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أسطورة الجنة بني
الحقيقة والوهم
الفيسلوف أرسطو
مصطلح ُيستعمل عاد ًة لوصف
العقل:1
ٌ
الوظائف العليا للدّ ماغ البرشي ،وخاص ًة تلك
الوظائف ال ّتي يكون فيها اإلنسان واع ًيا بشكل
شخيص مثل :الشّ خصية ،ال ّتفكري ،الجدل،
ٍ
ال ّذاكرة ،ال ّذكاء ،وح ّتى االنفعال العاطفي
يعده البعض ضمن وظائف العقل.
عندما نتحدث مع املؤمن فهو ي ّدعي املنطق،
وأ ّن دينه من عند خالق ،هذا الخالق املفرتض
أنّه خالق العقل ،لذلك من املفرتض أن يكون
ٍ
متعارض مع العقل،
دينه قم ًة يف املنطق وغري
ومن املفرتض عندما أدرسه أن أجده قاد ًرا عىل
إقناعي باإلميان به ،لكن عندما ندرس أبسط
أمور ال ّدين ونخضعها للعقل واملنطق نجدها
مجرد أسطور ٍة منافي ٍة للعقل وال يقبلها منطق،
فكل األديان اتفقت
وعىل سبيل املثال (الج ّنة) ّ
عىل وجود الج ّنة والخلود األبدي ،بل إ ّن
غرض األديان الهروب من فكرة املوت واإلغراء
بالج ّنة والخلود األبدي ملن يتبع هذا ال ّدين،
لكن عندما ندرس هذه الفكرة ،ونخضعها
للعقل سنجدها منافي ًة للعقل متا ًما ،فعىل
سبيل املثال هذه األسئلة:
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 -1هل يف الج ّنة سيكون لنا عقل؟

أقل
وشخص ّ
شخص ذيكٌّ
ٌ
فإذا كانت اإلجابة نعم سيكون لنا عقل ،فبالطّبع سيكون هناك تفاوتٌ يف الذكاء ،سيكون هناك ٌ
معرضا للوقوع يف الخطأ؛ أل ّن هذا من صفات العقل البرشي ،فمن املمكن أن تخطئ مثل آدم
منه ذكا ًء ،وبهذا سيكون ً
ثاني ًة ،ولو اعتربنا أ ّن خطأ أدم كان بسبب إبليس ،فمن جعل إبليس يخطئ عىل ال ّرغم من أ ّن إبليس كان من الج ّن ،ومل
إنس وجن ،واالثنان متساويان بالطّبع
إبليس قبله ليجعله يخطئ ،ومع ذلك أخطأ ،ويف الج ّنة سيكون هناك ٌ
يكن هناك ٌ
فستكون هناك فرص ٌة للوقوع يف الخطأ م ّر ًة أخرى ،ومن املعروف أ ّن الج ّنة لن تكون فوىض بل ستكون هناك قوان ٌني،
فالله سيحدد لك مرتبتك وعدد زوجاتك وما إىل ذلك ،وهو ما يوضحه هذا الحديث« :روى مسلم بن الح ّجاج يف صحيحه
جل وعال وقال:
من حديث املغرية بن شعبة ريض الله عنه أ ّن ال ّنبي صلىّ الله عليه وسلم قال :سأل موىس بن عمران ربّه ّ
رجل يجيء بعدما أدخل أهل الج ّنة الج ّنة فيقال
جل وعال :يا موىس! ذلك ٌ
يا رب! ما أدىن أهل الج ّنة منزل ًة؟ فقال الله ّ
جل وعال :أما ترىض أن يكون
رب! كيف وقد نزل ال ّناس منازلهم وأخذوا آخذاتهم؟ فيقول الله ّ
له :ادخل الج ّنة ،فيقول :يا ّ
لك مثل ُملْك َملِ ٍك من ملوك ال ّدنيا؟ فيقول العبد :رضيت يا رب! رضيت يا رب! فيقول ال ّرب :لك ذلك ومثله ومثله ومثله
جل وعال :لك ذلك وعرشة أمثاله معه ،ولك
ومثله فيقول العبد يف الخامسة :رضيت يا رب! رضيت يا رب! فيقول ال ّرب ّ
فيها ما اشتهت نفسك ،ولذّت عينك».
الحظ هنا الحديث ،فقد تكلم عن درجات أهل الج ّنة،
وأ ّن الشّ خص الذي سيكون يف أدىن منزل ٍة سأله الله هل
دليل عىل أ ّن اإلنسان يف الج ّنة سيكون
رضيت؟ فهذا ٌ
بعقلٍ ويفكر ويقرر ،وهذا ما يجعل الباب مفتو ًحا للتّمرد
عىل هذا الحكم مستقبالً فهو يف الج ّنة سريى من هم
أعىل منزل ًة منه ،ومبا أ ّن لديه عقالً ويفكر فهذا سيجعل
السابق وتكرب
الباب مفتو ًحا للتّمرد مثلام فعل إبليس يف ّ
عىل حكم الله ،ولو كانت اإلجابة نعم سيكون هناك
عقل لكنه سيكون مختلفًا عن العقل البرشي ،عندها لن
ٌ
يكون برشيًا بل شيئًا آخر معدالً مثل (ال ّروبوت) املربمج
لفعل أشياء معين ٍة فقط دون األخرى ،وهذا يغلق الباب
متاح،
أيضا أمام نظرية أ ّن يف الج ّنة سيكون ّ
ً
كل يش ٍء ٌ
أي يش ٍء ويتحقق لك؛ أل ّن املالئكة يف الج ّنة ال
وستطلب ّ
تطلب أشيا ًء بل تفعل ما ت ُؤمر به فقط.
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الخمر :2ما أسكر من الشرّ اب وعصريٍ العنب ون ْحوِه ؛ ألنّها تغطي العقل ،سميت ال َخ ْم ُر َخ ْم ًرا؛ ألنَّها تُ ِرك َْت فاختمرت،
تغي ري ِحها .ويقالُ :سم َي ْت بذلك ملُخامرتِها ال َعقْل.
واخ ِتامرها :رُّ
 -2ما فائدة الخمر يف الج ّنة ؟
عندما يعد الله املؤمنني بخم ٍر يف الج ّنة ،فهو يقصد الخمر املح ّرم يف ال ّدنيا لكن هذا يش ٌء غري منطقي ،ففي الج ّنة لن
يغيب عقلك ولن تصاب مبا يحدث لشارب الخمر يف ال ّدنيا ،فمن الواضح أ ّن الله أراد أن يغري املؤمنني به لكنه مل يتطرق
لهذه اإلشكالية ،لكننا نجد املؤمن ليك يغطّي عىل هذا الخطأ الفادح يقول :إ ّن خمر الجنة غري خمر الدنيا ،وهو ال يسكر،
فبذلك يقع يف خطأ آخر ،عندها لن يكون خم ًرا بل مجرد عصري؛ أل ّن الخمر ال يكون خم ًرا عندما يفقد إحدى صفاته،
فعندما أصنع عصري العنب دون أن يتخ ّمر ،ويكون سب ًبا يف غطاء العقل سيكون من الخطأ أن أطلق عليه اسم (خمر)
فهو مج ّرد عصريٍ ال يختلف عن غريه من العصائر األخرى ،فعندما يح ّرم الله خمر الدنيا ويعدنا به يف الج ّنة فهو بالطّبع
شخصا ظآمنًا أنيّ سأعطيه ما ًء ليرشب ،ث ّم أعطيه ميا ًها غازي ًة
يقصد نفس الخمر الذي حرمنا منه يف الدنيا ،فعندما أ ِعد ً
وتالعب باملعنى ،فعندما يقول الله (خمر) ،و يكون
ليرشب ،وأقول له إنّها أفضل من املياه األخرى فهذا خطأٌ يف الفهم
ٌ
غري خمر الدنيا ،فالله هنا أخطأ يف استخدام الكلّمة املناسبة لتصف ذلك وتالعب بنا ،و عند ذهابك للج ّنة ورشبك من
السكر ،فهو ليس خم ًرا بل مج ّرد عصريٍ فقط ،والله أخطأ
هذا الخمر ،ومهام ترشب دون أن تتغري عقل ًيا أو تشعر بلذة ّ
يف الوصف.
ٍ
كل
مشرتك بني ّ
رص
الحي لفعل
ميل
الغريزةٌ :3
ٌ
ٌّ
حاجات تشبع حاجاته الحيوية .والغريزة عن ٌ
فطري ورا ٌّيث يدفع الكائن ّ
قابل لل ّتعديل عن
السلوك ال ّناشئ عن الغريزة ٌ
أفراد ال ّنوع الواحد مثل الغريزة الجنسية وغريزة البحث عىل ّ
األكلّ .
طريق الخربة وال ّتعلّم .تُس ّمى الغريزة داف ًعا يف الكتابات الحديثة.
 -3ما فائدة الغريزة ىف الج ّنة ؟
الغريزة لها فائد ٌة يف حياتنا وتكون ٍ
لغرض معني ،وهو الحفاظ عىل الحياة ،فالغريزة الجنسية لها مه ّم ٌة يف حياتنا البرشية،
وهي الحفاظ عىل التّكاثر ،فلوال هذه الغريزة النتهت الحياة البرشية ،فذهابك بهذه الغريزة يف الج ّنة يجعلنا نفهم أنّه
شخص أقوى من ٍ
شخص آخر جنسيًا ،وتتعرق وسيكون هناك ما ٌء لل ّرجل
سيكون هناك تكاث ٌر يف الج ّنة ،وسيكون هناك ٌ
وما ٌء للمرأة ،وستكون بحاج ٍة إىل ال ّراحة بعد االنتهاء ،وستكون ال ّنساء يف نظرك مختلفات ،منه ّن الجميلة ومنهن األقل
لفض الشّ هوة ال تختلف عن ال ّدنيا ،وغريزة الشّ عور بالجوع لنأكل وال منوت،
جامالً ،وستكون ً
أيضا ال ّنساء مج ّرد وعا ٍء ّ
كل حال ،وهل عندما تأكل
فعندما تقول :إنّك ستجوع يف الج ّنة ،فام فائدة ذهابك بهذه الغريزة؟ فأنت لن متوت عىل ّ
ستشبع وتكون بحاج ٍة إىل الهضم واإلخراج وما إىل ذلك؟ وغريزة الشّ عور بالظّأم لنرشب وال منوت ،فعندما تقول إنّك
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أيضا ،فالغريزة تستمد متعتها من
ستعطش يف الج ّنة ،فام فائدة ذهابك بهذه الغريزة؟ فأنت لن متوت إذا مل ترشب ً
كل مد ٍة أو تأكل وأنت جائ ٌع ستكون لها متع ٌة أكرث من أن تأكلها يوم ًيا ،أو تأكل وأنت غري
نقصانها ،فعندما تأكل أكالً ّ
جائع.
الشّ خص ّية :4توجد عدّ ة تعريفات للشّ خص ّية فيمكن تعريفها مبجموعة من أساليب ال ّتفكري وال ّترصف واتّخاذ القرارات
ٍ
لشخص معينّ ٍ.
املتأصلة والفريدة
واملشاعر ّ
 -4هل ستذهب كام أنت ،وبنفس شخصيتك يف ال ّدنيا ؟
عندما تقول إنّك ستذهب الج ّنة كام أنت يف الدنيا ،وبنفس شخصيتك فسيكون هناك من هو أفضل من اآلخر ،وسيكون
بيض وسو ٌد ومن هو أجمل من اآلخر،
هناك األعمى والعاجز والضعيف جنسيًا ،واملعوق ذهنيًا ،وسيكون هناك
أشخاص ٌ
ٌ
وهذا ما تنفيه األديان فهي تقول إنّك لن تذهب نفس الشّ خص بل ستكون خال ًيا من العيوب ،فإذا كنت أعمى أو مصابًا
فكل ٍ
شخص مكو ٌن من
شخصا آخرّ ،
شخصا جميالً ،وهو ما يجعلك ً
بتشو ٍه فستذهب الج ّنة دون هذه العيوب وستذهب ً
مميز ٍ
كامل بالطّبع ،وهذا ما يجعل الشّ خص مختلفًا عن اآلخر ،فعندما تقول إنّك ستذهب
شخص ٌ
ات وعيوب ،فال يوجد ٌ
ٌ
اختالف بينهم ،وهذا يجعلهم أشخاصا مختلفني
دون هذه العيوب فبهذا سيكون أهل الجنة كلّهم متشابهون ال يوجد
عن ما كانوا عليه يف الدنيا ،فنجد أ ّن كل من يف الجنة سيكون يف مرحلة الشباب ،وهذا ما يثبته هذا الحديث :ف َع ْن ُم َعا ِذ
بْنِ َج َبلٍ ريض الله عنه أَ َّن ال ّنب َِّي َصلىَّ اللَّ ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ق ََال( :يَ ْد ُخ ُل أَ ْه ُل الْ َج َّن ِة الْ َج َّن َة ُج ْر ًداُ ،م ْر ًداُ ،م َك َّحلِ َني ،أَبْ َنا َء �ثَلاَ ثِ َني أَ ْو
�ثَلاَ ٍث َو�ثَلاَ ثِ َني َس َن ًة) رواه الترّ مذي ( ،)2545وص ّححه األلباين يف «صحيح الترّ مذي».
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ٍ
فقالت :يا رسول الله اد ُع الله أن يدخلني الج ّنة ،فقال لها :يا أ ّم فالن إ ّن الج ّنة ال
حديث آخر :أتت عجو ٌز إىل ال ّنبي
ويف
ّ
يدخلها عجوزٌ ،فَ َول َّْت – املرأة – تبيك ،فقال رسول الله :أخربوها أنّها ال تدخلها وهي عجوزٌ ،إ ّن الله يقول :إِ َّن أَنْشَ أْنَا ُه َّن
إِنْشَ ا ًء فَ َج َعلْ َنا ُه َّن أَبْكَارا ُع ُربا أَت ْ َرابا.
وحديثٌ آخر يؤكد أ ّن أهل الج ّنة سيكونون عىل صورة آدم :يدخل أهل الج ّنة الج ّنة عىل أكمل صور ٍة وأجملها ،عىل
وكل من يدخل الج ّنة يكون عىل
السالم ،وقد خلقه الله تعاىل بيده فأت ّم خلقه وأحسن تصويرهّ ،
صورة أبيهم آدم عليه ّ
وجل آدم عىل
صورة آدم وخلقته ،عن أيب هريرة ريض الله عنه قال :قال رسول الله صلىّ الله عليه وسلم« :خلق الله ع ّز ّ
فكل من يدخل الج ّنة عىل صورة آدم وطوله ستون ذرا ًعا» .رواه البخاري ( )5873ومسلم
صورته ،طوله ستون ذرا ًعاّ ...
(.)7092
كل األديان ،فأهل الج ّنة سيكونون يف مرحلة الشباب ،لكن مل يتطرق أح ٌد لألطفال ،فيبدو
وهذا ما تتفق عليه تقريبا ّ
أ ّن مصطلح الج ّنة إلغراء الكبار فقط ،فنجد أ ّن الكهل سيذهب شابًا فال توجد شيخوخ ٌة هناك ،وهذا يش ٌء ٍ
مناف للعقل
واملنطق ،فام مييز األشخاص يف ال ّدنيا هو اختالف طباعهم وأعامرهم ،فعندما تقول إنّه يف الج ّنة سأجد ج ّدي وج ّديت
ٌ
اختالف بيننا يف املميزات والعيوب ،فام
شباب وال يوجد
ووالدي ووالديت وأخي وأختي وأصدقايئ يف نفس العمر ،كلنا ٌ
أشخاص آخرون مع ّدلون ،ال
كان مييزهم عن بعض قد ذهب ،فلن يكونوا نفس األشخاص الذين عرفتهم يف ال ّدنيا ،بل هم
ٌ
شخصا سليماً معاىف فعندها لن يكون نفس الشّ خص
يوجد ما مييزهم عن بعضهم ،والشّ خص املعوق ذهن ًيا عندما يذهب ً
شخص آخر غريك مع ّد ٌل شخص ًيا وجسامن ًيا.
الذي كان عليه يف ال ّدنيا ،وهذا ما يؤكد أ ّن من سيذهب للج ّنة ٌ
كل أماين وطلبات أهل الج ّنة؟
-5هل ستتحقّق ّ
طلب تطلبه ،فاالختبار انتهى وأنت اآلن يف الج ّنة،
ّ
أي ٍ
كل املؤمنني يق ّرون أ ّن الجنة سيكون فيها كل يشء ،وسيتحقق لك ّ
أي يش ٍء وسيحققه لك الله.
وال يوجد يش ٌء مح ّرم ،فيحق لك أن تطلب ّ
توضحه هذه اآليات:
وهذا ما ّ
ات الْ َج َّن ِ
ات فيِ َر ْو َض ِ
الصالِ َح ِ
ات لَ ُهم َّما يَشَ ا ُؤو َن ِعن َد َربِّ ِه ْم َذلِ َك ُه َو الْف َْض ُل ال َك ِب ُري}[الشّ ورى].22 :
{ َوال َِّذي َن آ َم ُنوا َو َع ِملُوا َّ
{إِ َّن ال َِّذي َن قَالُوا َربُّ َنا اللَّ ُه ث ُ َّم ْاستَقَا ُموا تَتَ َن َّز ُل َعلَيْ ِه ُم الْ َملاَ ئِ َك ُة أَلاَّ ت َ َخافُوا َولاَ تَ ْح َزنُوا َوأَبْشرِ ُ وا بِالْ َج َّن ِة التّي كُنتُ ْم تُو َع ُدو َن
*نَ ْح ُن أَ ْولِ َيا ُؤكُ ْم فيِ الْ َح َيا ِة ال ُّدنْ َيا َوفيِ الآْ ِخ َر ِة َولَ ُك ْم ِفي َها َما تَشْ تَهِي أَنف ُُس ُك ْم َولَ ُك ْم ِفي َها َما تَ َّد ُعونَ* نُ ُزالً ِّم ْن َغفُو ٍر َّر ِح ٍيم* َو َم ْن
أَ ْح َس ُن قَ ْوالً ِّم َّمن َد َعا إِلىَ اللَّ ِه َو َع ِم َل َصالِ ًحا َوق ََال إِنَّ ِني ِم َن الْ ُم ْسلِ ِم َني}[فصلت].33 -32-31-30
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كنت يف الدنيا أنا
ويوجد الكثري من اآليات واألحاديث التّي تؤكد أ ّن أماين وطلبات أهل الج ّنة مستجابة ،لكن ماذا لو ُ
وزوجتي ال ننجب وطلبنا ول ًدا من الله ،فهل سيجعل زوجتي تحمل وتنجب وسيكرب الولد مع الوقت ،وسنعلّمه ونزوجه
ونفرح به مثل الدنيا؟ وماذا لو دخل أحد أقاريب ال ّنار وطلبت من الله أن يدخل الج ّنة هل سريفض الله رغم أنّه وعد
طقس حا ٌّر ألنّهم يفضلونه؟
كل أماين أهل الج ّنة؟ ولو كان يف الج ّنة
بتحقيق ّ
ٌ
أشخاص سو ٌد فهل سيكون لهم يف الج ّنة ٌ
لكن يبدو أ ّن الله نيس هذه املسألة ،فقال عن جو الج ّنةُ ( :متَّ ِك ِئ َني ِفي َها َعلىَ الأْ َ َرائِ ِك لاَ يَ َر ْو َن ِفي َها شَ ْم ًسا َولاَ َز ْم َهرِي ًرا_سورة
اإلنسان آية )13
وقال عن وصف الحور( :كَأَنَّ ُه َّن الْ َياقُوتُ َوالْ َم ْر َجانُ_سورة ال ّرحمن آية  )58وقال عنهم أيضا( :كَأَنَّ ُه َّن بَ ْي ٌض َم ْك ُنونٌ_سورة
الصافات آية  )29وهذه األوصاف يعشقها ال ّرجل األبيض ،لكن هل سيجعل الله يف الج ّنة حورا مختلفني عن هذا الوصف
برشتهم سوداء لل ّرجل األسود؟ لكن مبا أ ّن الج ّنة دار ال ّنعيم وسيتحقق يل كل ما أطلبه فأنا اآلن يف الدنيا كنت أمتنى
السعة
زيارة بعض ال ّدول فهل سيجعلني الله أزورها بعد أن أموت؟ لكن ماذا لو طلبت من الله شبكة (انرتنت) فائقة رّ
كل
أو هاتفًا ج ّواال أو س ّيار ًة أو طائر ًة ستجده شيئًا غري منطقي ،لكن رغم ذلك نجد التّناقض الفادح ،فالله يعد بتحقيق ّ
ٍ
األماين ،ومع ذلك يقول :إ ّن الج ّنة ستكون عىل
درجات ،سيكون هناك من هو أفضل من اآلخر ،ومن ستتحقق له طلباتٌ
رصا واح ًدا فقط وطلبت أكرث من ذلك،
أكرث من اآلخر ،فلو ح ّدد يل الله زوجتني فقط يف الج ّنة ،أو اختار أن يكون يل ق ً
ٍ
عندئذ لن تكون هناك
فرفض الله ،عندها لن تكون كل أماين أهل الجنة مجاب ًة كام يقول أصحاب األديان ،وإذا وافق الله
تناقض ال يقع فيه إل ٌه بالطّبع.
درجاتٌ يف الج ّنة كام يقولون أيضا ،وهذا ٌ
أبدي أم جحيماً أبديًا؟
-6هل ستكون الج ّنة دار ٍ
نعيم ٍّ
وكل يش ٍء هناك جميل ،لكنهم مل
تعب ّ
يعتقد أصحاب األديان أ ّن الج ّنة ستكون دار ٍ
نعيم وسعاد ٍة ال يوجد حز ٌن وال ٌ
رس متسكنا بها؟
رس جامل الدنيا؟ وما ّ
يفكروا ،ولو مل ّرة ما ّ
يوم
إ ّن ما يجعل الحياة عىل األرض جميل ًة وال نريدها أن تنتهي هو معرفتنا أ ّن هذه الحياة سوف تنتهي يو ًماّ ،
وكل ٍ
يوم لنا؛ لذلك نح ّبها
يف حياتنا من املمكن أن يكون آخر ٍ
ونتمسك بها لكن لو هذه الحياة كانت خالد ًة لكانت جحيماً
ّ
كل ما تحلم به من متعٍ ،ث ّم أغلقت عليك
رصا يف ال ّدنيا ،ويف هذا القرص ّ
أبديًا ،فعىل سبيل املثال تخيل أنيّ أعطيتك ق ً
عام
القرص ،وجعلتك تعيش فيه ،ففي البداية ستكون يف ق ّمة السعادة ،ث ّم مع الوقت
ّ
سيخف شعور املتعة ،و بعد مئة ٍ
عام أو أكرث ستعترب هذا القرص نقم ًة وليس نعم ًة وستتمنى املوت
عىل سبيل املثال ستشعر بامللل ،و تخ ّيل بعد ألف ٍ
ألف م ّرة ،كذلك يف الج ّنة مهام كانت ممتع ًة ،ومهام كان ما ستفعله فيها فسيكون ممت ًعا بادئ األمر فقط ،فعىل سبيل
املثال أنا أعشق كرة القدم ،لكن عندما أشاهد نفس املباراة مرا ًرا ،فسوف أشعر بامللل ،والحاسب وشبكة االنرتنت أيضا
أقل وبدأت أشعر بامللل ،كذلك الجوال أستخدمه
يف البداية كنت ال أتخيل حيايت دونهام لكن اآلن أصبح تعلقي بهام ّ
والشء
الشء املمتع يّ
عام و قد مللت منه وأريد غريه ،وهذه طبيعة البرش التّي لو تغريت ملا استطاعت أن متيز بني يّ
منذ ٍ
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كل األشياء واحدةً ،وال اختالف بينهم ،بالطّبع هناك من سيقول :يف الج ّنة ما ال ع ٌني رأت ،وستكون
اململ ،وستكون ّ
هذه األشياء ممتع ًة ج ّدا ،لكن تخيل أنّك رأيت تقني ًة جديد ًة مل يستخدمها أح ٌد قبلك ،وعندما رأيتَها أُعجبت بها ج ًدا
عام ،بالطّبع لن
واشرتيتها واستمتعت بها ،وكنت ال تنام من كرثة متعتها ،لكن تخيل أنّك ستستخدم هذه التّقنية ملئة ٍ
يكون شغفك فيها وإعجابك بها مثل أ ّول م ّر ٍة رأيتها ،بل رمبا تد ّمرها عىل ال ّرغم أنّها كانت تقني ًة رائع ًة ومل يرها أح ٌد
الشء ،وحتى إن
السنني تفعل نفس يّ
قبلك ،تخ ّيل حياتك يف الجنة ،وأنّك تعرف أنّها لن تنتهي وستعيش ماليني ماليني ّ
كان هذا اليشء ممت ًعا ،لك ّن املتعة ستكون يف البداية فقط ،ولو كنت إنسانًا يف الج ّنة ستتمنى املوت ألف م ّرة ،لكن لو
ح ّولك الله لجام ٍد يف الج ّنة ليك ال تشعر بامللل فهنيئًا لك هذه الج ّنة.
قليل من أسئل ٍة كثري ٍة عن أسطورة الج ّنة ،ومع ذلك إن حاولت اإلجابة بنعم عىل هذه األسئلة فستقع يف
هذا جز ٌء ٌ
أجبت بال فستقع يف خطأ آخر ،بل أغلب من تحدثت معهم كان ردهم هذا يش ٌء أكرب من العقل وال يعرفه
خطأ ،وإن َ
إلاّ الله ،لك ّني أذكرك عزيزي املؤمن أمل تقل :إ ّن إلهك هو من خلق العقل ،وهو من أنزل ال ّدين وأ ّن ال ّدين هو العقل،
وال يوجد فيه يش ٌء يخالف العقل ،ووصف الج ّنة املفرتض أنّه من عند إل ٍه يعرف قدرة العقل البرشي ،وأنّه ال يعطينا
شخص أن يغري غريه ليتبعوه ،فكلام زاد يف
شيئًا غري منطقي؟ لكن يبدو لنا اآلن أ ّن هذا الوصف
برشي ٌ
بحت أراد به ٌ
ٌ
خالق ،وهذه األشياء مل يكن يعلمها البرش،
الوصف كان عدد أتباعه أكرث ،ومل يعطنا وصفًا واض ًحا ليقول لنا إنّه من عند ٍ
وصف بدا ٌيئ متعل ٌّق مبا كان يعشقه البرش ىف هذا الوقت مثل الجنس والخمر والطّعام والشرّ اب ،وكلّها أشيا ٌء غري
لك ّنه ٌ
كل ما تعلّمته هو افعل
وأثق أنّك مل تفكر يو ًما يف هذه األسئلةّ ،
منطقي ٍة وال يقتنع بها ٌ
طفل ،لكنك ُولدت عىل دين أبائكُ ،
هذا وال تفعل هذا وال تعيص أمر سيدك وهو سيكافئك بالخلود األبدي ،ومل تفكر يو ًما يف فكرة الخلود ،ألنّنا نريد أن
رس لحيا ٍة أخرى،
نهرب من فكرة املوت فقط ،وأ ّن هذه الحياة ج ٌ
وأ ّن املوت وه ٌم ،وهذه الفكرة ليست وليدة فكر
األديان اإلبراهيمية ،بل هذا ما فكّر فيه
اإلنسان منذ قديم ال ّزمان وبدأ
يبحث عن الخلود؛ ألنّه مل
يتقبل فكرة املوت أو فقدان
ٍ
شخص عزي ٍز عليه ،فظهر
مصطلح «ال موت بعد
املوت» وأ ّن املوت حيا ٌة
كل من فقدناهم.
وسنقابل ّ
A.A.M
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لذلك لنتع ّرف عىل أوىل الشّ عوب التي اكتشفت مصطلح الخلود:
 البعث والخلود يف الفكر املرصي القديم:السامء وص ّوروها
اعتقد املرصيون القدماء أ ّن اإلنسان سيبعث ثاني ًة بعد موته؛ ليحيا حياة الخلود ،إذ تصعد روحه إىل ّ
السامء .فاملوت يف نظر املرصين
عىل شكل طائر ،وأ ّن جسم اإلنسان إذا ّ
ظل سليماً بعد ال ّدفن عادت إليه ال ّروح من ّ
القدماء مل يكن هو ال ّنهاية ،فبعده يحيا اإلنسان حيا ًة جديدة.
ال ّزمن واألبدية يف معتقدات املرصي القديم 5
ّ
لقد كان ال ّزمن من وجهة نظر املرصي القديم من األشياء الغامضة ،لكنه مل يقف ساك ًنا ،فقد حاول تحوير األفكار أو
األشياء املبهمة إىل مظاهر حقيقي ًة ملموسة ،وقد استغرق تكوينه لتص ّوراته عن العامل املحيط به فرت ٍ
ات ليست بالقليلة،
ارتكزت فيها أفكاره عىل التّأمل واملالحظة
ومحاوالت وضع التّفاسري والحلول ،وات ّسم ذلك
بالترّ ابط واملنطقية يف كثريٍ من األحوال ،وعندما
فكر يف ال ّزمن بدأ ذهنه يذهب إىل ال ّزوال،
ومن خالل ال ّزوال أدرك الخلود ،حيث حاول أن
يسهل عىل نفسه األمر ،فبدأ يستخدم ال ّرموز
يك يعرب بها عن فكر ٍة معين ٍة يف رأسه؛ لذا نجد
ال ّرمز دامئًا يتخطّى حاج َزي ال ّزمان واملكان،
حيث إنّه يحملنا إىل عا ٍمل آخر ذي مفاهيم
ٍ
ودالالت معين ٍة؛ لهذا نجد رموزًا للموت وأخرى
للميالد ،وهناك رمو ٌز للخري وأخرى للرش.
ٍ
معبودات تتحكم فيه وتسيطر عليه ،وأراد أن ي ّربر أفعال وترصفات
وبات املرصي القديم يتص ّور الكون من خالل
«السحر» ،وهذه الكلمة كانت يف بادئ
املعبودات ،فقال إنّهم يترصفون من خالل قو ٍة غامض ٍة تسمى  Hkaوتعني ّ
السمدية ،حيث ال ّزمن
األمر تفي بالغرض الذي متناه املرصي القديم وعاش حياته ينشده ،وهو البعث وال ّنشور والحياة رّ
األبدي غري املنقطع يف الحياة األخروية ،لهذا متيزت الحضارة املرصية القدمية عن غريها من الحضارات؛ ألنّها انفردت
ّ
وقيم حضاري ٍة وحظيت برمو ٍز وعقائد فكري ٍة مل تتواجد يف أيّة حضار ٍة أخرى.
بثقاف ٍة ٍ
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البعث والخلود من خالل العقيدة الشّ مسية 6

ّ
رب الشّ مس يوم ًيا عند
ّ
تجسدت دورة الزمن وفكرة األبدية يف اعتقاد املرصي القديم أن املعبودة (نوت) كانت تلِد ّ
ٍ
جديد
السامء حتى يحني وقت الغروب فتبتلعه ،ليم ّر داخلها طوال ساعات اللّيل ثم تعود فتلده من
الفجر ،فيبقى يف ّ
رب الشّ مس هو
يف فجر اليوم التّايل ،ويُعتقد أ ّن هذه األسطورة أقدم من مذهب خلق الكون يف أيونو ،عىل اعتبار أ ّن ّ
أ ّول مظه ٍر بزغ للوجود من العدم ،وهو خالق الكون ،ومن املالحظ أ ّن الحول دون تحقيق هذه الوالدة ل ّرب الشمس
يوم ًيا تعنى انقطاع أو توقف دورة ال ّزمن عىل األرض ،وهذا يُنبئ بنهاية العامل وتوقف مسرية الحياة عىل األرض ،وكانت
الشمس هي العامل املؤثر يف عملية الخلق بعد املاء ،حيث دون الشمس تختفي مظاهر الحياة ،وقد اعترب املرصي
القديم دورة الشمس يوم ًيا من الشرّ ق للغرب مبثابة دور ٍة لل ّزمن ،إذا توقفت توقّف الزمن ،لهذا اهتم املرصي القديم
بالشمس ودورتها ،وص ّورها عىل جانبي جبلني متالصقني ميثّالن األفق ،أحدهام الجبل الغريب (غروب الشمس) ،واآلخر
الجبل الشرّ قي (رشوق الشمس).
رب الشّ مس وكان
وكان يُعتقد أ ّن مصري املتوىف ٌ
مامثل ملصري ّ
يختفي معه يف عامل الغرب ،حيث كان مي ّر معه داخل جسد
السامء ،ث ّم يبعث من ٍ
جديد يف الجهة الشرّ قية من
نوت ربة ّ
السامء ،وهذا ميثل دورة ال ّزمن ومسريته دون انقطاع ،مثل
ّ
جسدت املعبودة نوت يف
رب الشمس واملتوىف ،وقد ّ
مصري ّ
هذه الفكرة التّابوت كام ورد يف متون األهرام ،ذلك أل ّن
رحم أو جسد
املتوىف داخل التّابوت يعترب كام لو كان داخل ٍ
نوت التي سوف ت ُعيد والدته ليعيش حيا ًة أبدي ًة مجيدة،
وهذا يرمز لدورة ال ّزمن التي الب ّد لها من االستمرارية؛
ليبقى الكون مستم ًرا ،وتب ًعا ملتون األهرام كان يعتقد
أ ّن امللك املتوىف بعد دفنه يف الغرب كان يصعد إىل
ساموي أو نجم ،ويُحتمل أ ّن
جسم
السامء ،ليتح ّول إىل ٍ
ٍّ
أقدم اعتقا ٍد بالوالدة الثّانية كان يت ّم يف السامء ،حيث
يولد املتوىف عىل هيئة نجم ،وهذا تعب ٌري عن األبدية
واالستمرارية ،فال ّنجم يرمز لخلود ال ّزمن ودوامه ،ومن
املُعتقد أ ّن سبب قلّة ال ّنصوص التي أشارت إىل لحظة
اختفاء الشمس أو ابتالعها هو أ ّن هذه اللّحظة تجسد
املوت ،وكان ال ّناس يخشون الحديث عن املوت؛ لذا

االندماج مع قرص الشمس الذي يظهر يف األفق ،مقربة نفرتاري
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تجنبوا وصف لحظة اختفاء الشّ مس بال ّرغم من اعتقادهم أنّها كانت مبثابة مرحل ٍة انتقالية ،لهذا تج ّنبت متون األهرام
وصف هذه اللحظة؛ أل ّن املوت يعترب مبثابة انقطا ٍع لدورة ال ّزمن ،وهذا يعني نهاية الحياة ونهاية العامل ،إلاّ أ ّن يف الدولة
الحديثة بدأ الحديث عن الغرب ،حيث اعتربوه رم ًزا للحياة األبدية.
البعث والخلود من خالل دورات ال ّنيل 7

تحيك األسطورة أنّ اإلله أوزيريس الذي هو إله الخصب ،وهو إله مملكة املامت أيضً ا أُعيد إىل الحياة بواسطة زوجته ايزيس.

إ ّن التأكيد عىل وجود الحياة األخرى من معامل الحضارة املرصية القدمية ،حيث تت ّم محاكمة اإلنسان يف العامل اآلخر كام
يظهر يف املخطط أعاله .هنا يظهر أوزيريس قاضيًا ،وانوبس إله املوت يزن قلب اإلنسان يف الكفة األخرى للعدالة توجد
اإللهة معات ،ويقوم اإلله توت (إله القمر والحكمة) بتسجيل ال ّنتيجة يف نهاية املحكمة .وعىل امليت أن يق ّدم اعرتافًا
وتربي ًرا ملا قام به من أفعا ٍل يف العامل األريض.
«محاكمة املوىت» حيث يجلس أوزيريس
عىل عرشه يحاسب البرش ،بينام يقوم
أنوبس بوزن قلب امليت للحكم عىل
أعامله

السومريّة:
الخلود ىف األساطري ّ
أسطورة دملون 8
تبدأ األسطورة عندما منحت اآللهة الخلود لرجل الطّوفان زيوسدرا  Ziusddraمقابل إنقاذه نسل البرش من الفناء ،قد
أسكنته يف ٍ
أرض مطهر ٌة مرشقة ،وقد حباها إله املياه إنيك رعايته
بلد عىل البحر ،يف الشرّ ق ،يف دملون  ،Dilmunوهي ٌ
الخاصة ،فجلب إليها املياه العذبة وجعل من آبارها العرسة مياها حلوة ،ومن شواطئها موانئ عامر ًة للبالد .وأه ّم من
أرض ال يعرف سكّانها املرض ،حيث ال ينعق الغراب ،وال
السالم والطّأمنينة وهي ٌ
هذا وذاك فقد كانت دملون أرض ّ
يرفرف طائر املوت ،وال تشتيك عجو ٌز من الشّ يخوخة ،وال يشتيك إنسا ٌن من املرض ،ال يوجد يف دملون شيخوخ ٌة ،ال يوجد
أي ٍ
مرض ،وال يوجد يف دملون بغضا ٌء.
يف دملون ّ
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ملحمة جلجامش 9

رحلة جلجامش يف بحثه عن الخلود
ٍ
بعد موت أنكيدو يصاب جلجامش بحزنٍ
شديد عىل صديقه الحميم ،حيث ال يريد أن يص ّدق حقيقة موته فريفض
أن يقوم أح ٌد بدفن الجثة مل ّدة أسبو ٍع إىل أن بدأت ال ّديدان تخرج من جثة أنكيدو ،فيقوم جلجامش بدفن أنكيدو
بنفسه ،لينطلق شار ًدا يف ال ّربية ،خارج أورك وقد تخلىّ عن ثيابه الفاخرة وارتدى جلود الحيوانات .باإلضافة إىل حزن
جلجامش عىل موت صديقه الحميم أنكيدو كان جلجامش يف قرارة نفسه خائفًا من حقيقة أنّه البد من أن ميوت يو ًما؛
رش ،والبرشية فاني ٌة وال خلود إلاّ لآللهة بدأ جلجامش يف رحلته للبحث عن الخلود والحياة األبدية ،لكن ليك يجد
ألنّه ب ٌ
رس الخلود عليه أن يجد اإلنسان الوحيد الذي وصل إىل تحقيق الخلود وكان اسمه أوتنابشتم والذي يعتربه
جلجامش ّ
البعض مشابها ج ّدا إن مل يكن مطابقًا لشخصية نو ٍح يف األديان اليهودية واملسيحية واإلسالم .وأثناء بحث جلجامش عن
أوتنابشتم يلتقي بإحدى اآللهات واسمها سيدورى التي كانت آلهة ال ّنبيذ وتقوم سيدوري بتقديم مجموع ًة من ال ّنصائح
إىل جلجامش ،تتل ّخص يف أن يستمتع جلجامش مبا تبقى له من الحياة بدل أن يقضيها يف البحث عن الخلود ،وعليه أن
رصا عىل
يُشبع بطنه بأطيب املأكوالت ويلبس أحسن الثّياب ويحاول أن يكون سعي ًدا مبا ميلك ،لكن جلجامش كان م ًّ
رس الخلود ،فتقوم سيدوري بإرسال جلجامش إىل الط ّواف أورشنبى ،ليساعده يف
سعيه يف الوصول إىل أوتنابشتم ملعرفة ّ
عبور بحر األموات ،ليصل إىل أوتنابشتم اإلنسان الوحيد الّذي استطاع بلوغ الخلود.
عندما يجد جلجامش أوتنابشتم يبدأ األخري برسد قصة الطّوفان العظيم الذي حدث بأمر اآللهة ،وقصة الطّوفان هنا
شبيهة ج ًدا بقصة طوفان نوح ،وقد نجا من الطّوفان أوتنابشتم وزوجته فقط ،وقررت اآللهة منحهام الخلود .بعد أن
الحظ أوتنابشتم إرصار جلجاش يف سعيه نحو الخلود قام بعرض فرص ٍة عىل جلجامش ليصبح خال ًدا ،إذا متكن جلجامش
أيام وسبع ليا ٍل فإنّه سيصل إىل الحياة األبدية ،لكن جلجامش يفشل يف
من البقاء متي ّقظًا دون أن يغلبه ال ّنوم ملدة ستة ٍ
يلح عىل أوتنابشتم وزوجته إليجاد طريق ٍة أخرى له يك يحصل عىل الخلود.
هذا االختبار ،إلاّ أنّه ظل ّ
تشعر زوجة أوتنابشتم بالشّ فقة عىل جلجامش فتدله عىل عشب ٍة سحري ٍة تحت البحر بإمكانها إرجاع الشباب إىل
جلجامش بعد أن فشل مسعاه يف الخلود ،يغوص جلجامش يف أعامق البحر يف أرض الخلود دملون (البحرين حاليا)
السحرية.
ويتمكن من اقتالع العشبة ّ
عودة جلجامش إىل أورك
السن قبل أن
السحرية يقرر أن يأخذها إىل أورك ليجربها هناك عىل رجلٍ طاعنٍ يف ّ
بعد حصول جلجامش عىل العشبة ّ
يقوم هو بتناولها ،لكن يف طريق عودته ،وعندما كان يغتسل يف ال ّنهر رسقت العشبة إحدى األفاعي وتناولتها ،فرجع
السور العظيم الذي بناه حول أورك فيفكر يف قرارة نفسه
جلجامش إىل أورك خايل اليدين ،ويف طريق العودة يشاهد ّ
السور هو أفضل طريق ٍة ليخلد اسمه .يف ال ّنهاية تتح ّدث امللحمة عن موت جلجامش وحزن أورك
أ ّن ع ًمال ضخماّ كهذا ّ
عىل وفاته.
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-الخلود ىف فكر اإلغريق 10 :

عند اإلغريق كانت بداية ظهور الفكر الفلسفي العقيل ،واملدارس الفكرية اإلغريقية كثريةٌ ،لكن أهمها فلسفة أفالطون،
فقد حاول يف نظريته الشّ هرية (املُثل) إيجاد حلٍ
توفيقي بني فكر بارمنداس املا ّدي الواقعي املستق ّر غري القابل للتّغري ،و
ٍ
كل يش ٍء يف تغريٍ مستم ٍر بني األضداد حينام قال قوله املشهور« :إنّك ال تستطيع االستحامم
فكرة هراقليطس الذي آمن أ ّن ّ
يف نفس ال ّنهر م ّرتني!».
ائل .إذا
تشخيصا واض ًحا لفكرة وجود ال ّنفس (ال ّروح) التّي هي أبدي ٌة ،والجسد الّذي هو ز ٌ
يف نظرية املثل ألفالطون نجد
ً
هناك عاملان ،عامل املثل الذي ال يتغري املستقر األبدي ،وعامل الواقع ال ّزائف املتعرض للتّغري وال ّزوال ،فالجسد هو من عامل
ائل ،وال ّروح هي من عامل املثل لذلك هي أبدي ٌة؛ لذلك تتصارع ال ّروح يف هذا العامل مع الجسد (القرب) يك
الواقع لذلك هو ز ٌ
تتحرر منه وتعود إىل أبديتها .من هنا انطلق الفكر امليتافيزيقي اإلغريقي الذي أث ّر عىل الفكر اإلنساين عرب التّاريخ كلّه.
أسطورة فالهاال:
فالهاال  Valhallaأو فالهول  Valhöllأو قاعة املقتولني يف األساطري ال ّنوردية هي القاعة املوجودة يف العامل اآلخر التّي
يذهب إليها من مات يف املعارك ،ويعيش فيها بسعاد ٍة بضيافة أودين 11 .
يوم لهم ويعود كامالً
بري يذبح ّ
رص كبريٍ ٍ
هي مصورة كق ٍ
كل ٍ
مهيب سقفه من ال ّدروع ويأكلون يف وليم ٍة من لحم خنزي ٍر ٍ
ٍ
يوم.
كل مسا ٍء ،و يرشبون من الخمر التي تنزل من رضع معزا ٍة ،ورياضتهم هي أن يحاربوا بعضهم ّ
جديد ّ
من
كل ٍ
اختلفت األزمان واألماكن ،لكن تبقى األسطورة ،فمصطلح الخلود اختلقه البرش للهروب من حقيقة املوت؛ ألنّهم أرادوا
استغل مدعو ال ّنبوة نقطة ضعف البرش وخوفهم من املوت ،فكان
ّ
كل من تركوهم يف هذه الحياة ،لذلك
أن يقابلوا ّ
الخلود وملذات ال تنتهي هي مكافأة من يص ّدق رسالتهم ،والجحيم األبدي ملن ينكرها ،واختلف الوصف من زمن آلخر،
رش يف هذا ال ّزمن ،ومهام اختلفت األسطورة فالبرش يعتقدون أنّها حقيق ٌة للهروب من
فجاء حسب ما يرغب به ّ
كل ب ٍ
الصحيح الذي توجد
شخص محظو ٌظ لدرجة أنّك ولدت يف ال ّزمن ّ
حقيق ٍة أخرى ،فإذا كنت تعتقد عزيزي املؤمن أنّك ٌ
الصحيحة ،فأمتنى لك التّوفيق يف رحلة الوهم للهروب من
الصحيح وال ّدين والطّائفة ّ
الصحيحة والوصف ّ
فيه األسطورة ّ
املوت.
املصادر:
 1ويكيبيديا ،املوسوعة الحرة" .العقل" <>http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84
 2معاجم" .خمر" <>http://www.maajim.com/dictionary/%D8%AE%D9%85%D8%B1
 3ويكيبيديا ،املوسوعة الحرة" .الغريزة" <>http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%87
 4ويكيبيديا ،املوسوعة الحرة" .الشخصية" <http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%
>D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
 5تاريخ وآثار وحضارة مرص القدمية" .الزمن واألبدية يف معتقدات املرصي القديم" <http://www.bibalex.org/egyptology/Sections/Show.aspx?ID=2HjgK5hr6Kg
>6vqKMp6+pXg==&CatID=oO3osR/fJX7UAViKnz3nyg
 6تاريخ وآثار وحضارة مرص القدمية" .البعث والخلود من خالل العقيدة الشمسية"
<>http://www.bibalex.org/egyptology/Sections/Show.aspx?ID=4FFrot/2cyVvpeiFNsIP+w==&CatID=oO3osR/fJX7UAViKnz3nyg
 7الحوار املتمدن" .الخلود يف الديانات القدمية والفكر اإلغريقي" <>http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=171713
 8قاشا ،سهيل .أثر الكتابات البابلية يف املدونات التّوراتية .بيسان للنرش والتوزيع1998 ،م( .ص)161
 9ويكيبيديا ،املوسوعة الحرة" .ملحمة جلجامش" <http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A9_%D8%AC%D9%84%D8
>%AC%D8%A7%D9%85%D8%B4
 10الحوار املتمدن" .الخلود يف الديانات القدمية والفكر اإلغريقي" <>http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=171713
 11ويكيبيديا ،املوسوعة الحرة" .فالهاال" <>http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%A7

15

16

األخالق بني
الدين واإللحاد

Moussa Eightyzz

حب الخري ،مساعدة املحتاج ،والعناية
إ ّن ّ
الصدق ،ال ّنزاهة ،االستقامة ،ال ّرحمةّ ،
السامحة ،التّعاون ،العدالة ،الكرم ،اإليثارّ ،
ٍ
وسلوكيات سنتفق عمو ًما أنّها تندرج تحت مفهوم األخالق ّيات ،وعىل الجانب اآلخر فإن
لقيم
ّ
بالضعيف ...بضع ُة أمثل ٍة ٍ
أيضا  -أنها مضاد ٌة ملا
الكذب ،الغش ،القسوة ،التّعصب ،األنانية ،الظلم ،والبخل ...قي ٌم وسلوكياتٌ سنتفق – عمو ًما ً
نس ّمي ِه ً
أخالق.
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ولكن يا ترى ،هل توجد ٌ
الالديني أو امللحد أخالق؟ إذًا ما هي املرجع ّي ُة األخالق ّية للملحد
أخالق بال دين؟ وهل للشّ خص
ّ
املادي الذي ال يؤمن بالغيبيات قيمه ومبادئه؟ وهل األخالق
أو الالديني؟ ما هو املصدر الذي يستمد منه اإلنسان
ّ
يف نظر امللحد نسبي ٌة أم مطلَق ٌة؟ وإذا مل يكن يؤمن بالحساب اآلخروي ،فام الذي مينعه من ارتكاب الجرائم والشرّ ور
بأنواعها؟
عىل هذا املنوال ،يتساءل املؤمنون باألديان الذين يرون أن األديان هي املصدر الوحيد الحقيقي ألخالقٍ واضح ٍة ثابت ٍة
محدد ِة املعامل ولها مرجعيّ ٌة ثابت ٌة مقدسة ،وهذا املقال هو محاول ٌة لل ّرد عىل مثل تلك التّساؤالت ،ومحاول ٌة لتوضيح
الديني ملحد.
معنى األخالق من وجهة نظر فر ٍد
ٍّ

A.A.M
عام – أي
بداي ًة ،تجدر اإلشارة أوالً إىل حقيق ٍة بديهي ٍة واضح ٍة ملن يالحظ ،وهي أنّه ال ميكن القول بأ ّن اإلنسان بشكلٍ ٍ
لعل اإلنسان بدرج ٍة أكرب
شخصيته وطباعه وسلوكه – مج ّرد نتاج فلسفته أو أيديولوجيته أو معتقده ال ّديني فقط ،بل ّ
وترب ويعيش فيه؛ مبعنى آخر ،ليس
نتاج تركيبته الشخصية باإلضافة إىل ظروفه الخاصة وطبيعة املجتمع الذي نشأ ىّ
السلوكيات األخالق ّية لإلنسان تنبع أوالً من جيناته
وجود ال ّدين أو عدمه هو العامل األوحد يف تشكيل الفرد ،بل إن ّ
وطريقة تربيته وظروفه الشخصية ،االجتامعية ،التّعليمية ،الثقافية واالقتصاديّة ،قبل أن تنبع من معتقده ال ّديني ،سواء
خلق ممتا ٍز من جميع أنواع املذاهب الفكرية وال ّدينية،
كان ذلك سل ًبا أم إيجابًا ،ودليل ذلك أنّنا نرى حولنا
أشخاصا عىل ٍ
ً
ونرى كذلك مجرمني الأخالق ّيني من جميع أنواع املذاهب الفكرية وال ّدينية ،لهذا يجب التّأكيد بأنّه ال يوجد معتق ٌد
مع ٌني لو اعتنقته فسيح ّولك إىل مالك ،ولو تركته ستتحول إىل شيطان أو العكس ،فال ّدين هو مج ّرد عامل  -ضمن عوامل
أخرى  -تساهم يف رسم شخصية اإلنسان.
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رص عىل ذلك العامل الواحد ،فهذا يخلق نو ًعا من الفجوة التي يجدر اإلنتباه إليها بني الجانب
وكون نقاشنا هنا مقت ٌ
التّنظريي للمسألة من ناح ّية (أي مقارنة املفهوم ال ّديني لألخالق مع املفهوم الالديني لها) وبني الجانب العلمي والتّطبيقي
للمسألة من ناح ّي ٍة أخرى (مقارنة أخالق املؤمنني بأخالق الالدينيني) ،فالجانب األول هو مج ّرد جز ٍء من الجانب الثاين
ٍ
بدرجات متفاوت ٍة ومحدود ٍة إىل جوار عوامل أخرى كام أسلفنا.
وليس كله ،مع االعرتاف بأهمية ذلك الجزء وتأثريه
سنقس ُم املوضوع إىل جزئني :يف األول ،سنتحدث عن األخالق من وجهة نظ ٍر ديني ٍة ،وسنرسد تحليالً ملا يسمى باألخالق
ال ّدينية ،ثم سننتقل يف الثاين إىل مناقشة رؤي ٍة لألخالق من وجهة نظ ٍر الدينية ،ويف ال ّنهاية سنطرح خامت ًة ل ُنجري فيها
مقارن ًة تطبيقي ًة بني هذه وتلك يف اتباعهام عىل أرض الواقع.

الجزء األول

لنبدأ باألخالق الدّ ينية ،ولنسأل بداي ًة :
هل األخالق ال ّدينية مطلق ٌة بالفعل كام ت ّدعي؟
"هل الخري خ ٌري أل ّن اآللهة تحبه؟ أم أ ّن اآللهة تحبه ألنه خري؟"
إليكم معضلة يوثيفرو ،يف الحوار بني سقراط ويوثيفرو ،كام نقل أفالطون:
إن كانت األوىل" ،الله هو مصدر الخري" ،فسيستتبع ذلك أ ّن الله نفسه ليس لديه معنى للخري أو الرش ،وأنه ال ميكن
الحكم عىل الله بأنه خيرّ  ،ولو كانت الثانية" ،الخري خري بذاته" ،فهذا يعني أن الخري ميثل منطقًا علويًا منفصالً عن الله،
بل إ ّن الله نفسه يتبعه ويخضع له!
أي دين هو املقصود؟" فهل أخالق اإلسالم
إ ّن أول سؤا ٍل يتباد ُر إىل الذهن عند الحديث عن األخالق ال ّدينية هو" :تُرى ّ
هي نفسها أخالق املسيحيّة وأخالق اليهوديّة وأخالق الهندوسيّة وأخالق البوذيّة وأخالق الزرادشتيّة وأخالق البهائيّة...
إلخ؟
إ ّن الجواب سيكون حتماً بال ّنفي ،بل من الواض ِح أنّنا نتحدث عن "أخالقيات" لكلٍ منها مرجع ّيته املختلفة متا ًما ،فليست
املسيحي ذاتها بل قد تناقضها؛ عىل سبيل املثال ،فإ ّن رشب الخمر سيعترب شيئًا ال
مرجع ّية املسلم األخالق ّية هي مرجع ّية
ّ
املسيحي
مرفوضا أخالقيًّا عند
املسيحي ،بينام نج ُد أ ّن الطّالق يعترب أم ًرا
أخالقيًُا بال ّنسبة للمسلم لكنه ليس كذلك عند
ً
ّ
ّ
مختلف ومراج ٌع تفسريي ٌة مختلف ٌة يعود
كتاب
ٌ
لكنه ليس كذلك عند املسلم ،وهكذا دواليك؛ ذلك أل ّن لكل صاحب دينٍ ٌ
أي " ُمطل ٍَق" نتحدث إذًا؟!
إليها ،فعن ّ
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بل حتى حينام ننظر داخل ال ّدين الواحد ،فإننا نجد أن املراجع األخالق ّية تختلف باختالف املذهب والطّائفة واملرجع
السني مثالً مع أخالق املسلم الشيعي؟ الجواب بال ّنفي مر ًة أخرى؛ فعىل سبيل املثال
الفقهي ،فهل تتطابق أخالق املسلم ّ
ٌ
يعي ،وينطبق نفس
ني ،لكنه
زواج املتعة قد يكون الأخالق ًّيا يف عني املسلم ّ
مقبول متا ًما من وجهة نظر املسلم الشّ ّ
الس ّ
اليشء عىل تطبيق التّقية ،ورضب ال ّنفس يف األعياد ...إلخ ،فام يقبله هذا ال يقبله ذاك ،وذلك الختالف املرجع التّفسريي
الذي يعود إليه كال الفريقني ،وتستمر الظّاهرة حتى بني أصحاب املذهب ال ّديني الواحد ،حيث سنجد تباي ًنا يف املراجع
السلفي مثالً
السني ّ
األخالق ّية بتباين التّفاسري وال ّرؤى والتّأويالت والقياسات واملراجع ،وهكذا فاألخالق عند املسلم ّ
الشافعي ،وهكذا
يل تختلف بعض اليشء عن األخالق عند
ليست كام عند املسلم ّ
السني املتصوف ،واألخالق عند الحنب ّ
ّ
فاألمثلة عىل ذلك ال حرص لها.
َ
أخالق املؤمنني يف مجموعها نسبي ٌة ال مطلقة ،وأنّه ال يوجد اتّفاق بال ُجمل ِة عىل
هذا يقودنا بسهول ٍة إىل استنتا ِج أ ّن
"أخالقٍ ديني ٍة" مو ّحد ٍة كام يُوحي كالم البعض.
والس يف ذلك التّشتت واالختالف بني املؤمنني هو الظاهرة امللفتة التّي أرشنا لها :أن املعايري األخالق ّية لدى املؤمن
رّ
ال ّنموذجي امللتزم هي يف ال ّنهاية معاي ٌري نابع ٌة من ٍ
ٍ
مكتوب يخضع له ويلتزم به ويتامىش معه ويتغري تب ًعا
مقدس
نص
ٍ
لتغيرّ ِه وتغيرّ تأويالته التّي غدت بأيدي كهنة املذهب ،وليست نابع ًة من عقل املؤمن أو ضمريه بال ّدرجة األوىل.
ومماّ يدعونا إىل التساؤل التايل:
"هل األخالق ال ّناتجة عن الطّاعة وااللتّزام باألوامر ،هي ٌ
أخالق حقًا؟
"أنتم أحبايئ إن فعلتم ما أوصيكم به( "...إنجيل يوحنا – )14 :15
"وحدث بعد هذه األمور أ ّن الله امتحن إبراهيم ..فقال له يا إبراهيم ..فقال هأنذا ..فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه
إسحق واذهب اىل أرض املريا واصعده هناك محرقة عىل أحد الجبال الذي اقول لك ..فبكر ابراهيم صبا ًحا( "...سفر
التّكوين)22 :
الس ْع َي ق ََال يَا بُ َن َّي إِنيِّ أَ َر ٰى فيِ الْ َم َن ِام أَنيِّ أَ ْذبَ ُح َك فَانظُ ْر َماذَا تَ َر ٰى  ،ق ََال يَا أَبَ ِت افْ َع ْل َما تُ ْؤ َم ُر ( "...سورة
"فَلَماَّ بَلَ َغ َم َع ُه ّ
الصافات)70 :
ّ
"ق ََال فَ ِإنِ ات َّ َب ْعتَ ِني فَلاَ ت َْسال ّني َعن شيَ ْ ٍء( "...سورة الكهف)70 :
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ٍ
وسلوكيات نابع ًة من ال ّن ِ
والضمري الح ّر،
بالتّعريف البديهي ،األخالق من رشوطها أ ْن تكون أفكا ًرا
فس اإلنساني ِة املستقل ِة ّ
ال من أوام َر ُعليا ت ُتىل من جه ٍة حاكمة؛ عىل سبيل املثال ،الجندي الذي يطيع أوام َر قادته بكل التّزام (أيًا كانت طبيعة
الشخيص فيها) ال ميكن له بسهول ٍة أن يقول أ ّن فعل ُه هذا ينبع من األخالق ،وإنمّ ا هو
تلك األوامر وبغض ال ّنظر عن رأيه
ّ
الصامء أو ال ّروبوت الخاضع.
يقوم عىل الطّاعة وااللتّزام األعمى بشكلٍ ال يختلف كث ًريا عن املاكينة ّ
َ
أخالق املؤمن أخالقًا حقيقي ًة باملعنى ال ّنقي لألخالق ،ألنها تقوم باألساس عىل طاعة جه ٍة آمر ٍة ناهية؛
وهذا ال يجعل
فاملؤمن عب ٌد لربه ،والعبوديّة ال تصنع أخالقًا ،وطاع ُة ِ
العبد لتعليامت س ّيده هي كطاعة الجندي لقائده ،فال ميكن
تصنيفها عىل أنها ٌ
أفعال أخالق ّي ٌة بأي حال.

A.A.M
لتلك الطّاع ِة العميا ِء مرب ٌر وجي ٌه ج ًدا يف نظر العبد املؤمن ،وهو خوفه من عقاب سيده من ناحي ٍة ،وطمع ُه يف مكافأته
من ناحي ٍة أخرى ،وهذا ينقلنا إىل السؤال التّايل:
هل الفعل يعترب أخالقيًّا حني ينطلق من الخشية من عقاب أو الطمع يف مكافأة؟
"يرسل ابن اإلنسان مالئكته فيجمعون من ملكوته جميع الخطاة واآلمثني ..ويطرحونهم يف آتون ال ّنار ..هناك يكون
البكاء ورصير األسنان ..حينئذ ييضء األبرار كالشمس يف ملكوت ابيهم( ".إنجيل متى)41:43 – 13 ،
" َوكَانُوا يَ ْعبُ ُدونَ َنا َر َغبًا َو َر َهبًا( ".سورة األنبياءَ " )90 :وا ْد ُعو ُه َخ ْوفًا َوطَ َم ًعا( ".سورة األعراف)56 :
أخالقي ،ولكن ماذا عن اإلنسان الذي ميتنع
عمل
الكل ٌ
السقة بدافعٍ من ضمري ِه ،فهذا باتفاقِ ّ
إ ّن اإلنسان حني ميتنع عن رّ
ّ
أخالقي؟!
السقة لعلمه أن شرُ ط ًيا يراقبه؟ هل ميكن القول أن هذا الفعل منبعه
عن رّ
ّ
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فعل براغام ٌّيت
حتماً ال ،بل هو الخوف ،وكذلك الحال مع املوظّف الذي يجتهد يف عمله طم ًعا يف الحوافز ال ّنقديّة ،فهذا ٌ
السامي "ال ّروحاين" الذي يدعي املؤمن
ج ًدا و ُم ٌ
تفق مع املصلحة وال عالقة له باملفهوم املشرتك لألخالق يف شكلها ال ّنقي ّ
أنه ميلكه.
ٍ
وكربيت وظلم ٍة وسالسل ودو ٍد ال ميوت ...إلخ ،وطم ًعا
إلهي يف نا ٍر
إ ّن املؤمن ال ّنموذجي يلتزم باألخالق خوفًا من ٍ
عذاب ٍّ
يف مكافأ ٍة إلهي ٍة من ج ّن ٍ
ات وخم ٍر وفاكه ٍة ونسا ٍء أو من بها ٍء ومصاحب ٍة لله يف ملكوته؛ ترى هل تعترب هذه أخالقًا ُمتجرد ًة
سامي ًة عىل املصال ِح املاديّ ِة كام يزعم املؤمنون ،أم هي يف ال ّنهاية مجر ُد تجار ٍة (كام يس ّميها القرآن) مبني ٍة عىل حسابات
ال ّربح والخسارة؟
السجن
السقة خوفًا من ّ
لعلنا نجد ذلك ال ّنوع من "األخالق" املبنية عىل الخوف والطّمع عند اللص الذي ميتنع عن رّ
فقط ،وعند رجل األعامل الذي يجتهد يف عمله طم ًعا يف مزيد من الرثوات فقط ،بل إننا نجدها بسهول ٍة عند الحيوان؛
فهناك الكلب الذي ميتنع عن االقرتاب من طعام سيده خوفًا من عصاه ،ومن الواضح أن تلك األفعال كلها ال ميكن وصفها
باألخالق ّية  -باملفهوم امليتافيزيقي املتجاوز لألخالق  -بل هي غرائز أناني ٌة محضة.
إ ّن ال ّنتيجة هي أ ّن الخوف من عقاب الله والطّمع يف مكافأته يجعالن املؤمن إنسانًا تجاريًا يف سلوكه متب ًعا ملصلحته
املاديّة ،وهي ذاتها التّهمة القبيحة ج ًدا التّي يتهم بها املؤمن "ال ّروحاين" جمي َع الالدينيني والعلامنيني واملاديني.
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وتلخيصا ملا سبق نقول:
ختا ًما لهذا الجزء
ً
األخالق ال ّدينية ليست أخالق مطلق ًة ،أل ّن املراجع ال ّدينية واملذهبية والطّائفية والفقهية تُع ُّد بعرشات اآلالف ،وهي
مراجع مختلف ٌة ومتناقض ٌة ومتضارب ٌة وأحيانًا متحارب ٌة.
كام أ ّن األخالق ال ّدينية ليست أخالقًا حرةً ،ألنها تقوم عىل الطّاعة العمياء والخضوع الكامل ألوامر خارجي ٍة من ٍ
سيد
حاكم ،حتى ولو كانت تلك األوامر أن تذبح ابنك بيدك.
ٍ
مادي وبراغاميتٍّ ج ًدا ،وهو الحصول عىل مكافأة ذلك
واألخالق ال ّدينية ليست أخالقًا سامي ًة مجردةً ،ألنها مدفوع ٌة بحاف ٍز ٍّ
السيد وتج ّنب عقابه.
ّ
الفردي الح ّر وتتن ّزه عن
متناقض متا ًما مع املفهوم املزعوم لألخالق الحقيقية ،والتّي تقوم عىل االختيار
وهذا كله
ٌ
ّ
األغراض.
وتتّضح لنا خصائص األخالق ال ّدينية تلك – كخاص ّية ال ّنسبية وخاص ّية الطّاعة العمياء  -حني نرى املؤمن املتح ّمس لدينه
فعل يصدر عن هذا ال ّدين
وأي ٍِ
أي قو ٍل ّ
يدور يف تربيرات ِه األخالق ّي ِة مع ذلك ال ّدين أينام دار ،ويُبدي استعدا ًدا لقبول ّ
(قتل ،إبادة ،اغتياالت ،رسقة ،سلب ،نهب ،تعذيب ،اغتصاب ،عبوديّة ...إلخ) بل ويجتهد قد َر إمكانه يف محاولة تربير
خصيصا لهذا الغرض؛
ذلك القول وذلك الفعل أيًا كان ،وال يجد غضاض ًة يف إخضاع املبادئ والقيم األخالقيّة وتحويرها
ً
فاملرجع ّية عند املؤمن ليست املبدأ ذاته ،بل الطّاعة للنص ،وللسيد املفرتض أنه قائل هذا ال ّنص.
هكذا نجد أن تلك ال ّنوعية من األخالق ال ّدينية  -وعىل عكس الشائع من القول  -ليست أخالقًا ثابت ًة تقوم عىل مبادئ
محدد ٍة واضح ِة األساس ،بل هي ٌ
أخالق مرن ٌة فضفاض ٌة مطاط ٌة هالمي ٌة تتمدد مع ال ّنص يف كلِ اتجا ٍه وإىل أقىص الحدود،
نص يف كتابه املقدس
فاملؤمن ال ّنموذجي كام قلنا هو عب ٌد
أي يش ٍء طاملا يوجد به ٌ
منوذجي ،وبالتّايل فهو مستع ٌّد لقبو ِل ّ
ٌّ
املُمىل عليه من سيده ،فهي تعليامتٌ صارم ٌة لدكتاتور ،أكرث منها أخالق.
السيد متناقض ًة مع أبسط بديه ّي ِ
ات األخالق التّي ال خالف عليها ،حيث نرى املؤمن
ويتضح األمر أكرث حني تكون طاعة ّ
(العبد) يُغلّب الطّاعة فو ًرا؛ فمثالً هل هناك أدىن ٍ
امي رشي ٌر؟ حتماً ال ،لكن
شك يف أن قتل األطفال األبرياء هو ٌ
عمل إجر ٌ
طالب باإلعجاب كث ًريا بال ّنبي إبراهيم الذي امتثل ألمر الله بقتل  -ليس
املؤمن (سوا ًء اليهودي أو املسيحي أو املسلم) ُم ٌ
أي طفل ،وإنمّ ا  -ابنه نفسه! والح ّج ُة هنا أن لله "حكم ًة ُعليا خفي ًة" ِم ْن كل أوامره وأفعاله ،بينام عقولنا وعلومنا نحن
السيطرة عىل شعوبهم) ،لكن املُه ّم أن ال ّنتيجة
"محدودة" (و هي حجة تشبه ُحجج ال ُحكّام الطّغاة كث ًريا حني يريدون ّ
العملية لإلميان هي أ ّن املؤمن يتح ّول إىل روبوت مطيع خاضعٍ ،فاألولوية الحقيقية عنده ليست األخالق كفعلٍ ح ٍر
كل ما يريد ُه ولو خالف فهمنا ومبادئنا.
ساموي يف ٌ
مبد ٍيئ نابعٍ من داخله ،وإنمّ ا األولوية لطاع ِة جبا ٍر
ٍ
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الصورة العامة ملوقف ال ّدين من األخالق ،علينا أن نتذكّر األساس األكرب الذي يقوم عليه ال ّدين ،وهو
وليك تكتمل لدينا ّ
ٍ
بكائنات ال
األخالقي يف اإلميان
اإلميان؛ فمع العلِم بأن اإلميان بح ّد ذاته ال يتضمن أيّة أخالقٍ وال عالقة له بها ،ما هو
ّ
األخالقي يف أ ْن أسلّم باملعجزات ،فأص ّدق أن
نراها كاآللهة واألرواح واملالئكة والشّ ياطني والج ّن والعفاريت؟! وما هو
ّ
مالك ُمج ّنح يف ٍ
شق البحر أو عالنًا قام من ِ
املوت أو ترتانًا كلّم ُه ٌ
الصحراء قبل أن أ ُولد بقرون؟ بل ما هو
فالنًا ّ
كهف يف ّ
خالق الكون هو (أ) وليس (ب) ،أو أ ّن ال ّنبي الحقيقي هو (س) وليس (ص)؟
األخالقي يف اإلميانِ بأ ّن َ
ّ
لك ّن املسألة ال تقف عند انعدام العالقة بني اإلميان واألخالق ،بل نزعم أن العالقة بينهام أحيانًا ما تكون متضارب ًة ،وذلك
نخص هنا األديان اإلبراهيمية ،وعىل األخص الكبريتني منهام :املسيح ّية واإلسالم) يرهن الثواب والعقاب
ألن ال ّدين (و ّ
يف اآلخرة بذلك اإلميان" :املصدق بديننا مصريه الجنة ،ومهام ارتكب من جرائم وآثام فذنوبه مغفورة"" ،واملكذّب بديننا
مصريه جهنم مهام صنع من خري وأفاد البرشية فأعامله ضائعة" ،وهو يؤكد ما أرشنا إليه من أ ّن الطّاعة للسيد (الله،
ال ّنبي ،الكتاب املقدس ،اإلمام ،الشيخ ،أو حتى أمري الجامعة ...إلخ) ُمق ّدمة عىل كل فضيل ٍة أخالق ّية.
الكارثة هنا أن هذا املعتقد ال ّديني العميق بحرص ال ّرضا اإللهي عىل "مذهبي فقط دون املذاهب األخرى" يؤ ّدي إىل
تقسيم البرشية كلها إىل جامعتني :جامعة ال ّرب وجامعة الشيطان ،أو بلغ ٍة أخرى أهل الحق وأهل الباطل ،واملهتدون
والضالون ،واملؤمنون والكفار ،وهذا التّقسيم بحد ذاته يفتح الباب لجميع أنواع الرشور والجرائم تجاه تلك الجامعة
ّ
امللعونة يف نظر ال ّرب (وهم كل البرشية ما عدانا!) ،وكل من له متابعة بسيطة بتاريخ وحارض الجامعات ال ّدينية
أي مدى ميكن لتلك الجامعات أن تنحدر أخالقيًّا بال حدود يف مامرستها ضد "األغيار" ،م ّمن هم خارج
املختلفة يدرك إىل ّ
اإلميان وخارج الجامعة ،تحت شعارات ال ّدين ،وهم يحسبون أنهم يحسنون صن ًعا ويخدمون قضي ًة مقدسة.
فهل هذا يعني أن جميع املؤمنني يحملون هذه النظرة وهذه األخالق؟ بالقطع ال ،فام أكرث املؤمنني أصحاب ال ّرؤى
األكرث رق ًيا ،واألخالق األكرث إنساني ًة ،لكن لو تذكّرنا ما قلناه يف املقدمة من أن ال ّدين هو مج ّرد عاملٍ مؤث ٍر عىل املؤمن
األخالقي لكثري من
قي
ضمن العوامل األخرى املتباينة كالتّعليم والثقافة والترّ بية ّ
ّ
والسامت الشخصية...إلخ ،لفهمنا أن ال ّر ّ
ٍ
بنصوص ديني ٍة
بالضورة وبشكلٍ مبارش من ال ّدين بل رمبا من خارجه (حتى ولو ربط املؤمن تلك األخالق
املؤمنني ال يأيت رّ
بالضورة أن منبعها الحقيقي هو تلك ال ّنصوص) ،فام نزعمه هنا أنه كلام زاد تأثري العامل ال ّديني
منتقاة ،فهذا ال يعني رّ
يف الفرد وتضاءل تأثري العوامل األخرى املذكورة (ما أسميناه املؤمن ال ّنموذجي) كلام كانت نظرة ذلك الفرد وسلوكياته
لألخالق أقرب ملا وصفناه بأخالق العبيد ،وهي ٌ
أخالق مبتور ٌة ناقصة ٌكام أوضحنا.

24

األخالق بني
الدين واإللحاد

Moussa Eightyzz

الجزء الثاين
حس ًنا ،ولكن ماذا عن األخالق من وجهة نظ ٍر الدينية؟
هل هي أفضل حاالً؟
لنبدأ بال ّنظر يف التّعريف ونسأل:
الديني لألخالق؟
هل هناك مفهو ٌم
ٌّ
"إنه ملن الخطأ متا ًما االعتقاد بأ ّن ال ّدين يوفّر اإلطار العام الوحيد ألخالقٍ عاملية".
— املفكر وعامل العصبيات األمرييك سام هاريس
السلوكيات التّي تفيد أو ترض الكائنات الح ّية" —
"إن األخالق هي مجموعة مفاهيم ومبادئ توجهنا لتحديد ماهية ّ
تعريف لألخالق من كتاب "ال ّدليل إىل فهم أسس العقالنية األخالق ّية" ،ريتشارد بول وليندا الدر
بعي ًدا عن تناول الفالسفة القدامى واملحدثني لألخالق تحليالً وتصنيفًا وجداالً ،ميكننا تعريف األخالق ببساطة بأنها
مراعاة مصالح الجامعة.
والحيس
واملادي
ّبيعي
ّ
ّ
و مبا أن الالديني ال ي ّدعي "اإلطالق" أو "القداسة" أو "ال ّروحانية" كاملؤمن ،بل ينطلق من الط ّ
واملصلحي وال ّنفعي (كام ترسي بها تهمته الشهرية ،وهو ٌ
رشف لن ننفيه هنا بل سنؤكده) فلنبدأ من املادي
وامللموس
ّ
وال ّنفعي إذًا:
السعادة وتجنب
السعادة واألمل هي أسس املشاعر البرشية ،بل والحيوانية ،فكل كائنٍ ٍ
حي يسعى لتحصيل ّ
أ) الشك أن ّ
األمل.
والضر؛ فام يسعدنا كأفراد
السعادة واألمل  -عرب التّطور املجتمعي اإلنساين  -نبع مفهوما املصلحة رّ
ب) ومن غريزيت ّ
ويدعم بقاءنا وبقاء نسلنا نطلق عليه "مصلحتنا" ،وما يؤملنا كأفراد ويهدد بقاءنا وبقاء نسلنا نطلق عليه "رضرنا".
والضر  -عرب التّطور الفكري اإلنساين  -نبعت قيم الخري والرش األخالق ّيني :ما يحقق مصلحة
ج) ومن مفهو َمي املصلحة رّ
اآلخرين (املجتمع) نطلق عليه "الخري" ،وما يضاد مصلحة املجتمع نطلق عليه "الرش".
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سعادة وأمل  >-------نفع ورضر  >-------خري ورش
قيم سلوكية؛ فال غيبيات وال روحانيات وال ميتافيزيقا وال معانٍ
إنها غرائز تبلورت إىل مفاهيم ،ومفاهيم تبلورت إىل ٍ
موحى بها من قو ٍة خارجي ٍة ساموية ،وإمنا قوانني سلوكي ًة تفرضها الطّبيعة ونصقلها نحن بعقولنا لتخدم
مجرد ٍة مطلق ٍة
ً
مصالحنا ،فاملرجع الوحيد هو اإلنسان  :بعقله ومجتمعه.
األساس البيولوجي (التّطوري) لألخالق
"إن األخالق غريزة القطيع لدى الفرد — ".الفيلسوف األملاين فريدريك نيتشه
لنتصور م ًعا أ ّن أمامنا ثالثة مجتمعات/قبائل منفصلة؛ فالقبيلة األوىل هم من أصحاب األخالق املثال ّية الشّ بيهة باملالئكة
يفضل غريه عىل نفسه
والصدق والكرم واإليثار بحيث ّ
والسالم ّ
رشا :الكل فيها ميتاز باملحبة ّ
دون ذر ٍة مام نطلق عليه ً
رشا الأخالق ّيني أشب ُه بالشياطني املفرتسة دون ذر ٍة
ويض ّحي من أجل اآلخرين ،والقبيلة الثانية – عىل ال ّنقيض  -تحوي ب ً
والسقة واالغتصاب دون رادع،
مام نطلق عليه خ ًريا :الكل فيها ميتاز بالكذب والخيانة ومييل إىل العنف وميارس القتل رّ
ثم أخ ًريا لدينا قبيل ٌة ثالث ٌة أفرادها  -مثلنا -تجتمع فيهم صفات الخري والرش يف شكل املزيج املعروف واملألوف لنا.
أي تلك القبائل ستكون
السؤال هناُّ :
ّ
أكرث ترش ًحا للبقاء واإلستمرار بشكلٍ
أكرث كفاء ًة وفعالي ًة دون فنا ٍء؟ الجواب
السهل
عىل األرجح هو الثالثة؛ إذ من ّ
تصور كيف سينقرض أفراد القبيلة
األوىل حتماً  ،حيث سيكونون ُعرض ًة
لإلنهيار أمام أقل اعتدا ٍء خارجي من
مجتمع ٍمنافس ،فلن ميتلكوا مناع ًة
ضد الهجوم ولن يكونوا مستعدين
للقتال عند اللزوم دفا ًعا عن أنفسهم
وأرضهم ومواردهم ،وبالتّايل فلن يكون
لديه فرص ًة للبقاء والعيش.
26

األخالق بني
الدين واإللحاد

Moussa Eightyzz

كذلك ،فلن يكون ح ُّظ القبيلة الثانية أفضل كث ًريا؛ فحتى لو امتاز أفرادها بالعنف والقوة التّي ستمكنهم من حامية
الضارية فيام بينهم أن تكون كفيل ًة بأن
السهل تصور كيف ميكن للصرّ اعات ّ
أنفسهم أو حتى االعتداء عىل الغري ،فمن ّ
تهلكهم جمي ًعا يف حروب ومعارك داخلي ًة ال تنتهي حتى تفنيهم عن بكرة أبيهم ،وباختصار ،فالقبيلة األوىل غال ًبا ما
ستفشل يف العيش ،بينام ستفشل الثانية يف التّعايش.
لقيم مختلط ٍة من "الخري" و"الرش" – ف ُيتوقع لها أن تكون أقدر عىل بناء حضار ٍة تجم ُع
أما القبيلة الثالثة – الجامعة ٍ
السلم والعنف ،ال ّرحمة والقسوة ،التّعاون واألنانية ،وبالتّايل فستكون النتيج ُة مجتم ًعا أكرث مرون ًة
بشكلٍ متوازنٍ ما بني ّ
ومتاسكًا وأقدر عىل البقاء من أخويه.
هكذا نرى كيف أن األخالق مفيد ٌة كام أن األنانية مفيدة؛ إذ ال ميكن تصو ُر قدرة مجتمعٍ ما عىل العيش واالزدهار دومنا
ٍ
أيضا.
حرص من أفراده ،ليس عىل مصالحهم الشخصية فحسب ،بل عىل املصلحة الجامعية للقبيلة /للشعب/لألمة ً
السنني -صارت الكائنات
من هنا – وحسب آل ّية االنتقاء التّ ّ
طوري والقامئة عىل الغربلة الطّبيعية املستمرة عرب ماليني ّ
والسلوكيات األخالقيّة اإليثارية (الخيرّ ة) من ناحي ٍة أخرى،
السلوكيات األنانية (الرشيرة) من ناحيةّ ،
متتلك مزي ًجا من ّ
مماّ ّمكنها من التّعاون ال ّداخيل وتحسني مجتمعها والحفاظ عىل بقائها ضد األعداء يف آن ،كام كان حال القبيلة الثالثة
ٍ
جامعات فاألرجح أنها ستنقرض رسي ًعا.
املعتدلة سعيدة الحظ – بينام لو ُوجدت كائناتٌ مالئكي ٌة أو شيطاني ٌة تعيش يف
وما يؤكد تلك ال ّنظرة لألخالق (أنها بيولوجية /تطورية وأنها مفيد ٌة لبقاء ال ّنوع) هو أننا نجد بوضوح مظاه ًرا لسلوكيات
أخالقيّة مدهش ًة عند الحيوانات وخاصة الثدييات :حيث نرى كث ًريا من الكائنات متلك غريزة التّعاطف مع أفراد جنسها،
الضعيف وترعى املريض وتساعد العاجز ...إلخ ،علماً بأن هذه املامرسات "األخالق ّية"
فرناها تتشارك يف الطّعام وتحمي ّ
تصب
تصب رّ
بالضورة يف مصلحة الحيوان الفرد بل قد تتضمن معانا ٍة أو مخاطر ٍة قد تودي به ،ولكن الواضح أنّها ّ
ال ّ
تصب يف باب املصالح املتبادلة
يف مصلحة بقاء القطيع أو الجامعة ككل ،ولهذه األخالق ّيات أنوا ٌع
ٌ
وأسباب عديدة ،كلها ّ
والحفاظ عىل بقاء الجامعة.
كمثال ،فهناك ما يسمى "اصطفاء القرابة  ،"kin selectionوهذا ما الحظه  -رمبا ألول مرة  -تشارلز داروين ،وتعريفه
أنّه آل ّية تط ّورية تنتج سلوكًا تعاطف ًيا إيثاريًا من الكائن تجاه أقاربه ،حتى ولو كان عىل حسابه الشخيص؛ إذ يكمن
الهدف هنا يف الحفاظ عىل بقاء املجموعة املشرتكة من الجينات ،وهذه الغريزة قد تتجاوز األقارب املبارشين لتمتد
أيضا ،وهم سائر أفراد الجامعة.
شاملة األقارب األبعد ً
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فالسلوكيات األخالق ّية كث ًريا ما تهدف إىل تبادل مصالح شخصية ،وهو
وباإلضافة الستمرار ال ّنسل وتقوية الجامعةّ ،
ما يسمى "اإليثار املتبادل" Reciprocal Altruism؛ إذ يقوم القرد األول مثالً بـ"تفلية" ظهر القرد الثاين من القمل،
وبعدها سيحدث تبادل للعملية ،فالفائدة الواضحة لسلوك "مقايضة املصالح" هذا سينتج غريز ًة تط ّوري ًة متيل إىل
التّعاون املتبادل بني الكائنات.
مامثل عىل سبيل االنتقام ،فكذلك حني
وكام أنني كفرد حني أرتكب األذى تجاه الغري أتوقع أنه قد يصيبني بعدها أذى ٌ
أحسن إىل غريي أتوقع أن الجميل سيت ّم رده إ ّيل الحقًا ،وهكذا فاالستقامة األخالق ّية تجلب املنافع لألفراد واملجتمع،
وأحيانًا أكرث من القيم األنانية والفرديّة والالأخالقيّة.
ٍ
وحتى لو أ ّدت سلوك ّيات األخالق واإليثار والتّضح ّية إىل رضر الفرد بشكلٍ
مؤقت أو دائم ،فهي ستؤدي إىل مصلحة
ٍ
سامت سلوكي ٍة
الجامعة وبقائها ،وهنا يأيت دور ما يسمى "اإلصطفاء الجامعي " ،Group Selectionوتعريفه أنّه انتشار
ولعل تلك اآللية
رش لألفرادّ ،
معين ٍة يف الجامعة ،ألنها تعود بالفائدة عىل الجامعة ككل ،حتى ولو مل تكن مفيد ًة بشكلٍ مبا ٍ
السامت التّي نطلق عليها أخالقًا.
الطّبيعية (أي اإلصطفاء الجامعي) هي التّفسري البيولوجي لوجود جميع ّ
ٍ
ٍ
السناجب أو البط ،ونجد الذئاب
حاالت من تب ّني الكالب مثال
هكذا نرى كث ًريا
لحيوانات من فصائل أخرى كالقطط أو ّ
أيضا عىل الخفافيش مصاصة
الصيد ،ونفس اليشء ينطبق ً
تجلب اللّحم ألفرا ٍد من الجامعة مل يكونوا مشاركني يف عمليات ّ
ال ّدماء ،حيث تتشارك م ًعا يف تقسيم الوجبات فيام بينها ،ورمبا نجد القرود تتصالح م ًعا بعد حدوث مشاجرة بينهم
بشكل يشبه ما يفعله اإلنسان متا ًما ،وقد نرى أنوا ًعا من القوارض وال ّدالفني ترعى األفراد العجائز واملرىض واملصابني...
ٍ
تجليات عجيب ًة لغريز ٍة كاألمومة؛ فرنى الكثري من إناث الحيوانات تضحي بنفسها من أجل أوالدها
إلخ ،وفوق هذا نرى
بطرق مختلفة  -وهو ٌ
مثال ممتا ٌز لتوضيح الترّ ابط بني األخالق والغرائز -فاألموم ُة هي هذه وتلك م ًعا.
السلوكية واألخالق ّية بداي ًة من املحبة والعدالة والتّكافل
أسسا غريزي ًة لجميع قواعدنا ّ
من املؤكد إذن أنه لدى الحيوانات ً
والترّ احم واللياقة وحتى مراعاة الخصوصية والحدود وحقوق امللكية بني األفراد.
بالتّايل من جهة علوم األحياء ،وحسب رؤية التّطور ،فالقيم الجامعية املسامة باألخالق تبدو مفهوم ًة ومربر ًة متا ًما؛ إذ
بعض من قيم العدل
تصب يف مصلحة بقاء ال ّنوع وازدهاره ،فاملجتمع الذي تتوافر فيه ٌ
أنها  -متا ًما كقيم الفرديّة  -كلها ُّ
والصدق والتّسامح واملحبة والتّعاون ال ّداخيل ورعاية األضعف هو مجتمع أقدر عىل البقاء واالزدهار من املجتمع الذي
ّ
تق ّوضه قيم الظلم والكذب والعصبيات والكراهية واألنانية ومت ّزق ُه الفنت والصرّ اعات ال ّداخلية،وعليه فاألخالق جيد ٌة
ألسباب وجيه ٍة ج ًدا؛ حيثُ أنها تق ّوينا وتحمينا وتسعدنا وتحقق مصالحنا املتبادلة وتحافظ عىل بقاء نوعنا
ومطلوب ٌة
ٍ
ومجتمعاتنا.
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كل فعلٍ
بالضورة وراءه هدفًا مصلح ًيا لنفسه أو للجامعة،
إن هذا الكالم ال يعني أب ًدا أ ّن ّ
أخالقي يقوم به الكائن يخفي رّ
ّ
وإنمّ ا ّ
السلوكيات األخالقيّة لدى أفراد تلك الجامعة ،نجح يف أن
األدق القول بأ ّن ارتباط املصلحة الجامعية رشطيًا بتوافر ّ
يزرع بداخل الكائنات غريز ًة فطري ًة – تشكلت وتبلورت عرب قرونٍ من االنتخاب الطّبيعي والغربلة املستمرة  -بحيث
عفوي نحو يش ٍء من الفهم والشعور وااللتّزام األخالق ّيني ،سواء يف الحيوان أو اإلنسان.
صار ال ّنزوع بشكلٍ تلقا ٍّيئ
ٍّ
هذا ومن البديهي أنّه وكلام تعقّد م ُّخ الكائن وتعقّد تكوين مجتمعه ،كلام صار لدينا سلوكياتٌ أخالق ّي ٌة أكرث تط ّو ًرا
وتعقي ًدا؛ إذ من الوضح أ ّن األخالق عند اإلنسان أكرث تط ّو ًرا من أخالق الحيوانات ،وأن أخالق املجتمعات اإلنسانية
املتقدمة أكرث تطو ًرا من أخالق اإلنسان البدايئ  -وال ُ
نقول "أفضل" ولكن نقول أكرث تفصيالً وتركي ًبا وتعقي ًدا ،وبالتّايل
أنسب ملجتمعها.
ُ
وملن يسأل بدهش ٍة :أنىّ يكون للامدة أخالق؟! نُجيب :منذ اللحظة التي صارت املادة فيها تعي وتعقل وتحتاج وترغب،
ككائنٍ حي ،صار لزا ًما عليها أن تصنع لنفسها قواني ًنا سلوكي ًة تنظم لها الحفاظ عىل احتياجاتها ورغباتها تلك عىل وج ٍه
مناسب ،وبالتّايل فقد صارت املاد ُة باملقابل مسؤول ًة جزئ ًيا عن املساعدة يف الحفاظ عىل احتياجات ورغبات الكائنات
"املاديّة" األخرى ،ألننا كائناتٌ تتأمل ،وقد رصنا بالتّبعية مسؤولني عن آالم الكائنات األخرى.
ذرة الفلور ه ذه سيئة الخلق...
مل ترتك عنرصا إال اقامت معه رابطاً

A.A.M

وعلي ِه ،فأخالقنا إمنا نبعت من وعينا ومن سعادتنا وآالمنا ،وليس من وجود "األرواح" (أيًّا كان معنى تلك الكلمة!)
السامء.
بداخل أجسادنا ،فأخالقنا هي مثلنا :نشأت من األرض ،ومل تهبط من ّ
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األخالق كمصلح ٍة للجامعة
أصل بيولوجي ،وهي ليست أكرث من تسمي ٍة نستخدمها نحن لوصف كل ما يحقق مصلحة الجامعة
إذًا ،فاألخالق لها ٌ
السعادة ،كام أن الشرّ ّ هو "توصيفنا"
وما يقود إليها :الخري هو "توصيفنا" لكل ما يحقق ال ّنفع للجامعة ويسبب ألفرادها ّ
الضر للجامعة ويسبب ألفرادها األمل.
لكل ما يسبب رّ
وعي عمل ًيا حتى ولو مل يتنبهوا له بشكلٍ وا ٍع نظريًا؛ فمن هنا
هذا التّعريف يقبله البرش عىل اختالفاتهم ضمن ًيا وبال ٍ
يتفق الجميع أن اإلنسان الذي يضحي ببعض مصلحته من أجل مصلحة املجتمع  -بشكلٍ يفيد هذا املجتمع ويدعم
رض بهذا املجتمع
بقاءه  -يسميه املجتمع إنسانًا خيرّ ًا ،بينام اإلنسان الذي يقدم مصلحته عىل مصلحة املجتمع  -بشكلٍ ي ّ
رشي ًرا ،ويصل األمر يف أقىص طرفيه إىل منوذجني متعاكسني متا ًما ،هام "الشهيد"
ويهدد بقاءه  -يسميه املجتمع إنسانًا ّ
و"السفاح"؛ إذ أن منيل لتمجيد من يضحي بحياته من أجل مصالحنا ،وإدانة من يضحي بحياتنا ألجل مصالحه.
ّ
الصدق ،التّسامح ،األلفة ،التّعاون ،اإليثار ،العدل وال ّنظام ...إلخ هي ِقي ٌم نعتربها
وهكذا يف األحوال العاديّة فاملحبةّ ،
إيجابي ًة أخالقيًّا ،ألنها تحقق مصالح األغلبية وتساهم يف بقاء املجتمع وازدهاره ،بينام الكراهية ،الكذب ،التّعصب،
الفرقة ،االنقسام ،األنانية ،الظلم والفوىض...إلخ هي قي ٌم نعتربها سلبي ًة أخالق ًّيا ،ألنها ته ّدد مصالح األغلبية وتساهم يف
ألسباب
والسقة واالعتداء عىل املمتلكات والفوىض الجنس ّية وسفاح املحارم
ٍ
تقويض املجتمع وانهياره ،فكلنا نرفض القتل رّ
واضح ٍة ج ًدا ،وهي أن تلك املامرسات لها أرضا ٌر ماديّ ٌة ومعنوي ٌة عىل األفراد واملجتمعات.
وكام رأينا أ ّن اإليثار كث ًريا ما يفيد أفراد الحيوانات حني يكون متبادالً ،فكذلك نزعات الخري موجود ٌة فينا ألنها قد تفيدنا
كأفرا ٍد عىل املدى األبعد؛ فالشاب الذي يحسن إىل أقاربه يتوقع أن ير ّدوا له الجميل حني يشيخ ويتقدم به العمر ،والغني
الذي يك ّرم الفقراء قد يحمي نفسه من حقدهم الذي سيهد ّده الحقًا ،والتّاجر الذي يتعامل بأمان ٍة ستتحسن سمعته
وغال ًبا سيحافظ عىل زبائنه مام سيمكّنه من املزيد من ال ّربح واالزدهار املايل املستقبيل ،وهكذا فالخري كث ًريا ما يكون له
وملموس عىل من يقوم به.
واضح
نفعي
ٌ
ٌ
مردو ٌد ٌ
ولك ّننا نؤكد مر ًة أخرى بأنّنا ال نقول أن ارتباط األخالق باملصالح هو "ال ّدافع" الواعي وراء كل فعلٍ
بالضورة،
أخالقي رّ
ّ
وإمنا نقول باألحرى أن ذلك االرتباط بني األخالق واملصالح هو "التّفسري" البيولوجي لوجود األخالق ذاته كغريز ٍة الواعية.
ومن وجهة نظ ٍر الدينية فنحن نعرتف أن املسألة كلها نابع ٌة عن املصلحة املاديّة؛ إذ أ ّن مصلحة الفرد ومصلحة املجتمع
السعادة واألمل البيولوجيتني ،فال غموض وال روحانيات وال قوانني مقدس ٍة مفروض ٍة من آله ٍة مزعومة،
نّابعتني عن غريزيت ّ
فاملسألة كلها من الطّبيعة وإليها.
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ماذا عن "املعضالت األخالق ّية"؟
ويحل
بالطّبع ،أ ّن من يظن أن هذا الفهم لألخالق (كمصلح ٍة للمجتمع) -أو غريه -سيجيب عن جميع األسئلة األخالقيّة ّ
مسائل محري ٌة كثري ٌة ناتج ٌة عن
ٌ
جميع املعضالت واملشاكل الخاصة بها ببساطة امرئِ مخطئ ،ال بل ستظل هناك دو ًما
السلوك الواحد قد يرتتب عليه حدوث مصالح وأرضار يف آنٍ واحد ،مام يستلزم نو ًعا من املوازنة بني
عدة أمور؛ فمثالًّ ،
أيضا مشكلة تباين تعريف
السلوك سل ًبا أو إيجابًا ،وهناك ً
املكاسب والخسائر ،ليك نحكم عىل مدى "أخالق ّية" ذلك ّ
"املجتمع" ذاته ،ما بني دوائر ضيق ٍة إىل دوائر أوسع فأوسع؛ فكلمة "املجتمع" قد يُقصد بها أرستك ،أو قد يُقصد بها
أيضا عشريتك أو بلدك أو قوميتك أو حتى املجتمع اإلنساين عمو ًما ،بل وقد ميتد مفهوم "املجتمع" واس ًعا ليشمل جميع
ً
الكائنات الح ّية بإطالق  -وتلك ال ّدوائر املجتمعية املختلفة قد تتضارب مصالحها م ًعا ،مام يعقّد املسألة األخالق ّية أكرث،
ويستلزم املزيد من املوازنات ،ثم نشري كذلك إىل التّعدد كطبيع ٍة من طبائع املجتمعات اإلنسانية :نحن البرش مك ّونني
من عشائر وقوميات وأعراق ودول وطوائف ...إلخ ،مام يعني بالتّايل تع ّدد املصالح فيام بني تلك املجتمعات ،وأحيانا
فريق أخالقه الخاصة ال ّنابعة من مصلحة جامعته الخاصة!
تصادمها م ًعا – فمع من تكون األخالق؟ هنا قد يبدو أن لكل ٍ
رأسا عىل عقب وبشكلٍ
الس يف أننا نرى مفهوم األخالق يكاد ينقلب ً
ورمبا تكون تلك املعضلة األخرية تحدي ًدا هي رّ
ٍ
مدهش يف أثناء الحروب – حيث تتضارب مصالح الجامعتني م ًعا ،فإذا بسلوكيات العنف والقسوة والخداع – وهي قي ٌم
مكروه ٌة أصالً  -تغدو قيماً مستحب ًة ألنها تساهم يف حامية املجتمع يف تلك اللحظة وتكون مو ّجه ًة ضد عد ّوه ،بينام
والصدق -وهي قي ٌم محبوب ٌة أصالً -تغدو قيماً مكروه ًة ألنها تضا ّد حامية املجتمع يف تلك اللحظة
قيم ال ّرحمة والتّسامح ّ
ملفاهيم األخالقِ هو من أكرب األدلة عىل ارتباطها الجذري
وتكون مو ّجه ًة لصالح عد ّوه ،وهذا االنقالب -االستثنايئ-
ِ
لكل مجتمعٍ مصالحه فكذلك لكل مجتمعٍ أخالقه.
باملصالح – فكام أ ّن املصالح تتغري فكذلك األخالق ،وكام أ ّن ّ
الصعبة واملحرية موجود ًة دامئًا بدين أو بال دين ،فهي جز ٌء من تعقيدات
إذًا ،فستبقى املشاكل واملعضالت األخالق ّية ّ
ذواتنا ومجتمعاتنا كبرش.
لكن الجديد هنا أن الفهم الطّبيعي الالديني لألخالق يجعلها أم ًرا دنيويًا ميكن فهمه اجتامع ًيا ونفس ًيا وبيولوج ًيا ،بل
فصلنا
ورمبا ميكن حسابه وقياسه ،وحتماً ميكن ال ّنقاش حوله بشكلٍ عقال ٍّين ومنطقي  -بل وأقول علم ًيا :فاألخالق كام ّ
السعادة واألمل عند الكائنات ،ثم أ ّن لها عمل ًيا جوانب نسبي ًة كثري ًة تتعلق
أساس
واضح (مطلق؟) هو غريزتيَ ْ ّ
ٌ
لها نظريًا ٌ
ومتفق عليه.
بتعقيدات املجتمعات واختالفها كام ذكرنا  -مام ميكن الجدال حوله ،طاملا األساس املشرتك مفهو ٌم
ٌ
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السعي يف موازنة املصالح ومحاولة تقريب وجهات ال ّنظر
وهكذا ميكن للبرش مواجهة املشاحنات األخالقيّة عن طريق ّ
السالم والتّسامح القومي والعرقي والطّائفي بني
واالجتهاد لتوسيع دائرة األخالق ّيات بواسطة – فمثالً  -نرش ثقافة ّ
حل املشاكل إىل
املجتمعات املختلفة ،والترّ ويج للقيم اإلنسانية العامة كالعدالة والحرية والتّكافل ،مع اللجوء يف ّ
يوم
املساومات املختلفة والعهود واملواثيق ومحاولة ضامن توازن القوى ...إلخ ،علماً بأن هذا لن يؤيت مثاره الكاملة بني ٍ
عصا سحري ًة ميكنها تقديم
ٌ
مرهق
كفاح إنسا ٌّين ٌ
وطويل وحتمي ،تخوضه البرشية حال ًيا ،ومن يظ ّن أنه يوجد ً
وليلة ،بل هو ٌ
البديل األفضل فهو واهم.
تحل تلك املعضالت األخالق ّية بل لعلّها تزيد الطّني بِلة ،حني متنح كل فرق ًة
األديان –عىل الجانب اآلخر -مل ولن وال ّ
مسح ًة من التّقديس املتطرف ،تب ًعا لنظرية "الحق املطلق" و"جامعة ال ّرب" التّي مررنا بها يف الجزء األول ،مماّ يجعل
السابقة بني أطر ٍ
اف تقّدس نفسها شبه مستحيلة ،وذلك عىل ال ّرغم من أ ّن معظم األديان يف أحكامها
املساومات العقالنية ّ
الضر واملنفعة ،فرنى بعض األديان
قد اضطُ ّرت لالعرتاف (ولو جزئيًا) بأهمية مبادئ العقالنية ،ولجأت كث ًريا إىل مبدأ رّ
(كاملسيح ّية) تقبل تحكيم املبادئ العلامنية يف ال ّدولة وبعض قوانينها ،ونرى اإلسالم يض ّم قواعد مثل "املنافع واملفاسد"
و"التّعزير" إىل تراثه الفقهي فيستخدمها  -باإلضافة للحدود املنصوص عليها  -كوسائل مساعد ٍة الستنباط األحكام
ٍ
بالسلطان ما ال يزع بالقرآن" وغريها مام يعترب قبوالً عمل ًيا ملبدأ املصلحة
الرشعية ،وهكذا نرى
مقوالت مثل أن "الله يزع ّ
واعرتافًا ضمن ًيا بـ"دنيوية األخالق" وأ ّن "ال ّروحانيات" وحدها ال تكفي أب ًدا.
السائد يف جميع األحوال.
بالتّايل -رغم ّ
أي اختالف -فإ ّن مبدأ التّقييم العقالين للمصالح هو ّ
فهم وعقلن ٍة للظواهر الطّبيعية من حوله ويف داخله ،بحيث أن ما ك ّنا نحسب ُه
ومبا أن رحلة اإلنسان عرب التّاريخ هي رحلة ٍ
غموضا وخوارقًا وأروا ًحا وسح ًرا...رصنا اليوم نحيط به بأفهامنا ونخضعه لحسابنا وقياسنا ،وقد حان الوقت
يف املايض
ً
كذلك لض ّم األخالقيّات إىل القامئة.
ٍ
روحانيات أو آله ٍة
يصح أب ًدا أن نرتك لألديان احتكار القيم األخالق ّية؛ إذ ال حاجة بنا أب ًدا إىل
ال ُخالصة أنه يف عرص العلِم ال ّ
ٍ
ٍ
نصوص مقدس ٍة يك نفهم األخالق ونط ّبقها ،بل إ َن جميع الشواهد تخربنا أنه  -وعىل العكس مماّ تطرحه
نبوات أو
أو
األديان  -فإن "عقلنة" األخالق هي األمل الوحيد للوصول إىل حلول بشأن املعضالت األخالق ّية املختلفة ،وبصياغ ٍة أخرى:
كلام فهمنا ظاهرة األخالق كلام رصنا أقدر عىل تطبيقها بشكلٍ أفضل.
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الختام
هل املؤمن أفضل أخالقًا من امللحد؟
بغض النظر عن
بغض النظر عماّ يُقال لك؛ أ ّما ال ّدين فهو أن تفعل ما يُقال لك ّ
الصواب ّ
"إ ّن األخالق هي أن تفعل ّ
الصواب" — املفكر األمرييك هرني لويس منكن
ّ
السيئون
"إ ّن ال ّدين إهان ٌة للكرامة اإلنسانية ،فبه أو بدونه سيقوم األشخاص الجيدون بأفعا ٍل جيدة وسيقوم األشخاص ّ
بأفعا ٍل سيئة ،ولكن حتى يقوم األشخاص الجيدون بأفعا ٍل سيئة ،فهذا يتطلب دي ًنا" — الفيزيايئ ستيفني واينربغ
"مل يجبني أحد عىل هذا التّحدي :س ِّم يل سلوكًا أخالقيًّا واح ًدا يفعله املؤمن باسم إميانه ،وال ميكن أن يخرج من ملحد،
واآلن ،س ِّم يل – وهذه أسهل  -سلوكًا إجرام ًيا يفعله املؤمن وال ميكن أن يخرج من ملحد" — الكاتب الربيطاين األمرييك
كريستوفر هيتشنز ،ذاك ًرا مثالني للحالة األخرية :تشويه أعضاء األطفال (الختان) والعمليات اإلنتحارية اإلسالمية"
"ما هي تلك األخالق الثابتة املطلقة التّي قد ميارسها الشخص املتدين؟ هل هي مثالً :رجم ال ّناس من أجل الزنا؟ القتل
ٌ
أخالق مطلق ٌة مؤسس ٌة عىل األديان ،وأنا ال أعتقد أنني
السبت؟ هذه كلها
بتهمة ال ّردة؟ العقوبة عىل خرق قدسيّة يوم ّ
لنقل -عىل
أريد أخالقًا مطلقة! بل أعتقد أنني أريد أخالقًا تم التّفكري بها وعقلنتها وإخضاعها للجدل وال ّنقاش ،وبُنيت ْ -
تصميم ذيك! أال ميكننا تصميم مجتمعنا يك يحتوي األخالق التّي نريد أن نعيش فيها؟ أنظروا إىل األخالق ّيات املقبولة
من ال ّناس العرصيني يف القرن الحادي والعرشين :نحن مل نعد نؤمن بالعبوديّة كام كنا ،رصنا نؤمن باملساواة مع ال ّنساء،
نؤمن بأن نكون رقيقني ولطفاء مع الحيوانات ،وهذه بكاملها أمو ٌر حديثة ،ال نجد لها سوى آثا ًرا قليل ًة ج ًدا يف ال ّنصوص
تاريخي ،من خالل توافق اآلراء واملنطق والعقالنية وال ّنقاشات الواعية
الكتابية والقرآنية ،بل إنّها أمو ٌر تطورت عرب زمنٍ
ٍ
والجدل وال ّنظريات القانونية والفلسفة األخالق ّية والسياس ّية ،كام أنها مل ِ
تأت من ال ّدين ،لدرجة أنه انتقاء النصوص
الدينية الجيدة حتى تصل إىل ما يُسمى أخالق ًّيا ،كام عليك أن تفتش يف الكتاب املقدس أو القرآن وتجد آي ًة عرضي ًة
تعرض صور ًة مقبول ًة عن األخالق ،ومن ثم تهتف "أنظر ،هذا هو ال ّدين" وتتجاهل باقي األجزاء البشعة ،قائالً "أوه
نحن مل نعد نؤمن بتلك األمور ،نحن كربنا عىل تلك األمور" ،وبالطّبع فلقد كربنا عىل تلك األمور! وذلك بفضل الفلسفة
األخالقيّة العلامنية وال ّنقاش العقالين" — الربوفيسور ريتشارد دوكنز يف أحد اللقاءات ،ر ًدا عىل سؤال من مسلم حول
افتقاد امللحد لألخالق املطلقة.
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يف عام  1997أصدر املكتب الفيدرايل للسجون األمريكية  Federal Bureau of Prisonsاستقصا ًءا حول ال ّنسب ال ّدينية
السجناء %7.3 :فإذا علمنا أن
السجناء%0.21 :؛ نسبة املسلمني بني ّ
للمساجني ،تبينّ منها األرقام التّالية :نسبة امللحدين بني ّ
نسبة إجاميل امللحدين يف الواليات املتحدة (حسب إحصاء مركز  PEWللدراسات) هي حوايل  ،%1.6بينام نسبة إجاميل
املسلمني تقدر بـ  ،% 0.6فلعل تلك املقارنة العابرة متثل لنا – ال أقول دليالً ولكن  -م ّجرد عملي ٍة اسرتشاديّ ٍة بسيط ٍة عىل
أ ّن ترك ال ّدين ال يعني رّ
السجون قليل ٌة للغاية  -علماً
بالضورة سوء األخالق :فالشاهد أن امللحدين نسبتهم التّمثيلية يف ّ
بأن العديد من اإلحصائيات يف دو ٍل أخرى تعطي نتائج مشابهة.
ملحوظة :إن األرقام املذكورة هي األرقام املنشورة
رسم ًيا وقد استشهد بها كثري من الكتّاب ،لكن يف
الصحفيني واسمه هيامنت
عام  ،2007قام أحد ّ
ميهتا  Hemant Mehtaمبراسلة املكتب الفيدرايل
طال ًبا منهم األرقام املدققة األحدث ،ور ّدوا عليه
السجون تبلغ  ،%0.07وهو
بأن نسبة امللحدين يف ّ
رق ٌم أقل من سابقه ،وقد نرش ذلك يف إحدى
مقاالته اإللكرتونية.

A.A.M

ولو أردت مقارن ًة تطبيقي ًة أكرث عمومي ًة بني
األخالق ال ّدينية وبني غريها ،فام أسهل أن تُجري
مراجع ًة ذهني ًة رسيع ًة عن املايض األليم الذي ساد
فيه اإلميان وامتاز بالحكم ال ّديني للشعوب؛ إذ
ميكنك تذكر مئات ال ّنصوص ال ّدينية املقدسة التّي
والسلب وال ّنهب واألرس وال ّرجم والجلد والقطع واالستعباد وال ّدكتاتورية،
تق ّر -وتأمر أحيانًا -بالقتال وغزو أرايض الغري ّ
والتّي تر ّوج لقتل املرتد واضطهاد األقليات وقمع املرأة وزواج الطّفالت ،وميكنك كذلك تذكر العدد الهائل من الحروب
والغزوات واملجازر والجرائم التّي أقيمت باسم ال ّرب الواحد وتحت رعايته عىل مدار تاريخ اإلنسانية الطّويل  -أو يف أقل
تقدير ميكنك تذكر الجرائم التّي مل يَ ُحلِ اإلميان بذلك اإلله دون حدوثها ،كام ميكنك تذكر الغزوات اإلسالمية والحروب
الصليبية ومحاكم التّفتيش للمفكرين والعلامء والفنت الطّائفية وصوالً إىل جرائم اإلرهاب ال ّديني املعارص ،فلو تأملنا
ّ
ذلك الحال املاضوي – املستمر إىل اليوم يف املجتمعات التّي ال تزال دينية -وقارناه باملجتمعات العلامنية الحديثة يف
الغرب والرشق ،فسيبدو لنا الفارق ساط ًعا كالشمس ال يحتاج إىل توضيح.
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والسودان
ولو أردتَ مقارن ًة معارص ًة عابر ًة فأمامك ال ّدول ال ّدينية وال ّدول العلامنية :قارن أفغانستان وباكستان ّ
والصومال ّ
بالسويد وال ّدامنارك واليابان وفرنسا وأملانيا وكندا من ناحية أخرى– فهل تحتاج
والسعوديّة وإيران من ناحيةّ ،
واليمن ّ
املقارنة إىل توضيح؟
وإن كان ال ّدين هو الذي يحفظ متاسك املجتمعات كام ي ّدعي البعض ،فلامذا ال نرى ال ّدول األوروبية تنهار بعد أن تخلّت
عن ال ّدين وصارت علامني ًة الدينية ،ال مكان فيها لحكم اآللهة أو الكهنة؟ ملْ ن َر تلك ال ّدول يقوم أهلها عىل بعض؛ فال
يقتلون األنفس وال يرسقون األموال وال يهتكون األعراض ،ولكن يبدو أن ال ّنتيجة – بالعكس  -هي املزيد من االزدهار
األخالقي واالجتامعي الذي يجعل أصحاب ال ّدول ال ّدينية يرتكون بالدهم أفوا ًجا ليلتحقوا ببالد الكفار،
املدين واإلنساين
ّ
وما ينطبق عىل الغرب ينطبق عىل الرشق  -فبُعد املجتمعات عن ال ّدين يبدو وكأنه يساهم يف تقدمها وازدهارها ،وهذا
نالت حظًا من التّقدم كامليزيا أو تركيا مثالً  -إذ أنها مل تصل إىل ما وصلت له إال
نراه حتى يف ال ّدول اإلسالمية التّي ّ
بتقليص سلطات ال ّدين.
واألخالقي طب ًعا ،ولكن لعلها رشط من رشوطه سوا ًء عىل املستوى املادي
ال نقول أن العلامنية ضامن ٌة للتقدم اإلجتامعي
ّ
أو اإلنساين ،ومبعنى آخر :ليس كل ال ّدول العلامنية متقدمة ،ولكن كل ال ّدول املتقدمة علامنية ،وليس كل ال ّدول املتخلفة
دينية ،ولكن كل ال ّدول ال ّدينية متخلفة.
السالم العاملي" (بروتوكول جنيف ،)Global Peace Index
وكمثال اسرتشادي مقارن آخر نشري إىل ما يسمى "مؤرش ّ
"السالم" (اعتام ًدا عىل حالة
وهو معيا ٌر من وضع ٍ
فريق عاملي من الخرباء ،يهدف إىل قياس حالة ال ّدول من حيث درجة ّ
الصرّ اعات والقالقل بأنواعها يف كل دولة)؛ فبنظرة رسيعة لنتائج اإلستقصاء نجد تالز ًما شبه تام بني مدى سلمية ال ّدولة
والسويد،
ومدى الدينيتها أو علامنيتها :حيث نجد يف املقدمة دوالً مثل أيسلندا وال ّدامنارك ونيوزيلند وسويرسا واليابان ّ
بينام نجد يف املؤخرة دوالً ذات أغلبي ٍة متدين ٍة (و تحدي ًدا دوالً مسلم ًة ،وأكرث تحدي ًدا هي ٌ
دول يوجد للرشيعة اإلسالمية
والسودان وباكستان واليمن ونيجريا وإيران.
حضو ٌر ملحو ٌظ فيها) مثل أفغانستان ّ
والصومال وسوريا والعراق ّ
قوسا ،ونتذكر أن كث ًريا ج ًدا من إخواننا العرب حني يتحدثون عن "األخالق" ال يخطر ببالهم سوى الجنس،
هنا نفتح ً
وهذا ال ّنوع من األخالقيّني لدينا ال يؤرقهم يش ٌء مثل الهوس املرعب من تفيش الفسق والفجور واالنحالل والشذوذ يف
ٌ
كالصدق
املجتمعات ،وال تقاس األخالقيّات عندهم سوى بكمية القامش التّي تحيط بجسد املرأة وتغطيه؛ أ ّما
أخالق ّ
ٍ
كلامت محفوظ ٍة يتم ترتيلها بني الحني واآلخر
واألمانة وال ّرحمة وال ّنظام واملروءة والتّعاون ...إلخ ،فال تعني عندهم سوى
فهم أو تطبيق  -فالخلق الذي يعنيهم حقًا وبكل إخالص هو ما يتعلق بالجنس واملرأة وفقط ،ولهؤالء ال منلك إال
دون ٍ
تخص صاحبها ،وأن األخالق الجنسيّة – كجز ٍء من األخالق عمو ًما  -رشطها الوحيد أنه
السلوكيات الشخصية ّ
التّوضيح أن ّ
يحق لك فرض منط
ال رضر باألفراد أو باملجتمعات ،لذلك ميكنك أن تعيش كام تشاء أو كام يأمرك معتقدك ،ولكن ال ّ
حياتك هذا عىل غريك تحت شعارات ال ّدين أو الفضيلة أو العرف ،كام ال يحق للغري فرض منط حياتهم عليك ،فطاملا كان
السلوك فرديًا ،ال ميكن اال ّدعاء إنك أكرث أخالق ّية منه أو العكس.
ّ
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ورمبا يتعني عىل هذا املؤمن الذي يلعن االنفالت واالنحالل الغريب -طاملا أنّنا بصدد املقارنات -أن يتذكر ما يتناساه
أحيانًا من مظاهر االنحالل والشذوذ (حسب مصطلحاته) يف قلب أديانه التّي يعتنقها وكتبه املقدسة التّي يؤمن بها ويف
سلوكيات أنبيائه الذين يوقرهم :عليه أن يتذكر -كأمثل ٍة رسيع ٍة ال تخلو من طرافة -زيجات أبناء آدم وحواء والتّي كانت
ٍ
أيضا زواج ابراهيم بأخته
عالقات محرم ًة بني إخوة (أي أن البرشية كلها أوالد سفاح محارم يف نظر األديان!) ،ويتذكر ً
وأيضا يف الحديث
(كام ورد يف الكتاب املقدس) وسعيه للقوادة بها أكرث من مرة عند امللوك (كام ورد يف سفر التّكوين ً
الصحيح عند املسلمني) ،ويتذكر عرض لوط بناته عىل قومه ،والزيجات املفرطة عد ًدا ألنبياء كسليامن ومحمد ،وأضف
ّ
الصغريات وزواج املتعة (و هو ال يختلف عن الزنا) ورضاعة الكبري وبالتّجارة الجنس ّية
السامح اإلسالمي بزواج ّ
إىل ذلك ّ
السة إىل ال ّركبة! أي أنه كان
للجواري (ما ملكت أميانكم) – واملرتبط بإجامع الفقهاء عىل أن عورة الجارية تكون من رّ
الصدر برشع الله ورسوله ،وبعد
من املسموح للمرأة (الجارية امرأة أليس كذلك؟) فوق أنها تباع وتشرتى أن تسري عارية ّ
هذا يأيت األخ الفاضل ليلعن الغرب ال ّداعر املنحل!
وطاملا نتحدث عن العبوديّة فلنغلق قوس األخالق الجنس ّية وننتقل إىل مقارنة أخرى ذات داللة؛ إذ مارست ال ّدول
ال ّدينية تجارة العبيد والجواري لقرون ،ومل يحرمها أي نص ديني (بل هناك نصوص إسالمية ومسيح ّية تحض العبد عىل
مركزي
طاعة سيده) ،وكانت املدن العربية مثالً  -عرب تاريخ الحضارة اإلسالمية العظيمة  -تحوي كل منها سوق نخاس ٍة
ٍّ
يتم فيه عرض ال ّرجال وال ّنساء واألوالد شبه عراة مير التّجار عليهم يتف ّحصونهم كام تُفحص البهائم ،بينام الذي نجح يف
منع تلك العادة القذرة هي ال ّدول الغربية العلامنية الكافرة املتحررة من سلطات الكنيسة منذ قرنني ،ومبساعدة األمم
املتحدة التّي ضغطت طويالً عىل ال ّدول اإلسالمية يك تتخىل – مجربة إجبا ًرا  -عن تجارة العبيد ،وتم ذلك يف النصف
والسعوديّة عام  ،1962واليمن  ،1962واإلمارات
الثاين من القرن العرشين :فحصل أن منعت قطر تجارة ال ّرق عام ّ ،1952
 ،1963و ُعامن  ،1970وموريتانيا  ،1981وهذا ٌ
يل واح ٌد لتف ّوق األخالق العلامنية "املاديّة اإلنسانية" ،عىل األخالق
مثال عم ٌّ
ال ّدينية "ال ّروحانية اإللهية".
حروب ويمُ ارس اإلرهاب
ولكن ،هل يعني ذلك أنه قبل نشوء األديان االبراهيمية مل يكن هناك جرائم؟! وتاريخيًا ،أمل تُشن
ٌ
وتُرتكب جرائم بشعة قد ًميا وحديثًا بعي ًدا عن األديان وتحت أسامء ٍعلامني ٍة مختلف ٍة مثل الوطنية والقومية والشيوعية
وال ّنازية وأحيانا ال ّدميقراطية؟
بالطّبع حدث ذلك كث ًريا ،فالكل يرتكب الخري والرش كام قلنا يف املقدمة ،وال يوجد معتق ٌد – نك ّرر -يجعلك مالكًا أو
وبديهي أ ّن كل جرمي ٍة تستحق اإلدانة
السواء،
شيطانًا؛ فاإلجرام وسوء ال ُخلق كان وسيظل جان ًبا موجو ًدا يف البرش عىل ّ
ٌ
السواء ،ولكن ،هنا يتجىل الفارق الكبري بني األخالق ال ّدينية والعلامنية ،وهو أن الثانية ال ت ّدعي الكامل وال تزعم
عىل ّ
أنها ُمن ّزلة ،وبالتّايل فهي تعرتف بنقصها وتقر بأخطاءها وتستوعبها وتناقشها ،ومن ثم فهي تتطور وتتحسن باستمرا ٍر إىل
األفضل ،وهكذا متّت مكافحة ملوثات املايض يف الغرب مثل االستعامر والعنرصية ضد الزنوج واضطهاد األقليات وغريه،
وهكذا تحدي ًدا تتقدم املجتمعات العلامنية  -يف الرشق والغرب  -إنسان ًيا وتُط ّور من نفسها أخالق ّيا :عن طريق تب ّني
التّغيري واالعرتاف بالخطأ والجدال املستمر حول ما هو األفضل ،وهكذا تتخلف املجتمعات ال ّدينية (إال قليالً) :عن طريق
التّمسك بال ّنصوص املُطلقة املُق ّدسة الجامدة ورفض ال ّنظر إىل تداعيات الواقع واحتياجات البرش.
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حاكم علام ٍين مثالً ،وستجده عىل األرجح يدينها بشدة ،ثم ح ِّدث مؤم ًنا عن جرائم
َح ِّدثْ علامن ًيا إنسان ًيا عن جرائم ٍ
أنبيائه الواردة يف الكتب املقدسة ،وستجده يدافع عنها ويربرها بشتى الطّرق ،وهذا يُلخص الفارق باختصا ٍر بني ال ُح ِّر
ويفصل املبادئ عىل قياسهم.
الذي يتبع املبادئ ويقيم عىل أساسها األشخاص ،وبني العبد الذي يقدس األشخاص ّ
ختا ًما فال ّنظرة الالدينية لألخالق واملبادئ والقيم هي أنها قوان ٌني سلوكي ٌة ذات أصلٍ
بيولوجي وتهدف إىل مصلحة
ٍ
الجامعة ،وهي قوان ٌني عام ٌة ال ت ّدعي الكامل أو املثالية أو اإلطالق ،وإمنا تقوم عىل العقالنية والجدل وتتط ّور باستمرا ٍر
يحمل مسؤولي ًة نحو غريه من البرش بل وسائر
تب ًعا لتغري املجتمعات ومصالحها؛ إذ أ ّن اإلنسان العاقل واملفكر واإلنساين ُ
الكائنات ،وسوف يلتزم باألخالق تجاههم قدر املتاح ،ليس طل ًبا لرضا ٍ
سيد معبو ٍد وال خوفًا من عذاب نا ٍر أخروية وال
شهو ًة إىل جنات الجنس والخمر ،وإمنا نلتزم باألخالق ببساطة ألننا ال نريد العيش يف غاب ٍة ضاري ٍة قاسية ،بل ألننا كلنا
كبرش نتمنى ألنفسنا ُسمع ًة جيد ًة وألهلنا وألبنائنا وألحبابنا مجتم ًعا أكرث عدالً وحري ًة وتنظيماً وتعاونًا وتسام ًحا وألف ًة
نعامل اآلخرين مبا نو ّد أ ْن يعاملونا به.
ومحب ًة ،فنح ُن ببساط ٍة ُ
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من حبة ال ّرمل الصغرية بهذا الكون التي نسميها منزلنا ،يأرسنا جامل وضخامة وعظمة الكون من حولنا؛ فقد أبدع
عمل لفنانٍ أو مبدعٍ ،ولكنه يف
الشعراء وألّفوا الكتب والتحف الفنية التي تصف روعة الوجود ،كام ظ ّن الكثريون أنّه ٌ
الحقيقة ليس إﻻ بقايًا من التناظر الذي م ّزق ُه اﻹنفجار الكبري ،والذي ﻻتزال آثاره موجودة حيث نظرنا.
كيف أتينا وكيف أىت الكون؟ وما القصة وراء عظمته وجامله؟ هل الكون مع ّق ٌد بأصوله ومن أين أتت قوانني الفيزياء،
تلك التي خطها الفيزيائيون بأجمل ما لديهم من رمو ٍز ومعادﻻت؟
رمبا ﻻ يوجد قارى ٌء لهذا املقال إﻻ وقد فكّر بتلك اﻷسئلة ،أو ما شابهها؛ بل إنها الطبيعة البرشية الفضولية! تلك الطبيعة
أفضت ملا لدينا من تقنيات ،حيث مكّنتني ،مثالً ،من كتابة هذا املقال ومشاركته معكم!
التي
ْ
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نشأة الكون :االنفجار العظيم واﻷدلة عليه
رمبا لو ُسئل الكثريون عن نشأة الكون ﻷجابوا "االنفجار العظيم" ،ولك ّن قل ًة قليل ًة ِمنهم ُمدر ٌِك ملا يعنيه هذا النموذج،
إ ّن االنفجار العظيم ليس انفجا ًرا باملعنى الحر ّيف للكلمة ،بل هو توس ٌع كب ٌري لِحقل التضخم برسع ٍة هائل ٍة وت َك ُونِ الحقول
اﻷول ّية ،ومنها ال ّزمكان ،مبا يسمى بانكسار التّناظر ،ويُعرف هذا بالتّضخم ،وقد حصل هذا قبل ما يقارب الـ  13.8مليار
سنة.
ِ
الجسيامت اﻷول ّية ،ثم ال ّذرات ،ومنها للنجوم واملجرات ،وقبل التّعرف عىل الخ ِّط
أطلق االنفجار العظيم الرشارة لتكون
صحيح ضم َن ُحدود مشاهداتنا ،وتوضيح ال ّدافع لالعتقاد
يل إقناعكم بأن هذا النموذج
ٌ
الزمني لالنفجار العظيم ،ع َّ
ّ
بوجوده.
قبل مئة ٍ
عام ،اكتشف إدوراد َهبل أ َّن املجرات البعيدة تبتعد عنا ،عن طريق ظاهر ٍة تُسمى باالنزياح نحو اﻷحمر 1مماّ
الصغر ،وبعدها مت ّدد وظل ّْت آثا ُر مت ّدده بالتّوسع
أعطى الدافع لالعتقاد بأ ّن الكون كان بفرت ٍة ما من الزمنِ متناه ًيا يف ّ
الكوين.

شكل ظاهرة اإلنزياح نحو األحمر
الساموية إىل ال ّجزء األحمر من الطّيف ،وذلك يدل عىل أنها تبتعد عن املراقب ،وهذا يشبه تأثري
 -1االنزياح نحو األحمر( : )Red Shiftظاهرة فيزيائية متيل فيها أطياف األجرام ّ
دوبلر الصويت؛ حيث تبدو األصوات املبتعدة عنا أخفض نغمة.
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ِ
امليايكروويف الكوني ِة ،والتّي تنبأت بها
كانت هذه أول رضب ٍة لفرض ّية الحالة املستق ّرة ،ث ّم تىل ذلك اكتشاف خلفية
ْ
نظرية اﻻنفجار الكبري؛ فالكو ُن كا َن شدي َد الحرار ِة فيِ البداية ،وهذا ولّد "الوميض" ،والذي مىلء جميع أنحاء الكون ،ومع
توسع الكون وبروده ،سيكون هذا الوميض ضمن طيف أشعة امليايكروويف.
ّ

شكل أشعة املايكروويف الكونية ،ملتقطة من القمر الصناعي بالنك

أيضا؛ فالكون يحتوي عىل غالبي ٍة عظمى من الهيدروجني
رص يف الكون ً
لقد تنبأتْ نظرية االنفجار العظيم بنسبة العنا ِ
ِ
رص بها ،وهو ما يسمى بنوع السكان،2
أيضا
والهيليوم مبا يقارب ال  ،%90و تنبأتْ ً
بتقسيامت ال ّنجوم وفقًا لنسبة العنا ِ
نت اﻷخرية من بقايا النجوم اﻷقدم والتي
فالنجوم البعيدة (أي القدمية) تركيبها
ٌ
مختلف عن ال ّنجوم الحديثة ،حيث تك ّو ْ
رصا عن طريق التّفاعالت ال ّنووية التّي بداخلها.
كونت بدورها عنا ً
وأخ ًريا ،فإن ال ّنظر إىل املجرات
البعيدة والتّي ت ُع ُّد قدمي ًة
أيضا ،حيثُ الضو ُء يأخ ُذ وقتًا
ً
أطول للوصو ِل منها إلينا ،يعني
أيضا ال ّنظر إىل املايض؛ فالصور
ً
القدمي ُة لِام يُسمى بحقل هبل،
تُبينّ ُ تراكي ًبا مختلف ًة عام تتنبأُ به
فرضيّة الحالة املستق ّرة ،وتتوافق
مع نظرية االنفجار العظيم.
شكل حقل هابل العميق؛ أقد ُم صور ٍة للكون عىل اإلطالق
السكان هو تقسيم لرتكيب ال ّنجوم ،مكون من ثالثة أنواع :ال ّنوع األول؛ تكون فيه ال ّنجوم مكون ًة من عنارص ثقيل ٍة بنسب ٍة مرفع ٍة نسب ًيا؛ والنوع الثّاين؛ يحوي نجو ًما أقدم،
 -2نوع ّ
وتكون نسبة العنارص الثّقيلة فيها أقل ،أما ال ّنوع الثالث؛ فهي النجوم األقدم نشأ ًة يف الكون ،وهي مكون ُة قُطب األصل من الهيدروجني.
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قوي عىل صحة نظرية التّضخم.
إ َّن اكتشاف املوجات التجاذبية مؤخ ًرا يعد دليالً قاط ًعا عىل االنفجار العظيم؛ إذ أنه ٌ
دليل ٌ

ما قبل االنفجار العظيم
رمبا تثري األسئلة عن "ما قبل االنفجار العظيم" ال ّج َ
يلصق الكثريون مفاهيم الخوارق للطبيعة
دل األكرب بني ال ّناس؛ إذ ُ
واإلله وغريها من الفرض ّيات البعيدة عن اإلثبات ليك ميأل هذه الفجوة املعرف ّية ،ولكن ،ليس من الحكمة التّرسع بإيجاد
ٍ
السؤال ،ال ميكننا التعويل عليها
إجابات بغري إثباتها ،وحتى بال ّنظريات العلمية -كنظرية األوتار -التي
تجيب عىل هذا ّ
ُ
السابق ،أال وهو عدم إثباتها تجريب ًيا أو باملالحظة.
السبب ّ
ولنفس ّ
قد يُزعج البعض فكرة أنّنا رمبا لن نستطيع اإلجابة عىل هذا السؤال أب ًدا ،ولكن علينا تذكّر أ ّن املحاولة للوصول إليها
العلوم البحث عن اإلجابة والتّحقق منها ،كام التّشكيك بكل يش ٍء
تكفي (ال سيام أنها دامئ ٌة ما دام العلِم)! أل ّن جوهر
ِ
والفضول املُطلق؛ وليس اإلميان األعمى باإلجابات التي رمبا ال توجد أصالً.
ُمع ّوقات الحصول عىل إجابة
ليك نُجيب عماّ يوجد قبل االنفجار العظيم ،علينا الحصول عىل نظريّ ٍة موحد ٍة لكل يش ٍء ،واحد ٍة كنظريّ ِة األوتار ،ولك َّن
أيضا غري ٍ
َ
تصف الواقع ،وليست ُمتكامل ًة
كاف؛ إذ أنّنا
أيضا إلثباتها ،ولنتأكد بأنها ُ
نحتاج ً
الحصول عىل نظري ٍة مو ّحد ٍة ً
ُ
أي منوذ ٍج عن نشأة الكون لن تكو َن سهل ًة أو ممكن ًة بالقريب؛ حيث يتطلّب
رياض ًيا فحسب ،كام أ ّن ُمحاول َة إثبات ّ
عات الجسيامت ،وهي ك ّمي ٌة من الطّاقة تفوق ما لدينا اليوم بك ّم ٍ
رس ِ
ذلك ك ّم ٍ
يات كونية ،وهذا
يات هائل ًة ِمن الطّاقة ُمب ّ
ٌ
أضعاف هائل ٌة مماّ منتلك! لكن لرمبا سنجد طريق ًة أخرى لإلثبات ممكن َة التطبيقَ ،م ْن يعلم؟!
فالس ُ
فرتض وجود ال ّزمانِ
خارج الكون،
بل إ ّن هناك مشكل ٌة أخرى ،وهي أ ّن السؤال غري ٍ
ؤال عماّ "قبل الكون" يَ ُ
دقيق؛ ّ
َ
خاص بالكون) ،فكيف يُوجد زم ٌن خارج الكون؟ ال يوجد معنى
ولك ّننا نعلم أ ّن الكون هو ال ّزمكان (أي أنه مفهو ٌم ٌ
توصل هاوكينج وزميله هريتل
للزمان أو املكان خارج نطاق الكون ،ومن هنا ،وعند تطبيق القليل من ميكانيكا الكمّ ،
إىل "مخر ٍج" ِم ْن هذه املُعضلة ،وهي حالة عدم الحدودية " "Hawking Hartel non-boundary stateوالتي ،كام تتبأ
(أي وجود نقط ٍة يكون فيها ال ّزمن صف ًرا) ،وبهذا ال ّنموذج ،فالكون
ميكانيكا الكم ،تقول بعدم وجود نقطة بداي ٍة للكون ّ
أز ُّيل بشكلٍ المتنا ٍه ،حيث أنّنا مهام رجعنا بال ّزمن إىل الوراء ال يمُ كننا الوصول إىل نقطة بداي ٍة للكون ،ألنّها ببساطة غري
موجودة.
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ُ

ُّ

رمبا يكون الكون مليئًا بالحركة والطّاقة والتّفاعالت ،ولك ْن ،قد يُصعق بعض القراء عندما أقول لهم أ ّن الكون صفري
الطّاقة ،أي أن محصلة الطّاقة داخل الكون تساوي صف ًرا ،لكن كيف؟ وملاذا؟

َصف هذه املعادل َة العالق َة بني جميع
تمُ ثّل املعادلة أعاله مجموع ًة من املعادالت ،وتُعرف مبعادالت حقل أينشتاين ،كام ت ُ
أشكال الطّاقة؛ (الطّرف األمين ،وانحناء ال ّزمكان ،والطّرف األيرس) وهي األساس التّي تقو ُم عليه ال ّنسبي ُة العام ُة ،وهو
تلخيص ما تقوله هذه املعادالت بالتّايل:
خم ،ويمُ كن
ال ّرابط بني هندسة ال ّزمان والطّاقة أو الكتلة أو ال ّز ِ
ُ
وجود طاقة أو كتلة

انحناء بال ّزمكان

شكل كتلة كاألرض ،يؤ ّدي إىل انحنا ٍء بال ّزمكان كام تصفه معادالت حقل أينشتاين

و كأ ّن الكون يخ ّزن طاق ًة "سالب ًة" بال ّزمكان ،فلكل كتل ٍة أو طاق ٍة انحنا ٌء بال ّزمكانِ يُقابلها كأنّه طاق ٌة سالب ٌة تلغي َ
تلك التي
تسببه ، 4وإذا أزلنا جميع ما يف الكون من طاق ٍة  5ثم نظرنا إىل شكل ال ّزمكان – أي انحناءه  -فكان ُمحدبًا ،فهو يحوي
صفري الطاقة ،وذلك وفقًا
طاق ًة موجب ًة ،أما إن كان ُمقع ًرا فهو يحوي طاق ًة سالب ًة ،لكن إن كان مستويًا ،فإنّه سيكو ُن
َّ
للمعادالت أعاله ،ولكن،كيف ننظر لشكل الكون؟ وما املقصو ُد بانحناءه؟
 3العبارة متبنا ٌة من الفيزيايئ آالن غوث
 4يمُ كننا فه ُم األم ِر أيضً ا ِمن مبدأ أن ال ّجاذبية ت ُقرب األجسام من بعضها عىل عكس القوى األخرى ،وبالتّايل ميكن فهمها عىل أنها طاق ٌة سالب ُة القيمة حرفيًا.
 5الطّاقة والكتلة وال ّزخم مفاهي ٌم ليش ٍء ٍ
أو صيغتها الكاملة
واحد ،و ِمن معادلة أينشتاين الشّ هرية
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شكل الهندسات املمكنة للكون

ليس املقصود بشكل الكون املجسم الذي ميكننا تخيله به ،بل إنّه ببساط ٍة طريقة الوصف ال ّريايض لل ّزمكان ،ويمُ كن
معرفة شكل الكون عن طريق خلفية امليكروويف الكونية ،وكأنها ترسم مثلثًا كب ًريا ج ًدا بالكون يكون رأسه مرك ُز املراقب ِة
عىل األرض والقاعدة املقابلة هي خلفي ُة املييكرويف الكونية ،وعن طريق مراقبة الترّ ددات لإلشعاعات الصادرة منها،
الوهمي ،فإن كان  180درجة ،يكون الكو ُن مسط ًحا (أي
ميكن (بطرقٍ مح ّدد ٍة) معرف ُة مجموع زوايا ذلك املثلث الكو ّين
ّ
أنه يتبع الهندسة اإلقليدية) ،وإن كان املجموع أكرب كان الكو ُن محدبًا ،أ ّما إن كان أقل من َ
ذلك ،فإ ّن الكون سيكون
مقع ًرا.
لقد أُجرتْ تلك القياسات مبقارنة
اإلشعاعات من خلفية امليكرويف
التي التقطها القمر WMAP
واملنطاد BOOMERANG
وتبني لنا بأ ّن الكون مسطّح.

شكل قياسات  BOOMERANGباملقارنة مع محاكاة الكمبيوتر تبينّ أ ّن الكون مسطح
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يجب التّنويه إىل أ ّن املعادل َة السابقة لن تكون دقيق ًة عند إزاحة كل يش ٍء خارج الكون واإلبقاء عىل "الفراغ" وحسب،
لتصبح املعادل َة حينها:
بل أ ّن هنالك ح ٌّد يجب إضافته ،وهو يُعرف بالثّابت الكو ّين،
َ

قوى نابذ ٍة من ال ّزمكان،كأنها طاقة
لقد وضع هذا الحد وضعه أينشتني بنفسه ،عندما
ْ
فشلت املعادلة بدونه يف تفسريِ ً
الفراغ نفسه ،ولكن ،من أين أتت تلك الطّاقة؟
يأيت الجواب من ميكانيكا الكم ،والفيزياء التي تدرس العامل الصغري ج ًدا؛ ففي هذا العامل ،ال يمُ كننا معرفة كلِ يش ٍء بآنٍ
ٍ
رس نشأة
واحد وبدق ٍة متناهي ٍة ،فال يش ٌء مؤك ٌد وهناك دو ًما
ٌ
غموض ،ولرمبا ت ُخفي املُعادل ُة التالي ُة سرِ َّ الثابت الكو ّين ورمبا َّ
أيضا:
الكون ً

وباالعتامد عىل مبدأ عدم التّأكد للطاقة وال ّزمن والذّي باختصار يقول لنا ،إنّنا إن أردنا قياس الطّاقة بفرت ٍة زمني ٍة قصري ٍة،
ٍ
غموض بقياساتنا ،ولن تكون حساباتنا دقيق ًة ،وبالتّايل لن يوجد ما يُس ّمى "بالعدم" أو فرا ٍغ ذو طاقة
فإننا سنحصل عل
صفري ٍة ،بل إ ّن هناك دامئًا "متوجاتٌ كموم ّي ٌة" يف الفراغ ،وهي ُجسيامتٌ افرتاض ّي ٌة ،تأيت ث َّم تختفي ،بسبب املعادلة
السابقة.
ّ
وقد ت َّم تأكيد وجود هذ ِه التّموجات الكموم ّية ،عن
طريق تأثري كازميري والذي يُظهر أنّه وعند اقرتاب
لوحني معدن ّيني غري مشحونني فيِ فرا ٍغ وموضوعني
عىل مساف ٍة قصري ٍة ،أي ما يقارب واحد ميكرون
(والسبب يف تقريب اللّوحني ،هو أن التّموجات
ّ
الكموم ّية – ال ّجسيامت االفرتاضية -خارج اللّوحني
أكرب من التي بال ّداخل)...فستعمل كام يعمل مبدأ
الضغط ،وهو هنا الضغ ُط بني اللّوحني؛ إذ يكون
أقل من خارجهام.
شكل تأثري كازميري
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كونت الجسيم الذي
وميكن ربط املفاهيم السابقة؛ فالتّنبؤ بسيناريو لنشأة الكون بفعل التّموجات الكموم ّية ،والتي
ْ
نشأ منه الكون ،يٌفهم فيزيائيًا بأ ّن كوننا يشكّل فراغًا حقيقيًا بال ّنسبة للفراغات األخرى ،كام أن الفراغ الحقيقي يكون ذو
طاقة وضعٍ ُدنيا ،كام يف ال ّرسم ،فحالة هذا الحقل ،وكون الكون صفري الطّاقة ،تعزو نشأة الكون أم ًرا مرتوكًا للتّموجات
الكموم ّية وحسب!
" بسبب يش ٍء اسمه (ال ّجاذبية) ،ميكن لاليشء أن ينتج شيئًا"

أكوان أُخرى
يوجد العديد ِمن ال ّنامذج الفيزيائيّة التي تتنبأُ بأ ّن كوننا ليس الوحيد ،بل أن ّه واح ٌد ِمن عد ٍد كبريٍ – أو ربمُ ا النها ٍّيئ -
من أكوانٍ أخرى؛ إذ أ ّن لها – بحسب الفرض ّيات  -قوانني ُمختلف ًة للفيزياء ،كام تنشأ تنيج ًة للتم ّوجات الكموم ًية ،وحني
ينص عىل أنّنا بالكون الذي يحوي القوانني
يستق ُّر بعضها ال يستقر البعض اآلخر ،ومن ُهنا يأيت مبدأ األنرثوبية الذّي ُّ
طبيعي كو ٌّين.
الصحيح؛ فكأمنا يوجد اصطفا ٌء
الصحيحة ،ألنّنا موجودون ونتساءل عن كوننا يف الكون ّ
ٌّ
لك ّن السؤال هنا ،هل توجد فعالً أكوانٌ أخرى؟ وإن وجدت ،فأين هي؟
توجد الكثري من ال ّنظريات التي تتنبأ بأنوا ٍع مختلف ٍة ِمن األكوان املتع ّددة ،ولن أتط ّرق لتفاصيلها هنا ،ولكن سأتحدث
عن األدلة التي ت ُؤيد احتاملية ُوجود أكوانٍ أ ُخرى ،والتي مل يقىض بصحتها بعدُ ،
وأول تلك األدلة هي التّضخم؛ فعندما
ٍ
يحصل التّضخم ،ال يُشرت ُط أن يحصل بِشكلٍ
يتوسع اآلخر ،وهو ما يُنتج كونًا
يتوسع جز ٌء منه أكرب مام ّ
متجانس ،بل رمبا ّ
"فقاعيًا" آخر ،ومن األدلة ،والتّي ميكن مالحظتها بخلفية امليكروويف ،هو جز ٌء مع ٌني منها يَظهر وكأن ُه اصتدا ٌم بكونٍ
آخر ،كام يف الصورة.

ُقاعي
رمبا تكون البقعة يف أشعة امليكروويف دليالً عىل وجود كونٍ ف ٍ
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القيايس للفيزياء الجسيم ّية  ،والتي تتعلّق مبشكل ٍة بطبيعي ٍة املشا ِه ْد ،إذ ميكن اعتبا ُر انكسار
هنالك أدل ٌة تظهر بال ّنموذج
ّ
السؤال َعن "مكان" َ
يحتاج
تلك األكوانِ  ،فإنّه
التّناظر والثّبات ال ّنووي توقي ًعا عىل صح ِة وجو ِد أكوانٍ متع ّددة ،أ ّما ّ
ُ
الفرت ِ
رس وراء كون قو ِة
اض أبعا ٍد أ ُخرى ،وهذا أم ٌر وار ٌد ج ًدا؛ إذ يُعتقد بوجو ِد أبعا ٍد أخرى ،ت ُ
َترسب إليها الجاذب ّي ُة ،وهو ال ُّ
األوتار،تفرتض
أضعف ِم ْن غريها ِمن القوى الكون ّية ،فنظري ُة ِمثل نظري ِة "إ ْم" والّتي تُع ُّد من ضم ْن نظريات
الجاذبي ِة
َ
ُ
وجود "أغشي ٍة " ُمتع ّددة األبعاد ،وأنّها تتصادم أحيانًا منتج ًة أكوانًا عليها ،ولك ّن هذا األمر لحد اآلن غ ُري ٍ
مثبت ،ولكن
ليس لفرت ٍة طويل ٍة ج ًدا!
ربمُ ا َ

لتصادم أغشي ٍة متعدد ِة األبعاد
حسب ال ّنظرية " إم" فإن االنفجار العظيم نتيج ٌة
ِ

ريايض توجد فيه التّفاعالت األولية والجسيامت األولية التّي تحكم وتك ّون كل يشء حولنا ،عدا ال ّجاذبية.
منوذج
 6ال ّنموذج القيايس ( :)Standard Modeهو
ٌ
ٌ
Branes– membranes 7
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ولد املفكر والباحث العلامين سيد القمني يف مدينة الواسطى
محافظة بني سويف املرصية يف آذار/مارس عام  ،1947ولقّب
بالقمني نسب ًة اىل مسقط رأس العائلة ،وحصل عىل أول شهاد ٍة له
وهي إجاز ٌة يف الفلسفة من جامعة عني شمس ،كام ُيعترب باحثًا يف األديان
وخصوصا التاريخ االسالمي ،وعندما قال العظيم نجيب رسور" :يأيت من بعدك
ً
 ياخيل  -من بعديَ ،من ِّوطي ظهو ًراِ ،
يأت من بعدي
يحك أنّا مل نَ ْح ِن ىف الليل الل ِّ
َمن ِ
الزمن املأبونِ ُفحوالً ".كان يعني سيد القمني الذى مل َي ْح ِن ىف الليل
يحك بأنّا ك ّنا يف ِ
اللوطي ظهره ،فأصبح فارس الفكر ىف عاملنا املعارص ،وحامل راية الشهادة بعد صديقه فرج
ّ
فودة ،وإذ ال نريد أن نُطيل ،دعونا نرحب بضيفنا الكريم :أهلاً بك دكتور سيد.
 -1بعيدً ا عماّ قدمناه أعاله ،أخربنا من هو سيد محمود القمني؟
مرصي نشأ يف ٍ
أزهري يعمل بالتجارة ،وعندما درس الفلسفة باملرحلة
ألب
بيت
سيد القمني هو مواط ٌن
متدين ٍ
ٍ
ٍّ
ٌّ
الثانوية اكتشف عاملًا من الدّ هشة واللّذة ال ّذهنية التي كان ميارسها يف عشق علوم الرياضيات ،فاختار دخول قسم
الفلسفة بجامعة عني شمس ،ألنه يف ذلك الزمان كانت املدرسة تؤ ّدي دور التعليم الحقيقي فكان مؤلف كتاب
الفلسفة للمرحلة الثانوية هو رئيس قسم الفلسفة بجامعة القاهرة الدكتور توفيق الطويل أحد أعمدة الفكر الفلسفي
يف منطقتنا.
ودرس القمني يف عني شمس عىل يد أقطاب الفلسفة العظام فكان رئيس القسم هو املدرسة املتكاملة ،الدكتور
رئيسا بعد سفر الدكتور بدوي إىل الكويت ،مع كوكب ٍة من الفالسفة ،منهم
عبدالرحمن بدوي ،وتاله الدكتور فؤاد زكريا ً
الدكتور إمام عبدالفتاح إمام والدكتور رجب أحمد رجب والدكتور عزمي إسالم والدكتور حسن حنفي ،باإلضافة إىل
منافس جدي ٍد مام
ٍ
عالّمة علم النفس الدكتور مصطفى زيور والدكتور نازيل إسالم ،وغريهم ممن بقوا حتى اآلن بال
يحزنك عىل ما آل إليه حال الجامعات املرصية.
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مدرسا للفلسفة يف املرحلة الثانوية بقنا ،بصعيد مرص ،ثم سافر للعمل بالكويت
تخرج القمني يف عام  1969وعمل
ً
وهناك استكمل مشواره العلمي للدراسات العليا بالجامعة اليسوعية ببريوت ،وكان ذلك بإرشاف الدكتور أسعد عيل
فرنيس وأستا ٌذ بجامعة ليون وباليسوعية)،
الشيخ ،وقدم بحثه للامجستري بإرشاف األب الدكتور ميشيل آالر (وهو
ٌ
وبعدها أنهى الدكتوراة بإرش ٍ
رئيسا لقسم الفلسفة بجامعة الكويت مبوجب
اف من الدكتور فؤاد زكريا الذي كان وقتها ً
ٍ
مرشف مقيم ،لك ّنه تع ّذر إيجاد جامع ٍة بديل ٍة لليسوعية للمناقشة ،فرفض الدكتور زكريا
اتفاقٍ مع اليسوعية كأستا ٍذ
املناقشة بجامعة بغداد ملوقفه من نظام صدام حسني بعد موافقة الجامعة عىل املناقشة لديها ،بينام كانت بريوت
تغيل بالحرب األهلية مبا اليسمح بنزولها أصالً.
حينها ،قدّ م القمني أوراقه لجامعة جنوب كاليفورنيا مشفوعة برتجم ٍة كامل ٍة وتقرير الدكتور فؤاد بالعربية واالنجليزية
وهي التي ثار عليها ٌ
لغط من أعداء فكر سيد القمني لتشويهه ،ومل يعد األمر ها ًما يف نظره بعدما استوى عىل مقعده
ٍ
درجات عظمى أق ّر بها أساتذة الفكر يف العامل
كل منها إىل
بني علامء الوطن وقدم مجموعة من األبحاث واألعامل يرقى ٌّ
يكتب أثناء ذلك للدوريات الكويتية عىل التواتر ،ويكفي كتاب اإلسالميات ألكرث من دكتوراه
العريب ،هذا بينام كان ُ
وكتاب األسطورة والرتاث لعرش درجات بينام أرشّ ح كتايب النبي موىس وآخر أيام تل العامرنة للفوز بجائزة نوبل ملن
يستطع أن يوصل الكتاب ترشي ًحا وعرضً ا ودعماً ؛ فهل تفعلوها؟
 -2دكتور سيد القمني ،لو عاد بك الزمان هل كنت ستعيد تجربة القمني وتلقي بكل أثقالك ىف بحرية الفكر امليت؟
كرب أرسة؟
أم ستختار أن تعيش بسالم ّ
كنت سأختار االستمرار يف عشق الرياضيات وأعتقد أنيّ كنت سأقدم منها ما يفيد بالدي ،وما حدث معي من فجو ٍر
أي برش ،يجعلني أشك يف إعادة الكَ ّرة ،بل رمبا لو ُسئلت هل
مجرم ،ولعيايل من أوجاعٍ وكوارث ٍ
ٍ
ومآس فوق احتامل ّ
تحب أن تُولد مر ًة أخرى فإنّ إجابتي ستكون قط ًعا بالرفض الساخر والغاضب.
ّ
شخصك الكريم،
 -3نعلم أنّ قتل فرج فودة أثّر فيك بشدّ ة لليوم؛ برصاحة ،أمل تُفكر يف الرتاجع إن مل يكون خو ًفا عىل
َ
فعىل االقل عىل أرستك الرائعة؟
أخصكم مبن هو فرج فودة يف شهاد ٍة رمبا ال يعرف تفاصيلها غريي ،عىل املستوى اإلنساين الشخيص ،وعىل
دعوين ّ
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يبق يف العمر كثريٌ حتى أحرص عليه وطعم املوت يف أم ٍر
مستوى القلم املقاتل ،ألنّ مسألة تراجعي أم ٌر محسوم ،ومل َ
عظيم كطعم املوت يف شأنٍ حقري.
يف لحظ ٍة فارق ٍة يف عمري ،نرشت رسالتي بدار " ِفكْر" مبدينة نرص وكان صاحبها املاركيس الدكتور طاهر عبد الحكيم،
وكان عنوان الكتاب "أوزيريس وعقيدة الخلود يف مرص القدمية" يف الوقت الذي كان فيه فرج ينرش كتابه األهم
"الحقيقة الغائبة" بذات دار النرش ،وكان الدكتور طاهر عبدالحكيم يهتم بإنشاء عالقة صداق ٍة بكُ ّتابه ،كان كرميًا ُ
دمث
أهم مجلّ ٍة ُمحكّم ٍة يف ذلك الوقت ،وكان
كتاب ها ٌم بعنوان (شخصية مرص) ،وكان قد أنشأ َّ
الخُلق وكات ًبا أيضً ا ،وله ٌ
أهم دراسايت التي جمعتها بعد ذلك يف كتايب "األسطورة
اسمها " ِفكْر" ،وكتب فيها كبا ُر كُ ّت ِ
اب ذلك الوقت ،ونُرشت فيها ّ
والرتاث".
كتاب يف زمانه ويظل كذلك مهام طال الوقت ،أال وهو كتابه "قبل السقوط" ،وقد متنيت
ُ
كنت قد قرأت لفرج أهم ٍ
لقاءه وتحقق التمني عندما اتصل يب الدكتور طاهر وأنا حينذاك أعيش يف مدينة الواسطى ليخربين بدعوة الدكتور
فرج يل ولطاهر عىل العشاء بفندق البارون.
عاشق للوطن ..بتوله
مرصي حتى ظله،
حب ألنبل رجلٍ عرفته عرب رحلة عمري الطويلة،
ٌ
وهناك بدأت قصة أنبل ٍّ
ٌّ
سليم
امي ال يعرفه إالّ من عاىن السهاد هيا ًما وغرا ًما وكَابدَ العشق ال ّراقي؛ لقد كان فرج عيل فودة عمالق البدنَ ،
غر ٌّ
ٍ
ميوت غدً اٌ ،
ٍ
أكول لكل ما
كشخص يخىش أنْ َ
بشغف
قبل عىل الدنيا وينهل منها
والنفس بدرجة مئ ٍة باملئة ،يُ ُ
ِ
الصح ِة
صحي ماسخ [أي ال طعم له] ،ويف هذا الشأن البسيط اتفقنا ،ناهيك عماّ هو كب ٌري
طعام
هو لذي ٌذ وضا ٌر أيضً ا؛ فكل ٍ
ٌ
وحش ال زال هناك ال يريم وال يتحرك ،ويف مجتمعٍ كهذا ،يع ّز ُوجود صديق الفهم
من مساح ِة ُمشارك ٍة وأُنسة يف عامل ُم ٍ
املشرتك.
خصتني بها
هم بل تَو ّحدْ ؛ فكالنا كان يعيش َ
ومل يعد ُمج ّرد َف ٍ
ذات التجرب ِة وذات املُكابدة مضا ًفا إليها مساح ُة ُح ِّب ّ
قلب الطّفلِ الذي كان ُيفصح جل ًيا وهو
األيام ُدون أصدقائنا املُشترَ كني ،فكان فرج ميلك ما ال ميتلكه الكثريون ،وهو ُ
راقدٌ بالبيجام ِة عىل بطنه وقدما ُه تروحان وتجيئانُ ،ممسكًا مبُ ِ
حرك ألعاب أألتاري إىل جوا ِر ابنتي ايزيس التي كانت
إىل ميينه يف ذات الوضع ،وكان ُعمرها حوايل عرش سنوات أو يزيد قليالً ،فكانا يتعاركان ألن أحدهام َّ
غش يف اللعب.
فثأرك ال زال ُمشتعالً يف قلبي
عليك يا صديق ُعمري،
لهفي عليك وأن َْت
َ
تخرج من الذكرى يف لحظتي هذه؛ لهفي َ
ُ
ثأرك ،كام كشفهم
جدت لذلك سبيالً ،ول ّذيت تتعاىل كلام
مكن ،ويرجو إيالمهم كلام َو ُ
أهديتك َ
َ
يأخذ بالقلم كل ثأ ٍر ُم ٍ
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وتَعريتهم كلام استطاعت استطاعتي ذلك ،ولرمبا كان ثأر فرج هو الذي سحبني من مساحة عشقي ِ
األول الذي كان
عاملي السعيد ،وهو الكتابة يف األساطري والتاريخ الديني القديم ،إىل الرباعة يف العمل باإلسالميات عىل ُصنوفها عن
جدار ٍة واستحقاق أل ُرطب قلبي بكل جول ٍة أهزمهم فيها؛ فارتح يا صديقي يف مقامك ِ
نفسا فالذي َز َرعته قد
وط ْب ً
حققت وأنجزت.
َ
أنبت وفار ،وبشائ ُر مرص القوية الحديث ِة الحر ِة قد باتت يف مرمى البرص ،فاهدأ يا صديقى ونَم ،فقد
منهمك معي يف
ُك ّنا نجلس يف مكتبه الصغري مبدينة نرص ،وملْ يتبقى عىل موعد محارض ٍة هام ٍة له سوى ساعة وهو
ٌ
ٍ
قلق وأريده أن يقوم بإعداد نقاط ِه الرئيسية ومصادره و َمراجعه ،فقبل أن ننزل كان يتناول
حواديت جانبي ٍة بينام أنا ٌ
إسالمي وجز ٍء من تفسريٍ فقط ،وال تستغرق هذه العملية سوى دقائق ،فكان حافظ ًة مل
كتابًا يف الحديث ويليه بتاريخٍ
ٍ
أصادف مثلها حتى اآلن مصحوبة بالعقل الواعي واملعرفة املوسوعية الجديرة بفرج وحده.
ِ
صفات حبيب عمري هو ر ُّد فعله األرسع والذي مل أشهد مثيله ،سرُ عة بديه ٍة خرافي ٍة متا ًما وغري متكرر ٍة فيمن
األهم يف
ٍ
إجابات مل يقلها سوى فرج وحده حينذاك ،ومع هذا الرتكيب املُتف ّرد يجب
عرفت عىل األقل ،فيعرث يف النقاش عىل
كنت أسريُ إىل جِ واره ،كنت
أن تضيف الشخصية الكارمية الطاغية ،فيستويل عليك مبج ّرد أن يتحرك لسانه ،وعندما ُ
أركض فيخفف الوطأ لخاطري ،يتمتع بكل ماحوله ويقف أمام الشجر ويتطلع إليه وينرصف ِبكُليته إىل شأنٍ له عالقة
باألحاسيس إن كان لح ًنا جميالً أو مشهدً ا مؤث ًرا أو وج ًها صبو ًحا ،وكان فرج يتمتع بأذنٍ موسيقي ٍة عالي ِة الجود ِة وقدر ٍة
عبقري ٍة عىل تذوقِ الشعر ،وفاتني أن أقول أن فرج كان شاع ًرا رائ ًعا وبدأ مشواره بكتابة الشعر وأمتنى عىل أوالده لو
كان لديهم أشعار والدهم أن ينرشونها عىل الناس ألنها مبوته قد أصبحت مشا ًعا للوطن ،ويبقى السؤال التخييل :ترى
ما كان ميكن يكون شكل حياتنا لو مل ميت فرج عيل فودة؟
 -4وأنت فارس هذا الزمان الوحيد ،هل لديك مصادر دعم فكرية من مفكري العامل العريب ،أم تعيش صحراءك وحيدً ا؟
وإن كان هناك من يدعمك ويقف وراءك ،فمن هم ،وكيف؟
ال أنفي موقف كل املفكرين األحرار يف العامل العريب إىل جواري بالقلم القوي والساخط عىل أوضاع الحريات يف بالدنا
اب فعلوا اليشء ذاته مثل األستاذ حمد يوسف العيىس ،املحامي
يف محني املتعددة ،بل أن هناك مثقفني غري كُ ّت ٍ
الكويتي ،الذي حرض من الكويت للمرافعة إ ّبان محاكمتي عىل كتاب "رب الزمان" مع كوكب ٍة متميز ٍة من كبار املحامني
املرصيني تطو ًعا برعاية وتنظيم األستاذ عيل الشلقاين عليه الرحمة ،لك ّني الزلت وحيدً ا أرصخ يف بيداء ،لوعورة املناطق
التي تتناولها بحويث وتحتاج إىل قد ٍر من الفدائية ال ميكنني أن أطلبها من اآلخرين ،ويكفيني منهم التأييد املعنوي.
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 -5ىف بيئ ٍة متدين ٍة وبسيط ٍة مثل بلد حرضتك "الواسطى" هل يراك األهل هناك سيد القمني مزلزل عروش الجهل،
أم سيد القمني "اليل ربنا يهديه"؟
هناك املوقفان :فمنهم من تابع وقرأ وشعر بالفخر لكوننا أقارب أو بلديات ،واألكرثية التقرأ وبالتايل فموقفها معلوم
ومنهم أشقايئ وأهيل األقربني .
أنت علامين؟ أم
 -6ال نسألك عن دينك ،بل أين تضع نفسك ،يا سيدنا الكريم ،بني التصنيفات الفكرية السائدة ،هل َ
ملحد؟ أم ليربايل؟ أم تقدمي؟ أم فوضوي...إلخ؟
أنا علامين حتى النخاع وفق تعريفي للعلامنية؛ فإنّها بفتح العني تهتم بعاملنا الذي نعيش فيه وحده ،وأنّها بكرس العني
لهي املنهج العلمي يف التفكري ،لعدم إمكانية معرفة عامل الغيب حتى لو كان موجو ًدا مام يجعل وجوده وعدمه سواء.
رصحت أنك تتبع فكر املعتزلة ،هل لك ان توضح للقارئ ،ما هو فكر املعتزلة ،وملاذا تتبعه
 -7يف إحدى مقابالتكّ ،
وخصوصا االشاعرة؟
بالتحديد دون غريه؟ ما هو وجه الخالف بني املعتزلة وغريهم من فئات الدين االسالمي،
ً
أهم ما جاء به املعتزلة عىل اإلطالقٍ هو أنه إذا تعارض حكم النقل أو الدين مع حكم العقل أخذنا بحكم العقل ون ّحينا
ُّ
ُحكم النقل ،وكانت قاعد ًة متقدم ًة للغاية يف ذلك الزمان ،وهي وجه الخالف التأسييس مع بقية الفرق وبخاصة السنة
والجامعة التي تطورت إىل األشعرية.
 -8شُ هرة سيد القمني أتت باعتباره صاحب الكلمة الجريئة أمام املتشددين ،فهو متشد ٌد لعقله ووطنه  -وندلل عىل
ذلك مبقالك شديد اللهجة والذي نُرش تحت عنوان "إنها مرصنا يا كالب جهنم"  -واملتشددون اإلسالميون لدينهم
وماضيهم ،أ ّيهام أقوى وأكرث انتشا ًرا اليوم ،تشدد القمني أم تشدد بن الدن؟ وماذا عن املستقبل ،هل تراه للقمنى أم
البن الدن؟ والتنىس ،سيدنا الكريم ،أننا نتحدث عن وطن مصاب مبرض الدين والجهل والفقر م ًعا
التاريخ ال يرجع أبدً ا للوراء ،وكذلك ال ّتطور الق َيمي واألخالقي والحضاري ،لِام كان هذا كله يرتبط بالعلوم وباملنهج
ٍ
نجاحات ساحق ًة تراجعت معها التفاسري الدينية للكون نتيجة الجهل
العلمي يف التفكري ،ومبا أنّ العلم قد حقق
أي تراج ٍع ،فاآليت عىل مستوى العامل هو االنتصار النهايئ للعلم والعلامنية.
بالطبيعة ،وألنّ العلم مل يسجل ّ
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 -9العلامين يرفض قيام دول ٍة دينية ،إال أنَّ لرفضه هذا داوف ًعا كثرية ،هلاّ أخربتنا عن هذه الداوفع التي تجعلك تعارض
قيام دولة دينية؟
إنّ مراجع ًة رسيع ًة لحكم دولة الدين ،وأقصد تحديدً ا األديان اإلبراهيمية الثالث ،كفيل ٌة برفضها بل ومحاربتها وميكنكم
اضات تند عن الحرص هنا ،وتكرارها هنا يحتاج كتابًا هو
الرجوع لكتايب "انتكاسة املسلمني إىل الوثنية" وفيه اعرت ٌ
موجود أصالً.
 -10هناك أمور قام بها النبي بحسب ما وصلنا عنه من الكتب ال تعترب أخالقية يف زمننا مثل زواجه من عائشة ذات
التسع سنني ونزوله يف القرب مع امرأ ٍة لوداعها والتي فرسها بعض رجال الدين األسالمي عىل أنها رخص ٌة ملا يسمى
مطلق بالنسبة لسيد القمني؟
نسبي أم ٌ
"نكاح الوداع" وما إىل ذلك؛ األخالق :هل هي مفهو ٌم ٌّ
مفاهيم نسبي ٌة ألنها تقوم عىل مجموعة ِق ٍيم ترتبط بالبيئة واملكان والزمان ،ففي بيئ ِة وفر ٍة وثرا ٍء واستقرا ٍر
األخالق
ٌ
مجتمعي مثل مرص القدمية ،تصنع البيئة والناس والزمن جدائل أخالقية من لونٍ خاص ،فيكون العامل اآلخر نسخ ٌة طبق
األصل ملا عليه مرص ،فامليت بعد البعث يقوم بالزرع والفالحة والعمل الدؤوب كام كان يفعل يف حياته ألنه مل يتصور
حيا ًة بال عمل يوفر فيها اإلله كل املشتهيات للمؤمن وهو يف حالة كسلٍ أبدي ،وأول دفوع املرصي القديم أمام اإلله
هي إين مل أل ّوث مياه النيل ،وهو ما ال يكون له معنى يف بيئ ٍة أخرى ،وتقوم القيم كلها عىل املواطنة املرصية وترتبط
باألرض الوطن التي يتساوى فيها الجميع يف الحقوق والواجبات ولو نظريًا.
أي من الديانات
ومن ّ
ثم جاز لجيمس برستد أن يؤكد أن فجر الضمري األخالقي كان يف مرص القدمية قبل ظهور ّ
قيم أخرى
اإلبراهيمية مام صنع سال ًما مجتمع ًيا منوذج ًيا ،بينام يف بيئ ٍة شحيح ٍة تعاين الندرة والجفاف القاتل تربز ٌ
التعرف معنى املواطنة ،وذلك ألن البدوي اليرتبط ٍ
بأرض محدد ٍة ألنّ حياته تنقل بحثًا عن مصادر الحياة وغزو القبائل
األخرى لالستيالء عىل ما تحت يدها ،ويكون الرصاع ِصفريًا ،يا قاتل يا مقتول ،ومن ثُ ّم ترتاجع قيم السالم لصالح قيم
الحرب ويصبح القتل مح ّب ًذا والرتبية عىل الفروسية أم ًرا حميدً ا ،وألن للمرأة يف املواطن الخصيبة دو ٌر ال يقل أهمي ًة
ورقصا مع توس ٍع يف ألوان املودة والحيل واألزياء ،مبا ارتقى بالفنون عمو ًما
عن دور الرجل زر ًعا وفل ًحا ور ًيا ثم غنا ًء ً
حتى شغلت مناصب القضا ِء واإلمامة العظمى ،فقد قامت القيم عىل احرتام املرأة ودورها وحقوقها غري املنقوصة
عن الرجال ،بينام يف البداوة يقترص دور املرأة عىل إمتاع الرجل وإنجاب مزي ٍد من الرجال لحامية القبيلة والتي تقاس
قيمتها بعدد الذكور املقاتلني بينام يكون املطلوب التقليل م ْن عدد إناث القبيلة بدفنها ألن النساء متاح ٌة لدى القبائل
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األخرى ،حيث يتم االستيالء عليها سب ًيا ونكا ًحا وعبودي ًة وتكون نساء القبيلة معرض ًة لعار السبي لذلك ُيح ّبذ دفنها.
مقابلتك األخرية عىل قناة املحور ذكرت أن عمر بن الخطاب أرسل رسوالً إىل الصحايب األنصاري سعد بن عبادة
 -11يف
َ
يف العراق وأمره أن يسأله إنْ كان خار ًجا عىل جامعة املسلمني فلماّ أجاب باإليجاب قتله ،وبدا لنا طرح الحادثة يف
املقابلة وكأنها يف محل استحسان هل ميكن أن توضّ ح لنا موقفك من الحادثة والظروف املحيطة بها؟
تصل إليه يدي من وسائل لتسديد
حرب مع التيارات الدينية ،أستخدم فيها كاف َة ما ُ
بالقطع ،اإلجاب ُة بال ،لك ّنها ٌ
قيم
الرضبات املطلوبة للطرف األخر وليس من الرضوري أن تكون دفوعي موافق ًة لحقيق ِة منهجي وقيمي ألنهم بال ٍ
خسيس وكل افرتا ٍء وكذب.
ٍ
عىل اإلطالق ،وكانوا قد استخدموا معي كل
 -12جاء كتابك "الحزب الهاشمي وتأسيس الدولة االسالمية" تعب ًريا عن وجهة نظركم لجذور الدين اإلسالمي ،حبذا
لو رشحت للقارئ ما هي وجهة نظركم حول تأسيس اإلسالم؟
للكتاب ُبغية التفاصيل.
رجع
ِ
باختصار ،كان اإلسالم جام ًعا للعرب املتحاربني تحت راية واحدة إلقامة وحدة سياسية ،و ُي ُ
 -13ونحن بصدد الحديث عن كُتبك ،كنت قد أصدرت كتابًا تحت عنوان "رب هذا الزمان" الذي صادره االزهر ،حدثنا
عن هذا الكتاب وملاذا متت مصادرته بالذات؟ وملاذا تم استجوابك يف أمن الدولة حول ما جاء فيه؟
لقد كتبته إبّان وجودي مبستشفى القلب بالهرم الذي بقيت فيه خمسة أشهرٍ ،قبل إجراء جراح ٍة يف كليفالند ،ومل
تكن املصادر تحت يدي وكان لونًا من شُ غل الفراغ لذلك متكن األزهر من فهمه لبساطته واحتسبوه فرصتهم لحبيس،
زت الرباءة وتم نرش املحاكمة يف الطبعة التي تلت
وحوكمت أمام نيابة أمن الدولة العليا ومحكمة شامل القاهرة و ِح ُ
املحاكمة.
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 -14باالطالع عىل كتابك "قصة الخلق" نجد يف الرسد املد ّعم باملصادر التاريخية العديدة أنّ السومريون هم أول
من وجدت لهم آثا ٌر موثق ٌة يف املنطقة ،ونقرأ أيضً ا بأن السبب هو اخرتاعهم للكتابة بالطباعة املسامرية ،التي أ ّدت
بالتايل لوصول بعض اآلثار عن وجود آله ٍة لدى السومريني ،كام تشري بعض املصادر إىل تعظيم السومريني ألنفسهم
باعتبارهم أسمى الشعوب لدى اآللهة ،واألمثلة عىل التشابه بني سفر التكوين من العهد القديم والجديد والقرآن من
جهة والعقيدة السومرية من جه ٍة أخرى ال تكاد تنتهي ،مثل وجود عرش اآللهة عىل املاء يف البداية ،والتصاق السامء
واألرض ،والتصور ملسألة شكل األرض وأطرافها...إلخ؛ هل لك أن تحدثنا أكرث عن ارتباط ما يسمى باألديان الساموية
مع الحضارات السابقة؟
إنّ الديانات الكربى واإلبراهيمية إنْ هي إال امتدا ٌد يف محاولة فهم الكون من حولهم.
 -15يطرح كتابك "قصة النبي إبراهيم والتاريخ املجهول" معضل ًة تاريخية؛ وهي تحدث التوراة والقرآن عن إبراهيم
ٍ
لروايات مخالفة للتوراة ،حول نب ّوة إبراهيم ومكان إقامته ،إذ يقول القرآن بأن إبراهيم
وحياته ،واستعراض القرآن
أي مصد ٍر لهذا الحدث؛ ويثري كتابك اآلنف الذكر التساؤل الكبري عن
وطأ أرض الحجار فيام تتحفظ التوراة عىل ذكر ّ
حقيقة وجود إبراهيم فعلاً  ،يف ظل عدم وجود أيّة مصادر تاريخية محايد ًة تشري إىل وجوده بالرغم من أهميته يف
األديان االبراهيمية ،فام هو خالصة ما تعتقده حول وجود النبي إبراهيم وقومه وامللك الطاغية منروذ؟
يرجى هنا العودة إىل كتاب النبي موىس الجزء األول الطبعة األوىل ،وهو موجود عىل شبكة اإلنرتنت مجانًا ،حيث
كتاب "النبي إبراهيم" ثم عالجتها وصوبتها يف "موىس" ،لذلك مل أطبع من "إبراهيم" سوى
اكتشفت أخطا ًء وقع فيها ُ
طبعتني وتوقفت.
 -16أخربتنا عن أرائك حول تأسيس االسالم ،وال بد أنّ لك نظرتك الخاصة يف القرآن ،فهال حدثتنا عن أرائك حول القرآن
نفسه؟
سجل ها ٌّم ملرحلة زمكانية من تاريخ الحجاز.
إنّ القرآن ٌّ
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كتابات حول املناهج الدينية التي تُد ّرس للطالب يف
ٌ
 -17كعلامين يدعو لفصل الدين عن الدولة ،هل كان لك أرا ٌء أو
املدارس؟
خاطبت شيخ األزهر إلعادة النظ ِر يف مناهج التعليم ،وخاص ًة الفقه أما التعليم العام الدنيوي فال حل له سوى
ُ
لقد
استجالب بيوت الخربة العاملية بهذا الشأن.
 -18يف العام  ،2005أصدر تنظيم القاعدة يف العراق رسالة تهدي ٍد بهدر دمك ،نو ّد منك أن تحدثنا عن هذه الرسالة،
وماذا فعلت لتجنب هذا التهديد؟
مسكن ألوالدي بعيدً ا ،وعدت بعدها
متكنت من إيجاد
ُ
رش استجاب ًة لألمر القاتل ،حتى
ُ
كنت قد
ٍ
توقفت مؤق ًتا عن الن ِ
ألي مكروه لذلك كانت تلك استجابتي للتهديد
للنرش فام شغلني حيا ٌة أو ٌ
موت ،بل ما شغلني هو أطفايل أن يتع ّرضوا ّ
والتوقف املؤقت.
دعوى قضائي ًة يطالب فيها بسحب
 -19بعد حصولك عىل جائزة الدولة التقديرية ( )2009رفع الشيخ يوسف البدري
ً
الجائزة منك عىل خلفية كتابك "الحزب الهاشمي" والذي أثار االتهامات بأنك بعيدٌ عن التقديس الذي اعتاده الناس
يف رسد التاريخ االسالمي ،وقال بالحرف الواحد" :سيد القمني أخطر عىل اإلسالم من سلامن رشدي" ،فام تعليقك
عىل هذا الكالم؟
مل يعد يشغلني
 -20تزايد مؤخ ًرا عدد الشباب املستنري امللقبني يف املجتمعات العربية بامللحدين ،بداي ًة نود أنْ نعرف وجهة نظرك فيام
صح أن نطلق عليهم اسم "ظاهرة" امللحدين العرب.
لو ّ
إن هؤالء هم َمن أضاؤوا حيايت الحالكة السواد ،وملؤوا ساميئ نو ًرا.
58

سيد القمني
يف حوار مع...........

أراء املحاورين تعرب عنهم و ال تعرب عن سياسة املجلة

 -21من وجهة نظرك الخاصة ،هل ترى أن هناك سب ًبا رئيس ًيا البتعاد الشباب عن الدين وتركه؟
إن التجربة امل ُ ّر َة التي مرت مبرص تحت حكم اإلخوان ومامرساتهم الرببرية ،كانت داف ًعا ملراجعة أصول األيديولوجيا
الدينية ثم النفور منها.
 -22هل تعلم إنْ كان هناك أي ماد ٍة وضعت لضامن حق األقليات بغض النظر عن الخلفية الطائفية أو العرقيه لهم،
مبعنى أوضح ،هل هناك أي بن ٍد يضمن حامية الحرية الفكرية واملعتقد يف الدستور الجديد؟ وماذا تقرتح إزاء ذلك؟
يؤسفني بشدة أنّ املجتمع مل يصل بعد إىل نضو ٍج يؤ ّهله لقبول حرية االعتقاد ،وقد جاء الدستور عىل هوى الرأي
العام املتخلف.
 -23تنترش يف مرص مؤخ ًرا دعا ٍو قضائية ضد صدور كتب أو مقاالت أو أعامل مختلفة لك ّتاب ومفكرين وفنانني ،هل
غياب مساحات الحوار
صحي قد يُفرس ثق ًة بالقضاء ،أم أنه ُ
الكم دليل
دليل عىل ِ
تظن أن اللجوء اىل القضاء بهذا ّ
ّ
كحل أو ٍّيل عوضً ا عن أن يكون نهائ ًيا سيزيد من املسألة تعقيدً ا؟
املنظم؟ أال توافق أن اللجوء إىل القضاء ٍّ
عندما ال يضمن القانون حرية التعبري والقول السلمي بحجة مصادمته للمعتقد ،فهو ما يعني أنه ال قانون هناك.
 -24ماذا يرى سيد القمني لهؤالء املفكرين والكُ ّتاب يف املستقبل ،كيف لهم أنْ يفرضوا وجودهم يف املجتمع؟
كام فعل سيد القمني ،وعليهم أن يحاربوا بالفكرة والقلم دون تراج ٍع أو خوف.
 -25ما هي وجهة نظرك بالنسبة لترصيحات امللحدين عن أنفسهم وردود الفعل اإلقصائية والهجوم اللفظي الذي كان
عليهم كام حصل يف مقابلة إسامعيل عىل قناة املحور واللقاء مع بسام بغدادي عىل قناة مرص 25؟
السيد إسامعيل التقى املذيعة رهام السهيل وهي أشد املذيعات جهالً وتطر ًفا.
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مؤلفاتك يك يتسنى للقارئ
 -26لسيد القمني العديد من املؤلفات ذكرنا بعض منها أعاله ،حبذا لو ذكرت لنا أهم
َ
االطالع عليها.
رب الثورة أوزيريس وعقيدة الخلود يف مرص القدمية ،األسطورة والرتاث ،قصة الخلق منابع سفر التكوين ،النبي
إبراهيم والتاريخ املجهول ،الحزب الهاشمي ،حروب دولة الرسول ،النسخ يف الوحي ،شكرا بن الدن ،رب الزمان،
السؤال اآلخر ،أهل الدين والدميقراطية ،عفاريت الرتاث وتراث العفاريت ،النبي موىس وآخر أيام تل العامرنة ،سلسلة
من عرشة كتيبات بعنوان فقهاء الظالم ،انتكاسة املسلمني إىل الوثنية ،وغريها.
وكاتب وعلامين؟
كأديب
 -27ما هي أهم املحطات التي تركت أث ًرا يف حياتك
ٍ
ٍ
إنها املحطة األوىل مع رسالة الدكتور فؤاد زكريا للدكتوراة واملوسومة بعنوان "اسبينوزا" ،ثم الثانية كتاب الراحلة
الجليلة والعظيمة أبكار السقاف "نحو آفاق أوسع".
 -28هل ننتظر عملاً جديدً ا لسيد القمني يف املستقبل القريب؟
نعم ،ورمبا كان عنوانه "إلحادولوجي" ورمبا يتغري العنوان ويبقى املضمون.
 -29ذات مرة قال العظيم نجيب محفوظ" :يو ًما سينترص ال ِعلم عىل السامء ويقتلها ،ويومها سيندم ال ِعلم ألنه سيقتل
الله ليطلق كماً رهي ًبا من الغرائز الرشيرة ىف نفوس الغوغاء أصحاب الكرثة العددية ،فكأن قتل اإلله لصالح األوغاد،
السؤال :هل املستقبل لله أم لل ِعلم أم لألوغاد؟
للعلم بالقطع واليقني.
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 -30ما هي الرسالة التي تو ّد توجيهها للملحدين العرب؟
ما كان مكتو ًبا عىل خاتم يلبسه باروخ ابينوزا "حذار" .

شك ًرا لكم ضيفنا الكريم لقبولكم إجراء املقابلة وسعة صدركم يف اإلجابة عن األسئلة.

قام باملقابلة ..................
Gaia Atheo
محمد شومان
Leo Atheo
Alia'a Damascéne
Abdullah Hussein
John Silver
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Hunger mind

التعريف بالسلسلة
سلسلة قراء ٍة نقدي ٍة تحاول أن تقدم صور ًة مختلفة ًعن رسول اإلسالم عقب تسليط املجهر عىل حياته من الداخل.
تتناول بالنقد والتفنيد سرية سيدتني من سيدات بيت النبوة وه ّن صفية بنت حيي وكذلك عائشة بنت أيب بكر.
مجلدات يف ٍ
ٍ
مجلد واحد -،سلسلة سري
املصدر  :كتاب تراجم سيدات بيت النبوة – ُمجلد جامع – ويشمل خمسة
وتراجم – عام 2013
إصدار  :الهيئة املرصية العامة للكتاب.
تأليف الدكتورة  :عائشة عبدالرحمن املعروفة باسم " بنت الشاطئ"
املصادر املذكورة يف الكتاب داخليا سيتم ذكرها وتبدأ بكلمة املصدر .
كل نص مرفق معه القراءة النقدية عليه تبدأ بكلمة تذييل للتسهيل عىل القارئ.
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نبدأ بصفية بنت حيي – وفيها خمس مباحث
املبحث األول
النص
تزوجت مرتني" :تزوجت أوالً من
" ومل تكن قد جاوزت السابعة عرش َة من عمرها  ،لكنها عىل الرغم من صغر س ّنها
ْ
خلف عليها كنانة بن الربيع بن أيب الحقيق النرضي صاحب حصن
فارس قومها وشاعرهم سالم بن مشكم القرظي ث َّم َ
القموص أعز حصن يف خيرب( " )1
تذييل :
يقودنا هذا إىل أنّه من عادة العرب قدميًا أ ْن تتز َّوج الفتيات وه َّن صغريات الس ّن ،مماَّ ّ
يدل عىل أ َّن زواج مح ّمد من
ست أو تسعِ مع عائشة
الست أو التسع سنني كشبهة قو ٍل متهافت ،وإ ْن كان الر ُّد بأن الفرق شاس ٌع بني ِّ
عائشة بنت ّ
أو سبعة عرش عا ًما مع صفية!!
فالقول الفصل هنا هو املبدأ يف ح ِّد ذاته و هو أ َّن العرف السائد واملتَّبع يف تلك الحقبة هو أ ْن تتز َّوج الفتيات صغريات،
وال مجال ِ
رص مىض عليه ما يزيد عنِ األلف وأربعامئة عام  ...وإ ْن كان هذا
لقياس فهم عرصنا اآل ّين وإسقاطه عىل فهم ع ٍ
يثري عالمات ٍّ
لكل زمانٍ ومكان.
شك وريب ٍة يف حجة اإلسالم األساسية بكونه يصلح ِّ
النص
وقد اقتحم املسلمون الحصن بعد نضا ٍل عسري  ،وجي َء بكنانة ح ًيا  ،وكان عنده كن ُز بني النضري فسأله صوسلم عنه ،
شف مخبأُ
فجحد أ ْن يكون يعرف مكانَه ،فقال النبي صوسلم "أرأيت إ ْن وجدناه عندك ،أأقتلك؟" قال :نعم  ...فلماّ اكتُ َ
الكنز عنده ،دفعه صوسلم إىل "محمد بن مسلمة األنصاري البدري" فرضب عنقه بأخيه" محمود بن مسلمة" الذي
قتله اليهود يف أول املعركة عند حصا ِر حصن ناعم  ،حينام ألقوا عليه رحى فقتلته)2 ( ...
َّ
املصدر - :
 -1تاريخ الطربي  95 /3كذا يف السرية 351 /3
 -2تاريخ الطربي  ، 95/3 :السرية  ، 351/3طبقات بن سعد  ، 81/2وترجمة محمود بن مسلمة االنصاري وأخيه محمد بن مسلمة يف القسم األول من حرم امليم يف اإلصابة
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تذييل :
ش َّد ٌة ومتان ٌة ْبل ومنعة حصون اليهود وخاص ًة حصن بني النضري ،يقودنا املعنى املذكور إىل استكشاف مدى الجهد
املبذول م ْن قبل مح ّمد وأتباعه من أجل اإليقاع بهذا الحصن ،وكذا منع ُة الحصن وصمود قومه واستامتتهم يف الدفا ِع
عنه  ،مماَّ يجعل كون مح َّمد يقاتل باسم ربه أم ًرا مهرتئًا ،ألنّه وإ ْن كان كام ي َّدعي فلامذا تركه يعاين هو وأتباعه طول
م َّدة الحصار ،ملاذا ملْ يرسل ط ًريا أبابيل ،أو ري ًحا رصرص عاتية ،أو صاعق ًة من السامء !! وإ ْن كان الر ُّد بالقول عىل أنَّه يف
النهاية برش ،فهذا يقودنا إىل أ َّن محم ًدا غري من َّزه وفوقيته أم ٌر يجب التخلّص منه.
بخصوص كنز بني النضري ،يُحيلنا األمر إىل استبعاد فكرة إحدى الحسنيني (النرص أو الشهادة) التي كان محم ٌد وأتباعه
قوم بهدف
يتش َّدقون بأنَّها الهدف األسمى م ْن غزواتهم! بل إ ّن األمر ال يعدو كونه عمل ّية سط ٍو مسلَّ ٍح وإغار ٍة عىل ٍ
الكالم بأ َّن محمدا ً كان عىل دراي ٍة مسبق ٍة بأمر هذا الكنز وهذا يد�ل ّ ُل عىل
اإلستيالء عىل خرياتهم  ،ويظهر من سياق
ِ
أيضا إىل أ َّن فكر َة املوت أو الشهادة
اخرتاقه لصفوف بني النضري مماَّ يقل ُّل من قوتهم ومنعتهم ولو معنويًا  ،ويحيلنا ً
ما هي إالّ فكرة طوباوية ال أساس لها من الصحة ،بل هي الحرب والغنائم من أجلِ ال ّدنيا و ُمتاعها ...ويف هذا السياق
بعمق كونه ساوم ال َّرجل عىل حياته إ ْن هو
نتسائل عن تسامح صوسلم مع األرسى ،وفكرة املسامحة التي يرضبها
ٍ
اكتشف الكنز عنده ،أتراه كان يظ ُّن بأنَّه سيخافه كونه أسري!!! هذا ُّ
رجل كان يف عل ٍّو
يدل عىل سذاجة محمد ،فهذا ٌ
يستميت حتى آخر ٍ
نفس يف ال ِّدفاع عن نفسه ،فهو يغار عىل أرضه وماله وال يريد
البديهي أ ْن
ومنع ٍة يف قومه ومن
َ
ِّ
جاهلُ ،مغ ٌري م ْن خريات أرضه وأهله وإ ْن حدث فهذا ل ْن يت َّم سوى عىل جثته
ٌ
بدوي،
رعوي،
مهام حدث بأ ْن يتمكن
ٌ
ٌ
وهو ما حدث بالفعل .
مماَّ يجعلنا نسأل عن صالح َّية الحديث الرشيف "من مات
دون ماله فهو شهيد"  ....هل هنا يُأ َخ ُذ به كموضع اعتبار،
أ ْم أ َّن الحديث نزل يف املسلمني فقطْ؟ إ ْن كانت اإلجابة
من أتباع مح ّم ٍد بالنفي  ...فهذا يُحيلنا إىل عنرصية اإلسالم
وتكريسه يف رشيعته لفوقية متّبعيه مماَّ ي ْدحض فكر
أيضا عىل الديانة اليهودية
التساوي بني البرش ،كون ال ّرجلِ ً
التي يعرتِف مح ّم ٌد وأتباعه بها .إشكالي ُة جديد ٌة جدير ٌة
بالنظر والتحقيق من قبلِ أتباع مح ّمد سوا ٌء عىل مستوى
A.A.M
موقفهم من الديانات السامويّة السابقة التي أىت اإلسالم
لكل زمانٍ ومكانٍ
ليتمها ،أو عىل مستوى صالحية رشيعتهم ِّ
وتذويبها للفوارق بني البرش.
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طريقة تعاطي مح ّمد معه يف النهاية بعد ثبوت وجود الكنز عنده طبقًا للرواية ،أكا َن موقفه منه غري ٌة عىل الدين !!!
أ ْم أنّه كان ر ًدا عىل أنّه كذب عليه بخصوص موضع الكنز؟؟
إذهب
إن كانت األوىل فمن املفرتض أ ْن يتعاطى معه دين ًيا ويربهن عىل سم ِّو وسامحة رشيعته كام ا ّدعى بأ ْن يقول له "
ْ
فأنت من الطلقاء" أو حتى من منظور :لكم دينكم ويل ديني " ...ولكن هل هذا ما حدث؟؟
موقف ٍ
ٍ
ٌ
شائك حيث
شغوف مبتاعها ،مماَّ يجعله كرسو ٍل يف
طالب دنيا،
وإن كان بخصوص الكذب يف موضع الكنز ،فهو ُ
أنَّه من أش ِّد ال ّناس عزوفًا عنها ....هل فعل هذا ؟؟؟؟
طريقة القتل يف ح ِّد ذاتها تحيلك إىل دالئل عن التشفي والشامتة بل والسعادة مبا آل إليه ال ّرجل ....والعربة للعقول
التي تعي وتدرك ما بني السطور.
النص - :
وسيقت نساء أ ِّم القموص سبايا ،ويف مق ّدمته َّن (صف ّية) إمرأة كنانة ،وابنة ع ٍّم لها ،يقو ُد ُهام (بالل) مؤذّن الرسو ِل
ْ
صوسلم .
وم َّر بهام ٌ
احتبست يف حلقها ال تنطق.
تصيح لك َّن الصيحة
ْ
بالل عىل ساح ٍة إمتألت بالقتىل من اليهود ،فه َّم ْت صفية أ ْن َ
اب عىل رأْ ِسها  ...وجي َء بهام إىل رسول الله صوسلم .
وأ َّما ابنة ع ِّمها فأ ْع َولت صارخ ًة ،وصك َّْت وج َهها ،وحث َِّت الرت َ
صفية يف حزنها الصامت وجزعها املكبوت ،تحاول أ ْن تتامسك يف ترفّعٍ وكربياء ،وما من ٍ
أحد يعرف في َم كانت تفكِّر ،وإ ْن
بدا أنَّها تلو ُذ أمام القائد املنترص بآخر ما كان لها م ْن ع َّز ٍة يف قومها .
تكف عن عويلٍ ونواح.
واألُخرى شعثاء الشعر معف ّر ٌة بالرتاب ،ممزق ُة الثياب ،ال ّ
يشيح بوجهه عنها :
قال صوسلم وهو ُ
"أغربوا عني هذ ِه الشيطانة"
تذييل - :
استخدام التعبري سيقت يكشف لنا عن مدى انحطاط الشخصية الفاعلة ،وتدنيّ التعامل مع األسري بالعموم ،ومع املرأة
بالخصوص ،يُ َ
حيلك استخدام اللفظ إىل تخ ُّيلِ قطيعٍ من املاشية يُساق بيد راعيه ،مماَّ يُحطِّم فكرة مكانة املرأة يف اإلسالم
َكتشف أنَّها ال تُستخدم إالّ يف إطا ٍر
ويرضب شبهة تكريم اإلسالم لها يف مقتل .فلفظة السياقة حني تتعا َمل معها لغويًا ت ُ
م َن الجربّ ،
الذل ،القهر.
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املرأة كيا ٌن فاقد األهلية ليس له سوى أن يُقاد ،ال ّرجل هو الكيان املؤلَّه املُخ َّول له أ ْن يفعل ويتص َّدر َّ
كل يشء ،مماَّ
يجعلك تتأكد من فكرة الذكوريَّة يف اإلسالم والتي تتجىل بوضو ٍح يف كافة تعاليمه إالّ أ َّن تفصيل فحوى تلك الذكوريَّة
ٍ
ببحث مستقل.
يستحق أ ْن نتعاطى معه
يل ال ُّ
خصوصا إ ْن كانت
ينفك عنِ الطبيعة البرشيَّة ورغبتها يف التشفّي واالنتقام
ً
أ َّما بخصوص بالل ،ففي األمر منشأٌ داخ ٌ
طيلة حياتها مذلول ٌة مرذول ٌة ال يُتعا َم ُل معها إالّ مبنطق السخرة واإلذال ِل فام كان يفعله معه سيده أمي َة بن ٍ
واضح
خلف
ٌ
ٌ
ومعروف للجميع ،واملشهد يخربك ضمن ًيا برائحة التشفي والرغبة يف االنتصار للذات برصف النظر عن ماهية تلك الذات
وإ ْن كانت هي الفاعلة أم ال ،فكل ما يعرفه بالل ذلك العبد األسود هي أنَّها سيد ُة أبيه يف عز ٍة يف قومها ،وقد ارتبط
مفهوم السيادة عنده بالحقد ،الكره ،البغضاء ،فام لبث أن حانت الفرصة إالّ وبدأَ يف اسرتداد حسابه.
مام يجعلنا نَقف عىل جدية وصدق تغيري اإلسالم للبرش من داخلهم عىل مستوى التصالح النفيس أو عىل مستوى
التعاطي مع اآلخر امليسء يف اختزا ٍل واض ٍح بأ َّن كل ما ت َّم تغيريه كان عىل مستوى املظهر ال املخرب ،بلسان املقال ال
بلسان الحال.
إمعانًا يف اإلذالل ورغب ًة يف التشفّي ،هو أ َّن هذا العبد األسود اختار عن ٍ
قصد الطريق الذي امتألّ بجثث القتىل من أهلِ
صفية بنت ُحيي.
تذييل سيأْيت يف
ولك أ ْن تتخيل عزيزي القارئ ،كيف لصحا ٍّيب جليلٍ حا َز عىل لقب مؤذِّن الرسو ِل (لنا مع هذا اللقب ٌ
حينه) تفوح ترصفاته بالعنرصية والحقد ال َّدفني ،ما هو موقفك وأنت مربوط بحبلٍ يف يديك تُج ُّر بيد ٍ
عبد أسو ٍد يف
صاحب
صديق أو جا ٍر أو
برفيق أو
كل خطو ٍة تخطوها تجد األرض مليئ ًة
أيامك املاضية كان يرتعد منك خوفاً ،ومع ِّ
ِ
ٍ
ٍ
ٌ
مقتول ،مبتو ٌر ،أو ميت .تخ ّيلِ املشهد واترك لقريحتك العنان .ث َّم تساءل عن سامحة هذا اإلسالم،
صل ٍة أو ذي نسب،
عن حقوق األرسى فيه التي أُفردتْ لها مجلدات ،حقيقة تغيري اإلسالم ألَصحابِه وتَحويلهم من رعاة غنم إىل قادة أُمم.
النص املكتوب واستنتج بنفسك.
ضع تلك اال ّدعاءات جن ًبا إىل جنب مع ّ
كل الكلامت املسطورة عنها لتكتشف بنفسك ك ّم
أ َّما موقف صفية بنت حيي فعليك قاريئ العزيز أن تركِّز من اآلن عن ِّ
فادح املُصاب
التناقض ال َّرهيب يف املواقف ،الترصفات التي تنايف الطبيعة البرشية ،مماَّ يجعلك تقف بني أمرين كالهام ُ
ُ
النفيس يف هؤال ِء القوم ،أو كذب وعوار مراجعنا الرتاثية التي نقلت لنا أخبار مح ّمد  ،أو
وتغول املرض
 ،األول انحطا ُط
ِّ
حتى عمى أو تجاهل -ال أدري -ناقيل هذه الكتب والذين مل تثتث َري ُه ْم حفيظ ُة السياق  ،وملْ يسألوا أنفسهم عن كيفية
ٍ
لشخص هو خري خلق الله.
اتساق تلك األحداث مع بعضها ،فضالً ع ْن تصديرها ألجيا ٍل كامل ٍة عىل أنها سري ٌة عطر ٌة
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طبيعتها الراقية وكونها زوج ًة لس َّيدين م ْن سادة بني النضري ،جعلها تَتَط َّبع بِطبائع امللوك وعىل رأسهم األنف ُة واإلباء،
ٍ
ٍ
كابوس مزع ٍج لن يلبث
للحظات عىل أنها مج ّرد
لعل ه ْول املفاجأة التي قد تص ّورتها ولو
مماَّ جعلها تكتم مشاعرها ،أو َّ
حالت األقدار دون ذلك  ،وتولىّ سوقة القوم ودهامئه ُم األمر وباتوا
أن يختفي ،لكن يا للقدر التعيس والزمان الشقيْ ،
تنح وملْ تلط ْم خ َّدها أو تَشُ َّق َج ْي َبها أو حتى تذرف دمعة ،عىل ِ
عكس ابنة ع ِّمها
يتشفّون ويأخذون بثأرهم القديم .فل ْم ْ
رصف ،ودفعها َه ْول املصاب إىل أ ْن تنوح وتُ َولْ َول وهي
والتي
ْ
حالت طبيعتها البرشية من أ ْن تتَّخذ نفس النهج يف الت ُّ
مح َّق ٌة يف ذلك .
وما كان من محمد رسول الرحمة حني رأى حال ابنة ع ِّمها ،إالّ وأشاح بوجهه وظهرت عليه عالمات االستياء والغضب
صار ًخا "أبعدوا عني هذه الشَّ مطاء"  ...وهنا نتوقَّف هنيه ًة ،ما الذي جعل محمد يجزع من ترصفات ابنة ع ِّم صفية؟
ألكونها نافت ً
نصا إسالم ًيا رصي ًحا بتحريم العويل والنواح؟ أم لكونه مل يكن يرى يف األمر ما يسوؤها لهذه الدرجة مماَّ
تهويل لحقري أمر.
جعله يفهم ترصفها بأنَّه ٌ
قتل قو َمها ،استوىل عىل كنوزهم ،ساق نساءهم سبايا ،ثم أوليست
إن كانت األوىل فام ذن ُبها يف أ ْن تتعلم رشيعة رجلٍ َ
عىل الرشيعة اليهودية الغ َّراء!
جهل ٌ
جهول بأبسط طبائع البرش وهو التعبري عن استيائهم ومشاعرهم املكبوتة حيال أم ٍر جللٍ
وإ ْن كانت الثانية فهو ٌ
سيُحيلهم يف غمضة عني من أعىل عليني إىل أسفل السافلني .مماَّ يجعلنا نتساءل عن ماهية رسو ٍل للبرشية جمعاء يجهل
أبسط مبادئ الطبيعة البرشية!

http://www.youtube.com/user/fiberoty?feature=watch
https://www.facebook.com/theblackducks
https://twitter.com/eskandarany
برنامج حواري عىل اليوتيوب تدعم بعض حلقاته رشكة
 ، Googleيهدف بالدرجة األوىل إىل إجراء الحوار مع
امللحديني والالدينيني املرصيني  ،واملتحدثني منهم للغة
العربية من ُمجتمعاتنا يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،
فكرة وتنفيذ اسامعيل محمد
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يعاين الكثريون من عدم فهم موقف اإللحاد وأساسه،
واختالفه مع املفاهيم ال ّدين ّية ،حتى بني امللحدين
أنفسهم .فكث ٌري من امللحدين يلحدون لألسباب
الصحيحة ،لك ّنهم ال يستطيعون صياغة هذه
ّ
األسباب لغويًا ،أو فكريًا ،وسأحاول يف هذا املقال
الغوص يف عمق االختالف األسايس بني امللحد من
جهة واملؤمن من جه ٍة أخرى ،لتوضيح ملاذا امللحد
ال ميكنه عمل ًيا بعد الوصول إىل اإللحاد الطّبيعي أ ّن
بأي شكلٍ من األشكال .
يعود للتديّن ّ
يل تعريف ماذا أعني بامللحد الطبيعي،
وهنا ع ّ
ومباذا يختلف عن امللحد غري الطبيعي.
موقف من الوجود الّذي يعتربه طبيع ًيا
" الطبيع ّية " ٌ
كل ما فيه ميكن الوصول إىل
ماديًا وفيزيائيًا ،وأ ّن ّ
معرفته وتعريفه وقياسه وتوثيقه.
عىل خالف امللحد غري الطّبيعي ،الّذي يتّسق تعريفه
بدق ٍة مع التّعريف العام لإللحاد ،الّذي ال يتط ّرق إىل
ٍ
ٍ
موقف مح ّد ٍد
موقف معينّ ٍ من الوجود ،بل بطرح
من قضي ٍة مح ّدد ٍة ،وهي عدم االعتقاد بوجود إل ٍه
أو آله ٍة ..فقط ال غري.
أي أ ّن امللحد بتعريفه املج ّرد قد يؤمن بأمو ٍر خارق ٍة
للطبيعة ..لك ّنه ال يعتقد فقط بوجود اآللهة.
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الغراب احلكيم

وسأقوم هنا برسم صور ٍة للمعتقد اإلنساين ككل ،بشجر ٍة كبري ٍة عظيمة األغصان والفروع ،متثّل أوراقها العقائد واألخبار
الخاصة عن حقيقة
واملسلّامت ال ّدينية بتفاصيلها ،مثل تفاصيل الطّقوس والعبادة والعقائد واملسؤول ّيات واالدعاءات
ّ
الوجود ومحتوياته..
ومن الواجب القول :أ ّن امللحد هنا ليست مشكلته مع األوراق وهذه التفاصيل ال ّدقيقة.
فكل غصنٍ من هذه األغصان ميتلك أوراقه
هذه األوراق تتف ّرع عن أغصانٍ صغري ٍة متثل الطّوائف والطُّرق واملذاهبّ ،
الخاصة ،هذه األغصان تتف ّرع عن فرو ٍع سميك ٍة متثل ال ّدين ،فاإلسالم فر ٌع غلي ٌظ تتف ّرع عنه الكثري من املذاهب والطّرق،
ّ
كل األغصان املتف ّرعة عنها أ ّن تنسبها لذاتها ،مثل وجود ال ّروح ونبوة
هذه الفروع أيضاً تحتوي أوراقاً أساسي ًة تستطيع ّ
مح ّم ٍد والحساب والج ّنة وال ّنار بحسب هذا الفرع الغليظ .فرو ٌع أخرى مثل املسيح ّية تحتوي عىل أوراقها التّي تستطيع
األغصان نسبها لذاتها ،مثل املسيحيّة التّي تتّفق طوائفها يف بعض األوراق التّي عىل الفرع ،وتختلف يف األوراق األخرى
عىل األغصان التّي متثّل الطّوائف املتن ّوعة التّي تتف ّرع عن هذا الفرع الغليظ.
وال ّ
شك أ ّن هذه الشّ جرة العظيمة فيها الكثري جدا ً من هذه الفروع الغليظة ،واألغصان واألوراق املتف ّرعة عنها.
أي من هذه التّفاصيل ،وال مع كرثة وتن ّوع الفروع واألغصان
ولكن يف الحقيقة مشكلة امللحد الطّبيعي ليست مع ٍّ
واألوراق ،مشكلته ال تزال أعمق  ..وهنا نصل إىل رأس جذع الشّ جرة  ..ال ّنقطة التّي تتفرع عنها كل األديان واملعتقدات
اإلنسان ّية ،التّي متثّل األسئلة املحيرّ ة التّي أرهقت وأ ّرقت الجنس البرشي منذ أن بدأ اإلنسان يدرك أنّه سيموت.
ومنها ماذا بعد املوت؟
ما الغاية واملعنى من الوجود؟
ما الخري وما الشرّ ؟
وكيف نستطيع أ ّن نجد
مرش ًدا لنا يف حياتنا؟

A.A.M
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أسئل ٌة عميق ُة ومحري ُة بالفعل ،وعىل ال ّرغم من أ ّن امللحد يختلف
مع املؤمن يف طريقة التّعامل مع هذه األسئلة ،إال أ ّن هذه
ال ّنقطة من الشّ جرة ليست هي خالف امللحد مع املؤمن ،وعلينا
أن نغوص أعمق من هذا.
ميثل جذع الشّ جرة وبالتّدريج وجود إل ٍه أو آله ٍة متدرج ٍة من
خالق مسيط ٍر ٍ
شخيص ،يهتم
مريد
األعىل ،بافرتاض وجود إل ٍه
ٍ
ٍ
بأفعالنا وسيحاسبنا عنها إىل قاع الجذع ،حيث يكون مفهوم اإلله
ال ّربويب الّذي يع ّرف أنّه مجر َد قو ٍة ما ،س ّببت الكون ،وال تبايل بنا
وعي.
وقد تكون حتى دون إراد ٍة أو ٍ

A.A.M

عىل ال ّرغم من أ ّن امللحد يختلف كليّاً يف هذه األطروحات مع
املؤمن ،التّي قد يتفق مع املؤمن اللاّ دين ّيني اآلخرين بها من
ربوب ّيني وال أدريّني ،لكن حتّى هذه ال ّنقطة مل نصل إىل أساس
املشكلة والخالف بني امللحد واملؤمن.
معضلة وجود اإلله ليست هي ما يف ّرق املؤمن وامللحد ،لهذا علينا الغوص أعمق إىل الجذور التّي تسند كامل هذه
الشّ جرة العظيمة.
وصلنا إىل الجذور التّي متثّل األساس الّذي يختلف امللحد واملؤمن فيها ،وهي متثّل عالقة اإلنسان بالواقع واآلليات املتّبعة
كجنس وا ٍع ٍ
ٍ
مدرك أ ّن نتعامل مع الواقع دون أ ّن تكون لدينا أدواتٌ متكّننا من سرب أغواره.
إلدراكه .كيف ميكننا
مختلف عن امللحد متا ًما ،فاملؤمن يعتمد عىل العاطفة أكرث مماّ يجب يف اعتامد حقائقه التّي
املؤمن هنا لديه جذ ٌر آخ ٌر
ٌ
يرتجم بها الواقع ،حيث تلعب املخ ّيلة واملكتسبات منذ الطّفولة دو ًرا كب ًريا يف تحديد هذه الحقائق له ،بينام امللحد
ٍ
الصحيح.
الطبيعي يستخدم
أدوات مختلف ًة تعيد دور العاطفة واملخ ّيلة إىل مكانهام ّ
املؤمن عندما يُوا َجه بظاهر ٍة مجهول ٍة فإنّه قد يحاول سرب هذه الظّواهر باألدوات املعرف ّية من ٍ
تقص ومالحظ ٍة وتسجيلٍ
وتجرب ٍة ،لك ّنه يف ال ّنهاية سينسبها أو سيحتكم إىل العاطفة واملخيّلة يف تفسريها ،إذا مل يستطع تفسريها من خالل األدوات
املعرف ّية ال ّرصينة التّي تعطي ال ّنتائج.
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بينام امللحد سيكتفي باملوجودات والواقع واألدوات املعرف ّية ،ولن يلجأ لس ّد ثغرات معرفته عن طريق ملئها بالتّفسريات
الخارقة للطّبيعة .ويف حال عجز امللحد عن العثور عىل تفسريٍ ما للظّاهرة فإنّه ميتلك الشّ جاعة ليقول " :ال أعرف" ويبدأ
يف البحث مج ّددا ً من هناك .ال توجد مشكل ٌة عند امللحد بعدم املعرفة والجهل ،مشكلة امللحد تكمن يف نسب ما نجهل
عائق يحول دون
ملا هو غري
حقيقي بغية الحصول عىل تفسريٍ مؤق ٍّت ومري ٍح ،الّذي دو ًما ما يصل به األمر للتح ّول إىل ٍ
ٍّ
ٍ
إجابات إذا كنت تعتقد أنّك متلكها؟!
االستمرار بالبحث .فلامذا تبحث عن
امللحد الطّبيعي يقوم باقتالع الشّ جرة من جذورها بالكامل ،فال أوراقها املشكلة وال أغصانها وال فروعها وال جذعها يشكّل
باطل.
مبني عىل باطلٍ  ،وما بُ ِن َي عىل باطلٍ فهو ٌ
الخالف مع املعتقدات ،خالفه معها أنّها كلّهاّ ،
كل يشء فيها ٌّ
قائل :إ ّن هناك الكثري مماّ نجهله عن الوجود ،وهناك الكثري مماّ ال نستطيع تفسريه ،والجزم أ ّن هذا الوجود
قد يقول ٌ
ٌ
احتامل أن يكون بالفعل ما هو ٌ
خارق
مجحف ومسلّم ٌة مبال ٌغ بها ،وهناك
رص عىل املاديات واألمور الفيزيائ ّية أم ٌر
ٌ
مقت ٌ
للطبيعة يف هذا الكون.
ٍ
وصف أو تفسريٍ ملا هو
أي
لكن موقف امللحد الطّبيعي ليس جاز ًما بهذه الطّريقة العمياء ،بل إنّه يفتح املجال أمام ّ
موجو ٌد يف الكون ،وحتّى ما هو موجو ٌد خارجه ،لك ّنه لن يلجأ الفرتاض وجود يش ٍء دون ٍ
إثبات أو دليلٍ بحج ِة أ ّن ذلك
فقط أسهل.
امللحد الطّبيعي سيقول :أنتم ت ّدعون وجود عامل الغيب ،خارقٍ للطبيعة وأبعاد أخرى ترتع فيها كائناتٌ خارق ٌة للطبيعة
ٍ
وطاقات ال تستطيع أدواتنا املا ّديّة سرب أغوارها ،باإلضافة للكثري من اال ّدعاءات الخارقة
من أروا ٍح وج ٍّن ومالئك ٍة وآله ٍة
ديني مثل العالج بالقوى ال ّروح ّية والطّاقة الخارقة للبلّورات والحديث مع األموات والكارما
للطبيعة ذات طابعٍ غري ٍ
والح ّظ وغريها.
كل ما عليكم فعله هو إثبات وجود ما ت ّدعون بالتّجربة والربهان ،أل ّن هذا هو األساس الذي ينطلق منه امللحد ،ما ال
ّ
ميكن أ ّن نقيسه أو نكتشفه أو نستنتجه ونعرفه من آثاره يف الكون والوجود ال يختلف أب ًدا عماّ هو غري موجود ،وإىل
الشء يبقى ا ّدعاء وجوده بال قيمة.
أن يثبت وجود يّ
عملية إثبات وجود يش ٍء نعجز عن قياسه اآلن بأدواتنا الحالية املحدودة ليس أم ًرا مستحيالً ،وهو ممك ٌن بالفعل لو كان
قريب عندما ت ّم طرح فكرة وجود
ٍ
السوداء يف الكون؛ فمنذ زمنٍ
هذا يّ
الشء بالفعل موجود .وآخذ مثاالً :الطّاقة واملا ّدة ّ
أي دليلٍ عىل وجودها ،لكن افرتاضها مل يكن عبثًا أو من محض مخيلة،
املا ّدة والطّاقة املظلمة يف الكون ،مل يكن هناك ّ
فطرح وجودها كان عن طريق عزلها تجريب ًيا ،كيف؟
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كل املا ّدة والطّاقة املوجودة اآلن يف الكون وطرحها من قيمة الطّاقة املتمثّلة باالنفجار العظيم،
عندما ت ّم جمع قيمة ّ
ناقصا.
ُوجد أ ّن هناك شيئًا ً
رصا مفقو ٌدًا مل نستطع إدراكه بعد ،وهذا
وعندما نقوم بتجرب ٍة ما ويتّضح لدينا أ ّن ال ّنتائج ناقصة ،فهذا يعني أ ّن هناك عن ً
السالبة يف الكون مخربيًا
ما ميكّننا من افرتاض تسمي ٍة له والبحث عنه ،واليوم بالفعل ت ّم إثبات وجود املا ّدة والطّاقة ّ
ٍ
جزيئات سالبة.
عن طريق تصنيع
هذا االكتشاف الذي ما كان ليحدث لو أنّنا نسبنا جهلنا يف نقص البيانات إىل قوى خارق ٍة أو غيبي ٍة ،و ِق ْس عىل ذلك
السوداء التي نستطيع معرفة موقعها من أثر الثقب األسود عىل الضوء الصادر من النجوم واملجرات
اكتشاف الثقوب ّ
التي خلفه ،وليس عن طريق رؤيته بذاته ،فهو ال يصدر ضوءا ً.
لو أ ّن هناك ما هو ٌ
خارق للطّبيعة نعجز عن إدراكه بأدواتنا العلميّة الحاليّة ،فإ ّن أثر قياس ما هو موجو ٌد سيُظهر نقصه،
ومن هنا نستطيع تحديد قيمته ،وهذا ما ال يحدث يف الواقع.
ٍ
ٍ
وإثبات ،حتّى لو كان
مختلف يحتاج إىل م ّرب ٍر
كل ما هو موجو ٌد ذو طبيع ٍة فيزيائ ّي ٍة ماديّ ٍة .وافرتاض وجود يش ٍء
إىل اآلن ّ
إثبات خللٍ يف القياس ناجامً عن ٍ
نقص يف البيانات ،لذا ال أجد عجباً من استخدام األديان لفكرة ا ّدعاء املعجزة إلثبات
وجود ما هو ٌ
خارق للطبيعة ،ومن ث ّم نسب تفسريه إلل ٍه أو قوى خارق ٍة متعلق ٍة بذلك ال ّدين.
فاملعجزة يف ال ّنهاية هي التّوقف والتحطيم املؤقّت لقوانني الكون املعروفة.
فالعامل الثّابت ال يحتاج الفرتاض وجود يش ٍء ما خلفه ال ندركه.
لهذا عمدت اال ّدعاءات ال ّدينية إىل زرع فكرة أ ّن العامل الّذي نعيشه ميل ٌء بالخوارق واألمور التّي تتجاوز ثبات الكون
بشكلٍ مؤق ٍّت طب ًعا؛ ليك تجد مكانًا الفرتاض ما هو ٌ
خارق للطبيعة يقبع خلف إدراكنا.
وأرفق هنا مثاالً آخر :نحن نعيش يف أربعة أبعا ٍد ،الطّول ،العرض ،االرتفاع ،وال ّزمن ،واملزيد من األبعاد غري املدركة ،التّي
ُ
تستخدم عندما نغوص يف العامل الكمومي الغريب ج ًدا عن مدركاتنا.
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لو أ ّن هناك بع ًدا آخر مامثالً ،لكنه غري هذه األبعاد املدركة موجودا ً وحقيق ّياً ،بالفعل فإ ّن أثره سيدل عليه أن يكون
هناك عدم ات ّساق للكون مع مدركاتنا ..مثالً أن تظهر بقر ٌة ما يف وسط الشّ ارع وتختفي متا ًما يف لحظات ،فهذا سيكون
دليالً عىل أ ّن هذه البقرة تتح ّرك ضمن ٍ
بعد غري ٍ
ٍ
معروف بال ّنسبة لنا ،هذا سيكون دليالً عىل وجود هذا العامل
مدرك وغري
الغائب عن إدراكنا ،حيث كان خ ّط سريها يف ذلك العامل يتقاطع ويعرب خالل البعد الذي نعيش فيه ،عندها فقط سيكون
ٍ
مختلف عن العامل املا ّدي الفيزيايئ الّذي نعرفه .وعندها فقط سنتمكن من وضع
غياب املعطيات دليالً عىل وجود يش ٍء
اسم ما لهذه الظّاهرة ،وهذا العامل الّذي ترتع فيه البقرة العجيبة ،ونتمكن من بدء البحث فيه لغاية الوصول لفهمه
ٍ
وإدراكه ،وبالتّايل ض ّمه ملجموع فهمنا ومعارفنا عن الوجود الفيزيايئ املا ّدي.

وختا ًما أقتبس من ريتشارد دوكنز حيث قال يف إحدى املحارضات :ال يوجد ما هو ٌ
طبيعي ج ًدا،
كل يش ٍء
خارق للطبيعةّ ،
ٌّ
لك ّن بعض األشياء ال نعرفها بعد.
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إنتاج مجلة امللحدين العرب

 لهذا سنقوم بإعادة،مايستحق من النقد
يف العدد املايض قمنا بالتط ُّرق إىل القسم الثالث من املنشور باختصا ٍر فلم نوليه
ُّ
صياغة النقد عىل هذه الجزئية ألنها مهم ٌة كونها أطروح ٌة مك َّرر ٌة وكثرية اإلستخدام يف أوساط املؤمنني الذين يحاولون
ٍ برشاسة إيجاد
. بالتمسح بالعلم
منفذ لدينهم
ُّ

 من أين جاءت التعليامت؟-3

ملاذا تبدو بهذا الشكل؟ مالذي يحدد لون عينيك أو لون شعرك أو برشتك؟ ماذا عن طولك وبنيتك وشبهك لوالديك؟ َمن
ٍ طري يف أحد وجوهها وعىل نح ٍو
قاس بأظافر تحميها عىل وجهها املقابل؟
ٍّ أ َم َر أصابعك بالنمو عىل نح ٍو

 فدارون بذاته ُسحر بالطريقة التي تنتقل، كانت االجابات عىل هذه األسئلة محاط ٌة بالغموض،يف أيام تشارلز دارون
 وحتى أقل عن آل َّية التحكّم بالوراثة داخل، ولكنه مل يعلم إلاّ القليل عن قوانني الوراثة،بها الصفات من جيلٍ آلخر
 وبعد أن أمىض البيولوجيون عقو ًدا يف دراسة الوراثة عند اإلنسان والتعليامت الدقيقة التي توجد يف، بينام اليوم.الخل َّية
 من أين جاءت: اليزال نفس السؤال قامئًا،DNA  الحمض النووي الريبي منقوص األوكسجني:الجزيئة الرائعة املسماّ ة
هذه التعليامت؟

ما الذي يدعيه الكثري من العلامء؟
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املقدس؟
َّ ماذا يقول الكتاب

يقول الكتاب املق َّدس بأن تشكُّل أعضاء جسمنا
 يتطلب مجازًا-املختلفة – وحتَّى توقيت تشكُّلها
 الحظ كيف يقولها الرب.كتاب جاء من يهوه
ٍ وجود
:يف كتابه
َ «رأتني
)139:16  يوم ُص ِّورت إذ مل يكن واح ٌد منها بعد» (مزمور،كل أعضايئ كُتبت
ُّ  ويف سفرك،عيناك وأنا جنني
ماذا تكشف لنا األدلّة؟

. عن طريق سلسل ٍة من املصادفات العشوائيةDNA  إذًا لظهرت امكاني ٌة لنشوء الحمض النووي،لو كان التط ُّور صحي ًحا
.ّ دليلاً قويًا عىل أنَّه نتاج عقلٍ مدبِّ ٍر ذيكDNA  إذًا سيق ِّدم لنا الـ،وإذا كان الكتاب املق َّدس صحي ًحا
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بسطنا الرشح ،سيبقى الـ  DNAمذهلاً للقارئ ،فلنقم بجول ٍة افرتاضي ٍة داخل الخل َّية .هذه امل َّرة سنزور بخيالنا
مهام َّ
منوذج لخل َّي ٍة برشي ٍة عاديَّ ٍة مك َّرب ٍة نحو ثالث عرشة مليون م َّرة،
متحفًا مصمماً لتعليمك كيف تعمل الخل َّية ،واملتحف هو
ٌ
قدم ضخم ،يتسع لنحو سبعني ألف متف ِّرج.
لتصبح بحجم ملعب كرة ٍ
وبنى غريبة ،ومتيز بينها النواة قرب مركز الخل َّية ،وهي كر ٌة بارتفاع
تعرب بوابة املتحف لتندهش باملكان امليلء بأشكا ٍل ً
فلتشق طريقك إليها.
مبنى بعرشين طابق،
ُّ
ً
مؤلف من ُصبيغيني متطابقني،
صبغي ٌّ
ستدخلها عرب بواب ٍة يف الغشاء املحيط بها ،ولتنظر حولك ،سرتى 46
كل منها ٌ
ّ
صبغي منطق ًة مخصرّ ًة يف وسطه
كل
تختلف هذه الصبغيَّات بالطول ،ولكن أقربها إليك بطول اثنتا عرش طابقًا .ميلك ُّ
ٍّ
مؤلف من مجموع ٍة من الحزم
تقري ًبا ،لهذا يبدو كقطعتي نقانق متصلتني ،إلاّ أنهام بتخن جذع شجرة .كل جذ ٍع سرتاه ٌ
ٍ
كل ٍ
خط
خطوط عموديَّة ،ولو أمعنت النظر أكرث ،سرتى َّ
كل حزم ٍة أفق ٍّي ٍة مؤلّف ٍة من
األفقية ،لو اقرتبت منها أكرث سرتى َّ
ٍ
كتب مك َّدسة فوق بعضها البعض؟
عمودي مك َّو ٌن من
ٍّ
خطوط أفق َّي ٍة أقرص ،هل هي ٌ
ٍ
ٍ
ال ،هذه ٌ
التفافات لوشيع ٍة
منضدة يف أعمدة ،تسحب إحداها فتالحظ أن الحلقة مؤلّف ٌة من
حواف خارجيَّ ٌة
لحلقات َّ
أصغر ،هذه الوشيعة مبن َّية من التفاف حبلٍ طويلٍ ج ًدا هو أهم جز ٍء يف الصبغي ،فام هذا الحبل؟

بني ٌة جزيئي ٌة مذهلة

ملتف باحكام حول بكر ٍ
ات
لندعو أصغر مكونات الصبغي باسم "الحبل" للتبسيط ،هذا الحبل بثخانة بوصة تقري ًبا ،وهو ٌ
السقالة التي تثبتها يف مكانها .وتالحظ
ع َّدة ،وبهذا الشكل تتشكل وشائع ضمن وشائع ،وتتصل هذه الوشائع فيام يشبه ِّ
وجود الفت ٍة ترشح بأ َّن الحبل مجمو ٌع بهذه الطريقة يف حجم ضئيلٍ ج ًدا ،فلو فردت الحبل عىل طوله ،سيحيط بنصف
الكرة األرضية!*
ٍ
مهندس وراء هذه
أحد الكتب العلم َّية يصف نظام الرزم عايل الكفاءة هذا بـ "االنجاز الهنديس الفذّ" ،فهل انكار وجود
ٌ
معقول بالنسبة لك؟ وإذا احتوى هذا املتحف عىل مخازن عمالقة ملاليني املنتجات املع ّدة للبيع ،وكلها
اح
الهندسة اقرت ٌ
أي منت ٍج تحتاجه ،هل ستفرتض أ َّن ال أحد قام برتتيب هذا املخزن؟ بالطبع
كانت مرتّبة بشكلٍ يسمح لك بالوصول إىل ِّ
ال! فام بالك برتتيب أكرث تعقي ًدا مام تتخيل؟

مقياسا مختلفًا ،فهو يقول بأن عمليَّة تنضيد هذا الحبل الطويل داخل نواة الخلية هي مبثابة ِّلف ٍ
خيط رفيعٍ جدًا
* يستخدم مؤلف كتاب Molecular Biology of the Cell
ً
ٍ
أي جز ٍء من الخيط.
إىل
ة
بسهول
بالوصول
يسمح
ع
م
برتتيب
بطول  24ميلاً داخل كرة تنس ،ولكن برشط أن يتم ذلك
ِّ
ينّ
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يف املتحف الفت ٌة تدعوك لفحص قطع ٍة من هذا الحبل عن قرب ،وعندما متررها بني أصابعك ،تالحظ أنه ليس حبلاً عاديًا،
ٍ
مسافات
فهو مؤل ٌّف من رشيطني متوازيني ملتفني حول بعضهام ،ويصل بني الرشيطني قضبا ٌن صغري ٌة متوصع ٌة عىل
ملتف كالدرج الحلزوين .وهنا تدرك أنك متسكك بيديك منوذ ًجا لجزيئة ،DNA
متساوية ،فيبدو الحبل بهذا أشبه بسل ٍّم ٍّ
أحد أعظم أرسار الحياة!
بإحكام مع بكراتها وسقاالتها لتشكِّل الصبغي ،وتعرف درجات السلَّم باسم
منضدة
الجزيئة الواحدة من الـ ّ DNA
ٍ
مبسط.
"األزواج القاعدية" .ما وظيفتهم؟ وما الهدف من كل هذا التنظيم؟ هناك الفتة ترشح ذلك بشكلٍ َّ
نظا ٌم حفظ املعلومات الخارق
رس الـ  DNAيف درجات السلّم تلك ،أي القضبان التي تصل بني جانبي السلّم ،تخيَّل أ َّن السلّم
تقول الالفتة :يكمن ُّ
قضيب متصلاً بأحد جانبي السلّم ،يف هذه الحالة سنالحظ وجود أربعة
كل
انفصل طول ًيا إىل قسمني بحيث بقي جز ٌء من ِّ
ٍ
ٍ
بحروف هي A :و Tو Gو .Cوقد ُدهش العلامء باكتشافهم أن ترتيب هذه
أنوا ٍع من أجزاء القضبان ،يسميها العلامء
ٍ
ملعلومات وكأنها شيفرة خاصة.
الحروف عىل طول الرشيط ير ِّمز
لرمبا تعرف أنَّه ت َّم اخرتاع إشارات مورس يف القرن التاسع عرش ،مام ساعد الناس عىل االتصال بواسطة التلغراف ،هذه
االشارات مشف َّرة بحرفني فقط :النقطة ( ).والخط ( ،)-ومع ذلك ميكن بواسطتها كتابة عد ٍد غري محد ٍد من الكلامت أو
العبارات.
ٍ
حروف للتشفري هي:
الـ  DNAميلك أربع
 Aو Tو Gو ،Cعندما تأيت هذه الحروف
ٍ
"كلامت" نسميها
يف ترتيب معني تشكِّل
املر ِّمزات  ،Codonsتجتمع هذه الكلامت
"قصة" ندعوها املورثة ،Gene
لتؤلف َّ
وتحتوي كل مورثة يف املتوسط عىل
ٍ 27000
حرف ،وتتجمع هذه املورثات مع
الوصالت الطويلة بينها يف فصو ٍل كفصول
الكتاب ،تسمى هذه الفصول بالصبغيات
كتاب
كل
 ،Chromosomesويحتوي ُّ
ٍ
(أو جينوم  )Genomeعىل  23صبغيًا،
والجينوم هو كامل املعلومات الوراث َّية
التي يستخدمها الكائن.

A single DNA molecule, tidily packaged with its spools and scaﬀold, makes
up a chromosome. The rungs of the ladder are known as base pairs (7). What do
they do? What is all of this for? A display
sign oﬀers a simpliﬁed explanation.
THE ULTIMATE INFORMATION
STORAGE SYSTEM
The key to the DNA, the sign says,
lies in those rungs, the bars connecting the two sides of the ladder. Imagine the ladder split apart. Each side has
partial rungs sticking out. They come in
only four types. Scientists dub them A,
T, G, and C. Scientists were amazed to
5

dily arranged that you could easily ﬁnd
any item you needed, would you assume
that no one had organized the place? Of
course not! But such order would be a
simple feat by comparison.
In the museum display, a sign invites
you to take a length of this rope in your
hands for a closer look (5). As you run it
between your ﬁngers, you see that this is
no ordinary rope. It is composed of two
strands twisted around each other. The
strands are connected by tiny bars, evenly spaced. The rope looks like a ladder
that has been twisted until it resembles a
spiral staircase (6). Then it hits you: You
are holding a model of the DNA mole!cule—one of the great mysteries of life

”a “feat of engineering
How DNA Is Packed
Packing the DNA into the nucleus is
an amazing feat of engineering—like
packing 24 miles of very ﬁne thread
into a tennis ball

2
3

6
4
7
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كتاب ضخم ،فكم من املعلومات بني د َّفتيه؟
البد أنَّ الجينوم هو ٌ

يتك َّون جينوم االنسان مثلاً من حوايل ثالثة مليارات زو ٍج قاعدي (أو درجة عىل سلَّم الـ  ،)DNAولو كان موسوع ًة ما،
كتاب موسوعي ،ولو أضفنا النسخة
مقسم ٌة عىل ٍ
كتب منفصلة ،فستتألف موسوعة الجينوم من ٍ 428
وهذه املوسوعة َّ
كتاب موسوعي ،ولو أردت كتابة الجينوم البرشي كاملاً بنفسك ولوحدك ،فسيكون لديك
الثانية فسيكون لدينا إذًا ٍ 856
عملاً يستغرق  80سن ًة بدون إسرتاح ٍة أو إجازة ،فهل وجدت كتابًا يو ًما ما دون مؤلف؟
لكتاب بهذا الحجم أن يتوضع داخل  100تريليون خلية مايكروسكوبية الحجم؟ هذا ما
من الطبيعي أن تتسائل :كيف
ٍ
ٍ
بأضعاف كبرية.
يفوق قدراتنا البرشية

جزيئ ٌة قادر ٌة عىل الكتابة والقراءة

كيف ميكن قراءة ونسخ جزيئة الحمض النووي بهذه الدقة العالية؟ كام قلنا إن كان أحد طريف السلم  Aفسيكون
الطرف األخر  Tوإن كان  Gفسيكون الطرف األخر  ،Cوهكذا..

إذا عرفت تسلسل القواعد ألحد طريف السلم الجيني بإمكانك استنتاج الطرف األخر ،ولكن األمر املثري لإلهتامم الذي
دائم ومتكرر ،إذ تبدأ
إكتشفه العلامء حول هذه الجزيئة – أي جزيئة الحمض النووي – أنها قابل ٌة لنسخ نفسها بشكلٍ ٍ
كل ٍ
طرف بإكامل نفسه
عملية اإلستنتساخ بانفصال الطرف األمين عن الطرف األيرس يف هذا السلَّم الحلزوين ،ويقوم ُّ
ٍ
إنزميات مساعد ٍة ل ُينتج جزيئة ٍ
حمض نووي جديد ٍة مامثل ٍة متا ًما لصورتها قبل أن يتم فصلها ،فاإلنزميات التي
بواسطة
تساعد عىل هذه العملية تقوم بجلب إحدى القواعد املطلوبة من البيئة إىل النواة ليك تكمل أحد األطراف ،وتتكرر هذه
العملية اإلنزميية عىل طول طرف السلم املفرد حتى يتم نقل جميع القواعد النيوكيلوتيدية بكامل طولها.
بكتاب يقوم بإستنتساخ نفسه مرا ًرا وتكرا ًرا ،ويف دورة حياة اإلنسان الطبيعية يقوم
بهذا ميكن تشبيه الحمض النووي
ٍ
الحمض النووي بنسخ نفسه  10,000,000,000,000,00م َّر ٍة بدق ٍة عجيبة.

مباذا تفيدنا هذه الحقائق؟

مر ًة أخرى لنسأل أنفسنا :من أين أتت كل هذه التوجيهات؟ يقرتح اإلنجيل بأن هذا "الكتاب" أي (الحمض النووي
ٍ
مؤلف يفوق القدرات اإلنسانية ،فهل تعترب هذا اإلقرتاح بدا ٌيئ أو غري علمي؟
والكتابة التي متلؤه) أىت من
هل بإمكان اإلنسان أن يبني متحفًا كالذي وصفناه يف األعىل؟ سيواجه اإلنسان صعوب ًة كبري ًة إن حاول ذلك ،ناهيك عن
الحجم الحقيقي له ،الكثري من األمور التي تخص الجينوم البرشي وطريقة عمله غري معلوم ًة أو مفرس ًة إىل اآلن ،وما زال
العلامء يحاولون أن يحددوا مواضع جميع الجينات ووظيفتها ،ويف الحقيقة ال تشكل الجينات جميع الحمض النووي ،بل
هنالك بعض األجزاء التي أسموها فضالت الحمض النووي ( )Junk DNAولكن مؤخ ًرا قاموا بتغيري هذه الفكرة ،فهذه
أي درج ٍة يتم إستخدامها ،وحتى لو إستطاع العلامء بناء منوذ ٍج
األجزاء تبني أنها تتحكم يف كيفية إستخدام الجينات وإىل ِّ
كاملٍ للحمض النووي واألليات التي تقوم بقراءته وإستنتساخه ،فهل بإمكانهم أن يجعلوه يعمل كالنسخة األصلية منه؟
العامل املشهور ريتشارد فاينمن قال قبل موته بفرت ٍة قصرية« :ما ال أستطيع بناءه ،ال أستطيع فهمه» ،تواضعه الرصيح
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مدهش ،وجملته تنطبق بالضبط عىل جزيئة الحمض النووي ،إذ ال يقدر العلامء عىل بناء جزيئة الحمض النووي بكل
رص البعض عىل االقرتاح بأن
ما تحمله من أليات اإلستنساخ والقراءة؛ وال بإمكانهم حتى فهمها ،وعىل الرغم من ذلك ي ُّ
جزيئة الحمض النووي أتت بطريقة الصدفة العشوائ َّية غري املو َّجهة ،فهل يتوافق إقرتاحهم مع الدالئل التي قدمناها؟
بعض الرجال املتعلمني إستنتجوا العكس من هذا ،فعىل سبيل املثال ،العامل فرانسيس كريك الذي ساعد يف إكتشاف
ٍ
عمليات
الطبيعة املزدوجة الحلزونية لجزيئة الحمض النووي ،قرر أن هذه الجزئية منظم ٌة أكرث من أن تأيت مبجرد
ٍ
كائنات غري أرضي ٍة رمبا أتت إىل األرض وساعدت يف نشوء الحياة فيها.
عشوائي ٍة غري موجهة ،وإقرتح أ َّن
ومؤخ ًرا ،الفيلسوف املشهور أنتوين فلو ،والذي كان يدعو إىل اإللحاد ألكرث من  50عا ًما ،قلب رأيه يف عامه الواحد ومثانني.
فأظهر إميانًا يحمله بأن ذكا ًءا واع ًيا كان املسؤول عن خلق الحياة ،وقال بأنه كان طوال حياته يتبع الدليل إىل أين يقوده
وقد قاده الدليل إىل هنا.
حاسوب يف قلب مصنعٍ معينَّ  ،يقوم هذا
ما الذي تعتقد أنت؟ إىل أين يقود هذا الدليل؟ تخيل أنَّك وجدت غرفة
ٍ
الحاسوب بتنفيذ برمج َّي ٍ
ات رئيسي ٍة معق َّد ٍة ج ًدا ،تقوم بتوجيه العمل يف املصنع جميعه ،وأكرث من هذا ،يقوم هذا
الحاسوب بإصدار األوامر والتوجيهات إىل جميع األالت التي متلؤه ،ويقوم كذلك بنسخ نفسه وجعل نفسه ونسخه
أيضا ،إىل أين يقودك الدليل؟ هل بإمكان الحاسوب والربمج َّيات أن يقوما بتوليد نفسها
املستقبلية قابل ًة للقراءة والنسخ ً
بطريقة الصدف العشوائ َّية؟ أم أنهام تم صنعهام بواسطة كيانٍ ذيكٍّ واعٍ؟
دع الدليل يتحدث عن نفسه.

حقائق وأسئلة:

حقيقة :الحمض النووي معبَّأ يف صبغيَّات الخلية بطريق ٍة حرفية ج ًدا تسمى يف بعض األحيان بالعمل الهنديس اإلستثنايئ.
سؤال :كيف لهذا النظام والرتتيب أن ينشأ مبجرد أحداث الصدفة غري املو َّجهة؟
حقيقة :قابلية الحمض النووي عىل إستيعاب املعلومات تفوق الحواسيب املستخدمة يف يومنا هذا.
متخصص يف الحواسيب ال ميكنه صناعة هكذا جهاز ،فكيف ميكن ملاديَّة غري واعي ٍة أن تقوم بذلك لوحدها؟
سؤال :إن كان
ٌ
برشي كاملٍ واملحافظة عليه طوال الحياة.
حقيقة :يحتوي الحمض النووي عىل جميع املعلومات الالزمة لبناء ٍ
جسم ٍّ
سؤال :كيف ميكن لهكذا معلومات أن توجد دون كاتب لها؟ كيف ميكن لهذه الربمجة أن تأيت دون مربمج؟
حقيقة :ليعمل الحمض النووي ،عليه أن يتم نسخه وقراءته وتنقيته بوساطة مجموع ٍة من اآلليات الجزيئية املعقَّدة
التي تسمى اإلنزميات ،والتي يجب أن تعمل بشكل دقيق ج ًدا.
سؤال :هل حقًا تص ِّدق بأن هذا التعقيد الهائل ،وهذه الدرجة من املوثوقية يف أليات العمل بإمكانها أن تأيت من مجرد
الصدفة؟ أال ميكننا إعتبار هذا إميانًا أعمى؟
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الرد:
ٌ
ومزخرف بشتى أنواع األكاذيب
عنوان القسم الثالث" :من أين جاءت التعليامت" ،وهو عىل الرغم من كونه مزي ٌن
واملغالطات واإلدعاءات واملحاججات الفاسدة واإلغراق باملعلومات والوصوفات الرباقة ،إال أنه يعتمد عىل ثالثة محاو ٍر
أساسي ٍة يجب أخذها بعني اإلعتبار عند النظر لهذه األطروحة:
النقطة األوىل إعتبار الـ  DNAوتصويره كنو ٍع من التشفري والربمجة والتعليامت التي نعرفها نحن البرش ونقوم بتصميمها
مركب كيميا ٍّيئ يتفاعل
توصيف خاطئ ،أل َّن الـ  DNAمجرد
واستعاملها لحفظ ونقل معلومات وأوامر محددة ،وهذا
ٌ
ٍ
بذاته ويتغري وتقع فيه أخطا ٌء وأرضا ٌر مختلفة ،وحتى لو إعتربنا جدلاً بأن هذا الرشيط الكيميايئ هو كود وشيفرة
مص َّمم ٌة من ٍ
مربمج يكتب
شخص ما ،بهذا يكون دليلاً دام ًغا عىل فشل هذا الشخص وغبائه األسطوري ،حيث ال يوجد
ٌ
ٍ
صفحات مفيد ٍة للعمل ،نعم نسبة الـ  DNAالفعالة
مجل ًدا من ألف صفح ٍة من الربمجة التي تحتوي فقط عىل عرش
واملسؤولة عن ترجمة الربوتني وصفات الكائن الحي تساوي أقل من  ،%4أما الباقي فهو مجرد تكرار وأخطاء وفريوسات
وآليات ترقيع لألخطاء وأليات ترقيع ألخطاء ترقيع األخطاء ...بل هو غاي ٌة يف الفوىض وعدم النظام لهذا السبب هناك
وفشل يف األعضاء وغريها الكثري من نواقص الكائن الحي.
ٌ
اض وراثي ٌة وشيخوخ ٌة
أمر ٌ
إ َّن محاولة تصوير الـ  DNAكشيفرة
ما أو برمجية ،هدفه دفع القارئ إىل
ٍ
فاسد عن املربمج عن
طرح سؤا ٍل
طريق تعميم صف ٍة وفعلٍ
برشي عىل
ٍّ
أمو ٍر ليست مصنوعاتٌ برشيَّة! ففي
الواقع جزيء الـ  DNAليس مربم ًجا
وال مشف ًرا ،ألن التشفري والربمجة هي
ٌ
أفعال برشي ٌة باألساس ،والبرش غري
مسؤولني عن وجود هذا الجزيء الذي
سبقهم يف الوجود ،فالقول بأن جزيء
ومربمج يعني أن
الـ  DNAمشف ٌر
ٌ
البرش سبقوا جزيء الـ  DNAوهم
املسؤولون عن وجوده.

A.A.M

النقطة الثانية التي يجب أخذها بعني اإلعتبار والتي يحاول هذا املقطع من املنشور طرحه ،هو التعقيد غري القابل
لإلختزال ،أو مبا يعرف بأطروحة التصميم الذيك ،حيث يضع الكاتب القارئ أمام خيارين ال ثالث لهام:
إما أن التعقيد والوظيفية التي يوصف بها جزيء الـ  DNAأتت مصادف ًة وفجأ ًة ومن الهواء بطريقة سحرية ،أو أ َّن
وغني عن الذكر أ َّن كال اإلجابتني خطأ ،أل َّن هذا الجزيء بهذا الشكل وهذه الوظيفة ال يحتاج
هناك مصم ٌم
ٌ
ومهندس لها! ٌّ
ٍ
مهندس يستحيل إثبات وجوده.
الفرتاض وجود
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لقد نشأ جزيء الـ  DNAبالتدريج وخطو ًة فخطوة عىل م ِّر مليارات السنوات ،يف كل واحدة من هذه الخطوات يزيد
التعقيد قليلاً إىل أن وصلنا للشكل الذي لدينا اليوم .يف الواقع ،تقول أطروحات ونظريات اليوم أ َّن أوىل أشكال الحياة مل
أقل تعقي ًدا من املركبات الكيميائية قاد ٌر عىل نسخ نفسه يشبه الـ .RNA
تحتوي عىل  DNAبل عىل شكلٍ ُّ
املثري للسخرية هو أن نفس الكاتب الذي يرفض بجدية فرضية نشأة الـ  DNAاملعقد فجأة و صدفة ومن الهواء
وبطريقة سحرية ،هو نفسه الذي يدعي أن هناك صانع ذيك وخارق لهذا الـ  DNAأىت فجأة وصدفة ومن الهواء
وبطريق ٍة سحرية ،وأخ ًريا ،علينا إعتبار الهدف الرئييس لكل هذه املهاترات والطعن يف العلم واملنهج العلمي وإلقاء
األكاذيب واإلغراق ،الهدف بالنهاية هو تجريد القارئ من اإلجابة الصحيحة وجره بعي ًدا عنها قبل أن يقدموا له السم
ممزو ًجا بعالمات اإلستفهام املتمثل باملحاججة بالجهل.
إذا كنت ال تعرف وال متتلك إجابة..
دليل عىل ص َّحة افرتاضايت ،وأن اإلله الشخيص املحدد الذي أعبده أنا موجود وهو اإلله الحقيقي دونا عن غريه.
فهذا ٌ
طويل وغزي ٌر بالوصوفات والتشبيهات املصممة لتضييع القارئ يف تفاصيل براقة
النقطة الثالثة هي اإلغراق فالقسم ٌ
معنى واغراقه باإلقتباسات الفاسدة واإلدعائات الكاذبة ولكنه بالكامل يدور حول هذه النقاط الثالث.
ليس لها ً
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نكمل الطرح الرابع

 هل كل هذا التنوع يف الحياة أصله سلف مشرتك؟-4
ٍ سلف
ٍ
ٍ لقد ظن دارون أنه من املمكن تتبع تاريخ الحياة عىل األرض حتى نتمكن من الوصول إىل
،مشرتك للجميع
واحد
، ظ َّن آخرون أ َّن شجرة الحياة بدأت بخاليا أول َّي ٍة بسيطة، الحقًا.واستطاع تخيل هذا األمر ومتثيلة عىل شكل شجرة
ٍ وبعدها عىل أغصان،ظهرت منها أنوا ٌع جديد ٌة وإستمرت باإلنقسام لتك ِّون الفروع أو املجموعات النباتية والحيوانية
 فهل هذا فعلاً ما حدث؟،صغري ٍة تتفرع كل الفصائل من هذه املجموعات النبات َّية أو الحيوانية املوجودة يف يومنا هذا
ماذا يدعي العديد من العلامء؟
ٍ كاف لدعم نظري ٍة تقول بأ َّن الحياة جاءت من
ٍ ي َّدعي العديد من العلامء بأ َّن سجل املستحاثات
 وهم،سلف مشرتك
 فالبد من أنها-)DNAحاسوب واحدة ( الحمض النووي ال
 مبا أ َّن جميع الكائنات الح َّية تستخدم لغة- أيضا
ٍ
ً ي َّدعون
.جاءت من مصد ٍر واحد

ما الذي يقوله الكتاب املقدس؟

4

HAS ALL LIFE DESCENDED FROM
A COMMON ANCESTOR?
Darwin thought that all life might be traced to a common
ancestor. He imagined that the history of life on earth resembled a grand tree. Later, others believed that this “tree of
life” started as a single trunk with the ﬁrst simple cells. New
species branched from the trunk and continued to divide into
limbs, or families of plants and animals, and then into twigs,
all the species within the families of plants and animals alive
today. Is that really what happened?
What do many scientists claim? Many

give the impression that the fossil record
supports the theory of a common origin
for life. They also claim that because all
living things use similar “computer language,” or DNA, that all life must have
evolved from a common ancestor.
What does the Bible say? The Genesis
account states that plants, sea creatures,
land animals, and birds were created “according to their kinds.” (Genesis 1:12,
20-25) This description allows for variation within a “kind,” but it implies that
there are ﬁxed barriers separating the different kinds. The Bible account of creation also leads us to expect that new
types of creatures would appear in the
fossil record suddenly and fully formed.
What does the evidence reveal? Does
the evidence support the Bible’s description of events, or was Darwin correct?
BEGINNING OF THE EARTH’S HISTORY

22

What have discoveries over the past 150
years revealed?
DARWIN’S TREE CHOPPED DOWN
In recent years, scientists have been
able to compare the genetic codes of dozens of diﬀerent single-celled organisms as
well as those of plants and animals. They
assumed that such comparisons would
conﬁrm the branching “tree of life” proposed by Darwin. However, this has not
been the case.
What has the research uncovered?
In 1999 biologist Malcolm S. Gordon
wrote: “Life appears to have had many
origins. The base of the universal tree
of life appears not to have been a single
root.” Is there evidence that all the major
branches of life are connected to a single
trunk, as Darwin believed? Gordon continues: “The traditional version of the theory of common descent apparently does
TIME

1

يقول سفر التكوين إن النباتات والكائنات البحرية والربية
:قد خلقت عىل أنواعها التي نعرفها اليوم
، ونبتًا يُربز بز ًرا بحسب جنسه،«فأخرجت األرض عش ًبا
 فرأى الله أ َّن.وشج ًرا يعطي مث ًرا بزره فيه بحسب جنسه
)1:12 ذلك حسن» )سفر التكوين
ٍ
 ولتطر طيو ٌر فوق األرض،بنفوس ح َّية
لتعج املياه
َّ :«وقال الله
)1:20 » (سفر التكوين.عىل وجه َجلَد السامء
،«فخلق الله التنانني العظام وكل التفوس الح َّية املتحركة
وكل طريٍ ذي جنا ٍح
َّ ،التي ع َّجت بها املياه بحسب أجناسها
» (سفر التكوين. فرأى الله أ َّن ذلك حسن.بحسب جنسه
)1:21

)1:22 » (سفر التكوين. ولتكرث الطيور يف األرض، أمثري واكرثي وامألي املياه يف حياض البحر: ً«وباركها الله قائلا
ٍ
ٍ وحيوانات داب ًة ووحوش
 وكان.أرض بحسب أجناسها
 بهائم،نفوسا ح َّية بحسب أجناسها
ً  لتخرج األرض:«وقال الله
)1:24 » (سفر التكوين.كذلك
تدب عىل األرض بحسب
ُّ ، والبهائم بحسب أجناسها،«فصنع الله وحوش األرض بحسب أجناسها
ُّ وكل الحيوانات التي
)1:25 » (سفر التكوين. فرأى الله أ َّن ذلك حسن.أجناسها
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، ولكنه يقول بأ َّن هناك حدو ٌد فاصل ٌة وثابت ٌة بني األنواع املختلفة.إن هذا الوصف يسمح باالختالفات ضمن النوع الواحد
.وحسب ما يقوله الكتاب املقدس ميكننا أن نتوقع ظهور أنوا ٍع جديد ٍة من الكائنات تظهر فجأ ًة يف السجل املستحايث

ما الذي تكشفه لنا األدلة؟

هل األدلَّة تدعم ما يقوله الكتاب املقدس أم أ َّن دارون كان محقًا؟
 عا ًما املاضية؟150 ما الذي أثبتته لنا األدلة عىل مدى الـ
شجرة دارون تم قطعها
 وقد افرتضوا بأ َّن هذه، استطاع العلامء مقارنة األحامض النووية للكائنات الح َّية النباتية والحيوانية،يف السنوات املاضية
. ولكن األمر مل يكن كذلك،املقارنات ستؤكد التف ُّرع يف "شجرة الحياة" التي قدمها دارون
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ماذا كشفت االبحاث؟

: كتب البايلوجي مالكوم غوردون1999 يف عام
ٍ«عىل ما يبدو إن الحياة لها أكرث من أصل
 بحيث متتلك شجرة الحياة أكرث من،واحد
ٍ جذ ٍر
دليل عىل أ َّن جميع
ٌ  هل هناك.»واحد
أسايس كام قال
األنواع الرئيسية مرتبط ٌة بجذ ٍر
ٍ
 «إ َّن النسخة:دارون؟ يكمل غوردون حديثه
القدمية من نظرية السلف املشرتك ال تنطبق
،متا ًما كام يبدو عىل املاملك املعتمدة مؤخ ًرا
ومن املحتمل أنَّها ال تنطبق عىل العديد من
 ومن، شعب الكائنات الحية- إن مل يكن كلاملحتمل عىل العديد من الصفوف ضمن
**.»الشعب الحية

 ويقوم العلامء بتصنيف كل الكائنات، تشري إىل مجموع ٍة كبري ٍة من الكائنات الحية التي تشرتك بنفس املخطط العام لبنية الجسم:Phylum  ومفردها شعبةPhyla ** الشعب
: تليها املراتب التصنيفية التالية.Kingdom  املرتبة التصنيفية األوىل هي اململكة،تخصصا من سابقتها
كل مرتب ٍة منها أكرث
ُّ ،الحية عن طريق نظامٍ يستخدم سبع مراتب تصنيفية
ً
؛Kingdom, Animalia  مملكة الحيوان:  الحصان ميكن تصنيفة كالتايل، ً مثلا.Species  والنوعGenus  الجنس،Family  الفصيلة،Order  الرتبة،Class  الصف،Phylum الشعبة
؛Equus ؛ جنس الحصانEquidae  ؛ فصيلة الخيل َّياتOrder, Perissodactyla ؛ رتبة مفردات األصابعClass, Mammalia ؛ صف الثديياتPhylum, Chordata شعبة الحبليات
.Equus caballus النوع
 بل فكرتهم تقول بأن شجرة الحياة التي، مل يعارضوا نظرية التطور ومل يقولوا بأنها خاطئةRose  و العاملBapteste  و العاملNew Scientist  علينا اإلشارة إىل أ َّن مقالة مجلة#
. وهؤالء العلامء ال يزالون يعتربون التطور كأحد املفاهيم التي ترشح الحياة، ال تدعمها األدلة،اقرتحها دارون والتي تعترب محور نظريته
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وتستمر البحوث واالكتشافات يف معارضة ما قاله دارون حول السلف املشرتك ،ومثال عىل ذلك ،يف عام  2009اقتبست
أي
مقال ٌة أخرى يف مجلة  New Scientistهذا الكالم للعامل التطوري إيريك بابست « :Eric Baptesteنحن ال منتلك َّ
دليلٍ يثبت أ َّن شجرة الحياة هي حقيقة» .ونفس املقالة اقتبست للعامل التطوري مايكل روز « :Michael Roseإ َّن
أقل يش ٍء ميكننا تق ُّبله هو تغيري نظرتنا األساسية
شجرة الحياة يتم دفنها عىل مهلٍ وبهدوء ،ونحن نعلم ذلك جي ًدا ،ولكن ُّ
حول البيولوجيا».

ماذا بشأن السجل املستحايث؟

العديد من العلامء يستشهد بالسجل املستحايث لدعم نظرية األصل املشرتك للحياة ،فهم يجادلون بأ َّن السجل املستحايث
يوث ِّق العالقة بني تح ُّول األسامك إىل الربمائيات والزواحف إىل ثدييات ،فام الذي تقدمه املستحاثات من أدل ٍة يف الحقيقة؟
تدريجي للحياة ،وجد الجيولوجيون
يقول دايفيد راوب  David Raupعامل املستحاثات التطوري« :بدلاً من اكتشاف تطو ٍر
ٍّ
يف زمن دارون وجيولوجيي اليوم سجلاً مشتتًا ومتفرقًا؛ حيث تظهر يف السجل املستحايث أنوا ٌع جديد ٌة فجأ ًة مع تغيرُّ ٍ
ات
بسيط ٍة أو رمبا بدون تغيرُّ  ،وفجأة تختفي من السجل».
مدى طويلٍ من الزمن ،وهذا الدليل ال يُظهر أنَّهم
يُظهر القسم األعظم من املستحاثات يف الواقع إستقرا ًرا لألنواع عىل ً
يتطورون من نو ٍع إىل آخر عىل م ِّر العصور ،بل تظهر عظام أنوا ٍع جديد ٍة فجأةً .املثال عىل ذلك الوطاويط مع أجهزتها
أي أث ٍر واض ٍح يف األسالف السابقة لها!
السونارية وإمكانية تحديد املواقع بواسطة الصدى تظهر فجأة بدون ِّ
لقد ظهر العديد من أشكال الحياة يف فرتة قصري ٍة من الزمن ،وبسبب ظهور أنوا ٍع عديد ٍة فجأ ًة يف السجل املستحايث،
أطلق العلامء عىل هذه الفرتة بـــ "اإلنفجار الكامربي" ،فمتى كانت تلك الفرتة الكامربية؟
لنفرتض إن تقديرات الباحثني دقيقة .يف هذه الحالة ،فأن تاريخ األرض ميكن متثيله ٍ
زمني بطول ملعب كرة قدم.
بخط ٍّ
وعىل هذا املقياس ،عليك أن متيش مقدار سبع أمثان الخ ِّط حتى تصل إىل العرص الكامربي كام يسميه العلامء .وخالل
تلك الفرتة الصغرية من الزمن ظهر القسم األعظم من أشكال الحياة يف السجل املستحايث ،وكلام إستمريت بامليش يف
هذا امللعب فأن هنالك أنوع جديدة تظهر لك يف أقل من خطوة ،فكيف ظهرت فجأةً؟
جعل هذا الظهور املفاجئ ألشكال الحياة العديد من العلامء التطوريني يشككون يف نظرية دارون التقليدية ،ففي
مقابل ٍة مع العامل التطوري ستيوارت نيومان  Stuart Newmanيف العام  ،2008طرح أهم َّية البحث عن نظري ٍة تط ُّوري ٍة
تفس كل التغريات
تفس الظهور الفجا ِّيئ ألشكال الحياة املختلفة ،حيث قال« :أعتقد أن اآللية الداروينية التي رِّ
جديد ٍة رِّ
التطورية ستخرس مكانتها الرائدة لتغدو واحد ًة من ٍ
آليات ع َّد ٍة مقرتحة ،ورمبا لن تكون أه ُّمها فيام يتعلَّق بفهم التطور
الكربوي  ،Macroevolutionوهو التطورالذي سبب التغريات الكربى يف أشكال أجسام الكائنات».
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مشاكل اإلثبات:

ما هي األحافري التي ت ُظهر تح ُّول األسامك إىل برمائيات ،والزواحف إىل ثدييات؟ عند التحقق من هذه األمور نكتشف
العديد من املشاكل.

أولاً  ،يتم متثيل أحجام أجسام الكائنات يف تسلسل تطور الزواحف إىل الثدييات يف الكتب املنهجية بشكلٍ مضلِّل ،فبدلاً
من أن تكون متامثل ًة بالحجم ،تظهر بعض الحيوانات كبري ًة وبعضها اآلخر يبدو صغ ًريا.
ثان ًيا ،يتجىل ٍ
تحد آخر ،وهو عدم القدرة عىل إثبات أ َّن تلك الكائنات مرتبط ٌة مع بعضها بطريق ٍة ما ،العينات يتم توزيعها
حسب ما يق ِّدره العلامء عىل مدى ماليني السنني ،متجاهلني الفرتات املمتدة ملاليني السنني لهذه األحافري ،يقول هرني
جي  Henry Geeالخبري يف علم الحيوان« :الفرتات الزمنيَّة بني األحافري كبري ٌة ج ًدا لدرج ٍة تجعلنا غري قادرين عىل تحديد
العالقة بني السلف والكائن املنحدر منه»***.
ويعلِّق الخبري اإلحيايئ مالكوم غوردون  Malcolm Gordonعىل مستحاثات األسامك والربمائيات مبي ًنا أ َّن املتوفر منها
قليل ج ًدا« :من املحتمل أن هذه العينة ال متثل شيئًا يعود للتنوع الحيوي يف ذلك الوقت ،فال توجد طريق ٌة لنعرف ماذا
ٌ
كل تلك األنواع مرتبط ًة مع األنواع الحديثة ،أو أن هناك عالق ًة بينهام»**** .
كان موجو ٌد وقتها ،وال كون ُّ

ماذا يخربنا الفيلم؟

«فيلم للتطور
نرشت ناشونال جيوغرافيك  National Geographicمقال ًة يف عام  2007شبَّهت السجل املستحايث بـــ ٍ
فقدت منه  999صورة من أصل  1000صورة يف حجرة تقطيع الفلم» .ولنفكر قليلاً يف اآلثار املرتتبة عىل ذلك.
فلم يحتوي عىل مائة ألف إطا ٍر صوري يف األصل ،كيف ستحدد مسار سري
تخ ّيل أنَّك عرثت عىل مائة إطا ٍر صوري لِ ٍ
الفلم؟ لرمبا ستقوم بتكوين فكر ٍة ما ،ولكن ماذا لو أ َّن خمس صو ٍر فقط من أصل املائة صور ٍة التي لديك تدعم الفكرة
التي ك َّونتها ،يف حينّ الخمس والتسعون صورة الباقية تُخربك بقص ٍة أخرى؟ هل من املنطق أن تستمر باإلرصار عىل أ َّن
الفكرة التي ك َّونتها سابقًا صحيح ًة ملجرد أنًّك متلك خمس صو ٍر تدعمها فقط؟ وهل من املمكن أنَّك قمت برتتيب تلك
األطر الخمس مبا يتوافق مع نظريتك؟ أليس من املنطقي أن تسمح لهذه الخمس وتسعني إطا ًرا بالتأثري عىل نظريتك؟
علمي ميكن التحقق منه ،لكن ميكن
اض
"إ َّن أخذ تسلسلٍ من املستحاثات واالدعاء بأنها متثل خطًا تطوريًا ليس افرت ٌ
ٌّ
تصنيفه كإحدى قصص ما قبل النوم ،لرمبا كان ممت ٌع لكن ليس علم ًيا».
هرني جي

*** ال يقرتح هرني جي أ َّن النظرية خاطئة متا ًما ،فالهدف من تعليقه هو توضيح مدى محدودية املعلومات التي يقدمها السجل املستحايث.
**** يدعم مالكوم غوردن تدريس التطور.
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كيف يرتبط املخطط السابق بطريقة التطوريني يف عرض السجل املستحايث؟

لسنوات مل يقم العلامء التطوريون باإلعالن عن حقيقة أ َّن أغلب املستحاثات (الخمسة وتسعون صورة) تُظهر تغري ٍ
ٍ
ات
بسيط ٍة يف األنواع خالل الزمن ،ملاذا الصمت بخصوص هذا الدليل املهم؟ يقول الكاتب ريتشارد مورييس Richard
« :Morrisيبدو أ َّن علامء املستحاثات قد تبنوا فكر ًة التطور التدريجي لألنواع ومتسكوا بها حتى عندما ت ُظهر األدلَّة
عكس ذلك ،إنهم يحاولون تشكيل السجل املستحايث ليتالئم مع نظرية التطور».
ماذا بشأن التطوريني اآلن؟ هل سيستمرون برتتيب السجل املستحايث عىل أهوائهم ،ليس حسب ما ت ُظهر الدالئل
املستحاثية ،وإمنا بطريق ٍة تتامىش مع نظرية التطور؟

ما الذي تعتقدة أنت؟
ما هو اإلستنتاج الذي يناسب األدلَّة والحقائق التي ناقشناها يف األعىل؟
-

الحياة األوىل عىل األرض مل تكن "بسيطة".
احتامل نشوء مكونات الخلية مبحض الصدفة يبلغ أرقا ًما فلكية.
الحمض النووي أو "برنامج الحاسوب" الذي يش ِّغل الخلية ،كب ٌري ومعق ٌد بطريق ٍة كبري ٍة يتفوق فيها عىل أي
برنام ٍج أو وحدة تخزينٍ للمعلومات اخرتعها اإلنسان.
ٍ
مجموعات كربى من الكائنات 		
أثبتت األبحاث الجينية أ َّن الحياة مل تنشأ من أصلٍ واحد ،إضاف ًة إىل ظهور
فجأ ًة يف السجل املستحايث.

يخص نشأة الحياة؟
يف ضوء هذه الحقائق ،هل من
املنطقي االستنتاج بأن الحقائق تتامىش مع ما يقوله اإلنجيل فيام ُّ
ِّ
ٍ
تعارض بني ما يقوله العلم وبني ما يقوله اإلنجيل بخصوص الخلق ،هل هذا
العديد من األشخاص يؤكِّدون عىل وجود
صحيح؟ وما الذي يقوله اإلنجيل فعلاً ؟

أسئلة وحقائق

حقيقة :يعتمد التطور عىل مبدأين أساسيني:
األول ،نشوء الحياة من أصلٍ مشرتك ،والثاين ،ظهور كل أشكال الحياة املختلفة نتيجة تراكم االختالفات الصغرية ،وقد ت َّم
دحض هذين املبدأين من خالل أعامل باحثني ال يؤيدون ما يقوله اإلنجيل بخصوص الخلق.

سؤال :بنا ًءا عىل نقاش هذين املبدأين األساسيني ،هل من املمكن اعتبار نظرية داروين حقيق ًة علمي ًة؟
حقيقة :تتشارك جميع الكائنات الح َّية بنفس برنامج التشغيلل (الحمض النووي) ،وهو الذي يع ُّد مسؤولاً عن آل َّية
تركيب وعمل الخليَّة يف جسم الكائن الحي.
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ٍ
سؤال :هل من املمكن حدوث هذا التشابه نتيج ًة انحدار الكائنات الحية من أصلٍ
مشرتك واحد؟ أو من نتاج مص ِّم ٍم
واحد؟

ماذا عن تطور اإلنسان؟

مبج َّرد إلقاء نظر ٍة يف جميع الكتب املنهجية يف موضوع تطور اإلنسان ،سرتى هذه الصورة الشائعة :يف أحد الزوايا
ٍ
كائن شبيه بالقرد يقف منحن ًيا تتبعه كائنات تنتصب يف وقفتها بشكلٍ
وبرؤوس أكرب ،وتنتهي بصورة اإلنسان
تدريجي
ٍّ
ٍ
حلقات مفقود ٍة هنا أو هناك ،مام يعطي
الحديث ،تق َّدم هذه الصورة عاد ًة مع تقاري ٍر إعالم َّي ٍة مثري ٍة تعلن اكتشاف
شعو ًرا قويًا بأ َّن اإلنسان قد تطور من كائنٍ شبي ٍه بالقرد ،فهل بُنيت هذه اإلدعاءات عىل ٍ
قوي؟ بالنظر إىل ما يقوله
أساس ّ
كل العلامء الذين تم اقتباس كالمهم ال يؤمن مبا يقوله اإلنجيل
التطوريون ذاتهم حول تلك العناوين ،مع مالحظة أ َّن َّ
حول الخلق ،فكلُّهم يقبل التطور!

ماذا ُيظهر السجل املستحايث؟

حقيقة :مع بداية القرن العرشين ،كان ميكن لطاولة بلياردو ض َّم جميع املستحاثات الداعمة لتطور اإلنسان ،ومنذ ذلك
الحني ،وعدد هذه املستحاثات يزداد ،وي َّدعي التطوريون اليوم بأ َّن هذه املستحاثات متأل عربات النقل يف قطار كامل،
ظام متف ِّرق ٍة ومجموعة أسنانٍ وجامجم مكتملة ،لك َّن
عمو ًما ،إ َّن القسم األعظم من هذه املستحاثات هو عبار ٌة عن ِع ٍ
الهياكل العظمية الكاملة نادرة.
سؤال :هل ساهم هذا العدد املتزايد من املستحاثات يف استقرار وتوضيح شجرة نسب اإلنسان وتطوره من أصلٍ شبي ٍه
بال ِقرد؟
اإلجابة :ال ،بل العكس هو الصحيح.
فيام يتعلَّق بتصنيف هذه املستحاثات ،كتب العامل روبن ديريكورت  Robin Derricourtمن جامعة نيو ساوث ويلز
 New South Walesيف أسرتاليا ،يف عام « :2009لرمبا سنتفق جمي ًعا عىل عدم وجود يش ٍء لنتفق عليه».
ويف عام  ،2007نرشت املجلة العلمية  Natureمقالاً حول أحد الحلقات املزعومة يف شجرة التطور ،تقول فيه أنَّه ال
يوجد يش ٌء معلو ٌم حول كيفية اندماج اإلنسان مع تلك القرود ،وكتب غيوال غينيس  ،Gyula Gyenisوهو أحد الباحثني
يف قسم بيولوجيا اإلنسان يف جامعة هنغاريا يف عام « :2002إ َّن تصنيف ومواقع أسالف اإلنسان يف شجرة تطوره تخضع
لجد ٍل مستمر»*****.

***** مصطلح أسالف اإلنسان  Hominidsيُستخدم من ِقبل العلامء لوصف املراحل االنتقالية للكائنات أثناء تطورها إىل نوع اإلنسان العاقل.
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أيضا بأن ما يتواجد اآلن
رصح هذا الكاتب ً
و َّ
ٍ
معلومات
يف السجل املستحايث ال يقدم أيَّة
فعل َّية ودقيقة ملعرفة كيف ومتى تطور
اإلنسان من كائنٍ شبي ٍه بالقرود.

WHAT IS WRONG
WITH THIS
?PICTURE

اإلعالن عن الحلقات املفقودة

حقيقة :تنرش وسائل االعالم باستمرا ٍر أخبا ًرا
حول اكتشاف حلق ٍة مفقود ٍة جديدة ،مثلاً ،
يف عام  2009تم كشف النقاب يف مجلة
تدعى " "Rock-star Hypeعن مستحاث ٍة
أيضا يف صحفية
تدعى إيدا .نُرش هذا العنوان ً
الجارديان االنجليزية The Guardian
ٌ
اكتشاف
بالشكل التايل« :املستحاثة إيدا:
مذهل من اكتشافات الحلقات املفقودة يف
ٌ
بأيام قليل ٍة نرشت
تطور اإلنسان» .وبعدها ٍ
مجل ٌة علمي ٌة انكليزي ٌة هي مجلة New
 Scientistأن إيدا ليست من الحلقات
املفقودة يف شجرة تطور اإلنسان!
ٍ
حلقات مفقود ٍة بصور ٍة مكثَّف ٍة ،يف حني يُذكر الخرب الذي ينفيه بشكلٍ بسيط؟
سؤال :ملاذا يتم الرتويج لخ ٍرب عن اكتشاف
جواب :يقول روبن ديركوت حول هؤالء الذين قاموا بهذه االكتشافات« :عىل الباحث املرشف عىل الدراسة أن يزيد من
إثارة ما يُروى عن مت ّيز إكتشافه ،ليستطيع بهذا كسب التمويل الكايف للبحث من مصادر خارج املؤسسات األكادميية،
من خالل اإلعالم املطبوع واإللكرتوين الذي يبحث دامئًا عن ٍ
قصص ودراما مثرية».
˛ Such pictures as this are based on the
biases and assumptions of researchers
and artists, not on facts.51

˛ The majority of such drawings are
based on partial skulls and isolated teeth.
Complete skulls, let alone complete
skeletons, are rare.

˛ There is no consensus among researchers
as to how the fossils of the various creatures
should be classiﬁed.

˛ Artists cannot reliably reconstruct the facial
features, skin tone, and hair of these extinct
creatures.

˛ Each creature is placed in its position leading to
modern man largely because of the size of its brain
case. This is done despite evidence that brain size
is not a reliable indicator of intelligence.

29

?4 HAS ALL LIFE DESCENDED FROM A COMMON ANCESTOR

رسوم ومناذج "االنسان القرد" يف الكتب الدراسية

حقيقة :إ َّن أشكال أسالف اإلنسان – كام يسمونها -التي نراها يف الكتب الدراسية واملتاحف ،تُظهر األسالف األقدم
بشكلٍ
قريب من القرود ،واالسالف األحدث تبديها بشكلٍ أقرب إىل اإلنسان ،من ناحية سامت الوجه وكم َّية الشعر
ٍ
ولون البرشة.

سؤال :هل ميكن للعلامء إعادة بناء جسم هذه البقايا وهم واثقون من الناتج؟
جواب :ال ،ففي عام  ،2003كتب الخبري يف مجال الطب الرشعي كارل ستيفان  ،Carl Stephanوالذي يعمل يف قسم
العلوم الترشيحية ،يف جامعة أدياليد  Adelaideيف اسرتاليا« :إ َّن وجوه األسالف القدمية لإلنسان ال ميكن إعادة تشكيلها
أيضا أ َّن هذه املحاوالت التي تعتمد عىل أشكال القرود الحديثة« :هي محاوالتٌ متحيز ٌة
والتحقق منها بدقَّة» ،ويقول ً
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ألي جز ٍء من وجوه األسالف القدمية
باتجاه معني وغري دقيق ٍة ،وال ميكن االعتامد عليها» ،واستنتج أنَّ« :أيَّة إعادة بنا ٍء ِّ
هو عملي ٌة مضللة».

حساب الذكاء من خالل حجم الدماغ

حقيقة :إ َّن أحد الطرق الرئيسة التي يقيس بها علامء التط ُّور درجة قرب السلف أو ابتعادة عن األنسان ،هو حجم
الدماغ املفرتض ألسالفه.

دليل عىل مقدار الذكاء؟
سؤال :هل حجم الدماغ ٌ
جواب :ال ،فقد اعرتف أحد املجاميع البحثية التي تعمل عىل تخمني مدى قرب األسالف لألنسان بأ َّن القيام بذلك
يشبه «الوقوف عىل ٍ
أرض مهت َّزة» ،ملاذا؟ بالنظر إىل هذه الجملة التي قيلت يف عام  2008يف التج ُّمع العلمي األكادميي
أي تر ٍ
ابط بني حجم الدماغ وازدياد الذكاء بني اإلنسان واألنواع الحيوانية األخرى،
األمرييك« :لقد فشل العلامء يف ايجاد ِّ
ومل يتمكنوا من ايجاد عالق ٍة بني الذكاء وحجم -أو وجود -بعض املناطق يف الدماغ ،باستثناء منطقة بروكا التي تتحكم
يف الكالم».
ما الذي تعتقده اآلن؟ ملاذا يقوم العلامء برتتيب األسالف بنا ًء عىل حجم الدماغ يف حني أنَّهم غري واثقني من عالقة الذكاء
أي املستحاثات
بحجم الدماغ؟ هل يقومون بتفسري األدلَّة مبا يتوافق مع النظرية؟ وملاذا يتجادل الباحثون دامئًا حول َّ
يجب وضعها يف شجرة العائلة اإلنسانية؟ هل من املمكن أ َّن املستحاثات التي يدرسونها هي خاص ٌة فقط بالقرود
القدمية؟
ٍ
كإثبات عىل أ َّن اإلنسان الشبيه بالقرد كان موجو ًدا؟
وماذا بشأن الكائنات الشبيهة بالبرش كالنيادرتال؟ والتي تستخدم
الباحثون بدؤوا بتغيري وجهة نظرهم حول طبيعة هؤالء ،ففي العام  2009كتب ميلفورد وولبوف Milford Wolpoff
يف مجلة « :American Journal of Physical Anthropologyقد يكون النيادرتال سالل ًة من البرش بالفعل!».
يالحظ املراقبون الحياديُّون تأثري الغرور واملال والحاجة لجذب األنظار عىل طريقة تقديم األدلَّة الخاصة بتطور اإلنسان،
فهل أنت مستع ٌد لتضع ثقتك بهذا النوع من األدلَّة؟

ما مشكلة هذه الصور؟
-

-

والرسامني ،وليس عىل حقائق ،فالقسم 		
تعتمد هذه الصور والرسومات عىل افرتاضات وخياالت الباحثني َّ
مبني عىل أجزا ٍء غري كامل ٍة من العظام والجامجم ،وأسنانٍ متف ِّرقة ،أما الجامجم والهياكل 		
األعظم منها ٌّ
العظمية الكاملة فهي نادرة.
أي اجام ٍع بني الباحثني عىل طريقة ترتيب الكائنات فيام يخص موضوع تطور اإلنسان.
اليوجد ُّ
الميكن للفنانني إعادة بناء الهياكل والجامجم القدمية ولون البرشة والشعر.
كل كائنٍ منها يقرتب من اإلنسان بزيادة حجم دماغة ،عىل الرغم من عدم وجود تر ٍ
		
ابط بني حجم
ُّ
الدماغ والذكاء.
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الرد:

ٍ
يف القسم الرابع يقوم الكت ِّيب مبواجهة العلم والتطور ،ويبدأ برسد وجهة النظر التطورية بشكلٍ
بسيط وواض ٍح وصحي ٍح
نو ًعا ما ،مام يدفع القارئ الذي يعرف نوايا هذه املنشورات الربوباغاندية إىل الحرية ،ولكن ال تلبث هذه الحرية أن تتبخر
ٍ
ميت ملوضوع التطور
عندما يلقي كاتب هذه املقالة بكيس قاممة أمام القارئ متمثلاً
باقتباس من الكتاب املقدس ال ُّ
أي قيم ٍة أو وزن.
بأيِّة صل ٍة  ،وكأ َّن لرأي النصوص الغابرة من العرص الربونزي ُّ
قد نستطيع من باب الكياسة والصرب تجاهل هذا األمر وتخطي الفقرة وكأنها مل تكن ،ولكننا ال نلبث أن نصطدم بكذب ٍة
صلعاء ف َّج ٍة ،ت َّدعي بأ َّن العلم أثبت أ َّن األجناس الح َّية ال رابط بينها ،وأن األبحاث الوراثية الحديثة تثبت عدم ارتباطها
بعضا من كالم أكرث من
بصلة قرابة ،وأ َّن املحتوى الورايث غري متشاب ٍه ،مستخد ًما ف َّن اإلصطياد باملاء العكر حيث يجتزئ ً
تطوري ،ويق ِّدمه خارج السياق ،إليهام القارئ بأ َّن التطور خاطئ ،بينام كل ما قالوه ينضوي تحت جناح
بيولوجي
عا ٍمل
ٍّ
ٍّ
نظرية التطور وينخرط يف تفاصيلها ويؤيدها ويُبنى عليها.

A.A.M

فمثلاً العامل نيومان يتحدث عن دور االصطفاء الطبيعي يف التطور ويقرتح وجود ٍ
آليات أكرث أهم َّية منه ،وهذا ال ميس
حقيقة التطور باي نقد ،وامنا يرتب العوامل التي تلعب دورا يف حدوث التطور وفق أهميتها.
أما العامل مالكوم غوردون ،فقد قال بأن أصل الحياة قد يكون أكرث تعقي ًدا بحيث يكون للحياة أكرث من أصلٍ ٍ
واحد ،وهذا
دقيق لتجاهله أن كل الحياة عىل كوكب األرض لها لبنات بنا ٍء واحدة ،إال أنَّه ال ينفي
الطرح عىل الرغم من أنَّه غري ٍ
التطور وال الشجرة التطورية بل يُضيف عليها.
أما الباحث بابتيست ،فكان قوله بأ َّن وصف الحياة كشجر ٍة ليس دقيقًا ،أل َّن الحياة قد تكون أشبه بشبك ٍة منها إىل شجرة،
ألن التطور ال يسري باتجا ٍه واحد.
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ٍ
مخطط لشجرة الحياة وضعه دارون قبل أكرت
أما األسم الثالث وهو مايكل روز ،فقد اقتُبس كالمه الذي ق ََصد به أ َّول
من مائ ٍة وخمسني سنة وفق املعارف املتواضعة التي توافرت لديه آنذاك ،وهي بالطبع تختلف جذريًا عماَّ نعرفه اليوم
كل حال ،فإ َّن هذا ال يتعلق مببدأ التطور باالنتخاب الطبيعي الذي قدمه
بعد تزايد األبحاث وتراكم االكتشافات ،وعىل ِّ
دارون والذي يعد روح نظرية التطور ،فضالً عن مساسه بنظريَّة التطور ذاتها .ومع ذلك نرى الكت ِّيب يق ِّدمه عىل أنه
نق ٌد لنظرية التطور!
مع العلم أن كل هؤالء العلامء الذين إستشهد بهم
مختصون يف مجالهم!
الكت ِّيب هم علامء بيولوجيا تطورية
ُّ
يعني لو كانوا يعتقدون بخطأ النظرية ،كيف يعملون
ويعتمدون عليها !
يل
ال يَخفى عىل القارئ أ َّن شجرة دارون هي مفهو ٌم تخ ُّي ٌّ
لوصف التنوع والتفرع يف األجناس وليست شجرة حقيقية،
وعليه ،حتى لو تم تعديل طريقة وصف التنوع والتفرع
والجذور فهذا ال يعني أب ًدا بأ َّن نظرية التطور سقطت بل
يعني أن فهمنا لحقيقة التطور يتعمق وينضج مع إزدياد
علومنا ومعارفنا.
وينتقل الكاتب من إستخدام تص ُّيد اإلقتباسات واملحاججة -الفاسدة -بالسلطة والكذب األصلع إىل ٍ
مزيد من الكذب
أكاذيب مر ُّدها جهله للحقائق الجيولوجي ًة ،مثل
فكل ما يقدمه هو باقة
عندما يبدأ بالكالم عن السجل املستحايثُّ ،
ٍ
برتسيب ٍ
جديد مام
الحت والتعرية متبو ًعا
عدم التطابق الجيولوجي بأنواعه ،حيث يحدث ٌ
ٍ
توقف يف الرتسيب ونشا ٌط يف ِّ
ٍ
مستحاثات بشكلٍ مفاجئٍ يف طبقات األرض ،وهذه األمور معروف ٌة جيولوجيًا ومن السهل التأكد من
يُنتج وهم ظهور
حدوثها يف بقع ٍة ما.
كام يتجاهل أ َّن تطور الوطواط بات محسو ًما اليوم ،فتطور صفة الطريان سبقت تط ُّور صفة اإلستشعار بصدى الصوت،
وهذا ال ينقد نظرية التطور بل يؤكدها.
وأخ ًريا كام يدور املاء اآلسن قبل أن تبتلعه البلاّ عة ،يصل صاحبنا إىل اإلنفجار الكامربي مدع ًيا بأ َّن األجناس الح َّية ظهرت
فجأة.
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أعتقد أن كاتب هذا الكتيب يجهل أ َّن مصطلح اإلنفجار الكامربي يصف فرت ًة زمني ًة وصفها الكاتب بأنها فرت ًة قصري ًة من
الزمن ،يف حني انها تقدر مباليني السنني ،وتصل يف أعىل تقدي ٍر لها إىل مثانني مليون سنة ،وهي فرتة العرص الكامربي الذي
ٍ
مستحاثات
أصبح إستخدامه يف محاولة التشكيك بالتطور أم ًرا قد ًميا بقدم مستحاثاته ،حيث كنا يف املايض ال منتلك أيَّة
مفاجئ لتن ُّوع أشكال الحياة ،وسبب ذلك هو افتقار كائنات
من فرتة ما قبل الكامربي ،فكان يُؤخذ هذا عىل أنه ظهو ٌر
ٌ
أي منها بأجسامها الرخوة ،أما اليوم،
أي جز ٍء ٍ
صلب يساعد عىل حفظ مستحاث ٍة لها ،فندر وجود ٍّ
ماقبل الكامربي إىل ِّ
ٍ
النطباعات ح َّي ٍة تصف أشكال الحياة املتنوعة قبل الكامربي ،وتُظهر أنه مل يكن هناك
فلدينا مستحاثاتٌ متنوع ٌة ونادر ٌة
ألي شيئ.
أي ظهو ٍر مفاجئٍ َّ
ثم يهرع الكاتب إىل رسد وتعداد املشاكل التي تعاين منها إثباتات التطور بحسب ما يعتقد ،وهي عىل الشكل التايل:
بأحجام مختلف ٍة لنفس الكائن الحي املنقرض ،وكأ َّن الكائنات الحية ممنوع ٌة من
 -1يتم العثور عىل املستحاثات
ٍ
رصح به بحسب مقاييس لجنة املواصفات القياسية املستحاث َّية!
أن متوت إال لو وصلت للحجم امل َّ
مستحاثات بيني ٍة بينهام تثبت وجود ر ٍ
ٍ
ابط 		
 -2وجود فرت ٍة زمني ٍة كبري ٍة بني املستحاثة واألخرى بدون وجود
تدريجي بني النوعني ،وكأن األحافري هي بالفعل نو ٌع من األرشيف املنظم الذي يوث ِّق كل فر ٍد ميوت ويضعه
ٍّ
يف ٍ
ملف ويرسله للقبو لألرشفة!
ٍ
لكائنات ح ّي ٍة عاشت منذ مئات املاليني من السنني الغابرة ،من
أساسا ،نحن نتكلم عن آثا ٍر
ليس متوق ٌع وجود ِّ
أي أحافري ً
حسن حظِّنا أننا وجدنا أي أثر مل يتحلل!
بعدها يقوم الكاتب باإلقتباس من مقا ٍل نُرش يف مجلة ناشيونال جيوغرافيك عام  2007عن التطور مش ِّبها خط سريه
كفيلم سينام ٍّيئ يفتقد ألغلب اإلطارات ،فمن بني كل  1000إطار يوجد  999إطا ٍر مفقود ،ثم يقوم بحرش فكر ٍة جديد ٍة
ٍ
ٍ
ٍ
مختلف للفلم
أحداث
فاسد ٍة مفادها أ َّن أغلب هذه الصور املفقودة يف الواقع ليست مفقودة ،بل تدل عىل خ ِّط سري
غري الخط الذي تدل عليه اإلطارات املوجودة!
وهذه محاولة تضليلٍ تعتمد عىل ج ِّر القارئ إىل الغوص يف تشبي ٍه ما ،ثم تغيري عنارص التشبيه لتضييع القارئ وأخذه
بعي ًدا عن الفكرة ،إىل يش ٍء آخر متا ًما مفس ًدا بذالك الهدف من التشبيه.
ويلف ويدور ويدلِّس مع املستحاثات ودالالتها بهدف إثبات
يل أن أتوقف قليلاً وأطلب من هذا الذي يغوص
ُّ
هنا ع َّ
أي إدعا ٍء موجو ٍد يف األنجيل الذي يدَّ عي
أي مستحاثة ،مستحاثة واحد ٌة فقط تثبت َّ
فساد نظرية التطور إىل تقديم َّ
بأنَّه صحيح.
إذا كنت ستعتمد عىل العلم عليك أن تعتمد عليه فحسب ،ال أن تحاول إستخدام أجزا ًءا منه و ُّيل عنق معانيها للطعن
يف نظري ٍة مثبت ٍة بهدف الرتويج لخراف ٍة قدمية.
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ٍ
ثم يسهب الكاتب يف رسد إفرت ٍ
واستنتاجات غري صادق ٍة عىل أنها "حقائق" ،وهي نفس اإلفرتاضات التي بدأ بها
اضات
ويحاول تربيرها ،وهي أ َّن السجل املستحايث بدأ فجأ ًة وأنَّه ال يدعم التطور والتعقيد غري القابل لإلختزال يف الحمض
النووي  ،DNAوفكرة أ َّن الحياة املعقَّدة ظهرت فجأ ًة وغريها الكثري من األكاذيب املضللة ،كلها تحت مسمى "حقائق"!
أي مؤلف.
بوقاح ٍة علمي ٍة وأدبي ٍة مهول ٍة يندر أن يتحىل بها ُّ
ومن ثم يقوم الكاتب برسد نفس نوعية األكاذيب واإلقتباسات املأخوذة من خارج سياقها ،واإلحتجاج بالسلطة يف
موضوع تطور اإلنسان منك ًرا كل املستحاثات واألبحاث املوجودة والتي تثبت التطور ،مدع ًيا بأنَّها تتعارض معه،
ٍ
أي ٍ
شخص قاد ٍر عىل قراءة صفح ٍة من
ولن أغوص بها كث ًريا ألنها مك َّرر ٌة وعبار ٌة عن مجموعة
إدعائات كاذب ٍة يستطيع ُّ
ويكيبيديا اكتشاف أنها ال تعتمد عىل يشء صحيح.
من هنا يبدأ الكت ِّيب بطرح فكر ٍة جديد ٍة عند الحديث عن الحلقات املفقودة واكتشافها واإلعالن عنها ،فهو ال يستطيع
إنكارها ألنه تم اإلعالن عنها بالفعل ،فيقوم مبحاولة الطعن بها ،طب ًعا عن طريق مالذ الفاشلني األخري ،وهو نظريَّة
املؤامرة ،حيث يتذمر يف هذه الفقرة من اإلهتامم اإلعالين ويشكِّك يف نواياه عندما يويل إهتام ًما الكتشاف مستحاث ٍة
ٍ
وإثبات للقدرات التنبؤية لنظرية التطور ،حيث أنها تنبأت بوجود هذه الحلقات
لحلق ٍة وسيط ٍة مفقودة ،يف إنتصا ٍر
املفقودة قبل إكتشافها ،ويقارن هذا اإلهتامم اإلعالمي بتجاهل اإلعالم الكتشافات املستحاثات التي تدحض نظرية
ٍ
إكتشافات
التطور ،وهي طب ًعا مستحاثاتٌ من محض خيال الكاتب وال وجود لها ،وهنا يستنتج أ َّن التعتيم اإلعالمي عىل
مل تحدث باألصل هو مؤامر ٌة عىل االنجيل إلثبات نظرية التطور!
ثم يبدأ بانتقاد قيام املتاحف والكتب الدراسية بتصوير لون برشة وتوضع الشعر عىل التامثيل والصور التوضيحية
ٍ
أبحاث وأدل ٍة متعلق ٍة
ألسالف اإلنسان والتي ال ميكن بحسب رأيه أن نفرتضها متجاهلاً أن هذه الوصوفات مبني ٌة عىل
بالبيئة التي متنح هذه الصفات!
أخ ًريا ،يقوم بطرح محاججة رجل القش يف إنكاره
لعالقة حجم الدماغ مبستوى الذكاء ومدع ًيا أ َّن
العلامء مجمعون عىل أنه ال عالقة بني اإلثنني،
متناس ًيا أن حجم الدماغ مبفرده ليس هو الحكم
عىل مستوى الذكاء أصلاً  ،فدماغ الحوت أكرب من
دماغ اإلنسان بكثري ،ولك َّن مقدار الذكاء يعتمد
عىل نسبة كتلة الدماغ إىل كتلة الجسم وليس
مجرد مقارن ٍة ألحجام األدمغة.

A.A.M
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نكمل مع الفقرة الخامسة و األخرية
 هل من العقالن ّية اإلميان بالكتاب املُق ّدس؟-5
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إ ّن لدى العديد من ال ّناس عالق ًة مشابه ًة لهذه التجرب ِة
 بل أ ّن قلَّ ًة قليل ًة من املُثقّفني،فيام يتعل ُّق بالكتاب املُق ّدس
 فهل بإمكانك أ ْن،ألقوا نظر ًة فاحص ًة عىل الكتاب املُق ّدس
السبب يكم ُن غال ًبا يف أ ّن ذلك الكتاب
ّ تفهم السبب؟ إن
علمي أو غري
ُ ُيُق ّدم أو ي
ٍّ قتبس بطريق ٍة تجعله يبدو غ َري
ٍ
 فهل من،مغالطات باملُطلق
 أو ُمج ّرد كتاب،منطقي
ٍ
املمكن أن تكون قد أسأت فهم الكتاب املُق ّدس؟

on, se Witnesses.
e informati
1 For morblished by Jehovah’s
Created? pu

30

IN OF LIFE
THE ORIG

َ
ُدهشك معرف ُة أن
 أملْ ت،يف سياق قراءة هذا الكت ّيب
دقيق علم ًيا؟
ٌ ما يقوله الكتاب املُق ّدس كال ٌم

ُ ال بأس! فهذا
حال كثريٍ من ال ّناس؛ فهم مندهشون بنفس ال َق ْدر مبعرف ِة أ ّن الكتاب املُق ّدس ال يقول كث ًريا من األمور التي
ت ّدعي العديد من األديان األخرى أنّه يقولها؛ إذ ِمن األمثلة عىل ذلك قول البعض بأ ّن الكتاب املُق ّدس يخربنا بأن الله
ِ خلق الكون وجميع أشكال الحياة يف غضون ستة أيام
 ال يُوج ُد يش ٌء يف الكتاب، ولكن يف الواقع، ساع ًة لكلٍ منها24 ذات
ِ املُق ّدس يتعارض مع تقدير
ِ
.بخصوص ُع ْم ِر الكون أو األرض
ات ال ُعلامء املُختلفة
ُ  وهو ما،لق الل ِه للحياة عىل هذا الكوكب
يرتك
ْ  فإ ّن الكتاب املُق ّدس يض ُع تخطيطًا وجي ًزا عن كيفي ِة َخ،وعالو ًة عىل ذلك
خلق كل الحياة وص ّمم الكائنات الحية
َ مجاالً واس ًعا للبحث العلمي وإيجاد ال ّنظريات؛ إذ يقول الكتاب املُق ّدس بأن الله
)؛1:24  (سفر التكوين.»نفوسا حي ًة بحسب أجناسها
ُ  لتَخر ِج: «وقال الله: فقد جاء يف سفر التكوين،وفقا ألجناسها
ً األرض
ٍ إذ قد تكون هذه الترصيحات عىل
ّ وكام يُبين،ليس مع أي حقيق ٍة علمي ٍة ُمثب ٍة
َ  ولكن،خالف مع بعض ال ّنظريات العلمية
.بقي ال ّدهر
العلوم بأن ال ّنظريات تأيت وتذهب؛ ولكن
تاري ُخ
ِ
َ
ّ الحقائق باقي ٌة ما
 فإ ّن الكثري من ال ّناس يرت ّددون بالتحقيق يف الكتاب املُق َّدس ألنهم ُمصابون بخيب ِة أملٍ ِم ْن الدين؛،وعىل ال ّرغم ِمن ذلك
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 ولكن هل ِم ْن العدل أن نحكم عىل الكتاب، والحروب، والفساد،فهم ينظرون لألديان املُنظّمة األخرى ويرون ال ّنفاق
املتعصبون العديد من العلامء اإلنسانيني الصادقني من
املُق ّدس من خالل سلوك بعض الذين ي ّدعون متثيله؟ لقد ر ّوع
ّ
 فهل سيكون من العدل،بعضا من أُولئك املتعصبني استخدموا نظ ّرية التطور لدعم أهدافهم العنرصية
ً  وذلك أل ْن،الدين
أ ْن نحكم عىل نظ ّرية التطور عىل هذا األساس؟ إنّه ملن املؤكّد أن من األفضل التّحقيق يف ا ّدعاءات ال ّنظرية ومقارنتها
 وقد تكون مفاجأ ًة سا ّر ًة لكم إن علمتم، ونحن نحثُّكم عىل أن تفعلوا اليشء عين ُه مع الكتاب املُق ّدس،مع األدلة املتاحة
.  والتي تختلف كث ًريا عن العديد من ال ّديانات املُنظّمة،مق تعاليمه
ِ حجم ُع
 يُعلّمنا الكتاب املُق ّدس أنّه يجب عىل ُخ ّدام ال ّر ّب نَب ُذ الحرب وحتى،وبعي ًدا عن الترّ ويج للحروب والعنف العرقي
ِ ، )4-2:2(  وهذا الكال ُم موجو ٌد يف ِسفر آشعياء،الكراهية التي تؤدي إىل هذا العنف
،)26:52 و44-5:43 ( وسفر َمتّى
ٍ عصب وال ّدعوة إىل ُم
 يُخربنا الكتاب املُق ّدس أ ّن األدلّة رك ٌن من أركان اإلميان الحقيقي، ٍعتقد دو َن دليل
ّ ّوبعي ًدا عن الت
،)12:1(  وهذا موجو ٌد يف رسالة بولس ال ّرسول إىل أهل روم ّية،السن ُد الذي ال غنى عنه لخدمة ال ّرب
ّ وأن ق ّوة العقل هي
 فالكتاب املُق ّدس يُش ّجعنا عىل إجابة أكرث األسئلة روع ًة، وبعي ًدا عن إسكات الفضول،)11:1( والرسالة إىل العربانيني
َ وصعوب ًة من
. تلك التي واجهت البرش من ُذ األزل
تساءلت
سبق لك أن
َ
َ  هل،عىل سبيل املثال ال الحرص
 فلامذا يسمح بحدوث الشرّ ّ ؟، إ ْن كان هناك إل ٌه:يو ًما
ُ
 فضالً عن- الكتاب املُق ّدس هذا السؤال
يتناول
إذ
ُ
ٍ
 وما،بإجابات شافي ٍة
- العديد من األسئلة األخرى
نحن إال لنحثّكم عىل مواصل ِة سعيكم نحو الحقيقة؛
َّ إذ ال
شك أنّه بإمكانكم أن تجدوا أكرث األجابات
 كام،روع ًة وإثار ًة وعقالني ًة اعتام ًدا عىل أدل ٍة مقنع ٍة
.الصدفة
ّ ليس ِمن قَبيل
َ أ ّن وجود هذه اإلجابات

Far from promoting wars and ethnic violence, the Bible teaches that God’s servants must repudiate war and even the
hatred that leads to such violence. (Isaiah
2:2-4; Matthew 5:43, 44; 26:52) Far from
advocating fanaticism and belief without
evidence, the Bible teaches that evidence
is essential to genuine faith and that the
power of reason is an indispensable aid
to serving God. (Romans 12:1; Hebrews
11:1) Far from squelching curiosity, the
Bible encourages us to probe some of the
most fascinating and challenging questions that humans have ever faced.
For example, have you ever wondered,
‘If there is a God, why does he allow
wickedness?’ The Bible addresses that
question, as well as many others, in a satisfying way.1 We urge you to pursue your
quest for truth. You can ﬁnd answers that
are fascinating, thrilling, reasonable—and
based on convincing evidence. And that
is no accident.
1 See chapter 11 of the book What Does the Bible
Really Teach? published by Jehovah’s Witnesses.
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الرد:
الخامتة لهذا الكت ِّيب خامت ًة مصاغ ًة بشكلٍ ج ِّي ٍد تطالب القارئ باإلطّالع عىل اإلنجيل ليك يعرفه من مصدره ويق ِّيمه
بنفسه وال يستعني باألقاويل وآراء الغري يف تشكيل رأيه الخاص فيه ،وهذا يش ٌء ج ِّي ٌد يتَّفق الجميع عليه ،ولك َّنه يُغفل أن
من ترك الدين بشكلٍ عام وترك املسيحيَّة بشكلٍ خاص ُ
يعرف عن الدين واألنجيل أكرث منه ،ففي الواقع رمبا ميكننا القول
بكل ثق ٍة أ َّن املؤمنني يؤمنون بكتبهم وأديانهم ألنهم ال يعرفون عنها إال األقاويل ومل يتفكروا يف كتبهم املقدسة أب ًدا.
ِّ
ٍ
إدعاءات وأقاويلٍ كاذبة ،كادعائه بوجود
من األقاويل التي يبني عليها املؤمن إميانه ،ما يق ِّدمه الكاتب باختصا ٍر من
أيام،
حقائق علم َّي ٍة دقيق ٍة يف األنجيل ،أو باستغبائه للقارئ بطرح أه ِّم فري ٍة جاء بها اإلنجيل عن تك ُّون ِّ
كل يش ٍء يف ستَّة ٍ
علمي ،حيث يَعت ُرب غياب التفاصيل يف
والقول بأ َّن هذا ال يتعارض مع التقديرات العلميَّة ،أو بقوله أ َّن "الخلق" أم ٌر
ٌّ
إقتباسا وصف ًيا
األنجيل نو ٌع من املعرفة العلم َّية ،بدلاً من الجهل بهذه التفاصيل ،ثم يقوم طب ًعا باإلقتباس من األنجيل
ً
أي معلوم ٍة مفيد ٍة أو جديد ٍة ليك يثبت بها ما ال عالقة له باإلقتباس ،وهو أ َّن النظريات العلم َّية تتغري
بدائ ًيا ال يعطينا َّ
والحقائق الكونية (التي يعتقد أنها األنجيل) ثابت ٌة ال تتغري ،يف محاول ٍة للطعن بالعلم وتزكية اإلدعاءات املطلقة الفاسدة،
أي إدعا ٍء يرفض التغيري والتصحيح مع تقدم العلوم هو إدعا ٌء ليس خاطئًا فحسب ،بل وعاج ٌز عن
وهنا علينا إدراك أ َّن َّ
العلمي الذي يمُ كن إعتباره آلية تصحي ٍح ذاتيَّ ٍة للمعارف.
تصحيح نفسه ،عىل خالف املنهج
ِّ
مل ي َّدع العلم يو ًما بأنَّه يق ِّدم الحقيقة املطلقة التي ال يعرتيها الشك ،وهذا موضع ق َّو ٍة ومن م ِّيزات املنهج العلمي ،بعكس
منطق يف
عقل وال
العقائد الدينية الثابتة والقامئة عىل معارف ومدركات العرص الربونزي ،الذي نضجنا عنه مبراحل .فال ٌ
ٌ
أفضل املوجود.
إختيار فكر ٍة خاطئ ٍة قدمي ٍة ملج َّرد ا َّدعاءها بأنَّها سامويَّة ،مقابل ترك فكر ٍة حديث ٍة ال ت َّدعي الكامل ولكنها ُ
عاقل يرتك سيارته التي ال تعترب كاملة لريكب جذع شجر ٍة يف الصحراء ،ألن من باعه إياه إ َّدعى أ َّن جذع الشجرة
ال يوجد ٌ
وكامل ويوصله إىل وجهته برسعة الضوء وبدون حوادث.
مطلق ٌ
هذا ٌ
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ثم يلجأ الكاتب إىل لعب دور الضح َّية والت ُّربؤ ملذهبه الخاص الجديد ،باإلدعاء بأننا ال نستطيع الحكم عىل الدين من
سلوك املؤمنني به بل من خالل النصوص والكتب املق َّدسة والعقائد التي ت ُنتج هذا السلوك نفسه.
مزي ًنا خامتته مبجموع ٍة من اإلقتباسات واإلدعاءات من اإلنجيل مبا يناسبه فقط ،متجاهلاً جميع النصوص التي تحث عىل
التعصب والكراهية والقتل .
رصاح ًة نحن نشاطره الرأي يف هذه النقطة ،ونطالب الجميع باإلطّالع عىل الكتب املق َّدسة ،فهي التي ستقودهم لإللحاد
يف النهاية ،طاملا كان لديهم العقل ليك يفكروا بها بحيادية وال يكتفون بالرتتيل والرتديد لها والتسليم بصحتها قبل
متحيصها.

إقرأوا األنجيل  ..إقرأوا التوراة  ..إقرأوا القرآن.
فالعامل بحاج ٍة للمزيد من امللحدين!

Shakek Altaher
Leo Atheo
Lilyan Bassi Bassi
Abdullah Hussein
Lisa Renée Green

Alnajafi Atheistic
الغراب الحكيم
مالك الكفر
John Silver
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Ghaith Jabri
تدقيق علمي

https://www.facebook.com/groups/arbangroup
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تب ّني املنطق

Harjit Singh

ترجمة Abdullah Hussein :

لقد كنت قد كتبت عن رحلتي من التّدين إىل العقالنية بعدما أمضيت عقدين من التّامس البحث ال ّروحاين ،كام نُرشت
تفاصيلها يف مجلة بريطانية ،وبعد تلقي ردود فعل إيجابية من باحثي وعلامء املنطق أمثال جيمس راندي  -وهو عضو
يف جمعية املشككني العلمية األمريكية  -وال ّدكتور هيكتور أفالوس  -وهو أستاذ ملحد محارض يف جامعة والية ايوا-
وآخرين ،فقد قررت أن أكتب متابع ًة ملا بدأته ،وأن أواصل مشاركة وجهات نظري الشّ خصية منذ تب ّني العقالنية يف عام
. 2012
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عندما كنت متدي ًنا  ،فإن املنطق كان يتسلل اىل ذهني الّذي ترشب فكرة الله ،ولك ّنني كنت أبعدها دامئًا ،افرت ًاضا مني
الضالل ،لك ّنه ويف أحد األيام فكّرت
بأن الشّ ياطني ال ّداخلية (أو حتى الشّ ياطني الخارجي) كانوا يحاولون أن يقودونني إىل ّ
يف نفيس" :كيف ميكن للناس أن يعيشوا حياتهم بأكملها وفقًا لتلك إىل القوانني واملبادئ التّوجيهية الواردة يف الكتب
املق ّدسة من مصادر غري موثوقة ومنسوبة إىل أفرا ٍد ٌ
السنني يف الشرّ ق األوسط؟" إنني أشعر
يقال بأنهم عاشوا منذ آالف ّ
بأنه من املهم بال ّنسبة يل أن تشاركونني أفكاري الشّ خصية يف مرحلة ما بعد ال ّدين من أجل مساعدة اآلخرين الّذين قد
يكون ال ّدين قد أوهمهم مثل ما أوهمني سابقًا .
السخرية واملثرية للذعر ،فهل هذا
يف البداية ،أعتقد بأن الخطيئة والجحيم جمل ُة من املفاهيم الكاذبة والباعثة عىل ّ
يعني أنّنا نستطيع أن نقول أو نفعل أي يشء نريده دون أن تتحمل العقوبة األبدية اإللهية املرعبة؟ نعم! لكن املتدينني،
ورمبا بإمكأنّنا أن نشمل بعض ال ّناس الّذين هم أقل تدي ًنا ،يفرتضون بأن الخوف من الله ،والخوف من الجحيم والطّمع
بإغر ٍ
الساموية
اءات من املكافآت ّ
هو األمر الّذي مينع ال ّناس من
ارتكاب األفعال اإلجرامية مثل القتل
واالغتصاب وما شابه ذلك ،لكن وبكل
بصدق ،نحن لسنا بحاجة إىل قصص
ٍ
أوشخصيات مبهرج ٍة للتّأكد
خيالي ٍة
من أنّنا لن نقتل أو نغتصب أو نرسق
وما إىل ذلك؛ فهذا يشء ال نتعلمه،
بل إ ّن ُح ّب اإلنسان ألخيه اإلنسان
وال ّرحمة أمور مل نتعلمها من ال ّدين،
الصفات موجودة بشكل طبيعي
فتلك ّ
فينا ،وهي ما مينعنا من كُره أو إيذاء
اآلخرين ،بل إنّه ال ّدين هو ما يحرض
A.A.M
عىل الكراهية ،وال ّنفاق ،والتّشويه،
واإلبادة الجامعية ،والتّمييز الجنيس،
واالغتصاب ،كام أ َّن مفاهيم الجهاد
والحروب املق ّدسة والشّ هادة وال ّرجم
حتى املوت مل تكن يو ًما وليدة ِفكر
العقالنيني .
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و'الصالحني' اآلخرين هو يشء ال ميكن
إ ّن املتدينني يف حاجة لفهم أن وجود يسوع وبوذا وموىس وزرادشت و'األنبياء' ّ
أن يثبت فعالً ،فأنا كنت أعتقد يف يوم من األيام بأنهم كانوا جمي ًعا موجودين حقًا يف مرحلة ما من التّاريخ ،وكنت أكِ ّن
لهم احرتا ًما ذا مثنٍ ٍ
باهظ ،لك ّنني أدركت بعد ذلك بوقت طويل أنّنا عىل علم بأمر هؤالء 'ال ّرسل' من الكتب القدمية
الصالحني هي مسألة
والسابقني؛ فكيف ميكن االعتامد عىل تلك املصادر حقًا؟ إ ّن إثبات ألوهية هؤالء األنبياء أو ّ
واألدب ّ
مختلفة متا ًما ،لك ّنه من األهمية أن يثبت وجودهم أوالً.
إ ّن اإلشادة برسول ما ومحبته واالعتقاد بألوهيته غري املثبتة هو أم ٌر أشبه بوصف لذّة فاكهة وهمية؛ فبدالً من
ٍ
السحريني القدامى وبابا نويل وأرنب عيد
تعليم األطفال الواقعية ،ت ُغسل أدمغتهم
بقصص دعائي ٍة ممتع ٍة عن األنبياء ّ
الفصح ،وأنا ال أقول بأن وجود الخيال أم ٌر يسء ،ولكن وجود الكثري منه عىل حساب الواقعية ميكن أن يكون ضا ًرا
للغاية بك وباآلخرين ،ولذلك أقرتح بأن يشاهد األطفال والكبار عىل حد سواء مقاطع ال ّرسوم املتحركة عىل قناة اسمها
 DarkMatter2525عىل اليوتويب فهي قصرية ومسلية ومفيدة؛ إذ أنها تفضح ال ّنفاق والتّناقضات ودونية األديان.
من املهم ج ًدا أن نفهم بأن تاريخ ال ّدين الطّويل ،واملباين
الضخمة ،وتأليف قصص الخيالية ،واألزياء ال ّدينية الباهظة،
ّ
وطقوس العبادات التّفصيلية ،واآلثار القدمية ،والشّ هداء
واألبطال والزعامات القوية ليس دليالً عىل أن ال ّدين ذو
مصد ٍر إلهي؛ فالكتب ال ّدينية أتت من مصاد ٍر غري موثوقة،
كام أنها غري دقيق ٍة ومتناقض ٍة ،ولكن جامه ًريا كبري ًة من ال ّناس
يك ّرسون حياتهم ملا هو مكتوب يف هذه الكتب ،وهذا ما
ميكننا الجزم به عىل أنّه أحد األسباب ال ّرئيسية لوجود الكثري
من الفوىض يف جميع أنحاء العامل ،لذلك عندما يقتبس لنا
متدين جز ًءا من كتاب مق ّدس كإجابة ،فهذا ما يؤكد كونها
جز ًءا من املشكلة وليس جز ًءا من الحل .
تُنفق مئات اآلالف بل املاليني عىل بناء املساجد الفخمة
والسيخية والكنائس ،وإليكم
واملعابد اليهودية والهندوسية ّ
بعض األمثلة من اململكة املتحدة :بلغت تكلفة مسجد
بيت الفتوح املش ّيد يف منطقة موردن ،ساري مبلغ خمسة
كلف معبد رشي
ماليني ونصف املليون جنيه إسرتليني ،كام ّ
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السيخي املشهور
سامويناريان الهندويس املشيد يف نياسادين ،لندن مبلغ إثني عرش جنيه إسرتليني ،كام كلف بناء املعبد ّ
"سريي جورو سينغ سبها جوردوارا" ،يف منطقة ساوثهاول ،ميدلسكس مبلغ سبعة عرش مليون جنيه إسرتليني؛ أي ما
مجموعه خمسة وثالثون مليون جنيه إسرتليني لثالثة مبانٍ فقط! ويف حني تعبرّ الجامعات ال ّدينية عن االل ّنبهار والفخر،
أعبرّ أنا عن األسف.
سواء كان التّمويل ألماكن العبادة هذه يأيت مبارشة من الجامعات ال ّدينية أو الحكومة أو كالهام فهو أمر غري ذي أهمية،
فال ينبغي أن تنفق مبالغ طائلة من املال عىل مجرد بناء أماكن للعبادة ،ألن هناك قضايا إنسانية تتطلب ذلك التّمويل
أيضا ،ولو كان ذلك األمر صحي ًحا ،فامذا عن
بشدة ،وقد يجادل املتدينون بأنهم يشاركون بفعال ّية يف العمل الخريي ً
تربيرهم للك ّمية الهائلة من االموال التّي ُوظّفت يف أماكن عبادتهم؟
يشن الجنود الحروب ويرتكبون جرائم القتل بنا ًء عىل أوامر من القائد العام للق ّوات املسلّحة من دون التّشكيك يف
مربرات تلك الحروب؛ كام أن املتطرفني ال ّدينيني يرتكبون اإلرهاب تحت أوامر من رجال ال ّدين من دون التّشكيك يف
ال ّنواحي األخالقية ،ويخضع األطفال للزواج تحت أوامر أبائهم دون التّشكيك بحكمهم ،وهكذا دواليك؛ إذ ينبغي أن
يتوقف هذا األمر ،كام أ ّن العصيان يف بعض األحيان يغدو رضورة للخروج من حالة ال ّروبوتية العقلية ،فسوا ًء كان ال ّنظام
السلطة التّي
حكماً ملكيًا أو مشيخة قبلي ًة ،فهذا ال يجعل من ذلك ال ّنظام شيئًا فوقيًا عليك ،ف ُهم حتماً ال ميلكون إال ّ
بغض ال ّنظر عن أوامر أو قيادة أي شخص.
تُقر أنت بها وت ُخضع نفسك لها ،فكُن ذاك الفرد الّذي يفكّر و يق ّرر لنفسهّ ،
ال بد من اإلشارة هنا إىل أ ّن فنون القتال التّقليدية تشكل خط ًرا كب ًريا ،ال سيام فنون الشرّ ق األقىص ،فهي قاتلة ملامرسيها،
فالشء الوحيد يتعلم الطّالب تطويره هو ذلك الشّ عور الزائف باألمان باإلضافة إىل تقنيات القتال غري
وليس لخصومهم؛ يّ
العملية ،والتّي بدورها ميكن أ ْن تضع حياتهم يف خطر ،ناهيك عن أ ّن مدارس فنون القتال التّقليدية تعمل بنفس طُرق
تجييش الطّوائف ال ّدينية؛ إذ أنّها تزرع يف عقولهم اإلدراك القارص بأن هذا املسار هو وسيلة للحياة وال ّنجاة ،إذ تفرض
َ
فعليك ارتداء زي ما ،والتّزام مجموعة ما ،والوقوف يف خط ما ،والوقوف
عليك أ ْن تعيش حياتك وفقًا لهذه القواعد،
لساعات والبقاء هادئًا ،و ال ّركوع ،وإغامض عينيك ،واالنحناء ،وتنفيذ حركات معينة ،ثم أن تكررها مرة أخرى ...إلخ،
وإذا دققنا ال ّنظر ،فسنجد أن تلك الفنون القتالية ترتبط بال ّدين يف معظمها ،فمثلاً  ،يرتبط فن "شاولني كونغ فو" بال ّديانة
البوذية ،وفن "تاي تيش تشوان" بال ّديانة الطّاوية ،وفن "كاالري بايوتو" بال ّديانة الهندوسية ،وتدريب القتال يف املساجد
الصدد.
باإلسالم ،وفن "ايكيدو" بال ّديانة الشّ نتوية ،واألمثلة ال تنضب يف هذا ّ
الضوري إطالقًا أن "نتعلم" القتال،
ال شك بأن حامية الذّات غريزة طبيعية لدى جميع الكائنات الحية ،لك ّنه ليس من رّ
الضبات وتقنياتها ،ميكن للمرء استكشاف فنون ال ّدفاع عن ال ّنفس املختلطة
وليك نشحذ مهارات وقدرات توجيه رّ
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الحديثة أو املالكمة الغربية ،والبحث عن طرق متط ّورة لل ّدفاع عن ال ّنفس ،كام يجب أن ال ننخدع بحيل فنون القتال
البسيطة التّي يقوم بها املدربني املتنكرين يف زي قتال غريب أو أ ّن نراها فوق طاقة البرش ،مثل تكسري األلواح الخشبية
الضعيفة وما إىل ذلك ،كام يجب اإلنتباه إىل أن طوائف املدارس القتالية ال ّدينية يص ّورون فنونهم عىل أنها معجزات
ّ
يجسدون حركات خارقة عرب خفة اليد وي ّدعون تنفيذ معجزات بشكل أو بآخر ،وباإلضافة إىل ما سبق ،فال
إلهية ،أي أنهم ّ
يجب أن يُخدع ال ّناس بأفالم الفنون القتالية املُصاغة بعناية فائقة ،والتّي يؤديها ممثلون محرتفون أو منفذو مغامرات
املرسحي فقط ،ألنه يف العامل الحقيقي يكون العنف حقيق ًيا ،وليس هناك أشياء غامضة أو سحرية؛
تدربوا عىل القتال
ّ
فالعنف أمر بشع وواضح ،وميكنك مقاومة العنف فقط إذا كان لديك منظور واقعي ،وكل ما تحتاجه هو الوعي،
واللياقة البدنية ،وقليل من الشّ جاعة.
ولنعد للحديث عن الجامعات ال ّدينية املتطرفة؛ إذ يحدث أن تحاول الجامعات املتطرفة مثل الجهادية اإلسالمية أو
رسا إلميانهم ،وعندها فلديك ثالثة خيارات؛ أوالً :أن تتبع طائفتهم ،ثان ًيا :أن
املسيحية األصولية تحويل معتقداتك ق ً
متوت ،وثالثًا :أن تكذب ،وحينها ،فات ّباعهم حقيقي ًة هو ُج ْنب؛ وأن متوت يف سبيل البقاء عىل ما أنت عليه كنوع من
االستشهادية هو ُحمق ،ولك ّن الكذب ،يف هذا ال ّنوع من الحاالت ،هو الحكمة بعينها ،كام أن التّاريخ ميلء باألمثلة ممن
اختاروا احتضان املوت بدالً من التّحول إىل مسار املتدينني األخرين ،ففي مثل هذه الظروف ،فأنا برغم كل يشء أحثّ
ال ّناس عىل التّخيل عن أمانتهم بدالً من رؤوسهم ،عن طريق خداع املتطرفني والتّظاهر بقبول إميانهم ،فبهذا فقط ميكنك
البقاء عىل قيد الحياة تحت التّهديد املبارش والحصول عىل فرصة للوصول إىل بر األمان.
وعليك أن تدرك دامئًا أن إجبارهم
لك عىل نطق إعالن بإميان ما ،مثل
ما يسمى بالشّ هادتني يف اإلسالم أو
قبول املسيح يف العقيدة املسيحية ،ال
ميكن أن يغري ما أنت عليه أو ما كنت
تعتقده حقًا ،فالكلامت هي مج ّرد
كلامت؛ مج ّرد موجات فيزيائية تخرج
من الفم ،وحتى إجبارهم لك عىل
فعل األشياء املادية ،مثل تقبيل كتاب
أو صورة أو رمز لهويتهم ال ّدينية ،أو
خضوعك لعملية ختان ال تعني شيئًا،
وكل ما يهم فعالً هو البقاء عىل قيد
الحياة والتّمرد لكن بعقالنية .
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ومبا أن الحديث يجر حديثًا آخر ،دعونا نتحدث قليالً عن عبدة الشّ ياطني ،وهم قط ًعا ليسوا أفضل حاالً ممن يعبدون
الله من ناحية العقالنية ،وذلك ألنهم يعبدون شخصي ًة خيالي ًة من الكتب املق ّدسة ،فأولئك الّذين يعتقدون بوجود
أيضا بوجود خصمه ،وهو الله يف الكتب املق ّدسة ،وال ميكن لشخص عقالين أن يؤمن يف أي
الشّ يطان ،ال بد أن يعتقدون ً
منهام ألنه ال يوجد دليل يدعم وجود أي منهام عىل حد سواء ،ولذلك ،فأنا أجد فكرة 'الشّ يطان' سخيفة متا ًما ،بل وأعتقد
السامء من أجل التّحريض
أن هناك فرصة افرتاضية أفضل أن يكون هناك إله خالق من فرصة لوجود مالك سقط من ّ
عىل الشرّ أو دفع مخلوقات تس ّمى الج ّن عىل املتمرد ،ومع ذلك ،ي ّدعي رجال ال ّدين وجود كل الكائنات الخيالية من
أجل اإلبقاء عىل الجامهري محارصين داخل حدود ال ّدين وتابعني لهم .

A.A.M

وهذا ما يقودنا للحديث عن أهمية الخوف يف صمود التّدين ،فمن الواضح أنه من دون الخوف املسيطر عىل جامعات
السذّج ،فلن يكون هناك أي سلطة للدين ومؤسساته ،ولن تصمد موارده املالية قط ًعا؛ فلو نظرنا إىل كل القساوسة
ّ
وال ُو ّعاظ ورجال ال ّدين بصورة عامة لوجدنا أغلبيتهم ينعمون برثاء فاحش ،ومن األمثلة عىل ذلك ،أنه وبعد وفاة زعيم
إحدى الطّوائف ،واسمه ساتيا ساي بابا (وبإمكانكم بحث اسمه عىل يوتيوب ورؤية الخدع التّي يقوم بها) ،أُفيد أنه ُعرث
 98كجم من الذهب ،و 307كجم من الفضة ،وأملاس ،ومالبس حريرية باهظة الثّمن ،وعدة ماليني ال ّروبيات نق ًدا يف
أيضا ما يجذب العديد من
ال ّدير الّذي كان يسكنه؛ وهذا ما ال يد ُع شكًا بأن ال ّدين ما هو إال مرشوع تجاري ضخم ،وهذا ً
ال ّناس أن يصبحوا زعامء دينيني ،كام أنه من املنطقي الشّ ّك بأن كث ًريا من أصحاب الزعامات ال ّدينية يف جميع أنحاء العامل
ال يعتقدون بصحة الخرافات التّي ينرشونها وقد يكونون فعالً الأدريني أو إنسانيني ،ولكن من أجل استمرار االستيالء
السذّج ،فإنهم يكملون طريقهم ،إذ أن ال ّدعاة بهذا ال يدافعون عن عقيدتهم ،بل رمبا يدافعون يف
عىل أموال جامعات ّ
الواقع عن مصالحهم املالية .
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أما بال ّنسبة للجنس فأنا أعتقد بأن التّمتع بالجنس هو أم ٌر مهم ،لكن بعض األديان تروج إىل ما يسمونه 'ال ِعفة' ،والتّي
ي ّدعون بأنها تساعد يف رحلة التّنوير ،لكن العكس هو الحقيقة ،فام يسمونه عف ًة هو أم ٌر يتسبب يف قمع مشاعر الفرح
وتنمية مشاعر اإلحباط ،كام تبث علم ًيا بأن الجنس يُشعر املرء باالرتياح ويخفف من التّوتر ،وهذا ما ميكن اعتباره من
العوامل ال ّرئيسية يف تحقيق التّنوير الحقيقي ،كام ال يشرتط أن تكون العالقة غريية فقط ،فمنذ فرتة طويلة قمع ال ّدين
الصدق يف التّعبريعن امليول الجنسية ،وخاصة ال ّديانات اإلبراهيمية؛ وبالتّايل ،فإن غالبية سكان العامل يعلنون أنفسهم
ّ
طبيعي وموجو ٌد بكرثة.
يل الجنس وثنا َيئ الجنس واملتحولني جنس ًيا أم ٌر
عىل جانب ّ
غريي الجنس .مع أن وجود مث ّ
ٌ
أعتقد أن العالقات واإلنجاب ال بد لها من تجاوز القبيلة والطّائفة والعرق والجنسية وما إىل ذلك من ُمح ّد ٍ
دات
ٍ
ٍ
مجموعات تفصيلي ٍة من جميع
انقسامات يف
المنطقي ٍة ،بحيث تمُ حى أهمية هوية األجداد؛ إذ أنه من املؤسف وجود
األنواع حال ًيا ،مثل ال ّدولة وال ِعرق وال ّدين والطّائفة والطّبقة والقبيلة ،وال ميكن إسقاط هذه االنقسامات إال من خالل
نبذ املرء للخلفية اإلجتامعية وال ّدينية واالختالط خارج املجموعة الواحدة التّقليدية ،ويف نهاية املطاف ،فلن يكون للناس
خيا ٌر سوى اعتبار أنفسهم شعبًا واح ًدا.
ال أظ ّن بأن العدو الحقيقي هو شخص ّي ٌة مع ّين ٌة أو إله أو شيطان ،ولك ّنه الباطل؛ وبالتّايل فإن أفعاالً مثل رسم محمد
الصليب املعقوف عىل شواهد القبور اليهودية وما إىل ذلك لن يقنع املتدينني أن العقالنية هي
وتخريب الكنائس ورسم ّ
الطّريق إىل التّق ّدم ،ولك ّنه سيغضبهم ويجعلهم أكرث تطرفًا يف معتقداتهم ال ّدينية ،وبحكم كوين متدي ًنا سابقًا ،فأنا أعل ُم
السعي لتأجيج
السلبية؛ لذلك ،فإن الهدف ال ّنهايئ ليس ّ
متام املعرف ِة كيف تؤجج مثل هذه األفعال التّرصفات ال ّدفاعية ّ
الصرّ اع ،ولك ّنه تشجيع املتدينني نحو قبول التّحول اإليجايب ،بحيث سيصبحون عقالنيني أو ملحدين أو إنسانيني ،كام أن
التّعليم الحقيقي هو املفتاح ،وهو يشء حرمهم منه قادتهم الّذين يصنفون املنطق عىل أنه تجديف ،ومن أفضل الطّرق
الصينية
لفعل ذلك هو ترجمة األدب والعلوم العقالنية إىل لغات أخرى ،وال سيام اللغات املنترشة عىل نطاق واسع مثل ّ
والسواحيل ّية وال َعرب ّية واالسبان ّية والربتغال ّية والهنديّة وال ّروس ّية ،فعندما نكرس الحواجز اللغوية برسالة املنطق
وال ِعربيّة ّ
السجون الفكريّة .
سيستفيد عد ٌد ال يُحىص من ال ّناس املحارصين يف ّ
ِ
والحل العميل يف رأيي الشّ خيص املتواضع يأيت
الكتشاف حلٍ للسالم العامليُ ،
عىل مر التّاريخ ،سعى عد ٌد كب ٌري من ال ّناس
عىل ال ّنحوالتّايل :
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املشكلة :التّديّن ،وطبعنة الغرييّة ونبذ املثل ّية ،واالنحياز للذكورية من الذكور واإلناث عىل ٍ
حد سواء.
الحـــــل :العقالنية ،وحريّة امليول الجنسية ،واملساواة بني الذكور واإلناث عىل ٍ
حد سواء .
ّ
السالم العاملي من خالل الحوار بني أتباع ال ّديانات املختلفة ،أو التّعليم يف املدارس حول
ال أعتقد أنه باإلمكان تحقّق ّ
السالم يف العامل أب ًدا إال من خالل التّخيل
السياسية بني زعامء العامل؛ إذ ال ميكن أن يتحقّق ّ
األديان والتّقاليد ،أو املناقشات ّ
الجنيس ،وعندها فقط ميكن وض ُع ح ٍّد للكراهية ،والعنرصية ض ّد
عن ال ّدين ،ورفض التّقاليد القدمية ،وحرية التّفضيل
ّ
ّائفي،
املثلية الجنسية ،واإلرهاب ال ّديني ،والتّمييز بني الجنسني ،وجرائم الشرّ ف ،وال ّنزاعات االنفصال ّية ،وسفك ال ّدماء الط ّ
السالم.
وجميع العوائق ال ّرئيسية األخرى الواقف ِة َح َج َر عرث ٍة يف طريق ّ
عندما كنت متدي ًنا ،كنت أنظر للملحدين والعقالنيني واالأدريني عىل أنهم كائنات منبوذة ،أما اآلن ،حيث أنني محسوب
ٍ
بتقليد
بني املفكرين األحرار واملشكيكني باملعتقدات ،فلن يجرؤ يش ٌء عىل أن مينعني من التّشكيك بأي يش ٍء ،أوااللتّزام
ما ،كام أنّني لن أجرؤ عىل تجاهل التّفكري العقالين ،وذلك ألنني أدرك اآلن أن املتدينني هم املنبوذون الحقيقيون
السجون الفكريّة ،ولكن ميكننا الوصول إليهم لنبني لهم كيف يكون طعم حياة الحرية.
املحبوسون يف ّ
مالحظة هامة :إن آرايئ هي مليك الشّ خيص ،وإ ْن مل يتفق أحدهم مع وجهات نظري ،فهذا يشء طيب؛ ألن هذا هو حقهم
واختيارهم؛ إذ أنني أحرتم ال ّناس الّذين يتخذون قراراتهم بأنفسهم ،ويف ال ّنهاية ،أنا لست إما ًما ،أو بانديتًا هندوسيًا ،أو
ِق ًسا أو حاخا ًما؛ وكل ما أريده هو أن تفكّروا تفك ًريا منطق ًيا وأن تعبرّ وا عماّ يجول ب ُخلدكم بصدقٍ وأن تكونوا سعدا َء حقًا.
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ميثل هذا الباب تعبريا عن احد أطراف
الخطوط الفكرية و منطلقاتها و ال يختص أو
يؤيد أي طرف عىل حساب األخر...
الفكرة هنا هي طرح أفكار و مضاضها و
الحوار الحر الغري مقيد ال مبقدس وال بجوهر
و الرأي النهايئ هو للقاريء
األراء هنا تعرب عن فكر شخيص لألطراف
املتحاورة
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ناجح سلهب
تح ّية طيبة للجميع.
عندما كان أهل الس ّنة ( حزب معاوية ويزيد وبني أم ّية) يرشعون لنظريات الحكم االستبدادية والشمولية ( فقه اإلمام
املُتغلّب) ،و يُ ِ
والساسة بعقيدة الجرب ونرش الخرافات .وعندما كان الشيعة يلطمون عىل
خضعون الناس لجربوت الحكّام ّ
آل البيت ويبكون عىل أطاللهم ،ويستخدمون مظلومية آل البيت للحصول عىل نفوذ وسلطة يف الحياة الدنيا ويرشعون
الحق اإللهي يف الحكم ،وعصمة األمئة وينرشون الخرافات ،كان املعتزلة يقفون إىل جانب العقل والعدالة
لنظريات ّ
االجتامعية ،ويقعدون لدين عقالين ومامرسة عقالنية للحياة ،ويف حني كان الس ّنة والشيعة منشغلون يتصارعون عىل
النفوذ والسلطة كانت املعتزلة تدافع عن اإلسالم أمام أهل الكتاب والفالسفة وامللل والنحل األخرى.
ومن أجل نفس السياق أشارك معكم اليوم( .انتهى ).
Sameer Samee
مقدمة
منذ قديم الزمان ،عندما كان اإلنسان ما يزال جاهلاً بقوانني الطبيعة ،وال يعرف تفس ًريا ألحداثها ،واإلنسان يقتله الفضول
يف حب املعرفة
لذا فإنه كان يسأل عن هذه األحداث ،وكان سؤاله موج ًها ملن كان يعتقد أنه ميتلك الخربة الالزمة (ونقول الخربة ال
املعرفة نظ ًرا لعدم وجودها يف ذلك الزمن) ل ُيجيب ويريض غروره
أيضا ال ميتلك اإلجابات فكث ًريا ما كانت ت ُعاد اإلجابة إىل روح األجداد
وحيث أن الشخص املطلوب منه اإلجابة كان إنسانًا ً
ٍ
مجتمعات مدني ٍة أكرب مام قبل ،وكام هو حال التطور يف البيولوجيا كان
بيد أن التقدم أدى إىل أن يعيش اإلنسان يف
التطور يسري نحو اكتساب مزي ًدا من العلوم ،فظهر لنا قبل آالف السنني ميثيلوجيا اإلله عند اإلغريق التي ترتكز عىل
تعدد اآللهة بينام استمر متجيد روح األجداد يف القبائل النائية مثل اسرتاليا والقبائل األفريقية
وملا كانت الحضارة تكرب ونتيجة للمد االستعامري للدول يف ذلك الزمن ،فقد كانت الدولة املنترصه تُريس قواعدها يف كل
أي ٍ
أرض تقع تحت سيطرتها
يشء عىل ّ
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وروي ًدا روي ًدا بدأت فكرة اإلله بالتبلور أكرث فأكرث إىل أن ظهرت أول ديان ٍة توحيدي ٍة يف مرص إبان حكم أخناتون وكان
اإلله هو الشمس
واستمر التبلور شيئاً فشيئاً يف بداية ظهور الدين اليهودي إىل أن وصل اإلله كام نعرف عنه اآلن
ولكن ،،هل كان الجميع متفقون عىل وجود هذا اإلله؟
لقد بقي الحوار حول وجود اإلله من عدمه منذ أن بدأ اإلنسان برسم وجود لهذا اإلله ،وال أعتقد أن مناظرتنا هذه
ستضع ح ًدا لهذا النقاش ،إال أنها حوا ٌر آخ ٌر عىل خط الزمن ،لعرض وجهات النظر املوافقة واملعارضة لوجود الخالق
ناجح سلهب
أدلة وجود الله :
 - 1دليل" :واجب الوجود".
إ ّن املوجود ـ بحسب القسمة العقليّة ـ إ ّما واجب الوجود ( وهو ما كان وجوده رضوريا) ،و إ ّما ممكن الوجود ( وهو
أي موجود عقالً عن أحد هذين الفرضني .و ال ميكن أن
اليشء الذي مل يكن موجو ًدا ث ّم حصل وجوده) ،و ال يخرج ّ
كل العلل ممكنة الوجود ،و
كل املوجودات ممكنة الوجود ،و ذلك أل ّن ممكن الوجود محتاج للعلّة ،و إذا كانت ّ
نعترب ّ
أي موجود إطالقاً ،أي إ ّن تسلسل العلل مستحيل ،فال ب ّد إذن من أن
احتاجت بدورها إيل علّة أخرى ،مل ميكن أن يوجد ّ
تنتهي سلسلة العلل إيل موجود غري معلول ملوجود آخر ،أي أنّه واجب الوجود.
 - 2دليل " :الضبط الدقيق للثوابت الفيزيائية ".
أوزان الربوتونات وااللكرتونات التي لو تغريت قليالً جدا ً الختلفت البنية الذرية وانعدمت الكيمياء وانعدم الوجود ،هذا
إىل جانب القوى األربعة الرئيسية  -الجاذبية والكهرومغناطيسية والقوى النووية الضعيفة والقوى النووية القوية  -التي
لو اختلفت قليال جدا ً ملا تشكلت النجوم وهذه القوى تختلف اختالفا جذريا فيام بينها فمثال الفرق بني القوى النووية
القوية وقوى الجاذبية هو كالفرق بني وزن الشمس ووزن حبة رمل .
فاملقادير الفيزيائية مع ّدة بعناية دقيقة جدا ً جدا ً .فمن قام بضبطها ؟.
النسبة بني اإللكرتون والربوتون هي  10 :1مرفوعة للقوة ،37النسبة بني القوة الكهرومغناطيسية والجاذبية هي 10 :1
مرفوعة للقوة  ،40ونسبة متدد الكون هي  10 :1مرفوعة للقوة  ،55وكتلة كثافة الكون هي  10 :1مرفوعة للقوة ،59
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والثابت الكوين  10 :1مرفوعة للقوة  ،122هذه األرقام تحدد القيم الفيزيائية للثوابت الكونية التي لو حدث أي تغري
بسيط للغاية فيها ملا نشأ الكون.
 - 3دليل  " :القانون الفيزيايئ ال يستطيع الخلق ".
فالقانون الفيزيايئ ( :هو وصف لتنظيم العالقات بني الرشوط األولية يف حال وجودها).
عىل سبيل املثال :قوانني نيوتن يف الحركة ال تدفع كرة البلياردو لتتحرك عىل طاولة اللعب ،وإمنا الطاقة الحركية من ذراع
الالعب هي من تفعل.
ولذلك فالقانون الفيزيايئ ال يقوم بإيجاد الرشوط األولية وال يستطيع الخلق ،ومن يظ ّن أن القانون يستطيع الخلق ،كمن
يظن أن معادالت علم االقتصاد تستطيع أن تخلق النقود من ال يشء ،فالقوانني ال تستطيع الخلق والتكوين. .
 - 4دليل" :سلوك املادة غري الح ّية واملادة الح ّية".
املادة غري الح ّية ال متتلك قص ًدا وغاية مثل الحصول عىل الغذاء والتكاثر وحفظ الذات من فقدان الحياة .ملاذا قامت
املادة غري الح ّية بتغيري سلوكها؟.
 5دليل  " :النشاطات الذهنية العقلية".
الدوائر اإللكرتونية املنطقية مصنوعة من عنارص طبيعية كالسلكون الجرمانيوم وغريها ,ولكن أداء الوظائف املنطقية
يتعلق بشكل مبارش بالتنظيم والرتتيب لهذه الدوائر من أجل منحنا هذه النشاطات املنطقية ،وهذا التنظيم يشء
مختلف عن مجرد الخصائص الكهربية لهذه الدوائر.
وباملثل  :فامذا عن تنظيم مليارات الخاليا العصبية يف دماغ اإلنسان ؟.
 - 6دليل" :املبدأ البرشي".
إ ّن الضبط الدقيق للثوابت الفيزيائية ,وظهور املادة الح ّية ,ومن ث ّم قيام الكائن الحي بالنشاطات العصبية وظهور
الوعي ,هي التي مهدت الطريق لظهور اإلنسان العاقل ,فإن كانت كل املراحل واملحطات السابقة رسالة ,فاإلنسان
وحده هو من يستطيع قراءتها وفهمها ( .انتهى ).
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 -1بدأت بالقول بواجب الوجود ثم قلت (حسب القسمة العقلية) وال بد أنك عزيزي تعلم أن العقول ليست سواء،
فام تراه أنت مسقيماً يراه غريك معو ًجا
أما تعريفك الخاص بواجب الوجود وهو (ما كان وجوده رضورياً)
أنا فهمت ما تقصده أنت بهذه الجملة ،ورغم ذلك سأقول لك ،أن املادة بحد ذاتها وجودها رضوري
تستطرد بقولك (فال ب ّد إذن من أن تنتهي سلسلة العلل إىل موجود غري معلول ملوجود آخر)
إال أنك مل تكمل كالمك لتكون جملتك صحيحة ومقبولة لذا سأكملها أنا
(فال ب ّد إذن من أن تنتهي سلسلة العلل إىل موجو ٍد غري معلو ٍل ملوجو ٍد آخر ميكن إثبات وجوده ،مبعنى أن يخضع
للتجربة والربهان ليكون دليالً ال لبس فيه عىل أنه هو سبب هذه العلة أو تلك
ٌ
معرتف بها ،وميكن اخضاعها للتجربة والربهان
أسس علمي ٌة
أما قولنا بأن املادة هي ما يمُ كن أن تكون العلة األوىل فله ٌ
سبب لعلة الكون
لتكون دليالً ال لبس فيه عىل أنها ٌ
فام أثبته العلم هو أن العدم ال يمُ كن أن يوجد ،ونُع ّرف العدم مخترصين بأنه(العدم هو ضد الوجود) ولكن ال بد أنك
تعلم صديقي أن العدم الذي يُطلقه العلامء مجازا ً فهو الحد األدىن للطاقة
ومبا أن الطاقة هي وج ٌه اخر للامدة E=mc2
فيمكن أن نستدل عىل تغيرّ أشكال الطاقة من وج ٍه آلخر .
وهذا ما يُثبه قانون حفظ الطاقة بأن املادة ال تفنى وال تُستحدث من عدم ولكن تتحول من شكلٍ إىل آخر
تتحول من ماد ٍة (كام تعرفها)إىل طاق ٍة والعكس
والبد أنك تعلم أن اإلنسان استطاع كشف رس اكتساب املادة لكتلتها بعد كشف رس بوزون هيجز وحقله
وعليه فنقول محت ّجني باالكتشافات العلمية التي خضعت للتجربة والربهان
ان املادة كانت هناك موجودة بشكلٍ آخر ،وأن تفاعلٍ أو تغيرّ ٍ ما حدث عليها أدى إىل ظهور الكون
من هنا ،نجد أن املادة بحد ذاتها أصبحت واجبة الوجود
انتهى الرد عىل الدليل األول
توضيحا
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دليل " :الضبط الدقيق للثوابت الفيزيائية
دليل عىل وجود الخالق
أستغرب اعتبارك أن هذا ٌ
حس ًنا ،مبا أن معرفتي قليل ٌة يف القوانني الفيزيائيه إال أين سأطرح سؤاالً بسيطاً هنا
هل كانت هذه القوانني الفيزيائية موجودة قبل اكتشاف املادة لكتلها ،أي قبل ظهور الكون؟
هل ميكن أن يكون لدينا القوانني التي تختص باملاء دون وجود املاء؟
القوانني الفيزيائية ظهرت مع بداية ظهور الكون ،وهي تصف ترصفات املادة
مبعنى أنه من الطبيعي جدا ً إن تعرض املاء للحراة أن يتبخر ،هكذا املادة تترصف ،هذه هي طبيعة املادة ،ومبا أن هذا
الوصف مستم ٌر ليحكم كل أنواع املادة يف الكون ،فإننا نقول أنه طبيعي
وليس من املنطق إرجاع األمور الطبيعية إىل خالق ،ولكن لو قلت يل أن هذا الخالق ميكن له أن يكرس هذه القوانني،،
فيمكن أن أضع هذا الدليل قيد الدراسة
ونأتيك مبثال
هل ميكن أن تتكون الكواكب دون وجود الجاذبية ،،بالطبع ال ،،وكام نعلم أن الجاذبية هي التي تعطي الكوكب شكله
الدائري
لو استطعت أن تجد كرسا ً لقانون الجاذبية ،بأن نجد كوكباً مثلث الشكل ،أو غري دائري ،هنا ميكن أن نقول أن هناك
من يتحكم يف قانون الجاذبية
أرشت إىل النواة والربوتونات ولفت انتباهي التايل (هذه األرقام تحدد القيم الفيزيائية للثوابت الكونية التي لو حدث
أي تغري بسيط للغاية فيها ملا نشأ الكون)
أيضا خطأ يا عزيزي
إال أن هذه الجملة ً
فاألحرى أن تقول ملا نشأ الكون ،،،كام نعرفه اآلن
إذ أن نظرية األوتار التي تشري إىل وجود أكوانٍ أخرى ،تنص عىل أن لكل كونٍ قوانينه الخاصة به ،وهذه النسب ميكن
قياسا للدقة
أن تكون مختلف ًة يف كونٍ آخر لذا فهي ليست ً
وسنأيت عىل تعريف الدقة التي اعتربت أنها تحكم الكون أثناء سري الحوار
انتهى الرد عىل الدليل الثاين
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 دليل  " :القانون الفيزيايئ ال يستطيع الخلق"بالطبع أوافقك عىل هذا وأن القوانني ال تخلق ،بل تصف ترصفات املادة
هنا ال خالف
بديهي مثل هذا دليالً عىل وجود خالق!!!!
ولكن أستغرب اعتبار أم ٍر
ٍ
 دليل" :سلوك املادة غري الح ّية واملادة الح ّية"رضب من املستحيل ،إذ
وهنا البد لنا من العودة  4ونصف مليار عام لنقف عىل كيفية تك ّون املادة الحية ،وهذا يُعترب ٌ
أن املناخ والتضاريس وطبيعة شكل األرض وقرب القمر من الكرة األرضية وكميات ودرجة حرارة املياه واختالف الضغط
الجوي ،كلها تلعب دورا ً هاماً يف تشكّل الحياة األوىل
ورغم كل تلك املعوقات ،إال أنه فعالً استطاع العلامء تقديم فرضيات رائعة يف هذا املجال ،بل إن منهم من ذهب إىل
إجراء تجارب فعلية عىل تشكيل أحامض أمينية
بعد أن تبني للعلامء كيف تشكلت أحادية الخلية بدأ التطور يأخذ مجراه.
أالحظ هنا يف هذا الدليل ،أنك تلجأ إىل مغالط ٍة كبري ٍة يف إثبات وجود الخالق باستخدام تغيرّ املادة غري الحية إىل ماد ٍة
حية ،بحجة أننا ال نعلم إذًا الخالق موجود
وهذه ما نطلق عليه إله الفجوات،
ال يمُ كن أن نستغل التأخر يف الزمن الالزم لإلجابة عن أسئل ٍة ما زالت غري مكتشف ٍة لإلنسان بأن نقول أن الخالق فعلها
ولنا يف هذا أدل ٌة عديد ٌة أقربها تشكل الربق والسري عىل القمر
انتهى الرد عىل الدليل 4
 دليل  " :النشاطات الذهنية العقليةطبعاً أرشت إىل ترتيب الخاليا يف الدماغ ،وال بد أنك تشري بذلك (حسبام فهمت) إىل ذكاء اإلنسان وقدرته عىل الوعي
أكرث من غريه وعزيته إىل ذلك الرتتيب الرائع لخاليا الدماغ ،،إال أنك يا عزيزي إن ركنت إىل هذا الدليل يف إثبات وجود
الخالق وقمت أنا باالعرتاف لك به فأنت بذلك تربهن يل أن هذا الخالق ال يُحسن الصنع
فربغم هذا الرتتيب لخاليا الدماغ والتي متنحه الوعي والذكاء إال أن هذا الدماغ رسعان ما يُصاب بالعطب
ورسعان ما يمُ كن له أن يخلط بني الواقع والوهم
وما أسهل إطالق كلمة (مجنون) عىل الكثري من األشخاص
رش وال يحسن صيانة وتركيب الدماغ؟
فهل تعترب حقاً أن هذا ميكن االستدالل به عىل ٍ
خالق له القدرة عىل خلق كونٍ وب ٍ
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إال أننا سنجيب حول هذا الرتتيب
غامضا ،،إال أنه سيتم الكشف عنه مستقبالً ،وقلنا أن التطور بدأ فو ًرا بأخذ
قلنا أن الكشف عن بداية الحياة ما زال ً
خصائص ما حسب ما تقتضيه رضورة استمرار
مجراه يف حياة الكائن الحي ،وبدأت الخاليا ترتاص مشكل ًة كائ ًنا ح ًيا له
ٌ
الحياة لهذا الكائن
فلم يتشكل الدماغ بهذا الشكل الذي نعرفه اليوم بليل ٍة وضحاها ،بل استمر ذلك مليارات السنني ،ولنا يف انسان
النيادرتال خري مثال
أيضا ،إال تركيب جزيئات دماغه مل يساعده عىل البقاء!!!
رش ً
فهو ب ٌ
مالحظه أخرى،،
لو كنا سنأخذ هذا الدليل ونسلم به ،فلامذا نرى االختالف يف الوعي واإلدراك من إنسانٍ آلخر ،رغم أن الذي ركب هذه
الجزيئات واحد!!
انتهى الرد عىل 5
دليل" :املبدأ البرشي"
حقيق ًة مل أفهم املغزى من هذا الدليل ،لذا سأنتظر منك رشحه بتفصيل أكرث ألمتكن من نقاشه معك
إال أين أق ّرك عىل ما جاء فيه ،فحسب ما نعرفه كبرش أنه ال ميكن ألي كائن حي آخر أن يدرس التطور ويفهم ما حدث
باستثناء االنسان.
أخريا ً أقتبس ردا ً كان قد تفضل به الزميل عادل أحمد يف أحد حواراته
(إن الوسيلة العقلية يف إثبات اإلله خطأ يف األصل ،ألن ميكانيكا الكم مثالً تخربنا أنه ميكن وجود جسم مبكانني بنفس
الوقت ،وهذا ما ينايف املنطق ،ولكن التجربة أثبتته ،لذلك فكرة االستدالل املنطقي مرفوضة أصالً ،بل علينا بالتجربة
فقط )،لذا فعليك أن تقدم دليل تجريبي عىل أن هناك خالق
ناجح سلهب
كالم األخ سمري بني أقواس وجوايب ور ّدي عليه خارج األقواس
يقول األخ سمري:
ٌ
معرتف بها ،وميكن اخضاعها للتجربة والربهان
أسس علمي ٌة
(((ما قولنا بان املادة هي ما ميكن أن تكون العلة األوىل فله ٌ
لتكون دليالً ال لبس فيه عىل أنها سبب لعلة الكون
 ...............إن العدم الذي ُيطلقه العلامء مجازا ً فهو الحد األدىن للطاقة ومبا أن الطاقة هي وج ُه آخ ٌر للامدة E=mc2
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تغي أشكال الطاقه من وج ٍه آلخر))).
فيمكن أن نستدل عىل رّ
فردودك يا عزيزي وأترك للقارئ الكريم الحكم أيضا ليس لها قيمة إن أخذنا يف عني الحسبان حقيقتني علميتني يثبتهام
علامء الكونيات.
 – 1للكون بداية.
 - 2الطاقة كانت تساوي صف ًرا عند لحظة البداية ( فس ّمها حالة الطاقة الصفرية أو العدم أو الاليشء فالتسمية لن تغيرّ
من حقيقة األمر).
يف رد األخ سمري عىل الضبط الدقيق للثوابت الفيزيائية ،فحدثنا يف الشق األول عن تساؤالته حول طبيعة القوانني
الفيزيائية ( مع العلم أن هناك من العلامء من يؤمن بأن هذه القوانني أزلية) .ولكن ما أردت هو تفسري لهذا الضبط
الدقيق لكل هذه الثوابت ،وليس أنا من يقول أن املجرات والنجوم ما كانت لتتشكل لوال هذه النسب الدقيقة جدا
وإمنا أعلم علامء الكونيات ،ثم تطرح تفسري نظرية األوتار الفائقة وأنت تعلم أنها مجرد فرضية ال تقدم وال تؤخر ،وهذا
هو عني التحكم فأنت ترتك فرضية املُص ّمم وتتمسك بفرضية أخرى ليس عليها أي دليل ،ولديك فرضية األوتار الفائقة
وأكوا ٌن موازي ٌة بأعداد فلكية ولديك فرضية املص ّمم ،ولكن حسب مبدأ نصل أوكام فنظرية املصمم أبسط ولذلك متلك
ترجي ًحا عىل أي فرضي ٍة أخرى عىل أقل تقدير.
يقول األخ سمري ((( :
دليل  " :القانون الفيزيايئ ال يستطيع الخلق
بالطبع أوافقك عىل هذا وأن القوانني ال تخلق ،بل تصف ترصفات املادة
هنا ال خالف
بديهي مثل هذا دليالً عىل وجود خالق!!!! ))).
ولكن أستغرب اعتبار أم ٍر
ٍ
هذه يا عزيزي ليك يعلم الجميع أن القوانني ليست هي العلّة والسبب يف وجود املادة ،ولذلك فكرثت املعلوالت ونحن
ٍ
صياغات رياضي ٍة جميل ٍة هي صورة الكون الرياضية
نبحث عن العلل ؟!!!! .ولكن إن كانت هذه القوانني التي متثل يف
فمن كتبها ورسمها ؟.
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يقول األخ سمري  ((( :أالحظ هنا يف هذا الدليل ،انك تلجئ اىل مغالطة كبريه يف اثبات وجود الخالق باستخدام تغري املادة
الغري حية اىل ماده حيه ،بجة اننا ال نعلم اذا الخالق مودجود
وهذه ما نطلق عليه اله الفجوات ))) .
عزيزي سمري أنا مل أسأل كيف ؟؟؟ .أنا سألت ملاذا ؟؟؟ .ولذلك فاعرتاضك بإله الفجوات ليس يف مكانه أصال ,فالقوانني
سوف تفرس لك كيف يعمل محرك السيارة ولكنها لن تخربك شيئاً عن مصمم املحرك ,وملاذا قام بهذا التصميم ويف أي
ورشة قام بذلك ,وملصلحة أي رشكة قام بتطوير هذا التصميم.
يقول األخ سمري :
((( الخالق ال ُيحسن الصنع
فربغم هذا الرتتيب لخاليا الدماغ والتي متنحه الوعي والذكاء إال أن هذا الدماغ رسعان ما ُيصاب بالعطب
ورسعان ما ميكن له أن يخلط بني الواقع والوهم
وما أسهل إطالق كلمة (مجنون) عىل الكثري من األشخاص ))).
ال شك أنك ال تريد العطب والفساد ،ولكن نحن أخربناك أن الحياة الدنيا فرتة قصرية واملوت هو من أقوى حقائقها
وهناك عامل آخر ،ولذلك وجب أن يكون التصميم يف الحياة الدنيا له تاريخ انتهاء صالحية عزيزي ،فالتصميم هذا يناسب
الفرتة املؤقّتة  .وباملناسبة كلمة جنون كلمة غري علمية بالنسبة لعلم النفس واألعصاب فهناك اضطرابات عصبية ونفسية
ولكن ما زالت هذه النامذج املؤقتة تعمل بشكل رائع.
يقول األخ سمري ((( :
(إن الوسيلة العقلية يف إثبات اإلله خطأ يف األصل ،ألن ميكانيكا الكم مثالً تخربنا أنه ميكن وجود جسم مبكانني بنفس
الوقت ،وهذا ما ينايف املنطق ،ولكن التجربة أثبتته ،لذلك فكرة االستدالل املنطقي مرفوضة أصالً ،بل علينا بالتجربة
فقط. ))) )،
أرجو أن تصحح معلوماتك بالنسبة مليكانيكا الكم ,فالراصد عامل مؤثر يف النتيجة ،فالنتيجة بوجود الراصد يشء والنتيجة
بغياب الراصد يشء آخر ،فالراصد عنرص مؤثر ،وال ّ
شك أنه عامل غري سلبي يف تشكيل النتيجة وأنه يساهم يف خلق هذه
النتيجة ،وهذا يذكرنا بقول املعتزلة قبل ثالثة عرش قرناً أن اإلنسان يخلق اختياراته !!!!!.
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Sameer Samee
حس ًنا
سأقوم اآلن بالرد عىل تعقيبات األستاذ ناجح ،وبعد ذلك سننتقل إىل بعض الحجج التي سأطرحها أنا والتي أرى أنها
متنع وجود إله
أيضا
سرنقّم تعقيبات الزميل ناجح لسهولة املراجعة عند املتابع وسنقتبس من كالمه ً
أيضا ليس لها قيمة إن أخذنا يف عني الحسبان حقيقتني علميتني
( -aفردودك يا عزيزي وأترك للقارئ الكريم الحكم ً
يثبتهام علامء الكونيات.
 – 1للكون بداية.
تغي
 - 2الطاقة كانت تساوي صفرا عند لحظة البداية ( فسمها حالة الطاقة الصفرية أو العدم أو الاليشء فالتسمية لن رّ
من حقيقة األمر)
نعم عزيزي ،ال ننكر أن للكون بداية ،وأن مجموع الطاقه يف الكون يساوي صف ًرا
ولكن ،هل عندما يقول العلامء أنه قبل بداية الكون مل يكن هناك يشء ،فهم يعنون العدم مبفهومه الذي قلت فيه
(العدم هو ضد الوجود) بالطبع ال
ما يقصده العلامء يف هذا القول هو أنه حتى وإن كان هناك يش ٌء ما بغض النظر عن ماه ّيته ،إال أنه تالىش ،مل يعد
موجو ًدا  ،وال ميكن وال بأي شكلٍ من األشكال أن يم التعرف عىل ماكان قبل وجود الكون بصورته الحالية
وميكن أن أفرس لك األمر وأبسطه أكرث للمتابع كالتايل
لننتبع كوننا هذا ،ولنأيت إىل نهايته (وهي النظرية األكرث إجام ًعا وفقاً لدراسات املختصني) أال وهي استمرار التوسع حتى
يأيت عىل الكوكب فيفتته بل ويتعداها الذرة بحد ذاتها
ترى ماذا سيبقى يف الفضاء ،سنقول ال يشء ،ولكن هل هو فعال ال يشء؟
بل عىل العكس متاما ،الكون ما زال هناك يف الفضاء ،ولكن بصور ٍة أخرى وبشكلٍ آخ ٍر من أشكال املادة ،ثم سيعيد الكون
إنشاء نفسه وهكذا
فام نقصده ببداية الكون ،هو بداية هذا الكون قبل  13.7مليار عام ،وما يقصده العلامء بالصفر ،هو الحد األدىن للطاقة
كام أرشنا ،فال بد أنك تعلم أن الصفر املطلق غري موجود وال ميكن أن يوجد ألنه سيصبح عدما.
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أخ ًريا نقول ،أننا ما زلنا نجهل هذا الكون الذي نعيش به ،فالدراسات التي أثبتت وجود املادة السوداء والطاقة السوداء،
ستفيد العلوم البرشية كثريا يف تغيري وجهة نظرنا فيام نق ّره اآلن من نظريات حول نشوء الكون
وأنا كيل ثقة يف أن العلم والعلامء ،سيكشفون رس نشوء الكون ،خالل أقل من  5أعوام ،عندها لن يكون هناك أي مجا ٍل
كائن ما يف الالمكان والالزمان هو الذي خلق املكان والزمان
لالحتجاج بأن ٍ
انتهى بالنسبة للتعقيب األول
( -bولكن ما أردت هو تفسري لهذا الضبط الدقيق لكل هذه الثوابت)
قلت لك مجيباً عىل هذا (هل كانت هذه القوانني الفيزيائية موجوده قبل اكتشاف املادة لكتلها )،ومعنى ذلك،
أن هذه القوانني ُوجدت مع وجود الكون لتصف ترصفات املادة ،ورضبنا لك مثالً بالجاذبية والكواكب
فترصفات املادة هي التي ضبطت قوانينها ،وهذا يشء طبيعي ،ال يحتاج اىل وجود خالق ليضبط هذه القوانني،،
بل إين أقول ،أن هذه القوانني حتمية ،وهي أحد أقوى األدلة عىل استحالة وجود خالق ،مبعنى
هل ميكن أن ينشأ هذا الكون (كام نعرفه اآلن) بدون قوانني الجاذبية؟
وهذا يعني حسب فرضية الخلق بأن الخالق اذا استثنى قوانني الجاذبية ،فلرمبا يكون هناك كوناً ،،ولكن ليس هذا الكون
الذي نعرفه بالتأكيد
وهذا ي ُعيدنا إىل حتمية القوانني التي تشكل الكون وفرضها حتى عىل الخالق نفسه
البد من زيادة ما ييل عىل نفس التعقيب رقم b
يقول األستاذ ناجح (ولكن حسب مبدأ نصل أوكام فنظرية املصمم أبسط ولذلك متلك ترجيحاً عىل أي فرضية أخرى
عىل أقل تقدير)
ٍ
ٍ
وثوابت وقوانني إىل خالق ،فال
تعقيد
وهنا نسأل الزميل،إذا كنت ستحيل إيجاد هذا الكون بكل ما أرشت إليه أنت من
ٍ
تعقيد أكرث بكثري من هذا الكون ،وهنا وجب -عقال -أن يكون السؤال بكيف نشأ الكون
بد أن يكون هذا الخالق ذا
موجهاً اىل األكرث تعقيدا ً ،وهو كيف نشأ الخالق ،ومبا أن اإلجابة عىل هذا السؤال ستعترب تعقيدا ً آخرا ً يضاف إىل سؤال
وجود الكون ،فإننا نستخدم حجتك (بنصل اوكام) عليك ونقول أننا ميكن أن نخترص اإلجابة بأزلية املاده فضالً عن إضافة
ٍ
ٍجديد وبهذا نكون نحن من يحقق نصل اوكام ال أنتم
عنرص
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-cبالطبع أنا أقررت لك بأن القوانني ال تخلق ولكنها تُهيء الفرص إليجاد يش ٍء آخ ٍر ورضبنا لك مثل التفاعالت الكيميائية،
فالضغط الهائل يف قاع البحر مع وجود الحرارة املنبعثة من الفوهات الربكانية يف القيعان باإلضافة إىل املاء نفسه ميكن
أن تنتج شيئاً ،لذا فعالقة القوانني (ترصفات املادة ) معاً ميكن أن ت ُهيء الفرص لوجود الحياة.
ولكن شد انتباهي اآليت
(ولكن إن كانت هذه القوانني التي متثل يف صياغات رياضية جميلة هي صورة الكون الرياضية فمن كتبها ورسمها)
مل أكن اتوقع منك الوقوع يف مثل هذا الخطأ الفلسفي يف االحتجاج ،وهو (املصادرة عىل املطلوب)
فأنت عندما تسال (من) فأنت تفرتض وجود إجاب ٍة مسبق ٍة متمثلة (طبعا بالنسبة للسائل) بالخالق وتريد من املحاور
أن يجيبك إجابة يكون لها صلة (مبن)
واألحرى أن نسال (كيف) فيكون هناك احتامالت عديدة لوضعها كإجابة ،بحيث يقوم الطرف السائل عنها بأخذ هذه
اإلجابات بعني االعتبار
ورغم سؤالك مبن إال أننا أجبنا عن هذه القوانني يف عدة تعليقات
( -dعزيزي سمري أنا مل أسأل كيف ؟؟؟ .أنا سألت ملاذا ؟؟)
يبدو يل أيها الزميل أنك مل تقرأ الفقرة األوىل من إجابتي حول حجتك الرابعة ،وانتبهت فقط إىل الفقرة التالية التي
أقص لك ما أجبتك به
أحلتك فيها إىل إله الفجوات ورغم ذلك فسوف ّ
(دليل" :سلوك املادة غري الحيّة واملادة الحيّة
وهنا البد لنا من العودة أربعة ونصف مليار عام لنقف عىل كيفية تكون املادة الحية).....
وللتوضيح نقول ،ليس هناك يش ٌء اسمه ملاذا حدث هذا او ذاك خصوصاً إن كان للطبيعة ي ٌد به
ويف معظم األحيان تكون اإلجابة بالكيفية هي نفسها اإلجابة عن ملاذا
ملاذا تتكون األعاصري ،وعند رشحنا عن كيفية تكون األعاصري نكون فهمنا ملاذا تتكون األعاصري
فال ميكن أن يايت عاقل ،ليقول لنا أن األعاصري تتشكل لتهاجم نيواورليانز بحد ذاتها
( -eولكن نحن أخربناك أن الحياة الدنيا فرتة قصرية واملوت هو من أقوى حقائقها وهناك عامل آخر ،ولذلك وجب أن
يكون التصميم يف الحياة الدنيا له تاريخ انتهاء صالحية عزيزي)
تقول ،وهناك عاملٌ آخر،تتحدث عن هذا العامل اآلخر وكأنه حقيق ٌة مطلقة إال أنك يف مكانٍ آخر تقول ( تطرح تفسري
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نظرية األوتار الفائقة وأنت تعلم أنها مجرد فرضي ٍة ال تقدم وال تؤخر ،وهذا هو عني التحكم فأنت ترتك فرضية املُص ّمم
وتتمسك بفرضية أخرى ليس عليها أي دليل)
هل ميكن أن نعترب هذا تناقضاً يف الطرح أم ماذا
كيف لك أن تطالبني بدليلٍ عىل فرضي ٍة ما ثم تأيت أنت بفرضي ٍة ليس عليها أي دليل؟!!!!!
رغم التناقض أعاله إال أين سأجيبك عىل ما طرحت
طويل جدا ،وال نعلم متى سينتهي
نعم ،عمر اإلنسان (الفرد) قصري ،ولكن عمر البرشية ٌ
فهل إذا كان عمر الفرد قصري فإنه يعطي الحق للخالق بإعطاب املحرك الرئيس لدى هذا الفرد ونقصد هنا الدماغ
طبعا!!!
فإن كان سيخلق له عقالً معطوباً ال يُعطيه األفضلية يف التعرف عىل ما ُخلق ألجله ،فلامذا يخلقه أصال!
لرمبا تقول ،ليتع ّظ أصحاب العقل السليم ،نرد عليك قائلني ،متى كان البرش فرئان تجارب؟
وتقول (وجب أن يكون التصميم يف الحياة الدنيا له تاريخ انتهاء صالحي ٍة عزيزي)
هل حقا تريد التمسك بهذه الجمله؟
ان قولك (وجب) فهو قانون أنت وضعته وجعلته منه ًجا لإلله عليه أن يتبعه
كيف نقول أنه وجب عىل الخالق!!!! ومن الذي سيوجب عىل الخالق؟
( -fفالنتيجة بوجود الراصد يشء والنتيجة بغياب الراصد يشء آخر)
لن ازيد عن ردي يف السابق سوى بسؤال حول ما كتبته يف هذه الجمله أعاله
هل ستكون هناك نتيجه بغياب الراصد؟؟؟؟
عزيزي
الراصد هو من يد ّون النتيجه ،وهو من يبني عليها  ،فإن مل يكن موجودا ً ،فلن تكون هناك نتيجة
ضع بيضه يف كأس ماء وس ّخنه لنعرف كم من الوقت ستحتاج البيضة لتنتج
هل ستكون هناك نتيج ًة يف معرفة الوقت الالزم إذا مل يكن هناك راصد للتجربه؟؟؟
واآلن ،سأطرح بعض الحجج التي أراها متنع وجود خالق للكون
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 -1هل هذا الخالق يش ٌء أم ال يشء؟
ٍ
رش ال ميكن لنا إدراكه أو اإلحاطة مبكنونيته أو معرفة ماهيته ،كل ما يهمني هو
ال يهمني أي
وصف للخالق ،من أننا كب ٍ
معرفة إن كان شيئا ًأم ال
فإن مل يكن شيئاً ،نكون قد اخترصنا الحوار
وان كان شيئاً ،فال بد لنا من تعريف اليشء ،ومتى ميكن لنا أن نقول أن هذا اليشء موجود
فان استاقمت اإلجابة مع وجود خالق ،فال مانع من قبول وجوده مبدئيا
 -2يعرف اإلنسان كل ما ميكن أن يأيت ذكره ووصفه بحيث يقوم بربط الكلمة مبدلولها حتى ولو يف الخيال ،فإن مل
يستطع اإلنسان أن يربط الكلمة مبدلولها (مبعنى أن ال يكون هناك وصف للكلمة)عندها نقول أن ما تم ذكره غري
موجود
مثال عىل ذلك
لو ذكرت لك كلمة مثل (سيكاد) ما الذي سيتبادر إىل ذهنك؟ أعتقد انه ال يشء  -اال اذا كنت تعرف هذه الكلمة مسبقًا
ولكن إن قلت لك  ،أنها كائ ٌن صغ ٌري جدا له  4أجنجه رفيعة ،ويُصدر صوتاً يشبه كلمة زيز ولها عينان صغريتان يف مقدمة
رأسها ولها  6ارجل
فال بد أن يرتسم يف عقلك صورة لحرش ٍة ما
واآلن ،سأقول لك (زرادهيم) باعتبار أنه هو الخالق ،قل يل مباذا تم ربط الكلم’ يف مخيلتك؟؟
 -3بات اإلنسان يعرف الكثري الكثري من األمور املحيطة به ،بحيث عدنا نعرف كيف يتكون الربق ،وكيف يثور الربكان
وكيف تأيت األعاصري وما هو املد والجزر ،وكيف يحدث املوت ،وكث ٌري جدا ً من األمور التي كان السؤال عنها ال يجد إال
اإلجابة بكلمة (الخالق)
خالق وبالطبع بقي هناك سؤاالن عن األصول
مبعنى آخر ،كلام تقدم العلم ،وجد إجابة أكرث قبوالً وأكرث إقناعاً من كلمة ٍ
(أصل الحياة وأصل الكون) ورغم أن هناك إجاباتٌ مبدئية ،إال أن اإلجابة األكيده ستأيت بعد حني
بعد هذه املقدمه أقول
حتى لو ُوجد الخالق ،فام مهمته؟
خالق ونحن نعلم جيدا ً أنه مل يبق هناك ٌ
سؤال يحتاج إىل زرع كلمة الخالق كإجاب ٍة له؟؟
ملاذا يجب أن يكون لدينا ٌ
 -4وهي األخرية
ما املانع من وجود أكرث من خالق
بالطبع هذا السؤال يقصد به ،أنه إن أرص اإلنسان عىل فرضية وجود الخالق ،فإرصاره هذا سيضطرنا إىل طرح السؤال
خالق للكون؟
الذي يقول ،،كم ٍ
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سأحتج بأن البرش ال يعلمون شيئاً عن عامل اإلله ،لذا سأرفض أي إجاب ٍة ميكن أن تأيت بها كتربير لوجود خالق واحد،
وهنا
ّ
وفهم برشي ،وهذا ال ينطبق مع عامل اآللهة لذا فان التربير البرشي سيكون
من منطلق أن إجاباتك تستند إىل معرف ٍة ٍ
مرفوضا
ً
أعذرين فقد تذكرت محاجج ًة لطاملا فكرت بها
 -5األزلية
خالق أن الخالق أز ّيل ،ويقول أيضا أنه ذاتٌ عاقلة ،مبعنى أنه يقرر ويفعل
يقول من يفرتض وجود ٍ
وهنا أطرح السؤال التايل
إذا كان الخالق عاقالً (بغض النظر عن املفهوم العقالين لدى الخالق) ويفعل (بغض النظر عن كيف يفعل) فال بد أن
يكون له أول تقري ٍر أو أول فعل ،فام هو أول فعل فعله هذا الخالق
أما عن أزلية املادة فهي أكرث قربا للمنطق والعقل
فاملادة ال تقرر وال تفعل بإرداة ،بل هي دامئة التغري ،لذا فال ميكن أن يكون لها ما يُعرف ب (أول فعل)
ناجح سلهب
يقول األخ سمري ((( :فام نقصده ببداية الكون ،هو بداية هذا الكون قبل  13.7مليار عام ،وما يقصده العلامء بالصفر،
هو الحد االدىن للطاقه كام أرشنا ،فال بد أنك تعلم أن الصفر املطلق غري موجود وال ميكن ان يوجد النه سيصبح عدما))).
ال أحد ينكر أن محصلة الطاقة تساوي صفرا ً ،وحتى يف هذه اللحظة التي نحن فيها اآلن ،فإ َّن محصلة الطاقة أيضا
تساوي صفرا ً ،ولكن هل فعالً هذا هو املقصود بأ ّن الطاقة كانت تساوي صفرا عند بداية تشكّل الكون؟! .يجب أن
نواجه بعض الحقائق وهي أن الفضاء الكوين والزمان واملكان مل يتشكال إال بفعل اإلنفجار العظيم أي مل يكن هناك حيّز
أصال قبل أن يتشكل الفضاء والزمان مكان ،وأين ستتواجد الطاقة أو الكتلة بال ح ّيز أخي العزيز ؟! .ما تقوله هو محاولة
هروب من هذه الحقيقة.
يقول األخ سمري((( :وأنا كيل ثقة يف أن العلم والعلامء ،سيكشفون رس نشوء الكون ،خالل أقل من  5أعوام ،عندها لن
يكون هناك أي مجال لالحتاج بأن كائنا ما يف الالمكان والالزمان هو الذي خلق املكان والزمان))).
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أخي الكريم بعد الفلسفة الوضعية ألوغست كونت واملناهج العلمية التجريبية التي ال تعرف سوى "الكيف" ،فهي
سوف تبقى ال أدرية حول جواهر األشياء والعلل الغائية وحقيقة األشياء كام هي ،ولذلك فإن بقيت العلوم بنفس
املناهج هذه فهي سوف تظل ال أدرية حول وجود الخالق ،وبعض القراءة يف فلسفة العلوم سوف تكشف لك هذه
الحقائق.
يقول األخ سمري ((( :فترصفات املادة هي التي ضبطت قوانينها )))
أخي سمري ترصف املادة هو حدث  EVENTوالقانون سابق عىل الحدث ألنه يستحيل قيام حدث بال قانون ،والضبط
يتجلىّ من خالل القانون نفسه ،وبذلك كالمك ال يحمل أي ح ّجة.
ويضيف األخ سمري ((( :بل إين اقول ،أن هذه القوانني حتمية ،وهي أحد أقوى األدلة عىل استحالة وجود خالق ))).
أخ سمري تحتاج لتحديث معلوماتك فبعد إثبات املوضوعية االحتاملية مليكانيك الكم يف العوامل دون الذرية فقد
أصبحت الحتمية يف خرب كان ( .صحيح وللعلم فالحتمية أصبحت يف خرب كان وليست السببية ألن كثريا من األعزاء
املالحدة ال يفرقون بني املفهومني !!!).
يقول األخ سمري ((( :فال بد أن يكون هذا الخالق ذا تعقي ٍد أكرث بكثري من هذا الكون ))).
الله واجب الوجود وهو يخالف طبيعة املادة والطاقة فليس كمثله يشء ،ولذلك فليست بنية الكون املخلوق مبثيل
ويظل كمصم ّم كيل القدرة أبسط يف الطرح واملفهوم
ميكن أن يقاس الخالق إليه ولهذا فهذا السؤال وهذا القياس فاسدّ ،
من األعداد الفلكية لألكوان املوازية .... ( .يتبع)
ٍ
صياغات رياضي ٍة جميل ٍة هي صورة الكون الرياضية فمن
يقول سمري (((( :ولكن إن كانت هذه القوانني التي متثل يف
كتبها ورسمها)
مل أكن أتوقع منك الوقوع يف مثل هذا الخطأ الفلسفي يف االحتجاج ،وهو (املصادرة عىل املطلوب)
فأنت عندما تسأل (من) فأنت تفرتض وجود إجابة مسبقة متمثلة (طبعا بالنسبة للسائل) بالخالق وتريد من املحاور
أن يجيبك إجابة يكون لها صلة (مبن) )))
لتكن منصفاً مع الفلسفة واملنطق قليالً فمن ينكر بغري دليل ومن يثبت بغري دليل فكالهام يصادران عىل املطلوب ،و
وحده الالأدري الذي ال يصادر عىل املطلوب هنا.
يظل مرشوعا.
ولك ّن السؤال كسؤال ّ
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يقول األخ سمري ((( :ليس هناك يشء اسمه ملاذا حدث هذا أو ذك خصوصاً إن كان للطبيعة ي ٌد به
ويف معظم األحيان تكون اإلجابة بالكيفية هي نفسها اإلجابه عن ملاذا ))).
ومبثال يتضح لك املقال  :فعصفو ٌر يبني عشاً( .كيف) يبني العصفور العش ؟ .الجواب  :يبنيه بحمله لألغصان واألعواد
الناشفة وترتيبها بشكل ما( .ملاذا) يبني العصفور العش ؟.الجواب  :ليضع فيه بيضه .هل رأيت أيها الكريم فكيف ليست
هي ملاذا !!!!!.
يقول األخ سمري ((( :كيف لك أن تطالبني بدليل عىل فرضي ٍة ما ثم تأيت أنت بفرضي ٍة ليس عليها أي دليل؟!!!!!))).
نعم أنا قدمت فرضية الخالق الصانع املص ّمم وإن مل تالحظ ،فقد قدمت لها ستة أدلة ،إن كنت نسيت فتستطيع أن
تجدهم يف املشاركات يف األعىل.
يقول األخ سمري((( :فإن كان سيخلق له عقالً معطوباً ال يعطيه األفضليه يف التعرف عىل ما خلق ألجله ،فلامذا يخلقه
أصال!
لرمبا تقول ،ليتعظ أصحاب العقل السليم ،نرد عليك قائلني ،متى كان البرش فرئان تجارب؟ ))).
ليسوا فرئان تجارب فقد كرمهم هذا اإلله بالوجود الفريد ،وسوف يع ّوضهم عن أي نقص أو آالم لحقت بهم ،ولكن
لألسف امللحد يزايد أخالقيا وهم يف نظره كائنات عدمية تظهر ومتوت بال أي معنى (....يتبع)
يقول األخ سمري((( :إن قولك (وجب) فهو قانون أنت وضعته وجعلته منهجاً لإلله عليه أن يتبعه
كيف نقول أنه وجب عىل الخالق!!!! ومن الذي سيوجب عىل الخالق؟))).
األخ سمري تذكّر أنني معتزيل مسلم ولدي قرآن كريم يوجب الله عىل نفسه فيه أن تكون كل نفس ذائقة املوت ،فالله
من أوجب عىل نفسه هذا ( ....يتبع).
يقول األخ سمري ((( :لن أزيد عن ردي يف السابق سوى بسؤا ٍل حول ما كتبته يف هذه الجملة أعاله
هل ستكون هناك نتيجة بغياب الراصد؟؟؟؟ ))).
أخ سمري! .إسأل تجربة الشق املزدوج !.
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خالق للكون
يقول األخ سمري ((( :واآلن ،سأطرح بعض الحجج التي أراها متنع وجود ٍ
 -1هل هذا الخالق يشء أم ال يشء؟
ٍ
رش ال ميكن لنا إدراكه أو اإلحاطة مبكنونيته أو معرفة ماهيته ،كل ما يهمني هو
ال يهمني أي
وصف للخالق ،من أننا كب ٍ
معرفة إن كان شيئاً أم ال
فإن مل يكن شيئاً ،نكون قد اخترصنا الحوار
وإن كان شيئاً ،فال بد لنا من تعريف اليشء ،ومتى ميكن لنا أن نقول أن هذا اليشء موجود
فإن استاقمت اإلجابه مع وجود خالق ،فال مانع من قبول وجوده مبدئيا ))).
يشء ليس كمثله يشء
فهو يخالف األشياء املخلوقة من كل وجه
يقول األخ سمري  (((:واآلن ،ساقول لك (زرادهيم) باعتبار أنه هو الخالق ،قل يل مباذا تم ربط الكلمة يف مخيلتك؟؟)))) .
هل فكرة الكامل صعبة وأن الخالق أسمى من كل العيوب والنقائص التي نعرفها مبفهوم املخالفة ؟!!!
يقول األخ سمري((( :ما املانع من وجود أكرث من خالق )))
ال ميكن أن يكون هناك خالقان كليا القدرة فساعتها أحدهام سوف يكون غري كيل القدرة ،وسوف ندخل يف أبواب
التناقض واملحاالت.
يقول األخ سمري ((( :إذا كان الخالق عاقالً (بغض النظر عن املفهوم العقالين لدى الخالق) ويفعل (بغض النظر عن كيف
يفعل) فال بد أن يكون له أول تقري ٍر أو أول فعل ،فام هو أول فعل فعله هذا الخالق ))).
الخالق ليس خاضعا للزمان واملكان ليكون هناك أول وآخر ولذلك فهذا السؤال بالنسبة لله ليس له معنى.
Sameer Samee
رصا) عىل ما جاء به الزميل  ،وغ ًدا سيقوم الزميل بالرد مع وضع مرافعته الختامية،،وسأقوم
حسنا ،اآلن سأقوم بالتعقيب (مخت ً
أنا بتعقيب عىل ما جاء يف رده عىل حججي وسأقوم بتقديم مرافعتي الختامية
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وألجل تسهيل املتابعه سأقوم برتقيم الردود
-1يقول الزميل (يجب أن نواجه بعض الحقائق وهي أن الفضاء الكوين والزمان واملكان مل يتشكال إال بفعل اإلنفجار
العظيم أي مل يكن هناك ح ّي ٌز أصالً قبل أن يتشكل الفضاء والزمان مكان،,وأين ستتواجد الطاقة أو الكتلة بال ح ّي ٍز أخي
العزيز ؟! .ما تقوله هو محاولة هروب من هذه الحقيقة)
بالطبع أنا أجبت عن هذه الجملة ،ولكن لدي تعقيب بسيط
إن ما يقوله العلامء حول عدم وجود الزمان واملكان قبل الكون ،فهو يختص بوجود كوننا يا عزيزي ،يبدو يل أنك مثل
البقية من البسطاء الذين ال يعرفون ماذا حدث يف أول نشوء الكون
هل سمعت بجملة when the universe ballooning it self
هذه الجمله توضح جيدا ما حدث ،مل يكن هناك انفجا ٌر كام يتصوره األغلبية من الناس ،لقد كان توس ًعا ،ومبا أنك تقول
أنه مل يكن هناك حيز ،فالسؤال هو ،أين حدث هذا التوسع؟
نحن عندما نقول فضاء فإن هذه الكلمة ال تعني  spaceولعل املعنى األقرب لها هو املساحة  -او املسافات -وهي تلك
التي توسع بها كوننا هذا.
وهذا يقودين إىل سؤا ٍل آخر
كثري من العلامء متفقني عىل توسع الكون ،وأن هذه املجرات ما زالت تبتعد عن بعضها البعض
نجم أو أي مادة) تكونت بعد هذا التوسع وهي التي يفرتض بها أن تكون
سؤايل هو ،لو استطعنا رصد أول مجر ٍة (أو ٍ
أبعد يشء يف الفضاء
السؤال ،،ماذا يوجد بعدها،؟؟؟
ناقص لدى الكثري من متابعي نشوء الكون ،نظرا ً ألنهم
مفهوم املساحه التي تضم الكون،أو الحيز مبعنى أدق ،هو مفهو ٌم ٌ
يقرؤون تبسيط املعلومات التي يطلقها العلامء
ورغم وجود هذا الحيز الذي كان يضم الطاقة التي أنشأت الكون ،إال أننا ال ميكن أن نطلق عليها مكان ،ذلك أن املتفق
عليه من مصطلح املكان هو الحيز الذي يضم املاده بشكلها الذي تعرفه ،لذا يقول العلامء (مجازا) انه مل يوجد مكان
قبل االنفجار ،أما الزمان ،فنخترصه ببدأ الضوء
( -2بعد الفلسفة الوضعية ألوغست كونت واملناهج العلمية التجريبية التي ال تعرف سوى "الكيف" ،فهي سوف تبقى
ال أدرية حول جواهر األشياء )
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لقد بذلت الكثري من املجهود يف محاولة عدم ذكر أسامء العلامء والفالسفه وأن أقدم لك ما فهمته أنا شخصياً منهم
وصغته لك بلغتي ،ورغم أنك ذكرت ونقلت بلغة الفالسفة سأستمر مبنهجي
عزيزي ،كيف تقول سوف تبقى ال أدرية ،وأنت تعلم جيدا ً أن العلامء يبنون فرضياتهم عىل ٍ
أسس رياضي ٍة مدروسة،
ٍ
وتنبئاتهم مبا سيتم لهم يف املستقبل ليس فلسف ًة بل هو نتيجة در ٍ
تجارب
وأبحاث تستمر أعوا ًما وتربهن من خالل
اسات
ٍ
وأبحاث
فعندما يطلقون ترصي ًحا بأنهم سيفعلون كذا وكذا ،فال يكون بناءا ً عىل حدس
 -3هنا التعقيب سيكون بشقني
(أخي سمري ترصف املادة هو حدث  EVENTوالقانون سابق عىل الحدث ألنه يستحيل قيام ٍ
حدث بال قانون)
حسنا ،سأوافقك بهذا إن أجبت عىل ما ييل
هل سيكون لدينا قانون الحركة لوال وجود مادة؟؟؟؟
قلنا أن القوانني انبثقت مع انبثاق املادة وهي عبارة عن وصف لعالقة املادة مع بعضها
الشق الثاين
(فبعد إثبات املوضوعية االحتاملية مليكانيك الكم يف العوامل دون الذرية فقد أصبحت الحتمية يف خرب كان)
صحيح أين ال أعرف شيئاً عن ميكانيكا الكم إال اين سأكتب تصورايت الشخصية عنها
ترصفات املادة دون الذرية هي لغز صحيح ،ولكن هل تعتقد انها ستبقى كذلك ،ملاذا وجدت ميكانيكا الكم ،أمل توجد
لدراسة هذه الترصفات ،ومحاولة فهمها
بعد أن يتم قياس هذه الترصفات واجراء التجارب ،ستجد أن هناك قانوناً قد صدر لوصف ترصف االلكرتون عند اقرتابه
او ابتعاده عن النواة ،ال تستجعل ،عندها سيكون هذا القانون مرتبطًا ارتباطا ًوثيقاً بترصف االلكرتون يف كل مرة يكون
فيها مبدار معني
اذا ً سنعود لنقول ان القانون سيكون حتمي
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( -4الله واجب الوجود وهو يخالف طبيعة املادة والطاقة)
أجبنا عن واجب الوجود إال أنني هنا الحظت شيئا مهم
تتحدث عن اإلله وكأنك تعرف بالضبط ما هو!!!! بحيث أنك تنفي عن الخالق أن يكون ماد ًة ذا ٍ
خواص ال يعرفها البرش،
ٌ
احتامل ال ميكن اهامله
وهذا
إن كنت تعرف أن هذا الخالق بأنه ليس ماد ًة او طاقة ،فأرجوك أخربين ماذا يوجد يف الكون غري املادة والطاقه ،يك
أستطيع الحصول عىل نوبل يف الفيزياء النظرية
(ولكن السؤال كسؤال ّ
يظل مرشوعا)
-5
ّ
كال يا عزيزي أنت من يرشعن هذا السؤال ،أما من يبتغي الحق يف بحثه ،فهو لن يفرض وجود ٍ
ذات معين ٍة ويسأل عنها
السؤال الصحيح هنا يجب أن يكون كيف؟
( 6هل رأيت أيها الكريم فكيف ليست هي ملاذا)
اعتقد أين مل اجزم كالمي بأن كيف هي نفسها ملاذا ،فقد قلت لك (غالبا ماتكون كيف هي نفسها التي ترشح ملاذا)
يف مثال العصفور ،أنا اوافقك متاما ،أما فيام يخص سؤالك أعاله ،فكيف هي التي ترشح ملاذا
( -7نعم أنا قدمت فرضية الخالق الصانع املص ّمم وإن مل تالحظ ،فقد قدمت لها ستة أدلة )
أنت تعترب أن ما قدمته أدلة
إذا عندما أطرح أنا الجملة التالية (كيف تنكر وجود التنني الناري األول الذي هو واجب الوجود لبقية التنانيني) فإين
أكون قد قدمت دليالً عىل وجود التنني الناري!!!!!!!!!!!
عزيزي كل ما قدمته انت يندرج تحت تساؤالت ،إمنا أنت من يقوم بوضع إجاب ٍة وحيد ٍة لها وتحرصها برضورة وجود اله
ٍ
إجابات أخرى غري كلمة خالق
أغلب تساؤالتك ميكن أن نجد لها
( -8وسوف يعوضهم عن أي ٍ
آالم لحقت بهم ،ولكن لألسف امللحد يزايد أخالقياً وهم يف نظره كائناتٌ عدمي ٌة
نقص أو ٍ
تظهر ومتوت بال أي معنى)
كيف عرفت أن هذا اإلله سيع ّوضهم عام نقصهم يف الدنيا؟
نهج عجيب يف أن يقوم هذا الخالق بخلق انسانٍ ٍ
ناقص شيئا ما  -عقل أو عضو ما) مبعنى أنه هو من قرر أن ينتج هذا
الكائن املشوه ،ثم تقول أنه سيعوضه عن هذا التشويه والنقص؟
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ورغم أنك تعيد وتكرر عن أن هذا الخالق ال يخضع لتصورات البرش،إال أين أراك هنا تخضعه لتص ّورك عن العدالة
املطلقه!!!!!!
( -9تذكّر أنني معتزيل مسلم ولدي قرآن كريم يوجب الله عىل نفسه فيه أن تكون كل نفس ذائقة املوت ،فالله من
أوجب عىل نفسه هذا)
هنا ميكن يل أن أنهي هذه املناظرة بحجة احتجاجك يف األديان
أنت هنا تدخل يف مهاتر ٍة خطرية ،فعليك أوالً أن تثبت أن هذا الخالق هو إله اإلسالم ومن ثم عليك أن تثبت أن هذا
القرآن هو كالم هذا الخالق
ال أدري كيف وقعت يف هذا الخطأ الغري مربر ،هذا االحتجاج ساقط وال يعترب إجابة.
( -10إسأل تجربة الشق املزدوج)
ال أدري ملاذا أدرجت هذه التجربه بالذات،
نحن نتحدث عن وجود ر ٍ
اصد لنتائج التجربة
املراقب الذي وضع أمام حركة االلكرتون كان جزءا ً من التجربة ومل يكن مراقباً للتجربة نفسها
ٍ
ظروف مختلفة،
ناهيك عن أن علامء الفيزياء أكرث ذكاءا مام تعتقد ،فأنا أعلم أنهم سيعيدون إجراء التجربة يف
وأحيلك هنا إىل التجارب التي أجريت عىل هيجز وحقله ،كم تجرب ٍة أجريت إىل أن متكن العلامء من إصدار ترصيحاتهم
بالعثور عىل هيجز وحقله؟
مر ًة أخرى ،املراقب لحركة االلكرتون كان جزءا ً من التجربة ومل يكن هو راصد التجربة
مام يعيدنا إىل أنه لن يكون هناك نتيج ًة بال راصد
( -11يشء ليس كمثله يشء
فهو يخالف األشياء املخلوقة من كل وجه)
تذكرين هذه اإلجابة ببيت الشعر الذي يقول
جلوس حولهم ماء
وكأننا واملاء من حولنا ،،،قو ٌم
ٌ
عزيزي ،،أنا مل أسألك ماذا يشبه هذا الخالق؟
ومل أطلب منك أن تعطيني تعريفاً شامالً ملكوناته
القصد من السؤال كان،،
إن كان هذا اإلله شيئاً حتى وإن كان ليس كمثله يشء ،إال انه س ُيعترب يش ٌء موجود
واليشء املوجود ال يمُ كن ان نعطيه صفة الوجود إال إذا حجز حي ًزا يف املكان
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وأعيد هنا ما ذكرته أعاله ،،حجة الال مكان والال زمان ،هي حج ٌة مرفوض ٌة ذلك أنك دخلت اآلن يف العدم والذي يفرض
علينا أن نعرفه بضد الوجود ،عندها فقط ،ميكن القول أنه ال مكان وال زمان
فإن وجد العدم بتعريفه (ضد الوجود) فقد انتفى وجود الخالق أصالً ،،إذ أن وجود الخالق بحد ذاته سينفي وجود
العدم.
( -12هل فكرة الكامل صعبة وأن الخالق أسمى من كل العيوب والنقائص التي نعرفها مبفهوم املخالفة)
هذا ليس إجابه عىل سؤايل!!!!
السؤال كان ،،هل سريتسم يف مخيلتك أي يشء؟
بالطبع ال ،إال إذا قدم أحدهم وصفاً لهذه الكلمة
وصف للخالق ،إذا ً هو لن يكون أكرث من فكر ٍة يف أدمغة املؤمنني به ،يشكّلونه كام يريدون هم|
ومبا أنه ال يوجد ٌ
والدليل هو ما تفرضه وتنهيه عن الخالق ،سيأيت تأكي ًدا عىل قولنا هذا يف الرد عىل فكرة عدد اآللهة.
( -13ال ميكن أن يكون هناك خالقان كليا القدرة فساعتها أحدهام سوف يكون غري كيل القدرة ،وسوف ندخل يف أبواب
التناقض واملحاالت)
أمل أقل لك أنك تخضع الخالق ملا تريد له أن يكون
منطقيا (عىل فرض وجود الخالق) فنحن كبرش ال نعلم كيف تتعامل تلك الكائنات مع بعضها!
وسأعطيك فرضاً ال يمُ كن أن تف ّنده لو قسناه عىل منظور الخالق وليس عىل منظور البرش
خالق له كونه الخاص به؟ هل هذا افرتاض
خالق آخر ،وكان هناك ما يشبه معاهدات البرش بأن كل ٍ
ماذا لو كان هناك ٌ
مقبول لعامل اآللهة؟
ان انت رفضت هذا االفرتاض ،فهذا يعني أنك تعرف كيف تفكر اآللهة ،وهذا سيناقض قولك أنه ال ميكن للبرش إدراك
اإلله
( -14الخالق ليس خاض ًعا للزمان واملكان ليكون هناك أول وآخر وذلك فهذا السؤال بالنسبة لله ليس له معنى)
ال أدري هل كان سؤايل صعب الفهم؟
أنا مل أسأل عن أول (بداية) اإلله ،وال عن آخره...
أنا سألت عن األفعال التي يقوم بها
مبا أن االإه خلق الكون ،إذا ً فهذا فعل،
أيضا  ،سأستمر يف العودة يف أفعال الخالق ،يك أعرف ما هو
ترى ماذا فعل قبل خلق الكون ،وقبل ذلك الفعل وقبله ً
أول فعل فعله؟؟
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أنا أسأل عن أفعال الخالق ،ال عن الخالق نفسه
علماً أين رشحت هذا جي ًدا يف تعليقي الخاص بهذه النقطة
ناجح سلهب
يقول األخ سمري ((( :لذا يقول العلامء (مجازًا) أنه مل يوجد مكان قبل اإلنفجار ،أما الزمان ،فنخترصه ببدأ الضوء ))).
وهل اللغة العلمية تعرف املجازات ؟؟؟
عندما يقول العلامء أن الكون بدأ قبل  13.7مليار عام فهذا يعني أن الكون مل يكن له وجود قبل ذلك.
يقول األخ سمري ،،((( :كيف تقول سوف تبقى ال أدرية)) ،
أعذرك أخ سمري فاملوضوع يحتاج ملعرفة تاريخ املناهج العلمية الحديثة وفلسفة العلوم ,وما هي األسس الفلسفية لهذه
ونظل نتعلم.
النظريات الجديدة يف تاريخ العلم ,وما هي اآلثار التي ترتبت عليها ،ولكن ال أحد يعلم كل يشء ّ
يعرتف أوغست كونت يف مؤلفه " دروس يف الفلسفة الوضعية" أ ّن أي نظرية علمية تدعي أن بإمكانها معرفة حقيقة
الظاهرة تصبح قوالً ميتافيزيقياً ينبغي رفضه متاماً ،ألن العلم ال يبحث يف ماهية األشياء ،وإمنا يكتفي بالوقوف عند حد
الوصف الخارجي للظاهرة .فام يهم العلم حقيقة هو كيفية حدوث الظاهرة ،ذلك ألننا " ال نعرف الجوهر ،وال حقيقة
وجود أي واقعة ،وإمنا نعرف فقط عالقتها بالوقائع األخرى سواء اتخذت هذه العالقة صورة التتابع أو التساوق" بل
يقول أيضا " القوانني التي تحكم الظواهر هي كل ما نعرفه عنها ،أما طبيعة هذه القوانني وأسبابها املطلقة سواء كانت
كافية أو نهائية ،فهي غري معروفة ،بل ويتعذر علينا الوصول إليها" ( املصدر نظرية املعرفة العلمية للدكتور ماهر عبد
القادر ص.)20
يقول األخ سمري ((( :هل سيكون لدينا قانون الحركة لوال وجود مادة؟؟؟؟))).
هل سوف تكون لدينا املعزوفة الصوتية لسيمفونية بيتهوفن الخامسة من غري النوتة املوسيقية لها؟.
يقول األخ سمري ((( :ان كنت تعرف أن هذا الخالق بأنه ليس مادة أو طاقة ،،فأرجوك أخربين ماذا يوجد يف الكون غري
املادة والطاقة ،يك أستطيع الحصول عىل نوبل يف الفيزياء النظرية))).
ما يالحظ عىل الكثري من األطفال الصغار أنهم يظنون أن كل الوجود يتمثل يف مدينتهم الصغرية مثال.
ناقصا خاض ًعا
بالنسبة ملعرفتي عن اإلله ليك أكون دقيقا ًمعك فأنا أعلم ماذا ميكن أن ال يكون ،فال ميكن أن يكون عاج ًزا ً
لقوانني املادة ولذلك فهو ليس من جنس املادة والطاقة.
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((((ولكن السؤال كسؤال ّ
يظل مرشو ًعا)
يقول األخ سمري :
ّ
كال يا عزيزي انت من يرشعن هذا السؤال ،،أما من يبتغي الحق يف بحثه ،فهو لن يفرض وجود ذات معينة ويسأل عنها
السؤال الصحيح هنا يجب أن يكون كيف؟.))) .
الذات العاقلة تسأل بكيف؟ ألن هذا السؤال نافع لوجودها ومصلحتها ،وتسأل الذات العاقلة أيضا بلامذا ؟ ألن هذا
السؤال نافع لوجودها ومصلحتها أيضا.
الحرية الفكرية مهمة ومامرسة وصاية عىل اإلمكانيات الفكرية اإلنسانية أمر ال أراه صوابا.
يقول األخ سمري ((( :عزيزي كل ما قدمته أنت يندرج تحت تساؤالت ،إمنا أنت من يقوم بوضع إجاب ٍة وحيد ٍة لها
وتحرصها برضورة وجود إله
ٍ
إجابات أخرى غري كلمة خالق )))
أغلب تساؤالتك ميكن أن نجد لها
وملاذا كل هذا الهروب من فكرة الخالق ،وكأن اإلجابات األخرى أكرث ص ّحة من هذه اإلجابة ؟!.
عجيب يف أن يقوم هذا الخالق بخلق انسانٍ ٍ
ناقص شيئاً ما  -عقل أو عض ٍو ما) مبعنى أنه هو
(((نهج
يقول األخ سمري :
ٌ
ٌ
من قرر أن ينتج هذا الكائن املشوه ،ثم تقول أنه سيعوضه عن هذا التشويه والنقص؟))).
يل القدرة وبالتايل
عندما يكون الوجود مؤقتاً فام تسميه تشوهاً هو يش ٌء مؤقت ،ومن منحك هدية الوجود ٌ
كامل ك ٌ
فالعدالة هي الخطة النهائية لهذه املخلوقات.
يقول األخ سمري((( :أنت هنا تدخل يف مهاتر ٍة خطرية ،فعليك أوالً أن تثبت أن هذا الخالق هو إله اإلسالم ومن ثم عليك
أن تثبت أن هذا القرآن هو كالم هذا الخالق )))
كاشف عن حكم العقل يف األشياء ،ولذلك فأنا ال أحتج عليك بنص ال تؤمن
الوحي لدينا هو
خطاب وهذا الخطاب هو ٌ
ٌ
النص ،وهي أن ال مانع أن يكون للخالق خطّ ٌة لهذه املخلوقات وهي املوت يف الحياة
به ،ولكن بالداللة العقلية لهذا ّ
الدنيا ث ّم املواصلة يف العامل اآلخر ،وأن يلتزم اإلله بهذه الخطة.
يقول األخ سمري((( :املراقب لحركة االلكرتون كان جزءا ً من التجربة ومل يكن هو راصد التجربة
مام يعيدنا إىل أنه لن يكون هناك نتيجة بال راصد ))).
لو قرأت عن مسألة القياس يف ميكانيك الكم لرمبا سوف تتضح لك الصورة.
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يقول األخ سمري((( :إن كان هذا اإلله شيئاً حتى وإن كان ليس كمثله يشء ،إال انه سيعترب يش ٌء موجو ٌد
واليشء املوجود ال ميكن أن نعطيه صفة الوجود إال إذا حجز حيزا ً يف املكان ))).
ذكرين األخ سمري بحوار قصيص بني سمكتني
السمكة األوىل  :هل يوجد حياة خارج املاء ؟.
السمكة الثانية :هل أنت مجنونة؟ أال ترين أننا منوت خارج املاء؟ .طبعاً ال يوجد حياة خارج املاء.
يقول األخ سمري ((( :السؤال كان ،،هل سريتسم يف مخيلتك أي يشء؟ ))).
قياسا مع الفارق
أعطيك ً
ماذا يرتسم يف مخيلتك حينام تتعلم مفهوم الالنهاية يف الرياضيات ؟.
خالق له كونه الخاص
خالق آخر ،وكان هناك ما يشبه معاهدات البرش بأن كل ٍ
يقول األخ سمري ((( :ماذا لو كان هناك ٌ
ٌ
مقبول لعامل اآللهة )))
به؟ هل هذا افرتاض
املشاركة األلوهية تتعارض مع فكرة كيل القدرة.
مرافعتي الختامية
تحية طيبة للجميع
أرجو أن تكونوا قد تعرفتم عىل وجهات نظر مخالفة ملا تحملونه
ما أريد أن أتشاركه معكم هو التايل:
قد يكون اإلميان صندوقاً ،وقد يكون اإللحاد صندوقاً أيضاً
ويك تكون إنساناً عاقال ًيحرتم قدراته الفكرية والعقلية يجب أن تفكّر خارج الصندوق وتختار ما يناسب تفكريك ،ألنه
بالتفكري الح ّر واملنفتح سوف تضع بصمتك سواءا ً اخرتت توج ًها إميانياً أو إلحادياً ،ولكن املهم أن تضع بصمتك الفكرية
الخاصة ،ونظرتك السامية من العلياء عىل جميع اآلراء سوف تجعالنك خارج الصندوق.
أسعد الله أوقات الجميع.
Sameer Samee
نتقدم بالشكر الجزيل لألستاذ ناجح عىل كل ما قدمه من وجهات نظر ،واآلن سنقوم بختام هذه املناظرة بعد مراجع ٍة
رسيع ٍة ملا عرضه ،عىل أن أكتب مرافعتي الختامية بعد ذلك.
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( -1عندما يقول العلامء أن الكون بدأ قبل  13.7مليار عام فهذا يعني أن الكون مل يكن له وجود قبل ذلك)
بداية الكون ال تعني بداية املادة بل تعني بداية الكون كام تعرفه أنت
 -2ليس بحاجه للرد لسببني األول أنها منقولة وليست من أفكار الزميل نفسه ،ثانياً أنها مسأل ٌة فلسفية ٌتختلف باختالف
الفيلسوف
( -3هل سوف تكون لدينا املعزوفة الصوتية لسيمفونية بيتهوفن الخامسة من غري النوتة املوسيقية لها)
رغم أن املثال ال يصلح هنا إال أن اإلجابة نعم هذا ممكن ج ًدا..،
أحببت هنا أن أتح ّدث قليالً عن هذه النقطة بالذات
( -4بالنسبة ملعرفتي عن اإلله ليك أكون دقيقاً معك فأنا أعلم ماذا ميكن أن ال يكون)!!!!!!!!!!!
املشكله تبقى قامئ ٌة هنا يا عزيزي ،فام زال السؤال مطرو ًحا،كيف علمت ماال ميكن أن يكون عليه هذا اإلله؟
إن كنت ال تعلم ما هو اإلله ،مام يتكون اإلله؟؟ وال تعلم إن كان مادة او طاقة؟؟ وال تعلم أين هو؟؟ فكيف تعلم أنه
لن يكون كذا او كذا؟؟؟
مشكل ٌة اخرى يواجهها أتباع األديان هنا ،بأنهم يريدون لهذا الخالق أن يكون كام يريدون هم ،بل يفرضون عليه أوصافاً
مثل مطلق القدره مطلق العدل مطلق الرحمه وهكذا ،ولو قلت ألحدهم  ،،هل هناك احتامل أن يكون هذا اإلله رشي ًرا
فيجيب ال!!!!!!!!!!! فيربز السؤال الذي يقول ،وهل تعلم أي يشء عن عامل اآللهة؟
 -5ال يحتاج إلجابة.
 -6وملاذا كل هذا الهروب من فكرة الخالق ،وكأن اإلجابات األخرى أكرث ص ّح ٍة من هذه اإلجابة
مل أقل أنها أصح ،بل قلت أنها أجوب ٌة ميكن أن تسد مكان الخالق ،فكام تقول أنت ملاذا الهروب من فكره الخالق ،التي
لن تخضع للتجربة والربهان ،نقول  ،ملاذا الهروب من باقي األجوبة التي ميكن أن يستدل عليها بالتجربة والربهان
هروب من الواقع األليم الذي يع ّري فكرة اإلله الذي ال يحسن الصنع
 -7ال تعدوا إجابتك هنا أكرث من محاولة
ٍ
أيضا عدت لتتحدث عن فكرة الوحي التي أتت بها االديان ،نفس الخالف.
ً -8
( -9لو قرأت عن مسألة القياس يف ميكانيك الكم لرمبا سوف تتضح لك الصورة)
اعرتفت أعاله أين ال أعلم عن ميكانيكا الكم ،إال أن املراقب لحركة االلكرتون يف التجربة كان جزءا ً من التجربة نفسها
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وحتى لو اعتربنا أن املراقب هو الراصد ،فكيف كان العلامء سيعلمون نهج االلكرتون اذا مل يكن هذا املراقب موجودا،
اجامالً هذه النقطة بالذات لن أخوض بها كثريا ً نظرا ًلقلة معرفتي بفيزياء الكم
 -10حوار السمكتني مغالط ٌة منطقي ٌة ،فالسمكتني مل متلكا العلم الكايف الستكشاف الرب ،بعكسنا نحنا.
 -11ماذا يرتسم يف مخيلتك حينام تتعلم مفهوم الالنهاية يف الرياضيات
أحسنت ،ها أنت تؤكد صحة كالمي ،مبعنى أننا إذا مل نستطع وصف اليشء أو إخضاعه للتجربة والربهان فإننا لن
نستطيع التعرف عليه ،حتى لو كان له اس ًم.ا
( -12املشاركة األلوهية تتعارض مع فكرة كيل القدرة)
تأكي ٌد آخ ٌر عىل نقطتي بأن أتباع نظرية الخالق يريدون لإلله أن يكون كام يريدون هم

واآلن سأقدم مرافعتي الختامية
كام ُ
قلت يف املقدمة ،عجز البرش عن املعرفة جعلهم يخرتعون أجوب ًة لها ،وكان اإلله أحد أعقد تلك األجوبة،
رش وال ققصد هنا الرؤية فيط (رغم اأها حق مرشوع) بدأ
وألنه ال ميكن اثبات وجود اإلله بأي دليلٍ مبا ٍ
الخلقيون بتطوير أفكارهم حول الكيفية التي يجب أن يكون عليها اإلله ،فأخذوا يجيزون هذا العمل
وينسبونه لإلله ،وتار ًة أخرى مينعون أن يكون اإلله قد قام بهذا العمل؟
وأكرر ،ومبا أنهم ال ميلكون دلي ًال مبارشاً لوجود هذا اإلله ،فلم يجدوا إال مسألة طرح األسئلة التي تعتمد
عىل عجز اإلنسان يف اإلجابه عنها،،وكأين بلسان حالهم يقول (أنا ال أعلم إذا الخالق موجود) وهذا ما يطلق
عليه إله الثغرات

138

يف نقد الحجة السبب ّية والكالم ّية
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Alnajafi Atheistic
عماّ ذا نتحدث؟
لقد ق َّد َم الكثريون أُ
ٍ
طروحات
تَسخ ُر وت ِ
السبب َّي َة
َعص ُف بال ُح ّج َة َّ
ِمن سرِ َوالِها ،ولَ ِك َّن ُهم َعاد ًة ال
الصور َة العام َة؛ فقبل البد ِء
يَذكُرو َن ّ
أعزايئ ت َ َذكّروا بأ َّن َه ِذ ِه ال ُح ّج َة ت ُق َّد ُم
ِ
إلثبات وجو ِد اإلل ِه اإلبراهيمي املذكو ِر يف
ُتب املق َّدسة  -كاإلنجيل والقرآن ،إنّ ُه اإلل ُه
الك ِ
املُطل َُق ال ِقوىُ ،مطل َُق ال ُق ُدر ِ
اتُ ،مطل َُق املعرف ِة،
َات الشَّ ِ
الصف ِ
خص ّي ِة،
ُمطل َُق الوجو ِد ،اإلل ُه ال َوا ِعي ذو ِّ
ِ
الذي يُ ِثري ُه ال َبشرَ و ُم ِحيط ُهم و َعاد ًة – إ ْن مل يكُن دامئًا
بشكلٍ ُمطل ٍَق – َما يَكو ُن ُمهتماًّ ج ًدا لِام يفعل ُه البرش،
ُتب املُق ّدس ُة ِبأَنَّ ُه قَد أظ َه َر
كام أِن ُه اإلل ُه الذي َو َص َفتْ ُه الك ُ
ٍ
حاوالت
نَفَس ُه وأحيانًا قدراتَ ُه ،بل وتَ َد ّخ َل شَ خص ًّيا أحيانًا فيِ ُم
ِ
ِ
مناطق الشرّ قِ
األحداث ويف كثريٍ من
إلثبات وجود ِه يف كثريٍ ِم َن
ِ
األوسط ،إن ُه اإلل ُه ِ
ِ
الذي عاد ًة َما تكو ُن لَ ُه ُمت َع ٌة فيِ خ ْرقِ القَوانِ ِني
والث ِ
ّوابت الفيزيائيّ ِة ويُس ِمي َها املعجزات ،ونَح ُن نَتَ َكلَّ ُم َعن كِيانٍ يَ َو ُّد
ِم ّنا أن نُؤ ِم َن به بشكلٍ يَ ٍ
ائس ،وقَد َح َ
اول ذ ََلك َعىل َم ِّر التَارِي ِخ َحتَى
يَكَا ُد َذلِ َك أن يُصب َِح َه َّم ُه ال َوحيد وشُ غلُ ُه الشَ ا ِغلِ  ،فَإن نَظَ ْرنا إىل َه ِذ ِه
ِ
امل ُ
واصفات وتمَ ع ّنا ِفيهاَ ،س َن ِج ُد أ ّن إثباتَ وجو ِد َهذا اإلله َسيكو ُن أس َه َل ِمن
ِ
إثبات وجو ِد ال َق َمرِ ،ولَ ِكن َهذا َما تُ َك ِّذبُ ُه امل ُ َحا َوالتُ املُتَك ِّر َر ُة واليائِس ُة والتي
َعاد ًة َما تكو ُن فاشل ًة – إ ْن ملْ ت َك ْن كذ ََلك يف ُمعظَ ِمها.
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الحدس ض َّد اإلبْصار
ال ِفطر ُة ض َّد ال ِفطْنة،
ُ
ْري ،بمِ عنى أ َّن لديْنا نَظْر ًة وفهماً حدس ًّيا ُمس َبقًا َ
حول الكثريِ م َن األُمورِ ،مماَّ يُعطينا ت َفا ُعالً
أ ّن الكائ َن
البرشي لهو كائِ ٌن ِفط ٌ
ُّ
خاصا عا ِجالً لِام يَدو ُر ِمن َح ْولِنا؛ ف َق ْد ت َكو ُن البديه ّيات الحدس ّي ُة َو ِاضح ًة أو ُمش َّوش ًة ،قوي ًة أو َضعيف ًة ،مح َّدد ًة أو َعا َّم ًة،
ً
مدى ِ
واألُمو ُر التي تَتَعل َُّق ِب ِتل َْك ال َبديه َّي ِ
واس ًعا يمَ ْت ُّد ِب ْد ًءا ِمن ما يَدو ُر َحولَنا فيِ َحياتِنا ال َي ْوم َّي ِة اىل أُمو ٍر َعميق ٍة
ات لَها ً
املادي و ِمن ِ
فاعات الوِقائ ّي ِة اىل األَ ْخالق ّي ِ
الد ِ
ات ال َبرشيّ ِة ،ونُش ُري إىل تِ َلك الكُتل ِة
وجذريَّ ٍة ،فتَ ْمت ُّد ِمن امليتافيزيقيا اىل ال ِعل ِْم
ِّ
ِم َن التَفَا ُع ِ
«سليمة»،
َلح الغا ِم ُض الضبا ّيب ،وأُشَ ِّد ُد ُهنا عىل كَلم ِة َ
الت العاجِل ِة بمِ ُ ْصطَل ِح «ال ِفطْرة السليمة» ،ذَلك امل ُ ْصط ُ
ُ
أتساءل :سليم ٌة ِمن ماذا؟
و َد ْعوين
ِ
ريبي
هام
ْريِ ،ب َو ْضعِ تِ َلك األَ ْو ِ
رشي حا ِفالً بعمل ّي ِة ت َ َح ُّررِنا ِمن أ ْو ِ
الحدس ال ِفط ِّ
لَقد كان التاري ُخ ال َب ُّ
هام ب َني ِس ْندانِ ال ِعل ِْم التَ ْج ِّ
و ِمطْرق ِة ال ِفطْن ِة ،وكقاعد ٍة يمُ ْ ِك ُننا الق ُ
َول بأنَّها ال ت َص ُم ُد َجي ًدا ،ولَكن فيِ ك ُِّل ُخطْ َو ٍة ِمن تِ َلك ال َع َمل ّي ِة الطَويل ِة يَظْه ُر لنا
ْري ُمدافع َني و ِبك ُِّل ما أُوتوا ِمن ق َّو ٍة َعن ُهُ ،مصرِ ِّ ي َن عىل أ َّن َم ِ
ودليل وح َّج َة ال ِفطْ َن ِة  -أو
َ
نط َق
املُنادو َن بالحدس ال ِفط ِّ
عىل األقَل الطريقة التي ت َّم التفس ُري بها  -البُ َّد أ ْن تكو َن ِ
ِب
خاطئ ًة ،كام يَعتبرِ ُ بَ ُ
عض ُمهلِّلي ِه بأ َّن ً
حدسا ِفطْريًا ُمع َّي ًنا يَج ُ
كشاف امل ُ ِ
إلس ِت ِ
أي
أساس ال ُحصو ِل عىل ِّ
إستخدام ُه يف َمواضي َع مح ّد َد ٍة ،ويعتربه آخرون بأنَّه طريق ٌة عا ّم ٌة ْ
حيط ،أو بأنّه ُ
َم ْعرف ٍة كانت.
ِ
ْري؛ فَلْنبدأ
وعىل ال ُّرغ ِْم ِمن ظهو ِر ِهم املتك ِّر ِر وكَرثَتِهم ،إال أ َّن التاري َخ ملْ يكُن لطيفًا مع املُنادي َن
الحس ال ِفط ِّ
بالحدس أو ِّ
باإلس ِتعانَ ِة ِبتَجا ِربِنا الحيات َّي ِة
بِأكرثِ ال َح ِ
قائق وضو ًحا يف عاملِنا ،ف َك ْوكَ َبنا يَكو ُن عىل شَ كْلِ كُر ٍة ،يمُ ْ ِك ُننا نَف ُْي هذه ال ِفكْر ِة ْ
عارض
رش  ،Homo Sapiensكُ َّنا َعىل ثِ َق ٍة بأنّنا نَ ُ
عيش عىل أَ ْر ٍض ُمسطّح ٍة ،وبالفعلِ  ،لقد َ
العا َّم ِةْ ،بل لِمعظم تاري ِخ الب ِ
ِ
الفطري  -و َدفَ َع بَ ْع َضه ُم اإلميا َن باملق َّد ِ
واملوحيات اإلله َّي ِة ،وم ْن ث ُ َّم
سات
الحس
ِّ
هذا املفهو ُم معارضوه معتمدي َن عىل ِّ
ْري ،وهي ِفكْر ُة ال َم ْركَزيَّ ِة األ ْر ِض ،فلقد بَدا َجلِ ًّيا ِ
ألالف السنني
جاءت حقيق ٌة أُخرى وكانت قاسي ًة ج ًدا عىل ِح ْد ِسنا ال ِفط ِّ
ُ
أتساءل ُهنا  -كام
الشمس والقم َر؛ فهكذا كانت تَبْدو لَهم ألَيْ َس كذلك؟ وأنا
األرض هي َم ْركِ ُز ال َك ْونِ ويَدو ُر حولَها
أ َن َ
ُ
ليس َم ْرك ًزا للكونِ ؟ لقد ْإستغرق َِت ال َبشرَ يَّ ُة
تسا َء َل لودفيج فلينكنشتاين  -ماذا يَتَوقّعو َن لها أن ت َ ْبدو إ ْن كانت ُ
األرض َ
رص ِب ْد ًءا ِمن غاليلو اىل كوبرنيقوس لِيك تُ ِق َّر أ َن األ ْر َض ليست َم ْركِ ًزا للكونِ .
عام يف بِداية ال ِعل ِْم املُعا ِ
َحوال مئة ٍ
فصالً يف الفيزيا ِء
كانت َم ْركَزي ُة األ ْر ِض ال َنظْر َة ال َفلَكي َة التي ت َب َّناها أَلْ َم ُع فيزيا ٍّيئ َعصرْ َه ،أرسطو؛ إذ قَ َّدم أرسطو نمَ و َذ ًجا ُم َّ
امليكانيكي ِة ،ت َ َو َّس َع وازده َر يف العصو ِر ال ُو ْسطى ،ولكنه أُ ِ
الرغم من
بط َل عىل ِيد الفيزيا ِّيئ الشَ هريِ إسحاق نيوتن ،وعىل ِ
ال ُج ْه ِد الكبريِ الذي قا َم ْت به ال َبرشيَّ ُة ليك تتو َّج َه نَ ْح َو الفيزيا ِء النيوتن ّي ِة ،إال أنّه يَ ْبدو بأ َّن الفيزيا َء األ ُر ْسطولي َة مطبوع ٌة
يف أَ ْد ِم َغ ِتنا ،كام أشارتْ ِع َّد ُة ِدر ٍ
اسات نَفس ّي ٍة( ،)1ويَ ِص ُّح َ
ذلك حتى عىل َمن قا َم بال ِف ْعلِ بِدر َاس ِة الفيزيا ِء النيوتنية؛ فإ ْن
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الصحيحة ،ولَك ْن إ ْن َو َضعتَهم
أعطيتَهم فرص ًة ل ُي َفكِّروا باملكيانيكا الفيزيائي ِة لل ِق ِ
يام بأم ٍر ما ،س ُيطَ ِّبقو َن الفيزيا َء النيوتني َة َّ
توص ُل اليهم حدسهم ال ِفطْري،
ليستَ ْخ ِدموا ما يَ َّ
ْمي للميكانيكا الفيزيائيةْ ،
يف َمو ِق ٍف ال يُ ْس َم ُح لَهم بالتفكريِ أو التحليلِ ال ِعل ِّ
وذج الفيزيا ِء األرسطولية ،فعىل ال ُّرغ ِْم من ِم ِ
ئات السن ِني
َ
فسيعودو َن بِشكلٍ تلقا ٍيئ اىل ال ُع ُصو ِر ال ُو ْسطى حيثُ ي ْز َد ِه ُر نمَ ُ
ليم والتَط ِ
ْبيقات ال ّنيوتني ِة للفيزياء ،ويَ ْبدو أنَّنا ال يمُ ْ ِك ُننا ا ْن نُ َز ْحز َِح شَ َب َح الفيزيا ِء األرسطولي ِة.
ِم َن األ ِدلَّ ِة والتَجا ُر ِب والت ْع ِ

ثال بَسي ٌط يُ َو ِّض ُح ال َف ْر َق ب َني النموذ ِج النيوتني والنموذ ِج األرسطويل ولِ َم ٍ
هذا ِم ٌ
زيد ِمن األمثل ِة قُم بمِ ُتابع ِة ِدراس ِة
كيف أنَّنا نَ ْس ُق ُط تِلْقائ ًيا بخطأِ منوذ ِج امليكانيكا
أرثر مكلوسيك عىل َم َجلَّة )1(Scientific American؛ إ ْذ يُ َو ِّض ُح فيها َ
األرسطولي ِة نتيج ًة لحدسنا ال ِفطْري.
ِ
ِ
ِ
إغريق ال ُعصو ِر ال ُو ْسطى؛ إذ بنيت
الخاطئ الذي ا ْز َده َر لدى
الفطري
الحدس
عانت ِم َن
ِ
وليست الفيزيا ُء َو ْحدها م ْن ْ
ِّ
ال َه ْندسة اإلقْليديَّة التي يَ ْد ُر ُسها ُم ْعظَ ُم طُال َِّب املَدار ِِس اإلبْ ِتدائ َّية عىل ِ
أساس الحدس الفطري ،فقد َّأس َس إقليدس َه ْن َد َستَ ُه
عىل َخ ْم َس ِة ُم َسل ٍ
َّامت ،م َبادئَ َوصفَها بأنَّها «ال تَتَطل َُّب إث ْبات ًا عقالن ًيا ،ألنَّ ُه ال شَ ْخ ٌص َعقْال ٌين ِمن امل ُ ْم ِكنِ أ ْن يَشُ َّك يف
َّامت ِ
ْفي َسن ٍة بأ َّن ُم َسل ِ
إقليدس الخمسة ال يمُ ْك ُن لشَ ْخ ٍص وا ٍع بالهندس ِة أ ْن
ِص َّح ِتها» ،ولقد بَقيت قَ َناع ُة املُهندس َني مل َّد ِة أل ّ
ثت واحد ٌة ِم ْن أَكْبرَ ِ التط ُّور ِ
ات
يُ ْن ِك َرها ،ولسو ِء ح ِّظ قَنا َع ِتهِم ،اكْتشَ فْنا خطأهم ِمرا ًرا وتِكرا ًرا ،ففي القرنِ التاسعِ عرشَ ،ح َد ْ
يف ِعل ِْم الهندس ِة ح َني قا َم ر ِ
ِياضيَّينْ ِ إثن ِني ِب َو ْضعِ أُوىل ال َّنام ِذ ِج للْ َه ْندس ِة غري-اإلقْليديَّ ِة ،وحي َنها َخرقوا ُم َسلَّ َم َة إقليدس
ِوص ِف َهندس ِة ك ْونِنا الذي
الخا ِمسة ( ُم َسلَّم ُة التَوازي)( ،)2و َجاءتْ يف القرنِ ال ِعشرْ ين نَظَريَّ ُة إينشتاين يف ال ِّن ْسب َّي ِة لتَقو َم ب ْ
ْرب صل ًة بالواقعِ من إقليدس ،واقْتن َع الكثريو َن بأ َّن الزمكان ل ُه هندس ٌة هي بالفعلِ غري-إقليدية،
نَ ُ
عيش في ِه بِشكْلٍ أق َ
َكش َف َع ْن َخ ْرقٍ للهندس ِة اإلقليدية ،ولكن تن ّبأَ
وحتى القرن العرشين لَ ْم تكن لديْنا أي تِكنولوجية ِم َن امل ُ ْم ِكن أ ْن ت ِ
ِ
ِ
أَينشتاين أ ّن ِمث َْل هذه ال ُخروقات لها ُوجو ٌد يف ال َك ْونِ  ،وت َّم التَحقُّق ِم ْن هذه التن ُّب ِ
الخروقات يف ٍ
الحق
بكشف
ؤات
وقت ٍ
الل الك ِ
ظات التجريبيَّ ِة كاالنْ ِحنا ِء الط ِ
ِم ْن ِقبَل املُال َح ِ
جم ِخ َ
عام  ،1919وهذ ِه اال ْع ِتباراتُ
َفيف فيِ ضو ِء ال ّن ِ
ُسوف الشَّ مسيِ يف ِ
هي اآلن فيِ الحقيق ِة جز ٌء ال يتج َّزأُ ِم ْن بَرا ِم ِج تَ ْح ِ
ديد املواقعِ  GPSيف التك ُنولوجيا املُعاصرِ ة)3(.
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لقد َّ
الحقائق ،ومل يَكُن َوحي ًدا يف
الفطري لكشْ ِف
باستخدام َح َد ِسنا
جاح الهندس ِة غري-اإلقْليدي ِة ثِق ِتنا بأ ْن نَقو َم
ِ
ِ
ِّ
أذل نَ ُ
ِ
بنجاح ِه بشكلٍ باه ٍر وظ ّنوا أ َّن
النيوتني يف الفيزيا ِء  -والذي اقْتن َع ال ُعلَام ُء
هذا ال ِف ْعلِ ؛ فباإلضاف ِة اىل قَل ِْب ال ّنمو َذ ِج
ِّ
ُم ْعظ َم األسئل ِة العلمي ِة ت َّم حلُّها وملْ يَ ْبقى ِسوى َه ْيكل ِة التّفاصيلِ  -قا َم إينشتاين بقتْلِ حدس فطري آ َخر ،وهو التَّ َزا ُمن
القوي الذي يُ ُ
حاول أ ْن يؤكِّ َدها ،إال أ ّن ِفكْر ُة أ َّن َح َدثَينْ ِ تَزِيد املساف ُة
الفطري
 ،Simultaneityوعىل ال ُّرغ ِْم م َن الحدس
ِّ
ِّ
ِ
بي َن ُهام َعن ِصفر يح ُدثانِ يف ِ
هي ِفكْر ٌة خاطئ ٌة ،فاأل َحداثُ تَ َق ُع يف الوق ِْت ذات ِه فَقط نسب ًة إىل األُطُ ِر املَر ِج ِع َّي ِة
نفس
الوقت َ
ِعي
يسبق الحدثَ (ب)،
جعي آخر قَد يَكو ُن الحدثُ (أ) ُ
وبالنسب ِة إلطا ٍر َمرج ٍ
 ،Frames of Referenceوبال ِن ْسب ِة إلطا ٍر َم ْر ٍ
ْ
أيضا قد يكو ُن الحدثُ (ب) يسب ُِق الحدثَ (أ)؛ إذ أ َّن ال َز َمن ،والذي ظَ َّن اإلنسا ُن أنَ ُه ُمطْل ٌَق من ُذ أ ْن بَ َد َء يُ َف ِّك ُر ِب ِه،
آخر ً
ِ
االكتشافات العلم ّي ِة.
أص َب َح اآلن نسب ًّيا ،ومر ًة أُخرى نَر ِمي ال َح َد َس الفطري بعي ًدا نتيج ًة لضو ِء
ولكن أكْرثَ امل َ ِ
َ
فهنالك
َناقضا مع ال َح َدس ال ِفطري هي امليكانيك ّية الكمومية ،Quantum Mechanics
جاالت ال ِعلْ ِم َّي ِة ت ً
الكث ُري م َن الظواه ِر ال َغريب ِة والتي ت ُعار ُِض وتَنتَهِك ال َح َدس الفطري حتى َو َصفها ريتشارد فاينمن Richard Feynman
أعظم ال ُعلام ِء يف املئ ِة سن ٍة املاضية – بقولِه املشهور« :ال أ َح َد يفه ُم امليكانيكية الكمومية»؛إذ ت ُ ْخبرِ ُنا امليكانيكية
– أح َد ِ
الكمومية بأَ َن الفوتون ُهو َموج ٌة باإلضاف ِة اىل كون ِه ُجسيماً  ،وال ُجسيامتُ املُتَشا ِب َك ُة  Entangled Particlesمن املُم ِكنِ
سافات بَعيد ٍة ِج ًدا ،حتى أ َن بَ ْع َض ال ُج َس ِ
ٍ
يامت بإمكانِها
عضا بشكْلٍ فَ ْور ٍِّي أسرْ ُع ِمن سرُ َع ِة الضو ِء و ِمن َم
أن تُ َؤث ِّ َر بَ ْع ُضها بَ ً
رصح مبدأُ الشَّ ك لهايزينبريغ  Heisenberg Uncertainty Principleبأ َّن عملي َة تَ ْح ِ
ديد
أن تُسا ِف َر وتَعو َد ع َرب ال َّزمنِ ؛ في ّ
قياس رسعت ِه بإمكَانِها أن ت ُل ِغ َي َعملي َة ت ْح ِ
ياس سرُ َع ِت ِه ،و َعملي ُة ِ
سيم َما ،بإمكَانِها أن تُل ِغ َي َعملي َة ِق ِ
ديد
امل َ ْوقعِ ال َد ِق ِ
يق ل ُج ٍ
ُروف ُمعيَّن ٍة يمُ ْ ِك ُن لل ُج َسيْ ِ
م ْوقع ِه ،وبتَعبريٍ آخر – رُبمَ ا يكو ُن أكثرَ ِفهماً  -فيِ ِظ ِّل ظ ٍ
ليس يف َم ْوقعٍ
امت أن تُو َج َد ولَ ِكن َ
بسع ٍة ُمح ّد َد ٍة ،و َعىل ال ُّرغ ِْم ِمن ال َغراب ِة الكَبري ِة التي تَظه ُر
ُمح َّد ٍد ،وبإمكانِها أن تَتَ َح َّر َك ،ولَ ِك َنها ال تَتَح َّرك بإت ِّجا ٍه ُمح ّد ٍد أو رُ ْ
ٍ
ِقياسات تن ُّبؤي ٍّة بدقَّ ٍة
السا ِب َق ِة ،إلاّ أ َّن القو َة ال ّرياض َّي َة التي تَد َع ُم امليكانيكا الكُمومية تمُ َ ِّك ُننا ِمن أ ْن نَقو َم ب
األسطُ ِر ّ
عىل ْ
الح
كبري ٍة ج ًدا ،وهذ ِه الظَواه ُر ال َغريب ُة ،يُشا ُر إليها فيِ بَ ْع ِض األ ْحيانِ مبُ ْصطل ِح« :الغرابة الكمومية» ويُ ّص ِّو ُر لَنا هذا ْ
االص ِط ُ
كَم هي متناقض ٌة َم َع ال َح ِ
طري اإلنسا ِّين.
دس ال ِف ِّ
عيش فيه ،بل وت َِص َل اىل امل َ ِ
ِ
نطق
الفطري اإلنسا ِّين تتَزاي ُد وت َ ْعظُم َحتى تَتَخطّى قَوان َني الك ْونِ الذي نَ ُ
الحدس
إ ّن ُم ْع ِضل َة
ِّ
ِ
ِ
ِ
ومتامسك ًة ،وكا ِمل ًة،
اض أ َن الرِياض َّيات بصو َر ٍة عا َّم ٍة م َّربر ٌة عقالن ًّيا،
عظم ت َاري ِخ الر
ِياضيات ،ت َّم افرت ُ
والرياضيات؛ فلِ ُم ِ
وم ْحسوبَ ًة ،وكام َو َصفها ديفيد ِهيلبِريت – أح ُد أكْرثِ الرياضيايينّ أملع َّي ًة فيِ القرنِ ال ِعرشين ،بقولِ ِه« :يف الرياض َّي ِ
ات ،ال
ِ
ِياضيات ،بريتراند راسل وألفرد نورث وايتهيد ،كتاب Principia Mathematica
يوجد ما ل ْن نعلمه» ،كام كتب ِعمالقا الر
ِ
ِياضيات كُلَها ،ومل ي ِفق َهذا الكتاب إال فَشَ ُل ُم َحاولَ ِت ِه َعىل ِيد كريت جريتل
والذي حاوال فيه جا ِهدين أن يَ ْج َم َعام به الر
العام 1931؛ إذ نَشرَ َ كريتل إثباتَينْ ِ إث َنينْ ِ ،وكَانا َدام َغينْ ِ إىل أ ْعىل َد َرج ٍة ِمن امل ُ ْم ِكنِ أن ت َِص َل إليها
 Kurt Godelيف ِ
ِ
ائق ال يمُ ِك ُن إث َباتُها،
الرِياضيات ،بأ َّن
كم رَّ
الرياضيات بِنف ِْسها و ِب ُح ِ
الضور ِة َغ ُري ُمكتَ ِملة ،وفيِ كِ ِّل نِ ٍ
ظام ِحسا ٍّيب يُو َج ُد َح ِق ٌ
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ظم تاري ِخ البرشيَّ ِة ك ّنا ُم ْمتلئ َني قناع ًة بأ َن الرياضيات ِهي
كام أنّه ال يمُ ْك ُننا أن نبالِ َغ يف تصوير َح ْج ُم َه ِذ ِه النتيج ِة؛ فل ُم ْع ِ
أ ْعىل نمَ َا ِذ َج اليق ِني والعقْالنِيَّ ِة والحقيق ِة ِب َن ِ
النموذج يط ُري ِمن نَافذ ِة كريت كريتل َمع الرِي ِح ويُصب ُِح
فسها ،و َها ه َو هذا
ُ
ُج ْز ًءا ِمن التاري ِخ.
رص َح كِريت جريتل بالق ْو ِل التايل« :لقد كانَت نتيج ًة مذهلة ،بأ َن َح َد َسنا ال ِفطْري امل َ ِ
ناقضا
حدسا ُم ً
نطقي يكو ُن ً
بعد هذا َّ
لنفس ِه ِ
ِ
ثق بِحدسنا الفطْري َ
فكيف لنا
حول
الحقائق الرياضيايّ ِة والفيزيائ ّي ِة والهندس ّي ِة َِ ،
ِ
بنفس ِه» .إ ْن كا َن ال يمُ ْك ُننا أن نَ َ
أن ن ِث َق بحدسنا َ
أي أم ٍر أخر؟
حيال ِّ
ْري فَشَ لَ ُه ِمرا ًرا وتِ ْكرا ًرا ،و ُهو متا ًما َما يَعتَ ِم ُد َعلِي ِه الالهوتِيو َن وآخرو َن ِم َن املُؤمن َني لل ِب ْد ِء
بع َد ك ُِّل هذا ،أث ْ َب َت ال َح َد ُس ال ِفط ُ
السبب َّية .ويت ُّم صياغتُها كالتايل:
يف ال ُح َّج ِة ِّ
.1
.2
.3
.4
.5

كل ما بدأَ أ ْن يو َجد ،له ُم َسبِّب.
ُّ
الك ْو ُن قد ب َدء بالوجود.
لذا ،فالـ كَ ْو ُن ل ُه ُم َس ِّبب.
األفضل لهذا السبب.
ُ
الله هو التفْس ُري
الله له وجو ٌد وتحك ٌم يف خلق الكون.

A.A.M
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كل ما بَ َدأَ أ ْن يُ ْو َجد ،ل ُه مسبب؛ إذ ال
الحدس ال ِفطري الذي يُناصرِ ونَ ُه ويَدفَعو َن ِب ِه ل ُيبرَ ِّروا النقط َة رقم ( )1بأ َن َّ
نعم إنّ ُه
ُ
يُو َج ُد ما يُ ِّرب ُر النقط َة رقم ( )1سوى الح َدس ال ِفطري ،ويَ ْع ُ
السبب ّية ،فمن ُذ البِداي ِة إذًا
ْرح الحجة َ
رتف بهذا ُمعظَ ُم َمن يَط ُ
نَ َرى أ َّن الحج َة السببيَّ َة الكال ِميَّ َة َمبنيَّ ٌة َعىل ٍ
أساس َه ٍّش ج ًدا لَطَاملا أشب َع ُه التّاري ُخ هزائ َم متالحقة.

السبب ّية
ُ
الدوافع النفْس َّي ُة-اال ْج ِتامع َّية لإلميانِ بالحجة َ
قاط فيِ ِ
أ َح ُد أه ِّم ال ّن ِ
هذه ال ُحجةِ ،هي الطَريق ُة التي يُق ِّد ُمها املؤ ِم ُنو َن بِها ،فَفي ُمعظ َِم ال َح ِ
االت تَتَم ّي ُز َه ِذ ِه ال ُحجة بأ ْن
يتواص ُل ِذكْر ُه بأ َن الك ْو َن لَ ُه
الس َبب ّية ،وتَذك ٌري َها ٌم َ
رسارِ» و«أُ ْحجِيات» اإلنفجا ِر الكبري ،واملِيتَا ِفيزِيقيا َ
تُ َق َّد َم بِداي ًة بِذكْ ِر «أ َ
بب ال
ُع ْم ٌر َمحدو ٌد ،وبمِ ا أ َّن الك ْو َن ال يمُ ِك ُن أن يَق ِف َز فجأ ًة إىل الوجو ِد ،البُ َّد ِمن و ُجو ِد ُم َس ِّب ٍب لِهذا الوجود ،وأن َهذَا َ
الس َ
يَف َهم ُه ولَن يَ ِص َل إلي ِه ال ِعلْم ،نَعم لَقد َح َز ْرت ،إنه الله.
ْديم أح َد أ ْو َض ِح التط ِ
ْبيقات ال َع َمل ّي ِة لِام يُع َر ُف بِـ «الحا َج ِة إىل ال ُوصو ِل املَعرِيف Need for
ت ُ َع ُّد هذ ِه الطريق ُة فيِ التق ِ
 ،»cognitive closureوالتي ت ُع َّر ُف َعىل أنَها :الحاج ُة لإلجاب ِة َعىل ُسؤال – أي إجاب ٍة كَانت – لإلبتعا ِد َعنِ ال ُغ ِ
موض
وعدم اليقنيِ ،وهذ ِه حال ٌة نفْس ّي ٌة لَها ظواه ٌر وت َطبيقاتٌ كَثرية( ،)4بَل َع َّدها ال َب ْع ُض و َربَطها بِشكْلٍ ُمباشرِ ٍ َم َع اإلميانِ
ِ
هم أن نَ ْعلَم أ َن الكَث َري ِم َن ال َبشرَ ِ ال يَش ُعرو َن بِالراح ِة النفْس ّي ِة ِح َني يتَع َّر ُض إ َميانَهم للشَّ ِك وال ُغ ِ
موض،
الديني( ،)5و ِم َن امل ُ ِ
ِ
حاالت «االنحيّاز املعر ِّيف .»Cognitive Bias
وت َع ُّد هذه ال َحالة ِمن
وباإلضاف ِة اىل هذا ،لدينا حال ٌة نفس ّي ٌة-إجتامع ّي ٌة أ ْخرى ت ُ
بإسم «ال َعزو اال ْج ِتامعي الالإرادي Spontaneous Social
َ
ُعرف ِ
 »Attributionوت ُ ْع َرف عىل أنَ َها امل َ ْي ُل إىل إدر ِ
اك امل ُ ِ
اءات املُت َع َّم َد ِة ِمن ِق َبلِ أطْر ٍ
حيط بأنَه َمج ُموع ٌة ِم َن اإل ْجر ِ
اف أ ْخرى
حيوانات أ ْخرى أو حتى ك ٍ
ٍ
كَأ ْن تَكون – أي تِ َلك األطر ُاف  -ك ٍ
َيانات ميتافيزيقي ٍة فائق ٍة للطَبيع ِة ،وتُع َر ُف
َائنات برشيّ ٍة أو
بإسم «ال َعا ِملية  ،»Agenticityكام ربط مايكل شيمري  Michael Shermerهذه ال َحالة النفسية
َه ِذ ِه الحال ُة ً
أيضا ِ
باب تط ّوريّ ٍة ِ
واضح ٍة فيِ كثريٍ ِمن كِتَابَاتِه( ،)6وفضالً عن ذلك ،يُؤ ِم ُن املؤ ِمن بِأ َن
ألس ٍ
باألديانِ بشَ كْلٍ ُمبا ٍ
رش وعزا ُو ُجو َدها ْ
ال َزالز َِل والبرَ اكِ َني واألمطَا َر كُلُها ِبتَ َحك ُِم ُعمال ٍء َ
َبيعي أن نَجِده يؤ ِم ُن بِأ َن الكَو َن
فوق الطَبِيع ِة ( ُرمبا إل ٌه أو ألهة) و ِم َن الط ِ
أيضا.
َما ُهو إال إِجرا ٌء ُمتَع َّم ٌد ً
الطبيعي ِج ًدا أ ْن نَ ِجدَهُ يَ ْعزو األحداثَ
لِذا ،وب ْع َد أن نَ ْعلَ َم وجو َد هات ِني الحالت ِني يف ال ِفطرة ال ّنفسيّ ِة لإلنْسانِ  ،ف ِم َن
ِّ
ِ
وبالتحديد إىل إل ِه ِه الشَ ْخصيِ ِّ ؛ إذ يُبارِي بذلك شَ َّك ُه و َع َدم يَ ِقين ِه ،و ِمن
الغا ِمض َة التي ال يَ ْعل ُم لَها آلي ًة ُمع ّين ًة إىل وجود اإلله،
أيضا ،أن نَ ِج َده يُحارِب األفكا َر «العلامنية» التي ت ََض ُع ال ِك ِ
يانات ف َ
َوق الطبيعي ِة جان ًبا فَتبدو تِ َلك األحداثُ
الطبيعي ج ًدا ً
ِّ
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ِ
طَبيع َّي ًة بِشكلٍ كاملٍ  ،ويَقو ُم
بتأليف كِ ٍ
«السيف البتار عىل من قال أن املطر من البخار» ،ونَ ِج ُده فيِ
تاب كاملٍ ُعنوان ُه ّ
ِ
القرنِ
أسباب الزالز ِل ليست إال عاقب ًة ُدنْ َيوي ًة للفَسا ِد و«تقْصري الت ّنورات»)7(.
الواحد وال ِعرشين يُنادي ويصرْ ُ خ بأ َّن
َ
لديْنا أيْ ًضا تفْسرياتٌ نَفسي ٌة أُخرى لَ ْن أذكُرها ِ
بتفاصيلها ،ولكن مل ْن يَو ُّد االطِّالع فَهنالِ َك «التفك ُري الغايئ Teleological
«التأنيس الالإرادي املُضطَرِب  ،)9( »Impaired Spontaneous Anthropomorphizingو ِم َن
 )8( »Thinkingو
ُ
َ
الجدي ِر بالذِّكرِ ،أ َن ُعلَام َء ال َّنف ِْس يَجِدو َن يف هذ ِه الدوافعِ النفس َّي ِة-اال ْجتامع َّي ِة وشبيهاتِها َسب ًبا لبِداي ِة األ ْديانِ
وكذلك
يجب أن يُوجد لَ ُه ُمسبب)10(.
نَ ِج ُدها سب ًبا لوجو ِد ال ِفطْ َر ِة الحدس ّي ِة التي تُ َؤكِّ ُد عىل أ َن ك َُّل َما بَدأَ ُ
الض ْغ ِط َعىل َدوافعٍ نَفس َّي ٍة
وضوع ّي ِة ،ويَل َج ُئ ُم َق ِّد ُموها إىل َّ
الس َبب ّية ت َفتَق ُر وبِشكلٍ كَبريٍ إىل امل َ ُ
و ِمن ُهنا نَ َرى أ َن ال ُح َج َة َ
تجعل املُتَلقِّي يَ ُع ُّدها أ ْم ًرا َمقْبوالً إىل َد َرج ِة أن يُكذ َِّب الحقائِ َق العلْمية ،وبعد هذه املُق ِّدم ِة الطويلة ،والتي قد يَ ِج ُدها
ُ
السبب ّية الكالم ّية ،س ُن ُ
حاول يف الجز ِء – أو ُرمبا يف األجزاء – القادم ِة
الب ْع ُض أنَّها كافي ًة لع َد ِم األ ْخ ِذ ببق ّي ِة ما تطْرح ُه الحجة ّ
ناقش القضايا الفل َْسف ّية أو ال ِعلم ّية التي ت ُ َق ّد ُمها الحج ُة السبب ّي ُة الكالم ّية ،ونرى ما إ ْن كانّت قوي ًّة فعالً إىل درج ِة أن
أن نُ َ
ِ
إلثبات وجو ِد الله.
ت ْج َعلها تُ َق َدم عىل أَنها واحد ًة ِمن أقوى ال ُحج ِج

أرجوكم أنا موجود
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ٍ
جحش تشري بوضو ٍح إىل أ ّن الكثريين كانوا يعلمون أصول اللّعبة ومصدر القرآن ،وليس فقط عمر
قصة زينب بنت
ّ
نسب ،حسب قواعد البيئة
بن الخطّاب وعبد الله بن أيب رسح ،فزينب كانت فتا ًة ذكيّ ًة طموح ًة تسعى للزواج بذي ٍ
البدويّة ،لتجد نفسها قد تح ّولت إىل أدا ٍة بيد الرشيعة ،ومل تعد قادر ًة عىل تقرير مستقبلها ،وإمنا تخفيف القضاء والقدر.
جحش من عل ّية بني ٍ
أسد وأخوالها من ٍ
ٍ
نسب
زينب بنت
قريش ،وابن عمها مح ّم ٌد ذاته ،وكانت تبحث عن زو ٍج له ٌ
يتناسب ونسبها ،حسب النظرة العشائريّة السائدة حتى اليوم ،فكان يخطبها وجهاء ٍ
قريش ،فرتسل أختها حمنة إىل
مح ّم ٍد لتستشريه باعتباره رأس وجاهة القوم الّذي تنتسب إليه ،لكن كان زي ٌد بن مح ّم ٍد ( قبل نزول اآلية ) قد تكلّم
نسب ) وقد
مع مح ّم ٍد عنها ،وأخربه برغبته بها ،وأنّها سرتفض الزواج منه لو طلبها بنفسه ألنّه موىل مح ّم ٍد ،فزي ٌد ( بال ٍ
طلب من مح ّم ٍد أن يكون هو رسوله إليها ،لذلك خطبها مح ّم ٌد ٍ
لزيد.
يخصها شخص ّياً ،ومل يكن يخطر
زينب باألمر غضبت أش ّد الغضب ،ورفضت ال ّزواج انطالقاً من أنّه أم ٌر ّ
عندما سمعت ٌ
ببالها أن يفرض محم ٌد رغبته بالرشيعة ،فاالستشارة كانت بصف ٍة عائليّ ٍة.
زينب يف البداية لكن ،وعىل الفور نزلت آي ٌة إله ّي ٌة تحارصها وتسلبها حقّها يف تقرير مصريها ويف ال ّرفض ( بالتضاد
رفضت ٌ
الحق بال ّرفض أو القبول ) ،اآلية جعلتها جزءا ً من الشرّ يعة ،وفقدت أمانيها بزوا ٍج
مع الرشيعة نفسها التي تعطي الفتاة ّ
نسب ،كام فقدت القدرة عىل طلب الطالق.
من صاحب ٍ
(( وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قىض الله ورسوله أمرا ً أ ْن يكون لهم ِ
الخرية من أمرهم )).
زينب ،واضطرت لل ّزواج ٍ
بزيد مرغمة ،وسارعت لالعتذار والخضوع ،فهي تعلم تبعة الرفض ،وتزوجت
تحطّمت آمال ٍ
شخصاً ال تحرتمه أو تح ّبه .وترسد لنا الروايات عن العالقة الس ّيئة بني الزوجني ،وشكاوى ٍ
زينب،
زيد املستمرة من سلوك ٍ
ٍ
محمد يف قرار ٍ
ٍ
ملحمد
زينب؛ ليُتاح
ولربمّ ا أبدع املؤ ّرخون يف وصف ذلك من أجل التغطية عىل مسؤوليّة
زيد بالطّالق من ٍ
الزواج منها.
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ٍ
زينب ،إذ
محمد
شخصيّاً أعتقد أ ّن رؤية
لزينب يف ( مالبسها الخفيفة ) وإعجابه بها مل تكن صدف ًة ،وإنمّ ا من تخطيط ٍ
ٍ
ٍ
أ ّن طريقتها الوحيدة للتخلّص من ٍ
محمد فقط .زي ٌد كان يح ّبها
زيد ،وتحقيق آمالها ورغباتها مل يعد ممكناً إلاّ من خالل
إلهي ،إضاف ًة إىل أنّها أفضل ما ميكن أن يحصل عليه،
ِب َولَ ٍه ،ولن يطلّقَها دون ٍ
سبب ،وخصوصاً أ ّن زواجه تحقّق بتد ّخلٍ ٍ
يبق إلاّ متزيق اآلية األوىل بآي ٍة أخرى.
وزينب نفسها ليست بقادر ٍة عىل املطالبة بطالقٍ من زو ٍج فرضه عليها محم ٌد ،ومل َ
ٍ
محمد بالذّات ،من هنا كانت رضورة إغراء مح ّم ٍد ليتز ّوجها ،فتتخلّص من " املوىل" بواسطة
وهذا التمزيق ال ميكن إلاّ من
سيّد األُمة ،وهي الطّريقة الوحيدة للخالص من ٍ
زيد.
لقد كانت ذك ّي ًة ،تعلم أن أرسها لدى ٍ
زيد جرى بآي ٍة إله ّي ٍة ال ميكن أن تلغيها إال آي ٌة أخرى تخرج من فم مح ّم ٍد ،فهي
يبق إلاّ إثارة هذا الهوى؛ لينطق محم ٌد مبا يوحى إليه.
تعلم أصول اللّعبة ،وأ ّن الله يُسارع يف هوى ابن ع ّمها وحده ،ومل َ
ٍ
وجل )) ،إنّها تطالب بآي ٍة
محمد تجيب (( ما أنا صانع ٌة بيش ٍء حتّى أؤمر من ربيّ ع ّز ّ
عندما جاء إليها زي ٌد ليخطبها إىل
بكل وضو ٍح ،وملّا انقضت ع ّدتها رأت مح ّمدا ً داخالً إليها ،فعلمت أ ّن اآلية قد نزلت ،فقالت :دون خطب ٍة أو إشها ٍر ؟؟؟
ّ
فقال لها مح ّم ٌد " :الله َز ّوج وجربيل الشّ اهد" ( ،ونِ ْع َم الشّ اهد ).
ِ
صدرت اآلية (( فلام قىض زي ٌد منها وطرا ً زوجناكها )) ،منتهكاً بذلك حقها يف املوافقة للمرة الثّانية.
لقد
لك ّن الخطّة نجحت ،وإ ّن كيده ّن لعظي ٌم .

https://www.facebook.com/TheEnlightenedMinds
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L'islam est-il une religion ou un complexe psychologique hérité par les
?musulmans de Mahomet
Is Islam a religion or a psychological complex Muslims have inherited
?from Muhammad

Leo Atheo
قلت أ ّن اإلسالم ال يرقى ألن
يكون دي ًنا متكامالً؛ فعىل
السيايس ،اإلسالم
الصعيد
ّ
ّ
ال يتع ّدى كونه محاول ًة
فاشل ًة لتأسيس أرس ٍة حاكم ٍة
الصعيد
بقيادة محمد ،وعىل ّ
أي
ال ّروحاين ،فاإلسالم خا ٍو من ّ
قيم روحان ّي ٍة ،أو حتّى أخالق ّي ٍة
ٍ
للتّعامل مع الحياة ،وعىل
الصعيد اللّغوي ،فالقرآن ميل ٌء
ّ
باألخطاء ال ّنحويّة واإلمالئ ّية،
أ ّما عىل مستوى العالقات
اإلنسان ّية ،فاإلسالم ينظّم
العالقات بني البرش عىل أساس
والس ّيد
الغالب واملغلوب،
ّ
والعبد ،وكامل العقل وناقصة
العقل ،وأهل الج ّنة وأهل ال ّنار،
ما يعني تقسيماً طبق ًّيا فاش ًّيا
للمجتمع يعكس عنرصيّة
مح ّمد وكراهيته لآلخر.
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لكن ماذا عن املستوى ال ّنفيس؟ وما دور اإلسالم يف التأثري بنفس ّية املؤمن به؟ وكيف يشكّل اإلسالم شخص ّية املسلم،
وينظّم حياته اليوميّة وطبيعة عالقته مع اآلخرين؟
أي
رصف بشكلٍ ميكاني ٍّ
يك غري عقال ٍّين دون ّ
هل يجعل اإلسالم املسلم إنسانًا سويًّا منت ًجا مساملًا ،أم يخلق إنسانًا آل ًّيا يت ّ
رصف
سبب سوى تقليد مح ّم ٍد ،ويف هذه الحالة ،ماذا لو كان مح ّم ٌد ً
مريضا نفس ًّيا ،هل يعني ذلك أ ّن املُسلم اليوم يت ّ
كاملريض ال ّنفيس هو اآلخر دون أن يدري؟ لنبحث يف ذلك.

حياة محمد املبكّرة وتأثريها يف تكوينه ال ّنفيس
املريض عىل متّبعيه ،ال ب ّد أن نبحث أ ّوالً يف الحياة املبكّرة ملح ّم ٍد والظّروف الّتي شكّلت
قبل أن نبحث يف اإلسالم وتأثريه
ّ
السويّة.
شخصيته غري ّ
ٍ
ظروف مثال ّي ٍة إلنسانٍ مرشّ ٍح ألن يكون "سايكوبايت" الحقًا يف مرحلة ال ّرجولة؛ فمح ّم ٌد كان طفالً
اهق ،نشأ مح ّم ٌد يف
كمر ٍ
يتيماً محرو ًما من ُح ّب األبوين ،وربمّ ا عاىن من احتقار أقرانه من أطفال ٍ
قريش كام يفعل األطفال عاد ًة يف املدارس اليوم
طبيعي".
لطفلٍ "غري
ٍّ
لقد زرعت هذه الظّروف البذرة األوىل إلنسانٍ ٍ
كأب
حاقد عىل بيئته االجتامع ّية؛ إذ أ ّن كونه محرو ًما من امتيازات أقرانهٍ ،
يرعاه أو إخوة كبا ٍر يدافعون عنه متى تع ّرض للتّهديد ،أو األذى من أقرانه يف أزقّة مكّة.
وهب وزوجها عبد الله من ٍ
توثيق لنسب مح ّم ٍد
ُولِ َد مح ّم ٌد آلمنة بنت ٍ
قريش ،أو هكذا يَعتقد املسلمون؛ ألنّه ال يوجد ٌ
السعديّة (مرضعته املفرتضة) واسمه مرسود ،وت ّم
الحقيقي ،فهناك ِق ٌ
صص عن كون مح ّم ٍد االبن البيولوجي لحليمة ّ
استبداله مبح ّم ٍد ،والّذي كان اسمه األصيل قثم.
نعم أعلم! يبدو املوضوع كمسلسلٍ
عادي يف
مكسييك ،لك ّنها حقيقة الواقع آنذاك ،فاختالط األنساب بني العرب يش ٌء ٌّ
ٍ
مكّة ،وال يهم َمن ابن َمن بيولوجيًّا طاملا اعرتف األب باالبن ،فلم توجد اختبارات فصيلة ال ّدم أو الحمض ال ّنووي آنذاك
لتحديد األبوة البيولوج ّية؛ فاالختبار الوحيد لألبوة كان عبار ًة عن ربط خرق ٍة عىل سدرة يف حدود مكّة قبل أن يغادر
ال ّرجال للتجارة أو الغزو ،فإن ُو ِ
جدت الخرقة كام هي عند عودة ال ّرجل فهذا يعني أ ّن زوجته مل تخنه ،وإلاّ فالعكس
صحيح ،ولكم أن تتخ ّيلوا مصداق ّية هذا االختبار عىل أرض الواقع،
ٌ
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وعىل العمومَ ،س ّمت آمنة ابنها قثم ،و َغيرّ ه ج ّده عبد املطّلب الحقًا إىل مح ّم ٍد؛ ألنّه أقرب ألسامء ٍ
قريش.
قريش مبكان ِة عائل ِة البوربون
كانت مكّة ،والّتي نشأ فيها مح ّم ٌد ،باريس جزيرة العرب مبعايري اليوم الحارض ،وكانت ٌ
فقريش كانت بالفعل من عل ّية القوم؛ ففيها التّ ّجار ،وبعكس ما ر ّوجه
ٌ
(أي؛ دما ٌء زرقا ٌء) ومل يكن ذلك غري م ّربرٍ،
األوروب ّية ّ
مح ّم ٌد الحقًا عندما س ّوق كذبًا مفهوم "الجاهل ّية" ،كان بينهم املفكّر وال ّناقد والشّ اعر بل حتّى الفيلسوف.

وخذوها مني قاعدةً ،متى اجتمعت التّجارة مع الفكر
السياسيّة هي اللّيرباليّة وتقبّل اآلخر املختلف،
فال ّنتيجة ّ
وبعكس ما ر ّوجه مح ّم ٌد ،كانت مكة مكانًا منفت ًحا ،تعيش
ووئام،
جنب
فيه جميع ال ّديانات واألعراق جن ًبا إىل ٍ
بسالم ٍ
ٍ
جنب مع عبد ِة اللاّ ت والع ّزى،
فاليهود يح ّجون جن ًبا إىل ٍ
الصابئة حول طبيعة املسيح،
واملسيحيون يتحاورون مع ّ
بينام ينشد الوثنيون أجمل أشعار عمرو بن كلثوم مثل:
َاص َب ِح ْي َنـا َ -والَ ت ُ ْب ِقي ُخ ُمـ ْو َر األَنْ َد ِريْ َنـا
أَالَ ُه ِّبي ب َِص ْح ِن ِك ف ْ
ُمشَ ْعشَ َع ًة كَأَ َّن ال ُح َّص ِف ْي َهـا  -إِذَا َما املَا َء َخالَطَ َها َس ِخ ْي َنـا
تَ ُج ْو ُر ب ِِذي اللَّ َبانَ ِة َع ْن َهـ َوا ُه  -إِذَا َما ذَاقَ َهـا َحتَّـى يَلِ ْي َنـا
تَ َرى الل َِّح َز الشَّ ِحيْ َح إِذَا أُ ِم َّرتْ َ -علَيْـ ِه لِ َمـالِ ِه ِفيْ َهـا ُم ِهيْ َنـا
َص َب ْن ِت ال َكأْ َس َع َّنا أُ َّم َع ْمـرٍو َ -وكَا َن ال َكأْ ُس َم ْج َرا َها ال َي ِم ْي َنـا
َو َما شَ ـ ُّر الثَّـالَث َ ِة أُ َّم َع ْمـرٍو  -ب َِص ِ
احب ِِك ِ
الذي الَ ت َْص َب ِح ْي َنـا
رصيْ َنـا
َوكَأْ ٍس قَ ْد شَ ـ ِربْ ُت ِب َب ْعلَ َب ٍّـك َ -وأُ ْخ َرى فيِ ِد َمشْ َق َوقَا ِ
َوإِنَّا َسـ ْو َف ت ُ ْد ِركُ َنا امل َ َنـايَا ُ -مقَـ َّد َر ًة لَ َنـا َو ُمقَـ ِّد ِريْ َنـا
إىل أن جاء مح ّم ٌد ...
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قريش
مح ّم ٌد وحواره مع ٍ
الصحراء الجهلة واملتو ّحشني
قريش يف طالئعها الفكريّة عىل نخبة مكّة
كام أسلفت ،احتوت ٌ
رّ
املتحضة ،مقارن ًة بأعراب ّ
بطبعهم ،بسبب تاريخها الحافل بالتّجارة واالطالع عىل حضارات األمم األخرى من اليمن جنوبًا إىل بالد الشّ ام شامالً،
السائدة يف منطقة الهالل
السيان ّية واألشوريّة والرومان ّية كونها اللّغات ّ
فكانوا بطبيعة الحال يجيدون لغات مثل رّ
الخصيب.
وقد حاول مح ّم ٌد يف البداية أن يحاور قريشً ا ،ويقنعهم بأفكاره ،فخاطب أرشاف قريش مثل أيب الحكم بن هشام (الّذي
شتمه مح ّم ٌد الحقًا بنعته بـ أيب جهلٍ ) وال ّنرض بن الحارث أمام املأل يف مكّة محاوالً إقناعهام أنّه صاحب رسالة إله ّي ٍة
جديد ٍة.
والحظْ ،يا عزيزي القارئ ،أنّه مل يعرتض أح ٌد من ٍ
قريش عىل ذلك؛ أل ّن ح ّريّة التّعبري كانت مكفولة
حسب أعرافهم ،وإال ملا كانت ضواحي مكّة املق ّر املوسمي لسوق عكاظ ،حيث يتبارز
تفضل يا مح ّمدِ ،
هات ما
الشّ عراء مبا تجود به قريحتهم من قصائد؛ فقالوا لهّ :
الصادقني.
عندك ،ما رسالتك؟ أقن ْعنا إن َ
كنت من ّ
طب ًعا مح ّم ٌد مل يكن مؤ ّهالً عىل اإلطالق ملجاراة
أمثال هؤالء فكريًّا أو حتّى لغويًّا ،وال
أحد يعلم ملاذا تج ّرأ مح ّم ٌد
عىل مناقشة ُعتا ِة
مفكّري
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قريش يف العلن.

السقايّني
محمد وبيع املاء يف حارة ّ
بعضا من قرآنه أمام مفكّري قريش ،وعىل الفور سقط يف االختبار ،حيث انتقدوا ركاكة أسلوبه وتقليده
قرأ مح ّم ٌد ً
سابق؛ إذ ال يصعب أن نتخ ّيل شعور مح ّم ٍد ،وهو يُهان
نت يف مقا ٍل ٍ
األعمى لشعراء مكّة من أمثال امرئ القيس ،كام ب ّي ُ
يف العلن برسوبه يف ٍ
نقاش ح ٍّر ميثّل اختبا ًرا شفه ًّيا لح ّجته وبالغته ،وبالتأكيد زعزع هذا املوقف ثقة مح ّم ٍد بنفسه ،فكان
يقول لهم إنّه ٌ
السامء ،وهم ينعتونه بالهلوسة والجنون ،وميكن االستدالل عىل حرية مح ّم ٍد آنذاك من قرآنه
رسول من ّ
يف سورة األنبياء عندما قال:
"اقْترَ َ َب لِل َّن ِ
اس ِح َسابُ ُه ْم َو ُه ْم فيِ َغ ْفلَ ٍة َّم ْعر ُِضونََ .ما يَأْتِيهِم ِّمن ِذكْ ٍر َّمن َّربِّهِم ُّم ْح َد ٍث ِإلاَّ ْاستَ َم ُعو ُه َو ُه ْم يَلْ َع ُبونَ .لاَ ِه َي ًة
الس ْح َر َوأَنتُ ْم تُ ْبصرِ ُ ونَ .ق ََال َربيِّ يَ ْعلَ ُم الْ َق ْو َل فيِ
قُلُوبُ ُه ْم َوأَسرَُّ وا ْ ال َّن ْج َوى الَّ ِذي َن ظَلَ ُموا ْ َه ْل َهذَا إِلاَّ بَشرَ ٌ ِّمثْلُ ُك ْم أَفَتَأْت ُو َن ِّ
الس ِمي ُع الْ َعلِي ُم .بَ ْل قَالُوا ْ أَ ْض َغاثُ أَ ْحال ٍَم بَلِ افْترَ َا ُه بَ ْل ُه َو شَ ا ِع ٌر فَلْيَأْتِ َنا بِآيَ ٍة كَماَ أُ ْر ِس َل األَ َّولُونََ ،ما
السَّماَ ء َواألَ ْر ِض َو ُه َو َّ
آ َم َن ْت قَبْلَ ُهم ِّمن قَ ْريَ ٍة أَ ْهلَ ْك َنا َها أَفَ ُه ْم يُ ْؤ ِم ُنونَ" (األنبياء)6-1 :
بالساحر املهلوس ،وطلبت
يتّضح لنا هنا أن قريشً ا نعتت مح ّم ًدا ّ
منه أن يثبت لهم نبوته كام فعل األ ّولون من قبله إن كان
صادقًا ،فعرض عليهم مح ّم ٌد قرآنه هذا كدليلٍ ٍ
كاف عىل نبوته!
وخصوصا أنّه يك ّرر ما
السيع،
ً
وطب ًعا سخروا منه عىل هذا ال ّر ّد رّ
قالوا له ،فمحتوى القرآن ليس شيئًا جدي ًدا بالنسبة لهم ،فقد
ٍ
ومئات غريها قبل أن يولد مح ّم ٌد،
سمعوا أساطري عاد ومثود
دليل عىل
فام دهاه يك ّرر نفس الكالم عليهم وي ّدعي أنّه ٌ
ٍ
بقريش لتح ّملهم هرطقات
نبوته؟ رصاح ًة ،أس ّجل إعجايب هنا
بالضحك عليها بدالً من رضب عنقه الستهزائه
مح ّم ٍد واالكتفاء ّ
مسلم صال ٍح يف
أي
ٍ
مبعتقداتهم وموروثاتهم كام كان ليفعل ّ
يومنا هذا.
يفس ازدهار مكّة
كانت ٌ
قريش ليربال ّي ًة مبفهوم اليوم ،وهذا ما رّ
ٍ
بقريش ،يزداد حنقي عىل
الثّقايف والتجاري ،وبقدر إعجايب
مح ّم ٍد الّذي د ّمر إعالم هذه القبيلة ال ّرائعة بد ٍّم بار ٍد ،فقط
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لحقده عليهم.
مل يكن كالم مح ّم ٍد مك ّر ًرا فحسب ،بل مبعايري نخبة ٍ
قريش كان تحف ًة يف ال ّركاكة اللغويّة ،وكام قلت ،فاملعركة مل تكن
متكافئ ًة ،فتخ ّيل طالب سنة أوىل لغة عرب ّية يحاجج طه حسني!

املعركة الفكريّة كانت خارسة منذ البداية
هل أعلن مح ّم ٌد استسالمه؟ كال ،عاد فانقلب عىل الله ،وألقى اللّوم عليه لركاكة األسلوب! فبدالً من أن يتح ّمل مح ّم ٌد
مسؤول ّية أخطائه وركاكة أسلوبه رمى الحمل عىل الله يف سورة يونس عندما قال:
" َوإِذَا تُتْلىَ َعلَيْ ِه ْم آيَات ُ َنا بَيِّ َن ٍ
ات ق ََال ال َِّذي َن الَ يَ ْر ُجو َن لِقَاءنَا ائْ ِت ِب ُق ْرآنٍ َغيرْ ِ َهـذَا أَ ْو بَ ِّدلْ ُه ق ُْل َما يَكُو ُن ليِ أَ ْن أُبَ ِّدلَ ُه ِمن تِلْقَاء
نَ ْفسيِ إِ ْن أَت َّ ِب ُع إِالَّ َما يُو َحى إِليََّ إِنيِّ أَ َخ ُ
َاب يَ ْو ٍم َع ِظ ٍيم( ".يونس)15 :
اف إِ ْن َع َص ْي ُت َربيِّ َعذ َ
الحظْ ،يا عزيزي القارئُ ،خبث محمد ،فعندما أفحمه سادة ٍ
رقي تصحيحها
قريش وب ّينوا أخطاءه وطلبوا منه ّ
بكل ٍّ
يل؛ ألنيّ ال
واملحاولة مرة أخرى ،فر ّد عليهم بالتّايل :أنا مج ّرد ب ّبغاء يك ّرر كالم الله كام هو وبأخطائه ،وال تلقوا اللوم ع ّ
أجرؤ عىل تصحيح كالم الله ،ليك ال يعذبني يوم القيامة! فهو يشتم الله ويوافق قريشً ا عىل ارتكابه األخطاء اللّغويّة
التي ال يستطيع أن يغيرّ ها؛ ألنّه يخىش عذاب الله؟! كيف تركّب هذه؟ إذا كان ربّك يخطئ لغويًّا ،فهذا أكرب دليلٍ عىل
كاذب ،إ ّما ذلك أو أ ّن الكالم من تأليفك!
رب
ٌ
ضعيف أو ٌ
أنّه ٌّ
وال يوجد خيا ٌر ثالثٌ .
الصفعات
ّ
تخيل حالة محمد النفس ّية ،وهو يتلقّى مثل هذه ّ
الفكريّة أمام املأل من أيب الحكم بن هشام وال ّنرض بن
الحارث؛ فأقل ما ميكن أن يقال يف وصف حالته هو الشّ عور
بالقهر واالهتزاز ال ّنفيس.
ينس مح ّم ٌد هذه اإلهانة الّتي كشفت
طب ًعا ،وكعادته ،مل َ
أالعيبه ،فأمر بقتل االثنني بعد أن استقوى يف غزوة بد ٍر يف
أبشع صورة ميكن تخ ّيلها؛ ففي موقعة بد ٍر أمر مح ّم ٌد أحد
إرهابيّيه ،وكان يُدعى عبد الله بن مسعود البحث عن جثة
رمق فوضع رجله عىل عنقه،
أيب الحكم فوجده ،وهو يف آخر ٍ
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وأخذ لحيته؛ ليحت ّز رأسه فنظره أبا الحكم بالعني وقال :لقد ارتقيت مرتقى صعبًا يا رويعي الغنم ،مستهزئًا براعي الغنم
السابق الّذي عىل وشك أن ينحر أحد سادة ٍ
قريش مثل الشّ اة ،فلماّ احت ّز ابن مسعود رأسه ذهب به ملح ّم ٍد وقطع أحد
ّ
أذين أيب الحكم أمامه ،فضحك مح ّم ٌد كث ًريا عىل خفّة د ّم ابن مسعو ٍد ،وقال :أذ ٌن بأذنٍ وال ّرأس زيادةٌ!
لذنب اقرتفه ،فهل تتخ ّيلون إنسانًا سويًّا يضحك عىل
السابق ٍ
ويقال إ ّن أبا الحكم كان قد أمر بقطع أذن ابن مسعود يف ّ
قطع رأس أحد أعاممه أمامه؟

بكل املعايري.
حاقدا فقط ،بل كان مريضً ا نفس ًيا ّ
مل يكن مح ّم ٌد إنسانًا ً
ٍ
قريش مح ّم ًدا أو تؤذيه جسديًّا ،لكن إرصاره املتك ّرر عىل محاولة إقناعهم أنّه ٌ
مواجهات
رسول دفع به إىل
مل تضطهد ٌ
فكريّ ٍة أدت جميعها إىل إذالله يف العلن ،وهذا بالنسبة لشخص ّي ٍة مريض ٍة مثل مح ّم ٍد كان أكرث أملًا من القتل ،واهتزازه
ال ّنفيس نتيجة هذه املواجهات أ ّدى به إىل التفكري جديًّا يف االنتحار ،فيقول يف سورة الكهف:
"فَلَ َعل ََّك بَ ِ
اخ ٌع نَّف َْس َك َعلىَ آث َا ِر ِه ْم إِن لَّ ْم يُ ْؤ ِم ُنوا ِب َهذَا الْ َح ِد ِ
يث أَ َسفًا( ".الكهف)6 :
أي ٍ
قريش  -كذّبوا كالمك.
رب مح ّم ٍد الخيايل له :ربمّ ا تفكّر يف قتل نفسك ألنّهم ّ -
ترجمة :هنا يقول ّ
السابق إ ّن مح ّم ًدا كان يعاين من السيكوبات ّية ،وهنا يتبينّ أنّه رمبا كان يعاين من الشّ يزوفرانيا االنتحاريّة كذلك،
ُ
قلت يف ّ
ٍ
أصوات يف رأسه تدعوه لالنتحار؟
نفس ظهور
وإلاّ كيف رّ
قصة جربيل يف غار حرا ٍء بح ّد ذاتها كافي ٌة إلسباغ صفة الجنون عىل مح ّم ٍد الّتي تتك ّرر يف القرآن عىل لسان
يف الواقع،إ ّن ّ
قريش ،وكام يقول املثل ال د ّخان بال نار؛ فنعت ٍ
ٍ
قريش املستم ّر له بالجنون بدالً من الجهل أو الغباء مؤشرّ ٌ عىل أنّه عىل
األقل كان إنسانًا غريب األطوار ،وربمّ ا كان يتج ّول يف أزقّة مكّة مخاط ًبا نفسه ،واألطفال يرمونه بالحجارة والروث ،ورمبا
ّ
قريش به مل تكن فقط ألنّه يتي ٌم ،بل ألنّهم كانوا متيقّنني أنّه مجنون فيحاورونه م ّرة ويتجاهلونه م ّر ٍ
رأفة ٍ
ات ،إىل أن
فقريش تسخر منه من ناحي ٍة ،واألصوات يف رأسه ترفض أن تتوقّف من ناحية أخرى،
ٌ
أصبح الوضع ال يطاق بالنسبة له،
الحل هو الهروب إىل املدينة (يرثب) ،لكن ،قبل أن نأيت عىل هذه الحقبة ل َن ِص ْف حالة محمد النفس ّية إكلينيك ًّيا.
فكان ّ
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الدون ّية
مح ّم ٌد وعقدة ّ
أقل مكان ٍة م ّمن حوله ،ويكمن هذا
تُع َّر ُف عقدة ال ّدون ّية أو ال ّنقص يف علم ال ّنفس عىل أنّها شعو ٌر عا ٌّم عند املريض أنّه ّ
الشّ عور يف العقل الباطن ويدفع املريض للتّعويض عنه بأحد أسلوبني ،إ ّما االندفاع نحو اإلنجاز وال ّنجاح الباهر ،أو تب ّني
سلوك ّيات غري سويّ ٍة مثل ارتكاب الجرائم وإلحاق األذى باآلخرين ،كام تنشأ عقد الدون ّية عاد ًة يف مرحلة الطّفولة ،ومن
أه ّم أسبابها غياب الوالدين ،أو ال ّنقد املستم ّر لسلوك الطّفل من قبلهم ،أو الترّ كيز عىل أخطاء الطّفل بدالً من نجاحاته،
أقل من أقرانه.
أي عيوب ُخلقيّة أو عقليّة يف الطّفل تجعله يشعر أنّه ّ
وكذلك وجود ّ
مماّ تقدم ،ونتيج ًة لخربة مح ّم ٍد املبكّرة يف مكّة كام ب ّي ْن ُت ،فليس باملستغرب أ ّن مح ّم ًدا كان يعاين من عقدة ال ّدون ّية،
وهو الطّفل اليتيم امله َمل الّذي يعيش بني عل ّية القوم ،وعندما حاول أن يجاري هؤالء ويحاورهم؛ لري ّمم شيئًا من كرامته
ِ
وكانت ال ّنتيجة التّعويض
واحرتامه لذاته سخروا منه واحتقروه ،أو هكذا بدا له ،وذلك عندما فشل يف مبارزتهم فكريًّا،
بتب ّني العنف واإلجرام ض ّد من يعتقد أنّهم خصومه كام سيتبينّ الحقًا.

هروب مح ّم ٍد إىل املدينة وانتشار أفكاره بني الجهلة والغوغاء
مقارن ًة مبكّة ،فاملدينة (يرثب) كانت قري ًة منس ّي ًة ،فلم تتمتّع مبظهر (برستيج) قريش وكعبتها وتجارتها وح ّجها الّذي
ٍ
أقل
بقريش ،فقد كانوا ّ
تحرضه العرب واليهود واألعاجم ،فقد كان قاطنو يرثب من قبيلتي األوس والخزرج ،ومقارن ًة
يك
القريش امل ّ
مكان ٍة عند العرب لهجرة أجدادهم من اليمن عند انهيار س ّد مأرب أو قبيل ذلك ،وعندما جاءهم هذا
ّ
لإلقامة بينهم فرحوا به عىل ال ّرغم من أنّه نكر ٌة يف ٍ
قريش وأنشدوا فيه األناشيد وغريها من الخرابيط.
إ ّن ضعف األوس والخزرج الثّقايف وعدم إملامهم باللّغات والحضارات األجنب ّية جعلهم فريس ًة سهل ًة لخطاب مح ّم ٍد
يني الّذي مل يفلح به يف باريس العرب ،مكّة؛ فقد ص ّدق جهل ُة يرثب كالم مح ّم ٍد من أ ّول م ّرة عىل ال ّرغم من تحذير
ال ّد ّ
اليهود لهم أنّه مج ّرد اجرتار ملا قاله األ ّولون ،وأنّه ال يشء فيه يثبت نبوة مح ّم ٍد ،لكن ال حياة ملن تنادي ،ونالحظ هنا أ ّن
اإلسالم قائ ٌم عىل الجهل ،فينترش برسع ٍة بني الجهلة وال ّرعاع ،بينام يسخر منه املثقّفون كام فعل أبو الحكم بن هشام.
وأناس فاشلون يف
وهذه
ّ
الخاص ّية موجودة بيننا حتّى اليوم ،فنجد أ ّن األغلب ّية ّ
الساحقة من املسلمني جهل ٌة وأ ّميون ٌ
حياتهم بشكلٍ عا ٍّم ،باستثناء ت ّجار ال ّدين بالطّبع.
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هل تعلمون أن  %90من املسلمني ال يتّقنون اللّغة العرب ّية إذا ما أخذنا يف االعتبار أ ّن أغلب ّيتهم يف بلدانٍ مثل أفغانستان
وباكستان وأندونيسيا؟ لذلك تجدهم يتمتمون القرآن مثل الببغاوات يف صالتهم ،وهل تالحظ تركيز املسلمني عىل حفظ
وصل لنتيجة أنّه
أي محاولة لفهمه سوف تؤ ّدي باإلنسان العاقل املتعلّم إىل التّ ّ
القرآن بدالً من فهمه ،ملاذا؟! هل أل ّن ّ
مج ّرد هرا ٍء غري مرت ٍ
مختل عقل ًّيا؟ هل كان مح ّم ٌد يعلم ذلك ،أو أنّها مج ّرد رضبة حظٍّ؟ ملاذا اختار
ابط صاد ٍر من إنسان ّ
أي
رص عىل حفظ القرآن بدالً من مناقشته؟ هل كان يعلم أ ّن أهلها جهل ٌة ،وسيص ّدقون ّ
مح ّم ٌد يرثب بالذّات؟ وملاذا ي ّ
يش ٍء يقال لهم طاملا أنّه يُ َك ّرر عليهم ليالً نها ًرا؟ ربمّ ا ،لكن هذا مبحثٌ آخ ٌر.
من هنا نرى أ ّن عقيدة مح ّم ٍد ازدهرت بسبب الجهل ،وهو يش ٌء اكتشفه مح ّم ٌد عندما أفلس من تسويق عقيدته الهشّ ة
استغل مح ّم ٌد دهامء يرثب
ّ
عىل عقالء مكّة ،فتو ّجه إىل بسطاء يرثب الّذين انترش بينهم اإلسالم كال ّنار يف الهشيم ،ثم أنه
السطو عىل قوافلهم التّجاريّة كام حدث يف بدرٍ ،وما كادت رجله تطأ
لالنقضاض عىل نخبة مكّة املساملني عن طريق ّ
مكّة بعد أ ّن استقوى ،حتّى بارش يف التّخريب ،فحطّم متاثيل آلهة العرب ،والّتي تعترب جز ًءا مهماًّ من تراثهم وثقافتهم،
وألغى سوق عكاظ الفكري باعتباره مكانًا للّهو واللغو واالنشغال عن عبادة مح ّم ٍد ،وتكرار قرآنه ليالً نها ًرا ،كام ض ّيق
الصريفة واإلقراض باعتبارها ربًا ،وهكذا تح ّولت مكّة من منارة العرب الثّقاف ّية واالقتصادية إىل مأوى
عىل التّجارة وأعامل ّ
للّصوص ،وال ّرعاع ،وقُطّاع الطّرق واإلرهاب ّيني.

الدمار ملسقط رأسه؟
هل اكتفى مح ّم ٌد بهذا ّ
ِ
يكتف مح ّم ٌد بهذا ال ّدمار ملكّة ،بل بارش بالتّضييق عىل سكّانها من أتباع العقائد األخرى ،والّذين نالهم حقده دون
مل
رحم ٍة ،فأرغم اليهود عىل ارتداء ٍ
لباس ُم َعينّ ٍ ،يش ٌء تعلّمه هتلر الحقًا ،وأرغم املسيح ّيني العرب عىل التح ّول إىل عقيدته
ونصب مح ّم ٌد نفسه ملكًا للعرب مدى الحياة ،ووكيالً حرصيًا لله عىل
عنوةً ،وإال ابت ّزهم مال ًّيا بيش ٍء أسامه (الجزية)ّ ،
أصل مح ّم ٌد ثقافة الحقد والكراه ّية والوحش ّية
األرض ،وأرغم الجميع عىل دفع أتاوات شخص ّية له أسامها (ال ّز كاة) ،كام ّ
ٍ
بنصوص رشع ّي ٍة متنحها نصف مرياث ال ّرجل ونصف شهادته،
ينس أن يق ّنن احتقاره للمرأة
تجاه اآلخر املختلف ،ومل َ
ومعاملتها معاملة الحامر والكلب األسود.
الخالصة
املتحض اليوم ،الشّ عور املزمن بال ّنقص
قصة املسلمني مع العامل
رّ
قصة مح ّم ٍد مع مكّة قبل أربعة عرش قرنًا هي نفسها ّ
ّ
الّذي يولّد ال ّدمار بدالً من اإلنجاز.
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خرس مح ّم ٌد املعركة الفكريّة مع ٍ
أي
السيف ،وهذا هو حال املسلمني العاجزين عن بناء ّ
قريش ،فامذا فعل؟ لجأ إىل ّ
نو ٍع من الحضارة يف يومنا هذا ملنافسة الغرب ،فامذا يفعلون للتّعامل مع عجزهم؟ يف ّجرون أبراج مانهاتن وحافالت
الصحف ّيني أمام عدسات
والسويد ،ويخطفون عماّ ل اإلغاثة ،وينحرون ّ
لندن وقطارات مدريد ،ويحرقون سفارات الدمنارك ّ
كل هذا ميتلك البعض الجرأة والصفاقة
التّصوير ،ويف ّجرون أنفسهم ،ويد ّمرون أوطانهم ،وينحرون أبناء جلدتهم ،وبعد ّ
للقول عل ًنا :إ ّن هؤالء ال ميثّلون اإلسالم!
لِهؤالء أقول" :بل ميثّلون اإلسالم بدقّ ٍة ووضو ٍح" ،أل ّن أفعالهم متطابق ٌة متا ًما مع ما فعله مح ّم ٌد عندما كان ح ًّيا ،فهو الّذي
يهودي بعد أن اتّهمهم بخيانته،
قطع رقاب سادات قبيلته بعدما أسامهم (املرشكني الكفّار) ،وهو الّذي نحر سبعامئة
ٍّ
وهو الّذي أمر بقتل امرأ ٍة ترضع طفلها؛ ألنّها شتمته.
لدى املسلمني شعو ٌر مزم ٌن بال ّدون ّية وال ّنقص تجاه اآلخر ،وإلاّ كيف نفرس املبالغة غري الطّبيع ّية يف تبجيل وتقديس
والصحابة ريض الله عنهم،
رموزهم؟ فالقرآن كري ٌم واملصحف ٌ
والسرية عطرةٌّ ،
رشيف ،وكذلك الحديث والذّكر حكي ٌمّ ،
فضيل،
ٌ
رشف ٌة واملدينة من ّورةٌ ،ورمضان كري ٌم وشه ٌر
يل ك ّرم الله وجهه ،والخلفاء راشدون ومكّة مك ّرمة ،والكعبة م ّ
وع ٌّ
الغني يقال :طيّب الله ثراه ،وأ ّما الفقري فليس له سوى الله يرحمه (حتّى يف
والحرمان رشيفان ،وعندما ميوت املسلم ّ
يبق إلاّ ناقة مح ّم ٍد العضباء وحامره عفري مل يبجالهام!
املوت طبق ّي ٌة) ،وطب ًعا ال ننىس الرسول صلعم ،مل َ

A.A.M
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األقل
صحيح ،وال ب ّد من التّعويض عن ذلك ،عىل ّ
إ ّن سبب هذه املبالغة يف التّبجيل هو الشّ عور املزمن بأ ّن العكس
ٌ
طالسم وجملٍ قصري ٍة غري مرتابط ٍة ال يفهمها أحد حتّى املسلمون؛ لذلك يحتاجون إىل د ّجالني  -عف ًوا
لفظ ًّيا ،فالقرآن مج ّرد
ٍ
السرية والحديث فهام كال ٌم خطّه كتب ٌة من أذربيجان وأوزبكستان بعد
أقصد اخصائيينّ  -يف الشرّ يعة ليفرسوا معناها ،أ ّما ّ
أربعامئة سنة من مامت مح ّم ٍد مللء الفراغات يف قصصه ،والكعبة مج ّرد مبنى مك ّعب يعبده املسلمون العتقادهم أ ّن
ج ّن ًّيا اسمه الله يقطنه ،وهل ّم ج ًّرا ،وال أحد يص ّدق هذا الهراء إلاّ املسلمون أنفسهم.
سوي ،فاملسلم
سوي رّ
املسلم املخلص لعقيدته إنسا ٌن غري ٍ
بالضورة؛ ألنّه يقلّد يف قناعاته وأقواله وأفعاله إنسانًا غري ٍّ
يفتخر باحتقاره للمرأة حتى يف حديثه العام يف املقاهي والجلسات ،وال نستغرب أب ًدا لو نسمع رجالً ليومنا هذا يقول:
" املرأة  -أكرمكم الله ." -
 املسلم يعبرّ عن حقده عىل اليهود واملسيح ّيني خمس م ّرات يوم ًّيا بال ّدعاء عليهم وشتمهم عند قراءة الفاتحة. املسلم مينع أصحاب ال ّديانات األخرى من مامرسة عباداتهم يف العلن امتثاالً لقول رسوله" :ال يجتمع دينان يف جزيرةالعرب".
 املسلم ال يصافح أخته املسلمة؛ ألنّها نجاس ٌة تبطل الوضوء.مسلم.
حق املواطنة ،فقط ألنّه غري ٍ
 املسلم يسلب غري املسلم ّالسجن مل ّدة شهرٍ ،فقط ألنّه رشب كوب ما ٍء يف شهر رمضان خارج غرفة
يزج ج ّراح دماغ يف ّ
 املسلم مستع ّد أن ّالعمليات.
 املسلم مينع بناته من الخروج من مدرس ٍة تحرتق لعدم وجود محرم معه ّن.دب مبح ّم ٍد.
 املسلم مستع ٌّد أن يحرق معلّمة أطفال؛ ألنّها س ّمت دمي ٌة عىل هيئة ٍّ املسلم مستع ٌّد أن يقتل أباه ،فقط ألنّه غيرّ رأيه يف اإلسالم. املسلم مستع ٌّد أن يقتل أ ّمه إذا شتمت رجالً مات قبل قرونٍ اسمه مح ّم ٌد. املسلم غري مامنعٍ ل ّزواج طفل ٍة عمرها تسع سنوات ومامرسة الجنس معها.باختصارٍ ،املسلم اليوم عبارة عن حزمة متح ّركة من العقد ال ّنفسيّة ،ال ليش ٍء سوى تقليده األعمى ٍ
نفيس عاش
ملريض ٍ
قبل ٍ
عام ،فقط ال غري.
ألف وأربعامئة ٍ
املسلمون اليوم صنفان ال ثالث لهام:
املسلم املخدوع ،واملسلم ال ّد ّجال.
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أ ّما املخدوع فهم األغلب ّية العظمى الّتي تض ّيع وقتها وأموالها وجهدها ،بل حتّى ص ّحتها الجسديّة وال ّنفس ّية يف تقديس
ِ
مارست اإلرهاب أم مل متارسه.
خزعبالت مح ّم ٍد ،سواء
كل من يزداد رصيده املرصيف ،وترتفع مكانته وشهرته حول العامل بسبب غباء املخدوع.
وأ ّما ال ّد ّجال فهو ّ
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مجلة شهرية بجهود فردية تصدر في الثاني عشر من كل شهر

مجلة امللحدين العرب هي مجل ٌة هدفها
نشر أفكار امللحدين العرب على اختالف
توجهاتهم السياسية والعرقية بحرّي ٍة
كاملة.
اجمللة عبارةٌ عن مجل ٍة رقمي ٍة مبني ٍة بجهودٍ
سياسي...
ج ٍه
ي تو ّ
فردي ٍة وال تنتمي أل ّ
ّ
املعلومات واملواضيع املطروحة في اجمللة
تُعتبر مسؤولية أصحابها من الناحية
األدبية وناحية حقوق النشر وحفظ امللكية
الفكرية.
الناشرون في اجمللة هم من أعضاء مجموعة
مجلة امللحدين العرب أو من الكتاب العرب
امللحدين ممن إستطعنا التواصل معه ألخذ
اإلذن بالنشر
مينع نشر كل ماهو مناف لألخالق العامه و
كذلك التحريض أو التصريحات العنصرية
لهيئة التحرير احلق باختيار ما تراه مناسبا
من املواضيع املوضوعة في اجملموعة للنشر
فنشر أي موضوع صمن اجملموعة يعتبر
تفويضا للمجلة بالنشر
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