمد الرتمذي ( 209هـ  279 -هـ) 824( /م 892 -م) ترمذ أوزبكستان.
 .fأبو داود سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري األزدي السجستاين امليالد 817م ( 202هـ)
يف سجستان بني (أفغانستان باكستان إيران) الوفاة  888ميالدي.
4- (Ohlig, Karl-Heinz Puin, Gerd-Rüdiger (2007). Die dunklen Anfänge. Neue Forschungen zur Entstehung und frühen Geschichte des Islam [The
obscure beginnings: new research on the origin and early history of Islam] (in German) (3rd ed.). Berlin: Verlag Hans Schiler. ISBN 978-3-89930128-1. LCCN 2006374620. OCLC 173644215.، Ohlig, Karl-Heinz Puin, Gerd-Rüdiger (2009). The hidden origins of Islam: new research into its early
history (1st ed.). Amherst, NY: Prometheus Books. ISBN 978-1-59102-634-1. LCCN 2008049316. OCLC 179808111. Archived from the original on
)10 May 2012. Retrieved 31 January 2012.
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 .6تطابق الكثري من اآليات املذكورة يف القرآن وكتب األدعية الشيعية مع تعاليم وكتب الديانات اآلرامية
الرسيانية القدمية مثل كتاب (كنزاربا) لطائفة الصابئة املندائية املرت َجم للغة العربية قبل  25سن ًة والنسخة األصلية
باللغة اآلرامية ،يعود هذا الكتاب إىل بداية القرن األول امليالدي وجمع صحف آدم وشيث وإبراهيم ويحيى يوحنا
املعمدان ,وهي أوىل الديانات التوحيدية كام يقول أتباعها ،الصالة خمس مر ٍ
ات يف اليوم ،الوضوء والتطهر يف املاء ،تحريم
الزنا ورشب الخمر والرسقة ،وفرض الزكاة والصوم والصالة والتوحيد .آياتٌ أخرى مأخوذ ٌة من التوراة أو التلمود (كلوا
وارشبوا حتى يتبني الخيط األبيض من الخيط األزرق) ،ميكن التحقق من املصدر (التلمود  5 :1واملشناه  ،)2: 1صيام
طقس كان ميارسه املسيحيون الرشقيون (كان املسيحيون الرشقيون
عاشوراء ويس ّمى عند اليهود (الكيپور) ,الصيام ً
أيضا ٌ
أيضا
يصومون ويأكلون وجب ًة واحد ًة يف اليوم وميتنعون عن الجنس) ،ولكن يف حادثة رجلٍ من األنصار اسمه (رصمة) ً
تحت تأثري عمر بن الخطّاب الذي أجاز لهم أن يأكلوا يف الليل وأن يأتوا نساءهم)5(.

ٍ
خويلد و ابن ع ّم مح ّمد
 .7القس النرصاين ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قيص ،وهو ابن ع ّم خديجة بنت
بن عبدالله بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قيص ،كان قريبًا منه وقد كان سببًا يف زواجه من خديجة ،كام
ٍ
حديث للبخاري عن عائشة« :ث ّم
كان حافظًا للتوراة واإلنجيل ،ويجيد اللغة العربية وهي لغة النصارى السوريني .يف
مل ينشب ورقة أن تويف وفرت الوحي!» ،أي مبعنى انقطع الوحي عن مح ّم ٍد بعد وفاة القسيس ورقة بن نوفل .الحاخام
اليهودي عبد الله بن سالم كان من اليهود الذين بايعوا مح ّم ًدا وهو حاف ٌظ للتوراة ومهت ٌم بها وكان قري ًبا ج ًدا منه،
ويعتربه بعض الباحثني يف الشأن اإلسالمي مصد ٌر مه ٌم ال يقل أهمي ًة عن ورقة بن نوفلٍ ألن األول عارص مح ّم ًدا وقتًا
()6
طويل.
ً
مهم يف تاريخ العامل اإلسالمي
تعترب مخطوطات  Doctrina Jacobiبالعريب «تعاليم يعقوب» سنة  634ميالديً ،
نصا ً
ألنها تحتوي باملصادفة عىل واحد ٍة من أوىل الشهادات غري اإلسالمية املتوفرة عن الفتوحات العربية يف بدايات اإلسالم:
تتناقض الوثيقة مع املفهوم السائد يف التقاليد اإلسالمية ،فهي تسجل نبيًا عربيًا يُعلن قدوم املسيح املنقذ ،ويعقوب هو
أحد اليهود الذين أجربهم سريجيوس قائد الجيش البيزنطي عىل اعتناق الديانة املسيحية .يقول يعقوب

 -5ابن حجر ،اإلصابة يف متييز الصحابة ،رقم .4066
 Seeing islam as others saw it( -6الكاتب روبرت جي هويالند).
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«كَتَ َب يل أخي إبراهيم أن نب ًيا كاذبًا ظهر ،عندما قتل املسلمون
سريجيوس قائد الجيوش البيزنطية يف فلسطني ،كنت يف قيرصية
 كام أخربين إبراهيم  -وكنت ذاه ًبا بالقارب إىل سيكامينا،قلنا :قُتل سريجيوس! وك ّنا نحن اليهود سعدا ًء ج ًدا وقيل أ ّن
النبي قد ظهر آت ًيا مع العرب ،وأُعلن مجيء املسيح املمسوح
اآليت (املسيح املخلص) ،وأنا (إبراهيم) ،بعد أن وصلت إىل
سيكامينا ،توقفت عند شي ٍخ عىل دراي ٍة تام ٍة بالكتب املقدسة،
وقلت له :ماذا تقول يل عن النبي الذي ظهر مع املسلمني؟
نبي كذّاب ،هل األنبياء ُمسلّحون من الرأس إىل أخمص القدمني؟ حقًا ما حدث يف اآلونة
فأجابني وهو يشتيك ٍ
بعمق :إنّه ٌ
األخرية أعامل فوىض ،وأخىش أن يكون املسيح األول الذي جاء ،والذي يعبده املسيحيون ،هو مبعوث الله بالفعل ،ونحن
بدل من ذلك.
نستعد الستقبال املسيح الد ّجال ً
قال إشعياء :يف الواقع إ ّن قلب اليهود سيكون منحرفًا وصل ًبا حتى ت ُ َدمر األرض كلها ،لكن يا إبراهيم ،تع ّرف عىل هذا
حقيقي يف
النبي الذي ظهر ،وأنا ،إبراهيم ،بعد أن أجريت التحقيق ،علمت من أولئك الذين قابلوه أنّه ال يوج ُد يش ٌء
ٌ
هذا النبي املزعوم :إنها مجرد مسألة مجازر ،كام يقول إنّه يحمل مفاتيح الجنة ،وهذا أم ٌر عجيب».
ٍ
وتناقضات جسيم ٍة مل تصمد أمام البحث العلمي الدقيق وتطور التكنولوجيا
من الواضح أ ّن مؤلف القرآن وقع يف أخطا ٍء
والعلوم الحديثة التي مكّنت الباحثني من ولوج هذا العامل الغامض املحاط بالقدسية لتكشف لنا ولألجيال القادمة ما
حاول السلف إخفاءه.
 Seeing islam as others saw it( -7الكاتب روبرت جي هويالند).
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Moussa Eightyzz

الدين بنظري يشبه الفايروس ،من حيث أنه يدخل
األجساد -أو العقول -ويكمن بداخلها لفرتة ،ثم يبدأ
ويرضها ،ثم
يف استغالل مواردها لصالحه فينمو فيهاُ ،
رشا مدم ًرا
إنه ينتقل من جس ٍد آلخر حتى يصبح وبا ًء منت ً
لألفراد واملجتمعات.
ومثل الفايروس ،فإن الدين أيضً ا يتطور ليبقى ،فهو يتخذ
ً
أشكال عديد ًة حسب املرحلة ،سأناقش بعضها هنا.
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ٌ
Moussa Eightyzz

يف العرص الحديث ،ويف مرص تحدي ًدا ،رأينا اإلسالم االشرتايك
بالستينات ،متامشيًا مع األجواء النارصية الشائعة،
فظهرت الكتابات اإلسالمية اليسارية ،تُ ّجد الفقراء
العاملني وتلعن الطبقات املستغلة ،وت ُقدم اإلسالم عىل
أنه أيديولوجي ٌة ثوري ٌة ضد االستعامر ،وبرزت رموز أيب ذ ٍّر
ثوري يساري) إىل
(لص وقاطع طريق ،يف ٍ
ثوب ٍ
الغفاري ٌ
جِوار عيل والحسني ،يف ثورتهم الهاشمية الربوليتارية ضد
الربجوازية األموية  -وكانت َ اآلية املفضلة للمرحلة هي:
َْ َ َ ُ َ ُ ًَ ََْ ْ ْ
ُ
ي الغن َِياءِ م
﴿ك ل يكون دولة ب
ِنك ْم﴾.
وأما يف عرص االنفتاح السادايت فقد اكتشفنا أن اإلسالم بطبيعته يؤيد الحرية االقتصادية ،كام اكتشفنا -فجأة ،وبرعاية
مذهب إلحادي ،فرأينا الكثري من املفكرين ينتقلون من معسكر اليسار إىل األسلمة،
الرئيس املؤمن -أن الشيوعية
ٌ
كتاب وليسوا مالحد ًة مثل املاركسيني -وبعد معاهدة كامب دافيد ستصري اآلية
ويؤيدون األمريكان باعتبارهم أهل ٍ
َ
ْ
َ
ْ
َّ
َّ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َّ
املفضلة للمرحلة هيِ﴿ :إَون َج َن ُ
اللِ﴾ ،وأما عىل املستوى االجتامعي الرأساميل فآية
حوا ل ِلسل ِم فاجنح لها وتوك ع
ّ
َ
َ ََ َْ َْ َ ُ ْ ََْ َْ
ََ َ
ات ِلَ َّت ِخذ َب ْع ُض ُهم َب ْع ًضا ُس ْخ ِر ًّيا﴾ ،والتي تفنن الشعراوي يف رشحها.
املرحلة هي﴿ :ورفعنا بعضهم فوق بع ٍض درج ٍ
والشعراوي هنا له أهمي ٌة خاص ٌة للمرحلة ،فقد ر ّوج لإلسالم اليميني حيث يجب عىل الفقري أن يرىض بقضاء الله
رصح متفاخ ًرا أنه سجد لله شك ًرا عىل هزمية مرص الشيوعية
العادل ،وال يتطلع إىل ما يف يد الغني… إلخ ،كام ّ
أمام إرسائيل يف  ،67بل وكان له دو ٌر كب ٌري يف الرتويج ملا ُسمي مبوجة توظيف األموال والتي تم النصب فيها  -باسم
االقتصاد اإلسالمي -عىل ٍ
آالف من املرصيني .

الشيخ الشعراوي

إسالمي
ولكن أهمية الشعراوي الكربى بنظري تكمن يف تأسيسه لتيا ٍر
ٍ
ٍ
الفلحي».
جديد ميكن تسميته «اإلسالم ّ
شعبوي
ٍ
فمع الهجرة املتزايدة من الريف للقاهرة ،وعودة كثريٍ من املرصيني
من الخليج الوهايب ،ت ّم استقبالهم باإلسالم املناسب لهم :شي ٌخ يجلس
عىل مصطب ٍة ويفرس الكتاب القريش بلهج ٍة ريفي ٍة مرصية ،فيرضب
األمثال بالحامر والجاموسة والجلة والقلة والدود وأبو قردان ،بشكلٍ
يشبه جلسات الكتّاب التي كان يتم تحفيظ األطفال للقرآن فيها ،أمام
الجامهري الجالسة عىل األرض مفغورة األفواه من فرط االنبهار.
وبعد أن كان اإلسالم يتسم بنو ٍع من النخبوية -مع شيو ٍخ عىل مست ًوى
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عا ٍل مثل محمد عبده أو شلتوت أو عبد الحليم محمود -صار له نسخ ٌة شعبي ٌة رائج ٌة تصل للمواطن البسيط -تلك
النسخة التي ستنجح أخ ًريا يف إزاحة الشعبوية اليسارية النارصية.

الشيخ كشك

فمثل كان هناك
وبالطبع مل يكن الشعراوي هو النسخة الوحيدةً ،
األكرث شعبوي ًة وهو الشيخ الكفيف كشك ،والذي ميتاز بالقفشات
(النكات) مع طول اللسان والجعري بشكلٍ غوغايئ ،فيسخر من الفنانني
يف أقاويل مشهورة (رشيفة فاضل ،ال هي رشيفة وال أبوها فاضل،
عبد الحليم حافظ ظهرت له معجزتان :أنه ميسك الهوى بأيديه وأنه
يتنفس تحت املاء ،وعن أم كلثوم قال :امرأ ٌة يف السبعني تقول «خدين
إمام
لحنانك خدين» ،يا شيخة خدك ربنا ،كام قال :كنا نبحث عن ٍ
عاد ٍل فجاءنا عادل إمام ...إلخ) .وبعكس الشعراوي -الذي كان صديقًا
للفنانات التائبات وسب ًبا يف هدايتهن -فقد كان كشك ميثّل املعارضة
الثورية للنظام والنخب ،وإىل اآلن تُحىك األساطري عن شجاعته أمام
الجهات األمنية وكيف أنه مات ساج ًدا كام متنى ،بشكلٍ ح ّوله ألسطور ٍة
شعبي ٍة يف أذهان العوام.

مختلف أنسب لهم :دكتور العلم واإلميان ،والذي يربط  -بكل
منوذج
تعليم وثقاف ًة فقد ظهر
وأما للشباب األفضل
ٌ
ً
ٌ
وقار -حقائق الدين مبكتشفات العلوم ،ويهزم صديقه االفرتايض امللحد (الشيوعي رمبا؟) بالرضبات القاضية.
شعبوي من اإلسالم السيايس يرجع إىل عرص سقوط الخالفة ،وظل
ثم هناك -بالطبع -اإلسالم اإلخواين ،والذي هو خ ٌط
ٌ
محافظًا عىل شعبيته التي تزايدت مع عرص الصحوة يف السبعينات ،يرتاقص ما بني املعارضة واملداهنة لكل حاكم.
كام تم فتح املجال للتيار السلفي الوهايب لينترش
كالطاعون تحت جِلد املجتمع ،وأكرثه بعي ٌد عن
حكم وال يعرف الفارق
السياسة وال يتكلم يف ٍ
بني البار والربملان ،وإمنا يكتفي بحشو أدمغة
متابعيه بالصلوات والنوافل واألذكار ورياض
الصالحني ،إىل جِوار حكايات عذاب القرب،
والحنني إىل زمن واإسالماه ،واملرأة العفيفة التي
ال تخرج من دارها إال إىل بيت زوجها ثم القرب.
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وكانت الثامنينات هي عرص الحجاب :ر ّوج له املشايخ والسلفيون ،كام قام اإلخوان  -املسيطرون عىل الجامعات-
ّلت األسلمة الريفية باستخدام سالحها الفالحي األثري ضد السافرات،
برشاء وتوزيع قطع القامش عىل الفتيات ،كام تكف ْ
وهو تشويه سرية الفتاة والطعن يف رجولة أبيها أو أخيها أو زوجها ،حتى يتقي الله ويسرت عوراته خوفًا من الفضيحة
والعار ،ال اقتنا ًعا بأوامر الله.
ويف التسعينات ،وإىل جِوار اإلسالم اليساري واليمني واألزهري والريفي والغوغايئ والسلفي ظهر اإلسالم (املودرن الكيوت)
شباب (مهندمني)
ً
املخفّف،
متمثل يف عمرو خالد ،والذي س ُيف ّرخ بعد ذلك معز مسعود ومصطفى حسني وغريهمٌ -
متأنقني ،ال يشبهون السلفيني إال يف بُعدهم عن السياسة ،وال يشبهون اإلخوان إال يف سطحيتهم وجهلهم بأصول الدين،
إىل جِوار اشرتاكهم جمي ًعا يف اليمينة املحافظة ،ولكن بشكلٍ يتناسب مع قيم السوق الحديث  -فهكذا تحول اإلسالم إىل
ملستهلك ال يقرأ وال يتح ّزب ،يف شكل مخد ٍر ٍ
ٍ
لذيذ وبديلٍ ألي فعلٍ حقيقي.
سلع ٍة يتم تزيينها وإخفاء عيوبها وتقدميها
وتدور األحداث :املوت السيايس واالحتقان الشعبي يف عرص مبارك ،ثم الثورة ،ثم رصاعات الحكم ،وعىل املستوى
وفني وثقا ٍيف
يك ٍ
االجتامعي مزي ًدا من اإلحباط والضياع واالستهالكية ،إىل جِوار الغوغائية الشعبية املتمثلة يف انهيا ٍر سلو ٍ
عام.
شكل جدي ًدا ،ميكن أن نس ّميه
وكالعادة تح ّور اإلسالم ليفرز ً
«اإلسالم الشوارعي» أو «اإلسالم الرسسجي».
نقيض للرقي
والكلمة األخرية يصعب رشحها لغري املرصيني :فهو تعب ٌري شبه
عنرصي ٌ
ٍّ
والتهذيب ،مو ّج ٌه ملجموع ٍة من الشباب املراهقني القاهريني السوقيني أصحاب
السامت املتشابهة :يرتدي مالبس المع ًة فاقع ًة ،وأحزم ًة غريبة الشكل ،ورساويل
ضيق ًة ،وشع ًرا محلوقًا من الجانبني فقط مع كتل ٍة أمامي ٍة مرتفعة ،وغال ًبا سرتاه يسمع
حامل املطاوي ،أو
األغاين الصاخبة (املهرجانات) أو يرقص عاري الصدر بالشارع ً
بفم مفتو ٍح أو يتحرش بالفتيات ،مع الكثري من «المؤاخذة»
يقف عىل النوايص يجعر ٍ
و«خلصانة» و«أوقسم بعهد الله» ...إلخ .باختصا ٍر ميكنك تخيل املمثل محمد رمضان.

محمد رمضان

هذا الجيل يف العموم ال ميكن أن نَ ِصفه بأنه إسالمي النزعة بالشكل التقليدي ،بل قد يحتوي عنارص علمن ٍة شعبية ،كام
قد ميتلك معايري أخالقي ٍة بدائي ٍة فطري ٍة تنبع من «الجدعنة والرجولة والتكاتف وأخد الحق وزمالة الشارع» ،ال من الدين
مثل يف ظاهرة األولرتاس التي تخلط الكرة بالسياسة وبالثورة.
أو القانون -مام يتجىل ً
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أيديولوجي
فكري أو
بديل
ولكن هذا ال مينع وجود عنارص إسالمي ٍة نابع ٍة من الرتبية ودروس املساجد ،والتي ال يقابلها ٌ
ٌّ
ٌّ
ٍ
سلوكيات ريفي ٍة محافظ ٍة تستخدم مصطلحات العورة والدياثة
يصل للشارع سواها :تلك العنارص تتجىل يف بعض
مثل يظهر يف ٍ
تعب عن االشتهاء والشتم والدعوة بالهداية ،مام
وتُحقّر املرأة بشكلٍ عام (فالتحرش الشوارعي ً
ألفاظ ّ
يعكس الكثري عن الفصام الذي نعيشه).
ولو كان اإلسالم الكيوت املودرن يؤيد النظام العام وال يتدخل بالسياسة ،فإن اإلسالم الشوارعي يرتبط باملعارضة -أو
مثل يتم اخرتاقهم ليس فقط من ِقبل التيارات
لنقُل أن املعارضة اإلسالمية تستغل الشعبوية الرسسجية -فاألولرتاس ً
أيضا.
اليسارية واألناركية ،ولكن من اإلسالميني ً
هذا اإلسالم الجديد يجمع ما بني سامت اإلسالم وسامت الشارع املرصي ،عىل تناقضها :فاملتابع للخطاب اإلسالمي
السيايس عمو ًما -سوا ٌء رموزهم اإلعالمية أو جامهريهم -يالحظ منذ فرت ٍة زوال هالة التهذيب اللفظي التي كانوا
ٍ
بفحاش وال طعان ...إلخ ،فعىل العكس :منشوراتهم ومقاطعهم وتعليقاتهم
يرفعونها ،عىل أساس أن املسلم ليس
لكل من يخالفهم ،وال يعرفون يف ذلك حدو ًدا وال أخالقًا.
صارت متتلئ بالفحش والسب بأقذر األلفاظ ّ
هذا نراه يف منوذ ٍج مثل أحمد البحريي ،والذي وصف الراحل فرج فودة بسبّ ٍة قذرة يف عنوان أحد مقاطعه ،وكذلك
ٍ
يفعل بشكلٍ
أيضا يف ظاهر ٍة إخواني ٍة معارض ٍة هو عبد الله
منحط للغاية تجاه كل خصوم جامعته ،كام نراه يتجسد ً
الرشيف ،صاحب الربنامج الشهري ،فالرجل خطابه سيايس ،ولغته شعبي ٌة تليق بسائقي التوكتوك ،إال أن لحيته سلفية،
ثوري شعبي.
وهذا  -وال شك -من أهم أسباب شعبيته -فكأنه رأس
داعيش تم تركيبه عىل جسد ٍ
شاب ٍّ
ٍّ
وعبد الله ،صاحب السمت السلفي والذي كان يعمل خطي ًبا ألحد
املساجد ،ال يلتزم بالربوتوكالت اإلسالمية التقليدية ،فهو يتساهل يف إيراد
أي معلوم ٍة أو شائع ٍة تؤيد موقفه ،بل ويبدو أحيانًا وكأنه يتعمد الكذب
(متجاهل وصية «فتبينوا») ،وهو يسخر من خصومه (ضاربًا عرض الحائط
ً
َ
َ
َ
بآية ﴿ل ي َ ْس َخ ْر قَ ْو ٌم ّمِن ق ْو ٍم ﴾) ،كام أنه يتجاهل
ْ َْ
ََ ََ َُ
ق
اب﴾ فيطلق األوصاف املسيئة عىل خصومه.
﴿ول تنابزوا بِالل ِ
ورمبا تفسري تلك اللغة هي أن الخطاب اإلسالمي الرسسجي يجمع ما بني
ثقاف ٍة ديني ٍة تكفّر (ليس علينا يف العلامنيني سبيل) ،وما بني ثقاف ٍة شعبي ٍة
شوارعي ٍة ال تستطيع التعبري عن مشاعرها بشكلٍ
مهذب حضاري.
ٍ
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(مثل يسمي أحد منتقديه بلقب «سامح
مثل حني ييسء إىل خصومه فهو ينتقي األلفاظ النسائية متعم ًدا ً
عبد الله ً
بعد بكرة») ،والتفسري بنظري أن صاحبنا يجمع ما بني ثقاف ٍة ديني ٍة ترى املرأة عور ًة ومسب ًة ،وبني ثقاف ٍة شعبي ٍة
تستخدم األلقاب املهينة كسال ٍح يف الحروب وخناقات الحواري ،وحني أراد االنتقام ممن يصفون اإلخوان بأنهم
أيضا عىل خصومنا السياسيني لقب «معيز» (يالإلبداع!)َ ،وذلك -فيقول -ألن
«خرفان» (قطيع) ،قال لنطلق نحن ً
َ
ْ َْ
َ ََ َُ
اب﴾ -وير ّد« :أنا
املعزة بطبيعتها أنثى ،مام يزيد املهانة طب ًعا .وقال يف برنامجه «ستقولون يل ﴿ول تنابزوا بِاللق ِ
مش شيخ يا معزة» ،وكأن اآلية ت ُلزم املشايخ فقط.
وها هو الشباب الشوارعي تجده يف املنتديات يدافع عن اإلسالم بالسب والشتم دون أن يكلف نفسه قراءة كتاب،
وهو الذي تجده يف الشوارع يثور دون أن يفهم ما الذي يثور ضده أو ما الذي يريده ،فهو يتعامل مع قضاياه كام
يتعامل تجاه خناقة شارع.
ٍ
إسالمات بقدر حال املجتمع وثقافته.
وهكذا نجد لدينا
ولإلنصاف فال يجب الفصل بني تحوالت اإلسالميني ،وتحوالت املجتمع عمو ًما ،فهذا التيار بالنهاية هو جز ٌء من
املجتمع ،يرتقي بارتقائه وينحدر بانحداره.

اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻟﺮاﺋﻒ ﺑﺪوي
#FreeRaif
ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻨﺬ
2012
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اﺷﺘﺮك اﻵن
ﻓﻲ ﻗﻨﺎﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻮﺗﻴﻮب
https://www.youtube.com/c/ahmedzayedchannel

ﻗﺮاﺑﺔ  10ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪة
ﻣﺸﺘﺮك
أﻟﻒﻣﺸﺎﻫﺪة
و70ﻣﻠﻴﻮن
ﻗﺮاﺑﺔ اﻟﻌﴩة

أﺣﻤﺪ ﺳﻌﺪ زاﻳﺪ
ﻗﻨﺎة أﺣﻤﺪ ﺳﻌﺪ زاﻳﺪ ﻋﲆ اﻟﻴﻮﺗﻴﻮب ﻫﻲ ﻗﻨﺎة ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻳﺮ اﻟﻔﻜﺮي واﻟﺜﻘﺎﰲ وﻫﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ اﻟﻌﻘﻼ ﻣ ًﻌﺎ.
وﺗﺠﺪون ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻼﺳﻞ وﻣﻨﻬﺎ:

أﻟﻒ ﺑﺎء ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻟﺘﺒﺴﻴﻂ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ

ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎ ﻋﲆ ﺻﻔﺤﺔ اﻟﻘﻨﺎة ﻋﲆ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك:
https://www.facebook.com/aszayedtv

ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﺑﺮﻣﻮز ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ وﻏﺮﺑﻴﺔ

ﺻﻔﺤﺔ أﺣﻤﺪ ﺳﻌﺪ زاﻳﺪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ:
https://www.facebook.com/ahmedsaadzayed

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻛﺎﳌﻌﺮي واﻟﺮازي وأرﺳﻄﻮ وﻣﺎرﻛﺲ وراﺳﻞ
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﺧﻼﻓﺎت اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻗﺘﺎﻟﻬﻢ

ﺳﻠﺴﺔ ﺗﻄﻮر ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻔﻠﺴﻔﺎت

وﻏ ذﻟﻚ ﻛﺜ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﴐات وﻣﻘﺎﺑﻼت ﻟﺮﻣﻮز ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻓﺎﻟﻘﻨﺎة ﺑﻬﺎ أﻛ ﻣﻦ  700ﻣﺤﺎﴐة ،وﻫﻲ ﺟﻬﺪ ﻃﻮﻳﻞ وﻣﺘﻮاﺿﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺜﻘﺎﰲ وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻧﴩ اﻟﻮﻋﻲ واﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻗﺪر اﳌﺴﺘﻄﺎع ﻟﻠﻤﺘﺤﺪﺛ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﻨﺎة:

https://www.patreon.com/ahmedzayed
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هذه املعلومات استقيتُها من مقابل ٍة مع العامل الرويس الربوفيسور
«سريغي ساڤيلييڤ» رئيس مخترب تط ّور الجهاز العصبي عىل قناة
روسيا اليوم يف سياق برنامج «رحلة يف الذاكرة» تحت عنوان «علم
الدماغ يرشح ظاهرة الدين والتدين»
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عىل بركة علومنا املعارصة نبدأ التع ّرف عىل أرسار تركيبة الدماغ وعالقته بالدين والعبقرية والتم ّيز واإلبداع والكسل
والشعور بالسعادة.

نبذة عن سريغي ساڤيلييڤ Серге́й Саве́льев
رئيس مخترب تط ّور الجهاز العصبي يف معهد أبحاث تكوين
اإلنسان يف أكادميية العلوم الروسية .قام بالكثري من األبحاث
املتعلقة بتطور الدماغ البرشي عىل مدى أكرث من ثالثني عا ًما،
كتب يف هذا املجال وهو صاحب أول ٍ
أطلس
وألّف أكرث من عرشة ٍ
مجس ٍم بالعامل ٍ
خاص بدماغ اإلنسان ،وقد ُمنح جائزة األكادميية
ّ
الروسية للعلوم الطبية كصاحب أفضل عملٍ
علمي يف مجال
ٍ
الترشيح الطوبوغرايف وأصول العمل الجراحي .وقد طرح منذ
ٍ
سنوات فكرة االصطفاء (الفرز) الدماغي  ،cerebral sortingوهو
أسلوب لتحليل قدرات اإلنسان العقلية الفردية وفق تكوينات
ٌ
الدماغ وذلك باالعتامد عىل جها ٍز للتصوير الطبقي املقطعي
عايل الدقة.

25%

9%
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ألفت النظر ألم ٍر يف غاية األهمية ألن أمو ًرا كثري ًة
ُ
سيأيت رشحها يف أجزاء الحق ٍة ترتكز عليها ،أَال وهي
أن معدل وزن الدماغ هو  1٫3كيلوغرا ًما ،ويُشكّل
ذلك بني  1إىل  50من الوزن الكيل للجسم ،ويستهلك
طاق ًة بالحاالت الطبيعية (حياة التكاثر والكسل
والنوم واملتع األخرى) ما يوازي  9%من الطاقة التي
يستهلكها كامل الجسم ،أما يف حاالت التفكري فتصبح
تلك النسبة ربع الطاقة الكلية للجسم أي ،25%
ٌ
هائل للطاقة.
استهالك ٌ
وهذا
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سنأخذ يف هذا الجزء األول سؤالني فقط هام:

وحجم وقدر ًة عىل اإلبداع؟
 -1هل أ ّن أدمغة البرش متساوي ٌة وزنًا
ً
ذكرنا أن معدل وزن دماغ اإلنسان هو  1٫3كيلوغرا ًما ،لكن قد يصل الوزن عند البعض إىل أكرث من كيلوغرامني .لقد
درس العلامء حجم الدماغ عند بعض مشاهري العباقرة عىل سبيل املثال ،دماغ العامل سيمون الپالس Pierre-Simon,
ٍ
أشخاص عىل رأس قامئة األدمغة الكبرية بوزن كيلوغرامني
اب معروفني يف تلك الحقبة ،وكان ثالثة
 Laplaceوشعراء وكُتّ ٍ
تقريبًا( )1وهم:
 -1الشاعر اإلنجليزي جورج بايرون .George Byron
 -2القائد العسكري اإلنجليزي أوليڤر كرومويل .Oliver Cromwell
 -3الكاتب الرويس تورغينيڤ الذي أكرث بقليل من كيلوغرامني(.)2
حجم وازدادت تالفيفه ،كان صاحبه أكرث
لذا ساد لفرت ٍة طويل ٍة أنه كلام كان الدماغ أكرب ً
موهب ًة وعبقري ًة.
ففي القرن العرشين ركّز العلامء عىل دراسة أسباب العبقرية واملوهبة ،واتضح أن هذا
السبب ال يكمن يف كتلة الدماغ البرشي وال بعدد تالفيفه ،فقد وجدوا سببًا آخر متا ًما،
فهناك مراك ُز يف الدماغ ِسعتُها هي التي ت ُحدد القابلية عىل اإلبداع.
وال نعني بذلك الدور الذي يلعبه هذا املركز أو ذاك ،بل األبعاد
الخطية الطوالنية لهذه املراكز ،فعندما وجد عامل الجملة
حل
العصبية الرويس «إيڤان فيليمونوڤ» ًّ Филимонов
لتلك املعضلة اعتُ َرب ما توصل إليه أحد أكرب أحداث القرن العرشين يف مجال علم الدماغ
ألنه ّبي ألول مر ٍة بأن هذه أو تلك من مناطق الدماغ الواضحة الحدود عند ٍ
شخص ما
شخص آخر وتلك تُعترب خصائص فردي ًة لكل ٍ
تختلف عنها عند ٍ
شخص كالبصمة.
رس ٌم يوضح ما حدث لرأس
كرومويل بعد قتله

فيليمونوڤ

يف أواسط العقد الثالث من القرن العرشين أرادت الحكومة السوڤيتية أن تصل دراسة
العبقرية إىل مراحلها النهائية بإيجاد األسس البنيوية لتنشئة املوهبة والنبوغ ،وكانت
بداية تلك الفكرة أن السلطة السوڤيتية أرادت دراسة أدمغة عباقر ٍة معروفني وكانوا
يأملون التوصل لذلك خالل مثانني عا ًما قادمة.

 -1أثقل دما ٍغ تم تسجيله عام  1997بوزن  2٫3كيلوغرا ًما ،بحسب موسوعة غينيس لألرقام القياسية.
2- Alla A. Vein, Marion L. C. Maat-Schieman, Famous Russian brains: historical attempts to understand intelligence, Brain, Volume 131, Issue 2,
February 2008, Pages 583–590.
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فبعد وفاة لينني عام  1924احتُ ِفظ بدماغه وتم تأسيس
مخت ٍرب ٍ
خاص إلجراء األبحاث عليه ،ويف عام  1928أُ ِّسس
معهد أبحاث الدماغ القائم بروسيا إىل اليوم ،فكان له الفضل
فيام توصلوا له اليوم ،حيث بدأت منذ ذلك الحني أبحاث
دراسة العبقرية تتط ّور ،وأخذ العلامء يف البحث عن أسباب
املوهبة ،وبنا ًء عىل أوامر الحكومة السوڤيتية كان يُحتَفَظ
عبقري ّ
يتوف إلجراء األبحاث عليه ،كذلك جرى
بدماغ كل
ٍّ
مامثل يف أملانيا النازيّة.
أم ٌر ٌ

جثة لينني املحنطة

وبقيت نتائج األبحاث عن دماغ لينني رسيّ ًة مل تُعلَن ،حتى ثالثينيات القرن العرشين حيث
ْ
ظهرت مقال ٌة صغري ٌة جاء فيها (أن العامل األملاين «أوسكار فوغت»  Oskar Vogtالذي
وتبي فيام بعد أن عنده حقولً انتقالي ًة
استُدعي لهذا الغرض وجد عند لينني خاليا العبقرية)ّ ،
حدودي ًة كبريةً ،لهذا كان صار ًما وطمو ًحا ،ولذا كان مثال ًيا للعمل السيايس الذي اختاره
ألسباب
لحياته ،وميكن القول أنَّ ُه كان عبقريًا يف مسائل الهيمنة من الناحية الوظيفية ،أي
ٍ
أيضا أن الخاليا العمالقة التي كان يعتقدها «فوغت» هي من
وتبي فيام بعد ً
بيولوجيةّ ،
ِسامت انفصام الشخصية وال عالقة لها بالعبقرية عىل اإلطالق ،وهذه مل يتوصل لها «أوسكار
فوغت» بل حلّها فيام بعد العامل الرويس
«إيڤان ڤيليمونوڤ» وكوكبة علام ٍء آخرين
كونونوڤا
من بينهم «إليزاڤيتا كونونوڤا» Елизавета
 Кононоваالتي كان يبدو أنها اكتشفت يف الحقل السادس واألربعني
(وهو من الحقول الجبهية) يف دماغ الشاعر الرويس «ڤالدميري ماياكوڤسيك»
حقل فرع ًيا ذاع صيته ْأس َمته  ،47xوالذي مل يُ َ
عث عليه
ً Маяко́вский
ٍ
ٍ
األشخاص املختلفني قد
شخص آخر حتى اآلن .وبيّنت أن بني
عند أي
ٍ
يكون هناك ٌ
أشخاص
نوعي ال كَ ّمي ،وهذا يعني أن بني
فرق
ٌّ
جوهري ٌّ
أقرباء قادرين عىل إنجاب أطفا ٍل مثة ٌ
فرق من حيث الدماغ أعىل من
الفرق عىل مستوى النوع ،لهذا السبب هناك الكثري من االختالفات حتى
يف األعىل :دماغ رجل عادي عمره 28
يف األسفل :دماغ ماياكوڤسيك يف سن  ،34بحسب كونونوڤا عىل مستوى األرسة الواحدة.
يقول الربوفيسور «سريغي ساڤيلييڤ» :إن التباين يف حجم الحقول عند العبقري عن اإلنسان العادي هي كام أن األول
يركب سيارة المبورغيني واآلخر يركب سيار ًة عادي ًة ،أما لينني فرمبا كان يركب عربة جر ،فقد كان يف تاريخ الشعوب
الكثريون مثله ومنهم نابليون نفسه ،فهؤالء نجد عندهم تط ّو ًرا يف أسس السلوك البيولوجي تؤهلهم للهيمنة.
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 -2ما سبب تطور دماغ اإلنسان دون بقية الحيوانات الثديية؟ ومن صاحب الفضل يف
التط ّور ،ال َذكَر أم األنثى؟
هذا السؤال يدور دامئًا بني العلم والدين:
بجواب للسؤال التايل:
يُشكك الدين بحقيقة التطور ونحن نطالب
ٍ
خلقًا مبد ًعا بخالف بقية الحيوانات؟
وأصبح ّ
ملاذا برز اإلنسان تحدي ًدا من بني سائر الحيوانات الثدية
َ
الجواب :بأن اليشء الذي م َّيزنا عن سائر الحيوانات
ال ُعليا القريبة ِم ّنا ،هو أن األجزاء األمامية لدماغنا قد
تط َّورت بشكلٍ ُمختلف ،وتلك املناطق األمامية رضوري ٌة
ليست من أجل التفكري فحسب ،بل األهم هو متييز ما
فيه الخري للفرد والجامعة ،وبالتايل القدرة عىل العيش
يف املجتمع ،وعىل وجه التحديد القدرة عىل مشاطرة
الغذاء مع غري األقرباء.
رصا؟ فهذا يعود لفرتة الحمل والرعاية الطويلة ألطفال اإلنسان
أما ملاذا تطورت تلك املناطق األمامية عند األنسان ح ً
وهي التسعة أشه ٍر التي تليها والدة طفلٍ عاج ٍز عن عمل أي يش ٍء لنفسه ،ولن تتشكَّل ال ُبنى الرئيسية بدماغه إلّ ببلوغه
سن السابعة ،أما مأل الدماغ النامي بالخاليا فيستمر حتى سن العرشين ،وتجري بعض عمليات التاميز يف تراكيب الدماغ
طويل ج ًدا ،وينبغي لفرت ٍة طويل ٍة إطعام الطفل وتوفري ُسبل العيش والحامية له ،وكانت
إىل سن الثالثني ،أي أن هذا من ٌو ٌ
هذه املهمة منوط ًة باملرأة فقط ومن ميزات دماغها الذي تط ّور عىل هذا األساس ،لكن تبادل الجينات الذي يجري
من خالل العملية الجنسية وخالل عمليات اإلخصاب ،و َرثَ
الذكور خصائص دماغ املرأة (أي قدرتها عىل تقاسم الطعام
مع األطفال كام أسلفنا) ،وم ّرت هذه الخصائص بانتقا ٍء
صارم عىل امتداد املاليني من سنوات التط ّور ،ونتيج ًة لذلك
ٍ
أصبحت األجزاء األمامية للدماغ  -التي تتحكّم بسلوكنا
أساسا  -بأن يبدأ اإلنسان بات ّباع منط حيا ٍة اجتامعي ٍة وأن
ً
يتقاسم طعامه ليس مع أطفاله فقط بل مع الغرباء ،وحاملا
حصل ذلك أخذ ذلك النوع من البرش البدايئ يف البقاء عىل
ٍ
بعضا دون
سا
وجامعات تُساعد بعضها ً
قيد الحياة ليك ّون أُ َ ً
سبب يف غاية األهمية لالصطفاء
أن يكونوا ذوو قرابة ،وهذا ٌ
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ٍ
كنت تعيش مع ٍ
ظروف كانت ،وظروف الحياة داخل مثل تلك
أناس مثلك فستبقى ح ًيا تحت أيّة
والتط ّور ،فإن َ
مناطق يف األجزاء األمامية
التج ّمعات هي القدرة عىل تكوين عالقات الصداقة ومشاركة الجميع الطعام .وبذا نشأت
ُ
لدماغه كانت مسؤول ًة عن القدرة عىل التعايش وتقاسم الطعام بني الجامعة وضبط سلوك العيش املشرتك.
قلنا إن الرجال حصلوا عىل الجينات املتط ّورة ملناطق الدماغ األمامية من النساء كهدي ٍة مجانية ،لكن الرجال انتفعوا
منها ألغر ٍ
اض أخرى متا ًما تخص الهيمنة (وتلك الهيمنة دافعها غريزي) ،فأخذوا يخرتعون اآلالت والعجالت والبارود
كنظام للتنشئة االجتامعية
ومواد التقدم التقني مبا فيها األسلحة الحديثة حال ًيا ،أي أن األجزاء األمامية نشأت يف البداية
ٍ
وطبيعي فإن عبقرية أفرا ٍد معينني ترتبط ،ضمن عوامل
للمجاميع البرشية ثم تحولت اىل أدا ٍة للعمل الفكري واالبتكار،
ٌ
عم عند غريهم.
أخرى ،بحجم تلك املناطق وتَ يزها ّ
لننتقل إىل مجموعة أخرى من األسئلة.
أساس يف مراحل تطور الدماغ البرشي؟
 -1هل لوجود الج ّنة يف خيال البرش ٌ
 -2يف أي مرحل ٍة من تاريخ تطور الدماغ ظهرت عند اإلنسان العاقل فكرة اإلميان بالخوارق واملعجزات ،وما الذي شكّل
يف املايض ما نسميه بالديانات؟
 -3ملاذا يتمسك املؤمن بإميانه الديني رغم أنه ورثه وغالبًا ال يعرف عنه إلّ القليل! ما هو تعليل ذلك باالستناد لألفعال
الحيوية للدماغ؟
سبب يتعلّق باختالف أدمغتهم؟
 -4ما سبب وجود الزنادقة وامللحدين يف كل العصور ويف كل الديانات ،وهل هناك ٌ
قسم الدماغ (تب ًعا لتأثريه يف اختياراتنا وسلوكنا) إىل قسمني:
ميكن أن نُ ِّ
 -1القسم الحويف (النطاقي)
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺤﻮﰲ )اﻟﻨﻄﺎﻗﻲ(
Limbic System
 Limbic systemوالذي يشكّل حوايل
اﻟﻐﺪة اﻟﺼﻨﻮﺑﺮﻳﺔ Pineal gland
ﻗﺒﻮ اﻟﺪﻣﺎغ Fornix
 %10من الدماغ وهو املسؤول عن
السلوك الغريزي.
ﻣﻜﻮﻧﺎت اﳌﺦ
 -2القرشة الدماغية Cerebral cortex
Cerebrum
اﻟﻘﴩة اﻟﺤﺰاﻣﻴﺔ
صاحبة التالفيف التي نراها يف صور
Cingulate gyrus
الدماغ ،وهي املسؤولة عن التفكري اﻟﺘﻠﻔﻴﻒ اﳌﺠﺎور ﻟﻠ ُﺤﺼ�
Parahippocampal gyrus
اﻟ ٌﺤﺼ�
واملفاضلة يف االختيار وبالتايل رصاعها مع
َ
Hippocampus
الجزء الحويف يشكّل سلوك الفرد.

اﻟﺠﺴﻢ اﻟﺜﻔﻨﻲ Corpus callosum

اﻟﻠﻮزة اﻟﺪﻣﺎﻏﻴﺔ Corpus Amygdaloideum
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ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺪﻣﺎغ اﻟﺒﻴﻨﻲ
Diencephalong
اﻟﻨﻮى اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎد
Anterior group of
thalamic nuclei
ﺗﺤﺖ اﳌﻬﺎد
Hypothalamus
اﻟﺠﺴﻢ اﻟﺤﻠﻤﻲ
Mamillary body
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ذكرنا سابقًا أن نسبة وزن الدماغ إىل الوزن الكيل للجسم هي واح ٌد إىل خمسني ،وهذا الجزء الصغري يستهلك يف حالة
االسرتخاء والراحة والسعادة ما يعادل  %9من كمية الطاقة التي يستهلكها كامل الجسم ،أ ّما يف حالة التفكري فتكون
نسبة الطاقة التي يستهلكها هي  %25من مجمل الطاقة الالزمة الستهالك كامل الجسم وهذه نسب ٌة كبري ٌة ج ًدا.
فائض من الغذاء فإن دماغه ُمه َّيأٌ عىل نح ٍو ال يدفعه للعمل بل للكسل ،إذ أن ربع طاقة جسدنا
فإذا كان لدى اإلنسان ٌ
ٌ
هائل و ُمج ِه ٌد فام من عض ٍو ميكنه تح ّمل ذلك مد ًة طويل ًة ،لهذا
استهالك ٌ
تذهب للطاقة التي يرصفها الدماغ وهذا
عم يستهلكه الريايض املحرتف .ولكن ما أن يكف اإلنسان عن املجهود العقيل ويبدأ
يستهلك دماغ العالِم ما ال يقل ّ
حياة التكاثر والكسل والنوم واملُتَع فسيصبح استهالك الدماغ للطاقة ما يعادل  %9مام يستهلكه مجمل الجسم.
جواب السؤال األول:

أساس يف مراحل تطور الدماغ البرشي؟
هل لوجود الج ّنة يف خيال البرش ٌ

م ّرت حياة اإلنسان العاقل بفرت ٍة زمني ٍة طويل ٍة ج ًدا
ُعرِفت مبرحلة الج ّنة وكان هذا قبل بضعة ماليني
من السنني عندما كان أسالف البرش يعيشون يف
ٍ
ظروف فردوسي ٍة مثالية ،جرى هذا عىل
أفريقيا يف
بقع ٍة من األرض هي اآلن جز ٌء من الصومال وغينيا
ومنطقة بحرية توركانا ،ففي تلك األماكن تك ّون
ٌ
أسامك سهلة االصطياد والتي اجتذبت
برش املراحل التالية ،وكانت توجد بتلك األماكن مسطّحاتٌ مائي ٌة ضحل ٌة فيها
أيضا مصد ٌر للغذاء ،إضاف ًة للمناخ املالئم الرطب الذي يضمن محصولً جي ًدا من الفواكه ،فكان
بدورها الطيور التي هي ً
فعل.
ذلك املكان فردوسيًا ً
لذلك مل ميارس أسالفنا عىل مدى ماليني السنني
أي عملٍ سوى األكل والرشب والتكاثر ،وهذا
أساس وجود مفهوم الجنة يف بداية الخلق،
ثم الطرد منها عند جميع األديان .فعىل هذه
الصورة نجد الجنة عند جميع الديانات ،فقبل
أربعة ماليني ونصف املليون سن ٍة كانت أسنان
البرش يف تلك املنطقة تشبه تركيب أسناننا
أنياب -ويعانون من نخر األسنان كام
وكانوا بال ٍ
نعاين اليوم -ألن طعامهم كان ل ّي ًنا ال يحتاج
أنيابًا لتمزيقه.
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جواب السؤال الثاين:

يف أي مرحل ٍة من تاريخ تطور الدماغ ظهرت عند اإلنسان العاقل فكرة اإلميان بالخوارق
واملعجزات ،وما الذي شكّل باملايض ما نسميه بالديانات؟

تغي يف بيولوجيا السلوك عند أسالفنا بسبب وجود وفر ٍة من الطعام فذلك جعل تفكريهم ال يقترص عىل التكاثر،
حصل ّ ٌ
بل برتتيب منظومتهم التي يعيشون فيها ،فصاروا يتط ّورون كمنظوم ٍة اجتامعي ٍه ال كمحض نتا ٍج للتطور البيولوجي فقط.
بعضا بحسب مؤرش ٍ
ات ماِ ،من شأنها تعزيز
وبدأت عملية االصطفاء الداخيل وذلك بقيام أفراد الجامعة باختيار بعضهم ً
قدرتهم عىل البقاء ،فانتقلت العالقات االجتامعية ملوقع الصدارة ،وهنا برزت مسألة الهيمنة والسيادة داخل الجامعة،
وكانت السيادة لألقوى والذي يستأثر بخرية اإلناث ،وفيام بعد أصبحت الهيمنة لِ َمن يبتَ ِدع منظوم ًة للتعايش بحيث
يؤمن بها ويتق ّبلها الباقون جمي ًعا.
وهكذا نشأت عند أسالفنا الطقوس وأفانني السحر التي أ ّدت
كنظام مهيمنٍ يَ ِ
نسب لنفسه قدر ٍ
ات خارق ًة وهبتها
لظهور الدين
ٍ
له األرواح أو اآللهة أو ما شابه ذلك.
أي أن الدين كان أدا ًة للتطور االجتامعي ،أو التطور االجتامعي
البيولوجي املرافق للظهور التدريجي للمجتمع باملفهوم الحديث،
وكان ظهور الدين تاريخ ًيا بعد تطور القرشة املخية بالدماغ.
جواب السؤال الثالث:

ملاذا يتمسك املؤمن بإميانه الديني رغم أنه ورثه وغال ًبا ال يعرف عنه ّإل القليل! ما هو
تعليل ذلك باالستناد لألفعال الحيوية للدماغ؟
يف سياق التطور تكونت آلية حامية الدماغ من فرط الطاقة الزائدة عليه ،وباملقابل فإن الكسل يلقى الدعم بالجسم
بواسطة آلي ٍة خاص ٍة ميكن أن نصطلح عىل تسميتها (باملخدرات الداخلية) حيث تُط َرح موا ٌد ذاتية املنشأ قوية التأثري
توجد داخل الدماغ ،أي ،موا ٌد مخدر ٌة (إندروفينية) وأوكسيتوسينية.

وبالتايل يحصل ما ييل:
كلام قلّل اإلنسان التفكري بدماغه ازداد فرز املواد املخدرة الذاتية ،وبهذا القياس فإن جميع املؤمنني الذين يؤمنون
مبسل ٍ
ّامت ما ،دون عناء البحث والنقد العقيل ميكن تصنيفهم كمدمنني عىل املخدرات الداخلية التي ينتجها الدماغ ذاته،
يك ال يُجهِد ذاته ،بل يكتفي بتنفيذ مجموع ٍة من القواعد والرشوط.
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وكلام زادت تلك القواعد والرشوط اإلميانية والعمليات البسيطة التي ينفذها اإلنسان كلام قل إجهاد دماغه وقل
استهالك دماغه للطاقة وازدادت كمية املخدرات الذاتية املنشأ.
هناك ٌ
مقال لعلامء أسبانٍ بعنوان (الدين والدماغ) جاء فيه« :إن الدين ظهر عندما بلغ تطور الدماغ مرحلة التفكري
املج ّرد عند البرش ،وعندما مل يعد البرش يشاهدون اليشء املعبود برصيًا يك يخضعوا له ،أي عندما صاروا يخضعون
للذات الغائبة املُتَخ َّيلة مع التزامهم نظام القواعد والطقوس التي بأدائهم لها (حتى املنطوية عىل تعذيب الجسد)،
كانوا يربهنون عىل انتامئهم ووالئهم لهذه املجموعة االجتامعية أو تلك ،وهذا هو عنرص التنشئة االجتامعية وظهور
أوىل املجتمعات اإلنسانية».
عرفنا يف سياق حديثنا أنه كلام زاد اإلميان نقص استهالك الدماغ للطاقة وعىل هذا
ميكن بناء كلام يخطر عىل البال ،وإليكم ٌ
مثال عىل ما ذكرته :فال ِق َردة يف إحدى
قش قبل األكل ،بينام
عمل ٌ
الجزر بدأت تغسل املوز ،وهو ٌ
نافل ال معنى له ،فاملوز يُ ّ
وغسل املوز هذا ميكن اعتباره الجنني
ُ
بعضا،
تلك ال ِق َردة كانت جامع ًة تقلّد بعضها ً
للطقس الديني الدال عىل وحدة تلك الجامعة.
وميكن إيجاد العديد من تلك األمثلة ،أي أ ّن التفكري التجريدي هو أحد أساليب
التفسري العكيس لألحداث التي تجري بفضل خاصية فسيولوجية الدماغ عند سعيه
لتوفري الطاقة .فاملسألة ليست بالقدرة عىل التفكري التجريدي ،بل باآللية الفيزيائية
والفسيولوجية.
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والعلامء األسبان ق ّدموا تفس ًريا مفاده (أن تطور
املعتقدات اإلميانية كان يسري مع الفن ي ًدا ب َيد.
فلصنع أو رسم شخصي ٍة طوطمي ٍة ما ،سيستلزم
فمثل
بذل الكثري من الجهود لتنشيط املخيلةً ،
الرسوم يف كاتدرائية القديس بطرس هي جه ٌد
إبداعي عظي ٌم وجبار ،وكذلك فن الخط
يل
عق ٌ
ٌّ
يف املساجد اإلسالمية ،وهذا يقودنا إىل أن
ٌ
مشرتك بني اإلميان باليشء
عامل
التفكري املج ّرد ٌ
فضل عن ذلك ميكن خلق
الغائب وتص ّورهً ،
بصي ٍة ملا هو غري ماثلٍ أمامك ،أي أ ّن
صور ٍة َ
الدين والفن ظَ َهرا م ًعا عند تط ّور الدماغ.
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جواب السؤال الرابع:

سبب
ما سبب وجود الزنادقة وامللحدين يف كل العصور ويف كل الديانات ،وهل هناك ٌ
يتعلّق باختالف أدمغتهم؟

مثة نقطتان هامتان فيام يتعلق بالدماغ يجب فهمهام :تتلخص األوىل بأن املشكلة األساسية ألي دينٍ هي التفاوت الكبري
أيضا .فالدماغ البرشي إذا كان متفاوت ًا ج ًدا من الناحية الرتكيبية فهذا
عند البرش يف تركيبة الدماغ كام أنّ ُه ُمتباي ٌن بالحجم ً
رش عىل وجود ٍ
أشخاص يتمتعون مبواهب
ديني مثة
ٌ
أناس غري قادرين عىل تق ّبل دين ،وهذا يعني أن يف أي مجتمعٍ ٍ
مؤ ٌ
خاص ٍة قادرين عىل تقييم هذا التوجه الديني أو ذاك ،لذا نجد املنظومة الدينية تُحارص املوهوبني واملبدعني ألنهم
ينتهكون قداستها وكهنوتها ،ومحارصة هؤالء هي املهمة األوىل عند أي ديانة.
فهي تفكّر يف أنه بظهور هؤالء املشككني تبدأ ال ِف َت ،أ ّما فيام يخص الفن فقد استاملَت الكنيسة أمثال هؤالء ملساعدتها
يف النشاط اإلبداعي كتزيني الكنائس والكاتدرائيات ،فكانوا يُنفقون عىل هؤالء الفنانني ويوفرون كلام يلزم لعملهم
اإلبداعي ،ومن املعروف أن معظم العلامء والفالسفة واملبدعني اتُّهِموا بالزندقة إذ ال يُ َس َمح لهم بالخروج عن اإلطار
الذي يحدده الدين.
نتحول اآلن إىل الحديث عن عامل التميّز يف دماغ العبقري ونُجيب عن سؤا ٍل يتعلّق بإمكانية صناعة العبقرية من
عدمها.
عرفنا فيام سبق الكثري عن خصائص الدماغ البرشي وسبب تطوره دون أدمغة الحيوانات الثديية األخرى ،وعرفنا سبب
ميل اإلنسان للرتاخي والكسل وتقبّل الدين وسبب وجود الج ّنة يف الديانات ،وسبب وجود الزنادقة وامللحدين يف كل
العصور وأ ّن سبب اختالفهم عن القطيع هو متتّع أدمغتهم مبواهب خاص ٍة جعلتهم قادرين عىل تقييم هذا التوجه
فطري وال ميكن
الديني أو ذاك ،وتلك املواهب أتت بسبب الفرق بني حجوم الحقول الوظيفية بالدماغ وهذا األمر
ٌّ
تغيريه.
عندما أراد السوفييت دحض النظرية النازية
العنرصية للعرق األملاين ،كان عليهم إثبات أن
أدمغة البرش متساوي ٌة متا ًما ،لذا كلّفوا العامل اﻟﻔﺺ اﻟﺠﺪاري
الرويس إيفان فيليمونيف فاختار خمسة عرش
ٍ
دماغًا من أعراقٍ
وقوميات مختلفة (منهم
روس ،وترت ،ويهود ،وصينيني و ،)....ثم درس
بدقّ ٍة املنطقة القفوية القذالية Occipital
 ،cortexأي املنطقة البرصية التي تقع مؤخر اﻟﻔﺺ اﻟﻘﺬاﱄ
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الدماغ وفيها توجد بُني ٌة ت ُسمى القرشة املخططة  ،Visual cortexوهي قطع ٌة واضحة املعامل والحدود ،فاتضح له أن
تأسييس يف علم األعصاب
مفهوم
تلك الحدود تتاميز بش ّد ٍة بغض النظر عن العرق واالنتامء اإلثني ،فتمت صياغة أشمل
ٍ
ٍّ
البيولوجي وهو (إ ّن التباين الفردي يطغي عىل التباين ال ِعرقي) ،فتوجد مميزاتٌ معين ٌة للعرق أو لجامع ٍة إثني ٍة كبرية،
صيني هو أكرب من أي أملا ٍّين أو أوريب ،ويف سياق بح ِث ِه ُحلَّت ثالث مسائل:
ً
فمثل مدى النظر ألي ٍّ
أول :التباين الفردي يطغى عىل التح ّول العرقي.
ً
ثان ًيا :التباين الفردي ال يرتبط بحجم الدماغ.
ثالثًا :متت صياغة منه ٍج لبحث أجزاء الدماغ األخرى.
وهذا يعني أن بني األشخاص األقرباء القادرين عىل إنجاب أطفا ٍل مثة ٌ
فرق من حيث الدماغ أعىل من الفرق عىل مستوى
النوع ،ولهذا السبب هناك الكثري من االختالفات حتى عىل مستوى األرسة الواحدة.
بقي أن نعرف إجابة تلك األسئلة:
السؤال األول:
هل أ ّن تق ّبل التفسريات العلمية للظواهر من ِقبل الناس وابتعادهم عن قبول األساطري الدينية يجعل منهم الدينيني أو
غري مؤمنني؟
السؤال الثاين:
فس العلامء رس العبقرية؟
مباذا يختلف دماغ العبقري عن دماغ غريه وكيف ّ
السؤال الثالث:
ما سبب ميلنا للكسل والبحث عن الراحة واملتعة وعزوفنا عن البحث يف مدى صحة موروثاتنا؟
السؤال الرابع:
ملاذا أصبح األوربيون (كام هم عليه اآلن) براغامتيني ووصوليني بعواطف باردة؟
السؤال الخامس:
أمل يف صناعة جهاز االصطفاء الدماغي الذي يحدد العبقرية منذ الطفولة ،وما معوقات ذلك؟
هل حقًا هناك ٌ

جواب السؤال األول:

من وجهة نظ ٍر تاريخي ٍة وسوسيولوجية (اجتامعية) فإنه بتطور البرشية تجري عملية ال َعقلَنة يف املجتمعات األكرث
رضا ،أي أن اإلنسانية تتط ّور من أولوية األسطورة ،ثم الدين ثم الدولة .فالعقلنة تبتعد عن امليثولوجيا واألساطري
تح ً
الدينية بتطور العلوم فتتّخذ مواقف أكرث عقالني ًة ومقبولي ًة يف تفسري ظواهر العامل املحيط ،فتطور العلوم ف ّند الكثري
من األساطري الدينية.
إن تق ّبل التفسريات العلمية للظواهر من ِقبل الناس وابتعادهم عن قبول األساطري الدينية ال يعني أنهم أصبحوا
أيضا.
ملحدين أو غري مؤمنني ،فهذا غري صحي ٍح يف واقع حالهم وهم يؤمنون ً
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فعل عن الدين لكنهم ابتكروا عقيد ًة جديد ًة ألنفسهم ،ويف حالتنا هذه اإلميان بالجينوم
إن الكثري من الناس ابتعدوا ً
صل اليوم هو اآليفون واآليباد حيث يؤدي
البرشي ،أي أن األساطري القدمية تحل محلها أساطري أكرث حداث ًة ،فأحدث ُم ًّ
أيضا ،وهؤالء
بسطون وعيهم إىل مستوى الكومبيوتر املحمول يدويًا وهذا تديّ ٌن كب ٌري ً
الناس فرائضهم من خاللهام ،فهم يُ ّ
معبد ٍ
قليل فلن تجد يف حفل افتتاح ٍ
جديد حش ًدا من املؤمنني يبيتون عند الباب
تعص ًبا ،فلو رجعت بذاكرتك ً
الناس أكرث ّ
يف الخيام ويتدافعون ليك يكونوا أول من يرى هذا االفتتاح ويشاركون فيه ،أما عندما يُط َرح يف األسواق جهاز آيباد ٍ
جديد
أيام عند باب املتجر ليشرتوا بثمنٍ ٍ
باهض ِقط ًعا من املنتج الجديد،
فإن حشود املؤمنني به واملتعصبني له سيبيتون ثالثة ٍ
هم في َم
هذا دي ٌن ً
أيضا يستحوذ عىل قلوب عد ٍد كبريٍ من الناس ،وهذا ال يختلف يف يش ٍء عن الوعي الديني وليس ُم ً
يكمن جوهره ،يف تالوة الصلوات من الكتاب املق ّدس أو التوراة أو من القرآن.
لقد أنفق األمريكيون ثالثني مليار دوالر لدراسة الجينات البرشية« ،البيولوجيا الجزيئية» أو مرشوع الجينوم البرشي ،وقال
جورج بوش األب إن اكتشافات املرشوع ستُساعد عىل معالجة جميع األمراض ألنه تم الكشف عن جوهر جينات اإلنسان.
لكن من حقنا أن نسأل :ما هي النتيجة وما هي األمراض التي
شُ فينا منها!!؟ وأين األدوية الفريدة من نوعها فقد مرت حوايل
ثالثون سن ًة عىل املرشوع األمرييك فأين هذا كلّه!!؟
ٍ
شخص هو
طب ًعا ال يوجد أي يش ٍء ألنه ببساط ٍة جينوم كل
ٍ
ٍ
واحد ال تتكرر حتى يف
شخص
فري ٌد من نوعه ومؤرشات
أقربائه لهذا كانت جدوى دراسات مرشوعهم صفر ،ومع ذلك
مل يغلقوا املرشوع ألنه يأيت بأربا ٍح كبرية.

جواب السؤال الثاين:

ملعرفة ما ُييّز دماغ العبقري عن دماغ غريه علينا معرفة قرشة الدماغ لدى اإلنسان ،فهي
تحتوي يف املتوسط عىل أحد عرش مليار خلي ٍة عصبية ،وخاصية الفرد ترتبط بكيفية توزيع
هذه الخاليا بني الحقول الوظيفية والحقول الفرعية ،وعدد ال ُبنى يف الدماغ يبلغ حوايل ثالمثئة
بُني ٍة مبا فيها القرشية ،وأن احتامل وجود شخصني ُمتامثِل َْي عىل هذا الكوكب يعادل صف ًرا
عمليًا .فهو ك ٌم غري متنا ٍه من االحتامالت ،لذلك كان البرش متف ّردون عىل النحو املعروف،
الرسامون والق ّناصون والص ّيادون و ُرماة
ومع ذلك هناك ضواب ٌط عامة ،فعىل سبيل املثالّ :
القوس املاهرون يجب أن يتمتّعوا بحقو ٍل برصي ٍة هائل ٍة ت ُتيح لهم تنسيق وتصوير الحركة،
رسا ًما مهام ق ّدمنا له.
وإذا كانت هذه الحقول صغري ًة فلن يصبح ال ص ّيا ًدا وال ّ
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وكام أسلفنا قبل قليلٍ فإن الفرق بني قابليات البرش يكمن يف حجوم الحقول الوظيفية التي تنقسم بدورها لحقو ٍل
فرعية ،والحقول الوظيفية تلك قد تختلف بحجمها عند إنسانٍ آخر حتى بخمسة أضعاف ،أما الحقول الفرعية فتختلف
فطري وال ميكن تغيريه.
إىل حد أربعني ضعفًا ،وهنا يكمن اختالف العباقرة ،وهذا كله
ٌّ

جواب السؤال الثالث:

نظام يف دماغنا يُش ِّجع عىل التكاثر واألكل والكسل (أي يش ّجع الهيمنة بواسطة الكسل) فإن هذه األدوات
إذا كان وجود ٍ
ستغذّي هذه الغرائز بشكلٍ جيد.

فإذا كنا ال نعمل سوى التمدد عىل ٍ
بساط جيّ ٍد واألكل وتصفّح اإلنرتنت فإن الدماغ يستهلك تسعة باملئة فقط من طاقة
الجسم ،ويف هذه الحالة يشعر دماغ اإلنسان مبشاعر رائعة ،وإذا انتهت تلك الحالة البهيجة واختفى املال وانتهى معه
ٍ
بنشاط أعىل وسيستهلك  %25من طاقة
مجال االسرتخاء يبدأ اإلنسان بالتفكري بالحصول عىل املال ،وهنا سيعمل الدماغ
ٌ
استهالك عا ٍل ُمج ِه ٌد للدماغ ومن الصعب تص ّور بقاء اإلنسان عىل هكذا حال ٍة فرت ًة طويل ًة من الزمن،
الجسم كلها ،وهذا
إذ يتح ّمل اإلنسان أسبوعني أو ثالثة ثم يبدأ اإلرهاق العصبي.
وعمل الدماغ النشيط هذا يساعد عىل تطوره ألنه
ُ
يتناقض مع الطبيعة ولهذا مينع جسمنا بشتى الطرق
من العمل النشيط ألنه يكلّفه الكثري ج ًدا من الطاقة،
يتحي فرصة الخداع والرسقة لتوفري
ولهذا ً
أيضا فالدماغ ّ
الطاقة فيفرز ماد ًة يُحفّز نفسه بذاته ،وهي ماد ٌة طبيعي ٌة
(اإلندورفني) شبيه ٌة باملخدرات ،ونحن جمي ًعا مدمنون
عىل مخدر ٍ
ات كهذه ،والدماغ هو الالعب الرئييس فيها،
فالدماغ عندما ال يستهلك طاق ًة عالي ًة فإنه يشعر باملُتعة
تحت تأثري اإلندورفينات ،فعندما يصل استهالك دماغنا
 %9فقط من الطاقة الكلية يبدأ بالشعور بالسعادة
الغامرة ،لذا يحاول الدماغ طيلة حياتنا توفري هذه الطاقة
مقارنة بني مناطق الدماغ التي تُف ّعل عند تعاطي املخدرات (األعىل)،
بحنكة مرص ٍّيف عجوز ،فأسالفنا اجتهدوا من أجل الحصول
وتحت تأثري مادة الدوپامني املتولدة طبيعيًا يف الدماغ (األسفل).
عىل الطعام فقط لوجود ٍ
دائم فيه ،و لهذا احتفظ
نقص ٍ
الدماغ بهذه الذاكرة الجمعية القدمية ،وبالتايل فإن النشاط يتك ّيف بصور ٍة سيئ ٍة بحياة اإلنسان ،بينام تزدهر جميع
النشاطات البسيطة والبيولوجية التي تؤدي لتوفري الطاقة يف عمل الدماغ.
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وهذا ما نجده متا ًما عند األديان فهي تسعى دامئًا وبكل وسيل ٍة لتوفري طاقة الدماغ بتعطيله والحد من نشاطه ،فللمؤمن
شعائر محدد ٌة يقوم بها وال داعي إلجهاد العقل ،وستكون الجنة بأنهار الخمر والعسل والحور العني والولدان املخلدون
بانتظاره ،وبذلك نجد أنفسنا مستمتعني بهذه املادة املخدرة الذاتية فال نرغب يف فحص صحة العقائد املوروثة.
فالدين يلعب عىل األوتار الغرائزية البسيطة فنجده ي ِعد الناس بنفس خريات الدنيا املرتبطة بالغرائز األولية وهي
التمتع بالطعام اللذيذ والجنس.

جواب السؤال الرابع:

يف العصور الوسطى كانت الكنيسة ترسل حمل ًة تأديبي ًة من ستني ألف مقاتلٍ لألقاليم التي ال تلتزم بتعاليمها وال تدفع
اإلتاوة ،ما يقابل (الزكاة والخمس عند املسلمني) ،فكانت تُبيد خصومها وتُبقي البعض عىل قيد الحياة ،ومن املعروف
عم هو عليه داعش اليوم يف الرشق األوسط،
أن حمالت التطهري الديني يف فجر الثقافة األوربية كانت أكرث تشد ًدا بكثريٍ ّ
إذا كانوا يقتلون مثانني باملئة من الناس ال ليشء ،بل ألن بعض تلك
املناطق مل تعد تدفع إتاو ًة للكنيسة الكاثوليكية.
فام محاربة الكنيسة للعجائز املعالِجات للمرىض باألعشاب وحرقهن
أحيا ًء بتهمة تعاطي السحر ّإل وج ٌه لالصطفاء الصناعي بأبهى ُحلة،
لهذا كان البقاء عىل قيد الحياة يف أوروبا تحت ظروف محاكم
ٍ
سلوكيات مع ّين ًة توافق هوى الكنيسة،
التفتيش القاسية يستلزم
ولهذا السبب بالذات أصبح الناس يف أوروبا (كام هم عليه اآلن)
براغامتيني ووصوليني ِصف ًة دون أي مظه ٍر للعواطف.

جواب السؤال الخامس:

يقرتح الربوفيسور «سريغي ساڤيلييڤ» صن ُع
محوري للدماغ دقة الوضوح
جهاز تصوي ٍر
ٍّ
فيه مايكرونًا واح ًدا يف جميع االتجاهات
 ،high-resolution tomographليمكّننا من معرفة
دماغ اإلنسان وهو عىل قيد الحياة ،ويكشف عن
العباقرة يف عمر طفولتهم ،وهذا الجهاز ميكن صنعه
تقن ًيا حال ًيا ،فاألجهزة البرصية املستخدمة ألشعة إكس
متطور ٌة ج ًدا اآلن ،والجهاز املطلوب ال يختلف عنها
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محوري للدماغ عايل الدقة يُربَط بكومبيوتر عايل القدرات ميكنه أن
كث ًريا ،وليس صع ًبا وال مع ّق ًدا ،بل هو جهاز تصوي ٍر
ٍّ
يحلل ويعالج النتائج التي يتم الحصول عليها من جهاز التصوير املحوري ،وحاليًا متتلك مؤسسات التصنيع كل اإلمكانات
واللوازم اإللكرتونية.
وبعد صناعة هذا الجهاز سيمكننا اكتشاف العباقرة ولن نحتاج تنشئة عباقر ٍة بشكلٍ ُمفتَ َعل ،فذوي املواهب والقدرات
موجودون بيننا ،ويكفي أن نعرف النشاط الذي يتناسب مع استعداداتهم وقابلياتهم الفطرية.
فإن تم انتقاء مثل هؤالء األشخاص وتكليفهم بالعمل الذي سيقومون به عىل أفضل نح ٍو يف العامل ،فلن تكون حينها
أية حاج ٍة للحروب واألسلحة ،فالحروب من وجهة نظر العامل الرويس «سريغي ساڤيلييڤ» هي عملي ٌة تطوريه (نشو ٌء
وارتقاء) نشارك فيها دون أن نعيها ،فنحن أداة االصطفاء ومادته.
أمل حقًا يف صناعة جهاز االصطفاء (الفرز) الدماغي الذي يحدد العبقرية منذ الطفولة ،وما معوقات ذلك؟
لكن هل هناك ٌ
للجواب نقول :إ ّن امل ُ ِ
مسكني بزمام السلطة واملال سيكونون ُمستائني كث ًريا من
مثل أُ ِ
خض َعت
وجود هذا الجهاز ،فلنتص ّور أن عائلة (ترامب وبايدن وبوتِن) ً
أدمغتهم للفحص بهذا الجهاز وتم تقييمها علم ًيا وبشكلٍ
موضوعي وأخربوهم
ٍّ
بأنهم غري مؤهلني الستالم مناصب أو إلدارة مؤسسات ،ولنتذكر اإلمرباطور نابليون
عندما جاء عامل األعصاب األملاين «فرانز جوزيف غال» Franz Joseph Gall
بنظريته الخاصة بدراسة خصائص اإلنسان من خالل بُن َية الجمجمة ونتوءاتها
التي اعتقدها العالِم مؤرش ٍ
وزج بالعامل
ات للعبقرية ،فأصاب نابليون ذع ًرا شدي ًدا ّ
«غال» يف السجن حيث خاف نابليون أن تُد َرس جمجمته ويُعلَن أنه ليس
عبقريًا كام كان سائ ًدا ،وال ننىس أن «غال» وقتها مل يُق ّدم سوى افرتاضات ،فام
ترشيحي مدروس!!
لمي
ٍّ
بالك اليوم عندما يتم تقديم خصائص الدماغ بشكلٍ ِع ٍّ
من الطبيعي أن الغالبية من الناس يريدون استخدام هذا النظام ومنهم رجال أعام ٍل هدفهم املزيد من الكسب
ٍ
مجاالت معينة ،لكن السياسيني لن يقبلوا ذلك أب ًدا.
بتوظيف املتميزين يف
ٍ
كل يف مجال
أشخاص يتميزون مبختلف الخصائص الفريدة من نوعها (أي بعبار ٍة أخرى ،عباقرةً) ًّ
وإذا تم اختيار
اختصاصه فسنحل العديد من القضايا وستتخلص البرشية من األمراض والحروب ،وهذا هو املخرج األفضل للبرشية
بعضا.
ّ
وإل فسنواصل إبادة بعضنا ً
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يف املصادر الفكرية
لإللحاد الحديث

الجزء الثالث

إن اختزال العلية إىل الفاعلية efficiency
واختزال القدرة عىل الخلق إىل العلية الفاعلة
 efficient causalityقد أ ّديا إىل مشاكل
إضافي ٍة يف فكرة اإلله ،وطبيعة املشاكل
هذه املرة يف املجال األخالقي .لطاملا كانت
األخالق املعقل األسايس لدفاع الربوبيني
عن موقفهم يف مواجهة الطبعانيني،
حتى إن الربوبية ساوت إىل ٍ
حد كبريٍ
بني محتوى الدين من جهة ،وفعل
إقرار قواعد األخالق من جه ٍة
أخرى.

ترجمة
أسامة البني (الو ّراق)

لُوِي ُدو ْپريه
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يف املصادر الفكرية
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لكن الرصاع بني الحرية والرضورة ،والذي كان عىل أش ّده خالل القرن السادس عرش وبدايات السابع عرش ،كان خالفًا حول
رصا
مسألة التسيري اإللهي ،أو ما يعرف بالقضاء والقدر .وقد ازدادت ح ّدته عندما ّ
توضحت بجال ٍء منطويات تصوير الخلق ح ً
بداللة العلية الفاعلة.
وبالنسبة لفالسفة التحرر  emancipatory philosophersيف القرن الثامن عرش ،فلم يكن من السهل تق ّبل فكرة حري ٍة
خاضع ٍة لفعل عل ٍة خارجية .إن الحرية التلقائية الصانعة لذاتها بالفعل غري متوافق ٍة مع منط العل ّية الفاعلة الذي طرحته
حل ُمرض ًيا لتلك
الحداثة املبكرة ثم مل ترتاجع عنه أب ًدا .لقد كان هؤالء الفالسفة محقّني طب ًعا ،فحتى كانط  Kantمل يجد ً
داعم خارج ًيا للحياة األخالقية ،عىل أن الله ال يتدخل أب ًدا يف الوازع األخالقي .إن الحرية
املشكلة ،فقد اقرتح أن الله يشكّل ً
تدخل خارجيًا ،فهي تخلق قيمها بذاتها.
ال تحتمل ً
أما إلحاد نيتشه  Nietzscheفقد انبثق من الرصاع بني الله من حيث هو
مطلق للقيم من جه ٍة ،وبني الحرية التي تؤسس لقيمها بذاتها ،لكن
مصد ٌر ٌ
نيتشه أدرك يف ذات الوقت أن الحرية يف غياب ٍ
مطلق سيقيدها عدي ُد
أساس
ٍ
تنافس اإلمكانات ،ولهذا السبب اعترب أن موت الله هو أهم ٍ
رمزي يف
حدث ٍ
هذا العرص:
«يبدأ منذ اآلن أكرب ٍ
حدث حديث العهد يف بسط ظله عىل أوروپا -إذا علمنا
أن «اإلله قد مات» ،أن االعتقاد يف اإلله املسيحي قد فُقدت فيه الثقة  -يبدو
فعل لقل ٍة نادر ٍة عىل األقل ،مز ّود ٍة ٍ
دقيق
ً
بشك نفّاذ مبا فيه الكفاية ،بنظ ٍر ج ّد ٍ
شمسا قد أفلت ،أن ثق ًة عمياء قدمي ًة قد
يقوى عىل رؤية هذا املشهد ،أن ً
تحولت إىل شك»()1
ّ
لقد ّبي هايدغر  Heideggerأن لفظة «اإلله» ال تشري إىل اإلله املسيحي وحسب ،بل إىل عامل املثل والكليات الذي يتعدى
الحواس  ،suprasensoryمبا يف ذلك املثل العلامنية ،كالتقدم ،والعلم والعقل ،والتي أحلّتها العصور الحديثة محل الله ()2
ّ
إن إفقاد عامل القيم قيمته ،بحسب نيتشه ،لهو جوهر العدمية بعينها ،لذا ،يستنتج هايدغر أن العدمية هي أهم ٍ
حدث
حتمي إىل اإللحاد.
صميمي يف تاريخ الغرب )3(،حيث إنها أدت بذلك التاريخ عرب مسا ٍر
ٍ
ٍ
1- The Gay Science, Book V (1887) #343, trans. Walter Kaufmann, in The Portable Nietzsche (New York: The Viking Press, 1954), p. 447.
تم نقل الرتجمة العربية عن كتاب «العلم املرح» لنيشته ،الكتاب الخامس ،البند  ،343ترجمة وتقديم حسان بورقية – محمد الناجي ،نرش أفريقيا الرشق.1993 ،
& 2- ‘The Word of Nietzsche: God is Dead’, in The Question Concerning Technology and Other Essays, trans. William Lovitt (New York: Harper
Row, 1977), pp. 64-66.
3- Ibid., p. 67.
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إن املشكلة التي تك ّونت من املواجهة بني فكرة اعتبار أن اإلله الخالق يقترص عىل كونه كعل ًة فاعل ًة من جهة والحرية
البرشية من جه ٍة أخرى قد امتدت لتطال نطاق التاريخ بأرسه.
إذ لو كان التاريخ يف جوهره مرشو ًعا للحرية البرشية ،كام رآه مؤرخو
القرن الثامن عرش العظام ،من أمثال مونتسكيو Montesequieu
وڤولتري  Voltaireوغيبون  ،Gibbonفإن من الصعب الحفاظ معه
مرسوم
عىل فكرة وجود رعاي ٍة إلهي ٍة تقود هذا التاريخ عرب مسا ٍر
ٍ
مسبقًا ،فهذا الفكرة التي دافعت عنها الكنيسة كانت عقب ًة أمام
التقدم ،ومن هنا نفهم الكراهية الشديدة التي أك ّنها هؤالء الفالسفة،
ومن بعدهم عامة الناس ،تجاه دينٍ بدا وأنه يق ّدس الوضع االجتامعي
القائم باعتباره أم ًرا قد ّرته اإلرادة اإللهية مسبقًا.
كام وأضاف التصور الجديد للتاريخ اعرت ًاضا آخر عىل املشاكل املتأتية من الحرية ومفاده اآليت:
لقيم حددها اإلله منذ األزل أن تتباين بشكلٍ هائل بني مجتمع وآخر؟ وحتى بالنسبة للدين نفسه
كيف ميكن ٍ
تاريخي ٍ
كيف ميكن للحقيقة األزلية التي ي ّدعي الدين امتالكها أن تُحتوى يف متثّلٍ
واحد أو شخصي ٍة تاريخي ٍة واحدة ،كام هي
ٍ
حال ادعاءات اليهودية واملسيحية واإلسالم بهذا الصدد؟
ماذا سيكون مصري من يعيشون يف أزمانٍ أو أماكن أخرى ،ناهيك عن كواكب أخرى ،إن صحت فرضية تعدد العوامل التي قال
كل من فونتنل  Fontenelleوديدرو Diderot؟
بها ٌ
لطاملا كان قبول الحضارة األكرث تقد ًما لعقيدة التوحيد الغربية من أقوى الحجج الداعمة لصحة تلك العقيدة ،لكن ذلك
رسعان ما تحول إىل مقتلها عندما أُعيد ترسيم حدود العامل التاريخية.
فمن وجهة نظ ٍر عاملي ٍة ،تحولت القيم التي بدت مطلق ًة يف السابق إىل افرت ٍ
اضات أوروپية ضيقة النطاق .كيف ميكن ملصدر
قيم متناقض ٍة ٍ
مربك بهذا الشكل؟ وكام أشار لِ ِس ْنغ  ،Lessingفمهام بلغ حجم الدليل التاريخي،
إلهي أن يتقبل تنوع ٍ
ٍ
قيم ٍ
يظل عاجزا عن إثبات أي حقيق ٍة كونية ،ولكن بالنظر إىل األديان الغربية ،نرى أنها كلها تاريخية)4(.
ً
4- ‘On the Proof of Spirit and Power’, in Lessing’s Theological Writings, selected and trans, by Henry Chadwick (Palo Alto, CA: Stanford University
Press, 1967), p. 53.
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مبا أن املفهوم الحديث للحرية يتعارض مع الخلق من حيث هو عل ٌة فاعلة ،قد نتساءل عام إذا كانت الحرية تتطلب
نو ًعا من التعايل (الرتانسندنتالية)؛ أال ترغمنا الرشوط التي تح ّد فعل الحرية إىل اعتبار وجود هذه الحرية كمعطى،
كحقيق ٍة طبيعية« ،غري شفافة ومجاني ٍة بال مسوغ»()5؟ فأنا ال أملك معرفة حريتي وال التحكم فيها ،أنا ال أملك الحرية
ألن أكون ح ًرا :مل أخرت أن أكون ح ًرا.
ال ميكن ملعايري الحرية و ُمثُلها أو حتى تحققها إال أن تكون ذاتية السيطرة ،لدرجة تتعدى حتى ما قال به كانط .إال أن
عرضية ( )6وجود الحرية (مجرد حقيقة أنها موجودة) أو حقيقة أن عملها مرشو ٌط ليست أمو ًرا ذاتية التربير.
فهم لالعتامد يكون يف املرء خاض ًعا للعلية
يف هذا السياق ،نحن نرفض السامح بأي عالق ٍة فيها اعتامد ،فقط ألننا وصلنا إىل ٍ
الفاعلة .لكن مفهوم أفالطون وأرسطو للعلية يسمح بطو ٍر أصيلٍ داخيل لفكرة االعتامد ،فالعلية بالتشارك ،كالتي قدمها
أفالطون والرتاث األفالطوين الجديد( neoplatonism )7من بعده ،ال تتعارض مع القدرة الخالقة الذاتية التي يتّسم بها الفعل
الحر .ففي إطار هذا النوع من االعتامد التشاريك تكون الحرية ال محكومة بالعلة الفاعلة وإمنا كاملطّلع عىل اليشء.
إن امتناع اإلنسان عن االختزال إىل ما دونه ،واملتمثل بعدم خضوع الحرية
أيضا مام حدا باإللحاد الحديث إىل اختزال كل صور التعايل
لعلي ٍة خارجية ،هو ً
ٍ
إسقاطات ذاتية .بدأت بوادر نظرية اإلسقاط بالتكون يف كتاب
إىل محض
ديڤيد هيوم  Humeاملعنون «التاريخ الطبيعي للدين» Natural History
 ،of Religionلكن تطويرها الكامل كان عىل يدر لودڤيغ فو ِي ْرباخ Ludwig
 ،Feuerbachوالذي من بعده انقسمت إىل اتجاهني ،فكارل ماركس Marx
ٍ
ٍ
كتعويض عن
كإسقاط طوبوي  utopianتكمن الحاجة إليه
قد فرس الدين
ٍ
عم لو كان هذا الهيكل املبني من
ظروف اجتامعي ٍة غري ُم ْرضية ،أما السؤال ّ
العالقات االجتامعية قاد ًرا عىل تفسري كل جوانب الدين فال يطرحه ماركس.
أما يف كتابات فرويد ،فيظهر الدين كظاهر ٍة أكرث تعقي ًدا متجذر ًة جزئ ًيا يف
محاولة التأقلم مع الذنب املتولد يف الطفل من جراء عالقته األوديپية()8
بوالده ،وجزئ ًيا يف التفكري الرغبوي  wishful thinkingيف إعادة قهر الكامل
األصيل .Original wholeness
5- ‘On the Proof of Spirit and Power’, in Lessing’s Theological Writings, selected and trans, by Henry Chadwick (Palo Alto, CA: Stanford University
Press, 1967), p. 53.
 -6العرضية  contingencyأو اإلمكان ،هو حالة توصف بها القضايا عندما ال تكون صحيح ًة بالرضورة وال خاطئ ًة بالرضورة[ .املرتجم]
 -7األفالطونية الجديدة تشري إىل مدرسة فلسفية تكونت يف القرن الثالث امليالدي تقوم عىل نو ٍع من التفكري التصويف املبني عىل أفكار أفالطون[ .املرتجم]
 -8األوديپية ،نسب ًة إىل أوديپ (أوديپوس) الذي قتل أباه وتزوج أمه يف األسطورة اليونانية ،والتي اعتمدها فرويد يف خلق تصوره عن إحدى مراحل منو نفسية الطفل الذي يف
رأيه يكره أباه وينجذب نحو أمه[ .املرتجم]
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مام ال شك يف أن اإلسقاط يلعب دو ًرا يف بناء املحتوى
الضخم للفعل الديني ،لكنه ال يجيب عن السؤال
امليتافيزيقي:
معطى  givenتحتاج
هل حقيق ُة أن الوجود البرشي أم ٌر
ً
بُع ًدا ترانسندنتاليًا؟ وبدل أن تعالج النظريات اإلسقاطية
هذا السؤال فلسف ًيا فهم يطرحونه جان ًبا معتربينه هو
نفسه إسقاط ًيا.
تفرتض كل النظريات اإللحادية أن اليشء الواقعي ال
بد أن يكون ذا طبيع ٍة متجانسة ،ورفضهم ألي نو ٍع من
اآلخرية املطلقة  absolute othernessتعكس أكرث الصفات املميزة لإللحاد الحديث،
وهذا هو بالفعل العامل املشرتك الذي يربط كل األشكال املعارصة لإللحاد مبا يف ذلك كل البدائل العلامنية للدين ،فال
وجود الكون وال وسريورته تحتاج أو حتى تحتمل واق ًعا يتعداه.
ولو نظرنا إىل الحرية كمصد ٍر للقيم ،فهي بدورها ال تحتمل سلط ًة تتعدى سلطتها يف التأسيس للقيم ،وكذلك الحال يف
النشاط السيايس واالجتامعي.
جانب من العقل نفسه .وحتى فكرة الله أشكال الربوبية التي تستثني الوحي
ففي كل هذه الحاالت تختزل اآلخرية إىل ٍ
نراها ال تخدم سوى أغر ٍ
اض برشية أو أغراض داخل الكون نفسه ،فهي تفتقر لآلخرية املتعالية (الرتانسندنتالية).
إن استبعاد اآلخرية املطلقة هي القضية الحيوية التي تفصل البدائل العلامنية عن الدين نفسه ،رغم أنها تشاركه
خصائص مهمة .إن بناء نظرة متامسكة للعامل  world viewال تتطلب خل ًوا من التناقضات وحسب ،وإمنا وجود
كل ٍ
واحد ذي معنى .ويف عصو ٍر سابق ٍة ،وحتى يف يومنا هذا يف
عاملٍ مو ِّح ٍد يقوم بتكامل الخربات املتنافرة للواقع يف ٍّ
املجتمعات التقليدية ،نرى أن فكرة اإلله أو اآللهة قد لعبت هذا الدور التكاميل ،أما يف الفكر الحديث ،فإن اإليديولوجيا
الالدينية تستبدل عاد ًة اإليديولوجيا الدينية (وأستعمل لفظة إيديولوجيا هنا باملعنى املحايد الذي يشري إىل أي وجهة
نظ ٍر شامل ٍة تتعلق بطبيعة الواقع كام هو).
ولرمبا ما كان لإللحاد أن يرضب جذو ًرا يف العقل الغريب لو مل تكن البدائل العلامنية لذلك التكامل الديني متوافرة.
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وعىل الرغم من املعارضة الواضحة للدين ،فإن تلك البدائل العلامنية تظهر تشاب ًها كث ًريا مع الدين ،مام يدفع املرء لالشتباه
نفي
بوجود روابط جدلي ٍة (ديالكتية) بينهام .وتظهر هذه الجدلية جل ًيا يف بعض أقدم أشكال اإللحاد التي تتمثل مبحض ٍ
للتأليه.
أما البدائل العلامنية فال تأبه كث ًريا مبصارعة الدين ،وإمنا مبلء الفراغ الثقايف الذي خلّفته من ورائها صور اإللحاد السابقة،
مستوى أعمق من
فمنارصو تلك البدائل يزعمون يف العادة أنهم يتجاهلون الدين ككل .لكن جدلية األفكار تحدث عىل
ً
نوايا املنادين بها.
لقد نسب سپينوزا للطبيعة كل املزايا التي ينسبها املؤلهون لله ،لكن الطبيعة نفسها بالنسبة لسپينوزا امتلكت طاب ًعا
متعال ًيا (ترانسندنتال ًيا) وطاب ًعا حلول ًيا  immanentكذلك .فالطبيعة الالنهائية لديه تحوي أمناطها املتناهية وتتعاىل عليها
ٍ
محموالت إلهي ٍة للطبيعة
(تتعداها) .لكن نظامه هذا كان منوذ ًجا انطلق منه امللحدون الحقيقيون الحقًا .كام أنهم نسبوا
بشكلٍ كان الكل معها يتعدى أجزاءه دون االعرتاف بأي تعا ٍل مطلق.
عاملي تجاه
لقد ّبي لودفيغ فويرباخ كيف أن اإللحاد اإلنسانوي  atheist humanismاستمر يف تأدية وظائف الدينٍ :
حب ٍ
البرشية جمعاء ،تكاملٍ لكل القيم اإلنسانية ،و ُمثُلٍ تتخطى طموح الفرد .أما يف قرننا( )9هذا ،فقد شهدنا مولد أشباه األديان
العلامنية  .secular quasi-religionsفوظيف ًيا مل ِ
تس هذه اإليديولوجيات اإللحادية كأديان وحسب ،ولكنها استنا ًدا لپول
تيليتش  ،Paul Tillichتلعب دور الوسيط يف الحوار املعارص بني املؤمنني أنفسهم« :حتى العالقات املتبادلة بني األديان
حاسم مبواجهة كلٍ منها مع العلامنية ومع ٍ
نفسها تأثرت بشكلٍ
واحد أو أكرث من أشباه األديان املبنية عىل العلامنية»(.)10
ٍ
تبني هذه الظاهرة املثرية لالهتامم أنه حتى يف زمننا هذا ،مثة جدلي ٌة رسي ٌة تربط الحركات العلامنية الشاملة بالدين.
( )11تُ كّن أشباه األديان اإللحادية أتباعها من تكريس أنفسهم لقضي ٍة تتخطى اهتامماتهم الفردية وتؤدي إىل تكاملٍ يف
حياتهم بشكلٍ يشابه ما يفعله الدين.
ومن بني أشباه األديان العلامنية ،نرى أن الطبعانية العلمية ،برصف النظر عن تداعياتها البيئية قد تكون األكرث شعبية.
لكنها ليست الوحيدة ،ورمبا ليست البديل األنجع من حيث الوظائف التكاملية لإلميان.
 -9متت كتابة املقال يف نهايات القرن العرشين[ .املرتجم]
10- Paul Tillich, Christianity and the Encounter of the World Religious (New York: Columbia University Press, 1963), p. 5.
11- The problem has recently been taken up by Michael Buckley in At The Origins of Modern Atheism (New Haven, CT: Yale University Press, 1987),
ch. 6; John E. Smith, Quasi-Religions: Humanism, Marxism, and Nationalism (New York: St Martin’s Press, 1994); Louis Dupré, ‘The Dialectic of
Faith and Atheism in the Eighteenth Century’, in Finding God in All Things, Essays in Honor of Michael J. Buckley, S. J. , ed. Michael J. Himes and
Stephen J. Pope (New York: The Crossroad Publ. Co., 1996), pp. 38-52.
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إن اإلنسانوية العلمية تركز عىل اإلنسانية بشكل جذري بهدف تحقيق ذلك التكامل .أحد أبرز مفرسي ذلك التيار هو
كورليس المونت( ،Corliss Lamont )12وهو يصفها عىل النحو اآليت:
«أيًا كانت تسميتها ،فاإلنسانوية هي وجهة النظر بأن البرش يعيشون حيا ًة واحدةً ،وعليهم استغاللها إىل أقىص ٍ
حد من حيث
دعم من مصادر خارج الطبيعة ،وأن ما
العمل ّ
الخلق والسعادة؛ فالسعادة البرشية هي تربير ذاتها وال تتطلب إقرا ًرا أو ً
هو خارج الطبيعة ،والذي يتم تصويره يف العادة عىل شكل آله ٍة ساموية أو ٍ
جنات أبدية غري موجود؛ وأن البرش إن أعملوا
ذكاءهم وتعاونوا بحرية بني بعضهم ،فإن مبقدورهم بناء قلعة مستدامة من السالم والجامل عىل هذه األرض)13(».
إن تشابه هذه النظرة اإلنسانوية بالدين قد صدم بعض اإلنسانويني ودفعهم لوصف حركتهم بالـ«دينية» .ويرفض
المونت هذا املوقف ،وبحق ،باعتباره سوء تسمية لغياب العنرص الخارق للطبيعة من املوقف اإلنسانوي .لقد ق ّدمت
اإليديولوجيات اإللحادية الهادفة لتحويل النظام االجتامعي والثقايف بدائل عملية قوية ،فاملاركسية والفاشية ق ّدمتا
بعضا من قوة التصنيع التي كان الدين يحتكرها.
ألتباعهام ً
إن أحد بدائل التعايل الديني الذي اجتذب الكثري من املعارصين هو البديل الجاميل  ،aestheticفعدا عن قدرته توحيد
بعضا من بريق املتعايل وتوصله إىل الخربة العادية،
مظاهر الواقع املتنافرة يف نطاقٍ مو ّحد ،تنقل الخربة الجاملية للمرء ً
مام يحول الحاجة لقبول ٍ
بعد «آخر» من الواقع غري رضوري.
وعىل عكس التعايل الديني ،فالتعايل الجاميل
يظهر بشكلٍ
أسايس من الخربات العابرة ،كام
ٍ
أن أغلب الناس ال يربطون هذا التعايل مبزاعم
أنطولوجية  .ontologicalرغم ذلك ،فالطبيعة
فائضا يف
الرمزية لهذا التعايل الجاميل تضيف ً
املعنى يفتح بُع ًدا جدي ًدا داخل الواقع دون
مطلق يتعداه .إن
اللجوء إىل إشارة لتعا ٍل
ٍ
الجامل ،حتى لو اعترب دي ًنا ،ولو للحظة عابرة،
يربر العامل)14(.
 -12فيلسوف أمرييك اشرتايك يساري اهتم بقضايا الحريات املدنية .عاش ما بني 1902م و1995م[ .املرتجم]
13- Corliss Lamont, The Philosophy of Humanism (1949; New York: The Philosophical Library, 1957), p. 11.
14- riedrich Nietzsche, The Birth of Tragedy, trans. Walter Kaufmann (New York: Random House, 1967), #5, p. 52.
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إن لغة الشاعر تخاطب أُذن امللحد مثلام تخاطب أذن املؤمن ،وإن اختلف املعنى بينهام .يقول واالس
« :Wallace Stevensبعد أن يهجر املرء اإلميان بالله ،يتحول ِ
الشعر إىل الجوهر الذي يحل محل ذلك اإلميان كافتداء
وتحري ٍر للحياة»(. )16
ستيڤنز()15

وحتى نرى هذه الجملة من منظو ٍر مالئم ،علينا أن ندرك أن هذا التفسري للظاهرة الجاملية يعتمد هو نفسه عىل تح ّول
جوهري يف موقفنا من الخربة الجاملية.
ٍ
ٍ
ٍ
فني للنموذج املقدس ،بات الجامل يف العرص الحديث يفرتض
كانعكاس للتعايل الديني ،أو
ففي حني كنا نرى الجامل
كتقليد ٍ
طابع التعبري الذايت ،أو طاب ًعا رسم ًيا ،مام أفقده مغزاه املتعايل واألنطولوجي ،فبدون تحويل الجامل إىل خرب ٍة ذاتية ،ما كان
من املمكن للجامل أن يتحول إىل بديلٍ لإلميان بإله.
 -15شاعر أمرييك حدايث عاش ما بني 1879م و1955م[ .املرتجم]

16- Wallace Stevens, Opus Posthumous (New York: A. Knopf, 1977), p. 158.

ﻣﻦ ﻧﺤﻦ؟
ﻧﺤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤني ﺳﺎﺑﻘني وﻣﺴﻠﻤني ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻳﻦ.
ﻣﺎذا ﻧﺮﻳﺪ؟
ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﺠﺪ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﻣﻬام ﻛﺎﻧﺖ ،و أن ﻧﺤﺎرب ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻘﻨﺎ ﰲ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ،
ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﺨﻠﻖ ﻣﻜﺎﻧﺎ آﻣ ًﻨﺎ ﻟﻠﻨﺎس ﻟﻴﺘﺒﺎدﻟﻮا ﻓﻴﻪ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ أﻻ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻨﻬﺎ،
ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﺴﺎﻧﺪ ﺑﻌﻀﻨﺎ وﻧﺴﺎﻋﺪ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﻋﲆ ﻣﻮاﺟﻬﺔ أﺳﺌﻠﺔ اﻷﻫﻞ واﳌﺠﺘﻤﻊ ،وﺗﻜﻮﻳﻦ إﺟﺎﺑﺎت ﻟﻬﺎ،
ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﻌﻄﻲ اﻟﻼدﻳﻨﻴني )ﺳﻮاء ﻣﻠﺤﺪﻳﻦ ،رﺑﻮﺑﻴني أو ﻏريﻫﻢ( ﰲ اﻟﺒﻼد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺻﻮﺗ ًﺎ ﻷﻧﻬﻢ
ﺳﻴﻘﺘﻠﻮن إذا ﻋﻠﺖ أﺻﻮاﺗﻬﻢ.
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ﻧﺎ دﻳﻨﻨﺎ

ﺑﱰﻛﻨﺎ اﻹﺳﻼم ﻧﻜﴪ ﻣﺤ ّﺮﻣﺎﺗﻪ ،ﻟﻜﻨﻨﺎ ﰲ ذات اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ واﻟﺤﻘﻮق واﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
واﻟﻌﻠﻧﻧﻴﺔ .وﰲ ﻧﺸﺎﻃﻨﺎ ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺎﺎ ﻳﲇ:
ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻟﺘﺴﺎوي ﰲ اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﺑ اﻟﺠﻤﻴﻊ.
ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ ﰲ ﻧﻘﺪ اﻟﺪﻳﻦ.
ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻹﻟﺤﺎد.
ﻓﺼﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻨﻈﺎﻣ ،،اﻟﻘﺎﻧﻮ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﺣﻈﺮ اﳌررﺳﺎت واﻟﻌﺎدات واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﻚ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺎس وﺗﻀﻴﻖ ﻋﲆ ﺣ ّﺮﻳﺎﺗﻬﻢ.
إزاﻟﺔ ﻛﻞ اﻟﻌﺎدات اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻄﻬﺪ اﳌﺮأة وﺗﻨﺘﻘﺺ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ واﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ،وﺣﻈﺮ ﻓﺼﻞ اﻟﺠﻨﺴ..
ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻳﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ أو رﺳﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ واﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎس.
ﺣﻳﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﻬﻢ واﻹﺳﺎءة إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻳﻦ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.
ﺣﻈﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﺳﻮاء اﳌﺎدي أو اﳌﻌﻨﻮي.
ﺣﻈﺮ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﺘﺨﻮﻳﻒ واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻟﺪﻳﻨﻲ.
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يقال أنه لكل حرك ٍة هدف ،ولكل
طلب سبب ،لكن يف ديننا هناك
ٍ
قص ٌد بال ٍ
قصد وابتغا ٌء مستو ٌر تحت
الطلب ،وما أُري َد به أن يُفعل غري ما
هو مقصو ٌد بالهدف ،ببساطة اإلمور
هو أن ما يطلبه الدين هو عكس ما
مم
يوهمنا به ،والهدف أخطر بكثريٍ ّ
يوحي به
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فمثل يطالبنا الدين بأن نحب بعضنا يك نكون قو ًة واحد ًة والهدف منه بال ٍ
شك
ً
كراهية اآلخر ،يطلب منا أن نحرتمه كدينٍ يك نستهزئ بالديانات األخرى ،يحثنا
عىل حب نسائنا تار ًة لكنهن أكرث أهل النار تار ًة أخرى ،يعلمنا كيف نقطع يد
السارق من جه ٍة وكيف نغزو وننهب أمالك الغري من جه ٍة أخرى ،يق ّر عىل
توقري الصغري والرأفة به وباملقابل يبيح نكاح الصغرية ،كام يبادر إىل توقري
الكبري والرحمة والرفق به ويشق جسد عجو ٍز إىل نصفني .ويف جعبته الكثري من
التناقضات وهي أخطر من قصة تأبري النخيل وسقطة الغرانيق.
ال أتكلم هنا عن التناقضات املعروفة والغبية املنترشة يف هذا الدين ،بل أتحدث
ٍ
أهداف خفي ٍة وراء ما يفرضه هذا الدين عىل املؤمن ،فهو رغم ما يجد فيه
عن
ٍ
ٍ
وتناقضات تجده يقوم مبا ميليه عليه دينه وال يالحظ إىل أي م ًدى
اختالفات
من
ميكن أن تكون نتائج تبعيته وخيم ًة وخطرةً ،فكيف؟
طفل سويًا جسديًا وعقل ًيا إن رضبناه عىل الصالة ومل نوبّخه
مثل ،نريد أن ننتج ً
ً
ألنه اعتدى عىل زميله أو مل يحرتم أستاذه باملدرسة؟ أيهام أسوأ؟
هل ترك الصالة وقراءة القرآن أم ترك املدرسة؟ دون الحديث عام يُد ّرس اآلن
يف املدارس ،ثم إن رضب األطفال موضو ٌع آخر نحن نحصد مثاره اآلن وأ ّدى
إىل هذه الفئة من املخلوقات التي نعيش معها اليوم ،ومن هنا يبدأ التلقني
ٍ
مخلوقات تشبههم وهم
الجاف األجوف لألطفال املساكني ،حتى يصنعوا منهم
بدورهم يرتكون نفس األشكال املتخلفة وهذا هو الخطر املستمر عرب األجيال
ٍ
ألهداف خفي ٍة
والناقل للفريوس الذي يحث عىل االستجابة ألوامر الدين الحاملة
شيطاني ٍة ال يراها املتدين بصفتها تحمل طابع القداسة الربانية.
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مثل إىل اللباس ،فالقميص واللحية ،هيأ ٌة
انظروا ً
تدل عىل القداسة وااللتزام الديني ألن الرسول
وصحابته كانوا يلبسون كذلك ،لكن هل أبو
الحكم وأتباعه كانوا يلبسون خالف ذلك؟
طب ًعا كان لباس أهل الصحراء يف ذلك الزمن
موح ًدا – هذا إن كان هناك ما ميكن تسميته
ٍ
أصل -إذن أليس هذا النوع من السلوك
بلباس ً
تخلفًا عن الحضارة وعود ًة إىل زمنٍ غاب ٍر ال يصلح
إال للنسيان وعدم الحديث عنه ،كمن يحاول أن
يعيش قرون ما قبل التاريخ ويظن أن له فائد ًة
تعود عليه.
وال أدري ما مينعهم من ركوب الجِامل وحمل السيوف اليوم يف عز القرن الحادي والعرشين .أليس ما يسمونه هذا
ديني يقوم به املؤمن وال يشعر أنه يؤدي به إىل التخلف وإضحاك األمم األخرى عليه؟
بلباس التقوى هو أم ٌر ٌّ
مثل صيام شه ٍر كاملٍ واالمتناع عن األكل والرشب وما يخلفه من مشاكل جسدي ٍة غري قابل ٍة  -يف الكثري من األحيان
خذ ً
أيضا أم ٌر ربا ٌّين يستجيب له املؤمن دون ترد ٍد رغم
 إىل الرتقيع والشفاء منها مثل مشاكل الكىل والتقرحات املَعدية ،هو ًخطورة القيام به عىل صحته ،أليس من الغباء اتّباع أو امر تؤدي باملرء إىل الهالك؟
لكن املشكل األكرب ليس يف اتباع هذه األوامر ،بل فيمن سن هذه األوامر ،وال أرى فيها إال أن تكون من األهداف الخفية
لهؤالء الذين يدفعون املساكني السذج من املؤمنني يك يرضوا بأنفسهم وبغريهم ومجتمعهم ككل ،فالصورة تُظهر أو امر
ٌ
أهداف شيطاني ٌة محضة.
مقدس ًة رباني ًة أما الخفي فهي
فاملؤمن يسري عىل ظلٍ وال يعلم أنه ظل الشيطان املتخفي يف ٍ
لباس ربا ٍّين مقدس ،كرشب اللنب بعد غمس الذباب
املتساقط فيه ،ورشب أبوال البعري ،واستعامل العسل بشكلٍ مفرط ،ولعق األصابع بعد كل وجب ٍة أكل ،واالستجامر
بالحجارة ،وخرافات الحبة السوداء كلها أمو ٌر مؤذي ٌة ومل يُنزل بها العلم من سلطان ،لكن املؤمن بعقله اإلمياين يتبعها
وينتظر ثوابها وأجرها الوفري ،كقاتلٍ لنفسه وهو سعي ٌد بانتحاره.
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اض أكرث خبثًا ،وهو التجهيل الفكري العمدي ،فتجده يأيت ٍ
ٍ
أقل ما يقال عنها أنها خبيث ٌة ألغر ٍ
بآيات
ترصفات ّ
ناهيك عن
وسو ٍر من كتابه املقدس – يف الغالب ليس لها أي مع ًنى – ويحاول أن يعطي لها مع ًنى ويف أعىل املستويات ،والذي هو
أصل تأويليه ،ويعمد إىل
فهم لهذه العلوم ذات املستوى العايل ،ف ُيلصق هذا بذاك ويؤول ما ال ميكن ً
بنفسه ال ميلك أدىن ٍ
ٍ
إسقاطات عشوائي ٍة حتى يخرج نصه الديني بأحىل حل ٍة علمية ،أو يحاول أن ي ّربر جهل كتابه الساموي وإخراجه من
مآزق التناقض األزيل بني العلم والدين،
هذا فقط الخبيث يف هذه املسالة ،أما الخبث األعظم فهو الهدف منهّ ،إل أن اليشء الوحيد املبتغى هو ليس بالرضورة
إعطاء مصداقي ٍة للكتاب املقدس (وهنا ينطبق عىل املسيحية واإلسالم ،فهام يف درجة الخبث سيان) ولكن لتنويم املؤمن
وتجهيله أطول مد ٍة ممكنة ،وتجد منهم ،أي من املسلمني ،من ينقلب عىل الدعاة من هذا الشكل من املسيحيني فتجده
يبحث ويلزم نفسه باملعايري العلمية فقط ليثبت كذب املسيحي يف إعجاز كتابه اإلنجيل ،كام تجد املسيحي يحتكم
ويك ّد إليجاد التلفيق والتدليس الذي يرويه املسلم يف كتابه املعجز ،القرآن.
لكن لن تجد مسيح ًيا مؤم ًنا يبحث
يف ما إذا كان كتابه صحي ًحا باملقاييس
العلمية ألنه بالدرجة األوىل يطبّق
ذلك فقط عىل الدين اآلخر ،ونفس
اليشء بالنسبة للمسلم ألنه وبكل
حق
بساط ٍة ٌ
كل منهام يرى أن كتابه ٌ
وال ميكن أن يأتيه الباطل من بني
يديه ،لكن يف األخري يبقى املرجع
األول واألخري يف هذه املعركة يف
احتكامهم إىل العلم وهو سيد
املوقف.
وليك يبقى املؤمن مغيّبًا ومغلوبًا
عىل أمره ويزيده الدين انغامسا أكرثا يف الجهل والعمى ،قرر أصحاب العامئم أن يُدخلوه يف عوامل أخرى حتى يتيه فيها
ويكمل حياته البائسة وهو يرقص كاملجنون بني الجن والشياطني واألرواح الرشيرة واملالئكة الساقطة ،و ليس له سوى
أن يتبع س ّيده الراقي الذي يأمره بنزع لباسه والدوران عىل الشموع أو القفز عىل حبات البيض والزحف عىل بطنه حتى
رجل سويًا ميكنه اإلنجاب أو إيجاد عملٍ ورمبا يجد يف آخر عمره امرأ ًة تؤمن هي األخرى
تنفتح عقد السحر ويصبح ً
أطفال ليكونوا ضحية الهبل الديني األزيل.
ً
بهذه الضالالت يك ينجبا بدورهام
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ظل الشيطان
بنور نبيل

يف األخري هل ميكننا معرفة ما هو الهدف من
الدين؟
ما املغزى من كل تلك األوامر والنواهي؟
هل الله يحتاج إىل كل هذا االستعباط الفكري؟
قوي يعتمد عىل
هل الهدف منه تكوين جيلٍ ٍّ
نفسه يف تطوير وتسيري بنية مجتمعٍ متامسكة؟
هل يُعلّم صنع ًة ألبنائنا وبناتنا حتى ميكنهم كسب
أقواتهمبسواعدهم؟
أم أنه يعمد فقط إىل الحط من قيمة اإلنسان
وهدم الحضارة؟
أظن أنه ال هدف له سوى البقاء وعدم الزوال مهام
كلف األمر ليقيض عىل ما تبقى من عقل املؤمن
وذريته القادمة ،فإذا أردت أن ترى الشيطان فال
تنظر إىل عينيه بل انظر إىل ظله.
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الجزء 6
واآلن لنحاول م ًعا أن نجمع بعض الحقائق
واملواقف يف سلسل ٍة واحد ٍة لرنى إىل أين
يقودنا طرفها البعيد ،أعني البعيد عن
الفكر الرسمي امل ُ َد ّجن:

محمد شومان
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 .1كانت عقيدة أم اإلله منترش ًة يف اإلمرباطورية الرومانية
من أقصاها إىل أقصاها ،كام كان وجود إل ٍه أو ابنٍ لإلله عىل
األرض من األمور املقبولة وغري املستغربة يف الفكر الوثني
السائد واملسيطر آنذاك.
 .2هناك فتا ٌة عذرا ٌء تحبل بغري زوا ٍج فيتّهمها الناس حتى
أقربهم إليها يف أع ّز ما متلك.
ٍ
ظروف
طفل وتذهب به إىل مرص يف
 .3تلك العذراء تلد ً
وألسباب مازالت غري معروف ٍة أو عىل األقل غ ُري مربر ٍة
غامض ٍة
ٍ
تربي ًرا يوافق العقل أو منطق األمور – بنا ًء عىل رفْضنا لقصة
قتل هريودس لألطفال باعتبار أنها مل ترد سوى يف مصد ٍر
ٍ
واحد مق ّدس ،بينام مل يذكرها باقي الكتبة املُق ّدسون ،وال
حتى تناولها الفكر الوثني آنذاك ،وأخ ًريا ملنافاتها للعقل
نفسه -ومن هنا فمن حقنا أن نعتقد أ ّن الرحلة إىل مرص إمنا
كانت هروبًا من عار الوالدة غري الرشعية ومن ألسنة الناس
وليست بسبب أسطورة قتل هريودس لألطفال.
حافل بآالف
 .4كانت مرص املحروسة يف تلك الفرتة بعينها معروف ًة مبعجزات كهنتها الخارقة للأملوف ،وكان تاريخها ً
القصص التي تحيك عن هبوط اآللهة من السامء ومعايشتهم لبني البرش ،حتى أ ّن اإلله األكرب قد تب ّدى شخص ًيا يف األرسة
الخامسة الفرعونية لزوجة كاهنٍ وامتطاها – امتطا ًء مق ّد ًسا – ليستولدها ثالثة ٍ
ملوك متعاقبني أصبحوا يف الوجدان
نقص
املرصي أبنا ًء لإلله رع شخص ًيا ،ومن يومها أصبح من املألوف أن ينسب امللك نفسه لإلله وخاص ًة إذا ما كان عنده ٌ
يف الرشعية.
ٌ
مرصي باإلله حورس الذي يقف
احتفال
«سنة ال ّرب» يظهر فيها
ٌ
 .5يف املتحف الربيطاين يف لندن توجد لوح ٌة ت ُعرف باسم َ
ركب حق ٌري ميثّل امرأ ًة
بجوار أ ّمه العذراء بينام تحتشد الجامهري من حولهم يف مظاهر ٍة صاخبة ،ويف أقىص الصورة يظهر ٌ
وطفل راك ًبا عىل حامر ،أي بداية دخول العائلة املق ّدسة إىل مرص الوثنية يف أثناء احتفال املرصيني بعيد حورس يف
ورجل ً
ً
ترسخت يف مخيلة العذراء وزوجها الق ِّديس يوسف.
مظاهر ٍة ال ت ُنىس ،وال ب ّد أ ّن هذه الصورة قد ّ
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ٍ
 .6تختفي طفولة يسوع وشبابه من األناجيل املق ّدسة باستثناء إشار ٍة واحد ٍة يف إنجيلٍ
واحد عن ذهابه ذات مر ٍة إىل
الهيكل وهو يف س ّن الثانية عرشة ،ليعاود بعدها االختفاء إىل أن يظهر مر ًة أخرى يف س ّن الثالثني.
 .7يختفي اسم يوسف الخطيب من األناجيل كلِّها وال يَذكره الس ّيد املسيح وال م ّر ًة واحدة ،بينام ت َظهر إشاراتٌ يف الكتب
رغم.
غري املق ّدسة تشري إىل أنّه قد فضح مريم العذراء ومل يقبل بزواجها إالّ ُم ً
 .8يف الرتاث اليهودي امل ُ َمثل يف التلمود نجد أ ّن يسوع ابن زىن ،وأ ّن مريم أ ّمه ذات سمع ٍة سيئة.
كخادم يف مرص املحروسة وفيها تعلّم
 .9يف الرتاث الوثني املمثل يف الفيلسوف الروماين كلسوس نجد أ ّن يسوع قد عمل
ٍ
كخادم وال أن يتعلم السحر.
السحر عىل يد الكهنة ،والطفل ال يستطيع أن يعمل
ٍ
 .10يسوع النبي الرجل يعامل أ ّمه مريم معامل ًة سيئ ًة للغاية بقيت آثارها – كام رأينا – يف األناجيل القانونية.
 .11ال يذكر وال يدري أبرز تالميذ يسوع شيئًا عن والدته من عذراء مثل :بطرس ،يوحنا ،مرقس ،وحتّى بولس نفسه
مؤسس املسيحية ال يبدو أنه قد سمع بها حتى وفاته.
قصة ميالده العذراوي بهام
 .12اإلنجيالن اللذان يذكران ّ
نسب
تناقض مذهل ،ورغم ذلك فإنِّهام يذكرا له سلسلة ٍ
ٌ
عن طريق يوسف الذي كان «يظن» أنه أباه.
 .13كانت صورة إيزيس وهي تحمل طفلها حورس
تُستعمل يف الكنائس يف القرون األوىل عىل أنها العذراء
مريم تحمل ابنها يسوع.
كل من يشاء
وختا ًما فنحن نضع فقط هذا الخيط أمام ّ
أن يستخدم عقله ولو ملر ٍة واحد ٍة ل ُيبرص ما نبرص نحن ،أو
حتى عىل األقل ليبدأ يف البحث عن الحقيقة املدنّسة وراء
الروايات املق ّدسة ،فالدين كام يرى ماركس هو «تفس ٌري
ائف لوقائع حقيقية»،
ز ٌ
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ألب بعينه ،وواقعة الهروب قد
فواقعة امليالد قد حدثت بالفعل ولكن الزيف يكمن يف طريقة عرضها ونسبة االبن ٍ
ظل من الحقيقة ولكن
حدثت بالفعل ولكن يبقى الزيف يف عرض سبب الهروب ،وواقعة القيام باملعجزات الب ّد وأن لها ٌ
قد تكون نسبتها إىل إله السامء فيها يش ٌء من املبالغة ورمبا يكون األوقع نسبتها إىل علم الكهنة ،ومن هنا فمن حقنا
أو عىل األقل من واجبنا أن ندعو أصحاب العقول إىل فهم النص املق ّدس واالقتناع به بدالً من مجرد اإلميان به بدون
ٍ
متحيص عقيل.
ولنا هنا وجهة نظ ٍر أخرى نطرحها عىل النحو التايل:
الرب يهوه إىل شعبه املختار ،وأنّنا
يهودي ٌ
نبي
ٌ
مرسل من ِّ
أ ّن املسيح ميكن أن نقرتب من فهمه لو تعاملنا معه عىل أنه ٌ
يهودي
ليك نقرتب أكرث من فهمه يجب أن نق ّدر نزعة اليهود العنرصية وإحساسهم بالتم ّيز عن باقي البرش ،ويسوع
ٌ
الرب إليه ،وينظر باحتقا ٍر إىل األمم األخرى أي «األمميني» أو «األغيار» مثله يف ذلك مثل
متعصب لشعبه الذي أرسله ّ
ٌ
إحساس آخر بالنقص لكون نظرة الناس أل ّمه
كهنة اليهود ،وباإلضافة إلحساسه بالتميز باعتباره يهوديًا ،كان يوجد داخله
ٌ
وله سلبي ٌة كام رأينا يف الصفحات السابقة ،ومن الرصاع بني التميز والعار ظهر لنا يسوع اإلنجييل الذي سنحاول أن نلقي
فاشل ،ودليلنا عىل فشله هو عدد املؤمنني برسالته إبان حياته والذي مل يتعد
الضوء عىل اقرتاحنا باعتباره نب ًيا يهوديًا ً
بضع عرش ٍ
ات يف حني أ ّن مح ّم ًدا نبي املسلمني كان أتباعه مئات اآلالف إبان حياته ،وموىس نبي اليهود كان عدد أتباعه
فضل فيه بل يرجع الفضل إىل مرقس
باملاليني عىل حسب زعم التوراة املق ّدسة ،أ ّما نجاح الدعوة بعد وفاته فليس له ٌ
مرسل إىل العامل ،بل
سنبي يف حينه ،واآلن سنحاول أن نُلقي الضوء عىل رأينا بأ ّن املسيح مل يخطر بباله أنّه ٌ
وبولس كام ّ
مرسل لليهود فقط .
يهودي ٌ
نبي
ٌ
كان يؤكد دو ًما عىل أنه ٌ
وأول ما ُيلفت نظرنا يف هذا السياق هو ترصيح املسيح نفسه:
ِئت ِلُ ِ
ِئت ِلُ ِ
بطل ،بَل ِلُك ِمل» (متّى .)17 :5
بط َل َّ
ٱلشي َع َة أَ ِو ٱألَنبِياء .ما ج ُ
«ال تَظُ ّنوا أَ ّن ج ُ
ها هو الرجل نفسه يق ّرر أنّه ليس بأكرث من ٍ
واحد من سلسلة أنبياء العهد القديم ،وأنّه قد جاء ميىش عىل دربهم ليكمل
مسريتهم.
ويف مر ٍة أخرى يقول:
ول الس ََّم ُء َواألَ ْر ُض أَ ْس َه ُل ِم ْن أَ ْن ت َْس ُق َط نُ ْقطَ ٌة َو ِ
«أ ْن تَ ُز َ
الشيْ َعة» (لوقا .)17 :16
اح َد ٌة ِم َن َ ِ
واملعنى أنه مل يأت برشيع ٍة جديدة ،بل جاء عىل رشيعة موىس ،وبالتايل فهو ليس إما ًما ،بل مأمو ًما ملوىس ،وهو نفسه
كان يطبّق الرشيعة اليهودية كامل ًة منذ طفولته ،حتّى أنّه قد اختنت يف اليوم الثامن لوالدته حسب العادة اليهودية
املتبعة»:
الصب َِّي ُس ِّم َي يَ ُسو َع» (لوقا .)21 :2
« َولَمَّ تَ َّْت َثَانِ َي ُة أَيَّ ٍام لِ َي ْخ ِت ُنوا َّ
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حساس ٍة يف جسمه ،والسؤال هو :هل هذا
وهنا يلفت نظرنا أ ّن إله املسيحيني يختنت مثلنا ،أي يقطع جزءا من منطق ٍة ّ
أيضا مثلنا نحن البرش؟ ونتساءل هل بىك الرب عندما قطعوا له هذا الجزء الحساس
الجزء زائ ٌد عن الحاجة عند اآللهة ً
أيضا ،هذا مع األخذ يف االعتبار أنّه مل يستعمل هذا العضو إطالقا ،والسؤال األهم الذي يؤرق فكرنا هو :هل سيأيت
مثلنا ً
علينا زم ٌن نكتشف فيه غرلة الرب يف منطقة فلسطني لنتربك بها ونتخذها مزا ًرا مق ّد ًسا؟
يف إنجيلٍ من األناجيل األبوكريفية وهو إنجيل الطفولة يح ّدثنا كاتبه أ ّن غرلة املسيح املق ّدسة قد وضعتها الداية يف
زجاج ٍة لتتحول بعد ذلك تلقائ ًيا إىل ِعط ٍر مث ٍني يت ّم سكبه عىل املسيح يف فرتة الدعوة ،أي أ ّن بضا ًعته ر ّدت إليه ثاني ًة،
ولكن مبا أ ّن الكنيسة املباركة ال تعرتف بقدسية إنجيل الطفولة فها نحن نو ّجه لها الدعوة للبحث عن الغرلة املقدسة يف
األرض املباركة -طب ًعا قد ير ّد علينا الكهنة بأ ّن يسوع مل يَخنت نفسه بل أهله هم الذين فعلوا به هذه الفعلة مستغلني
كل سنرتك
فيه براءة الطفولة ،وهنا نر ّد عليهم بأ ّن اآللهة تولد عاقل ًة وال يستطيع أح ٌد أن يقطع غرلتها إالّ بإذنها ،عىل ٍّ
نبي
موضوع الغرلة املق ّدسة الذي شغلنا عن عرض وجهة النظر التي بدأنا بها والقائلة بأ ّن املسيح -وبنص األناجيلٌ -
يهودي فاشل .
ٌ
قائل:
ويف مر ٍة أخرى وقف يسوع يخطب يف تالميذه ً
وس َجل ََس الْ َكتَبَ ُة َوالْ َف ِّر ِ
يسيُّو َن  ،فَك ُُّل َما قَالُوا لَ ُك ْم أَ ْن تَ ْح َفظُو ُه فَا ْح َفظُو ُه َوافْ َعلُو ُه» (متّى .)3-1 :23
س ُم َ
« َع َل كُ ْر ِ ِّ
أيضا تعاليم كهنة موىس ،أل ّن
أي أنّه يطلب من أتباعه أن ينفّذوا حرف ًيا تعاليم موىس ،وليس فقط تعاليم موىس ،بل ً
أيضا.
اإلميان مبوىس ورشيعته هو إميا ٌن بعيىس التابع ملوىس ً
وعندما كان يسوع يُرسل تالميذه لدعوة الناس ،كان يرسلهم فقط إىل بني إرسائيل ويحذرهم من دعوة غري اليهود إىل
الدين الجديد:
لسا ِم ِريِّ َني الَ ت َ ْد ُخلُوا ،بَلِ ا ْذ َه ُبوا
ش أَ ْر َسلَ ُه ْم يَ ُسو ُع َوأَ ْو َصا ُه ْم قائال« :إىل طَر ِ
ِيق أُ َم ٍم الَ تَ ُْضواَ ،وإِ َل َم ِدي َن ٍة لِ َّ
«ه ُؤالَ ِء االث ْ َنا َع َ َ
بِالْ َحر ِِّي إِ َل ِخ َر ِ
الضالَّ ِة( ».متّى .)7-5 :10
سائِ َيل َّ
اف بَ ْي ِت إِ ْ َ
رصيح ال يحتاج إىل تأويل ،إذ يأمر يسوع تالميذه بدعوة قومه فقط ويحذرهم من دعوة غري اليهود،
نص آخر
وها هو ٌ
ٌ
يهودي منشق ،أ ّما ملاذا يرسلهم إىل اليهود فقط ،فألنه ببساط ٍة يرى أ ّن اليهود هم
وال حتّى دعوة السامريني وهم فر ٌع
ٌ
شعب الله املُختار ،وأ ّما باقي األمم فهم من الخنازير والكالب ،وهاكم النص املقدس:
«الَ ت ُ ْعطُوا الْ ُق ْد َس لِلْ ِكالَبَ ،والَ تَطْ َر ُحوا ُد َر َركُ ْم قُ َّدا َم الْ َخ َنازِيرِ( »،متّى .)7-6 :7
مسيحي من غري اليهود فمن
إذًا فربنا يسوع الرحيم يرى غري اليهود إ ّما من الخنازير ،وإ ّما من الكالب ،وأنت باعتبارك
ٌ
حقّك أن تختار ما بني كونك خنزيرا أو كلبا!
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ونأيت اآلن إىل أخطر ٍ
يل يُظهر لنا صورة يسوع العنرصي
نص إنجي ٍ
صح قول اإلنجيل املقدس:
الذي نتقرب إىل الله بالبُعد عنه -إذا ّ
ص َف إِ َل نَ َو ِ
احي ُصو َر َو َص ْي َدا َء،
« ث ُ َّم َخ َر َج يَ ُسو ُع ِم ْن ُه َن َاك َوانْ َ َ
ص َخ ْت إِلَ ْي ِه:
َوإِذَا ا ْم َرأَ ٌة كَ ْن َعانِ َّي ٌة َخا ِر َج ٌة ِم ْن تِل َْك التُّ ُخ ِ
وم َ َ
«ا ْر َح ْم ِني يَا َس ِّي ُد يَا ابْ َن َدا ُو َد .ابْ َن ِتي َم ْج ُنونَ ٌة ِج ّدا ً ،فَلَ ْم يُ ِج ْب َها
يح
ِب َكلِ َم ٍة .فَتَ َق َّد َم تَالَ ِمي ُذ ُه َوطَلَ ُبوا إِلَ ْي ِه قَائِلِ َنيِ ْ :
«اصفْ َها ألَنَّ َها ت َِص ُ
َو َرا َءنَا! ،فأجاب يسوع وقال :لَ ْم أُ ْر َس ْل إِالَّ إِ َل ِخ َر ِ
اف بَيْ ِت
الضالَّ ِة فَأَت َْت َو َس َجدَتْ لَ ُه قَائِلَ ًة« :يَا َس ِّي ُد ،أَ ِع ِّني!»
سائِ َيل َّ
إِ ْ َ
اب َوق ََال« :لَ ْي َس َح َس ًنا أَ ْن يُ ْؤ َخ َذ ُخ ْب ُز الْ َب ِن َني َويُطْ َر َح
فَأَ َج َ
لِلْ ِكالَب» .فَقَال َْت« :نَ َع ْم ،يَا َس ِّي ُد! َوالْ ِكال َُب أَيْ ًضا تَأْك ُُل ِم َن
الْ ُفتَ ِ
اب يَ ُسو ُع
ات ال َِّذي يَ ْس ُق ُط ِم ْن َمائِ َد ِة أَ ْربَا ِب َها!»ِ ،حي َن ِئ ٍذ أَ َج َ
َوق ََال لَ َها« :يَا ا ْم َرأَةَُ ،ع ِظي ٌم إِميَانُ ِك! لِيَ ُك ْن ل َِك ك ََم تُر ِ
ِيدي َن».
السا َع ِة» (متّى .)28-21 :15
فَشُ ِف َي ِت ابْ َنتُ َها ِم ْن تِل َْك َّ
النص املق ّدس املوحى به من الروح القدس إىل الرسول متّى العشار واملؤيد من الكنيسة ،بينام يسوع سائ ًرا
نقرأ اآلن هذا ّ
يف الطريق وحوله تالميذه من الصيادين والعشارين إذا بامرأ ٍة كنعانية «أي من نسل كنعان بن نوح» وهم باملناسبة
وتوسلت إليه هذه املرأة أن يشفي ابنتها من الجنون ،وبهذه املناسبة
أصحاب األرض التي كان مييش عليها ابن مريم ّ
ناتج عن ٍ
مس شيطاين ،وبالتايل
أيضا نذكّر أ ّن الشعوب املتخلّفة القدمية والحديثة ً
ً
أيضا كانت تعتقد أ ّن املرض العضوي ٌ
كان العالج املقرتح ألي ٍ
مرض هو زيارة الساحر الذي تح ّول مع ظهور الدين إىل كاهن ،وجاء يسوع ليساير فكر عرصه
ناتج عن ٍ
مس شيطا ٍّين قد يخرج من الجسم باإليحاء أو بقراءة بعض التعاويذ السحرية عىل قليلٍ من املاء
يف أ ّن املرض ٌ
يت ّم رشّ ه بعد ذلك عىل وجه املريض ،والرشط األسايس لنجاح هذا النوع من العالج كان ومازال هو إميان املريض بقدرة
الساحر أو الشيخ أو املسيح عىل إصدار األمر للشياطني للخروج من الجسم،
يفس لنا سبب عجز يسوع عن القيام بأي معجز ٍ
ات يف قريته يف الجليل ،حيث كان الناس ينظرون إليه عىل
َّ
ولعل هذا ما ّ
نغل ابن زانية ،وبالتايل فلم يكونوا مهيئني نفس ًيا لقبول قدرة ابن الزانية -من وجهة نظرهم بالطبع -عىل إخضاع
أنه ٌ
الشياطني ،فأوالد الزنا جرى العرف عىل اعتبار أنهم هم أنفسهم من نتاج الشياطني،
ونعود إىل املرأة الكنعانية التي أخذت ترصخ مستعطف ًة يسوع املسيح أن يرحمها ،ولك ّنه مل ينظر إليها واحتقرها ومل
تكف عن إزعاجهم ،ولكن
يُجبها حتّى بكلم ٍة إىل أن ّ
مل تالميذه من رصاخها ،فاقرتحوا عليه أن ينفّذ لها طلبها حتّى ّ
يسوع الرحيم ر ّد عليهم بأنّه مل يُرسل إالّ إىل أهل إرسائيل فقط وبالتايل فهو لن ينفّذ لها رجاءها،
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ولكن املرأة املسكينة العاشقة البنتها جاءت عند قدمي
املسيح وسجدت أمامه يف تذللٍ واض ٍح طالب ًة منه املساعدة،
ولكن قلب يسوع مل يح ّن عىل هذه املرأة ور ّد عليها بر ٍد
قائل« :لَ ْي َس َح َس ًنا أَ ْن يُ ْؤ َخ َذ ُخ ْب ُز الْ َب ِن َني
يف غاية القسوة ً
املجسدة عىل
رب الرحمة
ّ
َويُطْ َر َح لِلْ ِكالَب» .أي أ ّن يسوع ّ
الصليب يقول لها إنّه جاء من أجل أبناء بني إرسائيل فقط،
كالب ال يستحقّون أن يشملهم بعطفه
أ ّما باقي األمم فهم ٌ
وحنانه ،أي أنّه ي ّدخر املعجزات العظيمة ليق ّدمها ألبنائه
ٍ
مستعد ألن ينرثها هبا ًء عىل الكالب،
من اليهود وأنّه غري
وهنا كانت تلك املرأة املسكينة قد وصلت إىل مرحلة
االنهيار النفيس بعد هذا التعذيب من الرب املب ّجل فقالت
لهَ « :والْ ِكال َُب أَيْ ًضا تَأْك ُُل ِم َن الْ ُفتَ ِ
ات ال َِّذي يَ ْس ُق ُط ِم ْن َمائِ َد ِة
أَ ْربَا ِب َها!» وهكذا قبلت املسكينة وصف يسوع لها بأنها من
«الكالب» يف سبيل أن يشفي ابنتها ،ومتلّقت غروره وأرضت
عقد النقص الكامنة يف أعامقه من ماضيه املخجل قائل ًة له
إ ّن الكالب تستحق أن تأكل من بقايا األكل الذي يسقط تحت املائدة من أسيادها من البرش ،وهنا أخ ًريا تح ّنن عليها
يسوع وأخربها بأن إميانها بأنها من الكالب هو الذي شفى ابنتها!
ونحن ال نجد ما نقوله تعليقًا عىل هذا النص العنرصي ،فإذا كان ما ورد به صحي ًحا ومل يتع ّرض للتحريف والتبديل فهذا
قسم العامل إىل فسطاطني:
معناه أ ّن ّ
كل من يًقبل أن يُؤمن بيسوع فهو يع ّد نفسه من الكالب ،فيسوع اإلنجييل يُ ّ
كل قادة
فسطاط اليهود وهم أبناء الله املختارون ،والفسطاط اآلخر ويض ّم باقي األمم وهم الكالب ،فهل يعني ذلك أ ّن ّ
املسيحية من األمم األخرى عىل م ّر التاريخ قد قبلوا أن يكونوا من الكالب ح ًبا يف دخول ج ّنة املسيح؟
وهنا يخطر عىل بالنا إبليس اللعني الذي رفض ج ّنة الرحمن يف سبيل الع ّزة والكرامة ،ونتساءل هل دخول ج ّنة املسيحنبي أو إل ٍه ينظر
يتطلب من املؤمن الورع أن يكون كلبًا؟ أليس ات ّباع إبليس ونظريته يف الع ّزة والكرامة أفضل من ات ّباع ٍ
سب يف مح ّم ٍد نبي املسلمني واتّهمه بأنّه رشي ٌر وبأنه قد جاء للعامل
إليك ككلب؟ وهل يعني ذلك أ ّن البابا الحايل الذي ّ
بكل ما هو يسء -والبابا باملناسبة من أصلٍ أملا ٍّين أي من غري اليهود-
فهل يعني ذلك أ ّن أكرب ٍ
رأس يف الكنيسة الكاثوليكية يُع ّد من وجهة نظر الروح القدس من الكالب؟ إذا قَبِل البابا ذلك
وقادة الكنيسة واملؤمنني يف شتّى بقاع األرض فذلك شأنهم وهذا مقدار تقديرهم ألنفسهم ،ولك ّننا نربأ بأنفسنا أن
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نكون من الكالب أو العبيد ،بل نحن أحفاد
الفراعنة أسياد العامل ،وجدود هذا املسيح
لجأوا إلينا فأطعمناهم من جو ٍع وآويناهم
من خوف ،وك ّنا -ومازلنا -نعترب اليهودي
نجسا فال نقرتب منه وال نأكل معه ،ونذكر
ً
ٍ
يوسف النبي و َج ُّد املسيح
جمي ًعا يعقوب أبا
الذي جاء إىل مرص مع أوالده الذين أصبحوا
أسباط إرسائيل االثنا عرش ،نَذكُر جمي ًعا
كيف أنّهم مل يستطيعوا أن يأكلوا حتّى مع
خادم يف قرص الفرعون ،بل وضعوا لهم
أحقر ٍ
األكل مبفردهم وعىل مبعد ٍة من أسيادهم
املرصيني مبا فيهم يعقوب النبي نفسه،
وعندما أرادوا أن يسكنوا أسكنهم يوسف يف أرض جاسان بعي ًدا عن املرصيني حتى ال يتن ّجس املرصي بقربه من اليهودي،
واملسيح نفسه بشهادة اإلنجيل قد جاءنا الجئًا طري ًدا رشي ًدا مع أ ّمه وزوجها ،فآويناه وأطعمناه وحميناه من كيد
الكائدين،
ٍ
برشف يف سبيل
كخادم يف مرص عند جدودنا ،فهذا ال يعيبه فقد كافح
ولو صحت قصة كلسوس بأ ّن املسيح قد عمل
ٍ
كخادم
مثل للمؤمنني من بعده يف التواضع فهو قد ولد يف إسطبلٍ للبهائم ،وعمل
إطعام نفسه وأمه من الحالل ،ورضب ً
ٍ
لصني ليموت موت ًة درامي ًة،
عند جدودنا ،وىف النهاية ُصفع عىل قفاه وبُصق عىل وجهه واستُهزأ به ث ّم ُصلب بني ّ
مثل يف التواضع المثيل له ،وبنا ًء عىل ذلك فنحن نرفض ذلك املسيح اإلنجييل املتعصب
ولك ّن املهم أنّه قد َضب لنا ً
العنرصي ونرفض كذلك ديانته ونتق ّرب إىل الله بال ُبعد عنها وعنه ،هذا إذا ك ّنا نحرتم أنفسنا ونُحسن الظ ّن يف نفس
الوقت بإلهنا .
رب الجنود إىل شعب الله املختار فقط،
رجل يهوديًا ً
وهكذا نتأكد فقر ًة بعد أخرى أ ّن املسيح ما كان إالّ ً
مرسل من يهوه ّ
ومل يخطر عىل بال يسوع وال حتّى عىل بال يهوه نفسه أ ّن هذه الدعوة عاملي ٌة لجميع األمم،
حزم انضامم األغيار
وعاش يسوع ومات وهو يدعو اليهود فقط إىل الرجوع إىل ربهم يهوه ،ويرفض يف نفس الوقت ِّ
بكل ٍ
إىل تلك الديانة الجديدة.
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وراء كل إله عظيم امرأة

Sami Jamal

Ahmed Jumaa

وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها
للنبي خالصة لك من دون املؤمنني

John Acousta

إلهي راقبها وال تراقبني..فبني
فخذيها حرصتُ رجولتي

Ahmed Ali

االله رجل النه صنع ملراقبة املرأة

الله هو االنا االعىل للرجل
ال insecure

سما املغربي

Christine Leen

صنع إلها استقوى به عىل النساء

Sezipha Gi Nova

الله يف خدمة كازانوفا مكة
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