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والتي  للملحدين  النمطية  الصورة  تلك  أحٍد  عىل  يخفى  ال 

ما  كل  عىل  الحانق  الغاضب  املتمرد  ذلك  شكل  عىل  تظهر 

لة ويزبد فمه  هو مقّدٌس وطاهر، يشِتم الرموز والعقائد املبجَّ

بالساقطات من الكلم يف حق اآللهة واملالئكة والرسل، وبغض 

وفوائدها  وأسبابها  الظاهرة  هذه  ورشح  تربير  عن  النظر 

وعن كونها ليست رشطًا لصحة اإللحاد وال حتى رضورًة من 

كظاهرٍة هو  أن وجودها  إال  أركانه،  تكتمل  رضورياته حتى 

أمٌر حقيقي. 

ولعل بعض امللحدين يجب أن يتحملوا ولو قلياًل من املسؤولية 

هنا، فقد تغري الكثري منهم خالل سنواٍت وأصبح امللحد العريب 

مقبواًل يف مجتمعه الضيّق أكرث من أي وقٍت مىض عىل الرغم 

فإن  هذا  ومع  الدوام،  عىل  باملوت  مهّدًدا  الزال  كونه  من 

الوضع يف تحسٍن وتطور، فقد ازدادت اجتامعات وصداقات 

وأصبح  االجتامعي  التواصل  وسائل  يف  وأزهرت  امللحدين 

وجود ملحٍد أو متشكٍك يف قامئة معارف أي إنساٍن أمٌر وارٌد 

عليه«، وكل هذا  »االعتياد  إىل حالة  قُدًما  نتّجه  جًدا، حيث 

يبّش بالخري لكنه يضع مسؤوليًة جديدًة عىل عاتق امللحدين 

خرجت  التي  الفِزعة  الطيور  تلك  وإخافة  تنفري  عدم  وهي 

لتّوها من حفرة الدين. 

جرائم  من  للكثري  رافًضا  أم  قرآنيًا  أم  متشكًكا  كان  وسواٌء 

مرٍة  ألول  امللحد  مع  املؤمن  هذا  يتواجه  فعندما  األديان، 

ألنسنة  دافٌع  لديه  وسيكون  واألسئلة،  بالرتدد  مليئًا  سيكون 

امللحد ومحاولة فتح جسوٍر معه؛ هنا يجب عىل امللحد أن 

يصارع ذالك اإلغراء املتمثل باالنفجار يف وجه املؤمن بكل ما 

لديه من مرياٍث للغضب والكراهية - التي لديها ما يربرها - 

ضد األديان. 

إن املؤمن الذي يحاول أن يقوم باليشء الصحيح، وأن يتقبّل 

هو  حذاءه  يرتدي  وهو  مياًل  ومييش  فهمه  ويحاول  امللحد 

كالعملة النادرة، علينا أاّل نفزّعه أو ننّفره بل أن نتحىل بالصرب 

أهم،  هو  ما  وهناك  الخرافات،  أمام  القوة  إغراء  نقاوم  وأن 

فيجب أن نكون حبل النجاة واليد الداعمة والقلب املتفهم 

لكل من بدأ يف الوصول إىل الشاطئ، ال أن نقابلهم بالرصاخ 

والعيص والحجارة، فقد كنا يف مكانهم من قبل وخطونا هذا 

الطريق قبلهم ومل يكن معنا من ميسك بأيدينا. ولرمبا تكون 

هذه فرصٌة لنقّدم لهم ما مل نحصل عليه نحن, ليك نسري مًعا 

نحو مستقبٍل منري.

الغراب الحكيم

 إيهاب محمد
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الخوف من نقد 

املقدسات الدينية
د.عبد العزيز القناعي 

يف محراب الكلمة واملعرفة والفلسفة والعلم، تكّون التاريخ 

البشية  إىل  واملعرفة  والفكر  الحضارات  ليحمل  اإلنساين 

والعرق.  والجنس  الدين  يف  متييٍز  أو  تفرقٍة  دون  جمعاء 

املشاريع  وتكونت  األديان  ُخلقت  السنني  آالف  فمنذ 

النهضوية للشعوب والدول، منها ما نجح يف التقدم، ومنها 

هويٍة  لتكوين  يصارع  مازال  وبعضها  واندثر،  فشل  ما 

ومشوٍع حضارٍي ينطلق به إىل املستقبل.

التاسع عش-  القرن  انشغل املؤرخون األوروبيون يف  لقد 

أوروبا  تاريخ  كتابة  إعادة  عىل  التاريخ-  قرن  يُعترب  الذي 

الحقيقة  أن  من  ينطلق  تاريخايٍن  منظوٍر  من  وفلسفته 

تاريخيًا متغريًا،  ُمعطًى  بل  ُمعطًى جاهزًا متعاليًا،  ليست 

توسع  اإلنسان ومدى  التاريخ ومع  يتطور مع  أنه  مبعنى 

الحقيقة  أن  نجد  وبهذا  ومعرفته،  وثقافته  علمه  مدارك 

يف كل عرٍص هي أقرب إىل الكامل منها من العرص املايض، 

وأن اآليت أقرب إىل الحقيقة من الراهن. ونتج عن ذلك أنه 

أنها العرص  الحارض، أي  ملّا كانت أوروبا وحضارتها هي 

والتنوير،  الحداثة  وتعيش  الحديثة  األزمنة  أو  الحديث 

فإن جميع العصور السابقة يف تاريخ اإلنسانية هي عبارٌة 

بلغت  حضاريٍة  مسريٍة  يف  التطور  قطعها  مراحل  عن 

أوجها يف أوروبا الحداثة، وهكذا يكون التاريخ قد اختار 

أوروبا لتكون قمة مساره وأوج تطوره اآلن، وقائدة هذا 

املسار غًدا.

املتقدم،  والعامل  أوروبا  يف  الحاصل  التطور  خضم  ويف 

التاريخي  الدور  عن  واملسلمون  العرب  نحن  نتساءل 

والحضاري الذي نريد تحقيقه أو الذي خرسناه. سنالحظ 

النهضة  فكر  قوام  شكلت  التي  األساسية  القضايا  أن 

كمطالب  قامئًة  حيًة  زالت  ما  املايض  القرن  يف  العربية 

العربية،  فالوحدة  الحايل،  القرن  بداية  مع  وطموحاٍت 

التدخل األورويب  والجامعة اإلسالمية، والوقوف يف وجه 

بأكرب  واألخذ  التعليم،  ونش  املرأة،  وتحرير  واألمرييك، 
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الخوف من نقد املقدسات الدينية

مظاهر  ومحاربة  والتكنولوجيا،  الصناعة  يف  نصيٍب 

التخلف يف الفكر والسلوك، والوقوف يف وجه الظلم 

واالستبداد، واملطالبة بالشورى أو الدميقراطية وغريها 

من مطالبات النهضة، هذه القضايا التي كانت تُشكل 

اليقظة  وعنوان  النهضة  فكر  قوام  املايض  القرن  يف 

للعرب واملسلمني، ما زالت مطروحًة إىل اليوم، وما 

زالت أهدافًا ومطالب تنتظر التحقيق.

التاريخية يف العامل الغريب وضمن تعرّس مشوع النهضة العربية واإلسالمية، مل  لكن السؤال املصريي ضمن التحوالت 

ينطلق من األسباب الحقيقية لإلخفاقات، بل اتّخَذ دوائر مغلقًة من التفكري واالتهامات واالبتعاد عن املسكوت عنه 

والالمفكَّر فيه يف ثالوث التحريم العريب، وهو الدين والجنس والسياسة. فقد انشغلت الشعوب العربية وغالبية النخب 

العربية ونظام املشيخة والقبيلة. لقد  بالدين اإلسالمي واألنظمة  التجديد واإلصالح أكرث من انشغالها  املثقفة بسؤال 

غاب سؤال كيف ننطلق من جديد، وحل مكان هذا السؤال تعديل وتجميل القبيح يف تراثنا، وأنظمتنا وثقافتنا الدينية 

واالجتامعية.

إن التحوالت التي نعيشها يف العلم واملعرفة والفلسفة ال ينبغي لنا أن نرى فيها نهاية التاريخ اإلسالمي، وال أن نجعل 

منها مقربة األمل يف التجديد والقفز عىل تخلف بنيتنا الدينية والسياسية. إن املراجعة النقدية رضورٌة ملحٌة الستعادة 

األمل واستئناف املسرية مع التاريخ اإلنساين للمشاركة يف صنعه والتأثري يف مجراه، فكلام تحركنا يف اتجاهاٍت متعددٍة 

إىل  ننقلها  الداخلية،  ملشاكلنا  ساطعًة  ورؤيًة  للعقل  مخاضاٍت  نصنع  كلام  املتالحقة،  األزمات  أغوار  ومختلفٍة يف سرب 

الحارض، وإىل أجياٍل متعطشٍة ملعرفة ملاذا تخلّف العرب واملسلمون وتقّدم غريهم. لقد آن األوان أن نستعرض بصورٍة 

نقديٍة وأكرث شفافيًة ورصاحًة، اإلجابة عن أسئلٍة ليس متّفٌق عليها يف بعض األحيان، وخاضعٌة يف أحياٍن أُخر لبنية العقل 

العريب واإلسالمي املتوالد من التاريخ العريب وتاريخ الدين اإلسالمي.

واملساواة،  العدالة  السعادة،  األمل،  الحرية،  بفقدان  الشعور  إن 

العريب، وهي  السلوك والتفكري  أثّرت عىل  املستقبل، عوامل نفسيٌة 

ما نعيشها يف مجتمعاتنا رغم مساحة التنفيس البسيطة. ورغم تعدد 

األسباب، إال أن السمة الغالبة املنتجة لهذه األمناط من التفكري هي 

سيطرة منظومة العادات والتقاليد والدين يف حياة املواطن وعجزه 

عن االنطالق خارج مدارك الثوابت الدينية. وليس أصدق من هذا 

الكالم إال ما قاله عامل االجتامع العراقي عيل الوردي: »لو ُخرّي العرب 

الدولة  اختاروا  لكانوا  سيختارون؟  من  وعلامنيٍة  دينيٍة  دولتني  بني 

الدينية وعاشوا يف الدولة العلامنية«. هذه اإلشكالية واألزمة املصريية 

هي لب الرصاع الفكري والسيايس، وهي التاريخ الذي كُتب علينا بأاّل 

نتجاوزه أو نُحدث نقلًة نوعيًة يف تفكرينا تنقلنا إىل العرص الحديث.
عيل الوردي
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الخوف من نقد املقدسات الدينية

يف الواقع، لقد استطاعت التيارات اإلسالمية، بشقيها السني والشيعي، أن متأل فراغات الجهل والخوف وفقدان األمل 

الشعارات  تقّدم  أن  للشعوب  العاطفية  الرغبات  تلبية  عرب  واستطاعت  الدينية،  الهوية  وتعزيز  والخصوصية  بالدين 

واألوهام واملعجزات كسبيٍل أوحٍد إلنقاذ املجتمعات من الضالل والفشل. ولكن الشعوب مل تتساءل، ومل تُخضع هذه 

التيارات اإلسالمية للمساءلة والنقد، عىل اعتبار أنها متثّل الله يف األرض، وأن األوامر اإللهية ال يجب االعرتاض عليها، وأن 

شيوخ الدين ال يخطئون أو ال ينافقون أو ال ينصبون. 

عرب  واستنساخها  تكرارها  تم  الفقيه،  أو  الدين  لرجل  املقدسة  الصورة  هذه 

فاتخذ  بالسياسة،  الدين  إدخال  تم  أن  ومنذ  بداياته،  منذ  اإلسالم  عصور 

والشك مبنطلقاته  النقد  الخايل من  التبجيل  القدسية وذلك  تلك  الدين  رجل 

ودوافعه، فباألخري كل إنساٍن يخضع لتغيري األهواء ولضعف النفس البشية 

أمام مغريات الحياة ولذة السلطة واملال والنساء. هذا العجز أو هذا الخوف 

من املحاسبة والتقويم هو النقطة األويل التي مل متارسها الشعوب العربية كام 

مارستها الشعوب األوروبية قبل قيام نهضتهم العلمية، وبالتايل تم القفز عىل 

التجديد الفكري والديني والسيايس يف مجتمعاتنا، إىل محاسبة الخطاب الناتج 

عن الدين وليس الدين نفسه أو الكهنوت اإلسالمي الذي يحمله ويستفيد منه.

الدين من مختلف  الفقهاء ورجال  التاريخ اإلسالمي، ورصاعات  الشعوب يف دوامات  األول، قبعت  الخطأ  وأمام هذا 

املذاهب والفرق اإلسالمية، عاجزين عن مساءلتهم أو االقرتاب من سلطتهم السياسية، وهذه السلطة السياسية بدورها 

كربْت وتوسعْت وتوحشت، ويف النهاية أصبحت تحمل طموحاٍت وتوسعاٍت وغاياٍت كربى، سّهل من مهمتها أن الشعوب 

مخدرٌة دينيًا، وأن دمج الدين بالسياسة والدولة أمثر عن عجٍز فكرٍي وكسٍل ثقايٍف وسكوٍن علمي، وهو متاًما ما ترغب 

به أي سلطٍة تستحوذ عىل الرثوات والفضاء العام للمجتمع. وكنتيجٍة لفقدان أطٍر نظاميٍة مجتمعيٍة تفصل بني الدين 

والدولة، وبالتايل متنع تداعيات استغالل الدين والطائفة يف الحسابات الشخصية، ظللنا إىل اليوم نجرت املآيس والحروب. 

وحتى نكون أكرث إنصافًا لواقعنا، نجد أن مشاريع الحداثة والتنوير يف الوطن العريب غائبٌة منذ زمن محمد عيل باشا، 

وما تجارب التحديث والعلمنة الصورية اليوم إال تغطيٌة ماديٌة يقابلها تبعيٌة دينيٌة وطغيان القبلية والطائفية واملكبوت 

الديني يف املؤسسات الحكومية ودميقراطية بعض الدول، وهو ما يُفقدنا كشعوٍب رشوط التغيري الذاتية وهي الغائبة 

فعاًل وواقًعا عن منظومة العقل العريب. 

لقد كان لغياب التواصل الكوين مع الحضارة اإلنسانية دوًرا بارزًا يف إبقاء منظومات التخلف والتبعية يف الشق األوسط، 

وإن كانت بعض الدول الشقية قد استطاعت بناء حضاراتها وتَقدمها وهي يف محيط الجغرافيا الشقية، كاليابان والصني 

منوذًجا، إال أن الدول العربية مل تصل إىل الوعي التاريخي برضورة االنتقال إىل الحداثة وصنع تاريخها ومنوذجها املتفرد، 

وهذا االنتقال، الفكري والصناعي، هو ما نقصد فيه غياب الشوط الذاتية العربية للتحول، بسبب عدم رغبة الشعوب 

بإحداث مثل هذا التغيري، إما خوفًا من أنظمٍة استبدادية، أو للتمسك بالعادات والتقاليد والدين، وهي املنظومات األشد 

منًعا إلحداث التغيري يف الوعي وبالتايل التامهي مع السريورة التاريخية للشعوب واملجتمعات كام حدث مع اليابان 

والصني حينام اعتمدتا الطابع الشقي ولكن مع التواصل الكوين الحضاري.
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الخوف من نقد املقدسات الدينية

إن النخب العربية املثقفة تعاين من ضموٍر فلسفٍي 

يف الالوعي التاريخي، مام يجعلها، أي تلك النخب، 

تعيد الحفاظ عىل الوعي القائم، أو محاولة إيجاد 

العقل  أزمات  تبّسط  مفاهيم  وفق  الوسطية، 

نقد  عىل  قدرتها  دون  التنمية،  وإخفاقات  العريب 

وتبقي  تُشعن  التي  والسياسية  الدينية  اآلليات 

عىل التخلف العريب والفشل والعجز يف االنتقال إىل 

عرص الحداثة وعلمنة الدول واملجتمعات العربية. 

فال ميكن الحديث - بعد اشتداد األزمات الطائفية 

وعجز الثورات العربية عن إحداث التغيري املطلوب 

والتنوير  الحداثة  مشوع  عن  العربية-  الدول  يف 

والعلامنية، إال داخل الدين اإلسالمي والعادات والتقاليد، فاملسألة يف جوهرها هي الوعي بالزمان املتغري والرغبة يف 

متلّكه عىل أسٍس علميٍة عقالنيٍة تتقاطع مع املايض لتؤسس حضارًة كونيًة تتامهى مع اإلنسانية العاملية، وتبتعد عن 

أزمة تداخل األزمنة كام يعيشها العرب، حيث أصبحت األصولية الدينية هي التقدم واملايض الديني هو التحرض والرتاث 

الديني هو السلوك اإلنساين اليومي، مع إضافة بعض الرتوش واإلصالحات الشكلية للكذب عىل الوعي العريب، وخلِق 

صورة، ما هي يف الواقع إال صورٌة تحمل تشوهاٍت عقليٍة وانحطاٍط فكرٍي وتراجعٍ أخالقي.

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 يف اتباعها، 

نريد أن نخلق مكانا آمًنا للناس ليتبادلوا فيه األفكار التي تعلمنا أال نتحدث عنها، 
نريد أن نساند بعضنا ونساعد بعضنا عىل مواجهة أسئلة األهل واملجتمع، وتكوين إجابات لها، 

نريد أن نعطي الالدينيني (سواء ملحدين، ربوبيني أو غريهم) يف البالد اإلسالمية صوتًا ألنهم 
سيقتلون إذا علت أصواتهم.

مسلمش |

www.muslimish.com
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سقراط بن رشد

محدٌد  أو  واحٌد  تعريٌف  يوجد  ال 

ستجد  لذلك  العلمي،  واملنهج  للعلم 

العلم هو ما  من يقول لك ببساطٍة أن 

يقوم به العلامء من أبحاٍث وتجارب يف 

الهيئات األكادميية والبحثية، ألن العلم 

أدواٍت  عىل  مبنيٌّ  ومنهٌج  أسلوٌب  هو 

من  العامل  بها  نفهم  تعامٍل  وطريقة 

ميكن  ولكن  ظواهره،  ونفرّس  حولنا 

أو اإلطار  نقّدم خطوطًا عريضًة  أن 

العلمي  املنهج  عليه  يعمل  الذي 

بوصفه بأنه برنامٌج بحثٌي مبنٌي 

عىل 4 خطوات: 

الِعلم واملنهج العلمي والِدين
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سقراط بن رشد

الِعلم واملنهج العلمي والِدين

1- نقوم مبالحظاٍت أو نجمع بياناٍت

2- نقوم بتشكيل فرضيٍة قابلٍة لالختبار لتفسري هذه 

املالحظات

3- نبني تنبؤاٍت بناًء عىل الفرضية 

4- نبحث عن تأكيٍد لهذه التنبؤات، وإذا فشلت هذه 

التنبؤات نعود للنقطة 2.

ألن  بالرضورة  تسلسليًة  ليست  الخطوات  وهذه 

العلامء يقومون بجمع البيانات واملالحظات واالختبار 

بشكٍل متواصل. 

ما ينتج عن املنهج العلمي، نستخدم كلامٍت يف وصفه، 

عن  العلمي  الوسط  يف  واستخدامها  معناها  يختلف 

استخدامها العامي. وهي أربعة أشياء: 

الحقائق )أو الوقائع facts(: وهي مالحظاٌت تم تأكيدها مراًرا وكاستخداٍم 

عميٍل تُعامل عىل أنها حقيقة. ولكن الحقيقة يف العلم ليست نهائيًة، وما 

يُقبل كحقيقٍة اليوم ميكن أن تتغري النظرة له مستقباًل. 

الفرضيات hypothesis: هي وصٌف مؤقٌت للعامل الطبيعي تقودنا إىل 

استدالالٍت ميكن اختبارها. إذا تأكدت االستدالالت فالفرضية تم دعمها 

مؤقتًا. إذا كانت االستدالالت خاطئًة فالفرضية خاطئٌة ويتم تعديلها أو 

التخيل عنها. والفرضيات تُستخدم لبناء استدالالٍت وتفسرياٍت أعقد. 

القوانني laws: وصٌف تعميمٌي لطريقة ترصّف أجزاء من العامل الطبيعي 

تحت ظروٍف محددة. 

النظريات theories: هي تفاسري قوية اإلثبات لظواهر يف العامل الطبيعي 
وتتضمن حقائق وقوانني واستدالالٍت وفرضياٍت مختربة. )1(

النظرية العلمية هي قمة الهرم املعريف، وهناك عدة رشوٍط أو متطلباٍت 

املشاهدة

تشكيل فرضية

بناء تنبؤات

تجربة

فحص التنبؤات

تكرار

1- التعريف للمفردات من: 

The Role of Theory in Advancing 21st Century Biology, National Academy of Sciences 

الفرضية والنظرية والقانون

الفرضية: تقدم جوابًا 

محتماًل لسؤاٍل ما.

النظرية: هي فرضية تم 

فحصها ودعمها باألدلة 

مراًرا وتكراًرا. والنظرية 

أساس وصف األمناط 

املشاهدة يف الطبيعة.

القانون: صيغٌة عامٌة 

تصف بعض األمناط يف 

الطبيعة. وعىل هذه 

الصيغة أن تتحقق تحت 

ظروف محددة بدون 

استثناء.

وجدتها!

ليست الجاذبية فكرًة 

جيدًة وحسب، إمنا 

هي قانون.
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سقراط بن رشد

الِعلم واملنهج العلمي والِدين

نحتاج أن نوفيها قبل أن نطلق هذا املسمى، من أهمها القوة التفسريية، وامتداد هذا التفسري ليشمل ظواهر أخرى 

إضافًة للظاهرة األساسية التي نحاول تفسريها ومجاالٍت علميًة أخرى، والقابلية للدحض falsifiability وهذا رشٌط 

أسايس. والقابلية لالختبار والتكرار، مبا فيها تنبؤاٌت قابلٌة لالختبار. وطبًعا أن تكون مدعومًة بأدلٍة قويٍة وثابتٍة ومربهٌن 

عليها. 

من املهم فهم املقصود بالدليل العلمي والربهان العلمي، فالكثري من البش يعتقدون أو يتوقعون أو يتعاملون مع العلم 

عىل أنه يقّدم معرفًة يقينيًة. والبحث واالعتقاد مبعرفٍة يقينيٍة من أكرب مصائب الدين، فهو يوهم البش بأن املعرفة 

يقينيٌة وغري قابلٍة للشك والتعديل. املفاهيم والترصيحات العلمية، باملقابل، مطروحٌة إلعادة النظر إليها يف ضوء بياناٍت 

وتكنولوجيا جديدة. العلم ال يبحث عن حقيقٍة مطلقة )إن كان هناك يشٌء بهذا االسم( وإمنا يقّدم أدلًة طاغيًة يف صالح 

فكرٍة معينة. الربهان مبفهوم الربهان القاطع ال يوجد سوى يف الرياضيات واملنطق. 

مشكلٌة أخرى لدى الطرف الديني هي عدم فهمه للمالحظة ودورها يف العلم. 

»الهدف األسايس من العلم هو تبيان ورشح ظواهر 

نحتاج  ال  نحن  مبارش.  بشكٍل  مالحظتها  ميكننا  ال 

للعلم لريينا أشياء ميكننا مالحظتها بالعني املجردة أو 

بشكٍل مبارش. املالحظة املبارشة ليست رضوريًة يف 

العلم، بل هي غري ممكنٍة يف أغلب األشياء املهمة. 

عن  عليها  االستدالل  تم  العلمية  االكتشافات  أهم 

واألمثلة عديدٌة جًدا  املبارشة.  املالحظة غري  طريق 

النووي  والحمض  والجراثيم  واإللكرتون  الذرة  مثل 

والكهرومغناطيسية  الراديو  وموجات  والجينات 

تم  النقطة  وهذه  كثري.  وغريها  السينية  واألشعة 

إيضاحها يف مثال كروية األرض والذي مل يالَحظ بشكٍل مبارٍش إال يف عام 1961م بالرغم من أن األمر كان معروفًا لقرون، 

وال زال دوران األرض حول الشمس مل يُلحظ بشكٍل مبارش، ولكن ال جدل عليه. كل هذه الظواهر تم رشحها عن طريق 
استدالل املنهج العلمي.«)2(

الطرف الديني لديه مشكلٌة يف تقبّل مفهوم املنهج العلمي، وهذه املشكلة هي السبب الرئييس فيام نرى من رفٍض 

للعلم تارًة ومحاولة ادعاء أنه يدعم فكرة الخلق ووجود إلٍه تارًة أخرى. هذه املشكلة تتفاقم مع عدم اإلملام بتفاصيل 

2- Scientific “Proof”, scientific evidence, and the scientific method. Douglas Theobald.
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سقراط بن رشد

الِعلم واملنهج العلمي والِدين

ما يقّدمه املنهج العلمي ومستجداته، ونقطٌة مهمٌة جًدا وهي ترابط العديد من النظريات العلمية يف تفسري ظواهر 

الطبيعة. من املعروف أن مام يقوي النظرية العلمية قدرتها عىل مد تفسريها أو مفاهيمها إىل مجاالٍت أخرى غري التي 

ظهرت فيها، وهذا االمتداد والرتابط هو ما يوّسع اإلطار التفسريي للمنهج العلمي ويدعم بقوٍة فكرة أن العامل طبيعٌي 

وتفسريه من داخل الطبيعة. ال توجد مقارنة، أو معًنى يف محاولة املقارنة، مع ما يقّدمه التصور الديني عن العامل. 

التصور الديني يفشل يف تفسري ظواهر منفردٍة ناهيك عن ربطها ببعٍض يف إطاٍر تفسريٍي مرتابٍط ومتناسق. هذا التصور 

ال يتعدى كونه محاولًة بدائيًة يف الرد عىل أسئلٍة عن طبيعة الحياة، رٌد يفشل يف التفسري وال نستنبط منه أية تطبيقاٍت 

أو نبني عليه أية توقعاٍت مستقبليًة. 

عندما يعرتض الديني عىل نظريٍة علمية، أو يّدعي أنها يف صف معتقده، فهو باإلضافة لألخطاء التي يرتكبها يف فهم 

النظرية ال يأخذ بعني االعتبار تفاصيلها ومكانها يف الفهم العام لطبيعة العامل. وعادًة ما نرى هذا يف نظرية التطور التي 

يعارضها الديني بدون اإلملام أو األخذ بعني االعتبار الكم الهائل من األدلة الداعمة لها من عدة مجاالت، والتطبيقات 

العملية، والقدرة التفسريية، والتنبؤية. أو يف نظرية االنفجار الكبري حيث نرى عادًة محاولة تفسريها عىل أنها تدعم 

فكرة الخلق، يف فهٍم خاطٍئ ملفاهيم مثل املفردة أو تجاهٍل لتبعات هذه النظرية. وهذا االعرتاض واالدعاء يأيت منفصاًل 

عن أي منهجيٍة أو إطاٍر تحلييل، ناهيك عن عدم تقديم أي طرٍح تفسريٍي منافس. الديني يجهل أو يفشل يف فهم أن 

هذه النظريات مل تأِت من فراٍغ أو توجد يف معزٍل عن بقية ما قّدمه املنهج العلمي. هذه النظريات وكل ما ينتجه العلم 

مبنٌي عىل نفس املنهج والفهم الطبيعي للعامل، والطبيعية هي املنهج الوحيد الذي مُيّكن من تقديم معرفٍة حقيقية 

للبش. 

جونسون)4( فيليپ  نقده  يف   Neil Tennant تينانت)3(   نيل 

وطرح  الذيك،  التصميم  حركة  مؤسس   ،Phillip E. Johnson  

الخلقيني بشكٍل عاٍم اقرتح أن القامئة التالية من النظريات العلمية 

لو فُهمت بشكٍل صحيٍح فلن ترتك للدينيّني أي مجال)5(: 

االنفجار  كوزمولوجية  الكمومية،  الثقالية  العامة،  النسبية   -1

العظيم )أينشتاين Einsteinي )1915( أينشتاين )1916( وأينشتاين 

)1917(؛ پرنوز Penroseس )2004(؛ هوكنج Hawkingس )2002((.

3- فيلسوف أمرييك وأستاذ يف جامعة والية أوهايو. يرتكز اهتاممه يف فلسفة املنطق واللغة وامليتافيزياء وفلسفة الرياضيات وفلسفة العقل وتاريخ الفلسفة التحليلية. ]املجلة[

4- مسيحي »تائب« ومؤسس لحركة التصميم الذيك )العاقل( Intelligent Design. ]املجلة[

5- N. Tennant, Introducing Philosophy, God, Mind and Logic, Routledge, 2015, p. 249.

نيل تينانتفيليپ جونسون
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سقراط بن رشد

الِعلم واملنهج العلمي والِدين

2- النظرية البيولوجية الجزيئية ألصل الشفرة الجينية والحياة أحادية الخلية )آيجن وشوسرت Eigen and Schusterس 

 .))1979(

Mendel )مندل  الجسيامت)6(  وراثة  بتأثري   ))1859( Darwinس  )داروين  الطبيعي  باالنتقاء  األنواع  تطور  نظرية   -3

س )1866 و1870(؛ رشودنجر Schrödingerس )1946(( والتي آليته البيوكيميائية هي الحمض النووي )واتسون وكريك 

Watson and Crickس )1953(( مع تركز القوى االنتقائية 

يف الجني أو األليل )الحليل allele( )ويليامز Williamsس 

)1966(؛ دوكنز Dawkinsس )1976((، مع منط متقطع من 

تحوالت مرحلية يعقبها فرتة ركود )بريجوجن وستينجر 

Prigogine and Stengersس )1984(، لنظرية نظٍم بعيدٍة 

 Eldredge ايلدرج وغولد الثريموداينامييك؛  التوازن  عن 

للتطور  متقطع  استقرار  لنظرية   )1972( and Gouldس 

الكربوي )املاكرو(.

4- نظرية تطور الدماغ البرشي؛ نشوء الفئات الحسية؛ 

التفكري السببي؛ استخدام األدوات؛ اللغة، املجتمعاتية؛ الوعي الذايت )داروين )1871(؛ لورنتز Lorenzس )1941(؛ پياجيه 

Piagetس )1971(؛ ريدل Riedlس )1980(؛ پرمياك Premackس )1976((. 

أكسلرود  )1981(؛  Axelrod and Hamiltonس  وهاميلتون  )أكسلرود  االجتامعي  والتعاون  النمط  تطور  نظرية   -5

)1984(( والقواعد األخالقية التي تدعمها )كامبل Campbellي )1975((. 

6- نظرية تطور الوعي والعقالنية )دينيت Dennettس )1981(؛ جينز Jaynesس )1976(؛ سوبر Soberس )1981((.

Ten- 1972(؛ تينانت( سPopper ؛ پوپر)س )1972Toulmin 7- نظرية تطور املفاهيم العلمية والنظريات نفسها )توملني

nantس )1988(؛ پلوتكن Plotkinس )1994((. 

 Boyd وريتشارسون  )بويد  الثقايف  التطور  نظرية   -8

وفلدمان  كاڤايل-سفورتزا  )1985(؛  and Richardsonس 

Caveli-Sforza and Feldmanس )1981((.

9- نظرية التعقيد يف الحد بني الفوىض والنظام، للهياكل 

Kauffmanس  )كوفامن  املرحلية  واالنتقاالت  املشتتة 

 .))1993(

6- وراثة الجسيامت particulate inheritance كانت آلية اقرتحها مندل )وغريه( تفرتض أن الصفات الظاهرية تنتقل وراثيًا من جيل آلخر عرب جسيامت تسمى جينات تحافظ 

عىل صفاتها حتى لو مل يتم التعبري عنها يف األجيال املتعاقبة. ]املجلة[.
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سقراط بن رشد

الِعلم واملنهج العلمي والِدين

لألسف، ما نجده من الطرف الديني هو جهٌل بهذه النظريات أو عدم فهٍم أو فشٍل يف تقييم قدراتها التفسريية. الكون 

ليس بحاجٍة إللٍه ليك يوجَد، فهو موجوٌد فحسب. وال نحتاج إلًها ليك تبدأ الحياة، فهي تنشأ من جزيئات. وال نحتاجه 

التفكري  عىل  قادرين  البش  ليكون  نحتاجه  وال  بذلك.  كفيلٌة  الطبيعي  باالنتقاء  التطور  فآلية  الحية،  الكائنات  لتنوع 

الظواهر  لتفسري  نحتاجه  وال  جينيًة.  أفضليًة  أعطتهم  عصبٍي  وجهاٍز  أدمغٍة  نتيجة  هي  واملشاعر  فالتفكري  واملشاعر، 

االجتامعية، نظريات علم االجتامع البيولوجي تفرسها بناًء عىل النظرية الجينية وانتقاء األقارب. 

موقفي اإللحادي مبنٌي بالدرجة األويل عىل أننا نعيش بالقرن الواحد والعشين واألديان مبنيٌة عىل ميثولوجيا من العرص 

الربونزي. األسئلة واملشاكل التي تواجه حارض ومستقبل البشية ال ميكن أن نجد لها حالًّ يف مفهوٍم بدايئٍّ للكون الذي 

وجدنا أنفسنا فيه، خاصًة أن كل التقدم واملعرفة التي وصلت لها البشية كان من نتاج األسلوب العلمي. وال ميكن أن 

نجد لها حاًل إذا اعتمدنا اإلميان )االعتقاد بدون دليل( كمنهٍج معريف. 

العلم والتكنولوجيا قوام الحياة املعارصة، تؤثّر عىل كل نواحي حياتنا من طعامنا ولباسنا وأساليب مواصالتنا والطب 

الذي نتداوى به. يشٌء مخيف، مدى جهل البش بشكٍل عاٍم يف مستوى املعرفة التي وصلنا إليها وآليات عمل التكنولوجيا 

التي تسرّي حياتنا. وليس علينا سوى النظر لتعليقات املتدينني لنعرف أن هناك جهاًل واضًحا ملفهوم األسلوب العلمي 

ومفرداته وطبيعة البحث العلمي. ومن أهم أسباب هذا الجهل سيطرة الدين عيل الحياة الفكرية والتعليمية يف بالدنا.

هناك اختالٌف جذرٌي بني األسلوب العلمي والدين، ومن يدافع عن الدين ويحاول أن يوفّق بينه وبني املعرفة العلمية 

املعارصة يجهل أنه بذلك يقف يف وجه العلم. ال ميكن أن تقبل مبا طّوره األسلوب العلمي ومختلف أشكال التكنولوجيا 

يف معظم أوجه الحياة وترفض ما يتعارض مع النص الديني. هذا تناقض، فالعلوم مبختلف فروعها تتبع منهًجا وأسلوبًا 

واحًدا، فإما أن تقبل باألسلوب العلمي وفعاليته يف اإلجابة عن األسئلة أو ترفضه بالكامل. 
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مهد الدين

الدين وهي كلمٌة من أصوٍل عربيٍة وأصل التسمية هي »َه-

ِديْْن« הדין مبعنى الحكم، وال نعني الحكم هنا بالسلطة أو 

السيادة، بل الحكم الناتج عن الحكمة والرؤية الصائبة للحكيم 

أو القايض. ويقال بالعربية أيًضا –»يُْوْم َهِديْْن« יום הדין – أي 

يوم الحكم. عمدُت إىل تعريف الكلمة يف أصولها ألن منبتها يهودٌي 

محٌض – وهذا ال يعني أن مامرسة »الدين« بحد ذاته وطقوسه 

مل تكن موجودًة يف مناطق أخرى من العامل، بل أتحدث هنا عن 

الكلمة بذاتها. لكن من أين أتت هذه الطقوس الدينية ومن أين 

تطورت؟

بنور نبيل

اإلميان جـ44 اإلميان جـحراس  حراس 
املحمدية الخرافة  املحمديةنهاية  الخرافة  نهاية 
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حّراس اإلميان جـ 4
نهاية الخرافة املحّمدية

كان إنسان ما قبل التاريخ يحاول جاهًدا أن يضمن 

شيئًا واحًدا هو البقاء عىل قيد الحياة يصارع ألّد 

إليه  توصل  ما  وحسب  الطبيعة.  وهو  له  عدٍو 

علامء اآلثار واملؤرخون، فإن اإلنسان القديم مل يكن 

يُعّمر طوياًل، فكان الحد األقىص لعمره يرتاوح بني 

العشين والثالثني سنًة، ويصل إىل خمسٍة وثالثني 

حياته؛  يقيض عىل  كان  مرٍض  فأي  تقديٍر،  كأقىص 

أي التهاٍب يف األمعاء أو يف األسنان كان خطرًا كبريًا 

بالنسبة له وخاصًة أنه كان يتغذى عىل كل يشٍء، 

املهم أن يبقى عىل قيد الحياة وسط كائناٍت تصارع 

البقاء مثله من حيواناٍت مفرتسٍة، فحياته مقترصٌة 

عىل موضوٍع واحٍد: أن يصارع من أجل البقاء.

وبعد اكتشافه ملوارد أخرى لتلبية حاجاته وتسهيل أمور حياته – والذي كان باكتشاف النار ثم بظهور الزراعة – تغريت 

حياته بشكٍل كبريٍ، فلم يعد ذلك الكائن الذي يهرب من ويالت الطبيعة – العدو اللدود – بل أصبح يحاول اإلتيان 

بتفسرياٍت وتعليالٍت لكل الظواهر الطبيعية التي يشاهدها، والتي كانت بالطبع تفسرياٍت بدائيًة ميتافيزيقيًة –وأكرث 

من ذلك يحاول التأثري فيها محاولًة منه لتفاديها وتجنب عواقبها بشتى الوسائل وهنا ظهرت عبقرية اإلنسان القديم 

التي ندفع مثنها إىل يومنا هذا، متمثلًة بالتفسريات الخيالية واإلبداعية لكل الظواهر الطبيعية التي مل يجد لها تفسرياٍت 

منطقيًة وعقالنيًة، خاصًة وأن العقل البشي مل يكن قد تعرّف بعد عىل الوسائل العلمية التي تتيح له معرفة األمور 

بشكٍل واضٍح وجيل.

الجفاف،  الزلزال،  الربكان،  الطوفان،  املطر،  الرعد، 

السامء  من  تأيت  عقوباٌت  كلها  واألمراض:  العقم، 

تعرج  أرواٍح رشيرٍة  أو من  غيبيٍة  قوٍة خارقٍة  من 

تنتقم  يك  االرض  باطن  لهيب  من  أو  السامء  من 

الخريات واألمان  نلِب طلباتها، وتعطينا  منا إن مل 

بنا منها بقرابني وأضحياٍت وطقوٍس ترفع  ما إن تقرَّ

وربط مصرينا  الضار  النافع  مرتبة  إىل  القوة  هذه 

بها كقوٍة خالقٍة تستطيع أن تفعل كل يشٍء يف أي 

وقٍت ويف أي مكاٍن شاءت. ومن شأن هذه القوى 

تختارهم  أناٍس  مع  بعالقاٍت  ترتبط  أن  الغيبية 
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املختارين من طرف  املجتمع من خالل هؤالء  الناس، فتستجيب ملطالب  العامة من  بينها وبني  ليكونوا همزة وصٍل 

اآللهة الغيبية ليكونوا مبثابة الوسيط بينها وبني سائر أفراد املجتمع.

الكهوف  واتخذوا  القوم  بني  عظيٌم  شأٌن  للوسطاء  أصبح 

باقي  من  الخريات  أتتهم  حيث  منعزلٍة  ومناطق  والجبال 

طبقات املجتمع البليد، وساقوهم كالخرفان. وبالطبع كونوا 

الخنوع والطاعة والخضوع –  إلهية فأوجبوا  ألنفسهم هالًة 

مبا أنهم ميلكون قوة السحر والرس املطلق للوصول إىل عامل 

الغيبيات ومعرفة ما تريد وما ال تريد اآللهة من هؤالء أن 

حراس  أول  هم  األوائل  الكهنة  وهؤالء  ويقدموه.  يفعلوه 

االميان املقربني الذين ميتلكون الشفاعة ويدفعون بالء العامل 

بشط أن يسري املحكوم وفق ما يرضون وما يأمرون، فشيدوا 

للتعذيب  مراكز  شيدوا  كام  واملحرقات  واملذابح  املعابد 

والعقاب لكل من تُسّول له نفسه أن ييسء إىل قدسيتهم أو 

التجديف عىل القوة العظمى.

من  عند  كذلك  يزال  وال  الدين،  مهد  السحر  فكان 

الدين يعني بالرضورة أنه  يؤمنون به، فمن تكلم عن 

علينا  وتسلّط  أطعناها  إن  ترزقنا  خفيٍة  لقًوى  خاضٌع 

العذاب إن خالفناها. وليس لدينا أي خياٍر من معرفة 

ذلك  إىل  نلجأ  أن  سوى  الجبار  الخالق  هذا  يريده  ما 

الوسيط الذي يهدينا إليه ويعلّْمنا كيف نحبه ونخافه 

ونطيعه يك يرىض عنا هو وأقرباؤه من أصحاب العامئم 

كل  يف  ويتوعدنا  شديد  الرب  فغضب  املعبد؛  وكهنة 

لحظٍة وهو معنا أينام حللنا وأينام ُوجدنا وحرّاسه يف 

ميس  بيشٍء  قمت  إن  ما  عليك  يتجسسون  مكاٍن  كل 

الذات املقدسة أو أي معلٍَم من دينهم فجهاز الرقابة ومحاكم التفتيش كياٌن باٍق منذ أن بدأ السحر، ولن يغيب ما 

دامت املصلحة ولن يزول إىل أن يفتح اإلنسان عقله إىل آفاق العلم ويستطيع تسيري حياته بنفسه ويطّلع عىل ما يجب 

أن يفكر فيه ويطرح األسئلة الصحيحة دون خوٍف من رقيٍب أو معتقٍد أو حتى من كائٍن ميتافيزيقٍي يحكم عقله منذ 

آالف وآالف السنني.
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الخطة الفاشلة
األسئلة  بعض  لطرح  استفزاز عقلك  أحاول  وإمنا  املوضوع،  دينيٍة يف هذا  أو مسلاّمٍت  فلسفيٍة  أدخل يف جدلياٍت  لن 

البسيطة التي رمبا مل تطرحها عىل نفسك بدافعٍ ما من الدوافع، وأظن أن مجملها يدخل يف نطاق الحيز املخصص لحراس 

صخرة الدين العاملني عىل تعطيل العقل والفكر.

لنفرض جداًل أن الله بصفاته العىل وعلمه الغيبي الذي ال يخفى عنه ما 

كان وما هو كائن وما سيكون، قد خلق آدم وطلب منه أاّل يأكل من شجرة 

املعرفة، وعصاه ادم وما إىل آخره مام ذكر يف جميع الكتب الساموية فيام 

يخص هذه الخطيئة الشنيعة التي ارتكبها أبونا آدم – هل هذه الحادثة 

ملَ كل هذا  إذن  أنه سيخطئ  يعلم  كان  نعم  نقول  الله؟  مل تكن يف علم 

السيناريو البائس الذي ال معنى له؟ ثم تنزل اللعنة عىل كل البش الذين 

أنجبهم آدم إىل يوم الدين. 

ثم إن الله يجب أن يتبع هؤالء املجانني الذين خلقهم ويرسل إليهم يف كل مرٍة نبيًا أو رسواًل يذكّرهم أنه هو الذي 

خلقهم ويف علمه الغيبي طبًعا أنهم سيكذبونهم ويعادونهم، بل وحتى يقتلونهم – علاًم أنه اختار أناًسا من بني أناٍس 

آخرين وأيّدهم باملعجزات والخوارق السحرية لكن بدون جدوى، هل خلق الله مجانني حتى رأوا كل تلك املعجزات 

ومل يؤمنوا؟ أم هي أساطري وخرافاٌت مل تحدث أصاًل وإمنا هي نصوٌص قدميٌة من مخيلة بعض الحراس القدامى الذين 

يتوعدون أصحاب العقول الغبية باتّباعهم؟ 

ثم إن كل هذه املحاوالت الربانية كلها هي محاوالٌت لفرض وجوده، وأنه هو األحق بالعبادة – عجيٌب أمره بصفته 

الخالق ويف النهاية يصارع مخلوقاته إلثبات وجوده لهم.

وملاذا يطلب منا عبادته بنفس الطريقة التي كان يتعبد 

األرواح  لتلك  بالتقرب  القديم  الحجري  اإلنسان  بها 

القديم  املجتمع  عىل  السحرة  أماله  ما  وبنفس  املقدسة 

من تقديم الذبائح والقرابني والوقوف عند املعبد يف كل 

يفكر  كيف  ليعلّمنا  الديني  الوسيط  إىل  والتوجه  صالٍة 

فرض  الرب يف  ينجح هذا  مل  كل هذا  ومع  الخالق؟  هذا 

وجوده إال عن طريق التخويف والرتهيب وعدم التفكري 

له من تخويفك  بد  فيه. هل ال  التفكري  أصاًل فيام يجب 

وترهيبك حتى تؤمن به؟ من صفات اإلنسان أنه ال يؤمن 
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عن طريق اإلرغام أو تحت تهديد السيف، بل 

العقل البشي يخضع للمنطق والنقد والتشكيك 

والوصول  التجربة  إىل  ويعمد  املقنع  والجواب 

إىل النتائج الحتمية التي ال مفر منها – إذن ملَ 

اإلنسان  الوسائل إلقناع  الله كل هذه  يستعمل 

بوجوده عوض أن يلجأ إىل إناٍس مختلنّي عقليًا 

ليصلوا بنا إىل حقيقة وجوده؟ أو أن يضطر إىل 

تخويفك واغتصاب ما تبقى من عقلك بعد أن 

كام  الله  عن  تبحث  وأنت  شبابك  كل  ضيعت 

أفكاٍر  سوى  يجدوا  فلم  قبلك  َمن  عنه  بحثوا 

غريبٍة تتحدث عن رجٍل أراد ذبح ابنه ليكّفر عن 

خطيئة آدم، أو رجٍل عاش داخل بطن الحوت، 

أو حتى إنساٍن ُولد من غري أٍب وهو الله الظاهر 

يف الجسد الذي أشبعنا هرتالٍت عن حب الرب 

لنا وأن اسمنا الذي سيكتب يف ملكوت السامء ويف النهاية نجد الحروب والقتل واملعتقالت التي عاشتها البشية تحت 

الهوته وناسوته الخرايف- حًقا قلت يا ابن الله »من مثارهم تعرفونهم«، ونحن عرفناك وعرفنا مثارك وما زرعت يف قلوب 

تالميذك الذين ساقوا أكرث من نصف العامل إىل الدمار والخراب. هي مثارك فاستمتع اآلن بأكلها.

وكام فعل الذين من قبله، يف زمن شاؤول الذي أمره ربه بقتل جميع سكان القرية صغريًا وكبريًا، امرأًة وطفاًل، وحتى 

حرق األشجار وإبادة الحيوانات ألن قومه مل يحرتموا أوامر ربهم. هذا فيام يسمونه بالعهد القديم الذي أغرق فيه الرب 

الرحيم األرض تحت الطوفان ودمر قريتي سدوم وعمورة ألنهم من املثليني وفيه موىس الذي أىت باأللواح التي خطها 

له الرب بيده الشيفة، وبعد نزوله من الجبل أمر مبجزرٍة يشهد لها العهد القديم والجديد بسفك دماء بني إرسائيل. 

كل هذا ألجل أن يؤمنوا برٍب ال يستطيع أن يُظهر نفسه لهم، بل يكتفي مبشاهدة مخلوقاته تقتل وتذبح، والعجيب أن 

تكون تحت إرشافه وبأوامره الحكيمة.

هل كانت تلك خطة الله من السابق واألزل؟ أن يضحي بكل 

هذه  كل  بوجوده؟ هل  يقّروا  ألن  فقط ألجل  الشعوب  تلك 

تتناسب  الجبار  الخالق  بها هذا  يقوم  التي  الطفولية  األعامل 

مع ألوهيته؟ أترك لك التمعن فيها واإلجابة عنها؛ فبالنسبة يل 

أظنها خطٌة فاشلٌة منذ البداية ولك الحكم يف ذلك.

 

فَاآلَن اْذَهْب َوارْضِْب َعاَملِيَق، َوَحرُِّموا كُلَّ َما لَُه َوالَ تَْعُف َعْنُهْم بَِل اقْتُْل رَُجاًل َواْمَرأًَة، 

ِطْفاًل َورَِضيًعا، بََقرًا َوَغَناًم، َجَماًل َوِحاَمًرا )سفر صموئيل األول 15: 3(
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إدوار-ماري غاليه Édouard-Marie Gallez )اليهود النصارى(
بجامعة  كاثولييٌك  أٌب  أيًضا  املولود سنة 1957، وهو  الفرنيس  األديان  املسيحي ودارس علوم  الالهوت  االختصايص يف 

سرتاسبورغ، توّصل إىل نظريٍة جّد مقنعٍة حول نشأة الدين اإلسالمي، وهذا استناًدا إىل أحداٍث تاريخيٍة عاشتها أورشليم 

اليهود واملسيح من أرضهم، حيث ظهرت طوائف وتجمعاٌت دينيٌة  الهيكل وطُرد  ُدّمر  امليالد حني  بعد عام 70 بعد 

مختلفٌة، فمنها ما قام لها تأسيٌس وكياٌن دينٌي، وأخرى اضمحلت وتالشت لعدم وجود أتباٍع أو بكل بساطٍة لتفاهة 

أفكارها وعدم مطابقتها الفكر الغنويص السائد هناك.

أحدث  الروماين  اإلمرباطور  تيتوس  يد  واملسيح عىل  اليهود  أن خروج  غاليه  يقول 

زلزااًل عنيًفا يف العقيدة اليهودية واملسيحية حيث ان »أَُدنَاي« أو يهوى إله اليهود 

مل يأِت إلنقاذهم وترك الهيكل يَُدّمر عن آخره دون أن يتحرك ليحمي بيته. بالتأكيد 

تفسري  ملحاولة  أو  جديٍد  بديٍن  للمناداة  تقوم  الفرق  بعض  الحادثة  هذه  جعلَْت 

وتأويل ما يريده الله من الشعب اليهودي بالضبط، ففي الظاهر مل يكن الشعب 

أيًضا ما معنى أن يظهر متجسًدا  الله منهم أو حتى  اليهودي قد أدرك ما يريده 

بحسب العقيدة املسيحية.

فانشقت منهام )أي اليهود واملسيح( فرقٌة تدعو أن يسوع ليس ابن الله وإمنا هو رسوٌل مثل باقي الرسل، وال ميكن إللٍه 

أن يُصلب، إذن فليس هو بالٍه، وإمنا الذي رأيتموه يُصلب هو فقط من خيالكم أي )ُشبّه لكم(، ومبا أن الفكر الغنويص 

يقيض أن تعود الروح إىل مصدرها، وهو ملكوت السامء، فإن من رأى املسيح مل يكن يرى الله، باعتبار أن الله ال يُرى. 

إذن الرسول مل يُصلب، بل فقط ُشبّه لكم ذلك.

هذا الفكر الغنويص الذي تبّنته هذه الفرقة سامها إدوار غاليه بـ»اليهودية النارصية« والتي تحولت بعد ذلك حني 

خروجهم أو باألحرى إخراجهم من أورشليم إىل ديٍن جديٍد يعادي اليهود، أواًل ألنهم آمنوا بيسوع كمخلٍص وعاَدوا من 

جهٍة أخرى املسيح ألنهم مل يعرتفوا ببُنّوته للرب أو حتى أنه هو الله الظاهر يف الجسد. 

وباتت هذه الفرقة معاديًة للتعاليم اليهودية واملسيحية يف آٍن 

السابقتني.  الديانتني اإلبراهيميتني  واحٍد، مطرودًة ومنبوذًة من 

النرصانية عداءها وبغضها معلنًة  اليهودية  الفرقة  أعلنت  وهنا 

الحرب عليها بكل الوسائل.

ملا انتقلت هذه الفرقة إىل الشام مثل باقي الديانات املعرتف بها، 

وتساعدها  بها  أزرها  تشد  وليك  هناك  العربية  القبائل  وجدت 

إدوار-ماري غاليه
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بنور نبيل

حّراس اإلميان جـ 4
نهاية الخرافة املحّمدية

عىل تأسيس مذهبها الديني الجديد كان من الواجب أن يضيفوا عليها 

إبراهيم  العرب من ساللة  أنتم  فقالت  اإلبراهيمي،  االنتساب  نوًعا من 

أيًضا، فأنتم أبناء إبراهيم من هاجر، ولهذا ُسّموا بالهاجريني قرابة عقدين 

أو أكرث من الزمن، كام نسبوا لهم اسم األحناف إىل النبي ابراهيم الذي 

كان حنيًفا. ومبا أن ساللتهم تعود إىل هاجر ومل يكن لهاجر سوى إسامعيل 

من أبيه إبراهيم فُسّموا كذلك باإلسامعيليني، وهنا وبفضل هده الدعاية 

التي ال أصل لها تاريخيًا أو ثيولوجيًا استطاعوا أن يكّونوا لهم كيانًا دام 

مل  القران  كاتب  أن  هذا  عىل  دليٍل  وخري  »املسلمني«،  باسم  عرصنا  إىل 

يسمِّ املسيحيني باملسيحيني، بل سامهم النصارى وال نجد كلمة مسيحيني 

إطالقًا يف القرآن ل كان تسال نفسك ملاذا؟

ضمن  من  أن  النرصانية  اليهودية  الفرقة  عن  غاليه  الباحث  يضيف 

بناء  وإعادة  أورشليم  إىل  العودة  هو  عقيدتها،  نقل  مل  إن  مشاريعها، 

الهيكل  وأن  واملسيحية  اليهودية  يف  كام  املسيح  عودة  وانتظار  الهيكل 

هو لهم وبناؤه سيكون عىل أيديهم مهام كلف األمر، أي أن كل الوسائل 

مسموحٌة ومحللٌة رشًعا للوصول إىل إعادة بناء الهيكل.

وتحدث عن دخول عمر ابن الخطاب بصفته القائد األعىل للجيوش )اليهودية النرصانية( املسلمني وبعد عناٍء طويٍل 

وخساراٍت هائلٍة يف الجيش والعدة بكل التضحيات التي قام بها من أجل هذه الفكرة السخيفة، وهي إعادة بناء الهيكل 

وعودة املسيح. فوصل بعد كل هذا إىل بناء مسجده )مسجد عمر( الذي يعتربه مبثابة السكينة أو بيت الرب وبالعربية 

معنى  يعرفون  ال  املسلمني  من  الكثري  هذا  يومنا  وإىل  ְשִכיָנה  الشكينة 

السكينة ويظنون أنها كلمٌة عربيٌة مبعنى التأمل والتقرب من الله.

لكن بعد بناء هذا البيت وبعد كل هذه التضحيات الجسيمة مل ينزل املسيح 

وال أبو املسيح فكانت صدمًة قويًة لعمر وجيشه، وخابت اآلمال وُعلم بعد 

وليس  النصارى  اليهود  ابتدعها  ما هي سوى خرافٍة  الفرقة  أن هذه  ذلك 

والتعاليم  الصحيح  الالهوت  إىل  ترتقي  أو حتى  الصحة  أساٍس من  أي  لها 

بالقوة،  العامل  عىل  ويفرضه  الدين  هذا  يختلق  أن  قرر  ولهذا  اإلبراهيمية 

وطبًعا أيّده يف ذلك أصحاب القلم وكتّاب الخرافات الذين ظهروا مع بداية 

تأسيس الدولة العباسية كام ذكرنا آنًفا.

مسجد عمر

لوحة يهودية انطباعية عن الشكينة
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مجلس المسلمین 
 السابقین فی بریطانیا 

Council of Ex-Muslims of Britain
www.ex-muslim.org.uk

نحن مسلمون نبذنا ديننا 

برتكنا اإلسالم نكرس محرّماته، لكننا يف ذات الوقت نعمل عىل تدعيم العقالنية والحقوق والقيم العاملية 

والعلننية. ويف نشاطنا نطالب اا ييل: 

بالحقوق العاملية والتساوي يف املواطنة ب  الجميع. 

بالحرية يف نقد الدين. 

بالحرية الدينية واإللحاد. 

فصل الدين عن الدولة والنظام ، القانو  والتعليمي 

حظر املنرسات والعادات والقواعد الدينية التي تنتهك حقوق الناس وتضيق عىل حّرياتهم. 

إزالة كل العادات الدينية التي تضطهد املرأة وتنتقص من حقوقها واستقاللها، وحظر فصل الجنس . إزالة كل العادات الدينية التي تضطهد املرأة وتنتقص من حقوقها واستقاللها، وحظر فصل الجنس . 

حظر التدخل من قبل أية سلطة عائلية أو رسمية يف الحياة الشخصية والعاطفية والجنسية للناس. 

حنية األطفال من التالعب بهم واإلساءة إليهم من قبل الدين واملؤسسات الدينية. 

حظر الدعم الرسمي للدين سواء املادي أو املعنوي. 

حظر جميع أنواع التخويف والتهديد الديني. 
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د. سمرياميس العامري

5( منحوالٌت أخرى:

جرى  قد  أنه  سبق  مام  ندرك 
»منحوالت  عبارات  استخدام 
الكتاب املقدس«، أو »منحوالت 
 bibloi apokruphoi »التوراة

 apokrupha »و»املنحوالت
كتّاٍب  ِقبل  من  وغريها 

يف  قدماء  مسيحيني 
معاٍن مختلفة.

األدب املنحول جـ4
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د. سمرياميس العامري

األدب املنحول جـ4

من املهم جًدا يف كل مرٍة نتناول فيها متييزها وتحديد معناها يف املكان ويف الزمان. 

ونشري من بني أهم هذه املعاين إىل: الكتب املنحولة عن الكتب الرسمية التي 

تُعترب مقدسًة، أو الكتب املنحولة بأسامٍء مستعارٍة من أسامء الرسل والقديسني، 

بأسامٍء  املنحولة  الكتب  مصطلح  الستخدام  إثباٍت  أول  إن  الهرطقة.  كُتب  أو 

يرجع  عموًما،  املنحولة  الكتب  معنى  من  جًدا  القريب  املعنى  وهو  مستعارة، 

إىل مؤلٍف مسيحيٍّ هو سريابيون األنطايك نحو نهاية القرن الثاين للميالد، واصًفا 

الكنيسة  اعتمدته  كتابًا  أن  يرى  باسٍم منحول)1( وهو  كتاٌب  بأنه  بطرس  إنجيل 

بني  متداولًة  كتابًة  أن  أو محتواه، يف حني  يكون منحواًل يف عنوانه  أن  ال ميكن 

الهراطقة فقط هي بالرضورة كتابٌة كاذبة، خاصًة إذا كانت تُنسب إىل يسوع أو 

إىل أحد رسله. وبالنسبة لسريابيون، فإن املستخدمني هم الذين يجعلون كتابًة ما 

منحولًة أو غري منحولة.

ما يزيد تعقيد املسألة أن صفة النحل ال تشري إىل املعنى نفسه أو هي ليست الصفة نفسها بحسب ما يتعلق األمر 

باآلداب اليونانية أو الالتينية أو الرسيانية أو القبطية أو الحبشية أو العربية أو األرمنية أو الجيورجية أو السالفية أو 

غريها. هذا دون أن نعدد اآلداب أو الكنائس األخرى التي اعتمدت كتبًا منحولًة يف تاريخها، حيث مل نُش هنا سوى إىل 

أقدمها وأكرثها أساسيًة يف التأثري عىل تاريخ األدب املنحول والكتب املنحولة. فعىل سبيل املثال هناك الكثري من الكتب 

املنحولة يف األرمنية هي نسٌخ أُنجزت عىل مناذج يونانيٍة أو التينيٍة أو رسيانية، يف حني أن نصوًصا أخرى هي من إنشاٍء 

القديسني.  بتاريخ وسرَي  املتعلقة  الكتابات  لدور  املنحولة مشابًها  الكتابات  األرمني كان دور  العامل  أرمنيٍّ رصف. ويف 

وكانت الكتابات املنحولة يف هذه الحالة تسهم أو تُستخدم يف قراءة الطقس باملعنى الكنيس ولكن ليس مبعنى طقس 

املناولة. 

ولهذا كان دور هذه الكتابات املنحولة كبريًا جًدا يف الفكر والثقافة األرمنيني. وهكذا فقد دخلت املوروثات املذكورة 

يف هذه النصوص املنحولة يف النصوص التي عالجت مواضيع الهوتيًة أو تفسرييًة كام ويف الكتب التي تروي تسلسل 

األحداث املتعلقة بالكنيسة أو كُتب التأريخ. وبالتايل فقد حفظت الكنائس القوقازية - األرمنية والجيورجية - نصوًصا 

كثريًة جًدا اعترُبت أحيانًا نصوًصا منحولًة من ِقبل الكنائس اليونانية والالتينية، وهذا يعني أن مفهوم النحل ليس نفسه 

يف هذه املناطق البعيدة، لنُقل عن املناطق الكنسية املحورية. واألمر نفسه ينطبق عىل كنائس مرص والحبشة، خاصًة 

بالنسبة لهذه األخرية التي كانت مخزنًا حقيقيًا للنصوص التي اختفت يف معظم األحيان يف الكنائس األخرى أو التي 

ُوجدت فيها حديثًا إمنا بشكٍل مجتزأٍ جًدا وناقص.

1- Jacques Freu; Histoire politique du royaume d’Ugarit, Harmattan, Paris 2006.
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األدب املنحول جـ4

6( الكنيسة الرسمية واألناجيل املنحولة:

تُطرح  املنحولة  بالنصوص  املتعلقة  التساؤالت  إن 

من  ننطلق  كنا  إذا  ما  بحسب  مختلفٍة  بأشكاٍل 

الكنائس املعتربة ككنائس محوريٍة أو مركزيٍة أو كنا 

ننطلق من الكنائس غري املحورية أو البعيدة. وغالبًا 

ما اعترُبت هذه األخرية ككنائس مهرطقٍة من قبل 

الكنائس األوىل التي تُعرّف نفسها بأنها أرثوذكسية. 

وال شك أن علينا أخذ هذا املعيار أو هذا التقسيم 

باألحرى بعني االعتبار من أجل تفسري أسباب حفظ 

عدٍد كبريٍ من النصوص املنحولة من ِقبل الكنائس البعيدة، وهي نصوٌص ضاعت أو تم التخلص منها يف الكنائس املحورية. 

ومام ال شك فيه أن مفهوم النحل ليس هو نفسه يف الكنائس الشقية. ففي الكنائس البعيدة يبدو أن هذا املفهوم يرتكز 

عىل معايري أقل اتصااًل باملمكنات الالهوتية، وهي يف كل األحوال معايري ليست مقرتنًة باملمكنات الالهوتية نفسها التي 

يف الكنائس املحورية. فكل نٍص منها ضمن موروثه اللساين، أي يف سياق ترجامته وتعديالته وما دخل عليه من موروٍث 

ثقايف ولغوي، يحتمل نظاًما خاًصا، فيمكن تصنيفه مثاًل بني املنحوالت يف نسختها اليونانية أو الالتينية وال يصّنف بني 

النسخ الشقية. وهكذا، فإنه من املالئم عدم النظر إىل كافة النسخ من وجهة نظٍر واحدة، وعدم تصنيفها منهجيًا يف فئة 

املنحوالت، األمر الذي يشّكل مصدًرا للخطأ يف فهمها، عىل األقل من منظور املؤرخ والباحث.

إن الكتابات املنحولة املسيحية – مثلها مثل الكتابات 

التي ُجمعت يف إطار الكتب املقدسة وشّكلت العهد 

الجديد – تنقل لنا متثيالٍت وفهاًم لشخص وحياة يسوع 

ومريم والرسل كام تَصورها املسيحيون خالل القرون 

األوىل. بل إن بعضها كُتب خالل فرتاٍت معارصٍة لكتابة 

بالتايل  تحمل  فهي  الجديد.  العهد  وأسفار  أناجيل 

يطرحونها  األوائل  املسيحيون  كان  التي  التساؤالت 

واإلجابات التي كانوا يتوصلون إليها. لهذا تُعترب هذه 

الكتابات من وجهة نظر املؤرخني مصدًرا هاًما جًدا لفهم عدٍد كبريٍ من التيارات واملذاهب التي انضوت تحت تسمية 

املسيحية والتي يرجع بعضها إىل مرحلة املجتمعات املسيحية األوىل. إنها تعكس مسائل عقائديًة وأخالقيًة متس يف بعض 

األحيان نقاطًا فائقة األهمية يف تطور الفكر الديني يف املنطقة.
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األدب املنحول جـ4

إن األدب املنحول ال يقّدم لنا صورًة موحدًة عن املسيحية، بل عىل العكس يُدخلنا إىل تنوٍع عقائديٍّ كان مامرًَسا بل 

وأدى إىل تباعداٍت كثرية، األمر الذي ينعكس أيًضا يف التباعدات اللسانية والثقافية املاثلة يف هذه الكتابات. وهو أمٌر 

يعكس لنا األوضاع التي كانت توجد فيها املجتمعات املسيحية املختلفة حتى بداية القرن الرابع بعد امليالد. إن هذا 

األدب يُعترب بالتايل مصدًرا ال يُعّوض بالنسبة للمؤرخني من أجل معرفة وولوج عامل املسيحية القديم.

ومن جهٍة أخرى فإن التمييز بني األدب املسيحي املنحول بحرص املعنى، 

أي األدب الذي كُتب لغاياٍت تبسيطيٍة أو إرشاديٍة أو تأريخيٍة أو حتى 

عقائديٍة إمنا من ِقبل كتّاٍب مسيحيني أرادوا أن يعطوا كتاباتهم موثوقيًة 

ِقبل  من  اعتمد  الذي  املنحول  التورايت  األدب  وبني  تقديسيًا،  بُعًدا  أو 

كنائس مسيحية، هو أمٌر عىل غايٍة من األهمية. وهذه املجموعة الثانية 

من الكتب هي التي تهّمنا يف هذه الدراسة.

يشّكل فهمنا لهذه الخلفية التاريخية ملصطلح املنحوالت مدخاًل رضوريًا لفهم الصلة التي ربطت الكثري من الكتابات 

إىل منٍط من  األقل  منها عىل  كبريٍ  تعود يف جزٍء  أصوٌل  قبل مسيحية، هي  ما  بأصوٍل  باملنحولة  ُعرفت  التي  الكنسية 

الكتابات ُعرف باألدب الرؤيوي.

7(  تطور األناجيل املنحولة:
رأينا أن لفظة »املنحوالت« apocryphe مشتقٌة يف اللغات الالتينية من اللفظة 

اليونانية التي تعني »مخبّأ« أو »مخفي«، وكانت تشري عند املسيحيني األوائل، 

مثل إيريناوس Irénée )تويف عام 202م( وكليمنضوس اإلسكندراين )تويف نحو 

عام 215م( وأوريجينس Origène )تويف عام 253م( وعوسيب القيرصي )تويف 

عام 339م(، إىل نصوٍص مشكوٍك يف أصلها أو يف مؤلفها أو يف عقيدتها ومحتواها، 

إىل  تُنسب  كانت  التي  املقدسة  الكتابات  مجموعة  من  تُستبعد  كانت  ولهذا 

شخصياٍت من محيط يسوع. فهي عبارٌة عن كتاباٍت يُعتقد أنها ُوضعت ونُقلت 

وحتى  امليالد  بعد  الثاين  القرن  منذ  مختلفة،  جامعاٍت  يف  وقبولها  تلّقيها  وتم 

إنجيل توما( أن  الكتابات )مثل  أيامنا هذه. مع ذلك، فقد أمكن لبعض هذه 

تساهم يف تحرير بعض النصوص املعتمدة من األناجيل، يف حني أن بعضها اآلخر 

الثانية  )الرسالة  الكنائس  الرسمية يف بعض  الكتب  )مثل راعي هرماس، والديداخي( لقي تقديرًا عظياًم وُمثِّل ضمن 

لكليمنضوس إىل الكورنثيني يف الكنائس الرسيانية(، يف الوقت الذي كانت فيه بعض األسفار املعتمدة اليوم مثل »سفر 

الرؤيا« مرفوضًة وتُعترب كأسفاٍر »مشكوٍك فيها«.

كليمنضوس اإلسكندراين
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ما يسميه اإلنجيليون اليوم، خاصًة يف الغرب، بـ »املنحوالت« 

الشعية  »الكتب  بـ  الكاثوليكيون  يسّميه   apocryphes

امللحقة« deutérocanoniques، وهي الكتب السبعة من 

وهكذا،  العربية.  التوراة  يف  توجد  ال  التي  اليونانية  التوراة 

القديم  العهد  من  املنحولة  الكتب  عن  الحديث  من  بداًل 

ومن العهد الجديد، فإنه يتم الحديث عن كتاباٍت يهوديٍة 

كتاب  الثاين،  أخنوخ  موىس،  كتاب  سليامن،  )مزامري  قدمية 

لغاٍت  إىل  أيًضا  تُرجمت  اليهودية  النصوص  أو  الكتب  من  الكثري  أن  والحقيقة  منحولة.  كتٍب مسيحيٍة  عمران( وعن 

وثقافاٍت »مسيحية« مختلفة )كتاب الخمسينيات، كتاب الشيوخ االثني عش، كتاب عزرا الرابع(، وبالتايل فإن العديد 

من املنحوالت املسيحية القدمية هي إعادة كتابٍة لنصوٍص يهوديٍة )مثل »حياة آدم وحواء«، و»صعود أشعيا«، و»إنجيل 

أو  الرتجامت  هذه  أصول  عن  لتكشف  امليت  البحر  مخطوطات  اكتشافات  جاءت  فقد  السياق  هذا  ويف  بطرس«(. 

الكتابات املسيحية املنحولة، ولتعيدها إىل هذه الجامعات من املِلل املنشقة أو املعارِضة للسلطة اليهودية السياسية 

والدينية الرسمية التي كانت خاضعًة للسلطة الرومانية يف بدايات العهد املسيحي.

وقد لعبت منحوالٌت كثريٌة دوًرا كبريًا يف الهوتيات وطقوس وشعائر كافة املناطق تقريبًا يف العامل القديم. كام ال تزال 

تلعب دوًرا ال يستهان به يف العديد من االتجاهات املتحدرة من النرصانية - اليهودية القدمية يف العامل الجديد اليوم. 

ولعل أحد أكرثها انتشاًرا هو إنجيل يعقوب الذي كُتب باليونانية يف القرن الثاين للميالد ولقي- عىل الرغم من رفض 

الكنيسة له وإدانته- شهرًة واسعًة يف العصور الوسطى الالتينية )إنجيل الطفولة ملتى املنحول(.

كذلك لقيَْت »رؤيا بولس« التي كُتبت باليونانية أيًضا يف القرن الثاين، 

وتتناول العقوبات املنزّلة بالخاطئني يف الجحيم، شهرًة واسعًة بالالتينية 

الناشئة عنها، كام وتم تصوير أجزاٍء منها يف  اللغات الغربية  كام يف 

يف  نقلها  استمر  وقد  الفرتة.  تلك  من  األوروبية  الكنائس  فسيفساء 

نسختها الرسيانية حتى القرن التاسع عش. كذلك فإن قصة العذراء، 

ورقاد العذراء مريم، وهام كتابتان ترجعان إىل القرن الخامس، تُعتربان 

يف  طويلٍة  لفرتاٍت  ساد  الذي  والالهوت  الورع  بوضوٍح  ميثل  منوذًجا 

حتى  مؤثرًا  زال  ال  فكٌر  وهو  العامل،  يف  املسيحية  الشعبية  األوساط 

اليوم يف صور ومفاهيم الورع املسيحي. أضف إىل ذلك القصص الكثرية جًدا والتي تكاد ال تحىص حول األعامل املنحولة 

للرسل التي سمحت لكثريٍ من املدن أو املناطق بنسب أصٍل رسويلٍّ لكنائسها.
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8( األناجيل املنحولة وعرص النهضة:
ُدرست الكتابات املنحولة يف عرص النهضة من ِقبل أشخاٍص اهتموا بأصول املسيحية، وكانت 

هذه الكتابات والدراسات مثار جداالٍت يف النقاشات الدائرة حول اإلصالح الديني يف ذلك 

 ،J. A. Fabricius الوقت، وهكذا فقد ُجمعت ونُشت يف عام 1703 عىل يد فابريسيوس

الذي كان يهتم بشكٍل خاٍص بتاريخ العقائد. ويف القرن التاسع عش نشت مجموعٌة من 

علامٍء مختصني بفقه اللغات وطرق انتقالها )مثل تيشندورف C. Tischendorf وبشكٍل 

خاٍص ليبسيوس R. A. Lipsius وبونيه M. Bonnet( دراساٍت نقديًة معمقًة حول 

هذه النصوص. أما يف القرن العشين فقد بدأت أعامل النش الضخمة يف مجلداٍت 

 عديدٍة للنصوص املنحولة )ونذكر منها أعامل جيمس R. M. James الربيطاين وهنيكيه 

يف   M. Erbetta وإربتا  أملانيا،  يف   W. Scheemelcher وشيملش   E. Hennecke

 Series Apocryphorum إيطاليا، وأخريًا السلسلة الواسعة من الكتابات املنحولة

الصادرة يف البالد الناطقة باللغة الفرنسية(.

نستنتج مام سبق أن تشكيل أو تجميع مجموعة الكتب أو الكتابات التي ُسميت باملقدسة أو الساموية أّدى عرب طرٍق 

مختلفٍة إىل تشكيل أدٍب سّمَي بالكتابات املنحولة. وبالتايل فإن مفهوم الكتب املنحولة يرتكز كام يبدو جليًا عىل معادلٍة 

بسيطة: فاعتامد كتٍب عىل أنها مقدسٌة وسامويٌة يلغي هذه الصفة عن بقية الكتب التي تُعترب بالتايل »منحولًة«. لكن، 

مع ذلك، ال يجب تعميم هذا التعريف عىل كافة الحاالت. فالرتجامت املقدسة حملت يف بعض األحيان تغيرياٍت جديًة 

عىل النص، وباملقابل، فإن الكتابات األصيلة التي ُسميت منحولًة تضمنت يف أحياٍن عديدٍة معانيًا أدبيًة تفوقت عىل 

بعض جوانب الكتابات األصيلة التي ُصنفت ضمن الكتابات املقدسة. 

انتقل إىل املسيحية كان مصدره يف الكثري من جوانبه األدب القمراين -  ومع ذلك، ميكننا القول يف هذا اإلطار أن ما 

اليهودي. لكننا ال نستطيع القول مع سمعان امليموين)2( إن كل ما انتقل إىل األدب املسيحي كان من مصدٍر يهودي، 

خاصًة مع الدراسات املقارنة التي تكشف عن جوانب التأثريات الهلينستية كام والفارسية إضافًة إىل إسهامات منطقة 

املشق املبارشة يف تطور الفكر واألدب املسيحيني. وإن كان سمعان امليموين يشري يف املصدر السابق إىل أن ما حصل يف 

املسيحية استمر وحصل أيًضا يف دياناٍت أخرى مثل املزدكية واملانوية واإلسالم، لكن ذلك يعكس يف النهاية حركًة واسعًة 

العرص  الدينية ضمن مفاهيم  الخربة  بأصالة  ارتباطًا  أكرثها  والحفاظ عىل  الكتابات،  جًدا يف محاولة تصنيف وغربلة 

والبيئة، وال يعني بحاٍل من األحوال استمرارية فكٍر واحٍد وأصالة كتابٍة واحدٍة سابقٍة )هي يف هذه الحالة وفق امليموين 

الكتابات اليهودية، مبا فيها املنحولة(.

.lii .إىل xlv 2- وصية أيوب، من
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املسيحي  »األدب  أو  املنحولة«  املسيحية  »الكتابات  مصطلح  يشري 

»منحوالت  عنوان  تحت  تصّنف  التي  الكتابات  إىل مجموعة  املنحول« 

اختالف  من  الرغم  وعىل  الجديد«.  العهد  و»منحوالت  القديم«  العهد 

الكثري من مصادر أو أصول هذين العنوانني األساسيني للكتابات املنحولة، 

لكن األمر الهام واألكرث أساسيًة هو نقل هذه الكتابات الذي تم بالنسبة 

للمجموعتني عرب مجموعاٍت نرصانيٍة أو مسيحية، حتى وإن كان عدٌد 

من هذه الكتابات يعود يف أصوله إىل اليهودية.

ال مييز امليموين، وال غريه من الكتّاب والباحثني الذين تناولوا موضوع املنحوالت املسيحية مع األسف، أهمية مالحظة 

املجموعات )التي سّميت باملسيحية( التي نقلت أو ترجمت هذه الكتابات وأصولها. ولهذا يصبح من السهل إلصاق 

هذه الكتابات باملسيحية الناشئة، دون متييز التداخالت التي كانت قامئًة عندها مع التيارات اليهودية املناوئة للسلطة 

الرسمية الدينية املتحالفة مع الرومان، األمر الذي أدى إىل ربط املسيحية بتياٍر كامٍل من األدب الذي أثّر عرب مئات 

واملزديك واإلسالمي،  املانوي  الفكر  بل وعرب  املسيحية فقط،  ليس عرب  رئييس،  بشكٍل  املشقي  الفكر  تاريخ  السنني يف 

وانتهى إىل التطابق مع الفكر املسيحي أو اإلسالمي يف الكثري من األحيان واملواضع. 

غري أن مكتشفات قمران أو نجع حامدي أو غريها من املكتشفات 

يف بعض الكنائس يف مرص أو أوروبا الشقية أو الحبشة، إضافًة إىل 

الدراسات الهامة التي بدأت منذ مطلع القرن العشين حول شبه 

الجزيرة العربية وتاريخها الديني، تشري إىل أصول هذه الجامعات 

القرون  الكتابات ونقلتها ككتاباٍت مقدسٍة يف  بهذه  التي اهتمت 

امليالدية األوىل، لكن ال بد هنا من التأكيد عىل رضورة عدم الترسع 

يف االستنتاجات، والتعمق يف تاريخ املنطقة الديني ليك نكتشف مزيًدا 

من الروابط التي تصل بني هذه الكتابات وأصولها. ويُعترب ذلك مفتاح 

املتابعة األعمق لتاريخ املنطقة الحافل بالتشعبات الدينية.

9( املنحوالت بني الرشق والغرب:
بشكٍل عاٍم ميكننا القول أنه ال يُنظر إىل املنحوالت النظرة نفسها يف الشق ويف الغرب. فهي متثّل يف الشق فئًة من 

النصوص املستخدمة يف القراءات الشعائرية. أما يف الغرب، فهي متثل فئًة من النصوص التي تسرتت فيام يُعرف بتاريخ 

القديسني، وبالتايل فقد استُخدمت ضمن إطاٍر معنٍي خالل القراءات الشعائرية. مع ذلك، فقد أدى هذا االختالف يف 

املنظور إىل أن بعض النصوص انصهرت بدرجٍة كبريٍة أو قليلٍة يف بعض املواريث الغربية يف حني أنها ظلت ماثلًة دامئًا 

كهف قمران

من مكتشفات نجع حامدي
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وظاهرًة يف املوروث الشقي. ومن بني هذه األسباب التي تُذكر عادًة يبدو أن أهمها يتعلق مبستخدمي هذه النصوص 

أنفسهم. وهنا أيًضا نجد أن املوقف يختلف يف الشق ويف الغرب. ففي الشق، إذا ما اتُهم الشخص املستخدم للنص 

بالهرطقة، فإن النص نفسه ال يوصف بأنه مزيٌف أو منحوٌل ضمن املنظور العقائدي، بل يقال باألحرى إن مستخدم 

النص هو من أساء تفسري أو فهم النص. وينطبق ذلك بالدرجة األوىل عىل املرتجمني والرتجامت، األمر الذي فتح املجال 

الواسع لنش أدٍب منقوٍل ومفرٍس أو مؤوٍل عرب الرتجامت. 

أما يف الغرب، فإن النص الذي يُتهم صاحبه بالهرطقة يوَصف هو نفسه بأنه منحول، أي بأنه محرٌف أو مزيف. وكام 

يقول امليموين فإن النص يُجرد أواًل من صفة القداسة - األصالة ويستتبع ذلك تجريد املستخدم للنص من تبعيته للجهة 

الرسمية وإخراجه خارج إطار القدسية الرسمية املعرتف بها. فالنص هو ما يتيح إدانة املستخدم. وهذا ما حصل يف نهاية 

القرن الرابع، بالنسبة إلنجيل يعقوب. فعىل الرغم من استخدامه يف الشق من ِقبل مستخدمني ُوصفوا بالهرطقة لكن 

النص ظل موجوًدا، بل ومستخدًما يف بعض الكنائس ومل يختِف. أما يف الغرب فقد اختفى النص عىل األرجح وتحديًدا 

ألنه استُخدم من قبل مسيحيني ُوصفوا باملهرطقني. لكن حتى يف الغرب مل يختف النص متاًما إذ بدأ العلامء يكتشفون 

أجزاًء منه مخفيًة يف بعض املخطوطات التي حملت عناوين تتصل بإنجيل الطفولة ملتى املنحول - وهو التعديل أو 

التصحيح املرتَجم الذي حل محله يف النهاية.

يجب أن نشري هنا إىل أنه من الصعب الحديث عن كتٍب منحولٍة قبل تشكيل مجموعة الكتب املقدسة، بحرص املعنى 

املعرتف بها من ِقبل الكنيسة. فقد كان من الصعب جًدا حتى منتصف القرن الثاين للميالد متييز الكتب املنحولة عن 

الكتب املقدسة، وكان يتم تداول هذه الكتب دون تفرقٍة حقيقيٍة بينها. ومل يظهر مثل هذا التمييز إال الحًقا عندما بدأت 

تتبلور مع تتابع لظروٍف وألحداٍث أورثوذكسية معينٍة مقابل ما ُسمَي بالهرطقات. وهكذا ُسّميت كتب األرثوذكسية 

بالكتب املقدسة يف حني ُوصفت كُتب الهراطقة باملنحولة. ومن هنا نرى بوضوٍح أن منشأ تسمية أو صفة املنحوالت مل 

يأِت يف الحقيقة من أصول النقل أو الرتجمة، كام زعم بعضهم، بل يف الحقيقة من الخالفات العقائدية والفكرية بالدرجة 

األوىل. بل إن هذه الخالفاٍت انعكست عىل الرتجامت بحيث أدت ترجمة الكثري من »املنحوالت« التي كانت مخبأًة بعد 

قروٍن إىل إعادة ظهور هذه الكتابات بأشكاٍل جديدٍة تعرضت إىل التنقيح أو اإلضافة أو الحذف إلخ، مبا يوافق الحاجات 

املجتمعات  متنع  مل  الكتابات  بهذه  أُلصقت  التي  التسمية  هذه  أن  يعني  وهذا  للمرحلة.  العرصي  والفكر  الجديدة 

املسيحية املختلفة التي اعتربت نفسها أوروثوذكسيًة من ضم هذه الكتابات إىل كُتبها الشعائرية، وظهر ذلك واضًحا، 

بل وعلنيًا يف القرون املتأخرة عندما نُسيت أصول الجامعات التي كانت قد وضعت هذه »املنحوالت« ومل تعد تشّكل 

بالتايل تهديًدا عقائديًا بذاتها، ألن الخصومة الفكرية نفسها كانت قد نُسيت، ومل يبَق سوى الكتب التي أعادت كنائس 

كثريٌة استشفاف الكثري من الروحانية فيها، بل واعتامد الكثري من قصصها ومواضيعها يف شعائرها وتعاليمها اإلرشادية.

موقع maaber.com / موىس ديب الخوري
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راوند دلعو

الشمولية  الشمولية العلامنية  العلامنية 
الكوين االنتامء  لبناء  الكوينكأساٍس  االنتامء  لبناء  كأساٍس 

يف املقال املرفق أدناه رؤيٌة فاحصٌة للعلامنية من وجهة نظري. كام أنني وّضحت 
الفرق بني العلامنية الساذجة والعلامنية الذكية ودعوت إىل ثورٍة علامنيٍة ذكيٍة 
عىل العلامنية الساذجة السطحية، ثم وّضحت مفهوم العلامنية الكونية املبنية 
عىل )الشموعلامنية( عىل أمل أن تُشكل هذه الفكرة نظام حياتنا املستقبيل يف 
حقبة العلامنية الكونية )املعوملة( التي أرى أنها ستستغرق العامل يف املستقبل 

البعيد كنظام حياٍة حضاريٍّ لكل البش.
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توطئة:
إن انتامءنا للعلم هو االنتامء الصحيح الذي يجب أن نسعى إليه 

لبناء دولٍة متحرضٍة يحكم العلم، وفقط العلم، جميع مرافقها 

مقالًة  مدونتي  يف  )راجعوا  والخارجية  الداخلية  وسياساتها 

بعنوان: كيف نبني وطًنا راقيًا للجميع(، وال بد لذلك من تحرير 

العقل وإخراجه من صندوق الخرافات واملوروثات املريضة.

 أمل يأِن للعقل أن ينهض من تحت ُركامات الُقُرون الُوسطى يف 

بالدنا الشق أوسطيّة؟ 

 أمل يَِحن وقت تفعيل هذا العضو املُسّمى بالدماغ ألداء أهم وظائفه الفيزيولوجيّة، التفكري، وبشكٍل طبيعيٍّ يف بالدنا 

املليئة بالتخلُّف والدمار واالقتتال؟ 

 أمل يأِْن لإلنسان يف بالدنا أن يُعلن عن )ِقيَامة العقل الُكربى( يك ميارس إنسانيّته الكاملة التي مُتَيِّزُه عن كُّل األحياء األخرى 

انطالقًا من العقل وفقط العقل؟

قيامة العقل:
فلنعلم أنه مبجرد نهوض العقل الُحر مارًدا من تحت أكداس األزمنة السوداء، سيتحول اإلنسان إىل قيمٍة النهائيٍّة وجوهٍر 

حاٍو للوجود، كل الوجود، يف ذّرات جسده املحدودة، وكنتيجٍة لذلك سيتوقف االحرتاب وستجّف الدماء وسيتفتّح ياسمني 

التعايش، وعندها ستُدار مصالح جميع البش من خالل تطويع مادة الكون لتعود باملنافع والرفاهية عىل الجميع.

لقد أدرك العالَم الغريب هذه الحقيقة مع إرشاقة شمس العرص الحديث وأنه ال سعادة لإلنسان إال بالعيش تحت مظلة 

دولٍة يقودها العلم ُمَمثاًّل بأحدث ما توصلْت إليه نظرية املعرفة )إبستيمولوجي( يف شتّى مناحي الحياة، فقامت نُخبة 

املفكرين يف أوروبا آنذاك بالتأسيس ملا يُسمى اليوم بـ)األنظمة العلامنية(، إذ أيقن ُرّوادها وعرّابوها بأن الحريّة الفكريّة 

هي أساس اإلبداع، فصّمموا تلك األنظمة العلامنية بحيث تضمن حريّة التفكري واالعتقاد والعدل واملساواة لرعاياها، 

إذ ال تُطلق يد العلم يف املجتمع إال بضامن الحريّة الفكريّة لجميع أفراده، كام أن الحرية من مفردات ومستلزمات 

العلامنية ألنها نتاٌج مبارٌش لعلمنة مرافق الحياة.

وكام هي العادة، فللحكومات الدينية )الثيوقراطية(- التي كانت لها اليد الطُّوىل يف حكم تلك الحقبة- رأٌي آخر، إذ مل 

س الكنيسة التي تتبنى أفكاًرا تتعارض مع العلم التجريبي  يرُق لها ذلك ألنها تُدار من ِقبَل طبقاٍت إقطاعيٍة وكهنوتيٍّة تُقدِّ
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بشكٍل ُمستحكم، فكانت هذه األنظمة الثيوقراطيّة هي املُصاِدر األهم لحريّة الناس واملُحارب األول لفكرة الدولة التي 

فّضت النزاع بني الرغبة الفردية والتحرر الجمعي، أي )الدولة العلامنية(.

فاشتعلت الحرب بني أصحاب املصالح الشخصية كطبقات اإلقطاعيني والنبالء ورجال الدين من أرباب الكهنوت وساسة 

الكنيسة من جهة، واملمثل الشعي للمصلحة العامة بقيادة الطبقة املُثّقفة من العلامء والباحثني من جهٍة أخرى، ففي 

حني أرادها الفريق األول )أعني الكهنة واإلقطاعيني( ديكتاتوريًة ثيوقراطيًة، استامت الفريق اآلخر يف سبيل التحرير 

التام للجموع من السلطة الضيقة للكنيسة واإلقطاع بغية إطالق يد العلم التجريبي يف املجتمع، والقبول بنتائج البحث 

العلمي سواٌء وافقت الكتاب املقّدس )اإلنجيل( أم مل توافقه.

وكان لواقعة إحراق العامل الرّائع )جوردانو برونو( يف ساحة كامبو دي فيوري Campo de Fiori يف روما أثرًا كبريًا يف 

تغيري الخارطة السياسيّة وانحياز معظم الفئات إىل دعم طبقة العلامء، فأدت هذه الواقعة ومثيالتها إىل عمليّات تدافعٍ 

خب املثّقفة  سيايسٍّ انتهت بحدوث ثوراٍت علميٍة يف شتى املجاالت، ثم انتهى األمر بإنشاء دوٍل علامنيٍة من ِقبل النُّ

واإلطاحة بسلطة اإلقطاعيني والنبالء ورجال الدين.

و لضامن متتُّع الجميع بالحرية بُغية الوصول للمنهج العلمي الحقيقي 

الحكومات  انهزام  بعد  الُحقبة  تلك  سياِسيّو  قّرر  املجتمع،  يف  سائًدا 

السلطات  بني  والفصل  الدولة  عن  الدين  فصل  الدينيّة،  الثيوقراطيّة 

تدّخل  أّن  ُمنطلق  من  والتنفيذية(،  والقضائية  )التشيعية  الثالث 

الكنيسة يف نظام الحكم، أو بعبارٍة أخرى، السيطرة الكنسيّة يف القرون 

لقروٍن  واحتباسها  أوروبا  تخلّف  يف  أساسيًا  سببًا  كانت  الوسطى، 

الحريّات وإقصاء املنهج  متطاولٍة يف عصور الظلامت نتيجة مصادرة 

العلمي،  إذ فرضْت حكوماتها الثيوقراطيّة املنهج الفكري الكنيس عىل 

الجميع وحاكمت الخارجني عىل طريقة تفكري الكِنيَسة بتهمة الهرطقة 

ثم أعدمتهم فنزفت أوروبا مئاٍت من املفكرين عىل مذبح الكنيسة! 

خطأٌ كاريثٌّ يف فهم العلامنية:
نعم لقد قامت الِعلامنيّة يف الغرب لتُتيَح املجال لحريّة الرأي واالعتقاد دون فرض ديٍن معنّيٍ أو أي منهٍج فكريٍّ إقصايئٍّ 

التفكري  حرية  ففي ضامن  املجتمع.  يف  التجريبي  العلمي  املنهج  سياديّة  من  مرحلٍة  إىل  الوصول  بهدف  البش،  عىل 

فسقطت  والفكرية،  الطائفية  الرصاعات  من  نفسه  الدين  فيها  مبا  والعقائد  األيديولوجيات  لجميع  حاميٌة  واالعتقاد 

القدسية عن جميع النصوص اإلقصائية وارتفعت عبارات املطالبة بالحرية للجميع وصار لسان الشارع األورويب »أموت 

يك تفّكر أنت بحرية«.
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ولكن يجب علينا أن نالحظ هنا مالحظًة دقيقًة، وهي »أن فصل الدين عن الدولة كان مجرد وسيلٍة لتحقيق الغاية 

األساسيّة من العلامنية وهي الحصول عىل مجتمعٍ تكون اليد العليا فيه للعلم الحقيقي التجريبي« أو مبعًنى آخر: »كلمة 

املُخترب هي العليا«!

وسيلًة  بل  غايًة،  يكن  مل  الدولة  عن  الدين  ففصل 

م الدين يف املجتمع كان عائًقا مستمرًا  بحكم أّن تََحكُّ

الناس  نادى  فكلام  املتحررة،  والطبقة  العلم  ضد 

الكنيسة  الغربية وقفت  أوروبا  بالعلم يف بقعٍة من 

وما تبعها من إقطاٍع سًدا يف وجوههم، فصار فصل 

الكنيسة واإلقطاع( مطلبًا  الدولة )تحييد  الدين عن 

أساسيًا يف سياق َعلَْمَنة الدولة!

ثم بعد تطاول السنوات والعقود، ولكرثة تكرار هذا املشهد من وقوف الدين حجر عرثٍة يف طريق سيادة املنهج العلمي 

الناس أنه مبجرد فصل الدين عن الدولة سيتم تطبيق العلامنية وبالتايل تسييد  العلامنية(، انطبع يف أذهان  )تطبيق 

املنهج العلمي، فصار يتبادر للِذهن أن العلامنية هي ذات فصل الدين عن الدولة، بينام حقيقة العلامنية ليست كذلك، 

املنهجيات  الحديث- أي تلك  العلم  الدولة؛ أال وهي أن تكون كلمة  الدين عن  الغاية من فصل  العلامنية هي  وإمنا 

يف  السائدة  هي  التجريبية-  العلمية  املنهجية  سيام  ال  )اإلبستمولوجي(،  املعرفة  نظرية  يف  عليها  املنصوص  املعرفية 

املجتمع كام رشحت يف صدر املقال.

وهنا حدث الخطأ الكاريث الذي شّوه تعريف العلامنية عند معظم املفكرين. 

تكون السيادة املطلقة فيه للمنهج  فجوهر العلامنية ليس مجرد فصل الدين عن الدولة، بل جوهرها خلق مجتمعٍ 

العلمي تحت مناٍخ من الحرية الفكرية، ولكن كون الدين كان العائق األهم ضد خلق هذا املجتمع فعلِق يف أذهان 

الناس )منعكٌس رشطي( أن فصل الدين عن الدولة هو حقيقة وجوهر العلامنية، ألن مجرد الفصل بينهام سيؤدي بشكٍل 

مبارٍش لخلق مجتمعٍ علامينٍّ متحرر.

الناتج عن العقالنية املنطقية الحرة يف شتى مجاالت  وهذا خطأ، ألن العلامنية هي )قيامة املنهج العلمي التجريبي 

الحياة والفكر البشينّي( وليست الوسيلة إليها واملتمثلة يف )فصل الدين عن الدولة(، فال يصح اعتبار جوهر الوسيلة هو 

جوهر الغاية مهام اطّردا وجوًدا وعدًما، فجوهر الوسيلة مختلٌف متاًما عن جوهر العلامنية!

وبناًء عىل تعريفي هذا للعلامنية فقد بنيت رأيًا مختلًفا فيام يجب أن تكون عليه العلامنية اليوم!
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مآخٌذ عىل علامنية اليوم:
أرى أّن التجربة الغربية مع العلامنية قارصٌة غري 

مكتملة الرؤية إىل يومنا هذا، حيث أنها قّدمت 

يف  الدولة  عن  الدين  )فصل  أنها  عىل  العلامنية 

نظام الحكم( كام رشحت أعاله، وهذا برأيي خطأٌ 

للمعنى  تشويٌه  بل  للعلامنية،  وتقزيٌم  جسيٌم 

الحقيقي الشمويل الذي يجب أن يتبادر من هذا 

املُصطلح الربّاق املشتق من أهم كلمٍة يف حياتنا 

أنني  مع  الواقع،  أي  )الَعامل(،  أو  وهي)الِعلم( 

أتحيز بشدٍة الشتقاقها من الِعلم ال العامل.

الِعلم، تلك الكلمة التي استطاع اإلنسان من خاللها التغلّب عىل أهم وأرشس أعدائه املتمثلني باملرض والفقر والجهل.

فأرى وجوب فهم الِعلامنيّة بشكٍل شمويلٍّ عىل أنها املعنى الَحريِف لنهوض العقل الحر يف )كل تفاصيل الحياة ال الحياة 

له مبامرسة  والسامح  بالدماغ  واملُسّمى  الجمجمة  الواقع يف  البشي  للعضو  الحقيقي  التفعيل  فهي  فقط(،  السياسية 

)العقل الحر( أي إطالقه حرًّا مستنريًا بنرباس عملية التفكري املنطقي السليم يف شتى مجاالت الحياة بشكٍل شمويلٍّ بال 

استثناء ... بال استثناء! ومن هنا أنْحت مصطلح )الشموعلامنية( أي العلامنية الشمولية.

كام أنني أقصد بالعقل- فيام سبق- ذلك العقل الحر املستنري بعملية التفكري املنطقي املتحرر من املغالطات املنطقية، 

والذي نتج عن تحرره ما نسّميه باملنهج العلمي الثوري الحديث وما تبعه من نظرية املعرفة )إبستيمولوجي(، والذي 

تم تأسيسه يف نهايات القرون الوسطى وبدايات عرص النهضة يف أوروبا الغربية وتم تطبيق أساليبه يف مخابر العلوم يف 

الغرب فنتج عنه ما يسمى بالثورة العلمية يف العصور الحديثة.

فالعلامنية: عقلََنٌة شموليٌة للفكر والحياة البشية، عقلنٌة خالصٌة لشتى األوامر الصادرة عن األقسام اإلرادية من أدمغة 

البش دون أي برزٍخ فكرٍي ال منطقي، أي أنها تعميم االحتكام إىل املنطق السليم يف شتى األنشطة الدماغية اإلرادية 

دون استثناء.

فالعلامنية ال تقبل بتعدد املرجعية وال تقبل رشيًكا للعقل الحر كمصدٍر للقرار، فال يتفق مع العلامنية أن تكون مهندًسا 

يف مختربك )تطبق العلامنية بحذافريها أثناء تعاملك مع مشاريعك( ثم تخرج منه لتتخذ قراراٍت ومتارس طقوًسا غري 

عقالنيٍة يف جزٍء من حياتك اليومية كأن ترحل إىل شجرٍة معينٍة لتتلو عندها كالًما معيًنا ظانًا أن تلك الشجرة وهاتيك 

الطقوس ستؤّمن لك الدعم املادي بال عمٍل والشفاء بال عالٍج والنجاح بال اجتهاد.
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املُعطى  تطبيق  بل هي  الدولة،  الدين عن  وليست مجرد فصل  البشي  للفكر  شاملٌة  عْقلََنٌة  العلامنية  أن  والخالصة 

العلمي الناتج عن املنهج العلمي التجريبي يف شتى مجاالت الفكر البشي ومختلف مجاالت حياة هذا الكائن املسمى 

باإلنسان، وهي بذلك الشموعلامنية التي قصدتها بتعريفي ومصطلحي الجديد.

ل العقالنية بشكٍل سافٍر وقٍح يف كل تفاصيل حياتنا مبا يف ذلك قراراتنا، أي أنها )قيامة  فالشموعلامنية بعبارٍة أخرى: تََدخُّ

اإلنسان العقل(.

فالعلامنية ليست مجرد ردة فعٍل لُسلطة الكهنوت الديني كام يتم التعامل معها اليوم عند معظم الكتّاب واملفكرين، 

فهذا تقزيٌم ملعنى العلامنية، بل قتٌل لها ولجوهرها وحبٌْس لها يف إطار الَعقد االجتامعي لشكل العالقة بني الشعب 

والحاكم، لكن العلامنية أعم من ذلك، إذ ينبغي أن تغمر كل مرافق الحياة مبرجعيٍة عقالنيٍة محتكمٍة إىل املنهج العلمي 

الحديث.

مامرساٌت خاطئٌة تحت مظلة العلامنية:
تّدعي  التي  الدول  فمعظم  خاطئ!!  بشكٍل  مامرستها  هو  خاطٍئ  بشكٍل  وتعريفها  العلامنية  تقزيم  من  األسوأ  لكن 

العلامنية اليوم تقوم بتحييد الدين عن الحياة السياسية بحجة تطبيق العلامنية، لكنها ال متارس الشموعلامنية )شمولية 

+ علامنية(، أي أنها ال تُطبّق )املنهج العلمي التجريبي( الذي هو مقتىض العلامنية وجوهرها يف كل مرافق الحياة، بل 

نرى قطاعاٍت كاملًة ال علامنية التوجه بشكٍل أو بآخر!!

فليس من العلامنيّة يف يشٍء فصل الدين عن الدولة ثم تقنني الدولة بقوانني غري عقالنية، كام أنه ليس من العلامنية يف 

يشٍء تحييد الدين، ثم اتخاذ القرارات بناًء عىل أفكاٍر وقراراٍت بعيدٍة عن املنطق العقالين السليم، وليس من العلامنية 

يف يشٍء تحييد الدين ثم تجاهل املنهج العلمي التجريبي كصاحب القرار السائد يف شتى مجاالت الحياة.

وهناك نقطٌة مهمٌة أخرى أُحب أن أسلّط الضوء عليها يف نقدي للتعريف السطحي املتداول للعلامنية )فصل الدين عن 

الدولة(، وهي أن الدين بنسخته املسيحية كان عائًقا مرحليًا ضد تطبيق العلامنية أي أنه عاَق تنفيذها يف مرحلة القرون 
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الوسطى، ولكن قد تحدث يف العصور القادمة عوائُق جديدٌة غري الدين، فال مربر لتعريف العلامنية عىل أنها )فصل 

الدين عن الدولة( ألن الدين مجرد عائٍق مرحيٍل مؤقٍت ولو شئنا اقرتاح تعريًفا أكرث شموليًة للعلامنية بناًء عىل هذه 

النقطة لقلنا بأن العلامنية هي )إزالة جميع املوانع من تطبيق العلم التجريبي يف شتى مجاالت الحياة(، فهذا التعريف 

أشمل من قولنا )فصل الدين عن الدولة( ألن التعريف الشائع، أقصد هذا األخري، إمنا يقترص عىل إزالة مانعٍ مرحيٍل 

واحٍد أال وهو الدين وهذا غلٌط منطقي. فليس من املنطقي تعريف العلامنية عىل أنها إزالة عائٍق مرحيل )الدين( مع 

إمكانية وجود موانع أخرى يف العصور القادمة، بل األفضل التعميم بإزالة جميع املوانع ومنها سلطة الدين.

القيود السفسطائية املرتهلة من مغالطاٍت  العقيل من كل  العلامنية تتجىل يف تحريٍر شمويٍل لعملية املنطق  فالثورة 

وتحيزاٍت مصالحيٍة ضيقة، سواٌء كان مصدرها الدين أو الفلسفة السوفسطائية أو أيًا كان املصدر.

فام يثبته العلم وفق املنهج العلمي التجريبي، يجب تطبيقه يف الشؤون الحياتية لبني اإلنسان دون أدىن تحيٍز أو مواربٍة 

أو انتقائية، وما يرفضه املنهج العلمي التجريبي يجب إبعاده عن حياتنا الواقعية وإدراجه يف قسم الفرضيّات محل 

الفحص واالختبار، فإن ثبَت عدم علميّته نُّحَي، وإن ثبتْت علِميّته صار مفردًة علامنيًة واجبة االتباع.

معطيات  عىل  بناًء  التشيعات  سن  تعني  القانون  فعلَمَنة 

املنهج العلمي يف مجاالت االجتامع والسلوك والتشيع وعلوم 

اإلنسانيات ككل.

وبتعميم هذه الفكرة عىل مختلف قطاعات الحياة نستطيع 

القول بأن َعلَْمَنة القطاعات هي صياغة قوانني هذه القطاعات 

عن  الناتج  العلمي  املنهج  وفق  الحرة  العقالنية  عىل  بناًء 

التجربة الخاّلقة.

فام يقرره املخترب التجريبي- القائم عىل املنهج العلمي وهو ناتٌج علاميٌن رصٌف- يتحتم عىل كل دولٍة تّدعي تطبيق 

العلامنية االلتزام به.

فلو قرر املخترب )الناطق الرسمي باسم العلم( نتائًجا تتفق مع املُعطى الديني يف مجاٍل ما، وجب تطبيق هذا املعطى 

ليس ألنه دينيًا، بل ألنه عقالينٌّ وال يجوز االمتناع عن تطبيقه بعد ثبوت علميته بحجة أنه يوافق فكرًا دينيًا معيًنا! 

فالعلامنية ال تكرتث ملا يقدمه الدين وال ينبغي أن تقصد مخالفة الدين، بل هي فكٌر مستقٌل يف أصوله وفروعه وطرائق 

بحثه.

املنهج

العلمي
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مامرسة الجنس وتعاطي الكحول من منظوٍر علامين: 
ك ألنه مطلٌب  وسأرضب مثااًل توضيحيًا ملا أقصد، فَعلَْمَنة االجتامع البشي مثاًل، تقتيض الحفاظ عىل األرسة من التفكُّ

تطورٌي أسايٌس للبقاء وبالتايل ضامٌن لتمرير الجينات لألجيال املستقبلية، وال مجال لزعزعة هذه الفكرة، فهي من ألف 

العلمي  )املستند  التطوري  النفس  تبعه من دراساٍت علمية، فعلم  األنواع وما  الداروينية يف كتاب أصل  باء مقررات 

يقتيض  إمنا  البشية  والعالقات  السلوكيات  له  تخضع  الذي  التطوري  الضغط  أن  يقرر  املادية(  الفلسفات  ألخالقيات 

تحورها بحيث تحافظ عىل استمرار النوع واستقراره وبالتايل نجاح عملية مترير الجينات من جيٍل إىل جيل، ويتم ذلك 

من خالل دفع املجتمع إىل تطوير العالقات االجتامعية بحيث يصبح من شأنها أن تحافظ عىل وجود الجامعة ومتاسكها، 

لذلك تطورت غرائُز مثل األنا والغرية وحب التملك والتواصل االجتامعي والدفاع املشرتك والدفاع عن النفس والقبيلة 

والتعايش وحب الشهرة. 

ولو دققنا يف مسألة الجنس الفوضوي وما ينتج عنها من آثاٍر اجتامعيٍة سلبية، لالحظنا بأنها تعمل قهقريًا ال تطوريًا، ألنها 

ترضب وجود الجنس البشي يف العمق، فالعالقات الجنسية خارج إطار الزواج تؤدي إىل تفكك األرسة وضعف النسل 

)إعاقة عملية مترير الجينات( وبالتايل احتاملية انقراض الجامعة البشية عىل املدى البعيد، والواقع اإلحصايئ املُشاَهد 

أبيًضا سائًدا يف  بالتناقص بشكٍل واضٍح بعد أن كان عرقها  أفرادها  ابتدأَ عدد  يؤكد ذلك! فأمٌة من مثل أوروبا مثاًل، 

مجتمعاتها، وذلك الضطرارها االعتامد عىل الالجئني من غري أمٍم كتعويٍض لضعف النسل الناتج بشكٍل مبارٍش عن رشعنة 

اإلباحية وتقنني الدعارة، وهذه نقطٌة غايٌة يف األهمية وعىل الدول األوروبية االلتفات إليها ومعالجتها بشكٍل علمي.

العالقات  وتجريم  الجنسية  الفوضوية  تقييد  يقرر وجوب رشعنة  العلامين(  )أي  والقرائني  املنطقي  العلمي  فاملستند 

الجنسية املفتوحة لدعم الحفاظ عىل الجامعة، ال كام يروج الكثريون من املاديني بأن التيارات العلامنية تنارص مسائل 

الفوضوية واملشاعية الجنسية!!! بل عىل العكس متاًما يجب عىل التياريات العلامنية عموًما أن تكون أحرص عىل محاربة 

الفوضوية واملشاعية الجنسية، ألن الخلفية التطورية تؤكد أن السلوكيات البشية تتطور للحفاظ عىل الجامعة، ويف بناء 

األرسة يتكرس الحفاظ عىل الجنس البشي بينام يتهدد وجود البش بتدمري األرسة الناتج عن استمرار هذه الفوضوية 

الجنسية.

وبناًء عىل التنظري السابق وما يعضده من بحوٍث وجب الحكم 

بعدم علامنية الفوضوية الجنسية املطلقة، وعدم علامنية سلوٍك 

ما، ويقتيض منعه قانونيًا! فوجب منع العالقات الجنسية خارج 

إطار الزواج من منطلٍق علاميٍن الديني، وأُحب أن أوضح هنا أن 

هذا يتفق »بالصدفة« مع ما تُقرره معظم األديان من تجريم ما 

تسميه بالزنا!
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موافقة  باب  من  ليس  الزواج  إطار  خارج  الجنسية  العالقات  ملنع  العلامنية  الفكرية  املنظومة  تقرير  أن  نجد  وهنا 

الدين أو مخالفته، بل ألنه قراٌر نتج عن عمٍل بحثيٍّ إحصايئٍّ قرائنيٍّ تطورٍي ثبتت صحته وفق اإلحصائيات والدراسات 

واملشاهدات واالستنتاجات املنطقية والتنظريات الداروينية يف هذا الباب من علم االجتامع.

أما تقرير اإلباحية والفوضوية الجنسية ملجرد النكاية بالدين، فليس من العلامنية يف يشء، بل هي مغالطٌة منطقيٌة 

تخرج عن املنهج العلمي املقرر يف قواعد املنطق الحر السليم.

وكذلك الكالم بالنسبة لتعاطي الكحوليات، فهناك دوٌل علامنيٌة تبيح تعاطيها والتجارة بها ملصالح ماديٍة بحتة، أو تعبريًا 

عن مخالفتها للفكر الديني الذي يُحظر تعاطي الكحوليات، ضاربًة بعرض الحائط جميع األبحاث االجتامعية والطبية 

التي تقرر بوضوٍح رضر هذه املادة التي تُذهب بالصحة الجسدية والعقل كام وتؤّدي إىل انتشار الجرائم يف املجتمع!

التحيز،  هذا  فخ  يف  الغرب  يف  العلامنية  األنظمة  معظم  سقطت  وقد 

والدعارة  اإلباحية  رشعنت  إذ  الفوضوية،  الجنسية  العالقات  فأباحت 

وأفالم البورنو ورفعت الحظر عن الفوضوية الجنسية والتجارة بالخمور 

وتعاطيها، مخالفًة بذلك نتائج دراسات علم النفس التطوري الذي يقرر 

أن اإلنسان مخلوٌق أرُسٌي وانتصاره يف رصاع البقاء يعتمد عىل متاسكه 

اجتامعيًا  يتامسك  وليك  الطبيعي،  االصطفاء  حاجز  يعرب  يك  االجتامعي 

ينبغي عليه الحفاظ عىل الِسلم املجتمعي وسالمة األرسة لضامن التمرير 

املنتظم الواضح األمني للجينات من جيٍل إىل جيل.

فاملشكلة الكربى التي تقع فيها الدول التي تُطبق األيديولوجيات العلامنية ذات األرضية الالدينية يف الغرب، هي أنها 

تفشل يف علمنة العقلية التشيعية أحيانًا، فقد الحظنا أنها فشلت يف املوازنة بني الحرية الفردية واملسؤولية االجتامعية 

الخمور  فأباحت  االجتامعية  املسؤولية  عىل  الفردية  الحرية  فّضلت  إنها  إذ  والخمور،  الفوضوي  الجنس  مسألتَي  يف 

والجنس بشكٍل فوضوي، مام أدى إىل نتائج كارثيٍة عىل مستوى االستقرار االجتامعي واالستمرار الجيني لألمة ككل.

ونتيجًة لهذا التنظري الالعلامين قامت هذه الدول بإصدار تراخيص قانونيٍة لتداول الخمور ومامرسة الدعارة وإطالق 

القنوات اإلباحية والكازينوهات وإباحة الجنس خارج إطار الزواج، مع عدم االكرتاث ملا لهذه األفعال من تأثرياٍت رهيبٍة 

عىل وجود املجتمع واستمراريته عىل املدى البعيد، وهذه كلها سلوكياٌت وقوانني غري علامنيٍة برأيي!

لذلك عىل هذه األنظمة التي تّدعي العلامنية السيام يف أوروبا أن تأخذ عىل عاتقها علمنة منظومتها القانونية بشكٍل 

الفوضوية  بسبب  البعيد  املدى  األمة عىل  له  ستتعرض  كبريًا  هناك رضًرا  أن  قّرر  العلم  أن  وطاملا  استغراقي،  شمويٍل 
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الجنسية، فال بد من علمنة التشيعات التي تتعلق بهذه األمور للحد من الحرية الشخصية ال سيام الفوضوية الجنسية 

عىل الصعيد الشخيص وذلك حفاظًا عىل املصلحة االجتامعية من منظور علم النفس التطوري، وإال ستبقى منظومتها 

القانونية بعيدًة عن العلامنية الحقيقية، وستبقى علامنيتها مجرد شعاراٍت ُخلّبيٍة ال طعم لها وال لون.

ويتم ذلك من خالل تجريم الجنس الفوضوي خارج نطاق الزواج وتجريم اإلباحية املشاعية وعدم ترخيص الدعارة ومنع 

تصنيع الواقيات الذكرية وتداولها إال للرضورة وبعد التأكد من استعاملها ضمن إطار الزواج فقط. 

ولكن السؤال الذي يبقى جوابه غامًضا هو ملاذا ال يُطبّق الغرب معطيات علم النفس التطوري يف هذه النقطة؟؟؟ أليس 

من مصلحته االستمرار؟ أليس من مصلحته املحافظة عىل وجوده؟؟ 

من الذي ميول الدعارة العاملية ويقف يف وجه تقنني حظرها بالرغم من أن جميع املعطيات العلامنية تؤكد وجوب 

منعها؟ 

إنه سؤاٌل برسم األنظمة الغربية وصّناع القرار من أرباب النظام الدويل الحديث!!

فخرج الغرب بذلك السلوك التقنيني الالعلامين عن علامنيته يف هذه النقطة ألنه مل يطبّق املعطى العلمي الناتج عن 

أبحاث علم النفس التطوري، وسيكلفه هذا الخروج، إن استمر، انقراًضا قريبًا!

والحل يكون بإعادة بعث العلامنية الحقيقية كأساٍس فلسفٍي شمويٍل لكل مناحي الحياة من خالل العودة إىل تطبيق 

العلامنية الشفافة التي تعني تطبيق ما أدت إليه البحوث العلمية املخربية يف هذا املضامر من وجوب الحفاظ عىل 

األرسة لالستمرار يف رصاع البقاء بغّض النظر عن توافق ذلك مع رأي الدين أو عدم توافقه.

علمنة سباق التسلح تتم بإيقافه: 
قد ينحرف الغرب عن تطبيق العلامنية ملصالح ماديٍة بحتة، كاالستمرار يف سباق التسلح والتصنيع، فالعلامنية تقتيض الحد 

الفوري من سباقات التسلح النووي واألفعال التي تنتج عنها االنحباسات الحرارية، ألن األبحاث الجيولوجية عن األرض 

تنذر  بل  واضح،  بشكٍل  ذلك  تقرر  الجوي  وغالفها 

بخطٍر وشيٍك من تغرياٍت مناخيٍة قد تودي بالجنس 

البشي إىل االنقراض، لكن دول الغرب والشق التي 

إيقاف  ترفض  العلامنية،  تطبيق  منها  الكثري  يّدعي 

سباق التسلح والتصنيع واالنبعاثات الحرارية، فتُعطل 

النقطة  هذه  يف  الشفافة  العلامنية  قرارات  تطبيق 

الكوكب  تاريخ  من  الخطر  واملنعطف  الحساسة 

مدفوعًة بغرائز التفوق وحب السيطرة.
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وهنا نالحظ قيام املصلحة الشخصية مانًعا من تطبيق العلامنيّة وهذا يؤكد خطأ تعريف العلامنية بأنها مجرد فصل 

الدين عن الدولة، فها هي الدول الغربية تفصل الدين عن الدولة ومع ذلك ال زالت تعاين من موانع أخرى لتطبيق 

العلامنية كامنع املصلحة الذي اتضح من املثال السابق، أعني )مثال سباق التسلح(.

الرثوات الباطنية:
من ينظر إىل خريطة الكوكب األزرق يالحظ تفاوتًا كبريًا بني اقتصادات الدول!! 

والحقيقة أن هناك عدة أسباٍب لهذه الظاهرة، لكن السبب األهم هو انعدام العدالة يف توزيع الرثوات الباطنية،

فدول الخليج )العريب أو الفاريس أو العربفاريس كام أُحب أن أسميه( مثاًل، تتمتّع برثاٍء فاحٍش نتيجة وجود كميات هائلٍة 

من البرتول والرثوات الباطنية ضمن حدودها الجغرافية، بينام نجد أن دولًة مثل الصومال تعاين من فقٍر رهيٍب يف كل 

يشء، إىل درجة أن املجاعات تحصد الناس هناك زرافاٍت ووحدانًا!!

الرثوات بني األمم، وال داعي  آليٍة ظاملٍة يف تقسيم  الذي يعتمد عىل  الجائر  الدويل  القانون  التفاوت هو  وسبب هذا 

التفاوت  أن  القارئ  يعلم  أن  هنا  املهم  وإمنا  الرسالة،  هذه  مقامه  فليس  الفاشل  القانون  هذا  تفاصيل  يف  للدخول 

االقتصادي بني الدول ما بني ثريٍة وفقريٍة إمنا مرّده إىل قانوٍن دويلٍّ اتفقت عليه دول العامل، لكنه غري ُمَعلَْمن! فهو ال يتفق 

مع اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان وال مع ألف باء فلسفة العدالة، 

فمن ذا الذي قرر حرمان الطفل الصومايل من حقه يف نفط الخليج 

وثروات تكساس وغاز روسيا؟ هل تناىس البش أنهم جنٌس واحد؟ إن 

الطفل  يتمتع  بأن  تُقر  ال  تفلسًفا  أظلمها  بل  الفلسفات ظلاًم،  أقبح 

اإلمارايت بحياة التخمة والرتف والتبذير، بينام ميوت الطفل الصومايل 

ممزقًا تحت مخالب الجوع والفقر واملرض، ال ليشء إاّل ألن الصدفة 

الجغرافية جعلت من حظ هذا عظياًم فُولد يف اإلمارات، ومن حظ 

ذاك عاثرًا إذ ُولد يف الصومال.

فال بد إذن من علمنة القانون الدويل و)تدويل الرثوات(، فرثوات األرض لجميع البش ولجميع الدول بالتساوي، سواٌء 

ُولدوا يف الجبال، أم الصحاري، أم الُجزر، أم القطبني.

فعلمنة سياسة توزيع الرثوات تكون بإنشاء هيئٍة رقابيٍة ترصد مقدار الرثوات املستخرجة وعائداتها ثم تقوم بتوزيع 

هذه العائدات عىل األمم بالتساوي. 

باملساحات  العلامنية، وذلك ألنها تستأثر  تّدعي  التي  املتسلطة  العظمى  الغربية والشقية  للدول  يروق  لكن هذا ال 

واألرايض الغنية فتبتلع الرثوات كلها تاركًة اللعاع لبقية األمم املنكوبة بالفقر. 
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والخالصة أن العلامنية ليست مجرد تحييد رجل الدين وتحجيم الكنائس بل هي نظاٌم شامٌل حيادٌي يأخذ كل ما يتفق 

مع املنهج العلمي سواٌء اتفق مع القرار الديني أم مل يتفق. كام أنها ليست مجرد نظاٍم سيايٍس يقترص عىل مؤسسات 

الدولة ونظام حكمها، بل هي نظاٌم حيايتٌ حضارٌي شمويٌل عام.

العلامنية والدميوقراطية:
الغربيّة تقوم باستخدام  الدول  اليوم، أن معظم  الحاصل - لألسف - 

العلامنية كسالٍح لتحييد الدين فقط أي أنها تُطبق ما أسّميه )العلامنية 

الساذجة السطحية(، ألن أساس قيامها كان كرّدة فعٍل عىل دكتاتورية 

السلطة الدينية يف القرون الوسطى، فكانت الحركة الثورية العلامنية 

متطرفًة لدرجة أنها خالفت علامنيتها يف بعض جوانب الحياة بدافع 

الّنكاية بالدين، فتم الرفض التعسفي ألي قانوٍن أو مبدأٍ يقره الدين 

بغض النظر عن رأي املخترب. بل عىل العكس يتم أحيانًا التغايض عن 

نتائج البحوث العلمية خاصًة يف مجال اإلنسانيات لتحايش تقرير يشٍء يقره الدين )كمثال الحرية الجنسية الذي ذكرته 

للتو(، وهذا منهٌج فاسٌد غري حياديٍّ ال يتفق ورُقي العلامنية التي يفرتض أن تكون ذكيًّة ال سطحيًة.

عٍة بالعلامنية أو ما أسميها )العلامنية الساذجة السطحية(  وبالتايل نحن مل نَعد أمام دولٍة علامنية، بل أمام دولٍة ُمتقنِّ

لتربر انقالبها وتهميشها ملا يقرره الدين يف شتى مجاالت الحياة، أي نحن أمام دولة )ضد دينية( هدفها تهميش الدين 

فقط، فإذا ما هّمشْت الدين وانترصْت عليه وحارصته يف املعابد، أدارت ظهرها لجوهر العلامنية وانطلقت تتخذ قراراتها 

بعيًدا عن العلامنية التي توجب االنصياع إىل نتائج البحث العلمي الرصني )خاصًة يف مجاالت علم النفس واالجتامع 

والعالقات الدولية(.

فاملشكلة الكربى التي تعاين منها العلامنية اليوم هي أنه يتم استخدامها بشكٍل خبيٍث من ِقبل األرشار، إذ يتم تسطيحها 

وتسذيجها وتقزميها.

فالدميوقراطية مثاًل هي منتٌج علاميٌن رائٌع يف مجال العقد االجتامعي لتسيري نظام الحكم بشكٍل يضمن العدالة والحريات 

الدميوقراطية إىل )ديكتاتوريٍة ذكية( فقاموا  بتحويل  الكوكب  اإلنسان، لكن قامت جهاٌت خاصٌة من حيتان  وحقوق 

لشاء  للناس  املال  ودفع  االنتخابية  الحمالت  متويل  يتم  حيث  الشعوب،  بقرارات  للّعب  املايل  املال  رأس  باستخدام 

أصواتهم!! ويف سباٍق انتخايٍب من هذا النوع سينتخب الناس من يدفع لهم أكرث!! فأين الدميوقراطية إذن؟؟؟ 

هذا التسطيح املنظَّم للعلامنية يف مجال نظام الحكم أوقع العقد االجتامعي بفخ الديكتاتورية من جديد، ولكنها هذه 

املرة )ديكتاتورية رأس املال وهي نوٌع من الديكتاتورية الذكية التي تُوهمك أنها دميوقراطية(، والتي أعتربها أسوأ أنواع 

الديكتاتوريات التي أوصلت مليارديرًا كدونالد ترامب إىل واجهة السلطة يف أمريكا. 
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إىل  وعدنا  للسلطة  األغنياء  لتوصل  وإال  باألموال  اآلراء  تحريم رشاء  فينبغي  أموال،  لعبة  ال  آراَء  لعبة  فالدميوقراطية 

ديكتاتورية رأس املال!!

وعندما يسمح النظام الدويل لألغنياء بتمويل حمالتهم االنتخابية فهذا يعني أنه يخالف العلامنية يف فحواها املنهجي 

العلامين الحقيقي هو أن يتدخل  بتنفيذ ما يخالف هذا املنهج، يف حني أن واجبه  الغربية  العلمي، إذ يسمح للدول 

من خالل مجلس األمن ليمنع أي تأثريٍ مايٍل عىل قرار الشارع يف أي دولٍة أثناء االنتخابات الدميوقراطية ألن علامنية 

الدميوقراطية تقرر ذلك.

أن  أي  الغبيّة(،  بني قوسني:  أو  السطحية  الساذجة  للعلامنية  مبارٌش  ناتٌج  الذكية هي  )الديكتاتورية  بأن  نجد  وهكذا 

االلتفاف عىل العلامنية الحقيقية دفع الهيئة الحاكمة للكوكب إىل تطوير النظام الديكتاتوري الذيك املبني عىل الرأسامل 

املايل يف الغرب، وتقنيعه بالدميوقراطية بشكٍل خبيٍث لتنتج أنظمًة تخالها دميوقراطيًة من حيث الظاهر يف حني هي 

قمٌة يف الدكتاتورية املالية. 

ومن هنا نالحظ بأن العلامنية غري مطبقٍة بحذافريها وشموليتها لكل مرافق الحياة، ال يف الغرب وال الشق، بل هي 

مجرد شامعٍة لتحجيم الدين بخريه ورشه. وهذا تطرٌف شمويٌل وإقصاٌء للعلم ال يختلف عن تطرف األديان الشمولية 

التي تحكم بإلغاء، بل قتُل اآلخر ملجرد تغيري دينه.

دعوٌة إىل ثورٍة علامنية:
وبناًء عىل ذلك أرى أن العلامنية بحاجٍة إىل ثورٍة أخرى إلطالق شفافية 

)إزالة  وهو  العام،  والشمويل  األصيل  معناها  إىل  بها  والعودة  العلامنية 

عن  الناتج  التجريبي  العلمي  املنهج  إقامة  تعرتض  التي  املوانع  جميع 

العقالنية املنطقية الحرة يف شتى مجاالت الحياة والفكر البشينّي(.

ومن هذا املنرب، أدعو الهيئات األكادميية إىل إعادة تعريف العلامنية، كام 

أنني أدعو إىل )إقامة ثورٍة علامنيٍة ذكيٍة عىل رواسب العلامنية الساذجة 

السطحية(، أي إعادة علمنة شتى مرافق الحياة يف الدول العلامنية، من 

خالل تشكيل هيئٍة ثوريٍة فاحصٍة لجميع القوانني بحيث تعاد علمنتها 

الالعلامنية،  الفلسفية  التنظريات  جميع  إجهاض  خالل  من  جديٍد  من 

أي التي قامت عىل مصلحٍة ضيقٍة ولخدمة فئٍة محدودة، وبالتايل إزالة 

جميع األقنعة من خالل إجهاض جميع األعامل التي تتقّنع بالعلامنية يف 

حني ال تلتزم واقعيًا بنتائج البحث العلمي.
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فلو حصلنا عىل كوكٍب يطبّق العلامنية الحقيقية بشكٍل شمويٍل أي يف شتى املجاالت، لحصلنا عىل إنساٍن كويٍن وتعايٍش 

رائعٍ تحت مظلة العلم بني كل األمم ويف كل القطاعات، فعندما يقرر العلم التجريبي املمنهج وجوب امتناعي عن 

مامرسة الجنس خارج نطاق الزواج يجب عيّل ككائٍن علاميٍن أن أمتنع عن ذلك انتصاًرا لعقالنيتي، وال يحق يل رشعنة 

الدعارة والجنس الفوضوي بحجة الحرية الشخصية أو لكونها أموًرا مدرًّة لألرباح واملال ضاربًا بعرض الحائط النتائج 

املُختربية وآخر تطورات علم النفس التطوري.

وعندما يقرر العلم أن عىل الدولتني )س، ص( التوقف عن سباق التسلح النووي فيجب عىل برملايَن هاتني الدولتني االنتصار 

للعلامنية بإصدار التشيعات والقوانني التي تقتيض التوقف الفوري عن سباقات التسلح حفاظًا عىل أمن وسالمة ومناخ 

الكوكب واستمرارية صالحه للحياة، ال أن تدفعهام الرغبة بالتحكم والسيطرة إىل االستمرار بتشيع القوانني التي تشعن 

سباق التسلح النووي من تحت الطاولة ضاربني بعرض الحائط جميع األبحاث العلمية التي تحذر من ذلك.

ِعني َسن هذا القانون وتطبيقه  وعندما يقرر العلم التجريبي تطبيق قانوٍن ما يف مجال األحوال الشخصية يجب عىل املشِّ

سواٌء وافق املصلحة الشخصية والدين أم عارضهام وذلك انتصاًرا لعقل اإلنسان وتفعياًل لدماغه البشي الذي مييزه عن 

الحيوان وإال فعاٌر عليه ادعاء العلامنية. وأنا أرى وجود عدٍد من القوانني الدينية التي تتقاطع مع العلامنية من حيث 

أن العلم التجريبي يقررها يف بابها، لكن تختلف مرجعية املامرسة ما بني علاميٍن ومتدين. 

فاملتدين مثاًل ال ميارس الجنس خارج مؤسسة الزواج وذلك بدافعٍ دينيٍّ انقياًدا إلميانه بالنص الذي يعتقد قدسيته.

أما العلامين الحقيقي فال ميارس الجنس خارج نطاق الزواج بدافعٍ علاميٍن بحت )احرتامه لعقالنيته واعرتافًا بسيادة العلم 

النابع من املنطق الحر الذي هو املنعكس الواقعي لإلنسانية، أضف إىل ذلك تلك العاطفة الكونية الجياشة التي ينبغي 

أن تدفعه إىل التعبري عن ذاته بتطبيق املؤدَّى العقالين اإلنساين السليم(، حيث قررْت العلامنية منع ذلك يف بحوث علم 

االجتامع والسلوك التطوري. 

فالعلامين إنساٌن حضارٌي يعترب املخترب العلمي مصدًرا وحيًدا للقوانني التي تحكم حياته وسلوكياته وقراراته من صغريها 

لكبريها بال تفريق. 

وال يتخذ أي قراٍر مبعزٍل عن نتائج التفكري والبحث العلمي )سواٌء املخربي القائم عىل التجربة يف مجال العلوم التطبيقية 

أو العقالين الناتج عن املنطق الحر الخايل من املغالطات يف مجال العلوم اإلنسانية(، كام أن العلامين املتحرض ال ميارس 

أي عمٍل نكايًة بفكٍر ما أو ديٍن ما، كام ال ميتنع عن مامرسة ما يتفق مع الحقيقة ملجرد تصادف اتفاقها مع ديٍن معنٍي 

أو معارضتها ملصلحٍة ضيقة. واألهم من ذلك كله أن العلامنية ليست مجرد فصل الدين عن الدولة، بل هي نظام حياٍة 

شامٍل واجتزاؤه يعني تحويله إىل علامنيٍة ساذجٍة قشوريٍة وهي مرٌض كاريثٌّ وتعطيٌل لوجوب شمولية العلم لكل مرافق 

حياتنا.
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العلامنية الكونية:
من هنا نجد أن فكرة اإلنسان الكوين تتالءم مع خلق انتامٍء شموعلاميٍن حقيقٍي غري زائف، أي انتامٍء علاميٍن مبعناه 

الشامل لعملية الهجانة بني مفهوم الكون )الواقعية العالَميّة( والعلم املسيطر عىل الكون )املنطقية العقالنية(. 

املزود  الكوين  اإلنسان  بعث  علينا  للجميع  راقيًا  وطًنا  نبني  فلِيك 

باملنهجية الشموعلامنية مبفهومها الشامل الراقي املتجاوز للمصالح 

الضيقة، واالنتامءات العرقية والعنرصية والطائفية.

والتصنيفية  بالعنرصية  تنطق  التي  السفر  جوازات  تتساقط  وبهذا 

ويعلو اإلنسان فوق الحدود والجغرافية والطائفة والتاريخ والوهم 

واحٍد  بوعٍي جمعٍي  البشي  الجنس  لينصهر  املنطقية،  واملغالطات 

راٍق هو ملخٌص ألرقى مراحل التجربة البشية يف أشد حاالتها تطوًرا 

ونضًجا.

الشموعلامنية املعوملة:
بعد التنظري السابق الذي قّدم العلامنية كنظاٍم شمويٍل لشتى مرافق الحياة أُحب أن أقّدم للقارئ العلامنية كنظاٍم عاملٍي 

كوين، أي الشموعلامنية املعوملة، وهي نتاٌج ملجموعٍة من اإلسقاطات والتعاميم.

فلو افرتضنا أن دولًة ما قامت بتطبيق الشموعلامنية بشكٍل صارٍم ودقيٍق مع وجود هيئٍة رقابيٍة تشف عىل علمنة 

جميع قطاعات الدولة، دون محاباٍة ال ملصلحٍة ضيقٍة وال لتقليد موروٍث من ديٍن أو أسطورة، مام يعني أن املنظومة 

القانونية لهذه الدولة إمنا تتبع أحدث ما قدمته العلوم البشية يف هذا الباب، السيام القوانني الناظمة للعْقد االجتامعي 

الساحة  بهدوٍء عىل  ويقف  اللون،  أزرق  قميًصا  يرتدي  علاميٍن  بشخٍص  الدولة  ه هذه  فلُنشبِّ عندها  الحكم.  وطريقة 

الدولية، ثم لينضم له شخٌص آخر ثم آخر، وهكذا، كلام تعلمنْت دولٌة لحقت أخواتها من صاحبات القمصان الزرقاء 

عىل الساحة الدولية، وهنا سينقسم الكوكب إىل دوٍل زرقاء )علامنيٍة متحرضة( ودوٍل غري زرقاء )غري علامنيٍة بحاجٍة إىل 

تحرض وعلمنة(.

الشموعلامنية  كونية  أن  هنا  سنالحظ  زرقاء،  بقمصاٍن  الدويل  املرسح  عىل  يقفون  شخًصا  أن خمسني  اآلن  ولنفرتض 

ونزعتها التنظيمية ستحتم عىل هذه الدول الزرقاء إنشاء كياٍن تقنينيٍّ دويٍل يقوم مبا ييل:

أواًل: اإلرشاف عىل علامنية العالقات البينية الداخلية ضمن الطيف األزرق من املجتمع الدويل، وذلك من خالل سن 

التشيعات الناظمة عىل أسٍس علامنية، وبالتايل إقامة برملاٍن مُيثل الدول الزرقاء مام يجعلها تبدو كأفراٍد يف كياٍن واحٍد 

عىل الساحة الدولية.

العلم الدويل لألرض املوّحدة. وهو مقرتح 

موجود عىل أرض الواقع اليوم
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راوند دلعو

العلامنية الشموليةالعلامنية الشمولية

كأساٍس لبناء االنتامء الكوينكأساٍس لبناء االنتامء الكوين

وهنا يتم نسخ التجربة العلامنية التي نجحت ضمن إطار الدولة الواحدة، ليتم تطبيقها عىل هذا الربملان األزرق الذي 

يضم عدة دوٍل فيتحول املشهد إىل مجموعٍة من األفراد الزرق )وكل فرٍد هو عبارٌة عن دولٍة من ماليني البش( يحكمهم 

برملاُن علاميٌن أزرُق مشرتك.

سيمنح هذا التعميم قدرًة هائلًة للدول العلامنية املتكتلة عىل الساحة الدولية وستشارك بفاعليٍة رهيبٍة يف تقرير مصري 

وسياسات القوى يف الكوكب األزرق. 

ثانًيا: أما الوظيفة الثانية لهذا الكيان الربملاين فهي َسن القوانني التي تنظم العالقات الخارجية، أي عالقة املجتمع الدويل 

األزرق )الطيف األزرق( مع جريانه، وأن يكون حريًصا عىل ضبط هذه العالقات وفق أسٍس علامنيٍة آخًذا بعني االعتبار 

أن العلامنية رسالٌة عامليٌة فال بد من سن التشيعات وهندسة العالقات بحيث يتم تصديرها إىل جميع األمم بطرٍق 

علامنية، أي ال بد من سن القوانني بحيث تأخذ هذه الدول الزرقاء بأيادي جريانها نحو االنضامم إىل األرسة العلامنية.

وهنا أقرتح إنشاء هيئة التوأمة ما بني العلامنية والخلفيات العقائدية للثقافات األخرى، وهي هيئٌة ذات طابعٍ )تبشريي( 

لو صح يل استعارة هذا املصطلح من األدبيات املسيحية، ووظيفة هذه الهيئة تتمثل بدراسة وتحليل ثقافات وموروثات 

الشعوب غري العلامنية ثم تعديلها وتقدميها إىل الشعوب بقوالَب معلمنٍة بحيث تتعلمن الشعوب بشكٍل هادٍئ مرٍن 

املوروث  أو  الهندويس  املوروث  أو  الشيوعي  املوروث  أو  الصيني  املوروث  كعلمنة  واإلكراه،  العنف  عن  بعيًدا  ناعٍم 

املحمدي )راجو مقالتي »قانون نيوتن الثالث يف التعامل مع الديانة املحمدية« يف املدونة عىل الفيسبوك(، مام يؤدي 

يف نهاية املطاف إىل علمنة الكوكب األزرق وانتشال جميع الدول من أوحال التخلف والرجعية.

والقوانني  التشيعات  لهذه  املستمر  التطوير  بهدف  حساسٍة  تشيعٍ  مراكَز  إنشاء  يتم  أن  أقرتح  السياق  هذا  ويف 

الشموعلامنية الدولية، ومراكز مراقبٍة تُشف عىل استقاللية التشيع ونزاهته مام يعني أننا دامئًا أمام أحدث املنظومات 

القانونية العلامنية املستقلة عىل الساحة الدولية.

وهكذا سيتحول كوكب األرض إىل دولٍة واحدٍة أعضاؤها أفراٌد بقمصاٍن زرقاَء وكل 

فرٍد هو عبارٌة عن دولٍة شموعلامنيٍة من ماليني البش املتحرضين.

وهكذا نكون قد انتقلنا بالتجربة الشموعلامنية من محدوديتها املحلية ضمن إطار 

دولٍة واحدٍة إىل الالمحدودية الكونية عابرين بعلامنيتنا للقارات، بل والكواكب.

وهنا يصبح اإلنسان جديرًا بهذه التسمية )كائٌن عاقل(، فعقالنيته أّدت للعلامنية 

التي تحكم شتى مرافق حياته عىل املرسح الشخيص والدويل والكوين. 
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راوند دلعو

العلامنية الشموليةالعلامنية الشمولية

كأساٍس لبناء االنتامء الكوينكأساٍس لبناء االنتامء الكوين

العلامين  الكوين  االنتامء  ذات  الدولة  تجربتنا يف خلق  أن  األوىل سنالحظ  مراحلها  الصعوبات يف  تواجه  تجربٍة  وككل 

الصحيح ستواجه الكثري من النزعات الرجعية املتعصبة للعرق أو الطائفة )السيام املحمدية التي تُعترب ألد أعداء الحضارة 

اإلنسانية(، فال بد لنا من تنظيم عملية االختالف البشي لنضمن سري العملية السلمية يف التكوين االجتامعي، وخلُق 

حالٍة من التواؤم والتوأمة بني جميع التيارات املكونة للمجتمع. 

مبرونٍة  تعالج  التي  املقبولة  االختالفات  طبيعة  وما هي  للحزم؟  نلجأ  ومتى  البشي؟؟  االختالف  عملية  ننظم  فكيف 

وسالسة، واالختالفات غري املقبولة التي يجب أن تعالج بحزم؟ وهل يصح اللجوء للقوة يف بعض األحيان؟ هذا ما تجدونه 

مبوبًا يف عشات املقاالت يف مدونتي عىل الفيسبوك.
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سامل الدليمي

سنتابع ما يُستوَجب الحديث عنه فقط، 

حقه  يفيه  ال  واسٌع  املانوية  فموضوع 

حتى الباحثون املتخصصون، فكيف مبقاٍل 

مقتَضٍب كهذا يكتبه شخٌص ينتقي مام كتبه 

املتخصصون!! 

تعرتف  كديانٍة  املانوية  ظهور  كان  لقد 

وتُِجل جميع ما سبقها من دياناٍت دون 

يف  مهمًة  شخصياٍت  دفع  أمرًا  استثناٍء 

املذهب  هذا  واعتناق  لتبني  عرصها 

الديني والرؤيا التي تقود لُسبل العيش 

بتواٍد وتراحٍم بني جميع بني البش، 

وسنذكر بعض تلك الشخصيات مع 

نبذٍة تعريفيٍة بكل شخصية.

نبي املحّبة والفن: نبي املحّبة والفن: 
ماين وديانته املانويةماين وديانته املانوية

الجزء الثاينالجزء الثاين
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 نبي املحّبة والفن:  نبي املحّبة والفن: 

ماين وديانته املانوية جـماين وديانته املانوية جـ22

كان للامنوية من التأثري أنها استقطبت مفكرين وقادًة ورجال ديٍن سابقني يف 

دياناٍت أخرى وُحّكاًما، فضاًل عن انتشارها الواسع جًدا بني أوساط الشعوب، 

خالل  خاصًة  اإلسالمي،  املجتمع  داخل  كبريٌة  جاذبيٌة  للامنوية  كانت  فقد 

الخالفة املبكرة والقرن األول للحكم اإلسالمي، وذلك بسبب جاذبية تعاليمها 

من جهة، ومن جهٍة أخرى، مل يُكن يُعرف عن الدين اإلسالمي سوى القليل 

العديد من املسلمني  تبّنى  للدولة اإلسالمية. فقد  التابعة  نسبيًا يف األمصار 

أفكار الهوت املانوية، خاصًة بني الُنَخب فأصبح بعضهم مثنويني، فَمن هم؟

أشهر األعالم الذين اعتنقوا املانوية:
* عمر بن عدي

وهو ملك الحیرة العريب، اعتنق املانوية وكان من أنصارها وُحامتھا املعروفین، 

فقد وصلت بفعل التجارة مع نجد والحجاز إىل مدينة مكة، كام ذكر املؤرخ 

اإلسالمي »ابن قتيبة« عن وجود املانویة يف مكة قبل اإلسالم.

* القس ورقة بن نوفل

كان مسيحيًا غنوصيًا اعتنق املانوية عندما وصلت مّكة، وكان له بالغ األثر عىل مرويات القرآن، حتى أنه يُعزى لسبب 

وفاته انقطاع الوحي عن محمد، مام قاده ملحاولة االنتحار كام ذكر البخاري يف صحيحه.

* الصحايب سلامن الفاريس

كان سلامن مانويًا أيًضا وتحّول إىل املانوية من الزرادشتية، وكان لتاريخ سلامن الديني أثره عىل نبي اإلسالم وبالتايل 

الدين اإلسالمي، وال حاجة هنا للتعريف به فقد سبقت املرويات اإلسالمية ذلك.

* ابن املقفع

وهو من أعالم املانويني )وهناك من يزعم أنه كان مجوسيًا أخفى 

مجوسيته حتى بعد إعالن إسالمه(.

قُِتل رّش قتلٍة بأمٍر من الخليفة العبايس الثالث عىل يد سفيان بن 

معاوية وايل البرصة عام 142 هـ حيث أمر بقطع أطرافه وإحراقها 

أمام عينيه ثم حرقه بعد ذلك.

صليب مانوي
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سامل الدليمي

 نبي املحّبة والفن:  نبي املحّبة والفن: 

ماين وديانته املانوية جـماين وديانته املانوية جـ22

ع انتقد أسطورة نشوء الكون مفّنًدا بذلك إميان اإلسالم واألديان الساموية األخرى بخلق الكون يف سبعة  يُذكَر أن ابن املقفَّ

أيام. وكان البن املقفع دوٌر مهٌم وأسايٌس يف إغناء حركة الثقافة يف العرص العبايس، فقد مّهد طريق املناقشة والبحث يف 

املسائل الفلسفية، فهو أول من قام برتجمة الكتب من اآلرامية والفارسية إىل العربية ومنها إنجيل ماين وكتاب اللوائح، 

وكليلة ودمنة، واألدب الكبري، واألدب الصغري، وبالغة الحكمة، وكتاب بن مرقيون.

كان فصيًحا جًدا وكان نرثه مثااًل للناطقني بالعربية والكتّاب واملتحّدثني بها، حيث تُعترَب ترجامته إىل اللغة العربية من 

أفضل األعامل األدبية واألخالقية.

ع«. وروي عن الخليفة املهدي قوله: »ما رأيت كتابًا يف الزندقة ال عالقة له بابن املقفَّ

* أبو هالل الديهري

هو من شامل أفريقيا، وتشري بعض املصادر إىل أنه أمازيغي، وكان الديهري زعياًم مانويًا أواسط القرن الثامن امليالدي 

حيث باتت شامل أفريقيا مركزًا رئيسيًا للنشاط املانوي آنذاك.

Faustus of Mileve فاوستوس امليليڤي *

وهو من نوميديا )الجزائر الحديثة(، وأصبح معلاًم وواعظًا ومحاوًرا مانويًا ذا سمعٍة طيّبة، التقى عام 383م أوغسطني 

رسعان ما  لكنه  الخطابية وانضباطه،  به، فكان أوغسطني معجبًا جًدا بقدراته  فتأثر األخري  )أوغسطينوس( يف قرطاج 

غرّي آراءه بعد أن غرّي دينه ُمكرًَها ليصبح مسيحيًا، فقد كتب أوغسطني عماًل جدليًا أسامه »كونرتا فاوستوم«، أي ضد 

فاوستوس، يفّند فيه تأثّره بفاوستوس ويحط من شأن األفكار املانوية.

Augustinus القّديس املسيحي أوغسطني *

13(نوفمرب، 354م - 28 أغسطس، 430م( ، وهو أحد أهم الشخصيات املؤثرة 

الكاثوليكية واألنجليكانية قّديًسا وأحد  الكنيستان  الغربية. تعتربه  يف املسيحية 

العديد  يعتربه  األوغسطيني.  الرهباين  املسلك  وشفيع  البارزين  الكنيسة  آباء 

اإلصالح  لتعاليم  الالهوتية  املنابع  أحد  الكالفنيون  وخاصًة  الربوتستانت،  من 

األرثوذكسية  الكنائس  بعض  تعتربه  والخالص.  النعمة  حول  الربوتستانتي 

كــ)الكنيسة القبطية األرثوذكسية( قّديًسا. ُولد يف مدينة تگاست )سوق أهراس، 

الجزائر حاليًا( يف العام 354م. والده كان وثنيًا مل يعتنق املسيحية إاّل يف أواخر 

أيامه أما والدة أوغسطني القّديسة مونيكا فكانت مسيحيًة تقيًّة. تلّقى تعليمه 

يف روما وتَعّمد يف ميالنو، وتَُعد مؤلفاته - مبا فيها االعرتافات- أول سريٍة ذاتيٍة يف 

الغرب ال تزال مقروءًة يف شتى أنحاء العامل.
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 نبي املحّبة والفن:  نبي املحّبة والفن: 

ماين وديانته املانوية جـماين وديانته املانوية جـ22

كان القديس أوغسطني من معتنقي املانوية حيث كان عضًوا يف هذا املجتمع الفلسفي املانوي يف إيبونيا ملدة عش 

سنواٍت قبل أن يتحّول للمسيحية ُمكرًَها بعد إصدار اإلمرباطور الروماين ثيودوسيوس األول مرسوًما بقتل جميع الرهبان 

املانويني يف عام 382م وبدء حملة اإلمرباطورية الرومانية إلبادتهم، وتفاىن بعدها يف إخالصه للمسيحية حتى َغدا قّديًسا.

* »بوغوغ خان«

هو حاكم اإليغور الصيني، اعتنق بوغوغ خان املانوية يف الفرتة ما بني عامي 759-780 واعتمدها ديانًة رسميًة، ومنها 

امتدت لألقاليم املجاورة يف الصني واستمرت ِمن بعده ملدة قرٍن كامٍل قبل انهيار اإلمرباطورية األويغورية.

انشقاق الكنيسة املانوية:
الكنيسة  يف  انشقاٍق  أول  حدث  الخامس  القرن  يف 

آسيا  يف  املانوية  الطوائف  انفصال  تم  حيث  املانوية، 

الوسطى )تركستان ومنغولیا( ورفضوا تبعیتھم لكنيسة 

)بابل( وكوَّنوا كنيستهم القومية. ثم أعقب ذلك انشقاق 

الكنيسة املانوية يف بالد فارس، وذلك بتكوين فرٍع قوميٍّ 

مستقٍل عن بابل حمل اسم )املزدكیة( نسبًة إىل مؤسسها 

عن  ابتعدت  الطائفة  هذه  أن  يبدو  الفاريس.  )مزدك( 

ميوٍل  مع  )الزرادشتیة(  ناحية  أكرث  باالقرتاب  املانوية 

ثوريٍة واشرتاكية. رمبا لهذا السبب خلط معظم املؤرخني 

واملزدكیة  )العراقية(  املانوية  بني  والعرب  املسلمني 

يف  نفوذها  أثناء  )املزدكیة(  طائفة  بأن  علاًم  )اإلیرانیة( 

باضطهاداٍت ومذابح معروفٍة ضد  اإليرانية قامت  الدولة 

تركستان  بالد  إىل  العراقيني  واملانویین  املسيحيني  من  الكثري  إىل هجرة  أدى  مام  الرافدين  بالد  يف  واملسيحية  املانوية 

)الصغد( وتكوين جالياٍت مانويٍة مسيحيٍة نسطوريٍة نشطْت بنش الثقافة الرسيانية البابلية.

أثر املانوية عىل املسيحية واإلسالم.
لقد أثرّت املانوية يف املسيحية وتأثّرت بها، ويعتقد الكثري من املؤرخني األوروپيني أن املانوية ظلت حيًة يف أوروبا بأشكاٍل 

خفيٍة متعددة، خصوًصا بني الطوائف املسيحية الرسية املؤمنة بالتصوف والروحانيات Dualism والطقوس السحرية 

والتي تعتمد يف إميانها عىل األفكار الثنویة.

إعدام مزدك بحسب الشاهنامة

55



سامل الدليمي

 نبي املحّبة والفن:  نبي املحّبة والفن: 

ماين وديانته املانوية جـماين وديانته املانوية جـ22

من املعروف أن الحضارة العربية اإلسالمية بََنت عظمتها من اعتامدها 

حضارات  خصوًصا  واستعربت،  أسلمت  التي  الشعوب  تراث  عىل  أواًل 

بالد الرافدين والشام ومرص وشامل أفريقيا. ففي العراق مثاًل، باإلضافة 

املانوية  لعبت  واليهودية،  والصابئية  النسطورية  املسيحية  تراث  إىل 

دوًرا كبريًا يف نقل الكثري من املعتقدات البابلية والعرفانية الصوفية إىل 

الحضارة العربية اإلسالمية. يكفي مالحظة التشابه الكبري بني الفلسفات 

الصوفية العربية اإلسالمية وبني املانوية، فليست صدفًة أن التصوف نشأ 

يف حوارض العراق )البرصة والكوفة وبغداد(، فإن الكثري من اتباع املانوية 

والصوفية  اإلرشاقية  معتقداتهم  معهم  نقلوا  اإلسالم  إىل  تحولوا  الذين 

املبارشة  التأثريات  ينفي  ال  هذا  طبًعا،  باإلسالم.  ومزجوها  البابلية 

للمسيحية والعرفانية الشامية املرصية، باإلضافة إىل املجوسية اإليرانية 

واألفكار اليونانية. 

به املسيح وأنه )خاتم  الذي بّش  النبي املخلّص  أنه  اّدعى  املانوية واإلسالم، أن )ماين(  الواضحة بني  التشابهات  ومن 

األنبياء(. باإلضافة إىل تشابهاٍت أخرى مثل تحريم الخمر، والصيام 30 يوًما، والوضوء باملاء أو التيمم بالرتاب، والركوع 

والسجود أثناء الصالة، كذلك وجوب مساهمة أتباع املانوية )الّسامعني( بدفع جزٍء من أموالهم )الُعْش( لرجال الدين 

املانويني )الصّديقني( يف تشابهه مع الزكاة اإلسالمية.

الكثري  تكوين  يف  مهاًم  دوًرا  لعبت  املانوية  أن  القول  وميكن 

والعلوية  اإلسامعيلية  مثل  والباطنية،  الصوفية  الطوائف  من 

والدرزية، أما بالنسبة إىل تشابه املانوية مع املذهب الشيعي، 

فإنها تبدو قويًة بحكم انبثاق التشيع يف أرايض الرافدين حيث 

كانت املانوية نشيطًة هناك. فإن الكثري من أتباع املانوية )وكذلك 

النسطوريني( دخلوا املذهب الشيعي بحكم اشرتاكهم مع باقي 

العراقيني يف معارضة الُحكمني األموي ثم العبايس. 

ميكن أيًضا مالحظة هذا التشابه يف مسألة األمئة االثني عش )حورايو ماين كانوا كذلك 12، مثل السيد املسيح(. باإلضافة 

إىل امليول الِعرفانية واإلرشاقية يف املذهب الشيعي القريبة جًدا من إرشاقيات املانوية. 
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ثم إن مفهوم »االستشهاد« وتضحية )ماين( بحياته من أجل إخالص 

اإلمام  استشهاد  لذكرى  الشيعة  تبجيل  كبريٍ  حٍد  إىل  تشبه  ِملّته، 

الحسني بن عيل وتضحيته بحياته من أجل تقويم اإلسالم. ويبدو أن 

طقوس االحتفال بذكرى كربالء وأيام عاشوراء تتشابه مع طقوس 

ال  بدورها  وهذه  وصلبه،  ماين  استشهاد  بذكرى  املانوية  احتفال 

تبتعد كثريًا عن طقوس االحتفال بصلب املسيح التي ما زالت تُقام 

يف بعض البلدات األوربية، وقبلها لدى سكان العراق والشام بذكرى 

موت متوز )بعل( وعودته إىل حياة الخلود. 

التاريخية  التشابه األهم من ذلك بني الشيعة واملانوية، اختيار مدينتي )الحلة( التي هي جزٌء من أرض بابل  ثم إن 

ثم )النجف( لتكون مركز الشيعة يف العامل واملنطقة املقدسة ومقر الحوزة العلمية، كام اختار املانويون وقبلهم أهل 

الرافدين )بابل( لتكون املركز املقدس لديانة أسالفهم.

الفن املانوي
الحقيقة  أصاًل سامويًا، ويف  لهام  بأن  يقول  وكان  واملوسيقى  الرسم  فكان يحب  نزعٍة جاملية،  ذات  ماين  نفس  كانت 

أثرًا  الرسم  إنجازه يف  الرسامني والكتّاب مع مبشيه، وترك  الكثري، فكان يرسل  التي رسمها ماين  اللوحات  يبَق من  مل 

كبريًا يف األجيال التي تلته، كانت كُتبه موّضحًة بالرسوم الجميلة التي 

تكون رسالته  للناس، وبذلك  والتعاليم  اإلرشادات  توضيح  تساعد يف 

أكرث سهولًة وأقرب تناواًل للفهم. وتشهد املصادر الشقية بصحة خرب 

أن ماين نفسه كان فّنانًا محرتفًا، ويُعترب تدوينه لتعاليمه التي تصاحبها 

السابقة،  األديان  عن  دينه  بها  َسام  فريدًة  ميزًة  والرسومات  الصور 

جاؤوا  الذين  الرُُسل  من  إخواين  لجميع  بالنسبة  »وأما  يقول:  فكان 

من قبيل، فإنهم مل يدّونوا حكمتهم كام دّونت حكمتي، ومل يرسموا 

حكمتهم بالصور كام رسمتها«.

حتى بدا ماين وكأنه املؤسس الحقيقي للرسم الشقي، فهو الذي سوف 

تخلق كل رضبٍة من رضبات ريشته، يف فارس والهند وآسيا الوسطى 

والصني والِتِبت، ألف موهبٍة فنية. حتى أنه ال يزال يُقال - عند التعبري 

عن الدهشة عند رسم أحدهم - بأنُّه رّساٌم حقيقي، وبأنَّه »ماين«.
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ومتيَّزت الكتب املانوية بالخط الجميل والتنقيط املشّكل بيضاويًا وقرمزيًا، أو بزهوٍر متعددة األلوان، وكان لالهتامم 

بالحرف األول وإعطائه الشكل الفني املميز، واستعامل الورقة الذهبية، وتوزيع الورقة إىل أعمدة، وكتابة العنوان بألواٍن 

صارخة، وإخراج النص عن الرتابة يف سطوٍر من خالل تعدد األلوان، وإحاطة العنوان برسوم الورد واألزهار، ما يشري 

بوضوٍح إىل النزعة الجاملية املصاحبة ألصحاب هذا الكتاب.

ويبدو أن املسلمني عرفوا الكتب املانوية وما تتمتع به من جامٍل يف الصور 

أصٍل  من  إيطايٌل  )مؤرٌخ  بابادوبولوس«  »نيكوالوس  قال  فقد  واإلخراج، 

يوناين(: »إن املؤلفني املسلمني كانوا ُمجمعني عىل نبوغ ماين يف الرسم، مام 

جعلهم يقولون عن الرسام املاهر: ”فرشاته تُضاهي فرشاة ماين«.

ويروي الجاحظ أن إبراهيم السندي قال له إحدى املرات:

»وددُت لو أّن »الزنادقة« مل يكونوا َميّالني كثريًا إىل إنفاق نقوٍد كثريٍة عىل 

ورقٍة بيضاء نظيفة، وعىل حرٍب أسود متأللئ، باإلضافة إىل بذل مثل هذا 

الجهد إلخراج خٍط مثل هذا الخط، ذلك أنني مل أَر ورقًة قط ميكن مقارنتها 

مع ورقٍة ِمن كتِبِهم، وال أي َخٍط ميكن مقارنته مع الخطوط املوجودة يف 

كتبهم«.

والجاحظ نفسه اعرتف بهذا أثناء نقد كتبهم بقوله:

»كانت لهؤالء الزنادقة كُتٌب أجَود ما تكون ورقًا يَُكتب عليه بالِحرب األسود الربّاق ويُستَجاد لُه الَخط«. وليس الجاحظ 

فحسب، فهناك مفكرون رشقيون آخرون ذكروا مهارة ماين كرساٍم وفنان، منهم أبو املَعايل، الذي وصفه يف كتاب املِلَل 

والِنَحل قائاًل: »كان هذا الرجل ُمَعلِّاًم يف فَن الرسم«.

وروى املؤّرخ واألديب الفاريس »مري خوند« يف كتابه، تاريخ الساسانيني: »أن ماين كان رّساًما ال نظري له«.

وعند مقارنة املخطوطة املانوية مع املخطوطات املسيحية يتّضح أثر الفن املانوي عىل الفن املسيحي.

يقول »جيووايد نغرين« صاحب كتاب »ماين واملانوية«:

»عىل الرغم من أن ما يُسمى إنجيل رابوال الذي يعود تاريخه إىل عام 586م يُعترب مثااًل بارزًا بزخرفته الوفرية، فإن الكتب 

املانوية قد فاقت عموًما الكتب املسيحية املُعارِصة ثم اإلسالمية يف ذلك املجال«، ويؤكد السري »توماس أرنولد« ارتباط 

الفن اإلسالمي بالفن املانوي، فيقول: »يجب البحث عن أصل املَُنْمَنامت اإلسالمية ذات املواضيع املرتبطة بالعهدين 

القديم والحديث خارج الفن املسيحي، وذلك عندما تكون معالجة املواضيع غريبًة جًدا عىل التقاليد املسيحية، حيث 
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يُفرَتَض وجود نقٍل بواسطة الديانة املانوية«، أي أن الفن املانوي كان حلقة وصٍل بني التقاليد الفنية الباراثية والفن 

اإلسالمي.

ويقول »ماسينيون«: »إّن العامل الذي سمح للامنوية بأن تلعب دور الجرس بني الفكر اإليراين واإلسالم، أنها كانت متلك 

يًا، وفيام بعد تطور إىل التبشري عرب املناظرة«. نََسًقا َمساِريا رِسِّ

وقد عمد النبي )ماين( يف سعيه لتبسيط وصول الفكرة لعامة الناس الستخدام الرسم باإلضافة لكتابة النصوص، فقد صّور 

تلك األفكار واملعتقدات بلوحاٍت رسمها بيده وضعها يف كتابه املقّدس الذي أسامه )إنجيل ماين(، وقد رشح بنفسه تلك 

النصوص واألفكار يك ال يحدث اجتهاٌد واختالٌف يف التفسري ِمن بعده كالذي نالحظه عند املسلمني يف العديد من كتب 

التفسري القرآين.

انتشار املانوية وإعدام ماين:
عىل الرغم من أن ماين قّدم نفسه عىل أنه الوسيط الذي بّش به النبي يسوع وأنه جزٌء من سلسلة األنبياء ووريث 

زرادشت يف بالد فارس وبوذا يف الهند والصني ويسوع املسيح يف الشق والغرب، وأنه نبٌي شامٌل لكافة الناس وآخر 

األنبياء، لكنه عندما بّشَ بديانته الجديدة يف بالده مل يوفّق 

أول األمر لذلك رحل إىل الهند ومرص واستطاع هناك إقناع 

أحد حّكام الواليات الهندية باإلميان به ثم عاد إىل فارس 

األول  شاهبور  امللك  إليه  استمع  حيث  242م  سنة  يف 

اإلمرباطورية،  عموم  يف  ديانته  إىل  يدعو  بأن  له  وسمح 

وظل ماين حوايل ثالثني عاًما يدعو إليها حتى عرص بهرام 

كانت  التي  الزرادشتية  كهنة  له  كاَد  شاهبور، حيث  ابن 

الفارسية، فأُعدم سنة 276م  الرسمي لإلمرباطورية  الدين 

الفاريس  امللك  بأمر  )گندى شاپور(  يف مدينة جنديسابور 

بهرام.

وهنالك كتاباٌت تصف ماين يف تجواله، يرتدي رسوااًل واسًعا أصفر اللون وعباءًة زرقاء وبيده عًصا طويلًة من األبنوس، 

كانت  كتبه  فمعظم  الوقت(،  ذلك  يف  املشقية  اآلرامية  )وهي  البابلية  باللغة  بنفسه  خطّه  كتابًا  الدوام  عىل  متأبطًا 

بالرسيانية باإلضافة إىل كتاٍب وحيٍد يف مدح شابور األول كتبه بالفارسية القدمية. وقد كتب عنه الروايئ أمني معلوف 

رواية حدائق النور التي تحيك قصة حياته.

منمنمة تظهر رأس ماين معروًضا عىل بوابة گندى شاپور

بغداد حوايل 1308م
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بدأ ماين بإرسال رسائل تبشرييٍة وصلت إىل تركستان والهند وإيران لتنتش املانَوية يف مختلف أنحاء األرض برسعٍة كبريٍة 

حتى وصولها إىل روما عام 280 م لتظهر ُدور العبادة املانوية فيها عام 312 م يف عهد البابا ميلتيادس، بينام وصلت إىل 

مرص عام 244 م وعرفها سكان جنوب فرنسا يف عام 352 م أيًضا.

وأفريقيا،  النهرين،  بني  ما  بالد  يف  الحًقا  ديانته  انتشت  كام 

ملدة  واستمرت  والبلقان،  إيطاليا،  وشامل  وفرنسا،  وإسبانيا، 

ألف عام، وازدهرت يف بالد فارس ويف الشق عىل طول الطريق 

التجاري حتى تشانغان عاصمة الصني التانغية، كام امتّدت حتى 

الصني  يف  املانوية  وتُسمى  والتبت،  الصني  وغرب  الهند  شامل 

من  اكتاماًل  األكرث  املجموعة  كتابة  متّت   .)摩尼教 )مونيجاو 

الكتابات املانوية الباقية باللغة الصينية قبل القرن التاسع حيث 

ُعرِث عليها يف كهوف موغاو بني مخطوطات دونهوانغ.

يف عام 745م حيث كوَّن اإليغور دولتهم عىل حدود الصني يف منغوليا الشاملية فكان العتناق حاكم اإليغور بوغوغ 

خان )ويَرِد يف مصادر أخرى باسم: خاجان بوكوتكني( املانوية يف الفرتة يف عام 763م بعد مناقشٍة استمرت ثالثة أياٍم مع 

خطبائها، حيث كان املقر البابيل قد أرسل رجال ديٍن رفيعي املستوى إىل اإليغور، ثم اعتامدها ديانًة رسميًة سببًا مبارًشا 

يف استمرارها ِمن بعده ملدة قرٍن كامٍل قبل انهيار اإلمرباطورية اإليغورية عام 840م، أما يف الشق الصيني فقد وصلت 

املانوية إىل مدينة تشانغان.

إن الهروب املستمر للامنوية من العراق واملشق وخصوًصا أثناء اضطهادات الفرتة العباسية أّدى إىل تزايدهم يف أواسط 

آسيا الرتكية املنغولية. ومن خالل الدولة اإليغورية وصلت املانوية إىل الصني فُشيّدت املعابد املانوية إىل جانب املعابد 

البوذية حتى وصلت إىل روسيا وسيبرييا، لكن نهاية الدولة 

اإليغوریة عام 817م عىل يد القرغيز أّدى إىل نهاية املانوية 

يف آسيا، ویُعتقد أنها استمرت يف تركستان الصينية حتى 

جنكيز  بقيادة  املغول  اجتياح  ومع  عش،  الثالث  القرن 

خان تم القضاء التام عىل املانوية. لكن األثر الكبري الذي 

تركه هذا الدين يف شعوب آسيا يتمثل يف تبّنیهم لألبجدية 

املانوية )الرسيانية( يف كتاباتهم اإليغوریة الرتكية باإلضافة 

إىل تأثرياٍت ثقافيٍة ودينيٍة ال تحىص.

رسم من الصني فيه )من اليمني(: يسوع، بوذا، زرادشت وماين.

جدارية مانوية يف كهف يف مناطق اإليغور )قرن 9-11م(
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الحرب عىل املانوية يف الصني وتراجعها:
بعد أرسة تانغ )حكمت من 18 يونيو 618 – 1 يونيو 907 وهي إحدى السالالت الحاكمة 

يف الصني سبقتها مملكة سوي وتلتها فرتة األرس الخمس واملاملك العش(، شاركت بعض 

فيه  شارك  مرص  يف  شبيٌه  مترٌّد  حصل  )كام  الفالحني  مترّد  حركات  يف  املانوية  الجامعات 

املانويني ضد الدولة الرومانية(، حيث استخدم العديد من قادة املتمردين املانوية لتعبئة 

ِقبل جميع  من  واالضطهاد  للقمع  املانويني  عرّض  مام  النهاية،  يف  فتم سحقهم  أتباعهم 

الحكومات املتعاقبة قبل ساللة يوان. ويف عام 732م، منع إمرباطور الصني أي صينيٍّ من 

التحول إىل املانوية، قائاًل »إنه ديٌن زنديٌق يُربك الناس من خالل االدعاء بأنهم قريبون 

من البوذية«، ومع ذلك، ُسمح لألجانب الذين اتبعوا املانوية مبامرستها دون عقاٍب ويف 

عام 1370م تم حظر الدين من خالل مرسوٍم صادٍر عن ساللة املغويل مينغ، حيث كان 

إمرباطور هونغو فيها يكره املانوية بشكٍل شخيص.

وبعد سقوط اإليغور يف 840م والتي كانت الراعي الرئييس للامنوية يف الصني )التي كانت 

أيًضا دين اإلقليم( تم إغالق جميع املعابد املانوية يف الصني- باستثناء العاصمتني وتايوان- 

ومل يُعاد فتحها أبًدا ألن الصينيني كانوا ينظرون إىل هذه املعابد كرمٍز للغطرسة األجنبية، 

حتى أولئك الذين ُسمح لهم بإبقائها مفتوحًة مل تدم طوياًل. حيث تعرضت للهجوم من 

بارتداء  املانويني  الكهنة  وأجربوا  املعابد،  وأصنام هذه  أحرقوا صور  الذين  الصينيني  ِقبل 

)مالبس هانفو( الصينية بداًل من مالبسهم التقليدية التي يعتربونها غري صينية.

يف 843م أصدر اإلمرباطور ووزونغ أمرًا بقتل جميع رجال الدين املانويني كرد جزٍء مام أسامه )اضطهاد املانوية العظيم 

ضد البوذية(، ويبدو أن وجودها تراجع حتى انتهت آخر التجمعات املعتنقة لها يف جنوب الصني خالل القرنني الخامس 

عش والسادس عش، وبينام فُِقدت )بسبب ذلك( معظم الكتابات األصلية للامنوية، نجد أن بعض الرتجامت والنصوص 

املتقطعة قد نجت من الحرق.

خسارة املانوية وتراجعها يف املناطق الناطقة باآلرامية:
بعد أن نجحت املانوية منتشًة يف جميع أنحاء املناطق الناطقة باآلرامية وازدهارها بني القرنني الثالث والسابع، حيث 

كانت كواحدٍة من أكرث الديانات انتشاًرا يف العامل. فكرثت فيها الكنائس والكتب املقدسة املانوية، بدأ اضطهاد املانوية 

يف حكم اإلمرباطور الوثني الروماين دقلديانوس الذي اتّسم عهده األول بالتسامح الديني ثم ما لبث أن شّن حملًة ضد 

املانويني واملسيحيني، وقد  أربعة مراسيم فيام بني سنتي 302-305م تدعو الضطهاد  مًعا، فأصدر  واملانوية  املسيحية 

شهدت هذه املراسيم حرق األناجيل والكتب الدينية واملنع من التجمع وهدم كنائس الديانتني.
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ثم تتابع اضطهاد املانوية من ِقبل الدولة الرومانية وتم القضاء عليها يف النهاية يف جميع توابعها. استمرت املانوية يف 

البقاء لفرتٍة أطول يف الشق عنها يف الغرب.

وتعرّض أتباع املانوية إىل اضطهاٍد أينام ُوجدوا حتى مؤسسها ماين نفسه لقي حتفه عىل يد املؤسسة الدينية الفارسية 

ذ به حكم اإلعدام الصادر عن اإلمرباطور الفاريس بهرم األول، لكن كانت لوفاة ماين عام 277م أثرًا  يف السجن قبل أن ينفَّ

إيجابيًا يف زيادة انتشار املانوية بشكٍل أكرب، ليزيد من االضطهاد والقمع ألتباعه عىل يد اإلمرباطور بهرام الثاين، حيث 

قتل املبّش )سيس( والحق املانويني أينام ُوجدوا، ليتابع الحملة اإلمرباطور الروماين دقلديانوس عام 302م عندما أصدر 

مرسوًما يأمر بإخضاع املانويني بالقوة، وارتُكبت مجازر بحقهم يف مختلف البالد عىل عهد ثيودوسيوس األول الذي أمر 

عام 382م بقتل كافة رجال الدين املانويني.

استمرت  فقد  أتباعها  لها  تعرّض  التي  والقتل  التطهري  من حمالت  وبالرغم 

الديانة املانَوية يف كثريٍ من البلدان، وبقيْت الديانة موجودًة يف بالد ما بني 

تُقارب  ملدٍة  البلقان  ويف  إيطاليا  وشامل  وفرنسا  وإسبانيا  وأفريقيا  النهرين 

األلف عام، ويف بالد فارس وشامل الهند والتبت، لكن مع استمرار االضطهاد 

انهارت ركائز الديانة املانوية تدريجيًا.

وبسبب ما ذكرته من اضطهاٍد نجد أّن القّديس أوغسطينوس )354-430م( 

قد تحول من املانوية إىل املسيحية يف عام 387م. بعد فرتٍة وجيزٍة من إصدار 

اإلمرباطور الروماين ثيودوسيوس األول مرسوًما بقتل جميع الرهبان املانويني 

يف عام 382م ويف عام 391م أعلنت اإلمرباطورية الرومانية أن املسيحية هي 

الديانة الشعية الوحيدة. وكانت املانوية قد اختفت قبل هذا التاريخ بسبب 

من  تقريبًا  املانوية  فاختفت  وإبادتهم،  حرقهم  وأعامل  الشديد  االضطهاد 

يف  اإلمرباطورية  من  الشقي  الجزء  ومن  الخامس  القرن  يف  الغربية  أوروبا 

القرن السادس.

تذكر الكاتبة األمريكية »هيلني إلرييب« يف كتابها )الجانب املظلم يف التاريخ املسيحي( بأن اإلمرباطور الروماين قسطنطني 

تحّول إىل املسيحية عندما كان عىل فراش موته، فقد اعرتف قسطنطني قبل ذلك )يف حياته( باملسيحية كمجرد وسيلٍة 

للتغلب عىل التمزق داخل اإلمرباطورية الرومانية، وكذلك عوًضا عن الديانة الرومانية الرسمية وبدياًل لها، وبعدها، أي 

عندما أصبحت املسيحية ديانة الدولة لإلمرباطورية الرومانية، أقرت الكنيسة أن من واجب اإلمرباطور الروماين استخدام 

القوة الدنيوية لفرض الوحدة الدينية، وكان هذا هو سبب انتشار الديانة املسيحية التي يَُروَّج لها زوًرا أنها انتشت 
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بالتبشري. كانت الكنيسة الكاثوليكية تنظر إىل أي شخٍص داخلها مل يؤمن باملسيحية الكاثوليكية عىل أنه تهديٌد لهيمنة 

ونقاء »اإلميان الحقيقي الواحد«، ورأوا أنه من حقهم الدفاع عن ذلك بكل الوسائل املُتاحة، فأّدى ذلك إىل اضطهاد 

املانويني من ِقبل السلطات املسيحية وعوام الناس.

وبعد تأسيس املسيحية كديٍن للدولة صدر أول رد فعٍل رسمٍي وتشيعٍ ضد املانوية 

من الدولة الرومانية، ففي عهد اإلمرباطور »دقلديانوس« )ديوكلتيانوس( كتب مرسوًما 

ُسّمَي بــ »اإلثم واملانوية« De Maleficiis et Manichaeis سنة 302م، جاء فيه حرفيًا:

ديد، وإحراقهم مع كتاباتهم  »نأمر بإخضاع ُمختَلِقي هذه الطوائف وقاَدتها للِعقاب الشَّ

املَقيتة«.

وأرسل نسخًة منه إىل حاكم أفريقيا جاء فيه:

»لقد سمعنا أن املانويني أقاموا طوائف جديدًة مل يُسمع بها من قبل يف معارضة العقائد القدمية حتى يتمكنوا من 

التخلص من املذاهب املمنوحة لنا يف املايض بالفضل اإللهي لصالحهم؛ عقيدٌة فاسدة إذن. لقد ظهروا مؤخرًا مثل فظائع 

جديدٍة وغري متوقعٍة بني عرق الُفرس- أمٌة ال تزال معاديًة لنا - وشّقوا طريقهم إىل إمرباطوريتنا، حيث يرتكبون العديد 

من االعتداءات، ويزعجون هدوء شعبنا بل ويُلحقون األذى بهم وإلحاق أرضاٍر جسيمٍة باملجتمعات املدنية. لدينا سبٌب 

للخوف من أنهم مع مرور الوقت سوف يسعون، كام يحدث عادًة، إىل إصابة املتواضع والهادئ بطابعٍ بريٍء بالعادات 

وقادتها  الطوائف  هذه  مؤلفي  بإخضاع  نأمر  إننا  الخبيثة.  األفعى  سم  مع  الحال  هو  كام  للُفرس  الفاسدة  والقوانني 

للعقاب الشديد، وإحراقهم مع كتاباتهم املقيتة. نوّجه أتباعهم، إذا استمروا يف التمرد، فسوف يتعرضون لعقوبة اإلعدام، 

ومصادرة بضائعهم إىل الخزانة اإلمرباطورية، وإذا كان أولئك الذين انتقلوا إىل تلك العقيدة التي مل يسمع بها أحٌد حتى 

اآلن، الفاضحة والشائنة كليًا، أو تلك الخاصة بالُفرس، هم أشخاٌص يشغلون مناصب عامًة، أو من أي رتبٍة أو مكانٍة 

اجتامعيٍة أعىل، فسرتى ذلك. مصادرة ممتلكاتهم وإرسال الجناة إىل )املحجر( أو املناجم وليك يتم استئصال وباء اإلثم 

متاًما من هذا العرص األكرث سعادًة، دع تفانيك يرُسع يف تنفيذ أوامرنا«.

موقف الدولة اإلسالمية من املانوية:
مل يكن موقف اإلسالم من املانوية واضًحا أول األمر، فقد اعتربها يف البدء من أديان أهل الكتاب، ويف العرص األموي 

متتع أتباع املانوية ببعض الحرية، خصوًصا يف زمن الخليفة )الوليد الثاين 743-744م(، وتذكر املصادر العربية أنه بني 

754-775م وكان أبو هالٍل الديهوري إمام الكنيسة املانوية يف أفريقيا. ومام ساعد عىل نشاط املانوية يف العرص األموي 

وتحديًدا والية الحجاج بن يوسف الثقفي، هو استخدام الكثري من أتباع املانوية كَُكتّاٍب يف الدواوين وتعريبها يف العراق 

بدل كُتّاب مجوٍس من الُفرس بعد أن كانت باللغة الفارسية، فوّسع ذلك املجال أمامهم وركّز أهميتهم، وسبب االستعانة 

بأتباع املانوية يف الدواوين كونهم عراقيون يُتقنون العربية القريبة من لغتهم األصلية )الرسيانية(.
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رغم تزايد االضطهاد ضد املانوية يف الفرتة العباسية باسم مكافحة الزندقة واملثنوية واإللحاد والدهرية واملجون، إاّل أن 

أتباعها كانوا نشيطني خصوًصا يف املجال الفكري، وشكلوا الحلقات الثقافية التي يُطلق عليها: »إخوان الصدق«، الحظ 

التشابه مع »إخوان الصفا«.

اتُهموا  الذين  املثقفني  من  تحىص  ال  أسامء  املسلمون  املؤرخون  ويذكر 

بالزندقة )املانوية( يف هذه الفرتة، وقد شملت هذه التهمة كتّابًا وشعراء 

مثل :صالح بن عبد القدوس، بَّشار بن بُرد، أبو نّواس، أبو العتاهية، حاّمد 

الكثري من  الله بن املقفع وغريهم. وقد ُحكم باملوت عىل  الرواية، عبد 

من  الكثري  املانوي  النشاط  ودفع  التهمة.  هذه  بسبب  املثقفني  هؤالء 

واصل  مثل:  وتفنيدها،  عليها  للرد  الكتب  تأليف  إىل  املسلمني  املثقفني 

بن عطاء، الجاحظ، أبو محمد بن الحكم، الجبايئ، النوبختي، املسعودي، 

الرازي وغريهم.

ويُعترب الخليفة العبايس )املهدي: 775-785م(، أول من أعلن الحرب ضد 

املانوية وجميع التيارات الفكرية املعارضة باسم مكافحة الزندقة، حتى 

سمي قّصاب الزنادقة. وقد أنشأ من أجل ذلك ديوان الزنادقة بقيادة ما أسامه )عريف الزنادقة(. وكان أتباع املانوية 

يُجرَبون عىل املثول أمام القايض، ليبصق املتهم عىل صورة )ماين( ويذبح طائرًا، ذلك ألن املانوية تُحرّم ذبح الحيوان، 

ويف حالة رفضه التوبة فإنه يُحَكم باملوت. وقد أوىص املهدي ولده الهادي طالبًا منه االستمرار يف محاربة املانوية، قائاًل:

»إين رأيت جدك العباس يف املنام قلَّدين سيفني وأمرين بقتل أصحاب االثنني«)1(.

ويف أواخر العهد العبايس توسعت تهمة )الزندقة( حتى وصلت عىل يد اإلمام الغزايل إىل كل محاولٍة اجتهاديٍة تُخالِف 

التفسري. واستمّر االضطهاد وتعاظم  السلَفية وتنحرف عنها يف  املذاهب 

فإنه  النديم(  ابن  )فهرست  )املقتدر: 908-932م(، وحسب  الخليفة  مع 

يف أواخر القرن العارش امليالدي قّل عدد رموز املانوية يف بغداد من 300 

شخٍص إىل 5 أشخاٍص فقط، فبسبب اضطهاد العباسيني اضطر الكثري من 

أتباع املانوية للهروب من العراق إىل خراسان وكردستان وتركستان.

إله  األوىل هي  مسيطرتني،  قّوتني  بوجود  القائلة  الثََنوية  املانوية  عقيدة 

النور )املتعايل(، والثانية هي عامل )الظلامت(.

1- عقيدة املانوية الثََنوية القائلة بوجود قّوتني مسيطرتني، األوىل هي إله النور)املتعايل(، والثانية هي عامل )الظلامت(.
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محمد شومان

املسيحية واملحروسة 
الجزء 10 

املعجزات  اجرتاح  الرّب يسوع يف  ويستمر 

العظيمة، ويستمر أيًضا الشعب اليهودي 

كانت  وإن  مًعا،  ورفضها  رفضه  يف 

قد  أتباعه  أّن  تخربنا  املقّدسة  األناجيل 

نعرف  أننا  إال  باآلالف،  يعّدو  أصبحوا 

اثنني  عن  عبارًة  كانوا  أتباعه  أّن 

عدد  هم  فقط،  شخًصا  ومثانني 

باعتباره  أرسلهم-  الذين  الرُسل 

الرسل-  إرسال  حّقه  من  إلًه 

واستمرت دعوة يسوع عاًما 

واحًدا، ويف قوٍل آخر ثالثة 

ثالٍث  قوٍل  ويف  أعوام، 

أّن الّدعوة املسيحية 

سوى  تستمر  مل 

عّدة أسابيع،
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محمد شومان

املسيحية واملحروسة 
الجزء العارش

يسوع  وذهب  اليهودي  الفصح  عيد  جاء  أن  إىل 

املقّدسة  العاصمة  بالعيد يف  مع تالميذه لالحتفال 

املدينة  من  الرّب  موكب  اقرتب  وعندما  أورشليم، 

املقّدسة، أرسل يسوع إثنني من تالميذه قَائاِلً لَُهاَم: 

تَِجَداِن  فَلِلَْوقِْت  أََماَمُكاَم،  الَِّتي  الَْقْريَِة  إِىَل  »اِْذَهبَا 

أَتَانًا َمْربُوطًَة َوَجْحشاً َمَعَها، فَُحالَُّهاَم َوأْتِيَايِن ِبِهاَم« 

أورشليم  إىل  الرّب  دخل  وهكذا   .)3-2  :21 )متّى 

دخوالً إعجازيًا، إذ دخل راكبًا عىل جحٍش وأتاٍن يف 

نفس الوقت »فََذَهَب التِّلِْميَذاِن َوفََعالَ كَاَم أََمرَُهاَم يَُسوُع، َوأَتَيَا ِباألَتَاِن َوالَْجْحِش، َوَوَضَعا َعلَيِْهاَم ثِيَابَُهاَم فََجلََس َعلَيِْهاَم« 

)متّى 21: 6-8(. وطبعا كّل من يرى الرّب راكبًا عىل ركوبتني يف نفس الوقت كان يتأكد من كونه نبيًا عىل األقل إن مل يكن 

إلًه، فالبش ال يستطيعون إالّ الركوَب عىل حيواٍن واحٍد يف نفس الوقت، أّما اآللهة كام يخربنا النّص املقّدس فتستطيع أن 

ِت الَْمِديَنُة كُلَُّها  تضع رِجاًل عىل الجحش والرِجل األخرى عىل األتان، وهنا صار حديث املدينة »َولاَمَّ َدَخَل أُورَُشلِيَم ارْتَجَّ

قَائِلًَة: َمْن هَذا؟ فََقالَِت الُْجُموُع: هَذا يَُسوُع النَِّبيُّ الَِّذي ِمْن نَارِصَِة الَْجلِيِل« )متّى 21: 11-10(.

وهكذا أصبح يسوع اإلنجييل الشخصية املحورية التي كان يتكلم عنها كلُّ اليهود يف عيد الفصح، فكانوا يفرشون األرض 

باألغصان ابتهاًجا بقدوم الرّب وتشيفه ملدينتهم، ويرصخون إليه طالبني منه أن يباركهم ويشفيهم، وكانت مظاهرٌة 

حاشدٌة مل يسبق لها مثيل، وعندما شعر يسوع بالقوة من تأييد الجامهري املحتشدة قام بعمل ال نستطيع االدعاء بأنه 

يف غاية الرزانة: »َوَدَخَل يَُسوُع إِىَل َهيَْكِل اللِه َوأَْخَرَج َجِميَع الَِّذيَن 

يَارِفَِة وَكَرَايِسَّ  كَانُوا يَِبيُعوَن َويَْشرَتُوَن يِف الَْهيَْكِل، َوقَلََب َمَوائَِد الصَّ

َوأَنْتُْم  الَِة يُْدَعى.  بَيَْت الصَّ بَيِْتي  لَُهْم: َمْكتُوٌب:  الَْحاَمِم َوقَاَل  بَاَعِة 

َجَعلْتُُموُه َمَغارََة لُُصوٍص« )متّى 21: 14-12(. 

يريد مّنا الكهنة أن نصّفق ملوقف يسوع هذا معتمدين عىل جهل 

أّن  لنا  تقول  التي  التاريخية  بالحقائق  اإلنجيل  قُرّاء  من  املؤمنني 

أنّه  عىل  للهيكل  سنويًا  شيكل  نصف  يقّدم  كان  الورع  اليهودي 

زكاة ماٍل أو ما ميكن أن نسميه صدقًة، وكان الشيكل هو العملة 

الرومان،  بعمالت  يتعامل  أن  يقبل  وال  يهوه  الرّب  من  املعتمدة 

فكان الصيارفة يتواجدون يف الشوارع امللحقة بالهيكل وليس يف 

داخله كام يقول لنا النص املقّدس ليغريّوا العملة من رومانيٍة إىل 

يهوديٍة حتى يوافق عليها الرّب يهوه ومن ثم يقبلها الكهنة، وهو 
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يف النهاية عمٌل دينٌي وليس عماًل دنيويًا كام يقول لنا النّص، وبالنسبة لباعة الحامم فكان عملهم هو أيًضا دينيًا، فالحامم 

كان هديًة من فقراء املؤمنني للرّب يهوه وكهنته يف املناسبات املختلفة كنوٍع من أنواع األُضحية، ويسوع الرّب نفسه 

عندما كان طفاًل ذهب أبواه إىل باعة الحامم هؤالء واشرتوا منهم زوجني ليقّدموهم ليهوه باسم يسوع نفسه، وكانوا 

أيًضا ميارسون تجارتهم يف الشوارع املحيطة بالهيكل وليس يف هيكل الله كام يّدعي الكاتب املقّدس، ومن هنا فمن حقنا 

أن نعتقد أّن ترصف يسوع هذا كان ترصفًا أخرَق ال معنى له سوى استثارة مشاعر اليهود الدينية. 

وكان رّد فعل كهنة اليهود عىل ذلك أنهم اجتمعوا يف بيت قيافا رئيس الكهنة واتفقوا عىل قتل يسوع مرددين الشعار 

ُة كُلَُّها« )يوحنا 11: 50(، واتفق اليهود مع أحد  ْعِب َوالَ تَْهلَِك األُمَّ الخالد: »أَنَُّه َخرْيٌ لََنا أَْن مَيُوَت إِنَْساٌن َواِحٌد َعِن الشَّ

تالميذ يسوع أن يسلّمه لهم -وال ندري كيف ال يعرف الكهنة شخصية يسوٍع بعد كّل تلك العجائب. 

هذا التلميذ واسمه يهوذا اإلسخريوطي كان يعمل 

يسوع  يجمعها  كان  التي  التربعات  لصندوق  أميًنا 

أنّه قد خان سيده  لنا  املؤمنني، ويُقال  ورجاله من 

بخٌس  مثٌن  وهو  الفضة،  من  قطعًة  ثالثني  نظري 

بالنسبة للمسؤول املايل عن جامعة املسيح، وهناك 

من يدافعون عنه ويرون أنها مل تكن خيانًة، بل كان 

ويفعل  قّوته  ليُظهر  التجربة  يسوع يف  يضع  يهوذا 

األعاجيب وميلُك عىل إرسائيل بعد أن ينترص عىل أعدائه، إذن فقد كان ترصف يهوذا استعجااًل ملجيء امللكوت وليس 

خيانًة للمسيح.

عىل كٍل، هذه نقطٌة فرعيٌة ال تهّمنا كثريًا، املهّم أّن يسوع كان يعلم أنّه سيَُسلّم إىل أعدائه، وأّن الخيانة قد جاءته من 

الداخل ال من األعداء، ويف الليلة األخرية َجلَس يسوع مع تالميذه لتناول العشاء األخري له يف الدنيا »َوِفياَم ُهْم يَأْكُلُوَن 

َوأَْعطَى   َ وَكَرسَّ َوبَارََك  الُْخبَْز،  يَُسوُع  أََخَذ 

ُهَو  هَذا  كُلُوا.  ُخُذوا  َوقَاَل  التَّالَِميَذ 

َوأَْعطَاُهْم  َوَشَكَر  الَْكأَْس  َوأََخَذ  َجَسِدي 

بُوا ِمْنَها كُلُُّكْم، ألَنَّ هَذا ُهَو َدِمي  قَائاِلً ارْشَ

ِمْن  يُْسَفُك  الَِّذي  الَْجِديِد  لِلَْعْهِد  الَِّذي 

أَْجِل كَِثريِيَن لَِمْغِفرَِة الَْخطَايَا« )متّى 26: 

26-29(. يف هذا العشاء الرومانيس وعىل 

أضواء الشموع تخيّل املسيح برومانسيٍة 
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ناعمٍة أّن الُخبز هو جسده والخمر هي دمه الذي سيسيل عاّم قريب، وهكذا ناول التالميذ الخبز عىل أنّه رمٌز لجسده، 

ثم ناولهم الخمر عىل أنّها رمٌز آخر لدمه، ويبدو أّن التالميذ األوفياء قد أكلوا بشاهٍة من جسد الرّب، ثّم رشبوا من دمه 

حتّى الثاملة، فلم يبق أمامهم إاّل النوم، وهكذا استغرقوا يف نوٍم عميٍق تاركني الرّب وحَده يُصيل للرّب األب القابع هناك 

ي َهِذِه الَْكأُْس َولَِكْن لَيَْس كَاَم أُِريُد أَنَا بَْل كَاَم تُِريُد أَنَْت« )متّى 26: 40-39(. يف السامء »يَا أَبَتَاُه إِْن أَْمَكَن فَلْتَْعرُبْ َعنِّ

وال منلك نحن أنفسنا من الرثاء للرجل القوي الذي قلب موائد الصيارفة يف الهيكل 

منذ قليٍل وهو يتعرض لضغٍط نفيسٍّ شديٍد يجعله يبيك كالنسوة ويتوّسل للرّب 

أن يُبعد عنه شبح الصليب، وهو ما يُلقي بظالٍل من الشّك حول قبول يسوع 

للمهّمة اإللهية ُمنذ البدء، ولكن اإلله األب يهوه كام عرفناه يف العهد القديم إلٌه 

عنيٌف ال تجد الرحمة طريًقا إىل قلبه، ومن ثّم فقد رَفََض توسالت ابنه الوحيد 

ورشيكه يف املُلك بأن يَعرب عنه كأس املوت، فاملوضوع جّدٌي وخطرٌي وليس مجرّد 

لعب أطفال، والبّد أن يُصلب االبن ليكّفر بدمه عن خطايا البشية، ولكننا نعلم 

أنّه مهام كانت قَسوة األب إال أنّه كان يتعذب لعذاب ابنه بالتأكيد، ومل يتجاهل 

توسالته عن كُرٍه أو إهامل، وإمّنا تجاهلها من شّدة ُحبّه للبشية الخاطئة، فتخيل 

– عافاك الله- أبٌّ يُضحي بابنه يف سبيل اآلخرين من الُخطاة امللوثني، فام بالك إذا 

كان هذا األب املُضِحي برتبة إله، واالبن املضَحى به برتبة إله، أّما التضحية فمن أجلك أنت أيها املؤمن البشي الحقري، 

وأخريًا جاء يهوذا الخائن وقبّل يسوع، مبا يعني أنّه هو املطلوب، فقد اتفق مع الكهنة عىل أّن الشخص الذي سيُقبّله هو 

املسيح، كام نقول نحن اآلن أّن يهوذا قد باع املسيح بُقبلة، وعندما حاول أحد تالميذ يسوع أن يحارب من أجله رفض 

َم يِل أَكْرَثَ ِمِن اثَْنْي َعَشَ َجيًْشا ِمَن الَْمالَئَِكِة؟« )متّى 26: 54-53(،  قائاًل: »أَتَظُنُّ أيَنِّ الَ أَْستَِطيُع اآلَن أَْن أَطْلَُب إِىَل أيَِب فَيَُقدِّ

وعندما رفع أحد تالميذ املسيح سيفه ليدافع عن سيده، رفض الرّب بحزٍم أن يدافع عنه أحد، فلو كان يريد أن يحمي 

العامل،  ميتلك  أن  بهم  يستطيع  املالئكة  من  جيًشا  اثنا عش  إليه  يرسل  أن  السموات  يف  الذي  أباه  من  لطلب  نفسه 

ولكّنه جاء أساًسا للعامل ليك ميوت، وهو موقٌف مل يفهمه 

التالميذ إالّ بعد سنواٍت طويلٍة عىل يد بولس الرسول، إذ 

كان املسيح نفسه قد أعّد نفسه وتالميذه للحرب واشرتى 

سيفني منذ قليل، فلاّم حان وقت استعاملهام إذا بيسوع 

حمل  سبب  عن  للتساؤل  يدفعنا  ما  وهو  بشدة،  يرفض 

للقتال فألي  الرجال للسيوف يف عرص امليالد، إن مل يكن 

سبٍب آخر؟ وهكذا قبض الجنود عىل الرّب بدون مقاومٍة 

حتّى  وال  الساموي،  أبيه  بجنود  يستعني  أن  رفض  ألنّه 
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الكهنة، ولكّنهم  الكهنة يف بيت رئيس  رسيعٍة أمام  الدفاع عن نفسه بسيوف تالميذه األرضيني، وساقوه إىل محاكمٍة 

بََك؟«  تعاملوا معه بسخرية شديدة: »ِحيَنِئٍذ بََصُقوا يِف َوْجِهِه َولََكُموُه َوآَخُروَن لَطَُموُه قَائِلِنَي: تََنبَّأْ لََنا أَيَُّها الَْمِسيُح َمْن رَضَ

)متّى 26: 68-67(.

يصفعون  السفلة  هؤالء  كان  فقد  يفعلون،  ما  يدرون  ال  أوغاٍد  من  لهم  يا 

التي  اليد  يتنبأ من هو صاحب  أن  منه  قفاه ويطلبون  املسكني عىل  يسوع 

صفعته عىل قفاه من الخلف، ومل يكن يسوع يف حالٍة نفسيٍة جيدٍة تسمح له 

بالطبع مبعرفة الذي صفعه عىل قفاه، وحتّى لو تنبأ يسوع وأخربهم بأن هذه 

الصفعة من يد فالن، وأّن الصفعة األخرى عىل قفاه من يد عالّن، فهل كان 

أمامهم هكذا  يرحل من  ويرتكونه  بألوهيته  الكفرة سيؤمنون ساعتها  هؤالء 

بكل بساطة؟ عىل كٍل هناك من يرى أنّه كان من الواجب عىل الرّب يسوع أن 

يُذهلهم بعلمه مبن صفعه حتى يدركوا خطأهم يف التعامل بسخريٍة واستهزاٍء 

معه، ولكّننا نعلم أنّه، حتّى لو أذهلهم مبفاجآته فإنهم مل يكن بيدهم األمر ألن 

يرتكوه، ثّم إّن هذه اللعبة سخيفٌة أصاًل، صحيٌح أنّنا كّنا نلعبها ونحن أطفال، 

ولكّننا مل نكن نعلم أن اليهود هم أّول من اخرتعوها، ثّم أنّنا كّنا نصفع أطفااًل 

مثلنا عىل قفاهم، ومل نفكر أبًدا يف أننا ميكن أن نصفع اآللهة عىل أقفيتها!

أّما يهوذا الخائن فقد ندم عندما رأى ما يحدث ليسوع أمامه، وأيقن ساعتها أنّه إمّنا سلّم 

إنسانًا ضعيًفا للقتل، وتأكّد من َعجز الرّب عن إتيان املعجزات لتخليص نفسه، فذهب وخنق 

نفسه، ويف قوٍل آخر أّن أحشاءه قد خرجت من بطنه، املُهم أنّه مات فأراح واسرتاح، أّما 

باقي التالميذ فقد متلّكهم الُذعر وهربوا، كلٌّ يف طريق، ومنهم من هرب عريانًا كام ولدته 

أّمه، ومنهم من أنكر أنّه يعرف يسوع أصاًل، والجميع بال استثناٍء ظهر مبظهٍر جباٍن ال يليق 

بتلميٍذ للرّب، وهو ما عرّب عنه مرقس بالقول: »فرََتَكَُه الَْجِميُع َوَهَربُوا« )مرقس 14: 50(، أّما 

يسوع فقد أرسله الكهنة إىل الحاكم الروماين »بيالطس البنطي« الذي نعلم من معطياتنا 

التاريخية أنّه كان رجاًل شديد القسوة، ومع ذلك فلم يحكم عىل يسوع باملوت بل احتقره 

وظّن أنّه تافٌه أو مجنوٌن ال يستحق الُحكم عليه باإلعدام، فقال لليهود أنه ال يرى سببًا وجيًها 

)متّى 27:  أَْوالَِدنَا«  َوَعىَل  َعلَيَْنا  َدُمُه  »لِيَُكْن  قائلني:  اليهود أرصوا  ولكّن  الرجل،   لقتل هذا 

25-26(، هنا مل يجد الحاكم بُّداً من األمر بصلبه بعد أن َغَسل يديه من دمه أمام الشعب، 

مع مالحظة أّن غسل األيدي للتربؤ من الذنب هي عادٌة يهوديٌة وليست رومانيًة، ماّم قد 

يدفع ببعض ِضعاف النفوس إىل الشك يف نِسبتها للحاكم الروماين إالّ إذا كان قد تهّود رًسا.
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يف  األرض  كانت  فقد  قدميًة،  فارسيًة  عادًة  املُذنبني  عىل  صلبًا  باملوت  الُحكم  وكان 

عقيدتهم ُملًكا إلله الخري، واملَحكوم عليه بالصلب إنساٌن رشيٌر بالطبع، ولذا كانوا ال 

تأكل جثته حتى  للطيور والجوارح  يدفنون املصلوب يف األرض بعد موته بل يرتكونه 

ال يُدنّس األرض الطاهرة، وكان الصليب عىل شكل حرف T أي ليس به مكاٌن إلسناد 

الرأس، ويُوضع منبسطًا عىل األرض ثم مُتّدُد ذراعا املجرم عىل ذراعي الصليب ثُّم تُدّق 

املسامري يف يديه، أّما األقدام فرُتبط يف القاعدة، ويف نصف الصليب العلوي قطعة خشٍب 

تسمى الرَسج يُركن عليها املصلوب فتَحمل ثقله لئاّل مُتزّق املسامري يديه، وبعد ذلك 

يُرفع الصليب باملصلوب ويرُتك ليموت ببطٍء يف مدٍة قد تصل إىل أسبوع.

وهكذا َحَمل يسوٌع صليبه ليميض به إىل حتفه، ولكن قواه خانته فلم يستطع أن يحمله، وَحمله عنه شخص اسمه 

»سمعان القريواين« كان ماًرا بالصدفة، وُعلّق يسوُع عىل الصليب يف الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة، وكان بجانبه 

لّصان آخران ُحكم عليهام باملوت بنفس الطريقة، أحدهام آمن به يف حني استهزأ به اآلخر، ومن ثّم وَعد الرّب يسوع 

اللص املؤمن أنه سيكون معه يف نفس اليوم يف الجنة، ويبدو أّن الرب قد نيس تعهده هذا إذ تُخربنا األناجيل املقّدسة 

أنّه ظّل يعيش عىل األرض بعد صلبه ملدة أربعني يوًما!

أبيه الساموي  أّن ربنا يسوع قد فوجئ من موقف  يبدو 

الغريب الذي مل يرُسع لنجدته كام كان يظّن فرصخ إليه 

إِلِهي،  إِلِهي،  أَْي:  َشبَْقتَِني؟  لاَِم  إِييِل،  »إِييِل،  قائاًل:  معاتبًا 

لاَِمَذا تَرَكْتَِني؟« )متّى 27: 46-47(، ولكّنه لألسف مل يسمع 

جوابًا عىل سؤاله، ورمبا يكون قد أدرك بعد فوات األوان 

أنّه قد تعرض إىل خديعٍة كُربى، فرصخ مرًة أخرى بصوٍت 

عظيٍم وأسلم الروح، وكانت عقارب الساعة تشري إىل الثالثة 

بعد الظهر، أي أنّه قد مات بعد ست ساعاٍت من صلبه، 

يبقى  أن  املعتاد  إذ  الروماين،  الوايل  دهشة  أثار  ما  وهو 

املصلوب حيًا عىل الصليب مدًة ترتاوح بني ثالثة أياٍم إىل أسبوع، وحتّى اللصان اللذان ُصلبا مع يسوع كانا عىل قيد 

الحياة مع أّن الجنود قد كرسوا رجليهام ليموتا رسيًعا، وهو ما يضع أكرث من عالمة استفهاٍم حول هذه الواقعة، ويَذهب 

أحد املسيحيني املتنكرين واسمه يوسف الرامي إىل بيالطس البنطي ويطلب منه جثامن اإلله الراحل، ومع أّن العادة 

كانت أن يرُتك املصلوب للجوارح، إال أّن الوايل القايس يوافق عىل دفن جثة الرب يف قرٍب جديٍد مل يُستعمل من قبل، وتّم 

دفنه يف وقٍت قصريٍ قبل الساعة السادسة مساًءا، حيث كان الكهنة يُحرّمون القيام بأي عمٍل بعد الساعة السادسة من 

مساء يوم الجمعة، مراعاًة لُحرمة يوم السبت املقّدس.
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الَْهيَْكِل  ِحَجاُب  »َوإَِذا  الرّب حدثت معجزاٌت عظيمٌة جًدا:  ومبجرد وفاة 

َقْت  ُخوُر تََشقَّ قَِد انَْشقَّ إِىَل اثَْننْيِ ِمْن فَْوُق إِىَل أَْسَفُل. َواألَرُْض تَزَلْزَلَْت َوالصُّ

ِمَن  َوَخرَُجوا  الرَّاِقِديَن  يِسنَي  الِْقدِّ أَْجَساِد  ِمْن  كَِثرٌي  َوقَاَم  تََفتََّحْت  َوالُْقبُوُر 

ا قَائُِد  َسَة َوظََهُروا لَِكِثريِيَن، َوأَمَّ الُْقبُوِر بَْعَد ِقيَاَمِتِه َوَدَخلُوا الَْمِديَنَة الُْمَقدَّ

ا  الِْمئَِة َوالَِّذيَن َمَعُه يَْحرُُسوَن يَُسوَع فَلاَمَّ َرأَْوا الزَّلْزَلََة َوَما كَاَن، َخافُوا ِجدًّ

ا كَاَن هَذا ابَْن اللِه!« )متّى 27: 51-55(، يا لها من معجزاٍت  َوقَالُوا: َحقًّ

خالدة، أن يَنشق حجاب الهيكل نصفني ويقيض اليهود سنني يف ترميمه 

بصمٍت وكتامٍن دون أن يدري أحٌد من البش وال املؤرخني، وال حتى الرُسل 

أنفسهم الذين كانوا يتعبّدون يف الهيكل املنشق من فوٍق إىل أسفل بعد 

شقق  الذي  املدّمر  الزلزال  هذا  أّما  أيام،  ببضعة  هذا  العجيب  انشقاقه 

الصخور فلألسف مل يخربنا به أي مصدٍر تاريخٍي وال حتى مصدٍر دينيٍّ إاّل 

متّى العشار فقط، ولكن تظل معجزة خروج القديسني من قبورهم من 

املعجزات الخالدة يف تاريخ الكنيسة املسيحية، فالروح القدس يخربنا بأّن كثريين منهم قد قاموا من قبورهم وتجولوا يف 

شوارع املدينة املقّدسة يف رابعة النهار أمام الكثريين من الناس، الذين من شّدة دهشتهم تكتّموا عىل هذا الخرب املذهل 

عن كّل البش واملؤرخني والكهنة أيًضا، ورمبا خافوا من رجوعهم للدنيا ثانيًة لو َعلم بنو البش بقيامتهم هذه فآثروا 

الصمت عن هذه املعجزة، أّما الجنود فبعد كل ما رأوه من معجزاٍت عرفوا أخريًا أنّهم إمّنا قَتلوا ابن الله فعاًل، ولكّنهم 

مع ذلك مل يؤمنوا به، مام يّدلُنا عىل كّم الغباء الذي متتّع به رجال عرص امليالد.

ولكن يسوع املسيح اإلله النشيط استغل فرتة موته هذه يف عمٍل صالٍح رمبا ال يدري عنه معظم املسيحيني شيئًا، إذ 

هبط الرّب إىل الجحيم ليُخرج األرواح املعذبة التي قضت آالف السنني يف انتظار فتح باب الرحمة عىل يد اإلله الفادي 

بََنا  املُخلّص، وهاكم النص املقدس: »فَِإنَّ الَْمِسيَح أَيًْضا تَأَلََّم َمرًَّة َواِحَدًة ِمْن أَْجِل الَْخطَايَا، الْبَارُّ ِمْن أَْجِل األمََثَِة، ليَِكْ يَُقرِّ

الَِّذي  وِح،  الرُّ يِف  ُمْحيًى  َولِكْن  الَْجَسِد  يِف  ُماَمتًا  اللِه،  إِىَل 

)رسالة  ْجِن«  السِّ يِف  الَِّتي  لأِلَْرَواِح  فََكَرَز  َذَهَب  أَيْضاً  ِفيِه 

الحد  هذا  إىل  إلهي،  يا   ،)19-18 األوىل3:  الرسول  بطرس 

يصل تسامح هذا الرب العظيم؟ إذ بينام جسده ُملًقى يف 

الذي  االستهتار  من  حزينٌة  وروحه  بالجراح،  ُمثخٌن  القرب 

عومل به من الكفرة، وقفاه متورٌم من شّدة الصفع عليه، 

قلبه،  الرّب يف  التي ميتلكها  الرحمة  كّم  للبشية  وليثبت 

القرب- يف  جسده  ويرتك  اإلساءات  كّل  موته  مبجرد  ينىس 

بقفاه املتورم- بال روٍح ويهبط إىل الجحيم ليفتحه لألتقياء 
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والقديسني الذين ماتوا من قروٍن ومل يتمكنوا من دخول باب الجنة املوصد يف وجوههم بسبب خطيئة آدم، إىل أن جاء 

الرّب الرحيم ليفتح لهم باب الرحمة فيقوموا برّد الجميل للرّب بالقيام مبظاهرٍة صاخبٍة يف شوارع أورشليم إبداًء لرأيهم 

يف موضوع صلب الرّب، وهكذا أعلن الرّب عمليًا للبشية التعساء أنّه قد فتح باب الجّنة املوصد وكّفر عن خطيئة آدم، 

وظهور القديسني يف شوارع أورشليم دليٌل للكفرة واملالحدة عىل ِصدق العهد الجديد، وأيًضا عىل صدق نظرية الكّفارة 

اإللهية، وعىل من يعرتض بعد ذلك أن يرينا قديسني ميشون بأكفانهم يف شوارع أي مدينة.

هبط  قد  فهو  يسوع؟  للرّب  الطاهر  الجسد  أين  ولكن 

للجحيم بروحه وترك جسده، واملفروض أنّه يف القرب، ولكن 

أّمه ذهبت للقرب يف فجر يوم األحد -تم صلب املسيح يوم 

اليهود بحيث ال  السبت مقدًسا عند  الجمعة- وكان يوم 

يقومون فيه بأي عمل، وال حتى زيارة القرب- ولكن الطاهرة 

مريم مل تجد ابنها يف القرب بعد وفاته بيوٍم ونصف، أي من 

السادسة مساء الجمعة إىل السادسة من صباح األحد، أي 

حوايل ستًة وثالثون ساعًة -وبهذه املناسبة السعيدة نذكّر 

أن كهنة املسيحية يّدعون أّن يسوع قد قىض يف القرب ثالثة أياٍم بلياليها، مثلام قىض يونس يف أحشاء الحوت ثالثة أياٍم 

بلياليها، ولكن اإلنجيل املقدس يقول أنه فقط يوٌم ونصف يوم، ولكن املؤمنني الورعني يف كافة أنحاء املعمورة يرضبون 

بعرض الحائط النص اإلنجييل املقدس، ويؤمنون بالتفسري الكهنويت األكرث قداسًة من وجهة نظرهم، ولكننا لن نجادلهم 

فكّل شخٍص حٌر يف ما يتبناه من أفكار.

املهم أّن يسوع قد ظهر بعد موته ألفراٍد كثريين، وانتقم من اليهود الذين صلبوه واستهزأوا به بأن تراجع عن كالمه 

أَُمٍم الَ مَتُْضوا،  السابق، الذي كان يقوله لتالميذه بدعوة اليهود فقط إىل الدين الجديد يف بداية الدعوة: »إِىَل طَِريِق 

اِمِريِّنَي الَ تَْدُخلُوا« )متّى 10: 5-6(، أّما اآلن بعد أن مات وعاد ليقول لهم: »اْذَهبُوا َوتَلِْمُذوا َجِميَع األَُمِم  َوإِىَل َمِديَنٍة لِلسَّ

وِح الُْقُدِس« )متّى 28: 19-20(، وهكذا اقتنع يسوع بعد املوت أّن اليهود لن يكونوا  ُدوُهْم ِباْسِم اآلب َواالبِْن َوالرُّ َوَعمِّ

من خاصته فانفتح عىل األمم األخرى، وأمر تالميذه أخريًا بالذهاب بالدعوة إىل جميع األمم، أي أّن الرّب قد قىض عمره 

كلّه يدعو اليهود فقط إىل دينه الجديد، ولكّنه بعد أن مات اكتشف أّن اليهود لن يؤمنوا به أبًدا، فقّرر أخريًا أن يوجه 

تالميذه الدعوة لألمم، ولكن التالميذ كام سرنى مل يطيعوا أوامر الرّب حيًا وميتًا عىل ما يبدو، ثم قىض الرّب مع تالميذه 

بضع عشاٍت من األيام بجسده هاهنا عىل األرض قبل أن يقرر أخريًا أن يرحل إىل أبيه أو صديقه أو نصفه أو حتى ثلثه 

الذي يف السامء، ويرتك التالميذ الضعفاء الخائفني ها هنا عىل األرض ليكملوا مسريته املقّدسة، وهنا نكون قد وصلنا إىل 

نهاية األناجيل املقّدسة املعتمدة من الكنيسة، وبقي لنا أن نُلقي نظرًة عىل أعامل الرُسل بعد موت الرّب، لننطلق بعدها 

إىل التاريخ الشعي للدين املسيحي.
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Rayan Rayan

كائن يعيش هذا النمط؟ ال بد انه يائس 

ونوبات غضبه كثرية، اآلن فهمت سبب كل 

هذه املآيس والكوارث، وفهمت ايضاً ان الله 

ال يساوي يشء بال البش.

Ihab Ghazal

تقوله كده يجيليك كده و عشان كده 

أصبحنا كدة

Toshi Tsukikage

ازدواجية معايري/التناقض عمود الدين

الغراب احلكيم

قل ما تشاء وغري ألوالنك كالحرباء وأنكر 

كل يشء .. املهم أن يكون دينك عىل حق

Abdelkader Behloul

مســلم رشودنغر
Semiramis Al Amery

لكم دينكم ويل ديني

لكم عقلكم ويل عقيل
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issues of intellectual property
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 The Editorial Board reserves the right to republish content
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 publishing there implicitly contains consent for republication
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e and most importantly free from geopolitical censorship. 
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infringement of copyright and issues of intellectual property. 
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gives implicit consent to republish to the Magazine.
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