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كلمة حترير اجمللة
لطاملا اع ُتبر القتل والتفجير وتهديد أمن املواطنني إرهابًا،
وحتول جبهة املنظمات
وبعد انقالب السحر على الساحر،
ّ
اإلرهابية إلى الدول التي ساهمت في صنعها ،اضطرّت
هذه الدول مجبرةً ال بطلة إلى مواجهة هذا التسونامي
الذي اجتاحها بكافة الوسائل املمكنة ،فتارةً تندد وتارةً
ت رادعة
ن حمالت اعتقال واسعة وعقوبا ٍ
تستنكر ،وتش ّ
تسول له نفسه أن يحاربها بسالحها.
لكل من
ّ
وقد قامت احدى الدول الدينية مؤخرًا بإعالن امللحدين
ارهابيني ،ومساواتهم مع املنظمات اإلرهابية املعروفة،
فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا ،هل يا ترى يقوم امللحد
بالقتل أو التفجير على أساس عقائدي؟ هل يقوم امللحد
بتكفير الالأدري ً
مثل وإهدار دمه؟ هل ميلك امللحدون كت ًبا
مق ّدسة حتل لهم دم من يخالفهم؟
طبعا؛ ال ،فما من شيء يجمع امللحدين سوى
اإلجابة هي
ً
إنكارهم لإلله ،ال تقديس وال قتل وال استشهاد...دعونا
ً
سؤال آخر ،ما نوع التهديد الذي يشكّله امللحد
نطرح
على أمن واستقرار الدول الدينية؟
بتحليل بسيط سنجد أن التهديد يكون ألسس احلكم
ٍ
فالسلطة
عقائدي،
أساس
على
يقوم
والذي
الدول،
هذه
في
ُ
مرتبطة بالدين ،وطاعة الوالي مهمة ،ومن ناحية أخرى
هناك تهديد ملصادر الدخل من السياحة الدينية الضخمة
التي تعتمدها هذه الدول ،وهذا ما جعلهم يساوون كفة
امللحدين باإلرهابيني الذين يهددون كراسيهم ومراكزهم.
اسأل نفسك عزيزي القارئ :ملاذا لم تقم الدول العلمانية
أمنيا؟ مالّذي
بخطوة كهذه؟ ملاذا اإلحلاد فيها ليس تهدي ًدا ً
تخشاه الدولة الدينية وال تخشاه الدولة العلمانية؟
في النهاية نحن ال نريد والنؤيد قتل أحد ،وأكثر ما يفعله
امللحد إن تطرّف هو كتابة الكتب أو املقاالت والتعبير عن
أفكاره مبا استطاع إليه سبيال ،وأكثر ما يطالب به امللحد
العربي حتدي ًدا هو حرية العيش بسالم واالحتفاظ برأسه
املهمة تزداد صعوب ًة لكن إصرارنا أكبر،
مع أفكاره ،ورغم أن
ّ
والدليل أن وجودنا أصبح يهز ّ عروشهم كدويِّ القنابل متا ً ًما.
Gaia Athiest
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يانصيب آخ ٌذ بأسلوب ال ّدعاة املسيحيني يف جنوب
امج دين ّي ٌة تر ّوج للدين ،وكأنه
انترشت مع بروز الفضائيات العربية بر ٌ
ٌ
الواليات املتحدة املس ّمني (تيليفانجلست).
من بني أفضل األمثلة عىل أسخف هذه الربامج ،وأتفهها هي الحملة اإلعالمية التي يديرها ال ّداعية محمد العويض باسم
ٍ
بدعم من بعض املصارف والرشكات املحلية ملا يس ّمى "ركائز لتعزيز األخالق".
"ب ّدل سيّئاتك
بحسنات" ٍ
السيارات املستعملة ،وليس
فيزعم فهؤالء ال ّدعاة أنّهم يع ّززون األخالق من خالل ال ّدين اإلسالمي باستخدام أسلوب بيع ّ
ذلك فحسب ،بل يوحي هؤالء للسذج بأنّهم القامئون عىل األخالق واألوصياء عليها ،واملكان الوحيد لتستبدل سيئاتك
بحسنات مضمون ٍة بكفال ٍة من قبلهم ِ
ٍ
ألبد اآلبدين ،شامل ًة العاملة وقطع الغيار.
إ ّن هذا األسلوب الرخيص ليس غري ًبا عىل د ّجايل ال ّدين الذين تحولوا فجأة من موظفني مغمورين يف كواليس وزارات
شقق فخم ٍة مليئ ٍة بالخدم والحشم ،لكن ،لنتوقّف قليالً ،ونسأل أنفسنا:
الدولة املظلمة إىل "سوبر ستارز" يعيشون يف ٍ

كائن خارقٍ مل يره
هل فعالً نحتاج إىل ّ
الدين لنكون ذوي أخالقٍ رفيع ٍة؟ هل نحتاج إىل ٍ
يهددنا بالثواب والعقاب ،ليك ال نكذب أو نرسق أو نقتل؟
أحد ّ
إذا كان الجواب نعم ،فلامذا
العامل ميل ٌء بالكذب والقتل
والنهب عىل الرغم من وجود
هذا التهديد اإللهي؟ ملاذا
معظم املجرمني والسفّاحني
يؤمنون بوجود الله؟ اذهب
إىل السجون واسألهم بنفسك،
ٍ
ملحد بينهم ،بل
أي
فلن تجد ّ
اذهب بعي ًدا ،وقل :إ ّن أغلب
جرائم القتل اليوم تحدث عىل
أيدي رجال ال ّدين أنفسهم!
هناك خطأٌ ما بالتأكيد!

A.A.M
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نفس الوضع يف العراق؟
هل يحفظ ال ّدين املجتمعات من التح ّول إىل ً
فوض عارم ٍة؟ إذًا كيف ّ
يس ّوق رجال ال ّدين لتربير وجود ال ّدين ،الذي يعترب مصدر رزقهم الوحيد ،وهناك فكر ًة ساذج ًة منطق ًيا ،لكنها ف ّعال ٌة
وخيا؟ الحظ
وثواب
عمل ًيا ،وتقول الفكرة :لو مل يكن هناك الله،
ٌ
ٌ
وعقاب ،فام الذي يلزم اإلنسان أل ْن يكون أخالق ًيا ّ ً
مم يعني أ ّن اإلنسان بالنسبة
رشّ ،
االفرتاض هنا بأ ّن الخوف والطمع هام ما يدفعان اإلنسان لعمل الخري أو اجتناب ال ّ
رشي ٌر بالفطرة ،لذلك ال ب ّد من ترويضه بالقوة؛ حيث أ ّن اإلنسان من منظور هؤالء كالحيوان املتو ّحش ،فال فرق بينه
لهم ّ
وبني األسود والقردة يف حديقة الحيوان ،ومبناسبة ذكر القردة يهزأ رجال ال ّدين من نظرية داروين التي ال يفهمونها؛
كونها تربط بني اإلنسان والقرد ،وهم يصفون اإلنسان بأسوء من ذلك.
رشي ٍر يجلب الرضر لنفسه ولغريه ،ال ّدين يطلب من اإلنسان قتل أخيه
اإلنسان بطبعه طيّ ٌب ،لك ّن األديان تح ّوله لكائنٍ ّ
اإلنسان؛ ألنه غري رأيه ،ال ّدين يهدم األرسة ،ويخلق أطفال الشوارع عن طريق العهر الرشعي املس ّمى زواج "املسيار
سأبي أ ّن
واملتعة" ،ال ّدين يهني املرأة بالسامح للرجل برضبها وإهانة كرامتها إذا مل متتثل ألوامره ،ويف الفقرات القادمة ّ
رشي ًرا
نظرية داروين ّ
تفس لنا وبدقّة أن اإلنسان ط ّي ٌب بالفطرة والغريزة ،وأ ّن األديان والعقائد تجعل من اإلنسان كائ ًنا ّ
أخالقي.
وغري
ٍ
ايض خارقٍ للطبيعة ،ولو
تقوم األديان عىل فكرة ضبط ّ
السلوك االجتامعي بالتهديد بالعذاب األبدي بواسطة كائنٍ افرت ّ
أي كائنٍ آخر يف التاريخ يستخدم
مت ّعنا جي ًدا مبفهوم التعذيب والعذاب فسنجد أنه يقترص عىل اإلنسان فقط ،إ ْذ ال يوجد ّ
أي فصيل ٍة أخرى من أجل إيقاع األمل فقط ،ولو فحصنا تاريخ البرشية
العنف واألمل ض ّد كائنٍ ينتمي إىل فصيلته أو ّ
فسنجد أن التعذيب كلّه كان بسبب العقيدة سواء كانت دي ًنا أم فك ًرا سياس ًيا أم انتام ًء عرق ًيا – ثقاف ًيا ،متى سمعتم
بإنسانٍ يؤمل آخ ًرا ليأكله؟ ناد ٌر ج ًدا ،لكن هذا ال يحدث مع الحيوانات األخرى ،فاألسد ال يفرتس الغزال ومي ّزقه إربًا إال
الصغرية
لكون الغزال طعا ًما بال ّنسبة له ،فال يستطيع العيش دونه ،وإال لرتكه وشأنه ،والحظوا أ ّن األُ ُسود ال تؤذي الطّيور ّ
أو الحرشات؛ ألنها ال ت ُعترب طعا ًما بالنسبة لها ،بينام املسلم لن يرت ّدد يف قتل الغراب؛ ليس لكونه طعا ًما بل ملج ّرد أن
رسوله أمره بذلك! اقرؤوا الحديث التايل من صحيح النسايئ:
أخربين عبد الرحمن بن خالد الرقي القطان ،قال حدثنا حجاج ،قال ابن جريح أخربين أن عائشة قالت :قال النبي صلعم:
الحل والحرم :الكلب العقور والغراب والحدأة والعقرب والفأرة".
فاسق يقتل َن يف ّ
"خمس من الدواب كلّه ّن ٌ
ٌ
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فاسق ويجب قتله ،ونفس اليشء ينطبق عىل الحدأة! البهائم يف اإلسالم
أخالقي
إذًا ،ومن منظو ٍر
إسالمي ،فالغراب ٌ
ٍ
ٍ
فاسق ٌة! فالغراب والحدأة يعاقران الخمر ويلعبان امليرس وميارسان الزنا لذلك وجب قتلهم! هذه هي األخالق يف اإلسالم،
بتطي العرب من بعض
طب ًعا يف الواقع هذه ليست معاي ٌري أخالقي ٌة عىل اإلطالق ،إمنا هو مزاج مح ّم ٍد البدايئ املتأث ّر ّ
رش لها ،فحتى الوزغة (أبو بريص) مل يسلم منه.
الكائنات ،ونسب قيم الخري وال ّ

السلوك االجتامعي وفرض السلطة ،لكن هناك مشكلة بيولوجية
لقد استخدم اإلنسان التعذيب كجز ٍء من عملية تنظيم ّ
يف ذلك ،فلو استم ّر اإلنسان ،وبشكلٍ واسعٍ يف استخدام التعذيب والقتل ،لقىض عىل الفصيلة بر ّمتها مع الزمن؛ ألن
السلوك االجتامعي ،واستُ ِ
خدم يف
للتعذيب له كلف ٌة بيولوجي ٌة عالي ٌة عىل الفصيلة متى ما كان الوسيلة الوحيدة لتنظيم ّ
رش للتعذيب ،كيف؟
ّ
كل صغري ٍة وكبري ٍة ،ومن هنا جاءت األديان بدورها مثل (بروكيس) غري مبا ٍ
خصائص خارق ٌة وال ميكن رؤيته أو التعامل معه
أسقط اإلنسان نزعته الستخدام العذاب والثواب عىل كائنٍ آخ َر ،له
ٌ
إال من خالل رسلٍ أو مراسلني ،وطب ًعا فهذا ال يعني أ ّن التعذيب اختفى مع ظهور األديان؛ بل عىل العكس ،فمعظم
التعذيب يف تاريخ البرشية يف األلفي سن ٍة املاضية كان مرتبطًا بال ّدين ،فام أضافه ال ّدين هو أنه جعل التعذيب مق ّن ًنا
ومحصو ًرا ٍ
بفئات مع ّين ٍة (هراطقة – كفّار – مرت ّدون – عاصون) ويعتمد حجم التعذيب عىل مقدار الخطر الذي يشكّله
نفيس
املُعذّب عىل عقيدة اإلله الخارق التي يهيمن عليها من ُيسك زمام ُّ
السلطة ،أ ّما من يطيع رجال ال ّدين ،فعذابه ٌّ
عن طريق الشعور بالذنب والخوف من املجهول.
رش ورديفيهام
يقول الكثري من العلامء مثل روبرت هند ،ومايكل شريمر ،ومارك هاوزر ،وغريهم أ ّن
مفهومي الخري وال ّ
ّ
والسء لهم جذو ٌر دارويني ٌة ،كيف؟
الجيد ّ ّ
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أي أ ّن الطبيعة سوف تكافئ الكائنات التي تتأقّلم
تقوم نظرية داروين للنشوء واالرتقاء عىل مبدأ "االختيار الطبيعي" ّ
ٍ
سلوكيات ته ّدد بقاءه ويندفع
بأي
معها مبنحها فرص ًة البقاء ،لذلك فالكائن الناجح يكون مدفو ًعا بغريزة البقاء ،فال يقوم ّ
ٍ
بسلوكيات تع ّزز بقاءه ،وهذه األخرية أسهل تفس ًريا من التي قبلها ،فاإلنسان يأكل ويرشب وميارس الجنس من
للقيام
مربمج فيه عىل شكل غرائ َز تك ّونت مع مرور الوقت واملحاولة والخطأ ،فأصبحت شعو ًرا تلقائ ًيا ال
أجل البقاء ،وهذا
ٌ
يحتاج إىل التفكري (كالجوع واإلثارة الجنسية) ،فمن مل يأكل أجداده الطعام بشكلٍ
مناسب ليس موجو ًدا بيننا اليوم
ٍ
ليفس لنا ملاذا مل يأكل أجداده بشكلٍ
مناسب ،فالطبيعة تكفّلت به عن طريق القضاء عىل تسلسله الجيني ،وإذا كنت
ٍ
ّ
تقرأ هذه الكلامت اعترب نفسك محظوظًا ،فأجدادك أكلوا ومارسوا الجنس بشكل حاز عىل رضا الطبيعة ،فكافأتهم عىل
ذلك بوجودك اآلن.
إ ّن األمر األكرث تعقي ًدا هو تلك السلوكيات التي منتنع عنها ،فلامذا ميتنع اإلنسان عن القيام ببعض السلوكيات عىل الرغم
بغض النظر
من أنّه قاد ٌر عليها ،وما عالقة الطبيعة باملوضوع؟ اسأل نفسك :كيف تشعر عندما ترى طفالً جري ًحا ويبيك ّ
عن هوية الطفل أو انتامئه؟ هل تقول لنفسك :لحظة ،سأرجع إىل القرآن ليقول يل كيف يجب ان أشعر يف مثل هذه
الحاالت؟ الجواب هو طب ًعا كال ،سوف تشعر غريزيًا وبرسع ٍة بالتعاطف واألمل لحال هذا الطفل .حتى بالعام ّية نقول:
بيولوجي يف بدنك.
"قلبي عورين (أوجعني) لحال هذا الطفل" ،والح ْظ بأ ّن التعبري نفسه يشري إىل عض ٍو
ٍ
ال ،هذا ليس ال ّدين ،هذه غريزة البقاء عندك بيولوج ًيا ،هذا الطفل طفلك؛ ألنّه ينتمي إىل نفس حقل الجينات الذي
ٍ
محتمل لبقائك أنت ،فجسدك يستجيب غريزيًا للموقف دون تفكريٍ ،وهذا
ٌ
تهديد لبقائه تهدي ٌد
فأي
تنتمي إليه أنتّ ،
يفس نزعة إنقاذ الغريق ،وحتى لو مل تكن س ّبا ًحا ماه ًرا ،فجهازك العصبي ال يقوى عىل تح ّمل مشاهدة إنسانٍ يغرق،
ّ
لن تستطيع مقاومة هذه الغريزة ألنها جز ًءا منك ،فغرقه غرقك بالنسبة لجهازك العصبي ،طب ًعا هذا التأثري سيكون
ٍ
وحينئذ ستقفز يف املاء ،وإ ْن كنت
رش كأن يكون ابنك أو ابنتك،
أقوى متى ما كان الغريق مرتبطًا بك جينيًا بشكلٍ مبا ٍ
ال تعرف السباحة.
أما إذا كنت من النوع الذي يتلذّذ مبشاهدة إنسان ميوت أمامه فأنت (سايكوباث) ،وهكذا أص ّن ُف أخالق ًيا جميع
املسلمني الذين يذهبون لحفالت إعدام املجرمني يف قرص ٍ
نايف ،مص ّورين الحدث بهواتفهم املحمول ًة ،فال فرق بني هؤالء
ٍ
ظروف ٍ
فكل واحد ٍة من هؤالء املحجبات واملنقبات اللوايت تزغرد َن
وفرص سانح ٍة ودواف َعّ ،
واملجرم املعدوم ،كلّها مسألة
ملوت املعدوم ال متانع أخالق ًيا من قتل خادمتها ،أو حرقها مباء النار متى ما سمحت لها الظروف وتوافرت الدوافع؛ لذلك
فاإلنسان األخالقي ميتنع عن الذهاب إىل حفالت اإلعدام ،وال يرتدد يف إنقاذ إنسان يغرق ،بينام اإلنسان املتديّن يفعل
مرتقب من قبل الكائن الخارق املس ّمى الله.
ثواب
العكس متى ما كان الغريق كاف ًرا ،وال يوجد ٌ
ٌ
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الدين واألخالق

هل نحتاج إىل الله ليك نكون بأخالق

Leo Atheo

األديان تفسد األخالق

املق ّزز باملوضوع أ ّن األديان جاءت وعكست الغريزة اإلنسانية الصافية ،فجعلت املسلم يتلذّذ مبوت اليهودي ،والس ّن ّي
يبتهج بقتل الشيعي ،وهكذا خلقت كراهي َة مكتسب ًة بفضل ال ّدين ،باختصارٍ ،فاألديان أفسدت اإلنسان أخالقيًا وليس
ٍ
ٍ
أي إنسانٍ
مسلم؟ هل سمعتم
مبلحد ف ّجر نفسه وسط سوق الخضار قاتالً معه ثالثني
العكس ،فهل سمعتم
ً
مبلحد آذى ّ
سبب؟ وأرجو أال يقفز أحدكم ليذكر أسامء (ستالني  -هتلر  -موسوليني) فالعقائد الفاشية مج ّرد أديانٍ
ألي ٍ
جسديًّا ّ
بشكلٍ آخ َر ،وال عالقة لها باإللحاد.

الخالصة

األخالق من املنظور ال ّديني اتباع تعاليم ال ّدين فقط ال غري ،فإذا كان دينك يدعو إىل قتل املرت ّد ،فإن قتلك إلنسانٍ بري ٍء
يعترب عمالً أخالق ًيا ،وستكافئ عليه من الكائن الخارق املدعو الله.
يستغل اإلنسان لقتل أخيه اإلنسان إلرضاء رجال ال ّدين وليس ملن
ّ
رشير ٌة وليست أخالقًا ،فال ّدين
وطب ًعا هذه انتهازي ٌة ّ
أي عالقة باملوضوع؛ ألنه ببساطة غري موجود ،إ ّن الله أدا ٌة يستغلّها رجال ال ّدين للتحكّم يف سلوك البرش،
يُس ّمى الله ّ
وإال ،بذمتكم ،هل يحتاج الله ملح ّم ٍد العويض ليوصل رسالته األخالقية للبرش؟ هل هذا املعتوه أفضل ما عند الله؟ أين
علامء هارفارد وأوكسفورد وستانفورد؟ ملاذا يختار الله حثالة املجتمع ليكونوا ممثّلني له؟
الجواب :إنها املا ّدة والوجاهة! سبب انجذاب الحثالة للعمل ال ّديني املنظم هو املردود املادي واملعنوي املتمثّل بالشهرة
فالكل يناديك( :يا شيخ) وأنت ال تصلح لتكون (كاشري) يف محال البقالة.
واالرتقاء باملكانة االجتامعية من ال يشءّ ،

َويَ ْسأَلُونَ َك َع ِن اإلحلْاد ُق ِل اإلحلْاد
ُ
مِ ْن أَ ْم ِر َع ْقلي َومَا أوتِيتُم مِّن العَق ِل
إِالَّ قَلِيالً.
صفحة العقل دين عىل الفيسبوك
https://www.facebook.com/AlqlDyn
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John silver

من خالل قراءايت لألطروحات يف مجموعة شبكة امللحدين العرب عىل الفيس بوك ،وكذلك يف املواقع اإلسالمية ،ب ِّت
ٍ
أخالقي ،إىل طرح أ ّن لإللحاد أنوا ٌع وطوائف ،إىل
غريب نو ًعا ما ،فمن انتقاد امللحد بأنّه ال
أالحظ
ٍ
حاالت ذات طَابعٍ
ٌ
قاتل ومجرم.
تقديم اإللحاد عىل أنّه فك ٌر مدم ٌر وأ ّن امللحد ٌ
ألي طر ٍح ونقارن هذا الطّرح بالواقع؛ ونع ّرف األسباب التي أ ّدت لتقدميه ،ألين أرى أ ّن أسباب تقديم هذا
دعونا ننظر ّ
الطّرح أه ّم بكثريٍ منه.
وشيوعي وليربايل،
سلبي وإيجايب ،براغام ٌّيت
ٌّ
يف مجموع ٍة إسالمي ٍة قُ ّدم منشو ٌر يتحدث عن أنواع اإللحاد ،وأنّه إلحا ٌد ٌّ
وربو ٌّيب والأدري.
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الطّرح مع عدم واقعيته ّإل أنّنا نالحظ أهدافًا معين ًة من وراء طرحه.
يسء.
أولً إظهار امللحدين عىل أنّهم ِشي ٌع واتجاهاتٌ فكري ٌة مختلف ٌة ،أي أنّهم غريبون ويش ٌء ّ
يحس أ ّن امل ُ ِ
ومثقف من جه ٍة أخرى.
حيادي من جه ٍة
قدم للطّرح
ٌ
ٌّ
ثان ًيا تقديم كلمة براغاميت هنا لِلَفت نظر القارئ؛ وجعله ّ
رش فإ ّن هناك شيوعيون ،مسلمون
ثالثًا ربط الشّ يوعية باإللحاد يف محاول ٍة لشَ ْيطنتها ،ومع أ ّن هناك راب ٌط غري مبا ٍ
ومسيحيون ويهو ٌد .ال ّرابط هو أ ّن الشّ يوعية رفضت سيطرة ال ّدين.
راب ًعا شَ يْطنة اللّيربايل.
يس ٌء؛
خامسا طرح ال ّربوبني ّ
ً
واللأدريني يف جمل ٍة واحد ٍة مع امللحدين ليكون التّقسيم كب ًريا ،ول ُي َص َّوروا عىل أنّهم يش ٌء ّ
ولكن بدرج ٍة أخف.

شخص قصريٍ بـنظار ٍ
طرح آخر عن ٍ
ُتب عليه ملح ٌد
ات ت ُظهره كـ  nerdيلبس ً
ٌ
قميصا ك َ
اللعقالنية وأنّه كام
ُتب عليه مسل ٌم ،يتح ّدث معه أ ّن ما يلبسه يفرض عليه بعض األمور من ّ
وشخص يلبس ً
ٌ
قميصا ك َ
ُتب عليه نرصاني ٌة واآلخر يهودية ،وهام يقوالن التّايل أو
الحيوان؛ وأنّه بال ا ٔخالق .وشخصان يقفان عىل ٍ
جنب؛ أحدهم ك َ
مبعنى الكالم:
حق ،واجعلني أدخل بالدك وأحتلّها؛ وأنهب خرياتها ،وسأجعلك ُمتق ّد ًما كأمريكا.
املسيحي :نعم أنت عىل ّ
اليهودي :نعم أعطني أ ّمك وأختك ألنام معهن ،وأعطني مفاتيح بيتك ألستويل عليه وتكون بذلك ح ًرا.
اللّقطة الثّانية :االثنان يضحكان واملسلم يرضب بكفّه عىل وجهه ،وامللحد نزع لباسه وأصبح عاريًا وقال :أنا ملح ٌد ولكني
لست ُمل َز ًما بهذا ال ّرداء.
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عزيزي القارئ ماذا نالحظ هنا:
(وباألخص امللحد العريب) بصفة الغبي غري املُدرِك ملا يقوم به وال لألفكار التي يتب ّناها.
أول إظهار امللحد
ً
ّ
ثان ًيا إظهار املؤمن بدور العارف ال ّناصح.
السياسية.
ثالثًا إظهار ّ
والسبب يف ّ
الصاعات ّ
كل من املسيحية واليهودية عىل أنّهام األساس ّ
ٍ
كشخص رشي ٍر ومتآمر.
راب ًعا طب ًعا شيطنتهم وطرحهم
طقوسا أو التز ٍ
امات ،وهي ما إن رفضه امللحد حتّى يصبح عاريًا متا ًما.
تقديم اإللحاد عىل أ ّن له
ً
عمو ًما هناك الكثري غريها من هذه ال ّنوعية ،ورصاح ًة قد ش ّدت انتباهي وجعلتني أفكر بغرابتها..
أنا ملح ٌد؛ وأنا أَقْ َد ُر ال ّناس عىل تقييم نفيس فل َم هذه التّقييامت وما هدفها؟ وهنا سأطرح ما استنتجته بشكلٍ
شخيص.
ٍ
ٍ
تعريفات أكرث ألنواع اإللحاد فهو إنّ ا يعيش
املؤمن يحاول أن ينتقد امللحد بإسقاط واقعه عليه ،فعندما يحاول تقديم
هذه التّجربة ،وال يقبل أن يكون هناك من هو خارج هذه التّجربة.
املسلمون شيع ٌة وس ّن ٌة وعلوي ٌة ومعتزل ٌة و ...الخ ،وبهذا يف قرارة نفسه يقول الب ّد لإللحاد أن يكون طوائفًا ليك يكون
ٌ
افضا للفكر اإللحادي ،فام املانع من ربط
هناك
اختالف بينهم .وبهذا ميكن أن انتقدهم كام أُنتَ ًق ْد ،وباعتبار مجتمعنا ر ً
اللأدريني وال ّربوبني؟
السء باإللحاد؟ وـالشّ يوعية واللّيربالية وبالجملة ّ
ّ
أي يش ٍء يُرا ُد إظهاره باملظهر ّ
ما يهمني هنا هذه الفكرة.
السء؟ ملَ يُرا ُد زرع أفكا ٍر مسبق ٍة عنهم ،وزرع الكراهية تجاههم؟ طب ًعا املنشور
ملاذا برأيكم يُرا ُد إظهار كل هؤالء باملظهر ّ
يوضح لنا بشكلٍ أكرب هذا املوضوع ،ك ُّم الكراهية يف إظهار املسيحية واليهودية مبظهر من يريد أن يرضب بكل
الثّاين ّ
الشقي
ما ميكن أن يستفزك ،فاملجتمع ّ
يحس بعقدة ٍ
نقص نتيجة تخلّفه
ّ
االقتصادي والعلمي ،ولذا يحاول أن
خص هنا املسيحية
يلصق باآلخر -وقد ّ
ٍ
كـمستفيد ،واإللحاد
سبب هذا الفشلوأيضا باعتبار أ ّن العرض أو
كمس ّب ٍبً -
أعضاء املرأة التّناسلية لها أهمي ٌة كبري ٌة
يف حياتهم ،وتعترب خطًا أحمر .فهو
يحاول أن يجعل أتباعه يكرهون اآلخر-
املتمثّل باليهودية -ألنّه سيأخذ ال ّنساء
A.A.M
منهم ،ويستويل عىل هذه األعضاء
التّناسلية التي يعتربونها ُملكهم-
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املوضوع ليس إلّ شيطنة اآلخر ،وزرع روح الكراهية عند أتباع هذا الفكر أو ال ّدين ،ومحاولة قولبة األمور الجديدة أو
منطلق من إسقاط كراهيتهم لآلخر عىل اآلخر...
الش وال ّحقد .وهذا وبنفس أسلوب اإلسقاط سببه
غري املعروفة بقالب ّ
ٌ
الفكرة أنّه ال املسيحية حاليًا مهتم ٌة باحتال ٍل ،وال اليهودية ته ّمها أعضاء املسلمني الجنسية .ولكن كام قلنا سابقًا باعتبار
هوس بالجهاد ،وفكرة االحتالل بشكلٍ
باطني ،ناهيك عن كونهم سوقًا
ٍ
املوضوع إسقاطًا ليس ّإل ،وباعتبار املسلم عنده ٌ
الثوات .ولهذا عنده ِح ٌّس بال ّدونية ،وهذا ِ
استهالكي ًة ال فائدة منهم ّإل استنزاف ّ
الح ّس البّد أن يُرفض عن طريق طرح
أ ّن الجميع يتآمر عليه .وال ّنقطة الثّانية يف ال ّرغبة الجنسية الـعارمة امل َرض ّية تجاه اآلخر ،لذا؛ فقد أسقط املوضوع عىل
أي ٍ
شخص عىل أنّه ينظر لل ّنساء مبفاهيمه ورغباته.
اآلخر ،وصار يطرح ّ
ناتج عن ٍ
حقد وبُ ٍ
غض ومحاول ٍة ملنع أتباعهم من االستامع لهذا اآلخر ،وإعطاء أفكا ٍر مسبق ٍة
الواقع أ ّن ما يصفون به اآلخر ٌ
كالم غري صحي ٍح عنه ،ويؤ ّدي
عنه .فيتخ ّيل املسلم نفسه هو ّ
الصحيح ،وهذا بسبب جهله باآلخر وأخذ ٍ
الشء الوحيد ّ
التاكم الجزيئ لهذه املعلومات إىل اإلحساس بالثّقافة ال ّزائفة.
ّ
فـالكاثولييك هو من ال طالق عنده ،واملسيحي هو من عنده الله هو ثالث ٌة ،واليهودي هو من يرشب دم املسلم،
والشّ يوعي هو القاتل دون مشاعرٍ ،واللّيربايل هو من مينح نساءه ،وامللحد هو من ال ا ٔخالق عنده.
الفكرة بسيط ٌة؛ وهذه إجاب ٌة داخلي ٌة من نفسية هذا
ال ّنوع " ..اكرهوا الجميع وخافوا منهم يك ال تعرفوا عنهم
شيئًا ،ألنّكم إن عرفتم فستدركون أنّني أسوأ منهم.
كل ما أصف به اآلخر هو ناب ٌع من رغب ٍة
ناهيك عىل أ ّن ّ
داخلي ٍة عارم ٍة عنديُ ،مق َيد ٍة بقيود املجتمع واألخالق
ِ
استخد ُمها ألظهر مبظهر ال ّراقي ،وأمام من
الكاذبة التي
أق ّدم لهم أفكاري"
عقالً وكوفي ًة تحتها
صور ٌة المرأ ٍة تُ سك كل ًبا يلبس ً
هكذا يظننا الغرب-هل سأل أحدكم فيام إذا كان الكلب يُعترب كإهان ٍة يف
لكلب؟
ثقافتهم؟ هل هذا هو ال ّرداء الوحيد الذي أُلبس ٍ
الصورة مفربكة؟
وباألساس هل ّ
وكلب أٌلبس بدل ًة
صور ٌة المرأ ٍة تلبس بدلة زفاف،
ٌ
ومكتوب تحتها امللحدون يتزوجون الحيوانات.
ٌ
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الصورة؟ أو باألساس إن كانت ملحد ًة أم ال؟ أو قبل ذلك هل هذا يُعترب من طقوس اإللحاد؟
هل سألتم عن مصدر ّ
والسب،
من املؤكّد أنكم مل تسألوا؛ وبقيتم تتخيلون أ ّن لإللحاد
طقوس وعاداتٌ  ،بل وأكرث من هذا بارشتم باللّعن ّ
ٌ
والسبب هو تلقني كراهية اآلخر التي ُح ِق ّنا بها منذ صغرنا
ّ
دو ًما سيحتار املسلم كيف يُكمل الفراغ التّايل ،ألنّه لو وضع أيّة فئ ٍة ديني ٍة كانت أم سياسي ٍة تختلف عنه؛ فإنّه سيجد
هذه الجملة صحيح ًة "لعنة الله عىل" ،"...اللّه ّم يتّ ْم أطفال" ،"...اللّه ّم أرِين عجائب قدرتك يف " ،"...اللّه ّم سلّ ْط عىل الـ...
جا ّم غضبك"
طب ًعا يقول لك أحدهم:
اإللحاد يفتح الباب عىل ِمرصاعيه لتقوم مبا تريد دون قيد.
وأنا أقول :عزيزي املسلم؛ إن كان ما تريد هو ما تقوله عن امللحد
إذًا أنت ت ُسقط رغباتك عىل غريك.
عزيزي؛ كفاك كذبًا عىل نفسك.
كفاك كراهي ًة لآلخر؛ ال ليش ٍء وإنّ ا ألنّه ليس مثلك.
شتم ودعاوذ(.)1
كفاك ً
أنت هو صاحب األوامر والطّقوس.
طوائف.
فكرك هو املُق ََّسم لشيعٍ و
َ
دينك هو ال ّدموي الذي يدعو للقتل.
طبيعي
أنت املهتم بأعضاء اآلخر الجنسية؛ أل ّن دينك به تركي ٌز غري
ٍ
وكبت له.
عىل الجنس ٌ
السيايس؛ أل ّن
أنت من تتخيل أ ّن دين أو فكر اآلخر هو املح ّرض ّ
سيايس بجدارة.
دينك هو مح ّر ٌض
ٌّ
أنت تتخيل نفسك اآلخر؛ وكأنّ ا تقف أمام مرآ ٍة وتحدق يف ذهو ٍل
وبُ ٍ
غض.
وما تريك هذه املرآة.
وأقولها لك برصاح ٍة:

هو بالفعل صور ٌة جدير ٌة بالكراهية.

( )1دعاوذ  :جمع بني كلمتي دعوة و شعوذة
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A.A.M
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يف املسلسل األمرييك املعروف« ،»Grey’s Anatomyيحتاج أحد املرىض إىل إصالح قطع يف الرشيان األبهر بواسطة
جراحة .املريض يبلغ من العمر تسعة عرش عا ًما – أي قارص قانونياً -وأثناء رشوع املسعفني بنقل الدم إليه يتضح
من قالد ٍة كان يرتديها ذلك املريض الفاقد الوعي آنذاك ،أنه من طائف ٍة مسيحي ٍة متطرف ٍة إسمها«شهود يهوه» ،هذه
الطائفة تعترب أ َّن نقل الدم يستجلب لعنة املسيح ،ويحول إىل منع تد ًخله مبعجزة الشفاء للمريض .تو َّجب عىل األطباء
رصا وفاق ًدا للوعي بأ َّن إبنهام بحاج ٍة إىل جراح ٍة تستلزم نقل الدم؛
يف املستشفى إخطار
َّ
والدي املريض – باعتباره قا ً
وبصعوبة – بل واستحالة– إجراء جراح ٍة تستهدف إصالح قطع يف الرشيان األبهر من دون نقل دم.
يستميت الوالدان يف منع األطباء من نقل الدم إلبنهم املريض فاقد الوعي .ويُعلنان انتظارهام وترقبهام ملعجز ٍة من
السيد املسيح التي وحدها ستشفي ابنهام فاقد الوعي .وبالطبع تنتهي القصة مبوت الصبي إثر حاجته للدم ،والتي
حالت بينه وبينه تقاليد ديني ٍة درج البرش عىل إمالئها عىل أبنائهم بسلطة األب َّوة والرتبية ،التي منحتها لهم البيولوجيا،
بوصف اإلبن خرج من مهبل سيد ٍة تؤمن بهذه األوهام بعونٍ من قضيب رجل يشاطرها ذات األوهام.
أوهام متعلق ٍة
صبي بسبب ٍ
بالطبع ال فرق نوع ًيا بني ذلك الحدث املتعلق بالتعليم والتلقني الديني ،والذي أودى بحياة ٍّ
باللعنة الناتجة ج ّراء نقل الدم ،وبني تلك األحداث والكوارث التي يتسبب لنا بها التعليم الديني ،والتي تؤدي إىل
أيضا بني ما حدث
التفجريات االنتحارية،وقهر املرأة ،ومحاربة املخالفني يف املعتقد ،وكراهيتهم ،والحقد عليهم .ال فرق ً
بسبب التعليم الديني لذلك الصبي ،وبني ماليني األطفال الذين يتدخل آبائهم وأمهاتهم يف صياغة مواقفهم من الوجود،
ويلزمونهم بتالوة األسفار واآليات املرعبة والتي تتحدث عن الحرق ،والتعذيب ،وقطع الرقاب يف الجهاد ...لذلك أجد
نفيس متفقًا متاماً مع مقولة أستاذنا الراحل العفيف األخرض« :التعليم الديني مضا ٌّد لغرائز الحياة املتجذّرة عند األطفال
واملراهقني والشباب .هذه الغرائز التي ال ترىض عن تحقيقها بديالً» وأل ّن هذا التعليم يسبح ضد تيار هذه الحقبة
يوم املزيد من املح ّرمات الدينية الغبية .إ َّن اإلميان حسب ما هو معل ٌن من قبل غالبية
التاريخية؛ نراها تنسف كل ٍ
املتدينني هو تجرب ٌة ذاتي ٌة يخوضها املرء لوحده تنتهي به إىل اإلميان.
يحق ألحدهم – استنا ًدا إىل هذا التعريف لإلميان -تشكيل تلك التجربة ،أو التدخل فيها من ِق َبل فر ٍد
وبالتايل فإنه ال ّ
وإل فقدت التجربة مضمونها من حيث كونها تجرب ًة
آخر باسم التعليم الديني؛ وبالتايل؛ التشويش عىل تجربته الذاتيةّ ،
وجداني ًة ذاتية ،واستحالت إىل محض تلقني – أو باألدق غسل دماغ -فطاملا أ َّن اإلميان تجرب ٌة ذاتي ٌة أساسها الشعور
الداخيل ،أو حتى فطرة كام يزعم بعض املتدينني؛ فل َم التعليم الديني والتلقني األبوي لألطفال؟ وملَ املؤسسات التي ترعى
اإلميان ،وتبرش به ،وتدعو إليه ،وتدافع عنه باسم الجهاد أو القتل املقدس؟ والعقل مصم ٌّم مسبقاً عىل القبول باإلميان،
والنفس مهيأ ٌة فطريًا عىل خوض تجربة االعتقاد اإلمياين؟
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إ َّن وجود هذا الكم الهائل من املؤسسات التعليمية الدينية ،له َو أكرب دليلٍ عىل أ ّن اإلميان الديني شأنه شأن أيّة فكر ٍة
رش عاديون ،تحتاج إىل الدفاع عنها ،وحاميتها باملنطق ،أ ّما بالقوة ،أو بغسل األدمغة؛ وليست فكر ًة ذات
مكتسب ٍة صاغها ب ٌ
ٌ
مجبول عىل قبولها طو ًعا أو كر ًها.
خفي ،وال هي هب ٌة من السامء مغروس ٌة يف وجدان اإلنسان
مصد ٍر ّ
إ َّن مطالبتنا مبنع التعليم الديني يف املدارس ليست قامئ ًة فقط عىل ذاتية اإلميان وتجربته ،ولكن ألسباب كثرية؛ أوردنا
جانباً منها يف افتتاحية املقالة ،مثل السادية يف التعاليم الدينية التي تجعل من التعذيب ،والحرق بالنار ،والرضب
ٍ
والعقارب...عقوبات عادل ًة ومنصف ًة بل وحكيمة .ناهيك عن التمييز الذي ينتج عن
باملقامع ،والتعرض لِل َْسع الحيات
التعليم الديني بني األطفال يف املدارس ،وبالتايل؛ اإلسهام يف خلق الوعي سلب ًيا ،وتنمية الشعور الطائفي أو املذهبي؛ فضالً
حق تنتقي وزارات
بأي ٍ
عن عدم وجود دينٍ يخلو من املذاهب ،والقراءات ،والتأويالت املختلفة ،التي تجعلنا نتساءل ّ
البت يف قضايا خالفي ٍة ديني ٍة؛ وتدريس رأي من وضعوا تلك
التعليم مناهج التعليم الديني ومقرراته املدرسية ،وبالتايل ّ
املناهج واملق ّررات للطالب والتالميذ بوصفها التأويل الصحيح لل ّدين ولتعاليمه ،والرضب بعرض الحائط باقي االجتهادات
املوجودة لدى مختلف مدارس ومذاهب الفكر اإلسالمي؟
ث ّم هل من حق اآلباء واألمهات تلقني
دينهم ألبنائهم بـ «وصائية»؟ مبعنى؛
هل األُبُ ّوة متنح حق الوصاية الفكرية –
أو حق األبويني يف غسل دماغ أبنائهم–
ٍ
مبعتقدات ت ّم غسل أدمغتهم بها وهم
صغار؟ لكل ذلك فال ّدين بنظري يُفرتض
أن يُعلّم كامد ٍة معرفي ٍة –أي أن يت ّم
تدريس جميع الديانات املتعلقة بتاريخنا
وتاريخ األمم التي حولنا ،وبحسب فهم
أتباعها لها ،دون أن يت ّم دمغها بوصفها
باملُح َّرفة أو الالساموية .مبعنى؛ أن يت ّم
ٍ
مبامرسات
نقل ال ّدين كمعرفة ،دون إلز ٍام
ٍ
طقوس إمياني ٍة بعينها.
أو

A.A.M

فضل –بنظري– الرتكيز بدالً من التعليم الديني عىل تدريس العلوم الطبيعية والتطبيقية؛ وذلك لدرجة يقينيتها
ويُ ّ
العالية ،وفوائدها يف حياتنا اليومية واملستقبلية ،بدالً من تدريس ال ّدين املختلف عليه ،وما يؤدي ذلك من تعزيز
االنقسامات ،والتطرف ،والرنجسيات ،والهويات الدينية الضيقة القاتلة.
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ٍ
كائنات ساموي ٍة تتد ّخل لخرق تلك
علينا أن نُد ِّرس تلك العلوم التي تنطلق من قوان ٍني حتمي ٍة تنفي إمكانية ٍيد خف ّية ،أو
القوانني ،واملساهمة بالتايل يف مزج العلم بالخيال أو بالفرضيات الخيالية غري املد ّعمة علم ًيا وال منطق ًيا ،والتي ت ُسهم يف
نزع روح البحث العلمي عن الطالب.
وضع العلم جان ًبا عند القيام بالطقوس التعبدية ،فيتو ّجب أن يوضع ال ّدين جان ًبا عند القيام بالعملية التعليمية،
ومثلام يُ َ
ّإل فيام يتعلق بدارسة الظاهرة الدينية وصف ًيا أو معرف ًيا .فتلقني األطفال أفكا ًرا أو معارف غري ُمتيقّن من صحتها ،وال
ميلَك برهانًا عىل صوابها ،ووصفها كأفكا ٍر صائب ٍة و ُمتي ّق ٌن منها؛ جرمي ٌة عظمى يف حقهم ،لكن لألسف الشديد نرى التعليم
الديني السائد عندنا هو التعليم الطقويس التعبدي ،حيث يُد ّرس اإلميان وليس الدين كام ّد ٍة معرفية ،وح َفظًة القران
ٍ
درجات
وأبناء «املجاهدين» الذين قُ ِتلوا يف حروب الجنوب باسم الجهاد ضد الكفار الجنوبيني؛ يُضاف إىل نسبتهم
إضافي ًة يف الشهادات املؤهلة لدخول الجامعات ،ال ليش ٍء إال لحفظهم ٍ
قضوا يف الجنوب
آيات من القران ،أو أل ّن آباءهم ُ
بغض النظر عن قدرات هؤالء املُضاف إليهم الدرجات
بعد أن ت ّم إغراؤهم مبضاجعة الحور العني لو ماتوا هنالك؛ وذلك ّ
يف املواد األكرث أهمي ًة فيام يتعلق بقبولهم بالجامعات ،ال سيام الكليات العلمية .وأكرث من ذلك نجد أ َّن الدين ال يُد ّرس
فقط كإميانٍ وطقوس ،بل ويت ّم ال ّزج به يف كتب العلوم والتاريخ ،وقد ووصلت السذاجة بوزارة الرتبية والتعليم عندنا،
أن تفتتح مقررات الرياضيات ٍ
بآيات قرآنية.
صحي ،ومنا ٍخ عقال ٍّين،
ال ّدين ال يُفرتض أن يُه ّمش ،أو يُقىص من الحقل التعليمي فحسب ،بل يجب – لضامن مجتمعٍ معاىفٍّ ،
مريض ٍ
بل وأخالقي– إقصاؤه من املستشفيات ،بحيث ال يُعرتف بالطقوس الدينية يف حالة تعارضت مع مصالح ٍ
فاقد
للوعي أو قارص ،حتى ولو كان يرتدي ما يُح ّدد طقوسه تلك أو أوىص بها .كذلك يُفرتض أن يُقىص من املصالح الحكومية،
ليس فقط بإلغاء هيئات الزكاة واألوقاف والحج والعمرة ،وليس فقط بإلغاء ما يُسمى بالجامعات أو املدارس الدينية،
أيضا عىل مستوى الترشيع عرب إلغاء مصادر
التي يُقتطع مليزانياتها من دافعي الرضائب مبن فيهم امللحدين مثلنا؛ ولكن ً
الترشيع ذات البعد الغيبي ،حامي ًة لحقوق األقليات ،وحريات األفراد الشخصية التي ُيكن استعداؤها استنا ًدا ملصادر
الترشيع الغيبية التي تحتمل ماليني
التأويالت ،وعىل مستوى كافة
األجهزة التنفيذية والقضائية للدولة،
حفاظًا عىل حيادية تلك األجهزة
وقومتيها ونزاهتها .بالطبع يوجد
تأويالتٌ منفتح ٌة ومتسامح ٌة يف
التعاليم الدينية ،وهي ما يُحاجج
بها ال ّداعون إىل ت ْديني السياسة أو
تسييس ال ّدين ،ولكن؛ هل بإمكاننا
أن نراهن عىل نتيجة الرصاع الذي
يدور بني التأويالت والتيارات الدينية،
A.A.M
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بحيث نتنبأ بانتصار التيارات املنفتحة واملتسامحة دينيًا؟ وهل سيُحسم هذا الرصاع بالفعل يف املدى القريب ،أو حتى
البعيد ،وتاريخ األديان يُشري إىل الطبيعة األزلية لهذا الرصاع؟ يف هذه الحالة إذن ،وإىل أن ينترص أصحاب التأويالت
الزج بالنصوص والكتب املقدسة يف دساترينا كمصادر
املنفتحة واملتسامحة للتعاليم الدينية ،علينا أن ّ
نكف عن التفكري يف ّ
للترشيع.
ختا ًما فإنه للتأكد عن مدى بشاعة جرمية التعليم الديني ،فإنَّك كمسلم ،عىل سبيل املثال ،بالتأكيد تستاء عندما تجد
أطفاالً مولودين ألَبَوين مسيحيني يُلَقَّنون بأن املسيح هو ابن الله .إنه ذات مقدار االستياء الذي يشعر به املسيحي
عندما ينظر إىل أطفالك املسلمني ،وأنت تلقنهم أ َّن املسيح مل يصلب ،ومل يضحي من أجل خطايانا .وهو ذات االستياء
الذي يُصيبنا عندما ننظر إىل جميع هؤالء األطفال األبرياء ،الذين يت ّم تلقينهم كل تلك األفكار ،دون أن يت ّم إقناعهم بها
منطق ًيا أو عقل ًيا؛ وإمنا يت ّم إقناعهم بها بسلطة األبوة وآلية التكرار منذ الصغر فقط ال غري .ولكن رغم ذلك فإ ّن عاملنا مل
ٍ
كمجتمعات متخلف ٍة تحيا
تغي الكثري – رغم أننا ال زلنا نقبع يف التصنيف كدول عا ٍمل ثالث ،أو
يعد كام كان يف السابقَّ .
عىل هامش الحضارة الكونية– بعد أن صار العامل مج ّرد شاش ٍة صغري ٍة تصل بني قري ٍة متناهي ٍة يف الصغر تقع عىل ّ
حواف
إحدى أرياف بلدان العامل الثالث ،وبني أضخم املدن الصناعية يف أوروبا .ومل يعد من السهل الحفاظ عىل تلك الحواجز
الثقافية التي مي ِّرس خلفها دعاة املحافظة عىل الهوية ،والخصوصية ،والرتاث ،والتاريخ امللحمي لألمة ،ولدينها .لقد صار
بإمكان الجميع أن يتخطّوا ويتجاوزوا تلك األوهام ،التي ُملئت بها أدمغتهم منذ الصغر ،والتي تتحدث عن كيانٍ رشي ٍر
يل الرش ،مقابل ٍ
ذات مالئكي ٍة طيب ٍة نقي ٍة كليّة الخري .فالجميع بإمكانه أن يتع ّرف عىل مجتمعات العامل
شيطا ٍّين متآم ٍر ك ّ
وثقافاتهم وتاريخهم وأديانهم بواسطة مح ّركات البحث عىل الشبكة العنكبوتية ،مثل كوكل أو بواسطة املوسوعات
الشبكية مثل ويكيبيديا.
مل تعد هناك نقاط ٌمعتم ٌة يسهل ملؤها باألساطري واألوهام واألكاذيب ،فالنقاط املعتمة صار املجتمع العلمي –الذي
بات يحظى بثقة جميع الناس– بدالً من ملئها اعتباطًا يعرتف بعتمتها؛ ويسعى لتسليط ضوء املعرفة والعلم واملنطق
عليها .بات هناك انفجا ٌر معلومايتٌّ يحدث فقط بكبسة زر ،أو بلمس ٍة عىل سطح شاش ٍة حول أيّة عالمة استفهام .مل
تعد النقاشات –حتى يف قاع املجتمع– ذات الطابع السطحي كام يف السابق؛ يتش ّبث كل ٍ
طرف برأيه لدرجة العنف
املادي ،وإمنا باتت تنتهي باقرتا ٍح من أحد «األجاويد» يقول فيه« :دعونا ندخل االنرتنت» .لذلك أعتقد بأنَّه يف املستقبل
املنظور ،سيصبح للتعليم الديني التقليدي فاعلي ًة هامشي ًة ج ًدا يف حياة األجيال الراهنة واملستقبلية .وغالباً ما ستنتهي
متفائل للغاية ،وتجدين أُر ّدد دامئًا
ٌ
تلك الفاعلية مع الوترية املتسارعة للتقدم التكنلوجي ،وثورات االتصاالت؛ لذلك فأنا
عبارة األستاذ محمود محمد طه «سيأيت زما ٌن ت ُوضع فيه عىل باب األزهر خشب ٌة مكتوب عليها (هنا كان يُد ّرس الجهل)!»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كل سلط ٍة ظالمي ٍة متنع العقل اإلنساين من الوصول إىل نور الحريَّة ،ح ًبا باالستبداد وتعلقًا بالسيطرة!
معاً ضد ّ
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facebook group :https://www.facebook.com/groups/358777197583418
Blog :

https://www.aamagazine.blogspot.com

facebokPage :

https://www.facebook.com/pages/AAMagazine/498136386890299
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أسئلة جريئة هي حلقة تواصل بيننا وبني القارئ ومن ميتلك أسئلة بأمكان ُه أرسالها مبارشة عىل بريدي االلكرتوين
Al.baghdady@gmail.com
						
للرد عليها يف االعداد القادمة.

من خلق الكون

أليست العلة األوىل هي الوجع الذي كان والزال ينخر يف عقل كل من ال يؤمن بوجود الله؟ وإذا كان امللحد أو الالديني
يسلِّم بالجواب الديني املقبول لدى األغلبية
بجواب
أو الالأدري عاج ًزا عن اإلتيان
ٍ
علمي ٍ
ٍ
سليم لهذا السؤال فلامذا ال َ
العظمى اليوم؟ بل عىل امللحد أن يقبل بالجواب الديني لوجود عد ٍد من العلامء الذين يؤمنون بأن الله هو العلة األوىل
للكون .فهل امللحد أو الالديني أذىك من علامء الفيزياء والكيمياء يف العامل ليقول بأن ُه ليس هناك إله ويرفض يف نفس
كل ٍ
ملحد يف كل هذا العامل؟ هذا السؤال كان والزال يرتدد كث ًريا ،لهذا رأيت أنَّه
الوقت اإلجابة عن السؤال الذي أرهق َّ
من الرضوري اإلجابة عليه بصورة واضحة.
السؤال عن كيفية وجود الكون مه ٌم
فعل ،وال يستطيع املؤمن تجاهله
ً
عندما تدور أفكاره حول دالئل
وجود اآللهة ،وبشكلٍ خاص اإلله
االبراهيمي ،موضوعنا اليوم .لكن ،هل
السؤال بهذه األهمية التي يتصورها
البعض لتحديد موقفنا من وجود الله
مثل؟
أو حقيقة األديان اإلبراهيمية ً
يف حقيقة األمر ،ال.

A.A.M
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السؤال عن وجود الكون ٌ
عالج؟ هل
أي سؤا ٍل آخر نبحث له عن
ٍ
علمي ٌ
بحت مثله مثل ِّ
جواب ،فهل ملرض اإليدز ٌ
سؤال ٌ
هناك يش ٌء ما بعد حدود الكون؟ هل هناك أكوا ٌن أخرى؟ هل هناك كائناتٌ عاقل ٌة مثلنا تعيش يف كواكب أخرى؟ كل
لسبب ٍ
بسيط ج ًدا ،وهو أ َّن وجود
جواب ،طب ًعا؛ لكن ال عالقة لها مبوضوع الله
ٍ
هذه األسئلة أسئل ٌة مهم ٌة ،ونبحث لها عن ٍ
الله من عدمه لن يؤث ِّر عىل النتيجة – ويف هذه الحالة وجود الكون .إذن ملاذا يتم إلصاق مهمة الخلق بالله تحدي ًدا؟
كل اآللهة األخرى؟ أال ميكن أ ْن
خلق؟ وبأن الخالق هو الله تحدي ًدا دون ِّ
ما هي الدالئل التي تشري اىل أ َّن هناك عملية ٍ
طبيعي ج ًدا موجو ٌد يف الكون ذاته وال يحتاج إىل قو ٍة سحري ٍة عاقل ٍة إليجاده؟ السؤال
سبب
يكون سبب وجود الكون هو ٌ
ٌ
عن خلق الكون ٌ
سؤال قائ ٌم عىل مغالط ٍة منطقي ٍة بحت ٍة ،يحاول فيها السائل خداع عقل املتلقِّي من خالل افرتاض وجود
وكل ما علينا هو العثور عىل الفاعل ،ويف هذه الحالة يتم افرتاضه الله .كام أ َّن اعتقاد بعض العلامء بوجود
خلقُّ ،
عملية ٍ
خالق ،بل يعني فقط بأن هناك من يعتقد به فقط.
الله ال يعني بأ َّن الله موجو ٌد ،أو بأن الله ٌ
من ناحي ٍة ثاني ٍة ،ما هي عالقة أصل الكون باإلميان بوجود الله من عدمه؟ عىل سبيل املثال ،لو اكتشف العلامء غ ًدا
ٍ
جديد يضع الله فيه؟
علمي
طريقة نشوء الكون ،فهل سيتوقف املؤمن عن اإلميان بالله؟ أَلَن يبحث املؤمن عن فرا ٍغ
ٍّ
الطريقة سهل ٌة؛ لنتذكر بأ َّن الله يف سالف الزمان كان يقوم باملاليني من الوظائف يف الطبيعة ،والتي تقلَّصت شيئًا فشيئًا

A.A.M
كل مر ٍة نكتشف
مع اكتشاف العلم الحديث ألسباب سقوط املطر ،وجريان السحاب ،ورشوق الشمس ،وغريها الكثري .يف ِّ
أ َّن سبب حدوث األشياء هي قوانني الطبيعة البحتة ،يتم دفع الله درج ًة إىل الوراء ،فيقول املؤمنون بأ َّن الله هو السبب
وراء مس ِّبباتها .وعندما يتم اكتشاف السبب وراء مسبباتها كذلك ،يتم دفع الله درج ًة أخرى للوراء وهل َّم ج ًّرا .اليوم
أي يش ٍء أكرث من أن يكون السبب والعلَّة األوىل فقط .لكن ،هل سيختفي اإلميان بالله
وصل الله إىل مرحلة أنه ال يفعل َّ
بحت ،وهو األرجح علميًا؟ بالطبع ال ،بل سيتم كالعادة دفع الله درج ًة
سبب
طبيعي ٌ
لو عرفنا أ َّن سبب نشوء الكون هو ٌ
ٌ
أخرى للوراء يك يكون هو السبب وراء السبب األول كالعادة.
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الفكرة الدينية ال تجد حر ًجا يف حرش الله يف كل الفراغات العلمية ،ألنها باألساس قامئ ٌة عىل أ َّن وجود الله هو مسأل ٌة
نفسه مج ًربا
بديهي ٌة ،وعىل املؤمن التصديق بها دون ِّ
أي سؤا ٍل .لذلك نجد املؤمن – ودفا ًعا عن هذه الفكرة التي يجد َ
علمي يخطر عىل باله .رجال الدين يدركون اليوم بأنَّه إذا مل تكن
لإلميان بها – يسعى لخلق األسباب إلميانه ،يف كل فرا ٍغ ٍ
لله وظيف ٌة ،أو غاي ٌة ،أو ٌ
هدف؛ فلن يجد املؤمنون سببًا لإلميان بالله أكرث من القصص والغرائب التي متتلئ بها الكتب
الدينية .وهذا يف حقيقة األمر ال يسقي واليشبع من جوع جائعٍ اليوم بسبب ارتفاع مستويات التعليم.

A.A.M

ديني مغلوطٌ ،وال أساس
ثالثًا فإ َّن االعتقاد الشائع بأ َّن امللحد أو الالديني أو الالأدري ميتلك جوابًا لكل يش ٍء هو اعتقا ٌد ٌ
له من الصحة .هذا االعتقاد راس ٌخ يف عقل املؤمن بسبب اعتقاده األز ِّيل باألجوبة السحرية لكل مجهو ٍل يجهله .ولهذا
يفرتض املؤمن بأن هذا املجهول يجب أن يكون معلو ًما ملن ينكر وجود الله .من هنا يتضح أ َّن الله يف عقل املؤمن هو
ذلك الفراغ الشاسع الذي يأيت بعد عالمة االستفهام يف كل سؤا ٍل ال يعرف إجابته .الله كان والزال صور ًة لجهلنا اإلنساين،
الذي يتقلَّص اليوم بفضل انتشار املعارف والعلوم .يف الحقيقة فإ َّن رفض فكرة وجود الله ال عالقة له بقدرتنا عىل اإلجابة
عىل األسئلة العلمية بقدر ما هي نتيج ٌة طبيعي ٌة عندما يكتشف اإلنسان بأ َّن األديان كذب ٌة تاريخي ٌة .يتزعزع اإلميان بالله
ٍ
كائنات عاقل ٍة بهذه الطريقة املبتذلة يف األديان،
عندما يكتشف اإلنسان بأنَّه ال ميكن أ ْن يكون هنالك إل ٌه حكي ٌم يخاطب
بل األديان يف حقيقة األمر تعترب إهان ٌة لإلله إذا افرتضنا وجوده .لذلك وعندما تسقط األديان ،تصبح مسألة وجود الله
ٌ
بحت .السؤال عن وجود الله يصبح السؤال ،وينتهي غال ًبا بأ َّن ال غاي ًة حقيقي ًة أو سب ًبا منطق ًيا لالعتقاد به.
ترف
فكري ٌ
ٌ
كل األساطري التي سمعنا وقرأنا
مهم ،مثل ِّ
فعندما يُدرك اإلنسان بأن األديان صناع ٌة برشي ٌة يصبح وجود الله هامشً ا غري ٍ
عنها يف الحضارات السابقة .ويكون السؤال الذي يدور يف عقل اإلنسان عندما يتوقَّف عن اإلميان باألديان :ملاذا سأؤمن
بقص ٍة أسطوري ٍة أخرى ،عن إل ٍه غريب األطوار ،ال ميكن إثبات وجوده ،وال يستطيع أح ٌد الوصول له ،او التواصل معه بأي
أي فائد ٍة من االميان به؟
طريق ٍة كانت؟ واألهم من هذا كلِّه ،ملاذا سأؤمن بإل ٍه ليس هناك ُّ
25
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ٍ
ومؤلف
رياضيات
رس
ٌ
هيامنت ميتا أو (ُ ،)Hemant Mehtaمدّ ُ
ٌ
وناشط ملحدٌ ِم ْن شيكاغو ،إلينوي ،الواليات املتحدة األمريكية ،كام
اكتسبت روحهُ الكث َري من الشهرة بعدما عرضها للبيع عىل موقع إي
باي eBay؛ إذ كان هذا العنوان ألكرث كتبه مبي ًعا« :بعت روحي عىل اإلي
يحمل هيامنت ميتا شهاد ًة يف كلٍ من
باي  ،»I Sold My Soul on eBayكام ُ
ينصب عىل ال ّرياضيات بعد حصوله عىل
البيولوجيا وال ّرياضيات ،ولك ّن تركيز عمل ِه
ُّ
شهادة املاجستري فيها ،وتحظى مدونته «امللحد الودود  »The Friendly Atheistبشهر ٍة
واسع ٍة عىل الشّ بكة العنكبوت ّية والتي يكتب فيها بشكلٍ
دوري ،واإلضافة لهذه املدونة ،يقوم
ٍ
ٍ
فيديوهات له عىل قنا ِة «صوت امللحد  »The Atheist Voiceعىل اليوتيوب.
هيامنت بنرش
 -1هل هناك ما تو ُّد إضافتهُ لهذه املقدّ مة؟
كال.
 -2ما الذي ميكنك أنْ تخربنا به عن نشأتك وعائلتك واألصدقاء؟
تعتنق الدّ يانة الجانية  ،Jainismوهي فلسف ٌة تنب ُذ العنف ولك ّنها ما زالت تُعل ُّم أمو ًرا خارق ًة لل ّطبيعة
نشأت يف عائل ٍة
ُ
ُ
زلت عىل َمق ُرب ٍة
أصبحت ملحدً ا بعد بلوغي الرابع َة عرش َة من العمر ،وال ُ
ُ
وهلم جرا ،لذا
مثل الكارما والج ّنة والجحيم َ
والدي عىل ال ّرغم من أنّهم ما زالوا ُمتد ّينني ،وبالطّبع فمعظم أصدقائهم ُمتد ّينون أيضً ا ،أ ّما أصدقايئ فهم غري
من
َّ
متد ّينيني ،ولك ّنهم ال يس ّمون أنفسهم ملحدين.
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كل طفلٍ ُ
ٍ
حكايات ُخرافي ًة ،فمتى حصل لك ذلك ال ّتحول يف
يكتشف أنّها ليست سوى
يرث ديان َة والديه ،ح ّتى
ُ -3
َ
حياتك وكيف؟ أم أنّك كنت من األطفال املحظوظني الذين مل يُجربوا عىل الدّ خول إىل ديان ٍة معين ٍة؟
وذلك بعد أنْ انتقلت عائلتي إىل مدينة جديدة ،وكنت
لقد حصل ذلك ال ّتحول حني كنت يف ال ّرابعة عرشة من العمرَ ،
ُ
يسمح اإلله بهذا األمر أن يحصل؟"
أتساءل" :مل
افرتقت عن أصدقا ّيئ املقربني وكنت مكتئ ًبا جدً ا وبدأت
ُ
وقتها قد
ُ
وحينام فكّرت يف األمر ،بدا يل بأنّ من املنطقي أن ال يكون هناك دخالً لإلله يف هذا ،إلنّ اإلله مل يكن موجو ًدا ،وعىل
ٍ
إميانات بأمو ٍر خارق ٍة للطبيعة ،إال أنّها كانت
تحمل
العموم ،فلم تك ْن ديانتي سيئ ًة جدً ا ،فعىل ال ّرغم من أنّها كانت ُ
للعيش بصح ٍة جيد ٍة ،جسديًا وعاطف ًيا.
ِ
األغلب فكر ًة
عىل
ِ
أدري ،أم مشك ٌّك ،أم غ ُري ذلك؟ وملاذا؟
 -4كيف
ُ
تصف نفسك يف الوقت الحايل ،ملحدٌ  ،أم ال ٌ
ِ
وأحب أنْ أحارب وصمة
لصقت يب من ُذ أنْ تخلّيت عن عقيديت،
أصف نفيس بأنّني ملحدٌ  ،كام أنّ هذه هي الكلمة
ُ
ُّ
العار امللحق ِة بهذه الكلمة.
ُ
شخص شخص ّي ٌة أو عد ُة شخص ّي ٍ
ٍ
بحيث أنّك تعتربها بطالً أو قدو ًة ما،
ات أثّرت عليه يف بداية حياته،
 -5ال بدّ أنّ لكل
ِ
شخصك الحايل؟
فام األسامء التي ميكنك أن تذكرها ل ُق ّرائنا والتي ساهمت بتكوين
ُتب حول اإللحاد يف املدرسة الثّانوية ،لك ّنني قرأت الكثري من
ُ
أمت ّنى لو
أي ك ٍ
استطعت ذلك ،إال أنّني ال أتذكّر قراء َة ّ
أشخاص كرثٌ ،وكلها كانت تُناقش األسباب التي تجعلهم ال يعتقدون بوجود الله ،وكان
املواقع اإللكرتونية والتي كتبها
ٌ
كنت أعلم أسامءهم عىل اإلطالق.
لهم أث ٌر بال ٌغ يف حيايت ،ولك ّني ال أعتقدُ ّأن ُ
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جانب من الدّ يانة الجان ّية كان يتس ّب ُب لك بأنّ تواجه وق ًتا صع ًبا يف محاولة قبوله؟ وكيف تنظر إىل الثّقافة
أي
ٍ
ّ -6
الجان ّية بشكلٍ عام؟
الصعب القُبول ببعض املعتقدات الجان ّية ،مثل الكارما وتناس ِخ األرواح والحياة اآلخرة ،ولك ّني أعتقدُ أنّ فكرة نب ِذ
من ّ
ٍ
فلسفات جيد ًة.
ال ُعنف والنبات ّية ونقا َء العقل كانت
السبب الذي جعلك تختار هذا
 -7أنت
ٌ
معروف عىل نطاقٍ واسعٍ باسم «امللحد الودود  ،»The Friendly Atheistفام ّ
االسم ملد ّونتك؟ وما الذي ميكنك أخبارنا به عنها؟
ٍ
اس ُو ُصو ًفا
رشس» ُ
كلامت شائع ٍة مثل« :ملح ٍد متشد ٍد» و«ملح ٍد ٍ
لقد كنت ُمعتا ًدا عىل سامع
وكنت أو ّد لو استخد َم ال ّن ُ
أطلقت اسم «امللحد الودود  »The Friendly Atheistعىل مد ّونتي ،إلنّ معظم امللحدين الذين كنت
ُ
لذلك
أخرىَ ،
أكتب عن
أعرفهم كانوا ودودين وسعداء ،ومل تكن هذه ال ّتسمية متنعني من أن أقوم بانتقاد أفكا ٍر سيئ ٍة ،واليوم ُ
ٍ
تخص املُلحدين ،كام أصبح املوقع واحدً ا من أكرث املد ّونات شعبي ًة وانتشا ًرا يف الواليات املتحدة.
أحداث معارص ٍة ّ
يقارب
أنشأت مزا ًدا عىل موقع  eBayليك «تبيع روحك» ،والتي قام برشائها كاه ٌن من سياتل مبا
َ
 -8يف عام ،2006
ُ
الـ 500دوال ٍر أمرييك ،فكيف لك أن تصف لنا تلك ال ّتجربة؟
دفع الكاهن ألجله النقود) مفيد ًة جدً ا ،فلم أ َر يف حيايت هذه
لقد كانت تجرب َة زيار ِة الكنائس ألول مر ٍة (وهذا ما َ
فت عىل طائف ٍة واسع ٍة من األفكار واملعتقدات ،وعلمت أنّ املسيحية
املجموعة من الكنائس ،وباإلضافة إىل ذلك ،تع ّر ُ
كنت أعتقد بكثريٍ ،لذا حينام أقوم األن بنق ِد املسيحيةُ ،
أحاول أن أحدّ د اعرتاضايت عليها.
مم ُ
كانت ديان ًة متن ّوع ًة أكرث ّ
أي ردود فعلٍ مميز ٍة تجا َه هذا املزاد الذي قمت به؟
 -9هل كان هناك ُّ
يل أن أذهب ،ولك ّن الكثري من امللحدين
حينام كان املزاد قامئًا ،كان الكث ُري من املسيحيني يزايدون عىل ّ
أي من الكنائس ع َّ
أي كنيس ٍة بتاتًا ،وأخذت املزايدات تنافس إحداها األخرى وترتفع أكرث فأكرث.
كانوا يزايدون أيضً ا ،عىل عدم ذهايب إىل ّ
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كتاب لك كان« :بعت روحي عىل إي باي I Sold my
ُتب مثري ٍة للجدل ،وأول
 -10أنت
ٍ
مؤلف لثالثة ك ٍ
ٌ
نرشت كتابًا تحت عنوان« :دليل البقاء للملحد الشّ اب The young Atheist
َ
 ،»Soul on eBayومن ثَ ّم
الهدف املقصود من كتابته؟
ميكنك قوله لنا عن الكتاب الثّاين؟ وماذا كان
 ،»Survival Guideفام الذي
ُ
ُ
الصعوبات التي يواجهها
كتاب «دليل البقاء للملحد  »The Young Atheist Survival Guideيتحدّ ث عن ّ
لقد كان ُ
وكنت
شخيصُ ،
امللحدُ وهو يف س ّن املراهقة ،عن إمكان ّيتنا (ملحدين ومؤمنني) يف أنْ نساعده ،كام كان كتا ًبا ذا طاب ٍع
ٍّ
أمت ّنى أن ُ
كنت يف املدرسة الثانوية ،وأمتنى من ُق ّرا ِء الكتاب أن يقوموا مبساعد ِة أولئك
الكتاب حينام ُ
مثل هذا
أعث عىل َ
ِ
امللحدين الشباب يف ُمجتمعاتهم ،حيث ال توجدُ مجموعات طُ ّلب ّي ٌة تحتوي ُمعتقداتهم وتساعدهم.
 -11تروي لنا يف هذ ِه الكُتب قص َة هيامنت ميتا وأفكار ُه ونصائحهُ  ،ولكن هل تَرى أنّ هذه الكتابات قادر ٌة عىل أن
تؤدي غرضها لدى القارئ العر ّيب؟ أم أنّها ُمو ّجه ٌة للقراء يف الغرب بشكلٍ
حرصي؟
ّ
غم من أنّ امللحد
يعلم تلك ال ّتحديات التي يواجهها امللحد األمرييك ،وبال ّر ِ
بال ّطبع ،أعتقدُ أنّ القارئ العر ّيب عليه أن َ
العر ّيب يواجهُ تحدّ ٍ
يفصل دستورنا الدّ ين عن
ُ
يات أصعب ،لك ّن األمر ليس سهالً يف الواليات امل ّتحدة كذلك ،وبينام
الكتاب بتثقيف ال ُق ّراء عرب
أي أم ٍر آخر ،وأمت ّنى أن يقوم
ُ
السياس ّيني عاد ًة ما ُيناهضون ذلك أكرث من ّ
الدولة ،لك ّن ّ
القا ّرات حول املشاكل التي نُواجهها يف الواليات املتحدة.
كنك أن تصفهُ ل ُق ّرائنا؟
السياسية واإلعالم» ،مباذا ُي َ
 -12كان آخر ٍ
كتاب لك بعنوان« :أفكا ٌر حول دور الدّ ين يف ّ
الكتاب مجموع ٌة من املقاالت التي كتب ُتها ونرشتُها عىل املد ّونة ،والتي ُ
تناقش أمو ًرا مثل اإللحاد والدّ ين ودورهام
هذا
ُ
السياسة واملثل ّية الجنس ّية والثّقافة الشّ عب ّية.
يف ّ
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 -13لقد شاركت يف ال ّنشاط اإللحادي يف كثريٍ من األحيان وكنت عض ًوا يف «التحالف الطّاليب العلام ّينSecular Student
«مؤسسة ما وراء اإلميان  ،»Beyond Belief foundationما الذي ُيكنك أن تُخربنا
رئيسا لـ
 ،» Allianceكام َ
ّ
كنت ً
به عن هاتني املُنظمتني؟
لطالب ملحدين من الثّانويّات والجامعات من ُم ِ
إنّ ال ّتحالف ّ
ختلف أنحاء الواليات
قومي
الطليب العلام ّين هو
ٍ
ٌ
تجمع ٌ
ؤسسة ما وراء اإلميان فهي ُمنظّم ٌة تش ّج ُع امللحدين لجمع املال ألجل الجمع ّيات الخرييّة ،كام نعتقدُ بأنّ
امل ّتحدة ،أ ّما ُم ّ
ٌ
امللحد حينام يكونُ ضمن مجموع ٍة ما ،فهناك
احتامل أكربُ بأنّه سيعطي املال للجمع ّيات الخرييّة ،وقمنا بالفعل بجمعِ
قارب املليو ّين دوال ٍر أمرييك لحدّ اآلن.
ما يُ ُ
ٌ
جوانب أخرى مل نتكلم عنها فيام سبق؟
وناشط ،فهل هناك
ّف و ُمد ّونٌ
 -14أنت ُمد ّر ٌس و ُمؤل ٌ
ٌ
مذهل بطلب ٍة موهوبني جدً ا.
ٌ
فريق
درب لفريق ال ِخطابة ال ّتنافس ّية يف املدرسة الثّانويّة لدينا ،كام أنّه ٌ
أنا أيضً ا ُم ٌ
ٍ
عالمات تُشري إىل «وحش اإلسباغيتي
تخريبي لكنيس ٍة يف والية أوريون؛ إذ قا َم مخربون بوضع
عمل
 -15يف عام  ،2012حدث ٌ
ٌّ
ُحيي
ُ
الطائر» ،وكان هذا العمل ليشك َّل خُطو ًة كبري ًة إىل الوراء يف ال ّنقاشات التي
تتعرض إىل أخالقيات امللحد ،ولكننا نو ّد أن ن ّ
عملك هذا؟
لك ما فعلت ،وهو
قيامك بجمع ال ّتربعات ألجل تنظيف الكنيسة ،ونو ّد أن نسألك عن الدّ افع الذي كان وراء َ
َ
شك ًرا لكم! عىل ال ّرغم من أنّنا ال ن ّتفق مع معتقدات الكنيسة ،ولك ّننا نُؤمن بالحوار وال ّنقاشات وليس ال ّتخريب ،فحينام
أردت أنّ أخُربهم بأنّ الكثري من امللحدين ال يوافقون عىل هذا الفعل،
عالمات تشري إىل اإللحاد عىل الكنيسةُ ،
ٌ
ضعت
ُو ْ
وسيساعدون يف تنظيف الكنيسة.
سمعت فيها
َ
 -16نو ّد أن نشكرك عىل ال ّتدوينة التي عرضت فيها مجلّتنا ،هل كانت تلك هي امل ّر ُة األوىل التي
بامللحدين العرب؟
أسمع فيها عن العمل الشّ جاع واملذهل للملحدين العرب أشعر بال ّتشجيع،
كال مل تكن تلك امل ّرة األوىل ،ولكن يف ك ُّل مر ٍة ُ
لهم برغبتكم للتحدّ ث ضد الدّ ين وال ّتحدث باسم املنطق يف بلدانٍ كبلدانكم.
وأنا ُم ٌ
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 -17أن تكون ملحدً ا يف بيئ ٍة تحمل عدائي ًة ضدّ ال ّتفكري الح ّر كالعامل العريب فهذا أم ٌر خط ٌر جدً ا ،فحياة امللحدين العرب
هي حيا ٌة رسيّ ٌة ونشاطهم يسري يف الخفاء ،وهو مزده ٌر عىل اإلنرتنت ومقمو ٌع عىل أرض الواقع ،فام هي ال ّنصائح أو
األفكار التي تو ّد مشاركتها معنا بهذا الخُصوص؟
ٍ
بهويات مجهول ٍة ،فستتحس ُن األمو ُر إنْ علم ال ّناس أنّكم
استمروا يف عملكم ،حتى وإن كان هذا يجري
لستم وحدكم ،كام أنّ نرش األفكار أم ٌر ذو تأثريٍ بالغ ،ح ّتى وإن كانت الحكومات غري موافق ٍة عليه.
وربا أنْ تخرس حياتك يف نهاية املطاف ،ملجرد
والسجن ّ
السياس ّية ،من املمكن أنْ تتع ّرض للمالحقة ّ
 -18من ال ّناحية ّ
نفسك ُ
ظل هذه الظروف ،فام الذي ستفعله؟
تعيش عا ًما واحدً ا يف ّ
أنّك تنادي بالعلامنية ،واآلن تخ ّيل
َ
لهم
أمت ّنى اإلجابة عىل هذا ،ولك ّنني ال أقدر؛ فأنا ال أعلم حقًا ما تواجهوه يف بلدانكم ،ولكن كل ما أعلمه هو أنّني ُم ٌ
بأعامل أولئك امللحدين العرب الذين يواصلون نشاطاتهم عىل ال ّرغم من معرفتهم بالعقوبات املرتتّبة عليها إنْ ألقي
تعاطف الكثري من امللحدين هنا يف الواليات امل ّتحدة.
القبض عليهم ،كام أنّ لكم
ُ
ُ
السنوات القليلة املاضية ،وصلت ُمعدّالت الهجرة إىل الواليات امل ّتحدة إىل ُذروتها من البلدان اإلسالمية ،حيث
 -19يف ّ
يُعاين األفرا ُد من عدم االستقرار ،فكيف ترى تأثري هذه الهجرة الثّقافية عىل الواليات امل ّتحدة؟
آمن ُهنا بدون مشاكلٍ  ،فنحن بحاج ٍة
إنْ كان ال ّناس يودون املجيء إىل الواليات امل ّتحدة أمالً يف أنْ يعرثوا عىل
طريق ٍ
ٍ
ٍ
املسيحي.
أصوات ُمختلف ٍة تُنادي ضدّ مشاكل الدّ ين أكرث ِمن ال ّتبشري
إىل
ّ
 -20هل تنوي ترجمة ٍ
يخص اإلسالم وشؤونه بشكلٍ مبارش؟
بعض من أعاملك إىل العرب ّية أو أنْ تقو َم بكتابة أم ٍر ُّ
تخص امللحدين العرب وسأستم ُّر بكتاب ِة ال ّتدوينات حول ما يحدث
حال ًيا ،كال ،ولك ّني ما ُ
زلت أقرأ حول املشاكل التي ُّ
عرب القا ّرات.
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نشكرك لقبولك دعوتنا لهذا اللّقاء مع مجلتنا ،كام نو ّد أن تنهيه برسال ٍة إىل ال ُق ّراء.
 -21نو ّد أن
َ
شُ ك ًرا لكم ولشجاعتكم ،استمروا عىل أعاملكم ،وأبقوا آمنني.

قام باللقاء

الغراب الحكيم
Gaia Atheo
Alnajafi Atheistic
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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 الثّاين
ال ّنص
ٍ
حديث عن
" ث ّم أمر بصفي ٍة فتحيّزت خلفه ،وألقى عليها رداءه ،فكان ذلك إعال ًما أنّه (صلوسلم) قد اصطفاها لنفسه .يف
ٍ
أنس أ ّن رسول الله (صوسلم) ملا أخذ صفية بنت حيي  ،قال لها( :هل لك ًيف؟ قالت :يا رسول الله ...قد كنت أمتنى ذلك
الشك ،فكيف إذا أمكنني الله منه يف اإلسالم ؟) فأعتقها (صوسلم) وتزوجها ،وكان عتقها صداقها ودفعها (صوسلم)
يف ّ
سليم تهيئها ،وتعت ّد عندها.
إىل أ ّم ٍ
التّذييل
السبايا والغنائم كاألغنام وكانت منهم س ّيدة قومهم – صفية بنت حيي ومعها ابنة ع ّمها،
بعد موقعة خيرب ،سيقت ّ
يقودهم بالل بن رباح ذلك العبد األسود ،الذي مل تكن له كينون ٌة وال مقا ٌم قبل خروج مح ّمد بدينه الجديد ،الذي مل
السابقة.
السوداوية بداخله تجاه السادات يف الحلقة ّ
السفه وال ّدهامء ودون القوم ،وعلقنا عىل تلك ال ّنزعة ّ
يشمل سوى ّ

إنت فاكرين صفية ياال !

عبارة (اصطفاها لنفسه)ّ ،
تدل عىل الفحص
والتّدقيق واالختيار ،فاالصطفاء يت ّم من بني
متع ّد ٍد ،وهذا يحيلك إىل قضية اهتامم رسول
املسلمني بقضيبه الذّكري وشغفه الشّ غوف
بال ّنساء ،والسيام إن كانت عىل ح ٍّظ من الجامل
ونصيب من األنوثة.
ٍ
(ألقى عليها رداءه ...اصطفاها لنفسه).
السرية  ، 351\3وانظر طبقات بن سعد 81\2
 :2تاريخ الطربي ّ ،95\3
السري  ،350\3اإلصابة 126\8
ّ :3
الصحيحني –
السمط الث ّمني  ،120 :عيون األثر ّ ،307\2
 :4االستيعاب ّ ،1782\2
كتاب ال ّنكاح – باب فضيلة إعتاقه أ َمته ث ّم يتز ّوجها \ اللؤلؤ واملرجان  ،ح 900
 :5صحيح مسلم – كتاب ال ّنكاح  :ح ()1365\86
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حني تُعمل الفكر بهدو ٍء يف تلك الجملة ،تستشعر مدى االنحطاط والوضاعة يف فكر هذا ال ّرجل – مح ّمد بن عبد الله-
وتتساءل برباء ٍة ع ّمن يتشدقون بح ّبه وتكرميه وتعزيزه للمرأتني ،وعىل رأسهم مؤلفة الكتاب.
كام يُع ّرج بنا ،عىل أنّه مل تكن الغزوات وال الفتوحات من قبيل نرش ال ّدعوة ،لكن كانت ال ّدعوة ستا ًرا ليخفي وراءه
السنن
الحقد والكره والغضب والرغبة يف االنتقام – بالل بن رباح -وكيف تعامل مع صفية وابنة ع ّمها ،مبا يخالف ّ
خصوصا ،وكام يقول املثل ال ّدارج " شبعه بعد جوعه".
والقواعد يف التّعامل مع األرسى عمو ًما ،وال ّنساء
ً
فرح بسقوط خيربٍ ،وأن تكون سي ّدة املدينة الساقطة تلك يف أسوأ حاالتها ،بعد ما م ّر بها
املفرتض أن يكون الفرح األسايس ٌ
وبقومها من ٍّ
أقوام كانت باألمس القريب تأنف من أن تختارهم خد ًما لها ،فام بالك مبقتل زوجها
ذل وهوانٍ عىل أيدي ٍ
شخصا يف هذه الحالة ؟؟؟
السليمة ً
وأبيها وأخيها ؟؟؟ وكيف يتصور العقل والفطرة -البرشيةّ -
ٌ
الصميم ،ويجعل املنطق يف
سياق
تاريخي ورس ٌد لألحداث يجعلك تقف يف ذهو ٍل من كونه يرضب الفطرة البرشية يف ّ
ٌّ
أصل ،ويف مثل هذه الظروف !!! واألدهى
غياب تا ٍّم ،من كون امرأة – صفية بنت حيي -تقبل أن تفكر يف ال ّزواج ً
حالة ٍ
واألم ّر أن يتم ال ّزواج مع ال ّرجل الذي بيده قتل أقرب األقرباء لها ؟؟؟

الصدمة
ما يجعلنا نتساءل برباء ٍة ،هل كانت – صفية بنت حيي -عاقل ًة ٍّ
بحق ،يف كامل ذهنيتها وإدراكها ،أم من هول ّ
ٍ
وتدليس يف ال ّنصوص؟
تالعب وق ٍح يف رواية األحداث ،ودعار ٍة تاريخي ٍة قُح ٍة،
أصابتها اللّوثة؟ أم نحن أمام
ٍ
يقول ال ّنص (سألها هل ِ
لك ّيف ) ...يعني هل ترغبي يف أن تتزوجيني؟ ال أريد أن أٌعلّق بأكرث من أ ّن هذه الجملة هي
ٍ
بحق ،فكيف لرجلٍ
أي عقلي ٍة تلك التي تتصور
رشيف
ٍ
القوادة ٍّ
محرتم أن يطلب ال ّزواج من امرأ ٍة يف مثل هذه الظروف؟ ّ
وتقدر عىل أن تكون يدها ملطّخ ٌة بدماء أقرب األقرباء ،ويف منتهى التّبجح يراودها عن نفسها!؟
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شخصا غري
ث ّم األغرب واألعجب هو موقف صفية نفسها ،ما يعني يل األرجح أنّها إ ّما أصيبت بلوثة الفصام ،فأصبحت ً
الذي كان ،كونها تر ّد عليه طلبه بقولها" كنت أمت ّنى ذلك قبل اإلسالم ،فكيف إذا أمكنني الله منه يف اإلسالم!!!
الشف والعفّة !! عىل اعتبار كونها كانت متزوج ًة من
هل كانت صفية تشتهي مح ّمدا ً قبل أن تراه؟ إذا ً ما موقفها من ّ
ككالم؛ فيه ضمن ًيا طع ًنا يف خلقها ويف رشفها،
س ّيد قومها! أال تتفق معي يا قاريئ العزيز أ ّن ترصيح صفية يف ح ّد ذاته ٍ
يصل لح ّد اتهامها بالخيانة ؟
أم هي بالفعل كانت عىل عالق ٍة مبح ّم ٍد قبل غزو خيرب ،وتعرفه لدرجة أنّها تشتهيه وتريده؟ كيف لرجلٍ -مح ّمد بن عبد
الله -أن يقبل بأن يتزوج من امرأ ٍة كانت تشتهي غري زوجها!؟
منطق يرفضه ال ّرجل الح ّر ،فام بالك برجلٍ ي ّدعي ال ّرسالة وال ّنبوة وأىت ليت ّمم مكارم األخالق؟ ث ّم دعني أستدرك
هذا
ٌ
ظل زواجها القديم ،فكيف يضمن مح ّمد والءه لها بعد أن يتز ّوجها؟
معك ،إن كانت هكذا معه يف ّ
السامء ،بل نحن أمام قواد ال ّدهر وراعي ال ّدعارة األوىل يف
ّ
كام قلت دو ًما
وسأظل أقول :نحن لسنا أمام رسو ٍل من ق ِبَل ّ
العامل.
أي تشبي ٍه للمرأة يف صورة صفية بنت حيي أحقر وأدىن من ذلك ،أين
يقول( :أعتقها وتز ّوجها ،وكان عتقها صداقهاّ )،
الخيار الفعيل؟ ث ّم هل املوقف يف األساس يجعل من صفية قادر ًة عىل االختيار ما بني األرس وأن تكون زوج ًة – مع
تحفظي عىل اللّفظ – لل ّرجل الذي قتل بيده زوجها وأباها وع ّمها؟
بنص رصي ٍح يف القرآن ،حيث إ ّن سياق ال ّرواية
ث ّم كيف ترى موقف مح ّم ٍد بن عبد الله من كونه يقبل بامل ّن املح ّرم ٍّ
بديل عن ارتضائه بصريورتها كامل ًة؛
تفضل وتك ّرم عليها بقراره أ ّن يضع قضيبه الذّكري يف فرجهاً ،
يجعلك تتأكد من أنّه ّ
أي فوقي ٍة يف ذلك ال ّرجل؟
أم تراه استخرسها يف غري نفسه لحالوتها؟ ّ
سليم تهيئها وتعت ّد عندها)
يقول (ودفعها إىل أ ّم ٍ
استكاملً لسيناريو امتهان املرأة بالتّرشيع ال ّرباين الحكيم ،وصغارها بترصفات ال ّرسول الكريم ،وكونه يهتم بالشّ كل ال
والتفيه لل ّرجل) أرسلها ملن
باملخرب ،وال يرى يف املرأة سوى الجسد ّ
البض ،أو الفرج املمتع ،أو إجامالً (هي أدا ٌة لالستمتاع ّ
رجل
تٌدعى أ ّم سليم لتٌجهزها له؛ انتظا ًرا للتّكريم الحافل أن يضع قضيبه الذّكري يف فرجها ،ويُختتم ال ّنص بكون مح ّم ٍد ً
الشائع فلن يغتصبها أو يستحلّها أو أقصد –يتزوجها– إلّ بعد شهور الع ّدة.
ً
فعل يتبع ّ
فعل :أكر ْم به من رسو ٍل ،وأعظ ْم به من دين.
ً
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املبحث الثّالث
تحت عنوان " رؤيا العروس وذكرياتها" ولننتبه ملا بني األقواس":
ال ّن ّص
عروسا مجل ّوةً ،تأخذ العني بسحرها حتّي لتقول أ ّم سنانٍ األسلمي :إنّها مل ت َر بني ال ّنساء أضوأ منها(،)3
وظهرت صفية ً
ووراء جل ِّو الفرح املرتقب( ،غابت آثار الحزن واألمل)( ،وكأ ّن العروس نسيت املذبحة املروعة التّي ألقت بأهلها رصعى
السبايا!)
مجندلني ،وأخرجتها من حصن القموص ذليل ًة أسريةً ،تساق بني ّ
تذييل :
فطري ،وحسنٍ أ ّخا ٍذ ،بعدما ق ّرر مح ّم ٌد أن يصطفيها
مفصل بجامل صفية كأنثى وإبراز ما تشتمل عليه من جام ٍل
ٌ
بيا ٌن
ٍ
ٍ
السلطان.
لنفسه ويض ّمها إىل حرميه ،وكأنّنا يف
مشهد من مشاهد مسلسل الجريئة والجميالت ،أو من مسلسل حريم ّ
ولكل قومها عىل أيدي مح ّمد وأتباعه ،بعد أن
تسوق الكاتبة استغرابها ،عن كيف نسيت صفية ما حدث لها وألهلها ،بل ّ
السبايا بعدما كانت يف ع ٍّز ومنع ٍة يف
داهم حصنهم ،ود ّمر مدينتهم ،وقتل زوجها وع ّمها وأخاها ،وأخذها أسري ًة من بني ّ
خادم عندها ،تشاركنا الكاتبة يف التّساؤل املنطقي،
قومها وال ترىض بأعظم رجلٍ من أمثال مح ّم ٍد وأتباعه أ ّن يكون مج ّرد ٍ
لك ّنها ال ترهق نفسها كعادة املسلمني يف التّح ّري والتّوثيق ،وتكتفي فقط بعالمة التّعجب.
الصدمة امرأ ًة غري التّي كانت،
املس أو اللّوثة ،فصارت من هول ّ
ما يجعلنا هنا نربهن ونؤكد عىل كون صفية قد أصابها ّ
وملَ ال؟ فلمح ّم ٍد و قضيبه الذكري أروع األثر وأعظم التّأثري.
ونستكمل ال ّنص
وث ّم أقيمت وليمة العرس :أصبح ال ّنبي فقال :من كان عنده يش ٌء فليجيء به ،وبسط نط ًعا( ،فجعل ال ّرجل يجيء بالتّمر،
بالسمن) ...فكانت وليمة رسول الله (.)4
وجعل ال ّرجل يجيء ّ
( )3اإلصابة  126\8 :مع طبقات بن سعد 121\8
متفق عليه من حديث ٍ
أنس – اللؤلؤ واملرجان ك ال ّنكاح  :ح 900
(ٌ )4
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تذييل
نعود هنا إىل القول املأثور عن مح ّم ٍد نبي املسلمني إ ّن الله يطعمه ويسقيه ،وإ ّن جربيل لطاملا نزل عىل رغباته ،وإنّه مل
أخص خصوصيات حياته ،ونتساءل :أين ع ّز
يكن الله ليرتكه يتلمس الحاجة من الغري ،ويطلب من الغريب أن يساعده يف ّ
السري ،ث ّم أين ربّه!؟ فلامذا مل يرسل له مائد ًة
بنو عبد مناف املزعوم ،وأين وجاهة وثراء بني ٍ
هاشم التي مألت بها كتب ّ
رسول أم ش ّحاذا ً؟"
السامء ،أهو أع ّز عليه من عيىس ،أم تراه أحقر؟! ويبقى آخر سؤا ٍل يقف يف حلقي" :هل كان ً
من ّ
نستكمل ال ّنص
دخل صوسلم عىل صفية ،ويف نفسه يش ٌء من موقفها األول (حيث رفضت طلبه سابقًا يف أن يجامعها -راجع األجزاء
السلسلة املباركة -وأقبلت عليه فقالت :إنّها يف ليلة عرسها بكنانة بن ال ّربيع؛ رأت يف املنام أن قم ًرا وقع يف
السابقة من ّ
ّ
فلم صحت من نومها عرضت رؤيتها عىل كنان ٍة فقال غاضبًا" :ما هذا إلّ أنّك تقمنني ملك الحجاز مح ّمدا ً !"
حجرهاّ ،
( )5ولطم وجهها لكم ًة ال يزال ألث ٍر منها فيها).
رسه ما سمع من حديثها( ،وه ّم أن يقبل عليها ،لك ّنه أمسك وسأل" ما
ونظر صوسلم إىل أثر االخرضار يف عينها ،وقد ّ
أول؟" أو قال :ما حملك عىل إبائك يف املنزل األول؟)
حملك عىل االمتناع ً
("خشيت عليك قرب اليهود" ( )6فزال ما كان يجد يف نفسه من جفو ٍة)
وأجابت العروس من فورها:
ُ
تذييل
رسول ،مثلها مثل أ ّم مح ّمد؟
تفس ال ّرؤيا أو املنام عىل اعتبار أنّها قد تلد نبيًا أو ً
ملاذا مل ّ
الصناعة الوحيدة املتداولة إبّان عرصهم ويف
من املعروف عن زوجها كنانة أنّه كان من أرشاف القوم ويعمل بالتّجارةّ ،
زمانهم ،فكيف له أن يعرف باألحالم وتفسريها؟
لربا يو ّد أن يشارك العامة من ال ّرعية يف
أتراه كان
ً
منجم ،أم كان ميتهن هو اآلخر مهن ًة مسائي ًة لتحسني ال ّدخل؟ أو ّ
املشقّة؟!
السمط الث ّمني 120
( )5السرية  ، 350\3تاريخ الطربي  ، 94\3 :رواه الطرباين يف مجمع ال ّزوائد ّ ، 125\9
( )6اإلصابة 26\1
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بغل يف فرجها ،وأن ينهل من عسلها
حاول مح ّمد أن يك ّرم صفية بأن يضع قضيبه الذّكري صاحب قوة األربعني ً
ٌ
معروف باشتهائه وحبّه لل ّنساء ،لك ّنها مل متكنه منها  -أتراها كانت لحظة اإلفاقة من اللّوثة  -فكيف متكّن
وجاملها ،فهو
من قتل زوجها وأبيها وع ّمها ،ث ّم أن يضاجعها! ما يجعلك تقف مشدو ًها من مواقفها عند ذلك ،ولكن ماذا نقول؟ إنّه
السحر ال ّنبوي والكازانوفية املح ّمدية.
ّ
يحاول مح ّم ٌد أن يظهر وكأنّه الشّ خص األ ّيب العفيف ،الذي يتحكم يف شهواته وغرائزه ،فأ ّول ما اقرتبت منه صفية
أمس الحاجة ملباركة قضيبك الذكري) فامتنع
(وكأ ّن مج ّرد االقرتاب منه هو إشار ٌة منها له ،أن هلّ َم ضاجعني ،ففرجي يف ّ
الل
عنها ،وكأنّه يو ّد أن يدلّل ويس ّوق لنا أنّه يريد أن يطم ّنئ أنّها تريده طواعي ًة ال خوفًا وال استسال ًما !!! فسألها( :إيه ّ
أي يهو ٍد تتحدث
مخلكيش تنامي معايا امل ّرة ّ
الل فاتت) ،وكان ال ّرد العجيب منها" :خشيت عليك قرب اليهود" .عن ّ
صفية ،بعدما ّ
دك مح ّم ٌد حصونهم ،وسبا نساءهم ،وساقهم جمي ًعا أرسى؟ ث ّم إ ّن مح ّم ًدا أخذها بعي ًدا عن حصن خيرب،
قائم ،واألغرب واألم ّر هو تعليق
وأعلن زواجه منها يف مكانه ووسط أتباعه وحلفائه ،مبعنى أ ّن الخوف منعد ٌم وغري ٍ
رجل ٌ
نبي
ساذج ،أم ٌ
طفل
مرسل ،أم ٌ
نبي ٌ
ٌ
أخرق؟ أهو ٌ
مح ّم ٍد نفسه ،أنّه ص ّدقها وزال ما كان يف نفسه من ناحيتها ،أهذا ٌ
بحق تخىش عليه اليهود،
صاحب عقلٍ ورجاح ٍة أم مأفون تنطيل عليه أبسط و أكرث الحجج سذاج ًة؟؟؟ هل كانت صفي ٌة ٍّ
بحق كانت مصاب ٌة بنو ٍع من أنواع اللّوثة وفقدان العقل.
أم مج ّرد م ّرب ٍر طرأ عىل ذهنها؟ أم تراها ٍّ

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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تحطيم األصنام
()1

اس هو امللقّب بحرب األمة وبحرها الزاخر
ابن ع ّب ٍ
يل« :تأكل
وت ُر ُجام ُن القرآن ،فلامذا قال له اإلمام ع ّ
حرا ًما وترشب حرا ًما»؟! كيف هرب ابن ع ّب ٍ
اس من
البرصة؟ وما حجم األموال التي نهبها من بيت مال
املسلمني؟
لعل من أه ّم األصنام التي ق َّدسها املسلمون عىل م ِّر
ّ
التاريخ ،عبد الله بن ع ّب ٍ
اس امللّقب بحرب األمة وبحرها
الزاخر وترجامن القرآن؛ فهو من أكرث روا ِة األحاديث
ال ّنبوية عن النبي مح ّم ٍد باعتباره ابن ع ّمه ،ومن
األطفال الذين تربّوا يف بيت النبوة ،ففي صحيحي
البخاري ومسلم سنجد أنه روى حوايل  1660حديثًا،
وإذا علمنا أ َّن صحيح البخاري نفسه يحمل بني دفّتي ِه
حوايل  7300حديثًا فقط ،فعلينا أن نتخيّل حجم
مشاركة ابن ع ّب ٍ
الس َّنة ال ّنبوية ،والتي ال
اس يف هذه ُّ
تقل عن .%20
ُّ
ُولد ابن ع ّب ٍ
بعام أو عامني؛ وعندما ِّ
توف
اس قبل الهجرة ٍ
ال ّنبي كان عمر ُه ال يتجاوز الحادية عرشة؛ ومل يثبت أنّه
جلس مع النبي سوى أنّه قد ناوله ما َء الوضوء م َّرةً،
ِ
صفوف املصلِّني خلف ُه م َّر ًة أخرى ،وهو ال
واندس بني
َّ
طفل.
يزال ً
طفل
ويرتآى إىل الذّهن السؤال املنطقي :هل يستطيع ٌ
مل يتجاوز الحادية عرشة من عمره أ ْن يَ ْروي هذا الك َّم
الضخم من األحاديث؟ متى سمعها؟ وكيف حفظها
ّ
ووعيها وفهمها ،وهو يف هذه الس ِّن الصغرية؟ وكيف
حصل عىل الوقت الذي جلس فيه مع رسول الله ،ليك
يسمع كل هذه األحاديث ويحفظها؟
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إ ّن َمن يبحث يف كُتب التاريخ اإلسالمي سيجد العجب ال ُعجاب حول ابن عبّ ٍ
اس حرب األ ّمة وبحرها ،ويكفي أ ْن نروي
طالب عندما كان خليف ًة للمسلمني ،والذي جعله وال ًيا عىل البرصة ،فرسق
يل بن أيب ٍ
ّ
قصته مع ابن ع ّمه إمام املتّقني ع ٍّ
يل بن أيب طالب من خازنِ بيت
َ
بيت ما ِل املسلمني فيها ،وهرب به إىل مكة ،وقد بدأتْ الحكاية برسال ٍة وصلت لإلمام ع ّ
املال يف البرصة أيب األسود الدؤيل يقول فيها« :عاملك وابن ع ّمك قد أكل ما تحت يده بغري علمك».
طالب مل يص ّدق ،لكن مل يكن أمامه إال أن يرسل لعبد الله بن عبّ ٍ
رسا عن ِص َّحة هذه
ّ
لعل األمام عليًّا ابن أيب ٍ
اس ُمستف ً
اس يف عبار ٍ
يل إىل ابن ع ّب ٍ
ات قويّ ٍة وبليغ ٍة ومخترص ٍة – كام ورد يف تاريخ الطربي الجزء
الواقعة؛ وهذا هو خطاب األمام ع ٍّ
الرابع« :أ َّما بعد ،فقد بلغني عنك أم ٌر ،إن كنت فعلته فقد أسخطّت ربّك ،وأخربت أمانتك ،وعصيت إمامك ،وخنت
املسلمني؛ بلغني أنّك جردتّ األرض ،وأكلت ما تحت يديك ،فارفع إ َّيل حسابك ،واعلم أ ّن حساب الله أش ُّد من حساب
الناس».
فيأيت الر ُّد من ابن ع ّب ٍ
باطل ،وأنا ملا تحت يدي أضبط
رصا ،بار ًدا ،مخاد ًعا؛ كاآليت« :أ َّما بعد ،فإ َّن الذي بلغك ٌ
اس مخت ً
وأحفظ؛ فال ت ُص ّدق عىل األظناء ،رحمك الله ،والسالم».
ر ٌّد كأنه إحدى رسائل (التويرت) يف
أيامنا الحارضة ،وهو ر ٌّد ال يُغنى من
حساب بيت
يل قد طلب
َ
جوع ،فع ٌّ
املال ،فلم يظفر من ابن عبّ ٍ
اس إال
بنفي التهمة وبالسالم؛ وما كان عليه
موض ًحا ما يطلبه،
َّإل أن يعاود ال َك َّرةِّ ،
مؤكِّ ًدا عليه ،محاولً استثارة ال ّنخوة
ال ّدينية لديه؛ ولنقرأ خطاب اإلمام
يل الثاين الذي أرسله البن عبّ ٍ
اس :
ع ٍّ
«أما بعد ،فإنه ال يسعني تركك حتى
ت ُعلِمني ما أخذت من الجزية ،ومن
أين أخذته ،وفي َم وضعت ما أنفقت
منه؛ فات ِّق الله فيام ائتمنتك عليه
واسرتعيتك حفظه ،والسالم».
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ومطلوب من ابن ع ّب ٍ
مل يع ْد األمر اتها ًما ينفيه ابن ع ّب ٍ
اس أن يجيبه ،وهو أن يكتب له
اس ،بل طل ًبا واض ًحا ومحد ًدا،
ٌ
جانب منه موارده من الجزية ،ويف الجانب اآلخر أو ُج َه اإلنفاق؛ والحقيق ُة أ ّن ابن عبّ ٍ
اس
يوضح يف
(كشف
َ
ٍ
ٍ
حساب) ِّ
يل خطو ًة واسع ًة ،ور ّد
قد أجاب ،وهو يف إجابته مل يذكر شيئًا عن موارده وإنفاقه ،وإمنا تق ّدم بالخصومة بينه وبني ع ّ
يل يتّهمه باغتصاب املال ،وهو يتّهم عل ًّيا بسفك دماء األمة من أجل املُلك واإلمارة؛ وهكذا جرمي ٌة
عليه ات ّها ًما بات ٍ
ّهام؛ فع ٌّ
يل (هكذا قال وهكذا أفتى) أعظم عند الله من جرميته التي مل ين ِفها ،أو يعتذر عنها؛ ولنقرأ
بجرمي ٍة ،بل أ ّن جرمية ع ٍّ
فهمت معنى الرسالة؛ والله ألن ألقى الله مبا يف بطن هذه األرض
يل« :أما بعد ،فقد
ُ
م ًعا رسالة عبد الله بن عباس إىل ع ٍ
سفكت دماء األمة؛ ِل َ
نال بذلك املُلك واإلمارة،
أحب إ َّيل من أن ألقاه ،وقد
ُ
من عقيانها ولجينها وبطالع ما عىل ظهرهاّ ،
فابعث إىل عملك من أحببت».
بكف ،مر ّد ًدا« :وابن ع ّب ٍ
اس مل يشاركنا يف سفك
إ ّن هذه استقال ٌة أسبابها غ ُري مقنع ٍة؛ إذ لعل عل ًّيا رضب عند قراءتها كفًّا ٍّ
هذه الدماء؟» ولو رمى ابن ع ّب ٍ
اتهام ظا ٍمل
اس باستقالته تلك واكتفى ،آلخذناه عىل ما جاء فيها ،ول ّربرناها بغضبه من ٍ
ظل انفعا ِل من يُتّهم وهو
وجسيم؛ أطلق منه نوازع الغضب وانفعاالت الثورة ،فكتب ما كتب تحت وطأ ِة الغيظ ،ويف ِّ
ٍ
سبيل إىل نجاته
يل عىل با ٍل ،وما ال يخطر للقارئ عىل با ٍل ،وما ال ٌ
بريء ،لك ّنه فعل بعد كتابة هذا الخطاب ما مل يخطر لع ٍّ
يل ،وأمامنا جمي ًعا ،لقد جمع ما تبقّى من أموا ٍل يف بيت املال ،وقدر ُه نحو ستّة ماليني درهم؛
من وزره أمام الله ،وأمام ع ٍّ
ودعا إليه من كان يف البرصة من أخواله من بني هالل ،وطلب إليهم أن يجريوه حتى يبلغ مأمنه ،ففعلوا؛ وحاول أهل
عوضا عن سفك الدماء؛ ومىض ابن ع ّب ٍ
اس باملال،
البرصة مقاومتهم وناوشوا بني هالل قليالً ،ثم أقنعوا أنفسهم برتك املال ً
محروسا ،قري ًرا ،هانئًا ،حتى بلغ البيت الحرام يف مكة ،فاستأمن به ،وأوسع عىل نفسه (يعني دلّع نفس ُه بالبلدي)،
آم ًنا،
ً
ٍ
مولدات بثالثة آالف دينارٍ.
واشرتى ثالث جوا ٍر
يل فقط ،بل لنا جمي ًعا ،فنحن الذين عشنا ُعمرنا نقرأ عن فقه العبادلة ،وزهد العبادلة،
إ ّن هذه لصدم ٌة هائل ٌة ،ال لع ٍّ
فهم ،ومنسك
وورع العبادلة (عبد الله بن عباس ،عبد الله بن عمر ،عبد الله بن جعفر بن أيب طالب) ،فإذا بنا نحتار ً
نصف فعل ُه مبا يستحق ،فال ننجو من األلسنة ِ
الحداد واالت ّهام باإلساءة إىل
ألسنتنا غصبًا أمام أشهر العبادلة ،ونخىش أ ْن َ
أقل من أ ْن
ومم هو أكرث؛ لكننا يجب ألّ نكون أرفق ببعض الصحابة من أنفسهم ،وال ّ
ّ
الصحابة ،أو حتى بازدراء األديان َّ
بعضا؛ وحسبنا أن عل ًّيا أوجز رأيه يف ابن ع ّب ٍ
اس أنه «يأكل حرا ًما ويرشب حرا ًما» ،وليس لنا
نصفهم مبا وصف بعضهم به ً
يل :صدقت إن َ
فعل ،بل إننا نتساءل ومعنا كل الحق ،هل االستيالء
ُلت وحدث ما َ
صدق ما ق َ
إال أن نقول مع اإلمام ع ٍّ
عىل أموال املسلمني بالباطل ٌ
رص
الصحابة ،حرا ٌم علينا ألنّنا جئنا يف ع ٍ
حالل عىل ٍ
مسلم كونه عارص ال ّرسول أو الخلفاء أو ّ
بعد العرص ،وعارصنا زمانًا غري الزمان؟ إنّها حرا ٌم عليهم بقدر ما هي حرا ٌم علينا ،بل إنّها حرا ٌم عليهم أكرثُ ،ألنّهم يعرفون
من ال ّدين أكرث ،وهم متفقّهون فيه أكرث ،ألنّهم األمئة واملنارة ،فإذا فسد األمئة فمن أين يأيت الصالح؟ وإذا أظلمت املنارة
فبمن يسرتشد املسلمون؟
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ولعل قبل أ ْن أستطرد يف الحديث ،وللحديث بقي ٍة ،أتذكّر أ ّن أحد أعضاء تنظيم الجهاد ،م ّمن اغتالوا الرئيس السادات يف
ّ
تأس ًيا بابن ع ّب ٍ
تأس به ،وما
ّ
املنصة ،كان مشهو ًرا عنه أنه يُك ّحل َعينيه ،وعندما ُس ِئ َل ،قالّ :
اس ،ولعلّه لو قرأ ما قرأناه عنه ما ّ
يل البن ع ّب ٍ
اس ،بعد أن استق ّر يف مكة ،هانئًا بني جواريه ،قان ًعا بأموال املسلمني:
اكتحل مثله ،واقرؤوا معي رسالة اإلمام ع ٍّ
رجل أوث َُق َ
منك يف نفيس ملواسايت ومؤازريت وأداء األمانة إ ّيل،
«أ َّما بعد ،فأين كنت أرشكتك يف أمانتي ،ومل يكن يف أهل بيتي ٌ
فلام رأيت الزمان عىل ابن ع ّمك قد كَل ََب ،والعد ّو عليه قد َح َر َب ،وأمانة ال ّناس قد ُخرِبت ،وهذه األ ّمة قد فُ ِتنت ،قلبت
له ظهر املِج ّن ،ففارقت ُه مع القوم املفارقني ،وخذلته أسوأ خذالن الخاذلني ،وخنته مع الخائنني؛ فال ابن ع ّمك آسيت ،وال
األمانة أ ّديت ،كأنّك مل تكن لله تريد بجهادك ،أو كأنّك مل تكن عىل بين ٍة من ربّك ،وكأنك إنّ ا كنت تكيد أ ّمة مح ّم ٍد عن
َطت الوثبة ،وانتهزت الفرصة ،واختطفت ما
فلم أمكنتك الغرة أرسعت العدوة ،و َغل َ
دنياهم أو تطلب غ ّرتهم عن فيئهمّ ،
ِ
قدرتَ عليه من أموالهم اختطاف الذئب األ ِز ِل دامي َة املُعزي الهزيل َة وظال ُعها الكبري؛ فحملت أموالهم إىل الحجاز رحيب
الصدر ،تحملها غري متأث ٍّم من أخذها ،كأنك ال أبًا لغريك ،إنّ ا حزتَ ألهلك تراثك عن أبيك وأمك ،سبحان الله! أفام تؤمن
باملعاد وال ت َخاف سوء الحساب؟ أما تعلم أنّك تأكل حرا ًما وترشب حرا ًما؟ أ َوما يعظم عليك وعندك أنّك تستثمن اإلماء
وتنكح النساء بأموال اليتامى واألرامل واملجاهدين الذين أفاء الله عليهم البالد؟ فات ِّق الله ،وأ ِّد أموال القوم فإنك والله إال
تفعل ذلك ،ثم أمكنني الله منك ألعذرن إىل الله فيك حتى آخذ الحق وأر ّده ،وأقمع الظامل ،وأنُصف املظلوم ،والسالم».
بقلب فيه ذ ّر ٌة من إميانٍ لخشع وتاب ،ورجع عن فعله وأناب ،لكنه ير ّد
إنّه
لخطاب يَ ِقط ُر د ًما ،ولو استقبله ابن عباس ٍ
ٌ
ُمستخفًّا يف سطرين ال أكرث فيقول« :أ َّما بعد ،بلغني كِتابك ت ُعظِّم عىل إصابة املال الذي أصبته من مال البرصة ،ولَعمري
إ ّن حقِّي يف بيت املال ألعظم مام أخذتُ منه ،والسالم».
حق؟ وهل لعبد الله
وبأي ٍّ
أي ٍّ
حق؟ ّ
هذه امل ّرة يأيت الر ّد ساف ًرا ،نعم أخذتُ  ،لكنه حقِّي ،بل إن حقِّي فيه أكرثّ ،
بن ع ّب ٍ
يل يف ر ّده عىل هذا
اس يف بيت مال املسلمني ٌّ
حق أكرث ّ
مم لرجلٍ من املسلمني؟ هذا ما تساءل به ع ٌّ
الخطّاب ،وهو ر ٌّد بلي ٌغ وحزي ٌن ننقل منه الجزء املُه ّم حتى ال نُشغل القارئ «أفام تؤمن باملعاد وال تَخاف سوء
الحساب؟ أما تعلم أنّك تأكل حرا ًما وترشب حرا ًما؟ أ َوما يعظم عليك وعندك أنّك تستثمن اإلماء وتنكح النساء
بأموال اليتامى واألرامل واملجاهدين الذين أفاء الله عليهم البالد؟ فات ِّق الله ،وأ ِّد أموال القوم فإنك والله إال تفعل
ذلك ،ثم أمكنني الله منك ألعذرن إىل الله فيك حتى آخذ الحق وأر ّده ،وأقمع الظامل ،وأنُصف املظلوم ،والسالم».
وجاء ر ُّد ابن ع ّب ٍ
طالب ،حسم به النقاش ،وأنهى به الجولة ،وختم به حديث ال ّدين
يل بن أيب ٍ
اس صاد ًما حاز ًما إىل اإلمام ع ٍ
يل« :لنئ مل تدعني من أساطريك ألحمل ّن هذا
والعقيدةُ ،مه ّد ًدا بسطوة الدنيا وسيفها ،وسلطانها وزيفهاٌ ،
قائل البن ع ّمه ع ٍ
يل عن الحساب والعقاب والجنة والنار...الخ.
املال إىل معاوية يقاتلك به» .ويقصد باألساطري التهكّم عىل كالم اإلمام ع ٍّ
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هذا هو ر ّد ابن ع ّب ٍ
يل يقول له :إن مل تدعني من أساطريك (ويقصد بذلك الج ّنة وال ّنار والحساب
اس عىل ابن ع ّمه اإلمام ع ٍّ
والعقاب) ألذه ّنب بهذا املال إىل معاوي َة يقاتلك به.
هذا هو ابن ع ّب ٍ
اس؛ حرب األمة وبحر علمها الزاخر وترجامن قرآنها.
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هل نشأ اإلسال ُم ح ًقا يف مكّة؟ ()1

(بحثٌ تاريخي)

أُ ّم القرى

الجزء األول :تاريخ مكّة الغامض

وف ِب ِهَ ،ويَ ْع ُبدُ اللَّهَ ِع ْندَ ُهَ ،وأَنَّ نُو ًحا َقدْ َح َّجهُ َ ،و َجا َء ُهَ ،و َعظَّ َمهُ َق ْب َل الْ َغ َرقِ ،
السال ُم يَطُ ُ
«بَلَ َغ ِني أَنَّ الْ َب ْي َت ُو ِض َع آل َد َم َعلَ ْي ِه ّ
اب األَ ْر َض ِم َن الْ َغ َرقِ َ ،فكَان َْت َر ْب َو ٌة َح ْم َرا ُء،
اب الْ َب ْي َت َما أَ َص َ
اب األَ ْر َض الْ َغ َر ُق ِح َني أَ ْهل ََك اللَّهُ َق ْو َم نُوحٍ ،أَ َص َ
َفل ََّم أَ َص َ
َم ْع ُرو َف ٌة َمكَانَهُ َ ،ف َب َع َث اللَّهُ َع َّز َو َج َّل ُهو ًدا إِ َل َعا ٍدَ ،ف َتشَ اغ ََل ِبأَ ْم ِر َق ْو ِم ِهَ ،ح َّتى َهل ََك َول َْم يَ ُح َّجهُ  ،ثُ َّم بَ َع َث اللَّهُ تَ َع َال
يمَ ،ف َح َّجهُ َ ،و َعل ََّم َم َن ِاسكَهُ ،
السال ُم إِ َل َثُو َدَ ،ف َتشَ اغ ََل َح َّتى َهل ََكَ ،ول َْم يَ ُح َّجهُ  ،ثُ َّم بَ َّوأَ ُه اللَّهُ َع َّز َو َج َّل ِإلبْ َرا ِه َ
َصالِ ًحا َعلَ ْي ِه ّ
جهُ  - ».رواي ٌة منسوب ٌة للتابعي عروة بن ال ّزبري)1(.
َو َد َعا إِ َل ِز َيا َرتِ ِه ،ثُ َّم ل َْم َي ْب َع ِث اللَّهُ نَ ِب ًّيا َب ْعدَ إِ ْب َرا ِه َ
يم إِال َح َّ
السالم وأذانه بالحج ..حديث رقم 89
( - )1أخبار مكّة لألزرقي ..باب ِذكْ ُر َح ِّج إِبْ َرا ِهي َم عليه ّ
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قالِّ :إن ُم ٌ
َ
َّ
أهبط اللهُ آد َم م َن الج َّن ِة َ
ويصل عندَ ه كام
طاف َح َول َعريش
«ملَّا
هبط َ
طاف َحولَه كام ُي ُ
معك َبي ًتا أو َمنزالً ُي ُ
َّ
اهيم فبنا ُه
فلم كانَ زم ُن الطّوفانِ ُر ِف َع ،وكانَ األنبيا ُء يح ُّجونَه وال يعلَمونَ مكانَه ،ف َب َّوأه اللهُ إلبر َ
يصل َح َول َعريشَّ ،
ِمن خمس ِة أج ُبلٍ ِ :حرا َء وثُ َبريٍ ولُبنانَ وجبلِ الطّو ِر وجبلِ ال َخريِ ،ف َتم َّتعوا منهُ ما اس َتطع ُتم - ».رواي ٌة منسوب ٌة لعبد الله
بن عمر)2(.
« ُو ِض َع الْ َب ْيت َع َل أَ ْركَان ال َْمء َع َل أَ ْر َب َعة أَ ْركَان َق ْبل أَنْ تُ ْخلَق الدّ نْ َيا ِبأَلْف َْي َعام ،ثُ َّم ُد ِح َي ْت ْالَ ْرض ِم ْن تَ ْحت الْ َب ْيت».
 رواي ٌة منسوب ٌة لعبد الله بن عباس)3(.السال ُم َفلَ ِق َيتْهُ الْ َمالئِكَ ُةَ ،فقَالُوا :يَا آ َد ُم ! ِب َّر َح َّج َكَ ،قدْ َح َج ْج َنا َق ْبل ََك ِبأَلْف َْي َعام - ».رواي ٌة منسوب ٌة للنبي
« َح َّج آ َد ُم َعلَ ْي ِه ّ
محمد)4( .
بالصالة جمي ًعا بشكلٍ
يومي نحو ذلك البناء شبه املك ّعب يف
اليوم ،رمبا أكرث من مليار مسلم حول العامل ،يتو ّجهون ّ
ٍّ
مدينة مكّة  -قبلتهم املقدسة  -تلك املدينة التي تحتوي حرمهم ومتثّل لهم مركز ديانتهم ،يسافرون إليها باملاليني كل
عام حا ّجني ومعتمرين إىل بيت الله ،مطيفني حوله مقيمني طقوسهم وشعائرهم املرتبطة بعالمات املكان وما حوله:
والصفا واملروة وزمزم.
الحرم واملقام والحجر وعرفات واملزدلفة ّ
ويؤمن املسلم تراث ًيا أنّ مكّة
والحرم هي بقعة الله األكرث
قداس ًة يف أرضه ،خلقها قبل
سائر البالد ،وأنّ بها أول بيت
عباد ٍة ُوضع للناس ،وضع
أساسه آدم بنفسه مبساعدة
املالئكة ،آخذين حجرها
املقدس من الجنة مبارش ًة،
ثم تالهم ال ّنبي إبراهيم
مساف ًرا إىل الوادي غري ذي
ال ّزرع ،فأعاد بناء الكعبة
هو وابنه اسامعيل ،وط ّهراها
من األصنام واألوثان ،وأعادا
إحياء شعرية الحج مر ًة أخرى.

A.A.M

الصفحة أو ال ّرقم  .. 20/1رواه الطّربي يف تفسريه لآلية  127من سورة البقرة بسنده.
( - )2الهيتمي امليك  -املصدر :ال ّزواجر ّ -
( - )3أخرجه ابن جرير وأبو الشّ يخ يف العظمة..و رواه الطّربي يف تفسريه بسنده ()61/3
السال ُم ودعائه..حديث رقم 28
( - )4أخبار مكّة لألزرقي ..باب َما َجا َء ِف َح ِّج آ َد َم َعلَيْ ِه ّ
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يؤمن املسلم كذلك أنّ مكّة استمرت عىل أهميتها تلك حتى زمن ما قبل اإلسالم ،واملس ّمى بالجاهلية ،وأنها كانت يف
ذلك الوقت مرك ًزا دين ًيا وتجاريًا شه ًريا ،وأنّ كعبتها كانت مزا ًرا مقدّ ًسا يأيت إليه العرب من جميع أنحاء الجزيرة ،وهو
محمي (رغم وجود األصنام به) بحمى الله نفسه ،الذي يحفظه ويدافع عنه ضدّ كل من تس ِّول له نفسه العدوان
مزا ٌر
ٌّ
عليه.
يؤمن املسلمون أيضً ا أنّه يف تلك البيئة الوثنية ،ووسط قبيلة قريش صاحبة الجاه وال ّنفوذ ،عاش ال ّنبي مح ّمد الذي
السرية املعروفة ،من
تلقى آخر رساالت الله إىل البرشية يف ذلك الغار ،غار حراء ،وتال ذلك مراحل الدّ عوة الدّ ينية يف ّ
والسايا ال ّنبوية املنطلقة من هناك ،والتي
اضطها ٍد يف مكّة ،ثم الهجرة إىل يرثب (املدينة املن ّورة) ،ثم سلسلة الغزوات ّ
تنتهي بالعودة املنترصة إىل مكّة مر ًة أخرى ،مقرتن ًة بتحطيم األصنام وإعادة الكعبة لحال ّتها األصلية ال ّتوحيدية ،ثم منذ
تلك اللحظة املصريية صارت مكّة العاصمة الدّ ينية لجميع املسلمني إىل اليوم.
هذا ما يعتقد به املسلمون ،ويتلقّونه بالحفظ واإلميان منذ الطّفولة ،باعتباره مجموع ًة من الحقائق الكونية املسلّم
بها ،وغري القابلة للجدل أو ال ّتشكيك.

الدينية وإجامع العوام؟
أي مدى ميكننا الثّقة باملرويات ّ
إىل ّ
«تاريخ الكتاب املقدس مل يحدث يف املرحلة ال ّزمنية أو بالشّ كلية املوصوفني  ..بعض أشهر األحداث املذكورة يف الكتاب
املقدس مل تحدث عىل اإلطالق - ».من مقدمة كتاب :ال ّتنقيب عن الكتاب املقدس  ،The Bible Unearthedلعاملي
اآلثار اإلرسائيليني إرسائيل فنكلستاينونيل سيلربمان.
بالضورة مستندً ا
املهتم ببحث ال ّتاريخ يعرف أن املشهور ال يكون دامئًا صحي ًحا ،وأن الشّ ائع بني ال ّناس قد ال يكون ّ
إىل أرضي ٍة ثابت ٍة كام يُتو ّقع ،فال ّتاريخ يقوم عىل املعلومات املوثقة ،ال عىل املتعارف عليه بني ال ّناس ،وعىل م ّر ال ّزمن
ما أكرث األحداث التي لُفّقت والوقائع التي زُورت وطالها ال ّتحريف واملبالغة والكذب ،سوا ًء عمدً ا أم خط ًئا ،وكم من
تبي زيفه ،وتحديدً ا مع ال ّتاريخ الدّ يني املقدس للشعوب
معتق ٍد آمن به املاليني طوال قرون ثم مع الفحص الدّ قيق ّ
ٍ
بأحداث ووقائع مفرتضة ،بغري أن يقوم هذا
تم تقديسه ارتباطًا
تزيد مساحة الخلط وال ّتهويل والخرافة ،فكم من ٍ
معلم ّ
حقيقي إال االعتامد عىل أساطري الكهنة وجريًا عىل ثرثرات العوام من املؤمنني األ ّميني.
أساس
ال ّربط عىل ٍ
ٍّ
لو أردنا مثاالً عىل هذا فال أشهر من موقع الجبل املقدس يف سيناء املسمى بالطّور ،حيث ارتبط تراث ًيا وتاريخ ًيا عىل
مدى قرون بأنّه املكان الذي تكلم فيه ال ّرب ذاته إىل موىس ،ومنحه فيه الوصايا العرش -كام تذكر ال ّتوراة -وعىل هذا
وتم بناء دير سانت كاترين بالقرب منه يف القرن ال ّرابع للميالد ،غري أنّه مع قليلٍ
األساس اهتم املسيحيون األوائل بهّ ،
ٌ
املعي ،هو ٌ
حديث زمن ًيا وغري
ربط
من ال ّتدقيق نجد أنَّ هذا ال ّربط بني جبل سيناء ال ّتورايت وبني هذا املوقع الجغرايف ّ
تم
أي
ٍ
أسباب أو دالئل ميكن الوثوق بها إطال ًقا ،ومل يبدأ إال متأخ ًرا نسب ًيا يف القرون املبكرة للمسيحية ،ثم ّ
مبني عىل ّ
ٍّ
ترسيخه مع مرور ال ّزمن ،اعتام ًدا عىل تراكم األقاويل املتناقلة شعب ًيا ،ولكن بال ّنسبة للباحث ،يظل ال ّربط مجرد أم ٍر
ترا ٍّيث ال تاريخ ًيا.
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ٌ
مثال آخر للتزييف ال ّتاريخي نجده يف أساليب استخدام الدّ ين وال ّتاريخ للرتويج ألغر ٍ
اض سياسية ،من هذا قصة ذلك
الطّلسم الخشبي املعروف باسم الباالديوم ،املحتوي عىل صور ٍة منقوش ٍة لإللهة اليونانية القدمية باالس ،والذي كان
ويحصنها من كل رش ،فكان موضو ًعا أوالً يف
كفيل بأن يحميها
وجوده  -كام تحيك األساطري  -بداخل املدن الكربى ٌ
ّ
السحري منها ،ثم مع بزوغ مجد روما الحقًا وانتقال القوة
طروادة العتيقة ،والتي مل ّ
يتم غزوها إال بعد رسقة الطّلسم ّ
تم نسج األقاصيص التي تعود بروما إىل سالل ٍة طروادي ٍة عريقة ،ورست األقاويل بأنّ الباالديوم موجو ٌد
العاملية إليهاّ ،
بداخل املدينة العظيمة يحميها ويحرسها ،والحقًا مع قرار قسطنطني نقل مركز حكمه إىل القسطنطينية ،يف القرن
الث ّ
رسا بنقل الطّلسم من روما إىل عاصمته الجديدة حيث استقر
ّالث للميالد ،وجرت الشّ ائعات بأن اإلمرباطور قام ً
زمن كانت العظمة فيه تُقاس مبدى العراقة والقدم والعمق الضّ ارب يف ال ّتاريخ ،كانت الحكايات تُؤلف
هناك ،هكذا يف ٍ
واألساطري تُصاغ بعناي ٍة ملنح املجد املاضوي إىل مدنٍ معين ٍة ونزعها عن أخرى.
هذه مجرد أمثل ٍة بسيطة ،فالحقيقة أنّ معظم ال ّتصورات التي سادت طوال قرونٍ بني البرش عن تاريخ األديان
وسي األنبياء ،قد بدأ ال ّتشكيك فيها يف عرصنا الحديث ،من ِقبل املؤرخني والباحثني وعلامء اآلثار ،يف معظم
وال ّرساالت َ
الدّ وائر العلمية املرموقة يف الغرب خاصة.
حتى بعد تنامي أفكار العقالنية والعلامنية
وال ّتنوير يف أوروبا وزوال سلطة الكنيسة ،ظل
السائد لفرت ٍة –مع بعض االستثناءات-
املعتقد ّ
أنّ موىس هو من كتب ال ّتوراة ،وأنّ الكتاب
ٌ
موثوق به متا ًما من
كتاب
املقدس بعهديه هو ٌ
ال ّناحية ال ّتاريخية عىل األقل ،ومل يبدأ ال ّتشكيك يف
مصداقية تلك األمور بشكلٍ
جدي إال يف ال ّنصف
ٍّ
األخري من القرن ال ّتاسع عرش ،بعد اكتشاف الرتاث
الهائل للحضارات العراقية واملرصية القدمية بعيد
فك رموز حجر رشيد أوائل نفس القرن ،وبعد
ّ
بدء عمليات ال ّتنقيب األثري عىل نطاقٍ شاملٍ يف
الشق أوسطية ،والتي ُيفرتض أنها وقعت
املناطق ّ
بها أحداث ال ّتوراة ،مام مكّن العلامء من إعادة
رسم صور ٍة جديد ٍة لتاريخ املنطقة ،وال ّنتيجة أنه
ألول مر ٍة بدأ وضع الكتاب املقدس ،ليس كمرجعٍ
حاكم ال يأتيه الباطل يُق ّيم ال ّتاريخ يف إطاره ،وإمنا
ٍ
والصواب ،يتم تقييمه
كمنت ٍج ثقايفٍّ يحتمل الخطأ ّ
هو يف إطار ال ّتاريخ.
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و ألنّ ال ّتاريخ بطبعه يناقش أحداثًا غيب ّي ًة وقعت يف املايض ،وبال ّتايل فهي غري مشهود ٍة ،فهنا يعمل الباحث بشكلٍ
يشبه طريقة عمل رشطة ال ّتحري حني تواجه جرمي ًة من الجرائم وقعت ومل يشهدها أحد؛ حيث تبدأ بجمع األدلة
املتاحة ،كرثت أو قلّت من بقايا أو بصامت أو آثار دما ٍء مثالً ،وقد تستمع إىل شهادات وأقوال كل من له صل ٌة بالواقعة،
يتم قبول أكرث
ومن ثم أخ ًريا ترشع يف رسم عدة سيناريوهات متص ّورة ملا قد يكون قد حدث بالفعل ،ويف ال ّنهاية ّ
السيناريوهات (أو ال ّنظريات) منطقي ًة ومتاسكًا باعتباره األقرب إىل حقيقة ما حدث فعالً عىل أرض الواقع ،مفصوالً
ّ
السياسية والدّ ينية.
عن الخرافات الشّ عبية والربوباغاندا ّ
هكذا بدأ يف الدّ وائر البحثية الغربية إعادة ال ّنظر يف كتابة موىس للتوراة ،فظهر ما يسمى بال ّنظرية الوثائقية،
ٍ
تنص عىل أنّ ال ّتوراة كُتبت عىل فرت ٍ
مجموعات متنوع ٍة من الكهنة واألحبار،
ات زمني ٍة مختلفة ،وبواسطة
والتي ّ
وكذلك بدأ ال ّتشكيك يف مصداقية األحداث املوصوفة يف ثناياها ،كدخول بني إرسائيل إىل مرص واستعبادهم فيها
ٌ
أحداث وهمي ٌة
وخروجهم منها بقيادة موىس ،ثم غزوهم لفلسطني بقيادة يوشع ،فظهر ال ّرأي بأنها يف مجملها
ٍ
ِصيغت يف فرت ٍ
أهداف سياسي ٍة محلي ٍة مع ّينة ،وامتد الشّ ك ليطال وجود األنبياء األوائل الذين
ات متأخر ٍة لخدمة
يُس ُّمونهم اآلباء أو البطاركة ،كإبراهيم واسامعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف واألسباط ،بل وضع احتامل أنها
ٍ
شخصيات خرافي ٍة أسطوري ٍة شعبية ،مثلها مثل اآللهة القدمية زيوس أو هرقل أو حورس أو كريشنا ،إلخ...
مجرد
أي دليلٍ
أثري يُذكر ّ
يدل عىل
تاريخي أو ٍّ
ومل يختلف الحال مع مملكة داود وسليامن ال ّتوراتية ،والتي مل يجد الباحثون ّ
ٍّ
فتم اعتبارها مج ّرد أسطور ٍة يهودي ٍة شعبي ٍة أخرى.
وجودها خارج ال ّتوراةّ ،
ومل يكن حظ املسيحية أفضل بكثري ،فظهرت رؤًى بحثي ًة متنوع ًة ترتاوح ما بني ال ّتشكيك بوجود يسوع باملطلق
يهودي عاش يف ذلك ال ّزمن بالفعل،
واقعي لداعي ٍة
يل
ٍّ
واعتباره شخصي ًة أسطوري ًة أخرى ،وما بني االعرتاف بوجو ٍد فع ٍّ
ٍّ
مع ال ّتحفظ عىل كل ما ورد بشأنه يف األناجيل والتي -مثلها مثل ال ّتوراة -مل تعد تُعترب مراجع تاريخية ميكن الوثوق بها.
وتنوعت نظريات بحث األديان تاريخ ًيا بني ما ميكن تسميته اتجاه تقلييل  ،minimalismوالذي مييل إىل رفض
اتفاق عليها أو ّ
الصلبة التي يوجد ٌ
تدل عليها اآلثار ،وما بني
ال ّتسليم باملرويات الدّ ينية وعدم قبول سوى الحقائق ّ
اتجا ٍه تكثريي  ،maximalismوالذي ال يجد مان ًعا يف تصديق ما جاءت به املصادر الدّ ينية والرتاثية ،حتى وإن مل يكن
هناك أدل ٌة صارم ٌة تدعمه ،وشهدت العقود األخرية من القرن العرشين طفر ٍ
ات آثاري ٍة وبحثي ٍة جديد ٍة تبرش بإمكانية
الجمع بني تلك ال ّرؤى املختلفة ،يف أُطُر أكرث متاسكًا ،متنحنا فرص ًة أفضل لفهم ما حصل عىل األرض ،وكيف وصلت إلينا
األديان بالفعل.
الخالصة أن شيوع املعتقد بني عد ٍد كبريٍ من ال ّناس ،ولفرت ٍ
ات طويل ٍة من ال ّزمن ال يجعله حقيق ًيا ،وأنّ مناهج البحثية
رأسا عىل عقب.
الحديثة قد نجحت يف قلب الكثري مام كان سائدً ا ومتعار ًفا عليه بني ال ّناس لقرونٍ طويل ٍة ً
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ماذا عن اإلسالم؟
السياق ال ّنقدي االسترشاقي الذي ابتدأ بشكلٍ
منهجي منذ حوايل منتصف القرن ال ّتاسع عرش ،تع ّرضت نصوص
يف هذا ّ
ٍّ
وخصوصا يف القرن األول للهجرة ،ومعهم
السرية ومعها األحاديث املنسوبة للنبي محمد ونصوص ال ّتاريخ املبكر لإلسالم
ً
ّ
منظم بحيث تكشف
السند وما يسمى بعلم الجرح وال ّتعديل ،إىل نق ٍد
منهجي ٍ
اآلليات اإلسالمية املرافقة مثل سالسل ّ
ٍّ
معها من وجهة ال ّنظر االسترشاقية عىل األقل ،بأننا ال نعرف يف الحقيقة عن ال ّنبي محمد إال شذر ٍ
ات بسيط ًة جدً ا،
واقعي عن حياته وال عن أحداثها وال عن تفاصيل دعوته ،دع عنك إمكانية
أي تصو ٍر
بحيث ال ميكننا معها تكوين ّ
ٍّ
تكوين سري ٍة كامل ٍة له كالتي نقرأها اليوم يف مراجع إسالمي ٍة متعددة؛ فكام هو الحال متا ًما مع ال ّنبي موىس واملسيح
عيىس ،من وجهة ال ّنظر هذه فإنّ ال ّتاريخ الذي ترويه ال ّتوراة (أسفار موىس الخمسة) واألناجيل سوا ٌء منها األربعة
املعرتف بها من الكنيسة أو غري املعرتف بها ،هذه جميعها ال تروي تاريخًا حدث بالفعل ولكنها باملقابل تروي ال يشء
يتم
يتم تشكيلها بواسطة قوة األساطري اإلبداعية وبشكلٍ غري واعٍ ،ثم ّ
آخر سوى إلباس أفكا ٍر ديني ٍة لبوس ال ّتاريخّ ،
تجسيدها من خالل شخصي ٍة تاريخية.
يقول املسترشق ديفيد شرتاوس ،وهو باحث يف الرتاث ال ّتوحيدي:
«وبال ّنسبة لقلب الجزيرة العربية فإنّ األدلة األثرية وال ّتاريخية عن الفرتة الجاهلية تكاد تكون معدومة ،وهنالك
بعض ال ّنقوش واآلثار القليلة التي اُكتشفت يف مناطق متفرقة من أطراف الجزيرة العربية وبالدّ رجة األوىل يف اليمن
ات عابر ٌة إىل عرب األطراف الشّ املية وبادية الشّ ام يف ال ّنقوش
وحرضموت وكذلك يف حفريات منارة .كام توجد إشار ٌ
ات أخرى يغلب عليها الطّابع األسطوري والالتاريخي يف ال ّتوراة ،ثم هناك
األشورية والبابلية والفارسية .وكذلك إشار ٌ
بعض الفقرات املتفرقة يف الكالسيكيات اليونانية يف ال ّتاريخ والجغرافيا ألخيلوس وهريودوتس وبطليموس ،كام تعاين
الفرتة االنتقالية من الجاهلية وصدر اإلسالم من افتقا ٍر مامثلٍ يف املصادر واألدلة ال ّتاريخية واألثرية».
أي دليلٍ
أثري ملموس عىل وجود اإلسالم قبل فرتة عبد امللك بن مروان ،فأقدم
تاريخي أو ٍّ
«والواقع أنه ال يوجد ّ
ٍّ
املساجد وال ّنقوش واآلثار ال ّنقدية واإلشارات املتفرقة يف أوراق الربدي تعود إىل تلك الفرتة ،وحتى القرآن ال يش ّذ عن
هذه القاعدة ،وأول دليلٍ ٍ
ثابت عىل وجوده يعود إىل ال ّربع األخري من القرن الهجري األول ،أواخر القرن امليالدي
السابع» .من مقدمة كتاب :مقدمة يف ال ّتاريخ اآلخر ،سليامن بشري.
ّ

A.A.M
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تم يف تاريخ اليهودية واملسيحية ،فمع
من املؤكَّد أنّ البحث يف تاريخ اإلسالم مل يقطع أشواطًا طويلة ،ميكن مقارنتها مبا ّ
وجود جهو ٍد جيد ٍة قدمي ٍة وحديث ٍة من مسترشقني وعرب ،بدأت بال ّتساؤل مثالً عن مدى مصداقية األحاديث ال ّنبوية
الواردة عن محمد ،وامتدت يف قليلٍ من األحيان لتشمل ال ّتشكيك يف تاريخ الجاهلية وأدبها ،عىل نحو ما رأينا مثالً
السائد بني
يف أفكار املسترشق االنجليزي مرجليوث واألديب املرصي طه حسني ،إال أنّه وحتى اليومّ ،
يظل املعتقد ّ
السرية سوا ٌء عن زمن ما قبل اإلسالم
املتخصصني -كام بني غريهم -هو ال ّتسليم ضم ًنا بصحة مجمل ما وصلنا يف كتب ّ
أو عن سرية محمد ودعوته ذاتها.
مبع ًنى آخر ،فإنّ دراسة اإلسالم مت ّر اليوم مبا م ّرت به دراسة ال ّتاريخ اليهومسيحي منذ عقود ،ومل تطلها املراجعة
ٍ
ٍ
"الثّورية" بشكلٍ ٍ
محاوالت معدودة ،لكنها متصاعد ٌة ومتنامي ٌة لبعض
استثناءات لهذا سوى
كاف حتى اآلن ،وال نرى
الباحثني الذين صاروا يشككون يف الثّوابت املعروفة للقصة ال ّرسمية التي وصلتنا عن نشأة هذا الدّ ين ويهدفون إلعادة
رسم صور ٍة مختلف ٍة جديد ٍة لألحداث.
أسباب تدعونا للريبة يف ال ّرواية
ولكن لو اتفقنا أنّ ال ّتشكيك وال ّرفض ليس هد ًفا بحدّ ذاته طب ًعا ،فهل هناك إ ًذا
ٌ
ال ّتقليدية اإلسالمية؟
السري العباسيني بشأن تلك الحقبةً ،
مثل،
بعيدً ا عن الغياب شبه ال ّتام أليَّة آثا ٍر جاهلي ٍة تدعم ا ّدعاءات ال ّرواة وك ّتاب ّ
السرية
مل يتم العثور أبدً ا عىل قصاص ٍة واحد ٍة من الشّ عر الجاهيل املزعوم! ،وبعيدً ا كذلك عن الضّ عف الواضح ملصادر ّ
مم يفتح
من ال ّناحية ال ّتاريخية ،فهي متثّل أقاويل ظلت تتناقل شفه ًيا ألكرث من قرنٍ من موت محمد (عام 632م)ّ ،
ٍ
ٍ
مرتبط بال ّروايات الشّ فهية ،ثم توىل ابن إسحاق (املتويف عام
وتحريف وزياد ٍة ونقصانٍ ونسيانٍ
الباب لكل تشوي ٍه
768م) جمعها تحت سلطة الخليفة العبايس ،ويف إطار ٍ
كتاب ميل ٍء باألساطري
ظرف معق ٍد ومتصار ٍع دين ًيا وسياس ًيا ،يف ٍ
والخرافات واألخطاء ال ّتاريخية ،مل تصلنا منه إال نسخ ٌة منقح ٌة عىل يد آخر هو ابن هشام ،الذي يفصله قرنني كاملني
عن زمن محمد ،بينام مل يصلنا أيّة مخطوط ٍة كامل ٍة مام كتبه ابن إسحاق ،مع مالحظة أن املصادر األخرى للسرية
كتب متأخر ٌة :املغازي للواقدي 822م ،وكتاب طبقات إبن سعد 845م ،وتاريخ الطّربي 922م ،ومجموعة كتب
هي ٌ
لسبب ما يف جيلٍ واح ٍد يف القرن ال ّتاسع ،ومسلم 875م ،وإبن داوود 888م،
الصحاح للبخاري 870م،والتي كتبت
ٍ
ّ
كم
ّ
والتمذي 892م ،وال ّنسايئ 915م ،وإبن ماجه 886م ،والغريب هنا أن الكتابات األحدث تتضاعف فيها ال ّروايات ًّ
وكيفًا عن األقدم ،أي كلام تأخر املصدر زم ًنا ،كلام ازدادت ال ّتفاصيل التي يحكيها ،وهو أم ٌر آخر يثري الشّ كوك ،أما أكرث
شحيح جدً ا يف ال ّتفاصيل يكاد يخلو مام ميكن االعتامد عليه تاريخ ًيا.
املصادر قد ًما ومصداقي ًة تاريخي ًة ،القرآن ،فهو
ٌ
جوانب متنوع ٌة وعديدة ،وال تختلف كثريًا عن
أسباب لها
السائدة ،وهي
ونقول :هناك
ٌ
ٌ
ٌ
أسباب تدعو لل ّريبة يف القصة ّ
األسباب التي دعت الباحثني للشك يف رواية الكتاب املقدس للتاريخ.
ألي أث ٍر ّ
يدل بوضو ٍح
من الجوانب املريبة عىل سبيل املثال ال الحرص ،ما هو
ٌ
متعلق باآلثار أيضً ا :فنجد ال ّندرة املدهشة ّ
دين يس ّمى اإلسالم ،عىل مدى ال ّنصف األول من حكم األمويني عىل األقل :فأقدم ٍ
آيات
عىل وجود القرآن ،أو وجود ٍ
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الصخرة ،التي بناها الخليفة عبد امللك ابن مروان يف القدس عام  ،691وأقدم
قرآني ٍة عىل اإلطالق نجدها يف نقوش قبة ّ
أجزا ٍء من مصحف نجدها يف مخطوطات صنعاء ،والتي يُقدّ ر بأنها تعود إىل زمن الوليد ابن عبد امللك ،كذلك أقدم
أي اعرت ٍ
اف بنبوة محمد أو شهادة ال ّتوحيد ،فهي تعود أيضً ا إىل زمن رصاع عبد امللك مع ال ّزبري
نقوش أو عمالت تحمل ّ
حوايل عام  ،685أما املنقوشات والعمالت قبل ذلك ال ّزمن أي يف العهد املفرتض للخلفاء ال ّراشدين ومعاوية ،فهي ال
ٍ
وعالمات يهودي ًة ومسيحية ،دون أي يشء يدل عىل أن أصحابها كانوا مسلمني! فجأ ًة يف عهد عبد
تحوي سوى صو ًرا
الصور وال ّرموز اليهومسيحية من العمالت وظهر مكانها ألول مرة شهادة ال ّتوحيد املألوفة.
امللك اختفت ّ
أما املصادر غري العربية املعارصة والقريبة من زمن محمد ،سواء رسيانية أو أرمينية أو قبطية أو نسطورية أو يهودية
كتعاليم يعقوب ،والحواليات املارونية وغريها ،ورغم إبهامها وانحيازها املتوقع ،فهي التذكر يف مجملها أكرث من ظهور
ٍ
ٍ
وغزوات أمر بها أو قادها بنفسه ،فيام عدا ذلك فالقليل الذي
معارك
الساسنة العرب ،وتتحدث عن بضعة
نبي بني ّ
ٍّ
أي يش ٍء يشري إىل ديانة العرب الفاتحني ،كام ال نجد
تذكره يعطينا صور ًة مغاير ًة كث ًريا للصورة املعروفة ،إذ ال نجد ّ
ٍ
لكلامت مثل اإلسالم أو املسلمني أو القرآن ،وإمنا ما نجده هو تسمي ٌة للقوم بالـ "مهاغرايا" ،والتي قد تفرس بأبناء
ذك ًرا
ٍ
الساسنة وبني اليهود ،تحت شعار
هاجر وهم العرب أو رمبا "املهاجرين" ،ونجد حديثًا عن وجود
تحالف ما بني هؤالء ّ
تقل غراب ًة ،مثل إشار ٍة إىل معاوية
املطالبة باستعادة األرض االبراهيمية املقدسة يف فلسطني ،والحقًا نجد أشيا ًء ال ّ
ٍ
اختالفات أخرى عديد ٍة ال مجال للخوض فيها هنا.
باعتباره أمريًا مسيح ًيا حكم الشّ ام! هذا إىل جانب
ٍ
كشخص ميل ٍء
السرية
ومن الجوانب املريبة أيضً ا ما هو
ٌ
متعلق بشخص نبي اإلسالم نفسه ،مثل إظهاره يف ّ
باملتناقضات ،فهو تار ًة داعي ٌة مساملٌ حسن الخلق ،يصرب عىل االضطهاد من الكفار طوال ثالثة عرش سن ًة كاملة،
يك متزن ،وتار ًة أخرى يبدو حا ّد الطّبع
يل براجام ٍّيت
دموي مزواج ،وتار ًة ذ ٌّ
ثم هو يتح ّول فجأ ًة إىل ٍ
ٍّ
زعيم قب ٍّ
أقرب إىل الجنون ،بحيث يبدو األمر أحيانًا وكأننا نتحدث عن شخصني مختلفني ،أو حتى عدة شخصيات.
الصدق والواقعية ،وتار ًة تبدو كملحمة انتصا ٍر خارق ٍة
كذلك أحداث سريته ذاتها ال ّ
تقل غموضً ا ،فهي تار ًة تبدو شديدة ّ
تحتوي كل العنارص الالمعقولة واملتكررة التي نجدها يف مالحم األبطال األسطوريني أو نصف األسطوريني :كال ّنداء إىل
الساموي  -املعاناة  -الهجرة  -املعارك واملواجهات  -اإلنتصار  -العودة إىل نقطة
املغامرة ّ
التدد يف اإلستجابة  -ال ّتدخل ّالبداية( ،)5هذا مع مالحظة ال ّتشابهات امللفتة جدً ا بني سرية محمد وسرية العديد من الشّ خصيات الدّ ينية األقدم ،مثل
ال ّنبي الفاريس ماين وموىس ،وحتى هرقل البيزنطي وغريهم ..مع عدم إغفال ربط هذا مع تشابه ديانة اإلسالم نفسها
والصابئة ،وهناك أيضً ا ال ّتشابه مع سريٍ إسالمي ٍة الحق ٍة كسرية محمد بن عيل
والسامرية ّ
مع ديانات املانوية واليهودية ّ
الصعب تص ّور أيّهام أُخذ عن
السريتني كُتبتا متأخرتني ،فمن ّ
بن أيب طالب ،وامللقب بـمحمد بن الحنفية ،ولو تذكّرنا أنّ ّ
اآلخر.
إضاف ًة إىل بعض الجوانب املريبة املتعلقة بالقرآن نفسه ،مثل مسألة تشابه بعض أبيات الشّ عر الجاهيل مع آيات قرآنية،
وخاص ًة الشّ عر املنسوب لألحناف حيث يصل األمر أحيانًا إىل ال ّتطابق يف الكلامت ويف األفكار ،كشبه قول امرؤ القيس:
( )5هنا ميكن مراجعة منوذج الخطوات النمطية للبطولة ,الذي وضعه باحث امليثولوجيا األمرييك جوزيف كامبيل ,و املعروف بإسم " Monomythاألسطورة األحادية"  ,أو hero's
" journeyرحلة البطل"  -و هي خطوات تقليدية تتكرر يف كل املالحم األسطورية تقريبا ,بتنويعات متباينة..
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الساعة وانشق القمر»
«دنت ّ
السا َع ُة َوانشَ َّق الْ َق َم ُر» (القمر.)1:
مع قول القرآن« :ا ْق َ َتبَ ِت ّ
الصلت:
وكقول أمية بن أيب ّ
وكـل ٍ
أرض ورب ال ّراسيات من الجبـال
إلــه العـاملـني ِّ
بناها وابتنى سب ًعا شدا ًدا بـال َعم ٍد يريــن وال حبــال
وتشابهه مع قول القرآن:
اس» (لقامن)10:
« َوأَلْقَى ِف األَ ْر ِض َر َو ِ َ
كم َس ْب ًعا ِشدَ ا ًدا» (النبأ)12:
« َوبَ َن ْي َنا َف ْو َق ُ
الس َم َو ِ
ات ِبغ ْ ِ
َي َع َم ٍد تَ َر ْونَ َها» (لقامن)10:
« َخل ََق ّ
ٍ
كلامت دخيل ٍة كثري ٍة يف
وغريها الكثري مام يصعب تص ّور أيّهام سبق اآلخر زمن ًيا يف الحقيقة ،وأيضً ا مثل مسألة وجود
لهجات عربي ٍة غري قرشي ٍة ومنها ما ينتمي إىل ٍ
ٍ
لغات أجنبي ٍة كلغة الفرس وال ّروم وال ّنبط
ثنايا املصحف ،منها ما ينتمي إىل
كلامت مثل رحمن ونبي ومدينة وذكر
ٌ
والسيانية والعربية والقبطية .فعىل سبيل املثال ال الحرص،
والحبشة والرببر ّ
وس ّبح وفرقان وقسط وجزية وأباريق وطور ورسيا وطاغوت وماعون ومنافق وسورة وكتاب ومثاين ومصحف وغريها
كلامت ميكن إرجاعها إىل أصلٍ آرامي-رسياين ،وبعضها مستخد ٌم يف العربية والفارسية وال ّرومية والحبشية،
ٌ
الكثري ،هي
السيانية التي كان يستخدمها املسيحيون واليهود
بل حتى كلمة "قرآن" ذاتها هي مشتق ٌة من كلمة ِقريانا ّ qeryana
قبل اإلسالم ،لإلشارة إىل الكتاب املقدس املقروء ،حتى ذكر البعض أنّ القرآن أُخذ عن خمسني لهج ٍة ولغة! ( )6بل ونجد
ٍ
الصحابة أنفسهم -كأيب بكر وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس -استعىص عليهم فهم
روايات عديد ًة تقول بأنّ ّ
مم يريب هو طريقة جمع املصحف ذاته ،وتضارب ال ّروايات التي تتعلق بجمعه مع
الكثري من كلامت القرآن! وأيضً ا ّ
الحديث عن ٍ
الصحابة.
آيات وسور ضائعة ،ووجود عدة مصاحف متنافس ٍة يف زمن ّ
قديم لها،
أي ذك ٍر
تاريخي ٍ
أيضً ا هناك جوانب تثري ال ّريبة تتعلق مبدينة مكّة ذاتها ،مثل ماضيها الغامض وعدم وجود ّ
ٍّ
مام يناقض متا ًما ما ُذكر يف أقوال اإلخباريني ورواة الرتاث عن أهميتها املزعومة قبل اإلسالم وصوالً إىل زمن آدم ونوح
تم تحويلها الحقًا ،ومثل شواهد
وإبراهيم ،بل ومثل أنّ قبالت املساجد األوىل يف زمن اإلسالم مل تكن ُمو ّجهة لها ،بل ّ
عديد ًة ومتنوع ًة توحي بنقل مرسح نشأة اإلسالم بالكامل إىل مكانٍ آخر.
هذه الجوانب التي أوردناها هي مج ّرد أمثل ٍة وإشار ٍ
ات مخترصة ،فاملريب واملتناقض يف املصادر وال ّنصوص اإلسالمية
ولعل معظمه اليزال بحاج ٍة إىل املزيد من الدّ راسة من املتخصصني ،أما ما سنتناوله هنا فهو الجانب الوارد يف
كثريّ ،
الفقرة األخرية واملتعلق مبكّة.
( )6كتاب "اإلرشاد يف القراءات العرشة" ,أليب بكر الواسطي..
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املدينة الشّ بح

«من املمكن القول أننا ال نعرف عن تاريخ مكّة يف فرتة ما قبل اإلسالم إال من خالل ما ربطته ال ّرواية بها من العقيدة
اإلسالمية»  -من كتاب :مقدمة يف ال ّتاريخ اآلخر ،سليامن بشري.

أي مدى ميكننا قبول
مع معرفتنا بأن مد ّوين أقدم سري ٍة للنبي كانوا يكتبون بعد نحو قرنني من زمن وفاته ،ترى إىل ّ
السابع كانت باألساس مكانًا عىل قد ٍر كبريٍ من األهمية ّ
والثاء :أم القرى؟
فرضيتهم القائلة بأنّ مكّة القرن ّ
من املقبول عقالً القول بأنها كانت مرك ًزا للحج ،للوثنيني املحليني ،ولكن القول بأنها كانت ديب زمانها مرك ًزا تجاريًا عامل ًيا
حتم ليس كذلك.
مزده ًرا يف قلب ّ
الصحراء ،هو ً
أي حاف ٍز قد يدفع باحثًا عن األرباح يك يضع نفسه يف قري ٍة قاحل ٍة عىل بعد مئات األميال من أقرب بوتق ٍة استهالكية؟
ّ
حتى قوافل الجامل القليلة التي استمرت آنذاك يف ال ّتنقل شامالً منطلقة من ِح ْم َي ،متجه ًة نحو سوقٍ روما ٍّين كان قد
طريق ال مي ّر مبكّة بحال.
زمن طويلٍ  ،كانت تذهب يف
فقد شهيته نحو البخور منذ ٍ
ٍ
بالصمت
ويف كتابات املد ّونني املعارصين ملحمد ،سوا ًء أكانوا سياسيني أو جغرافيني أو مؤرخني ،يواجهنا ِذكر مكّة ّ
الصادم ،حتى يف القرآن نجد ذكرها مر ًة واحد ًة فقط:
ّ
َف أَ ْي ِد َي ُه ْم َع ْنك ُْم َوأَ ْي ِد َيك ُْم َع ْن ُه ْم ِب َبطْ ِن َمكَّة» (الفتح.)24:
« َو ُه َو الَّ ِذي ك َّ
وهي إشار ٌة قد تكون لقري ٍة كام قد تكون ملدينة .وباستثناء ذلك ففي الكم الهائل من األدب القديم ال يوجد ِذك ٌر
واحدٌ ملكّة.
نص أجنبي ،ونجد أنّ
فقط يف عام  ،741بعد أكرث من مئة سنة من موت ال ّنبي ،يظهر اسم مكّة أخ ًريا عىل صفحات ٍّ
املؤلف يضع موقعها يف العراق (بني مدينتي أور وح ّران).
56

هل نشأ اإلسال ُم حقًا يف مكّة؟ )1( .....تاريخ مكّة الغامض

Moussa Eightyzz

السابع ،فإنها مل تكن مدين ًة تجاري ًة مزدهر ًة بحال»  -من كتاب:
«من الواضح إ ًذا أنه مهام كانت مكّة يف بدايات القرن ّ
السيف ،للمؤرخ توم هوالند ،ص .303
تحت ظل ّ
«يبدو جل ًيا أنه لو كان املك ّيني وسطاء يف تجار ٍة طويلة املسافة ،من ال ّنوع الذي وصف يف األدب اإلسالمي ،لكان هناك
ِذك ٌر لذلك يف كتابات زبائنهم ،الذين كتبوا باستفاض ٍة عن العرب الجنوبيني الذين كانوا ميدّ ونهم بالعطريات ،بال ّرغم من
نبي اإلسالم) ومركزهم
ٍ
أي ذك ٍر عىل اإلطالق
االهتامم الكبري الذي أُويل إىل العرب ،فإنه ليس هناك ّ
لقريش (قبيلة محمد ّ
السيانية أو اآلرامية أو القبطية ،أو أيّة ٍ
لغات أخرى كانت
ال ّتجاري مكّة ،سوا ٌء يف الكتابات اليونانية أو الالتينية أو ّ
تستخدم خارج شبه الجزيرة العربية»– من كتاب :ال ّتجارة املكية وصعود اإلسالم Meccan Trade and the Rise of
 ،Islamلباحثة ال ّتاريخ اإلسالمي باتريشيا كرون.
تاريخ ًيا ،فالقرآن ال يخربنا الكثري :ال نجد فيه ذك ًرا واض ًحا ملكان والدة محمد ،أو حياته ،أو هجرته ،أو نسبه ،وهناك
ذك ٌر واحدٌ غري واض ٍح لكلمة مكّة وذك ٌر آخر لبكّة مقرون ًة بـأول ٍ
بيت وضع للناس ،والرتاث يقرن بني مكّة وبكة ،فيقول
بتنويعات مختلفة ،وهناك كذلك إشار ٌة واحد ٌة مبهم ٌة لقريش وعالقتها ٍ
ٍ
مقدس ما ،ويف مواضع
ٍ
ببيت
أنّ هذه هي تلك
أخرى يتحدث عن الحرم وطقوس الحج( .سنتط ّرق أكرث إىل بكة وإىل املزيد من اإلشارات القرآنية فيام بعد).

ماذا عن نصوص ال ّتاريخ؟

أي ذك ٍر واضحٍ أيضً ا يف ال ّتاريخ ،سوا ٌء يف ال ّزمن
مع تف ّحص املد ّونات القدمية غري اإلسالمية ،نفاجأ بأنّ مكّة ليس لها ّ
السابق عىل اإلسالم مبارشة.
القديم املقارب البراهيم واألنبياء ،أو يف ال ّزمن ّ
يف كتاب للباحث د .رأفت عامري بعنوان :اإلسالم :يف ضوء ال ّتاريخ  ،Islam: In Light of Historyيرصد
يف بعض فصوله الحضارات املختلفة يف املنطقة منذ القدم ،ويتتبع الرتاث األشوري ،والبابيل ،والفاريس،
واليوناين ،والعريب محاوالً البحث عن أي ّذك ٍر ملكّة يف نصوص تلك الحضارات ،دون أن يجد لها أث ًرا باملرة.
ٍ
منقوشات ومنازل ومعابد ونُصب
يالحظ الكاتب مبدئ ًيا الغنى الكبري لآلثار واملوجودات املتبقية يف الجزيرة العربية،
والصحراوي الذي
وسجالت تجارية وألواح وأطالل مدن وأواين فخارية وخزفية ،مام يعود الفضل فيه إىل املناخ الجاف ّ
يساهم يف الحفاظ عىل اآلثار ومينعها من االنهيار وال ّتحلل ،بحيث أن علامء اآلثار اليوم نجحوا يف رسم صور ٍة شبه
كامل ٍة لتاريخ تلك املنطقة أحداثها وملوكها وحروبها وأمناط حياتها وأسامء آلهتها ،وهذا ير ّد عىل كل من يحاول تربير
غياب مدين ٍة بالحجم والثّقل املفرتضني ملكّة بالقول أنّ غياب الدّليل ال يعني دليل الغياب ،بل لو كانت مكّة موجود ًة
أي أث ٍر أو ِذك ٍر ما.
لتو ّقعنا ً
حتم أن يكون لها ّ
يبدأ الكاتب برسد املد ّونات ال ّتاريخية ملنطقة شامل غرب الجزيرة العربية منذ القرن ال ّتاسع قبل امليالد ،منها مدنٌ
كقيدار وديدان وتيامء ،وقبائل وحضار ٍ
ات كثمود ولحيان واألنباط ،واملوثقة جيدً ا ،سوا ٌء من خالل ما ُوجد يف تلك
املناطق ذاتها من آثار ،أو من خالل حديث الحضارات املجاورة (كاآلشورية والبابلية) عنها ،مع ال ّتأكيد عىل الغياب
ألي ذك ٍر ملكّة.
الكامل ّ
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بعدها ينتقل إىل الحضارات الواقعة جنوب الجزيرة العربية ،والتي متلك تراثًا آثاريًا أغنى حتى من سابقتها ،يعود
َ
وحضارت َس َبأ
إىل القرن ال ّرابع عرش قبل امليالد ،ويتحدث عن مملكة َه َرم اليمنية ،وعن ملوك َم ِعن ،ومملكة َقطبان،
ٍ
لحديث عن مدين ٍة تس ّمى مكّة.
مزدحم باآلثار ،ولكن أيضً ا ال أثر
سجل
و ِح ْم َي ،وكلها لديها ٌ
ٌ
ثم يأيت دور رشق شبه الجزيرة ،حيث نجد مملكة ِك ْندَ ة ،والتي لها مثل سابقاتها تاريخٌ معروف ،كام ير ّد الحديث
السبأية ،ويف أقىص رشق الجزيرة نجد تاريخًا معرو ًفا لحضار ٍ
ات عريق ٍة مثل دملون التي تقع يف دولة
السجالت ّ
عنها يف ّ
السومرية واألكادية منذ األلفية ال ّرابعة قبل امليالد ،و َم َجان
البحرين الحالية ،والتي نعلم عنها الكثري وتذكرها املد ّونات ّ
وهي ُعامن الحالية التي متلك تاريخًا موثقًا أيضً ا ،ميتدّ حتى األلفية الثّالثّة قبل امليالد.
بعدها ينتقل إىل غياب ذكر مكّة من سجالت الحضارات العربية التي استعمرت املنطقة ،فيبدأ من توسع حضارة
املعنيني شامالً واحتالل اللحيانيني للمنطقة ،وعدم ذكرهم ملكّة ،ثم يتحدث عن بسط األنباط سيطرتهم عىل طريق
ال ّتجارة من شامل الجزيرة إىل جنوبها لقرونٍ قبل وبعد امليالد ،متضم ٌن صحراء غرب وسط الجزيرة العربية ،والتي
تحتوي مكّة ،وعدم ذكرهم لها أيضً ا رغم تسجيلهم ملدنٍ وق ًرى صغري ٍة ال أهمية لها.
أي وجو ٍد ملكّة يف القرن الثّاين والث ّ
ّالث
كذلك أهل ِك ْندَ ة سيطروا عىل غرب الجزيرة العربية ،ودراسة منقوشاتهم ال تُرينا ّ
بعد امليالد.
ونرى ذات املسألة عند ال ِح ْم َييني الذين استعمروا
املنطقة التي توجد بها مكّة اليوم ورغم كرثة
منقوشاتهم فال يوجد للمدينة مثّة ذكر.
يخص الحضارات الكربى
وال يختلف األمر فيام
ّ
غري العربية التي قامت بغزو املنطقة ،كاآلشوريني
ات
والبابليني والفرس وال ّرومان ،وهي كلها حضار ٌ
قامت باحتالل شامل وغرب وسط الجزيرة العربية،
فيتناولها الكاتب ببعض ال ّتفصيل ليخلُص إىل أنه مل
أي وجو ٍد ملكّة يف جميع
تقم إحداها بالحديث عن ّ
السجالت وال ّنقوشات واملخطوطات التي تركتها.
ّ
ويف فصلٍ آخر من الكتاب يتناول املؤلف بال ّتفصيل
الكتابات القدمية للمؤرخني والجفرافيني الكالسيكيني،
األخص اليونانيني وال ّرومان ،منذ القرن الخامس
وعىل
ّ
قبل امليالد وصوالً إىل الث ّ
ّالث بعد امليالد ،حيث جمعوا
ٍ
معلومات ُمكثّف ًة و ُموثّق ًة عن شبه الجزيرة العربية،
ومنهم من زارها بل ورسم لها الخرائط ،ذاك ًرا مدنها
اهتامم ودقة ،ومع
وقراها ومعابدها وجبالها بكل
ٍ
أي ذك ٍر
ذلك فتلك الكتابات -مر ًة أخرى -تخلو من ّ
ملكّة.
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يبدأ من هريودوت ،الذي تج ّول يف كث ٍري من أنحاء العامل القديم ،وزار الجزيرة العربية يف منتصف القرن
الخامس قبل امليالد ،وكتب عن جغرافيتها ومدنها ،لكنه مل يذكر مكّة ،ثم ينتقل إىل القرن ال ّرابع قبل امليالد،
ٍ
معلومات عنها متهيدً ا لغزوها ،ومع ذكر
افيي إىل الجزيرة العربية ،ليجمعوا له
حيث أرسل االسكندر الكبري جغر ّ
هؤالء لتفاصيل مهم ٍة بشأن ساحل البحر األحمر واملناطق املحيطة به ،إال أنهم أيضً ا مل يذكروا شي ًئا عن مكّة.
افيي ومؤرخني ،يونانيني ورومان ،كثيوفراستوس الذي كتب يف القرن ال ّرابع
بعدها يسري املؤلف مع كُ ّتاب آخرين ،جغر ّ
السبأيني الربية والبحرية وإراتوسثينيس ،الذي قاس طول ساحل البحر األحمر ،وأجرى مس ًحا شامال ًعن
ق.م عن تجارة ّ
الطّرق البحرية والربية التي تربط جنوب الجزيرة بخليج العقبة شامالً ،ووصف كل الشّ عوب واملراكز يف املنطقة يف
أواخر القرن الث ّ
أهم مؤرخٍ وجغرايفٍّ يف زمانه ،والذي كان قري ًبا من القرص البطلمي
السكندريّ ،
ّالث ق.م ،وأغاثاركايدس ّ
أرشيف كاملٍ من البعثات االستكشافية يف القرن الث ّ
ٍ
ّالث والثّاين ق.م ،باإلضافة
الحاكم ،مام مكّنه من وضع يديه عىل
إىل ال ّتعامل شخص ًيا مع "شهود عيان" ،من سفراء وتجار ومكتشفني زاروا بأنفسهم املنطقة املحيطة بالبحر األحمر،
وقام بوصف تفصييل ودقيق للقبائل واملعابد وطرق ال ّتجارة والظّواهر الطّبيعية يف تلك املنطقة ،وأرتيميدوروس،
املؤرخ والجغرايف اليوناين ،الذي كتب أحد عرش مجلدً ا يف الجغرافيا يف القرن الثّاين ق.م ،جام ًعا معلومات سابقيه
ومضيفًا عليها ،وواصفًا أيضً ا ساحل البحر األحمر وما حوله ثم هناك املؤرخ والجغرايف ال ّروماين سرتابو ،والذي رافق
الحملة العسكرية ال ّرومانية عىل جزيرة العرب ،بال ّتعاون مع األنباط ،يف القرن األول قبل امليالد وقام كشاهد عيانٍ
كل قري ٍة ومدين ٍة يف املنطقة التي تحركت فيها الحملة عىل ساحل البحر األحمر من شامله حتى جنوبه ،بعدها
بتسجيل ِّ
يأيت مسح بليني ،الفيلسوف والعسكري واملؤرخ ال ّروماين ،والذي كتب موسوعته الضّ خمة" :ال ّتاريخ الطّبيعي" يف القرن
األول بعد امليالد ،متحدثًا يف بعض أجزائها عن جزيرة العرب ،من شاملها إىل رشقها إىل جنوبها إىل غربها ،ذاك ًرا أكرث من
لشعب وقبيل ٍة عربية ،ويف جميع تلك الكتابات ال ذكر ملكّة وال جرهم وال قريش.
إسم
ٍ
تسعني ً
والسيانية ،واآلرامية ،والقبطية :ال حرف عن مكّة.
وتستمر ال ّظاهرة يف املصادر القدمية األثيوبية،
ّ
بأي مدين ٍة أخرى مثل القدس ،واملذكورة بوفر ٍة يف املصادر ال ّتاريخية القدمية كرسائل ّتل
وحني نقارن هذا الحال ّ
العامرنة املرصية وغريها ،أو حتى كمدينة يرثب التي نجد اسمها عدة مر ٍ
ات يف املد ّونات ال ّرافدية واليونانية واليمنية
السادس قبل امليالد ،هنا يتضح لنا حجم املعضلة ،بل اللغز.
منذ القرن ّ
ٍ
السكندري يف كتاباته يف
أخ ًريا نشري إىل ما قد ُيرى كذك ٍر استثنا ٍّيئ ملكّة يف
كتابات كالسيكية ،وهو حديث الجغرايف بطليموس ّ
القرن الثّاين بعد امليالد ،عن مدين ٍة تسمى موكا وأخرى تس ّمى ماكورابا ،حيث يرى البعض أنّ هذه أو رمبا تلك قد تكون هي
مكّة التي نعرفها ،غري أنّ تت ّبع إحداثيات املكانني من كتابات بطليموس ،يُرينا أنّ موكا تقع شامل الجزيرة العربية قرب البرتاء
يفاألردن،بينامماكوراباتقعيفرشقجنوبالجزيرةالعربيةناحية ُعامن،ويحتملأننقرنهامبيناءموكورباالذيذكرهبلينيأيضً ا.
السياسية،
ال ّنتيجة إ ًذا أنه ليس هناك ما يثبت وجود مكّة قدميًا ،فضالً ّ
عم ُيثبت أهميتها ال ّتجارية أو الدّ ينية أو ّ
الشء ينطبق عىل ما قبل اإلسالم مبارش ًة ،حيث يستبعد الكثريون وجود ذلك ال ّنشاط ال ّتجاري الربي
ونفس ّ
بني الشّ امل والجنوب العريب ،يف ذلك الوقت كام رأينا يف إشارات باتريشيا كرون وتوم هوالند وغريهام.
السعودية Ancient Towns
ختا ًما ،لو ألقينا نظر ًة عىل صفحة ويكيبيديا عىل اإلنرتنت تحت عنوان :املدن األثرية يف ّ
السجل األثري املعترب :قرية الفاو ،وادي األخدود ،مدائن صالح،
 ،in Saudi Arabiaفسنجد الحدث عن املناطق ذات ّ
دومة الجندل ،وغريها ،بينام ال نجد إسم مكّة ،ذلك ألنها ال متلك سجالً أثريًا يُذكر.
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هذا عن املدينة ،فامذا عن كعبتها املقدسة؟

كعبة أم كعبات؟

ٍ
كعبات عديد ًّة أخرى تحج إليها يف مواسم معينة وغري معينة ،تعرت (تذبح) عندها ،وتقدّ م لها ال ّنذور
«كان للعرب
والهدايا ،وتطوف بها ،ثم ترحل عنها بعد أن تكون قد قامت بجميع املناسك الدّ ينية املطلوبة ،وقد اُشتهر من بيوت
اآللهة أو الكعبات ما وجدنا ذكره عند الهمداين :بيت الالت ،وكعبة نجران ،وكعبة شداد األيادي ،وكعبة غطفان ،وما
ذكره ال ّزبيدي :بيت ذي الخلصة املعروف بالكعبة اليامنية ،وما جاء عند ابن الكلبي :بيت ثقيف ،إضاف ًة إىل ما أحصاه
الشي وكعبة ذي غابة امللقب بالقدس ،ومح ّج ٍ
ات أخرى آللهة مثل :الالت ،وديان ،وصالح ،ورضا،
جواد عيل :كعبة ذي ّ
ورحيم ،وكعبة مكّة ،وبيت العزي قرب عرفات ،وبيت مناة ،هذا مع ما جاء يف قول األستاذ العقاد عن البيوت التي
مواسم معلوم ٍة تشرتك فيها القبائل ،وكان منها يف الجزيرة
تُعرف ببيوت الله أو البيوت الحرام ،ويقصدها الحجيج يف
ٍ
العربية عدة ٍ
بيوت مشهورة ،وهي :بيت األقيرص ،وبيت ذي الخلصة ،وبيت رضاء ،وبيت نجران ،وبيت مكّة ،وكان
بيت األقيرص يف مشارف مقصد القبائل؛ من قضاعة ولخم وجذام وعاملة ،يح ّجون إليه ويحلقون رؤوسهم عنده- ».
من كتاب :يف طريق امليثولوجيا عند العرب ،للباحث محمود سليم حوت.

السلطان العثامين مراد ال ّرابع ،بعد أن كانت قد
تاريخ ًيا ،متّت إعادة بناء كعبة مكّة الحالية عام  ،1630عىل يد ّ
تصدّ عت،أما البناء األقدم فتحيك لنا املصادر اإلسالمية أنه قد تهدّ م وأعيد بناؤه مرتني متتاليتني يف العرص األموي:
مرة يف عام  683م يف أثناء حصار مكّة األول ،من ِق َبل جيش يزيد بن معاوية ،لحاكم الحجاز آنذاك عبد الله بن
ألسباب غامض ٍة اخ ُتلف يف إلقاء ال ّذنب فيها عىل جيش يزيد أو
حريق يف الكعبة
شب
ال ّزبري
ٌ
ٍ
ّ
املتحصن بالحرم حيث ّ
عىل ال ّزبري نفسه ،وبعد فشل الحصار وانسحاب الجيش األموي بسبب وفاة الخليفة يزيد يف دمشق ،وهدّ ال ّزبري ما
مغيا فيها بعض األمور حسب ما تخربنا ال ّروايات.
تبقّى من الكعبة ،وأعاد بناءها مر ًة أخرى عىل قواعد إبراهيمً ّ ،
وبعد ّ
تول عبد امللك بن مروان للخالفة ،أراد ال ّتخلص من ابن ال ّزبري ،فقام بتوجيه حمل ٍة عسكري ٍة أخرى إىل مكّة بقيادة
الح ّجاج بن يوسف الثّقفي ،والذي وصل هناك وحارصها ثاني ًة عام  692مكر ًرا سيناريو القذف باملنجنيق حتى هدمها
مر ًة أخرى ،وبعد انتصار األمويني ومقتل ابن ال ّزبري ،يُقال أنّ الحجاج قد أعاد بناء الكعبة مر ًة أخرى عىل أسس قريش،
معيدً ا الوضع إىل ما كان قبل تغيريات ابن ال ّزبري.
60

هل نشأ اإلسال ُم حقًا يف مكّة؟ )1( .....تاريخ مكّة الغامض

Moussa Eightyzz

أما قبل اإلسالم ،فتحدثنا املصادر اإلسالمية عن بناء قريش للكعبة زمن الجاهلية ،يف شباب محمد و ُقبيل دعوته ،حيث
السد القصيص الغامض ،الذي ينسب
حريق
كانت تهدّ مت بسبب
ٍ
عفوي ّ
شب بها ،ثم قبل هذا ال ّزمن ال نجد سوى ّ
ٍّ
بناء الكعبة إىل ابراهيم وآدم واملالئكة ...إلخ.
A.A.M

بشأن تاريخ الجاهلية فلدينا مصاد ٌر قدمي ٌة عديد ٌة غري عربية ،تتحدّ ث عن وجود ٍ
بيوت مقدَّ س ٍة دين ًيا لدى عرب شبه
الجزيرة قبل اإلسالم ،وأحيانًا يكون الحديث عن ٍ
بيت واح ٍد مميز ،لك ّن مكانه ال يُذكر بدقة ،عىل الجانب اآلخر تذكر
مجموعات من
ٌ
تحج إليها
لنا مصادر الرتاث اإلسالمي أسامء بض ٍع وعرشين كعب ًة عىل األقل ،منترش ًة بني األردن واليمنّ ،
العرب وهو ما تؤكّده لنا اآلثار ،حيث أنّ بعضً ا من تلك األبنية املقدسة مازال قامئًا بالفعل إىل يومنا هذا.
ُلح عىل أنّ بيت مكّة كان يحظى
لكن املالحظ أيضً ا أنّ معظم تلك املصادر اإلسالمية املكتوبة يف العرص العبايس ،ت ّ
بأهمي ٍة وقداس ٍة مميز ٍة عن سائر البيوت العربية ،وهو ما ال أثر له يف ال ّتاريخ كام قلنا.
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حملة أبرهة التي مل تحدث
اب الْ ِفيلِ  -أَل َْم َي ْج َع ْل كَ ْي َد ُه ْم ِف تَضْ لِيلٍ َ -وأَ ْر َس َل َعلَ ْيه ِْم
ف َف َع َل َر ُّب َك ِبأَ ْص َح ِ
«أَل َْم تَ َر كَ ْي َ
طَ ْ ًيا أَ َباب َِيل  -تَ ْر ِميه ِْم ِب ِح َجا َر ٍة ِم ْن ِس ِّجيلٍ َ -ف َج َعلَ ُه ْم كَ َع ْص ٍ
ف َمأْك ٍ
ُول»-
(الفيل).
أبابيل :جامعات متتابعةِ ،س ِّجيل :الطّني املتحجرَ ،ع ٍ
صف :ورق ال ّزرع.
برتس وال
سهم وال يتقدّ م عليها ٍ
« 32-لذلك هكذا قال ال ّرب عن ملك آشور :ال يدخل هذه املدينة وال يرمي هناك ً
يقيم عليها مرتسة.
 33يف الطّريق الذي جاء فيه يرجع ،وإىل هذه املدينة ال يدخل ،يقول ال ّرب. 34وأحامي عن هذه املدينة ألخلصها من أجل نفيس ومن أجل داود عبدي. 35وكان يف تلك الليلة أنَّ مالك ال ّرب خرج ورضب من جيش آشور مئة ألف وخمسة ومثانني ألفًا ،وملا بكّروا صبا ًحاإذا هم جمي ًعا ٌ
جثث ميتة( ».سفر امللوك الثّاين  ،)32-35 :19متحدثًا عن حصار اآلشوريني للقدس وكيف أنقذ ال ّرب
املدينة املقدسة.
وسمها
يُنقل عن ابن إسحاق أن أبرهة األرشم حاكم اليمن ال ّتابع للنجايش ملك الحبشة (أثيوبيا) بنى كنيس ًة يف صنعاء ّ
رجل من العرب فقعد فيها (أي قىض
منافسا بذلك كعبة مكّة ،فجاء ٌ
ال ُقلَّيس ،وأراد أن يجتذب الحجيج العرب إليها
ً
رضا األفيال مع كبريهم الذي اسمه محمود،
حاجته) ،مام أثار غضب أبرهة وق ّرر أن يهدم الكعبة فخرج بجيشه ُمح ً
فأرسل الله عىل أبرهة طريًا ترميه بحجار ٍة من مناقريها ،حتى هلك هو وجيشه وأفياله ،ويُفرتض أنّ الواقعة حدثت يف
عام ميالد محمد عىل أشهر األقوال وهو ما ُس ّمي بعام الفيل.
أي تفاصيل تربط
بغض ال َّنظر عن املالمح األسطورية الواضحة للقصةّ ،
ِّ
السورة القرآنية تخلو من ّ
وبغض ال ّنظر عن أنّ ّ
بأي شكل ،مام يفتح املجال واس ًعا
هؤالء القوم الغامضني املس ّمون "أصحاب الفيل" بالكعبة أو مبكّة أو بالحبشة ّ
لتخمني ما املقصود منها بال ّتحديد ّإل أننا نس ّجل عدة ٍ
نقاط عامة:
ظل
رص أو الحق يدعم ما ا ّدعاه ابن إسحاق ،والذي ّ
أي مرجعٍ معا ٍ
 1الحادثة -كام يُتوقع -غري مذكور ٍة باملرة يف ّالجميع ينقلون عنه حتى صارت القصة من املسلّامت ،مع مالحظة أنّ غياب مصادر أخرى يعني أننا نتحدث عن حمل ٍة
تاريخي يتحدث عن األمر!
أي مصد ٍر
تم إهالكها يف ّ
عسكري ٍة كامل ٍة ّ
الصحراء ،دون أن نجد ّ
ٍّ
أي تاريخٍ غري عريب ،وتاريخ الحبشة ليس استثنا ًء :امللك املسيحي أبرهة الذي حكم
 2قلنا أنّ مكّة ذاتها غري مذكور ٍة يف ّالسادس ،مل يُذكر عنه أنه ذهب إىل موضع مكّة ،وال يوجد حتى ما
بالفعل أجزا ًء من اليمن والحجاز منتصف القرن ّ
علم مبدين ٍة بذلك اإلسم.
يثبت أنه كان عىل ٍ
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ونشري هنا إىل أحد الكتابات املنسوبة ألبرهة ،اكتشفها آثاريون فرنسيون عام  ،1951وتتحدث عن الحمالت العسكرية
التي قام بها ال ّرجلفي جنوب الحجاز.

ٍ
معروف ألبرهة ،حيث يعود إىل العام  552للميالد،
نص
ال ّنقش
ٌ
معروف باسم "نقش برئ املريغان" تحت ال ّرمز  RY 506وهو آخر ٍّ

رتجم هو كال ّتايل:
ونصه ُم ً
والسواحل،
«بق ّوة ال ّرحمن ومسيحه امللك أبرهة زيبامن ملك سبأ وذي ريدان وحرضموت ومينات وقبائلهم (يف) الجبال ّ
سطر هذا ال ّنقش عندما غزا [قبيلة] معد [يف[ غزوة ال ّربيع يف شهر ذو الثّابة (أبريل) عندما ثاروا كل [قبائل] بنى عامر،
وعي امللك [القائد] أبا جرب مع [قبيلة] عيل [عال؟ عيل؟] [والقائد] برش بن حصن مع [قبيلة] سعد [وقبيلة] مراد،
ّ
وحرضوا أمام الجيش ـ ضد بنى عامر ]وقد و ّجهت] كندة وعيل يف وادي ذو مرخ ،ومراد وسعد يف واد عىل طريق تربن
وذبحوا وأرسوا وغنموا بوفرة وحارب امللك يف حلنب واقرتب كظل معد (وأخذ) أرسى وبعد ذلك ف ّوضوا [قبيلة معد]
حاكم عىل] معد ورجع (أبرهة) من حلنب بقوة
عمرو بن املنذر [يف ّ
الصلح] فضمنهم ابنه (عروة) (عن أبرهة) [فع ّينه ً
الرحمن يف شهر ذو عالن يف السنة الثّانية والستني وستامئة [ 552ميالدي]»)7( .
ّ
ّ
ّ
يتبي لنا أوالً أنّ أبرهة مل يذهب إىل آخر الطّريق وإمنا تو ّقف يف مرحل ٍة ما ،وقام بتوجيه الحمالت ،وثان ًيا
ومن ال ّنقوش ّ
أنه مل يصل إىل موضع مكّة بل قد يكون أقرب مكانٍ وصلوا إليه هو وادي تربن الذي يقع بعيدً ا عن مكّة نحو 190
يتبي لنا أنّ أبرهة قد عاد
كيلومرت ،مع مالحظة أنه مل يصل حتى إىل تربن وإمنا إىل مكان عىل طريق تربن ،وثالثّا ّ
أي ذك ٍر ألفيال أو طيور تلقي بحجار ٍة من مناقريها.
رصا من حمالته ،ومل يهلك ،وبالطّبع ال يوجد ّ
منت ً
( )7الرتجمة منJournal Asiatique/A.L.Premare/V.288/T2/2000/p261-367 - http://www.alawan.org/article7781.html :
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 3-أبرهة (عىل األرجح يف رأي كثريٍ من املؤرخني) مات عام  553أو نحو ذلك ،أي قبل عام الفيل املزعوم بكثري)9( )8( .

ٍ
كميات هائل ٍة من املاء
بالصعوبات املنطقية التي تجعلها مستحيلة الحدوث :فاألفيال أوالً تحتاج إىل
 4القصة مليئ ٌة ٍّ
يل باملرة يف تلك
الصحراء
السري يف ّ
والطّعام ،كام أنها بطيئة الحركة وال تتح ّمل ّ
ملسافات كبرية ،مام يجعلها اختيا ًرا غري عم ٍّ
البيئة وتلك الظّروف ،وال ُيتوقع أن قائدً ا عسكر ًيا سيكلّف نفسه باسترياد تلك الكائنات الثّقيلة واملرهقة من أفريقيا،
يك يغزو بها وسط الجزيرة العربية وفوق هذا فالفيل األفريقي يختلف عن اآلسيوي يف أنّ حجمه أضخم وطبيعته
علم بأنّ الشّ عب الوحيد الذي كان يستخدم
أرشس وأعىص عىل ّ
التويض ،ولذلك ال يُستخدم يف الحروب أصالً (ً ،)10
الفيل يف الحروب يف ذلك ال ّزمن هم الفرس.
ٍ
روايات أخرى مختلف ٍة للواقعة ،غري رواية ابن
السرية ال ّنبو ّية ،وجود
 5يالحظ محمد ال ّنجار يف مقال ّته :قراءة يف بعض ّبطل القصة ليس أبرهة وإمنا
إسحاق ،فيذكر مثالً رواية مقاتل بن سليامن صاحب أقدم تفسريٍ للقرآن ،الذي يذكر أن َّ
كتاب
ابنه! كام يحيك أنّ الجيش انسحب يف هذا العام؛ وعاد يف حمل ٍة أخرى بعد سنتني ،ويشري ال ّنجار أيضً ا إىل أقدم ٍ
يف الحديث ،وهو :مص ّنف بن عبد ال ّرزاق ،الذي ينقل عن ال ّزهري أنّ القصة مل تحدث عام والدة محمد؛ وإمنا قبل ذلك
روايات أخرى يف املصادر اإلسالمية .ويرى الكاتب أن هذا الخلط ُّ
القصة مل تأخذ
ٌ
بعقود وهو ما تدعمه
يدل عىل أنّ ّ
صورتها ال ّنهائ ّية التي نعرفها اليوم.
إ ّذا ،فالخالصة كام يبدو لنا أنّ القصة مختلقة ،حيث تحوي جميع مالمح األساطري القدمية التي ِصيغت بشكلٍ
هوليوودي مشوقٍ تم بلورتها يف العرص العبايس أو قبل ذلك بقليل ،والهدف األسايس الواضح منها هو إعالء شأن مكّة
عىل سائر املدن العربية ورفع مكانة كعبتها عىل سائر الكعبات العربية ،وال ّتأكيد عىل كونها عالم ًة مقدسة ،يتدخل
الله شخص ًيا للدفاع عنها حتى وهي مليئ ٌة باألصنام!

عريق ملكّة
الهدف من اخرتاع تاريخٍ ٍ

لو تذكرنا مثال أساطري تأسيس روما التي سادت يف زمانها ،مع محاوالت خلق أمجا ٍد ماضي ٍة لها عن طريق القصص
زمن كانت العظمة فيه تقاس بالعراقة والقدم؛ وهو ما حدث أيضً ا مع القسطنطينية والقدس وغريهم من
ال ّروايات يف ٍ
قديم مجي ٍد ملكّة من ِق َبل
تم اختالق تاريخٍ ٍ
املدن ،فسيمكننا االستنتاج إ ًذا من خالل ما استعرضناه أنه يف مرحل ٍة ما؛ ّ
السرية وال ّتاريخ اإلسالمي ،مع إحاطتها بالقصص وال ّروايات ذات الطّابع األسطوري بهدف منحها املزيد
ال ّرواة ومد ّوين ّ
تم سابقًا مع مدنٍ أخرى.
من القداسة والهيبة الشّ عبية؛ عىل غرار ما ّ
()Stuart Munro-Hay, "Abraha" in Siegbert von Uhlig, ed., Encyclopaedia Aethiopica: A-C (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2003 )8
(S. C. Munro-Hay, Aksum: An African Civilization of Late Antiquity (Edinburgh: University Press, 1991), p.87)9
( )10هناك استثناءات الستخدام أفيال حربية يف أفريقيا ،مثل ما حدث يف إحدى املعارك يف مرص القرن الثّالثّ قبل امليالد ،ومثل األفيال التي استخدمها القرطاجيون ملحاربة
ال ّرومان يف نفس ال ّزمن تقريبا ،لكن تلك األفيال تصنف من ساللة معينة صغرية الحجم ،يسمى "الفيل األفريقي الشّ اميل"  ،Loxodonta africana pharaoensisوقد انقرضت
الساللة بحلول القرن الثّاين بعد امليالد
تلك ّ
http://www.itsnature.org/rip/north-african-elephant/
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هكذا علينا ّأل نكتفي مبالحظة أنّ تاريخ مكّة يف الحقيقة هو أكرث حداث ًة وأكرث تواض ًعا مام ُيراد لنا تصديقه ،لكن األهم
أيضً ا هو مالحظة أنّ وجود تلك األساطري نفسها وكرثتها يعترب دليالً عىل أنّ الحاجة إىل تعظيم مكّة وكعبتها ظلّت
حتم.
موجود ًة يف العرص العبايس ،أي يف ع ّز قوة اإلسالم واستقراره! مام يثري ال ّتساؤالت ً
متوقع ومفهوم ،هو أنّ ارتباط مكّة مبهد ال ّرسالة اإلسالمية وحياة ال ّنبي كان هو الدّ افع لدى
لهذا احتامالن :األول
ٌ
ال ّرواة الالحقني لتمجيدها ومنحها تاريخًا عريقًا.
أما االحتامل الثّاين -واألكرث راديكالية -هو أنّ ربط مكّة باإلسالم ونب ّيه ،هو ذاته ليس ّإل كذب ًة أخرى ِصيغت كجز ٍء من
خطة ال ّرواة لتمجيد املدينة!
كام سرنى ،فهناك من األدلة ما قد يدفع لرتجيح االحتامل الثّاين عىل غرابته :هناك فعالً شواهدٌ عديد ٌة آثاري ٌة وتاريخي ٌة
الصاع بني البيوت
ومنطقية؛ بل وقرآنية توحي من ناحية بأنّ اإلسالم مل يبدأ يف مكّة ،وتوحي من ناحي ٍة أخرى باستمرار ّ
العربية املقدسة ،وال ّتخبط يف االتفاق عىل القبلة وال ّتحوالت فيها؛ وصوالً إىل منتصف العرص األموي عىل األقل وتوحي
من ناحي ٍة ثال ّث ٍة بأنّ مكّة مل تأخذ مكانتها املألوفة لنا ّإل يف ٍ
السلسلة من ال ّتحوالت ثم بعد
وقت متأخر ،وكحلق ٍة يف تلك ّ
تم نسج ال ّروايات بحيث تدعم ذلك ال ّتحول ومتنح مكّة بُعدً ا تاريخ ًيا مفتعالً.
ذلك ّ
بال ّتايل الشّ ك يف تاريخ مكّة ال ينبغي أن يقترص عىل أحداث ما قبل اإلسالم ،كبناء آدم أو املالئكة أو ابراهيم أو اسامعيل
وتجاري جاهيل ،بل ينبغي أن ميتدّ الشّ ك ليشمل تاريخها اإلسالمي املبكّر أيضً ا،
ديني
ٍّ
للكعبة ،أو مكانة املدينة كمرك ٍز ٍّ
وطبيعة عالقتها مع محمد واملؤمنني األوائل كام سرنى.

لغز بكة
ات َّمقَا ُم
ات َب ِّيـ َن ٌ
اس �لَلَّ ِذي ِب َبكَّ َة ُم َبا َركًا َو ُه ًدى �لِّلْ َعالَ ِم َني ِ -في ِه آ َي ٌ
«إِنَّ أَ َّو َل َب ْي ٍت ُو ِض َع لِل َّن ِ
اس ِح ُّج الْ َب ْي ِت َم ِن ْاس َتطَا َع إِلَ ْي ِه َسبِيالً َو َمن
يم َو َمن َد َخل َُه كَانَ آ ِم ًنا َولِلّ ِه َع َل ال ّن ِ
إِ ْب َرا ِه َ
كَ َف َر َفإِنَّ الله َغ ِن ٌّي َع ِن الْ َعالَ ِم َني».

(آل عمران.)96،97 :

مسلم بها عند ابن إسحاق ،ووارثوه،
«كون بكة هي مكّة ،وكون مكّة واقع ٌة يف الحجاز ،هام فرضيتان مأخوذتان كأمو ٍر ٍ
دعم لهذه أو تلك بني ثنايا القرآن نفسه - ».من كتاب :تحت
ومع ذلك تبقى الحقيقة غري املريحة أنه ال يوجد أدىن ٍ
السيف ،للمؤرخ توم هوالند ص.329 ،328
ظل ّ
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«وعىل ال ّرغم مام يبدو من إجامع الجغرافيني العرب عىل كون مكّة هي بكة ،فإن اضطراب ال ّروايات بشأن ذلك رمبا
ٍ
ملحاوالت متأخر ٍة من الدّ مج بني املكانني ،يقول ياقوت بعد أن يؤكد أن مكّة هي بكة بإبدال امليم باء:
يشكل صدى
وقيل بكة بطن مكّة ،وقيل موضع البيت املسجد ومكّة وما وراؤه ،وقيل البيت مكّة وما وااله بكة ،و ُروي عن مغرية
عن إبراهيم قال :مكّة موضع البيت ومبكّة موضع القرية ،وقال يحيى بن أيب أنيسة :بكة موضع البيت ومكّة الحرم
كله ،وقال زيد بن أسلم :بكة الكعبة واملسجد؛ ومكّة ذو طوى وهو بطن مكّة ،ولعل هذا االضطراب وتعدد ال ّروايات
بشأن املوقع وال ّتسميات قد نتجا بالدّ رجة األوىل عن كون القرآن نفسه مل يجزم بكون مكّة وبكة يدالن عىل نفس
املكان ،كام أنه من املفيد مالحظة أن ال ّرواية اإلسالمية تنسب إىل مكّة حوايل عرشين اسام آخر - ».من كتاب :مقدمة
يف ال ّتاريخ اآلخر ،سليامن بشري ص .90
«  1-ما أحىل مساكنك يارب الجنود.
 2تشتاق بل تتوق نفيس إىل ديار الرب .قلبي ولحمي يهتفان باإلله الحي. 3العصفور أيضً ا وجد بي ًتا ،والسنونة عشً ا لنفسها حيث تضع أفراخها ،مذابحك يارب الجنود ،مليك وإلهي. 4طوىب للساكنني يف بيتك ،أبدً ا يسبحونك.ألناس عزهم بك .طرق بيتك يف قلوبهم.
 5طوىب ٍה ָּב ָכא
מק ַ
 6عابرين يف وادي البكاء (يف النسخة االنجليزية :وادي بكّة  Valley of Bakaعن العربية ְּב ֵע ֶٍ
بربكات يغطون مورة.
وترجمتها الحرف َّية :وادي الدموع)ُ ،يصريونه ينبو ًعا .أيضً ا
 7يذهبون من قوة إىل قوة .يرون قدام الله يف صهيون. 8يارب إله الجنود ،اسمع صاليت ،واصغ يا إله يعقوب. 9يا مجننا انظر يا الله ،والتفت إىل وجه مسيحك. 10ألن يو ًما واحدً ا يف ديارك خ ٌري من ألف .اخرتت الوقوف عىل العتبة يف بيت إلهي عىل السكن يف خيام األرشار. 11ألن الرب الله ،شمس ومجن .الرب يعطي رحم ًة ومجدً ا .ال مينع خ ًريا عن السالكني بالكامل. 12يارب الجنود ،طوىب لإلنسان املتكل عليك» – (سفر املزامري)84 :أي يش ٍء محد ٍد بشأنها ،لكن املُلفت أننا نجد ذك ًرا لذلك اإلسم يف
يف حني أنّ القرآن ال يفهم منه باملرة موضع بكة أو َّ
ٍ
علم بأن العبارة يف
بطقوس تشبه الحج ،يف
ٍ
ال ّتوراة مقرونًا
حديث عن بيت ال ّرب ،واالرتحال نحوه بال ّتسبيح ّ
والصالة ً
حقيقي
األصح ترجمتها إىل "وادي بكة" كإسم علم ،والذي يرجح أنه وا ٍد
املزامري التي ترتجم عاد ًة بـ"وادي البكاء" ،من
ّ
ٌّ
يف فلسطني قرب القدس)11(.
ولو عدنا إىل اآلية القرآنية من سورة آل عمران ،لنالحظ أن سياقها – ما سبقها وما لحقها  -إمنا يتحدث عن بني إرسائيل
تحديدً ا وحرصيًا حينها يزداد الشّ ك.
(http://biblehub.com/hebrew/habbacha_1056.htm-http://biblehub.com/hebrew/1056.htm )11
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سا ِئ ُيل َع َل نَف ِْس ِه ِمن َق ْبلِ أَن تُ َن َّز َل
سا ِئ َيل ِإالَّ َما َح َّر َم ِإ ْ َ
«ك ُُّل ال ّط َع ِام كَانَ ِحـالً لِّ َب ِني ِإ ْ َ
ال ّت ْو َرا ُة ُق ْل َفأْتُواْ بِال ّت ْو َرا ِة َفاتْلُو َها إِن كُن ُت ْم َصا ِد ِق َني َ -ف َم ِن ا ْف َ َت َى َع َل اللّ ِه الْكَ ِذ َب ِمن
يم َح ِنيفًا َو َما كَانَ
َب ْع ِد َذلِ َك َفأُ ْولَـ ِئ َك ُه ُم الظّالِ ُمونَ ُ -ق ْل َص َد َق الل ُّه َفاتَّ ِب ُعواْ ِملَّ َة إِ ْب َرا ِه َ
ات
اس �لَلَّ ِذي ِب َبكَّ َة ُم َبا َركًا َو ُه ًدى �لِّلْ َعالَ ِم َني ِ -في ِه آيَ ٌ
ش ِك َني  -إِنَّ أَ َّو َل بَ ْي ٍت ُو ِض َع لِل َّن ِ
ِم َن الْ ُم ْ ِ
اس ِح ُّج الْ َب ْي ِت َم ِن ْاس َتطَا َع إِلَ ْي ِه
يم َو َمن َد َخل َُه كَانَ آ ِم ًنا َولِلّ ِه َع َل ال ّن ِ
بَ ِّيـ َن ٌ
ات َّمقَا ُم إِبْ َرا ِه َ
اب لِ َم تَكْ ُف ُرونَ بِآيَ ِ
ات اللّ ِه
َسبِيالً َو َمن كَ َف َر َفإِنَّ الله َغ ِن ٌّي َع ِن الْ َعالَ ِم َني ُ -ق ْل يَا أَ ْه َل الْ ِك َت ِ
اب لِ َم ت َُص ُّدونَ َعن َسبِيلِ اللّ ِه َم ْن آ َم َن
َوالل ُّه شَ ه ٌ
ِيد َع َل َما تَ ْع َملُونَ ُ -ق ْل َيا أَ ْه َل الْ ِك َت ِ
تَ ْبغُونَ َها ِع َو ًجا َوأَن ُت ْم شُ َه َداء َو َما الل ُّه ِبغَا ِفلٍ َع َّم تَ ْع َملُونَ »

(آل عمران.)93-99 :

وحني نالحظ ربط اآلية لبكة مع ال ّنبي إبراهيم ،مقامه ودينه ،فسنعود لتذكر ارتباط إبراهيم األصيل ومعه الرتاث
اإلبراهيمي كله بفلسطني وشامل الجزيرة ال مكّة ،وحينها رمبا تتضح املسألة أكرث.

أين ُوجد إبراهيم وهاجر واسامعيل واإلسامعيليني؟
«فنقل إبرام خيامه وأىت واقام عند بلوطات ممرا التي يف حربون .بنى هناك مذب ًحا للرب( - ».سفر ال ّتكوين)18 :13 ،
جالس يف باب الخيمة وقت ح ّر ال ّنهار( - ».سفر ال ّتكوين)1 :18 ،
«وظهر له ال ّرب عند بلوطات ممرا وهو ّ
« 1-وحدث بعد هذه األمور أنّ الله امتحن ابراهيم فقال له يا ابراهيم؛ فقال هأنذا.
 2فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه اسحق واذهب إىل أرض املريا واصعده هناك محرقة عىل أحد الجبال الذيأقول لك.
 3فبكّر ابراهيم صبا ًحا وشد عىل حامره وأخذ اثنني من غلامنه معه واسحق ابنه وشقق حط ًبا ملحرقة وقام وذهبإىل املوضع الذي قال له الله( – ».سفر ال ّتكوين)1،3 :22 ،
« 14-فبكّر ابراهيم صبا ًحا وأخذ خب ًزا وقربة ما ٍء وأعطاهام لهاجر واض ًعا إياهام عىل كتفها والولد ورصفها .فمضت
وتاهت يف برية برئ سبع.
 15وملا فرغ املاء من القربة طرحت الولد تحت احدى االشجار.قالت ال انظر موت الولد ،فجلست مقابله ورفعت صوتها
 16ومضت وجلست مقابله بعيدً ا نحو رمية قوس .ألنها ّوبكت.
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السامء وقال لها ما لك يا هاجر .ال تخايف ألنّ الله قد سمع
 17فسمع الله صوت الغالم؛ ونادى مالك الله هاجر من ّلصوت الغالم حيث هو .
 18قومي احميل الغالم وشدّ ي يدك به ألين سأجعله أم ًة عظيم ًة. 19وفتح الله عينيها فأبرصت برئ ماء ،فذهبت ومألت القربة ماء وسقت الغالم 20وكان الله مع الغالم فكرب ،وسكن يف الربية ،وكان ينمو رامي قوس 21وسكن يف برية فاران( ».سفر ال ّتكوين.)14-21 :21 ،ٍ
معلومات تفيد بيش ٍء عن حياة إبراهيم وعائلته؛ أو حتى
ذكرنا عرضً ا يف البداية أنه من ال ّناحية ال ّتاريخية ال يوجد أيّة
ٍ
شخصيات أسطوري ٍة ُمخرتعة ،ولكن يجب االنتباه إىل أنه حتى
وجودهم ،حتى أن الكثري من املؤرخني يعتربونهم مج ّرد
ٍ
بيئات محلي ٍة معينة ،ويكون لها مراجع معين ًة تتحدث عنها ،ويف تلك
األساطري ترتبط بأماكن وأحداث ،وتنترش يف
الحالة ال ّتوراة هو املصدر ال ّرئييس قبل اإلسالم لحياة أولئك اآلباء.
لو تتبعنا خط سري رحالت ال ّنبي إبراهيم وجميع األحداث املرتبطة به كام تخربنا بها ال ّتوراة ،فسنجدها تدور باألساس
أي يش ٍء يشري لذهابه جنوبًا إىل مكّة ال من قريب وال من بعيد.
حول فلسطني وشامل الجزيرة العربية ،وال يوجد ُّ
أما املوقع املفرتض لرحلة هاجر املطرودة مع ابنها إسامعيل؛ فهو حسب ال ّتوراة صحراء برئ سبع جنوب غرب القدس
وليس مكّة التي تقع عىل بعد نحو ٍ
ألف ومئتي كيلومرت جنو ًبا ،وأيضً ا موضع جبل املروة أو املوريا؛ هو يف ال ّتوراة املكان
الذي امتثل إبراهيم فيه للتضحية بابنه بنا ًء عىل أوامر ال ّرب.
الصحراء املذكورة أيضً ا يف سفر
كذلك حياة اسامعيل ونسله الحقًا فهي يف "برية فاران" ُقرب برئ سبع ُقرب سيناء ،تلك ّ
الخروج كمكانٍ مر به اإلرسائيليون الخارجون من مرص يف زمن موىس فهؤالء هم القبائل املعروفة باسم اإلسامعيليني،
والذين نجد الحديث عنهم يف قصة يوسف حيث كانوا هم أصحاب القوافل التي ال ّتقطته من البرئ وباعوه يف مرص،
فقد ظلوا دو ًما مرتبطني جغراف ًيا بسيناء وصحراء األردن ال مكّة.
أما املكان الذي ُعرف باسم مقام إبراهيم فهو "بلوطات ممرا" املوضع املقدس ،قرب حربون (حيث مدفن إبراهيم ويعقوب
وإسحاق) بني القدس وبرئ سبع ،وسمى املقام ألن إبراهيم وقف فيه أمام الرب كام يخربنا املؤرخ توم هوالند يف كتابه)12( .
ّ
وامللفت أيضً ا هو إشارة هوالند إىل أنّ هذا املكان (ممرا) صار من املزارات الوثنية املقدسة للعرب قبل اإلسالم ،حيث
طقوسا تشبه طقوس الحج الوثني التي س ُتنسب الحقًا إىل مكّة.
كانت تُ ارس فيه
ً

السيف" ,In the Shadow of the Sword: The Battle for Global Empire and the End of the Ancient World ,ص ..203
( )12كتاب "تحت ظل ّ
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الخالصة إ ًذا ،أنّ األماكن
واألحداث املتعلقة بحياة
إبراهيم وعائلته :لوط
وإسامعيل وإسحاق ويعقوب،
إلخ ..قد ارتبطت حرص ًيا
والصحراء املحيطة
بفلسطني ّ
بها ال مكّة.
هنا نتذكر ما تخربنا به املصادر
اإلسالمية من أنّ الدّ ين
اإلسالمي قد ارتبط بالفعل يف
بدايته ولفرت ٍة مؤقت ٍة بفلسطني
والقدس.

من هم القرشيون؟

السابقة من املزامري والتي تتحدث عن وادي بكّة ،ذكر لجامعة "بني قورح" فمن هؤالء؟
نالحظ يف ال ّنصوص ّ
"قورح" أو "قوره" يف الحقيقة هو الشّ خص املعروف لدى املسلمني بقارون :هو عدو موىس األثيم ومنافسه ،والذي
ابتلعته األرض بأوامر الله)13( .
أمابنوه "بنو قورح" أو "القورحيون"،فهم الذين صاروا كهنة البيت وسندته:
نسل قورح بن يصهار بن قهات بن الوي ،وقد اشتهر بعضهم
بالغناء بني زمرة القهاتيني ،كان منهم بوابون وأحدهم وهو
مسلم ًيا وكيالً عىل املطبوخات وب ّواب باب خيمة االجتامع
ّ
وكان هيامن املغني وصموئيل ال ّنبي بني القورحيني) (،)14
هكذا نجد أن بني قورح كانوا بوايب املعبد أي حملة مفاتيحه،
واملغنيني ،وحراس الخيمة ،ووكالء املطبوخات والطّبخ من
أجل القرابني املقدسة)15( .
A.A.M

أالتذكرنا تلك املهام والوظائف بيش ٍء معني؟

(http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/21_KAF/KAF_133.html(14) http://st-takla.)13
org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/21_KAF/KAF_134.html
(http://en.wikipedia.org/wiki/Korahites)15
(/http://ar.wikipedia.org/wiki )16سدانة_الكعبة
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السرية اإلسالمية فهذه بال ّتحديد كانت وظائف عوائل قريش ،فيبيتا لله يف مكّة :حجابة الكعبة (أي تويل أمر
حسب ّ
مفاتيحها) ،ورفادةالحجيج (إطعامهم) وسقيهم تلك الوظائف التي ُيقال أن جد محمد ال ّرابع (قيص) هو من قسمها
بني عبد الدّ ار وعبد مناف)16( .
ويزداد األمر تشويقًا حني نجد يف مراجع الكتاب املقدس أن اسم بنو قورح (القورحيون) ينطق أيضً ا ببنو قورش(beno
 )qorachقريش  qorchiالقرشيون! ()18( )17
و من وصفهم كذلك تتضح صلة كهنتهم بالغناء ،مام يذكّرنا نو ًعا ما بقول القرآن عن قريش:
« َو َما كَانَ َصالَتُ ُه ْم عندَ الْ َب ْي ِت إِالَّ ُمكَاء َوت َْص ِديَ ًة» (األنفال.)35:
الصفري بينام ال ّتصدية هي ال ّتصفيق باليد ،فام الذي يعنيه هذا تحديدً ا؟
واملُكاء هو ّ

اإلرساء الغامض
سى ِب َع ْب ِد ِه لَ ْيالً ِّم َن الْ َم ْسجِ ِد الْ َح َر ِام إِ َل الْ َم ْسجِ ِد األَ ْق َص الذي بَا َركْ َنا
ُ
«س ْب َحانَ الذي أَ ْ َ
يع ال َب ِص ُري»
الس ِم ُ
َح ْول َُه لِ ُ ِنيَ ُه ِم ْن آيَاتِ َنا إِن َُّه ُه َو ّ

(اإلرساء.)1:

A.A.M

(http://www.internationalstandardbible.com/K/korahites-sons-of-korah.html )17
(http://www.biblestudytools.com/encyclopedias/isbe/korahites-sons-of-korah.html )18
الصخرة ،وذلك مكافأة ملا
الصخرة مزبلة ألنها قبلة اليهود ،حتى أن املرأة كانت ترسل خرقة حيضتها من داخل الحوز لتلقى يف ّ
( )19يقول ابن كثري (وقد كانت ال ّروم جعلوا ّ
كانت اليهود عاملت به القاممة وهي املكان الذي كانت اليهود صلبوا فيه املصلوب ،فجعلوا يلقون عىل قربه القاممة فألجل ذلك سمي ذلك املوضع القاممة ،وانسحب هذا
السابع/فتح بيت املقدس عىل يدي عمر بن الخطاب
االسم عىل الكنيسة التي بناها ال ّنصارى هنالك - ).البداية وال ّنهاية/الجزء ّ
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السرية اإلسالمية ،أن اإلرساء من املسجد الحرام يف مكّة إىل املسجد األقىص يف القدس قد حدث قبل
تخربنا مصادر ّ
الهجرة مبارش ًة نحو عام  621م ،ولكن أ ّول ما قد يلفت ال ّنظر يف هذا االدعاء أنّه يف ذلك ال ّزمن مل يكن هناك مسجد
يف القدس أصالً!
واملسمة بجبل الهيكل ،قام الرومان بهدم املعبد اليهودي فيها عام
ففي تلك البقعة املقدسة منذ القدم عند اليهود
ّ
 70بعد امليالد ،ثم ُبني تحت حكمهم وحكم البيزنطيني عدَّ ة أبني ٍة ديني ٍة يف ذلك املوضع ،أولها وثنية ،كمعبد جوبتري
يف القرن الثّاين للميالد ،ثم مسيحي ٌة متمثل ٌة بالكنائس ،لكنها ُهدمت أيضً ا ،وبدأ اليهود إعادة بناء هيكلهم املقدس
السكان املسيحيني
يف ظل الحكم الفاريس القصري للقدس بني عامي  610و ّ ،615إل أنّه تم إجهاض املحاولة عىل يد ّ
وظل هكذا
الساحة إىل مقلب قاممة عىل سبيل االنتقام ،وهو ما تؤكده املراجع اإلسالمية ()19؛ ّ
والذين قاموا بتحويل ّ
حال املنطقة حتى دخول املسلمني يف خالفة عمر بن الخطاب عام  638م.
رسي به إىل ساحة األقىص؛ عىل أساس أن املُقدّ س هو املوضع ذاته ال األبنية ،لكن القرآن يتحدث
قد يقول ٌ
قائل هنا إن محمد أُ َ
عن "مسجد" أي مكان للسجود ،كام أن روايات اإلرساء تتحدث عن "بيت املقدس" وأنّ جربيل ربط الدّ ابة عند "الباب" وأن
محمد "دخل" فوجد األنبياء مجتمعني ،إذن الحديث هو بوضو ٍح عن مبنى قائم ال عن ساحة مفتوحة فضالً عن مزبلة!
بالصالة
رسي مبحمد؟ بل وإىل أين ظل املسلمون يتوجهون ّ
و لكن إن مل يكن للمسجد وجو ًدا يف ذلك ال ّزمن ،فإىل أين أُ َ
طوال ثالثة عرش عا ًما قبل تحويل القبلة؟

حقًا ،متى تم تحويل القبلة؟

«س َيق ُ
ش ُق َوالْ َم ْغر ُِب َي ْه ِدي
الس َف َهاء ِم َن ال ّن ِ
اس َما َوالَّ ُه ْم َعن ِق ْبلَ ِته ُِم التي كَانُواْ َعلَ ْي َها ُقل �لِّلّ ِه الْ َم ْ ِ
َ
ُول ّ
ص ٍ
اس َو َيكُونَ ال ّر ُس ُول
اط ُّم ْس َت ِق ٍيم َ -وكَ َذلِ َك َج َعلْ َناك ُْم أُ َّم ًة َو َسطًا لِّ َتكُونُواْ شُ َه َداء َع َل ال ّن ِ
َمن َيشَ اء إِ َل ِ َ
ُنت َعلَ ْي َها إِالَّ لِ َن ْعل ََم َمن َي َّتب ُِع ال ّر ُس َول ِم َّمن َين َقلِ ُب َع َل َع ِق َب ْي ِه
ِيدا َو َما َج َعلْ َنا الْ ِق ْبلَ َة التي ك َ
َعلَ ْيك ُْم شَ ه ً
يم
يع إِميَانَك ُْم إِنَّ الل َّه بِال ّن ِ
اس لَ َرؤ ٌ
ُوف َّر ِح ٌ
َوإِن كَان َْت لَكَ ِب َري ًة إِالَّ َع َل الذي َن َه َدى الل ُّه َو َما كَانَ الل ُّه لِ ُي ِض َ
الس َمء َفلَ ُن َولِّ َي َّن َك ِق ْبلَ ًة تَ ْرضَ ا َها َف َو ِّل َو ْج َه َك شَ طْ َر الْ َم ْسجِ ِد الْ َح َر ِام َو َح ْي ُث
 َق ْد نَ َرى تَ َقل َُّب َو ْجه َِك ِف ّاب لَ َي ْعلَ ُمونَ أَن َُّه الْ َح ُّق ِمن َّر ِّبه ِْم َو َما الل ُّه ِبغَا ِفلٍ
َما كُن ُت ْم َف َولُّواْ ُو ُج ِو َهك ُْم شَ طْ َر ُه َوإِنَّ الذي َن أُ ْوتُواْ الْ ِك َت َ
نت ِب َتا ِب ٍع ِق ْبلَ َت ُه ْم َو َما
اب ِبك ُِّل آ َي ٍة َّما تَ ِب ُعواْ ِق ْبلَ َت َك َو َما أَ َ
َع َّم َي ْع َملُونَ َ -ول ِ َْئ أَتَ ْي َت الذي َن أُ ْوتُواْ الْ ِك َت َ
اءك ِم َن الْ ِعل ِْم إِن ََّك إِ ًَذا لَّ ِم َن الظّالِ ِم َني
َب ْعضُ ُهم ِب َتا ِب ٍع ِق ْبلَ َة َب ْع ٍض َول ِ َِئ اتَّ َب ْع َت أَ ْه َواء ُهم ِّمن َب ْع ِد َما َج َ
اب َي ْع ِر ُفون َُه ك ََم َي ْع ِر ُفونَ أَ ْب َناء ُه ْم َوإِنَّ َفرِيقًا ِّم ْن ُه ْم لَ َيكْ ُت ُمونَ الْ َح َّق َو ُه ْم
 الذي َن آتَ ْي َنا ُه ُم الْ ِك َت ََي ِ
ات أَ ْي َن
َي ْعلَ ُمونَ  -الْ َح ُّق ِمن َّر ِّب َك َفالَ تَكُونَ َّن ِم َن الْ ُم ْم َتِي َن َ -ولِك ٍُّل ِو ْج َه ٌة ُه َو ُم َولِّي َها َف ْاس َت ِبقُواْ الْخ ْ َ
ش ٍء َق ِدي ٌر َ -و ِم ْن َح ْي ُث َخ َر ْج َت َف َو ِّل َو ْج َه َك شَ طْ َر
َما تَكُونُواْ َيأْ ِت ِبك ُُم الل ُّه َج ِمي ًعا إِنَّ الل َّه َع َل ك ُِّل َ ْ
الْ َم ْسجِ ِد الْ َح َر ِام َوإِن َُّه �لَلْ َح ُّق ِمن َّر ِّب َك َو َما الل ُّه ِبغَا ِفلٍ َع َّم تَ ْع َملُونَ َ -و ِم ْن َح ْي ُث َخ َر ْج َت َف َو ِّل َو ْج َه َك
اس َعلَ ْيك ُْم ُح َّج ٌة إِالَّ الذي َن
شَ طْ َر الْ َم ْسجِ ِد الْ َح َر ِام َو َح ْي ُث َما كُن ُت ْم َف َولُّواْ ُو ُجو َهك ُْم شَ طْ َر ُه لِ َئالَّ َيكُونَ لِل َّن ِ
ظَلَ ُمواْ ِم ْن ُه ْم َفالَ تَخْشَ ْو ُه ْم َواخْشَ ْو ِن َوألُتِ َّم نِ ْع َم ِتي َعلَ ْيك ُْم َولَ َعلَّك ُْم تَ ْه َت ُدون».-
71
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كام رأينا يف مثال تناول القرآن للرتاث اليهودي الخاص بإبراهيم وهاجر واإلسامعيليني ،فيبدو أنّ ال ّتداخل بشكلٍ عام
والفت للنظر.
ٌ
تداخل كب ٌري
ٌ
بني نشأة اإلسالم واليهودية هو
يُحىك لنا أنّ مكّة كانت مدين ًة وثني ًة ال يكاد يوجد فيها أث ٌر لنفو ٍذ يهودي ،ومع ذلك نجد أن كثريًا جدً ا من القرآن ليس
السور الالحقة املسامة باملدنية واملوجهة ليهود يرثب ،وإمنا الالفت أنّ معظم
فقط موج ًها لخطاب بني إرسائيل يف ّ
السور املبكِّرة (املك َّية) أيضً ا تتحرك بداخل الرتاث اليهودي حرصيًا ،فتحيك عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب واألسباط
ّ
ويوسف؛ وتتناول مرا ًرا تفاصيل قصة موىس وفرعون ،مام يدعونا إىل ال ّتساؤل:
أوالً من أين اقتبس محمد هذا الرتاث اإلرسائييل؟
وثان ًيا إىل من كان يتو ّجه به يف مكّة؟
السؤال األول ،فامذا عن األهم :الثّاين؟ ملاذا يكلّف ال ّنبي
و إن سلّمنا بأن وجود ورقة ابن نوفل مثالً ٌ
كفيل باإلجابة عىل ّ
العريب نفسه بحمل تر ٍ
غريب بالكامل إىل قومه؟ أ َومل تكن هناك وسيل ٌة أسهل إلنشاء دعو ٍة دينية؟!
خارجي
اث
ٍ
ٍّ
نعم؛ ُيحىك لنا أن مكّة مل يكن فيها نفو ٌذ يهودي ،ولكن املسلمون مع ذلك ظلوا يصلّون إىل قبلة اليهود منذ بداية
الدّ عوة وحتى ما بعد الهجرة ،ومل يقوموا بتحويل القبلة ّإل بعد استقرارهم إىل جوار اليهود يف يرثب ،وهو أم ٌر آخر
السياسة ،ويدعو إىل املزيد من ال ّتشكيك يف ال ّرواية ال ّرسمية.
يبدو الف ًتا سواء مبقاييس الدّ ين أو حتى ّ
والحديث عن تحويل القبلة ينقلنا إىل قضي ٍة صادم ٍة أخرى :وهي أنّ الدّ راسات اآلثارية وال ّتاريخية ترينا أن املسلمني
أي منها تشري منها إىل مكّة!
األوائل مل يكونوا يصلون نحو مكّة ،وأن قبالت املساجد األوىل يف العرص اإلسالمي مل تكن ّ
وإمنا إىل مكانٍ آخر أكرث شامالً بكثري!

لغز املساجد األوىل

لقد جاء القرآن غامضا بال ّنسبة ملكّة املكان الذي ذكرت تلك ال ّرواية أن القرآن نزل فيه والذي خصص له الدّ ور ال ّرئييس
يف تطور الدّ عوة والعقيدة اإلسالميتيني ،فالقرآن ال يذكر مكّة سوى مرة واحدة وذلك يف إطار الحديث عن بعض أعامل
عسكرية تتعلق مبكان للعبادة .كام أنه ال يحدد كون مكان العبادة هناك ويف موضعٍ آخر نجده يسمي ذلك املكان
"بكة".
وعدم ال ّتحديد هذا يصبح مسأل ًة خطري ًة عىل ضوء وجود بعض الفجوات يف ال ّرواية اإلسالمية أو تلك التي توفرها بعض
األدلة األثرية ،من ذلك أن أبا حنيفة ال ّنعامن مثالً مل يكن يف ال ّنصف األول من القرن الثّاين الهجري يكفّر من يقول أن
يحج ال ّناس إليه ويطوفون حوله
الكعبة حق ويف نفس الوقت ّ
حتم هذا البيت الذي ّ
يشك فيام إذا كان موضعها هو ً
أو بيت بخراسان ،وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه مل يحدد مكان القبلة وأنه اكتفى بقوله« :القبلة ما بني املرشق
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واملغرب» ،أما عبد القاهر البغدادي (توىف سنة  429هـ 1037 ،م) فقد أعطانا صور ًة أكرث تشد ًدا يف املوقف من مسألة
موضع الكعبة بقوله« :وأصحاب الحديث ال يصححون إميان من شك يف موضع الكعبة كام ال يصححون إميان من شك
الصالة إىل الكعبة».
يف وجوب ّ
باإلضافة إىل ذلك هناك رواي ٌة أخرى تشري إىل أن قبلة جامع عمرو بن العاص يف فسطاط مرص ،التي وقف عىل إقامتها "مثانون
الصحابة" كانت مرشق ًة جدً ا وأنها بقيت كذلك إىل أن هدم املسجد يف زمن الوليد بن عبد امللك حني "تيامن"
رجالً من ّ
عامله بالقبلة الجديدة .يضاف إىل ذلك كله وجود بعض األدلة األثرية التي تشري من ال ّناحية األخرى إىل انحراف قبلة
مسجدين أمويني آخرين باتجاه اليمني ،وهام مسجد الحجاج بن يوسف يف واسط ومسجدٌ آخر يقع بالقرب من املوضع
الذي بنيت فيه مدينة بغداد فيام بعد .األمر الذي دفع بعض املؤرخني إىل محاولة البحث عن مكان القبلة حتى أواسط
تاريخي جدي ٍد
الفرتة األموية يف شامل غرب الجزيرة العربية .وذلك يف حد ذاته يضع مسألة تغيري القبلة يف اإلسالم يف إطا ٍر
ٍّ
للغاية ألن القرآن وإن كان تحدث عن وجود قبلة منسوخة وعن عملية نسخها فإنه مل يذكر بال ّتحديد أنها كانت القدس.
من كتاب :مقدمة يف ال ّتاريخ اآلخر ،سليامن بشري ص.50-60
الصالة إىل مكانٍ ما يف الشّ امل الغريب من جزيرة العرب .يف املوضع األ ّول ،لدينا الدّليل األركيولوجي
«يبدو أنهم اتجهوا يف ّ
عىل وجود مسجدين أمويني يف العراق ،مسجد الحجاج يف واسط وآخر ُي ْعزا إىل الحقبة ذاتها تقري ًبا قرب بغداد .هذان
التتيب ،ومع هذا ميكن لنا أن نقارن
املسجدان متوجهان شامالً إىل درج ٍة كبري ٍة مبقدار  33درجة و 30درجة عىل ّ
الشّ هادة األدبية التي تفيد أن القبلة العراقية كانت نحو الغرب .ثان ًيا ،لدينا الدّليل األديب املتعلق مبرص؛ فمن الجانب
اإلسالمي هنالك تقليدٌ يقول إن مسجد عمرو بن العاص يف الفسطاط كان متوج ًها نحو الشّ امل البعيد ،وكان البد
من تصحيحه تحت حكم قره بن رشيك .من الجانب املسيحي لدينا عبار ٌة شهري ٌة ليعقوب ال ّرهاوي ،وهو شاهد عيان
الشق نحو الكعبة .والجمع بني الدّليل األركيولوجي من
من ذلك ال ّزمن ،تقول إن املهغرايه يف مرص كانوا يصلّون إىل ّ
العراق والدّليل األديب من مرص يشري دون لبس إىل حرم يف شامل غرب الجزيرة العربية ،وبهذا يصعب أن نتجنب
االستنتاج بأن موقع الحرم الهاجري يف مكّة كان ثانو ًيا - ».من كتاب :الهاجرية .لباتريشيا كرونه ومايكل كوك ،ترجمة
نبيل فياض ،ص .17
السابع
يبدو أن مساجد القرن ّ
وقت ظهور اإلسالم -مل تكن ِقبالتهاتشري إىل مكّة ،فنحن نتحدث
هنا عن املساجد األموية يف مرص
والعراق والشّ ام ،ونتحدث عن فارق
انحر ٍ
اف كبريٍ جدً ا ال ميكن أن ينتج
عن خطأ يف ال ّتوقيع الهنديس؛ عىل
قوم لهم خرب ٌة باإلرتحال
األخص من ٍ
ّ
واالتجاهات الجغرافية.
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تؤكد املصادر القدمية اإلسالمية وغري اإلسالمية هذه املالحظة :فالبالذري مثالً؛ املؤرخ يف العرص العبايس يقول« :أنّ
قبلة مسجد الكوفة بالعراق والذي يُفرتض أنه بُني عام  670تشري إىل الغرب ( )20بينام كان من املفرتض أن تشري
إىل الجنوب مبارش ًة نحو مكّة» ،أما الكاتب وال ّرحالة املسيحي يعقوب ال ّرهاوي؛ فيذكر حوايل عام  705أن املهاغرايا
الشق نحو الكعبة ( ،)21وال ندري أي كعب ٍة يقصد التي تقع رشق مرص! باإلضافة
(العرب) يف مرص يصلّون بإتجاه ّ
لغريهام من املصادر.
ويف مرحل ٍة ما ،لرمبا يف ال ّنصف األول من القرن الثّامن ،تم تعديل قبالت املساجد لتتجه ناحية مكّة)22( .

هذا يؤكد ما ذهب إليه بعض الباحثني وذكرناه سابقًا ،بأنّ رصاع البيوت املقدَّ سة مل يتوقف ،و ُمعضلة ال ِقبالت مل
تُحسم ،ووضعية مكّة كعاصم ٍة لإلسالم مل تستقر ّإل يف ٍ
تم
وقت متأخ ٍر جدً ا ،وأنّ ال ّروايات وال ّتفاسري اإلسالمية قد ّ
خصيصا ملالمئة ذلك الوضع الجديد ودعمه.
صياغتها الحقًا
ً

( )20فتوح البلدان ،ص  - 276وال ّنقل عن كتاب الهاجرية.
( British Museum, Add. 12, 172, f. 1242.: Wright, Catalogue of Syriac Mauscripts, p. 604 - )21وال ّنقل عن كتاب الهاجرية.
(Craig Winn, Prophet of Doom, VA: Cricketsong books, 2004 )22
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الدليل العلمي:
ّ

ٍ
سموات عىل العرش؛ وتحمله مثانية مالئكة؛ وال أحد ميكنه تخطّي
لطاملا علّمونا يف املساجد أ ّن الله قاب ٌع فوق سبع
السامء السابعة أب ًدا؛ وأ ّن الكون كلّه مبا فيه مل يتخطى السامء األوىل.
ولك ّني عندما كربت وتع ّمقت يف ال ّدين؛ وجدت أ ّن املسافة بيننا وبني عرش ال ّرحمن أقرب من أكرث النجوم قربًا لألرض،
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وال ّدليل من الحديث:
وحسنه ،وابن ماجه وعثامن بن سعيد ال ّدارمي يف ال ّرد عىل الجهمية؛
أخرج أحمد وعبد بن حميد وأبو داود ّ
والتمذي ّ
السنة ،وأبو يعىل وابن خزمية يف التوحيد وابن أيب حاتم ،وأبو أحمد
وابن أيب ال ّدنيا يف كتاب املطر وابن أيب
ٍ
عاصم يف ّ
السنة والبيهقي يف األسامء
والحاكم يف الكنى والطّرباين يف الكبري وأبو الشّ يخ يف العظمة والحاكم وص ّححه والاللكايئ يف ّ
السامء
ّ
والصفات عن العباس بن عبد املطلب قال( :ك ّنا عند ال ّنبي صىل الله عليه وسلم فقال :هل تدرون كم بني ّ
عام،
عام ،ومن مسرية سام ٍء إىل سام ٍء مسرية خمسمئة ٍ
واألرض؟ قلنا :الله ورسوله أعلم! قال :بينهام مسرية خمسمئة ٍ
السابعة بح ٌر .بني أعاله وأسفله كام بني السامء واألرض ،ث ّم فوق ذلك
السامء ّ
وكثف كل سام ٍء خمسامئة سن ٍة ،وفوق ّ
السامء واألرض،
السامء واألرض ،ث ّم فوق ذلك العرش بني أسفله وأعاله ما بني ّ
مثانية أوعا ٍل ،بني وركه ّن وأظالفه ّن كام بني ّ
والله سبحانه وتعاىل ِعلمه فوق ذلك ،وليس يخفى عليه من أعامل بني آدم يش ٌء" .وقد ف ُّست األوعال باملالئكة.
حس ًنا أخي املؤمن دعنا نفرس الحديث بهدوء...
والسامء األوىل
بينهام مسرية خمسمئة ٍ
عام :أي بني األرض ّ
مسرية  500عام.
عام :يعنى بني كل
ومن مسرية سام ٍء إىل سام ٍء مسرية خمسمئة ٍ
سام ٍء وسام ٍء مسرية  500عام.
وكثف كل سام ٍء خمسمئة سن ٍة :يعنى سمك كل سام ٍء مسرية
 500سنة.
السابعة
والسامء ّ
يعنى بحسب ٍة بسيطة؛ املسافة بني األرض ّ
مسرية  7000سنة.
وفوق السامء السابعة بحر .بني أعاله وأسفله كام بني السامء
واألرض :يعنى بعد السامء السابعة بح ٌر املسافة بني قاعه
وسطحه مسرية  7000سنة.
السامء
ثم فوق ذلك مثانية أوعا ٍل ،بني وركه ّن وأظالفه ّن كام بني ّ
واألرض :يعنى مثاين مالئك ٍة فوق البحر ،وهم غالبًا َح َملة العرش،
وذلك توافقًا مع قوله تعاىل( َويَ ْح ِم ُل َع ْر َش َربِّ َك فَ ْوقَ ُه ْم يَ ْو َم ِئ ٍذ
َثَانِ َي ٌة)( الحاقة ) 17؛ واملسافة بني الورك والحافر مسرية 7000
A.A.M
سنة؛ وعىل أقىص تقدي ٍر طول الجسم ثالثة أضعاف طول القدم
أي طولهم مسرية  21000سنة.
ثم فوقهم العرش...
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بالجمع بني كل ما سبق؛ فاملسافة بني عرش ال ّرحمن واألرض مسرية  35000سنة.
الساعة؛ مع افرتاض أ ّن ع ّدا ًء
ومن املعلوم لدى أهل الطّب أ ّن اإلنسان رسعته ال ميكن أن تتخطى خمسني كيلوم ًرتا يف ّ
سوف يجرى ملدة  35000سن ٍة دون توقف؛ فسوف يقطع حوايل  15120000000كيلوم ًرتا.
أي أ ّن عرش الرحمن عىل بعد  15120000000كيلومرتًا من األرض.
شميس إىل األرض (أقصد أقرب نجم ٍة إىل األرض).
نظام
تعاىل ننىس عرش ال ّرحمن مؤقتًا و نذهب إىل أقرب ٍ
ٍّ
نجوم وهم:
نظام القنطور :وهو نظا ٌم
شميس يُعترب األقرب إىل نظامنا الشميس و يتك ّون من ثالثة ٍ
ٌّ
القنطور األقرب :يقع عىل بعد  4.22سن ًة ضوئي ًة من األرض.
رجل القنطور :يقع عىل بعد  4.36سن ًة ضوئي ًة من األرضA.
رجل القنطور :يقع عىل بعد  4.36سن ًة ضوئي ًة من األرضB .
ولنعرف املسافة بيننا وبني القنطور األقرب (األقرب نسب ًيا لألرض) سوف نتبع حسب ًة بسيط ًة:
الضوء ميىش  300000كيلومرت يف الثّانية.
السنة.
يعنى بحسب ٍة بسيط ٍة الضوء بيميش  9331200000000كيلوم ًرتا يف ّ
ومبا أ ّن املسافة بيننا وبني هذا النجم  4.22سنة إذًا املسافة بينه وبني األرض حوايل  39377664000000كيلوم ًرتا.
(ممكن تحسبها لو مش مصدقني ش ّغل عقلك شوية)
وباملقارنة بني املسافة بيننا وبني عرش ال ّرحمن وبيننا وبني القنطور األقرب:
عرش الله 15120000000 :كيلوم ًرتا.
القنطور األقرب 39377664000000:كيلوم ًرتا.
أي أ ّن عرش ال ّرحمن أقرب من أقرب ال ّنجوم إلينا؛ أظن أ ّن أحد املؤمنني سري ّد عىل أ ّن الله غري مر ٍّيئ سبحانه ال ميكن
للعني البرشية إدراكه.
حس ًنا أيها املؤمن حتّى لو افرتضنا أ ّن إلهك؛ وعرشه؛ وبحره؛ ومالئكته الثّامنية ،ال ميكن إدراكهم بالتّليسكوبات ،أليس من
املفرتض أ ّن الله هو الذي خلق املكان (قصدي بذلك الكون)؛ وال ّزمان (قصدي بذلك ال ّزمن الذي نعرفه)؟ مج ّرد وقوعه
داخلهام أخي املؤمن ينفي ألوهيته حتى لو افرتضنا وجوده.
كاذب؛ فاليوم عند الله بألف سن ٍة مام تع ّدون.
أحد املؤمنني ً
أيضا سيقول يل ولكن أنت ٌ
الصحة؛ أل ّن نبيك كان يصف لهم املسافة مبا يعرفونها باملسرية
مع أ ّن كالمك خطأٌ أيها املؤمن؛ وال يحمل أدىن درجات ّ
جدل أنّه قصد ذلك.
األرضية؛ إلّ أنني سوف أفرتض معك ً
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دعنا نبدأ الحساب عىل هذا املبدأ...
اتفقنا سابقًا أ ّن املسرية بيننا وبني عرش الله هي مسرية 35000
سنة؛ ومبا أ ّن  35000سن ًة تحتوي عىل  12775000يو ًما؛
واليوم يساوي  1000سنة؛ فإ ّن املسافة بيننا وبني العرش هي
مسرية  12775000000سنة؛ وإذا افرتضنا أ ّن إنسانًا سيجرى
الساعة لتلك املدة فسوف يجري مسافة
برسعة  50كيلومرت يف ّ
 5595450000000000كيلوم ًرتا؛ وتلك هي املسافة بيننا وبني
العرش.

A.A.M

حسناً أيها املؤمن؛ هل تعلم أ ّن أقرب مج ّر ٍة كبري ٍة إىل مج ّرتنا
درب التّبانة هي مج ّرة أندروميدا؛ والتي تبعد عن مجرتنا
 2500000سن ًة ضوئية؟
أي أ ّن املسافة بيننا وبينها 23652000000000000000
كيلومرتًا.
وباملقارنة بني املسافتني:
عرش الله 5595450000000000:كيلوم ًرتا.
ال ّنجم 236520000000000000000 :كيلوم ًرتا.
أي أ ّن الله مازال داخل حدود ال ّزمان واملكان!  

الدليل املنطقي:
ّ
منذ فرت ٍة قرأت عن معضلة الرش وعن أبيقور؛ وكيف استطاع بتلك املعضلة أن يخرس ألسنة املؤمنني؛ وينفي فكرة وجود
وبغض النظر عن أ ّن ردود املؤمنني واهي ٌة؛ وتحمل الكثري من املغالطات املنطقية؛ ّإل أنني سوف أرشح املعضلة
اإلله.
ّ
وأعرض آراء املؤمنني وال ّرد املنطقي عليها .أولً دعونا نع ّرف ما هي معضلة أبيقور.
الش ومل يرد ذلك  >-------إذًا فهو رشي ٌر.
إذا كان الله قاد ًرا عىل منع ّ
الش ولكنه غري قاد ٍر  >-------إذًا فهو ناقص القدرة.
إذا كان الله يريد منع ّ
الش؟
الش ويريد ذلك  >-------إذًا فل َم يوجد ّ
إذا كان الله قاد ٌر عىل منع ّ
يستحق أن يكون إل ًها.
الش وال يريد ذلك  >-------إذا فهو ال
إذا كان الله غري قاد ٍر عىل منع ّ
ّ
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منطقي؛ إلّ أنّه ال يوجد إل ٌه من األساس .ولكن عند حواري مع بعض املؤمنني
جواب
من الواضح أ ّن املعضلة ليس لها
ٌ
ّ
حول معضلة الرش؛ أجد أ ّن لديهم بعض اإلجابات؛ وسوف أعرضها؛ وأعرض ال ّردود املنطقية عليها.
الش وليس الله
 .1اإلنسان هو الذي يخلق ّ
رش؟(مثله مثل املالئكة).
ال ّرد :هل كان يستطيع أن يخلق الله اإلنسان بدون ٍ
رشه...إذًا هو رشير.
رش ولك ّنه خلقه ب ّ
إذا كان يقدر أن يخلق اإلنسان بدون ٍّ
إذا كان ال يقدر أن مينع رش اإلنسان...فهو غري كامل القدرة.
الش حتّى تستطيع معرفة الخري
 .2الب ّد من وجود ّ
الش فينا؟
ال ّرد :أمل يكن الله قاد ًرا عىل أن يجعلنا من ّيز الخري بدون وجود الرش؛ مثلام تفعل املالئكة؟ أم أنّه يريد وجود ّ
إذا كان يستطيع أن يجعلنا من ّيز الخري دون الرش ومل يفعل...إذا ً فهو رشير.
الش...إذا فهو غري كامل القدرة.
إذا كان ال يستطيع أن يجعلنا منيز الخري دون ّ
ولكن فلنفرتض جدلً أ ّن إله اإلسالم موجود؛ أنا مقتن ٌع متام االقتناع أنّه رشير؛ وهذا ليس كال ًما واه ًيا؛ بل عليه أدل ٌة قرآني ٌة
وإسالمية.
والسبب يف وجودنا؛ والقوي
ً
الصالة :ملاذا أمرنا إله اإلسالم ّ
أول ّ
بالصالة؟ أظن أ ّن إجابات املؤمنني ستكون ألنّه هو الخالق؛ ّ
يستحق العبادة.
الذي
ّ
والصالة له؟ ملَ ملْ يجعلها
حس ًنا هذا يطرح بعض التّساؤالت...هل تنقص الله ال َعظَمة حتى يفرض علينا تعظيمه ّ
اختيارية؟ مبج ّرد طلب الله للعبادة؛ فذلك ّ
ناقص وغري كاملٍ كام ت ّدعون.
يدل عىل أنّه ٌ
بالسعادة.
سري ّد متدي ٌن أخ ٌر أ ّن الصالة تسبّب حال ًة روحاني ًة جميل ًة؛ وت ُشعر املؤمنني ّ
سؤال؛ مع فرض أ ّن الصالة تسبب سكين ًة روحاني ًة وبال بال بال...أملْ يكن الله قاد ًرا عىل توفري
حس ًنا يا صديقي سأسألك ً
السكينة ال ّروحانية دون الحاجة إىل صال ٍة؟ أ ْم أنّه يجب أن يجعل املؤمنني ليكون متسلطًا عليهم؟
ّ
أول إىل أجزاء:
الش ً
ثانيًا :ملاذا أعتقد أ ّن الله رشي ٌر حس ًنا
فلنقسم ّ
ّ
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إثارة الفتنة...
اس َو َما َج َعلْ َنا ال ّرؤيَا التّي أَ َريْ َن َاك إِالَّ ِفتْ َن ًة لِّل َّن ِ
َوإِ ْذ قُلْ َنا ل ََك إِ َّن َربَّ َك أَ َحا َط بِال ّن ِ
اس َوالشّ َج َر َة الْ َملْ ُعونَ َة ِف ال ُق ْرآنِ َونُ َخ ِّوفُ ُه ْم
ف ََم يَزِي ُد ُه ْم إِالَّ طُ ْغ َيانًا كَ ِب ًريا { }17/60اإلرساء.
وتفسري اآلية أ ّن الله عصم مح ّم ًدا من اللذين كفروا به؛ وال ّرؤيا التي أراها له (يقصد اإلرساء واملعراج) فتن ًة لل ّناس؛
والشّ جرة امللعونة (ال ّزقوم)؛ أخربهم بها ليخيفهم؛ فقالوا له أ ّن النار تحرق الشّ جر فكيف تنبت شجر ٌة فيها؛ فام كان
ذلك ّإل لزيادة طغيانهم وكفرهم.
ويبقى السؤال هنا ملَ فتنهم الله من األصل؟ وكيف تنبت شجر ٌة وال تحرتق بال ّنار؟ أمل يكن قاد ًرا عىل اإلجابة عىل
سؤالهم؛ ومينع الفتنة عنهم ويجعلهم يؤمنون؟
الله يثري الفتنة...
ِالش َوالْ َخ ْ ِي ِفتْ َن ًة َوإِلَ ْي َنا ت ُ ْر َج ُعونَ }21/35{ .األنبياء.
ك ُُّل نَف ٍْس ذَائِ َق ُة الْ َم ْو ِت َونَ ْبلُوكُم ب ّ ِّ
أي أ ّن الله هو من يأيت بالرش ليثري الفتنة؛ أي ليخترب البرش؛ وبابتالئهم يف صحتهم وأموالهم! ملاذا يحتاج الله ليختربنا؟
يحب أن يُ ّ
ذل
ناقص
ٌ
يحب سامع دعوة املؤمن؟ وهل الله ٌ
نفيس لدرجة أنّه ّ
هل ستقول يا أخي املؤمن ألنّه ّ
ومريض ٌّ
خلقه ويسمع شكواهم وبكاءهم؟
الله يغوي...
ق ََال َر ِّب بِ َآ أَ ْغ َويْتَ ِني ألُ َزيِّ َن َّن لَ ُه ْم ِف األَ ْر ِض َوألُ ْغ ِويَ َّن ُه ْم أَ ْج َم ِع َني }15/39{ .الحجر.
كل املفرسين أ ّن تفسري اآلية هو أ ّن إبليس أقسم لله أنّه سيغوي البرش؛ ويزيّن لهم املعايص كام أغواه الله ليك ال
أجمع ّ
يسجد آلدم ويخرج من الجنة؛ ويكون السؤال هنا؛ هل الله هو من أغوى إبليس؟ هل الله كان يريد إبليس أن يخرج
يحب أن يقع البرش يف املعايص
من الجنة ويتس ّبب بإغواء البرش الرتكاب املعايص؟ إذًا فالله ّ
الش...
يز ّين ّ
إِ َّن ال َِّذي َن لَ يُ ْؤ ِم ُنو َن ب ِْال ِخ َر ِة َزيَّ َّنا لَ ُه ْم أَ ْع َملَ ُه ْم فَ ُه ْم يَ ْع َم ُهونَ }27/4{ .ال ّنمل.
والش للكافرين؟ أليس
أي أ ّن الله يزيّن للكافرين اآلخرة بالرش واملعايص؛ ويجعلهم فيها تائهني .ملاذا يزيّن الله الكفر ّ
خ ًريا ويريدنا أن ندخل الج ّنة؟ أم أنّه يريدنا أن ندخل ال ّنار؟ أم أنّه يستمتع بوقوع البرش يف األخطاء؟
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يأمر بالفساد...
َوإِذَا أَ َر ْدنَا أَن نُّ ْهلِ َك قَ ْريَ ًة أَ َم ْرنَا ُم ْ َت ِفي َها فَف ََسقُوا ْ ِفي َها فَ َح َّق َعلَ ْي َها الْ َق ْو ُل فَ َد َّم ْرنَا َها ت َ ْد ِم ًريا }17/16{ .االرساء.
يحق عليهم
أي أ ّن الله إذا أراد أن ينهي قو ًما أو بل ًدا ويقىض عليهم؛ يأمر سادتها أن يرتكبوا املعايص وأعامل ّ
الش ،يك ّ
أنّهم أرشا ٌر فيد ّمرهم ويقيض عليهم .واآلية ال تتناسب مع صفة األلوهية! ملاذا يأمر الله ال ّناس بالفساد والفسق؟ ملاذا
يريد أن يهلك ال ّناس من األصل؟ أمل تسأل نفسك يا أيّها املؤمن ملاذا يس ّمى الله نفسه بالضار؟ سيخربين أحد املؤمنني أ ّن
الش ونرش الفساد! وحتّى إذا اعتربنا ذلك صحي ًحا مع
أمر هنا تعنى أنّه أمرهم بالخري والطّاعة فعصوه؛ وقاموا بعمل ّ
بالغي ال ميكن التّغايض عنه وال ميكن تجاهله ألنّه أ ّدى إىل تغيري املعنى! هل
ٌ
أ ّن هذا املعنى
مستحيل لغويًا فهذا خطأٌ ٌّ
الله ليس خب ًريا مبا يكفي يف اللّغة أم ماذا؟
مم سبق كلّه نستنتج أ ّن الله داخل حدود ال ّزمان واملكان؛ وهذا ينفي عنه صفة األلوهية؛ واستطاعة خلق الكون؛ وهو
ّ
الشير؟
أيضا رشي ٌر ويأمر بالفساد؛ ويغوي؛ ويحب إثارة الفتنة! ماهذا اإلله ّ
ً
يستحق أن تكون له صفة األلوهية؛ ولذلك أنا يرشفني ّأن ملح ٌد
يستحق العبادة؛ وال
حتّى إن كان إلهكم موجو ٌد فهو ال
ّ
ّ
وال أؤمن بإلهكم.

املصادر:
مصدر الحديث ال ّنبوي
الصفحة277 :
ّحاوية-
ط
ال
رشح
املصدر:األلباين
املحدث:
عبداملطلب
ال ّراوي :العباس بن
ّ
السامء واألرض.
الشّ يخ العريفي يتحدث عن املسافة بني ّ
املسافة بني النجوم واألرض

https://www.youtube.com/watch?v=eexQZGyMG4E
/http://ar.wikipedia.org/wikiملحق:قامئة_أقرب_ال ّنجوم_إلينا

رسعة الضوء

/http://ar.wikipedia.org/wikiرسعة_الضوء

مجرة اندروميدا
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D
)9%84%D8%A9_(%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%A9
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رسع العلامء حني قالوا
«لقد ت ّ
أ ّن أصول الكون ال ميكن تفسريها
صحيح !! ،إ ّن مثل
بالعلم وحده،
ٌ
صعب إنجازه ،ولكن كث ًريا
هذا األمر
ٌ
من األمور التي اعتقدنا استحالة إنجازها،
مل يكن سبب هذا االعتقاد إال محدوديّة
مخيِّلتنا»
أليكساندر فيلينكن – من كتاب عوامل عد ٍة يف عا ٍمل
ٍ
واحد ()Many Worlds in One

أليكساندر فيلينكن Alexander Vilenkin
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نحن مل نبدأ بعد..
تذكّر عزيزي القارئ ،أنّنا مل نبدأ بعد بنقد الحجة الكونية السببية ،ولك ّننا منذ الجزء األول وجدناها عىل ٍ
أساس مزعز ٍع
ج ًدا ،ال يحتمل أن تضع فوقه جمل ًة واحدةً .لتلخيص ما ذكرناه يف الجزء السابق ميكننا القول بأ ّن الحدس الفطري
أي حج ٍة كانت ،وهذا ما أثبته لنا التاريخ وتكلمنا فيه كث ًريا ،وباإلضافة إىل هذا
أضعف من أن يحتمل أن تُبنى عليه ُّ
مم يجعله يفتقر
فالحدس الفطري الذّي يدعم مفهوم السببية له
أسباب نفسي ٌة اجتامعي ٌة مدروس ٌة من نوا ٍح تطوري ٍةّ ،
ٌ
وبشكلٍ كبريٍ إىل املوضوعية.
سبب ظاهرٍ ،عىل سبيل املثال
خطأ مبدأ السببية تؤكده مشاهداتٌ فيزيائي ٍة عىل املستوى الذ ّري ودون الذ ّري تفتقر إىل ٍ
حني تهبط ذ ّر ٌة من مستوى طاق ٍة محف ٍز إىل مستوى أدىن وت ُطلق فوتونًا Spontaneous emissioفهي تخرتق وبشكلٍ
أيضا وراء تفكك النواة املشعة ،وكث ٌري من األحداث الكمومية تفتقر
واض ٍح ورصي ٍح مبدأ السببية( .)11وال يتضح السبب ً
وتنتهك مبدأ السببية( .)13()12لذا ال ميكننا أن نع ّد مفهوم السببية كمبدأٍ كو ٍين يشتمل عىل جميع األنظمة ،بل ميكننا أن
علم ال ّنفس التّطوري.
نؤكد وبشكلٍ آمنٍ مر ًة أخرى أ ّن لوجوده يف حدسنا الفطري أسبابًا اجتامعي ًة نفسي ًة طالتها دراسات ِ

كلم ٌة حول الخلق وبداية وجود الكون
السؤال حول من خلق الكون هو ٌ
ٌ
مخلوق وتشري إىل
سؤال فاس ٌد وال ينفع أن تتم اإلجابة عليه ،ذلك أنّك تفرتض أ ّن الكون
ّ
الخالق بـ «من» ،وتضع هذا الفرض يف منطوق السؤال .األفضل أن تتم صياغة السؤال عىل نسق «من أين أىت الكون؟» أو
مم جعلهم يعيدون
«كيف جاء الكون» أو «كيف بدأ الكون بالوجود» .رمبا الحظ بعض ّ
اللهوتيون فساد هذا السؤال ّ
الصياغة إىل «ما سبب بداية وجود الكون؟»أو «ما سبب بداية وجود كل يش ٍء؟» .لعبة الكلامت هذه كث ًريا ما نجدها
يف الحجج التي تحاول إثبات وجود اإلله ،فسبب استخدام «بدأ بالوجود» يعود إىل أنّهم ال يودون تطبيق هذا املبدأ
عىل اإلله .فهو بحسب وصفهم له «أبدي الوجود» و«مل يبدأ بالوجود مطلقًا» ،وبهذا التغيري البسيط للمصطلحات قاموا
باستثناء اإلله من مفهوم السببية .بإمكاننا أن نلعب دو ًرا يف لعبة الكلامت هذه فنقول« :كل ما يف الكون وبدأ بالوجود
مسبب» ،وبهذا نحن نستثني الكون من مفهوم السببية.
فال بد أن يكون له
ٌ

(Compagno, G., R. Passante, and F. Persico. "Virtual photons, causality and atomic dynamics in spontaneous emission." Journal of Modern )11
.Optics 37.8 (1990): 1377-1382
(.Oreshkov, Ognyan, Fabio Costa, and ČaslavBrukner. "Quantum correlations with no causal order." Nature communications 3 (2012): 1092 )12
(.Heyman, E. "Focus wave modes: a dilemma with causality." Antennas and Propagation, IEEE Transactions on 37.12 (1989): 1604-1608 )13
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حينام تستمع ألحدهم وهو يقول لك أ ّن اليشء الفالين«بدأ بالوجود» ،ما الذّي يخطر عىل بالك؟ فإن كنت كمعظم
مثل يف طاول ٍة تضعها يف املطبخ ،والبد لهذه الطاولة أن يكون لها تاريخ صنعٍ ميثل بداية وجودها .أي أ ّن
الناس ستفكر ً
بداية وجودها كانت حينام قام النجار بإعادة ترتيب بعض األخشاب ،باستخدام املسامري والغراء بطريق ٍة معيّن ٍة ،لتكون
لدينا طاول ًة نستفيد منها .ميكننا القول أ ّن للطاولة سب ًبا لبدء وجودها وهو عمل النجار ،ويُشار إىل هذه العملية بإعادة
كل ما
الرتتيب أكرث مام يشار إليها بالخلق أي أنّها ُخلقت من مادة  .Creato Ex Materiaهذا الوصف ينطبق عىل ِّ
كل ما شهدته البرشية منذ بدايتها.
وجدناه يف الكون وعىل ِّ
ولكن ما تشري إليه الحجة السببية بقصدها من الخلق هو «الخلق من العدم» ،Reato Ex Nihiloأي أنّه ال طاق ٌة وال
ٍ
طق
أي يش ٍء آخر ،فيبدو الخلق كعملي ٍة نشاهدها فقط يف أفالم الكارتونْ ،
جسيامت فيزيائي ٍة وال نسيج الزمكان وال حتى ّ
ٍ
أي تصو ٍر أو
طق لدينا
طق لدينا طاقةْ ،
لدينا مادةْ ،
مجاالت فيزيائي ًة ،وإىل آخره من الطّقطقات .ال يوجد لهذه العملية ّ
دليلٍ
سبب مع ٌني كام يُن ّوه لنا حدسنا الفطري ،إال
ٍ
برشي ممكنٍ  .فعىل الرغم من أنّنا نجد هذه العملية البد أن يكون لها ٌ
أنّنا نشري إىل عملي ٍة مل نشهدها مطلقًا ،وهذه مغالطّ ٌة منطقي ٌة واضح ٌة .تاب ْع معي الحجة التالية والتي تشابه يف مغالطّتها

املنطقية الحجة الكونية السببية:

أحاديي القرن تشبه حامر الوحش يف شكلها الخارجي.
 .1جميع
ّ
 .2حامر الوحش من الثدييات.
 .3جميع الثدييات لديها فر ٌو يغطي جسمها.
 .4جميع وحيدي القرن لديهم فر ٌو يغطي أجسامهم.
ٍ
حيوانات
الح ْظ أنّنا نجادل حول
أحاديي القرن Unicorns
ّ
ذوات اللون الزهري ،التي ليس
أي وجو ٍد سوى يف الثّقافات
لها ّ
األسطورية الخرافية لإلنسان،
فجدالنا إذًا حول وجود فر ٍو
يغطي جسمها يعترب بحد ذاته
مغالط ًة منطقي ًة.
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إن كان هناك من بني املؤمنني من يود أن يدافع عن الحجة السببية فعليه أولً أن يجتاز هذا التحدي؛ بأن يذكر لنا قامئ ًة
اللهويت
خلق من العدم ،ولكن يف الحقيقة ليس لديهم هذه القامئة بتاتًا .وعندما واجه الفيلسوف ّ
من األمثلة لحاالت ٍ
اللهوتيني يف هذا القرن من املدافعني عن الحجة السببية ،وهو
ويليام الين كرايغ هذا التحدي – وهو أحد أهم الفالسفة ّ
يف الحقيقة من قام بإحياء الحجة الكالمية من الرتاث اإلسالمي ليجلبها بصيغ ٍة معدل ٍة ،كام طرحناها يف بادئ املقال ويضعها
اللهويت – قام ويليام الين كرايغ بإعادة تشكيل تص ّوره لبدء الكون ،ليكون ُخلق من ماد ٍة .ولك ّنه
كإحدى أهم حجج الدفاع ّ
عدم( ،)15()14وحتى إن
هنا يناقض ما أىت به ّ
عام) بأ ّن الخلق اإللهي للكون كان من ٍ
اللهوت املسيحي (واإلبراهيمي بشكلٍ ٍ
يتوجب أن يكون دو ًرا لإلله فيه؟Creato Ex Materia
ترتيب» أي ،فهل
كان الخلق من نوع «إعادة ٍ
ُ

ويليام الين كرايغ
قدم أينشتاين عام  1905نظريته النسبية ،وفيها أوضح أ ّن املادة  Matterمن املمكن أن تتكون من طاق ٍة ،ومن املمكن
أن تختفي إىل طاق ٍة ،وميكن اختصارها مبعادلته املشهورة:
E = MC2
حيث أنّ Eهي الطاقة  Energyو Mهي املادة  MatterوCهو ثابت كو ٌين يكافئ رسعة الضوء يف الفراغ  .Vacuumأي
أي قانونٍ
طبيعي ،فيمكن للامدة أن تأيت من الطّاقة.
ٍ
أن وجود املادة يف الكون ال ينتهك ّ
ولكن من أين إذن تأيت الطاقة؟ فقانون التريموداينميك األول  ،First Law of Thermodynamicsواملشهور بقانون
(.Norman Cohn, “Zoroastrians, Jews, and Christians,” in Cosmos, Chaos, and the World to Come (Yale: NotaBene, 2001), 220-231 )14
(Genesis 1:1 )15
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حفظ الطاقة يتطلب أن تأيت الطاقة من مكانٍ ما .كان من املمكن أن تكون فرضية الخلق مقبول ًة لدرج ٍة ما إن أُشْ ُ ِتط
حصول معجز ٍة ما ليك تخرق قانون حفظ الطاقة وتأيت إلينا بالكون .ولكن ال املشاهدات وال النظرية تدعم هذا ،فقانون
حفظ الطاقة يسمح لها أن تتحول من شكلٍ إىل آخر ما دام املجموع ثابتًا .ومام يثري االهتامم هو أ ّن الطاقة الكلية
للكون تساوي صفرا)17()16(.
ً
قتبس من عامل الفيزياء الكونية ستيفن هاوكينغ قوله« :ميكن للمرء إثبات أ ّن الطاقة السالبة للجاذبية ت ُلغي
وهنا أَ ُ
بالضبط الطاقة املوجبة التى متثِّلها املادة ،وبالتحديد ضمن أخطا ِء ٍ
قياس ضئيل ٍة ،فإ ّن كثافة معدل الطاقة يف الكون هو
كمي ضئيلٍ »()18
بالضبط ما يُتوقّع لكونٍ ظهر من حال ٍة مبدئي ٍة ِبطَاق ٍة صفري ٍة ،مع ال يق ٍني ٍ

ستيفن هاوكينغ
يف الحقيقة هذا هو ما توقعت به آخر اإلضافات املعارصة لنظرية االنفجار الكبري ،والتي تُدعى باالنفجار التض ّخمي الكبري
يسExponential Inflation
 ،Inflationary Big Bangووفقًا لهذه النظرية م ّر الكون بفرت ٍة من ّ
التضخم الرسيع األُ ّ
رس ضئيلٍ من الثانية األوىل .لقد م ّرت مؤخ ًرا نظرية التض ّخم بسلسل ٍة من اختبارات املشاهدات التى كانت قادر ًة
خالل ك ٍ
ح)19(.
عىل تخطئتها ،وحتى األن اجتازت النظرية هذه االختبارات بنجا ٍ
(de Bernardis, Pea, et al. "A flat Universe from high-resolution maps of the cosmic microwave background radiation." Nature 404.6781 (2000): )16
.955-959
(http://map.gsfc.nasa.gov/universe/uni_shape.html )17
(.Hawking, Stephen W. A brief history of time.Bantam, 2008.P.129 )18
(.Linde, Andrei D. Inflation and quantum cosmology. Elsevier, 2012 )19
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باختصار؛ وجود املادة والطاقة مل يتطلب اخرتاقًا لحفظ الطاقة ،وال معجز ًة كانت مطلوب ًة لخلقهام؛ وهذا ما تشري إليه
البيانات وبقو ٍة.

بداية الوجود ّ
واللنهائية

اللنهائية هي فكر ٌة رياضي ٌة مجرد ٌة متت صياغتها بدق ٍة يف عمل الريايض جورج كانتور يف أواخر القرن الثامن عرش ،و
ّ
اللنهائية ∞ يستخدم يف الفيزياء كاختصا ٍر يعني «رق ٌم كب ٌري ج ًدا» .يف الفيزياء؛ الزمن هو عدد دقات الساعات،
رمز ّ
موجب كبريٍ ج ًدا ،والع ُّد إىل الخلف يوصلك إىل
رقم
ٍ
وميكنك أن ت َعد للخلف وكذلك لألمام ،فالعد لألمام قد يوصلك إىل ٍ
اللنهاية السالبة .إن مل يكن يف الكون عد ٌد
اللنهاية املوجبة ،فلن نصل إىل ّ
سالب كبريٍ ج ًدا .وكام أنّنا لن نصل إىل ّ
رقم ٍ
ٍ
ريايض من األحداث يف املستقبل ،فإنّه ال يحتاج أل ْن تكون له نهاي ٌة .وباملثل؛ لو مل يكن يف الكون عد ٌد ال نها ٌيئ
ال نها ٌيئ
ٌ
أيضا
ريايض من األحداث يف املايض ،فإنّه ال يحتاج ألن تكون له بداي ٌة .ميكننا دو ًما أن نجد حدث ًا يتبع آخر ،وميكننا دو ًما ً
ٌ
أن نجد حدث ًا يسبق أخر.
اللهوتيون يف محاوالتهم للدفاع عن الحجة السببية إىل الفردانية ،أي ما يعرف بالـ  .Singularityمفهوم الفردانية
يشري ّ
كل من ستيفن هاوكينغ وروجر بيرنوز يف العام  ،1970حيث «أثبتوا» أ ّن حال ًة من الفردانية Singularityكانت
صاغه ٌّ
موجود ًة يف بداية الوقت .وعىل فرض أن يكون منوذج اينشتاين صحي ًحا يف ذلك الوقت– أي يف ٍ
وقت أقل من زمن بالنك
اللهوتيون عىل أ ّن الوقت يف هذه الحالة
ص ّ
 فتكون هذه الفردانية ال متناهي ًة يف الصغر والمتناهي ًة يف الكثافة )20(.ويُ ِ ُّيجب أن يتوقف وهنا يجب أن يحصل الخلق.
الطريف يف األمر ،هو أ ّن ستيفن هاوكنغ عاىن يف إقناع الوسط العلمي بالفردانية  ،Singularityولك ّنه تخىل عنها
أي حال ٍة
ويحاول إقناع الوسط العلمي بأن ال وجود لها كام يُشري يف كتابه تاريخ موجز للزمان« :يف الواقع مل يكن هناك ّ
أيضا ،يأيت من امليكانيكا
من الفردانية يف بداية الكون»( .)21استنتاج ستيفن هاوكينغ والذي وافق عليه روجر بيرنوز ً
صحيح يف أبعا ٍد أقل من زمن بالنك.
الكمومية ،Quantum Mechanicsبنقض فرض أ ّن منوذج النسبية العامة الينشتاين
ٌ
وبهذا ميكننا القول بأ ّن استخدام الفردانية إلثبات بداية الزمن أم ٌر غري صحي ٍح ،فالفردانية ليس لها ما يدعمها بحسب
معرفتنا املعارصة عن الكون.
اللهوتيون بالدفاع عن الحجة السببية وبداية الوقت بالقول« :إن كان الوقت النهائ ًيا فيجب أن
يعود املدافعون ّ
يستغرق مد ًة ال نهائي ًة ليصل إىل هذه اللحظة» .رد الفيلسوف كيث بارسونز عىل هذا الترصيح بقوله« :القول بأ ّن
الوقت ال نها ٌيئ ال يعني أ ّن له بداي ٌة كانت منذ زمنٍ ال نها ٍيئ ،بل يعني أ ّن ليس له بداي ًة عىل اإلطالق»)22(.
(Hawking, Stephen W., and Roger Penrose. "The singularities of gravitational collapse and cosmology."Proceedings of the Royal Society of )20
.London. A. Mathematical and Physical Sciences 314.1519 (1970): 529-548
(.Hawking, Stephen W. A brief history of time.Bantam, 2008.P.50 )21
(Parsons, Keith. "Is There a Case for Christian Theism?." Does God Exist (1990): 177-96.Morriston, Wes. "Creation ex nihilo and the big bang." )22
.Philo 5.1 (2002): 23-33
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وبعي ًدا عن الفردانية؛ ق ّدم مدافعون الهوتيون آخرون تصو ًرا خط ًيا عن الوقت؛ أوضحوا من خالله أ ّن الوقت البد أن يكون
أيضا أكرث من مر ٍة):
نهائ ًيا ،والبد أن تكون له بداي ٌة،عىل سبيل املثال لديك هذه الحجة (تم عرضها من قبل ويليام الين كرايغ ً
 .1سلسلة األحداث املتواصلة هي تجمي ٌع لإلضافات املتعاقبة لألحداث.
 .2التجميع الناتج عن اإلضافات املتعاقبة لألحداث ال ميكن أن يكون النها ٍيئ.
 .3لذا فسلسلة األحداث ال ميكن لها أن تكون النهائي ٍة.
أي وبتعبريٍ آخر ،إن كان الوقت ال ميكن له أن يعود إىل ما النهاي ٍة ،فالبد للكون أن يبدأ من نقط ٍة حيث ال يوجد فيها الوقت؛
اللهويت عن الوقت فهو يتخيل تركي ًبا خط ًيا يصف به الوقت ،حيث يقع عىل هذا الخط
أي أنّها العدم .حني يتكلم املدافع ّ
ساذج .عىل ال ّرغم من أنّه يتفق
الزمني املايض والحارض واملستقبل ،والبد أن ينتهي املايض بنقطة بداية الوقت ،وهذا تصو ٌر ٌ
أي ٍ
ٍ
خاطئ بشكلٍ
أي معرف ٍة
يومي ،ولك ّنه
مع حدسنا الفطري ومع معامالتنا للطّبيعة واملحيط بشكلٍ ٍ
شخص لديه ّ
فاحشّ .
ٌ
رباعي األبعاد يعرف
عن الفيزياء املعارصة البد له أن يعلم بأنّه ال وجود ليش ٍء اسمه الوقت ككيانٍ مستقلٍ ،ولكن كتكوينٍ
ّ
بـ «الزمكان .»Spacetimeوحتى هذه النظرة للزمان تعترب غري مكتمل ٍة ،ألنّها تفشل يف وصف أبعا ٍد أقل من أبعاد بالنك
بحسب الفيزياء الكمومية  Quantum Mechanicsكام أرشنا يف األعىل.
كل من بورد وجوث
اللهوتيون يف ال ّدفاع عن بداي ٍة مطلق ٍة للكون ،هي مقال ٌة علمي ٌة نرشها ٌ
حج ٌة أخرى يستخدمها ّ
وفيلينكن عام  ،2003مستوحا ٌة من نظرية التض ّخم األبدي  Eternal Inflationكان عنوانها
)Inflationary Spacetime are not complete in past direction . (23
تُفرس نظرية التض ّخم األبدي التجانس الكبري الذي يعتيل الكون يف بدايته وسبب كونه مسط ًحا ،ولك ّنها تقرتح عىل أ ّن
الكون مل يُولد وحي ًدا بل هناك عد ٌد من األكوان املتوازية ويستمر توليد األكوان ،ولهذا سميت بـ«التض ّخم األبديEternal
 .»Inflationإن كان التض ّخم النها ٌيئ باتجاه املستقبل ،فهل هو النها ٌيئ باتجاه املايض؟ هذا ما حاولت املقالة العلمية أن
اللهوتيون بالغوا يف استخدامها إلثبات أ ّن الكون له بداي ٌة ،متناسني سط ًرا تحتويه يذكر
تجيب عليه .ولكن؛ املدافعون ّ
التايل ...« :بالتايل فإ ّن مناذج التض ّخم تتطلب مناذج فيزيائي ٍة أخرى ع َدا التض ّخم ،لتصف ح ّد املايض من منطقة التض ّخم يف
أي استنتا ٍج يدل عىل أ ّن منوذج
رصح بالتّايل« :ال يوجد ّ
الزمكان» .ويف مراجع ٍة علمي ٍة ألالن جوث بنفسه لنظريته عام ّ 2007
ٍ
التوسع وبإمكان
مناذج تقرتح مناطق
انكامش داخل منطقة ّ
التض ّخم األبدي كانت له بداي ٌة فريد ٌة من نوعها»«...وهنالك ٌ
هذه النامذج أن تزيغ نظريتنا»( .)24يشري جوث هنا إىل ما ق ّدمه أنتوين أجريي  Anthony Aguirreوالذي ق ّدم مقالته
أيضا ،أي أنّه حاجج عىل أ ّن نظرية
العلمية يف نفس العام ،واقرتح فيها عىل أ ّن التض ّخم األبدي يكون أبديًا باتجاه املايض ً
التض ّخم األبدي  Eternal Inflationال تشرتط بداي ًة للكون.)25(.
(Borde, Arvind, Alan H. Guth, and Alexander Vilenkin. "Inflationary spacetimes are incomplete in past directions." Physical review letters 90.15 )23
.(2003): 151301
(.Guth, Alan H. "Eternal inflation and its implications." Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical 40.25 (2007): 6811 )24
(.)Aguirre, Anthony. "Eternal Inflation, past and future." arXiv preprint arXiv:0712.0571 (2007 )25
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أثبتت نظرية
باإلضافة إىل هذا ،سأل فيكتور ستينجر أحد نارشي املقالة املشار إليها يف األعىل ،أليكسنادر فيلنكن« :هل ْ
التض ّخم األبدي أ ّن هناك بداي ًة للكون» وأجاب فيلينكن بال ّنفي ،مش ًريا م ّر ًة أخرى إىل االنكامشات التي أشار إليها أالن
جوث أعاله( .)26نفي وجود بداي ٍة للتض ّخم األبدي واالنكامشات املُشار إليها هي ما أكدته بحوث الجاذبية الكمية
الحلقية  ،)Loop Quantum Gravity (LQCوبالذّات ما نرشه عامل الفيزياء الكمومية أباي أشتكار AbhayAshtekar
ن هذا االعتقاد يناقض الجاذبية الكمية الحلقية)27(.
عام 2009؛ مؤك ًدا عىل خطأ االعتقاد ببداي ٍة للتض ّخم األبدي وأ ّ
فوق كل هذا تذكر أنّنا حني نتكلم عن اللحظات األوىل لالنفجار الكبري؛ فإنّنا ندخل متاه ًة من الجهل البرشي ،يف تلك
املتاهة ال ميكنك أن تخوض نقاشً ا ذو معنى دون أن تُع ِّرض نفسك لسنني مجهد ًة من الفيزياء والرياضيات .فال يهم ما
ٍ
تخمينات كبري ٍة.
تظن أنّك تعلمه ،أل ّن كل االستنتاجات التي تأمل بالوصول إليها لتفسري حقيقة الكون ،لن تكون أكرث من
اللهوتيون عىل أ ّن لعبة الكلامت الفلسفية
رص املدافعون ّ
وعىل الرغم من هذا التواضع الذي يحمله املنهج العلمي ،يُ ّ
رصح بأنّها صحيح ًة بشكلٍ
مطلق .ولكن يبقى أفضل ما ميكن
ٍ
هي كل ما يتو ّجب أن يحملوه ،ليدعموا به نتائجهم التي تُ ِّ
قوله :أنّني ال أعلم وال أنتم تعلمون بدرجات اليقني التي ت ّدعونها ،ولكنهم ينادون بإله الفجوات دو ًما عىل أية حال.

سيناريوهات طبيعي ٌة مقبول ٌة لتفسري األصول
ٌ

مسام ٌر آخر يُ َدق يف نعش الحجة الكالمية ،فكام نرى ادعاء أ ّن الكون بدأ بالوجود مع االنفجار الكبري هو ادعا ٌء ال ت َ ْدعمه
أي من املعرفة الفيزيائية والكونية املعارصة ،فاملشاهدات التي تؤكد نظرية االنفجار الكبري ال تنفي أب ًدا احتاملية وجود
ٌّ
ومم تجدر اإلشارة إليه هو أ ّن تعبري االنفجار الكبري ليس إلّ مصطل ًحا كان يستخدم
يش ٍء َما ٍ
سابق لالنفجار الكبريّ ،
تهكم ببدايات النظرية ،أ ّما النظرية بح ّد ذاتها ال تشرتط وجود فردانية  Singularityيك تنفجر .وأود هنا أن اقرتح عىل
ً
()28
القارئ مقال ًة بعنوان  A Tale of Two Big Bangsملعهد ماكس بالنك للفيزياء الجاذبية  ،يوضح الكاتب فيها خطأ
أيضا الفرق بني طور االنفجار الكبري
االعتامد عىل نظرية االنفجار الكبري إلثبات الفردانية  ،Singularityويوضح الكاتب ً
 Big Bang phaseوالذي نشأ عنه الكون قبل  13.7مليار سنة ،وما يفرتض أن يسبق هذا الطّور وما يعرف بالفردانية،
وموقف املجتمع العلمي لكل منهام.

http://www.einstein-online.info/spotlights/big_bangs
لقد ت ّم نرش عدة مناذ ٍج نظري ٍة تقرتح ٍ
سابق ،كأن يكون نفقًا كموم ًيا
آليات لتفسري بداية الكون واالنفجار الكبري من كونٍ ٍ
 Quantum Tunnelingأو ما يسمى التذبذبات الكمومية .Quantum Fluctuations(29)t
(".Stenger, Victor J. "Faith In Anything is Unreasonable )26
(Ashtekar, Abhay. "Singularity resolution in loop quantum cosmology: A brief overview." Journal of Physics: Conference Series. Vol. 189.No. )27
.1.IOP Publishing, 2009
(http://www.einstein-online.info/spotlights/big_bangs )28
(.Atkatz, David, and Heinz Pagels. "Origin of the universe as a quantum tunneling event." Physical Review D 25.8 (1982): 2065 )29

90

يف نقد الحجة السبب ّية والكالم ّية –
الجزء الثاين

Alnajafi Atheistic

ومعادالت علم الكونيات  Cosmologyالتي تصف الكون املبكر تنطبق متا ًما عىل الجانب اآلخر من محور الزمن،
سبب يدفعنا الفرتاض أ ّن الكون بدأ باالنفجار الكبري.
وبالتايل ما من ٍ
يف كتابه الكون القابل للفهم  ،The Comprehensible Cosmosقدم عامل الفيزياء ال ّنظرية  Victor Stengerتتاب ًعا
محد ًدا ألصلٍ
أي معجز ٍة لنشوء الكون( ،)30وكان قامئًا عىل منوذج غياب الحدود nonboundary
ٍ
طبيعي ال يتطلب ّ
 modelلجيمس هريتل وستيفن هاويكنغ( .)31يف ذلك النموذج ،ليس للكون بداي ًة أو نهاي ًة يف الزمان أو املكان .ويف
التتابع الذّي قدمه ستينجر ،يوصف الكون بأنّه قد «تغلغل» عرب الفوىض يف زمن بالنك من كونٍ
سابق كان موجو ًدا
ٍ
طوال الزمن السابق)30(.
باإلضافة إىل هذا ،نرش أليكساندر فيلينكن مقال ًة علمي ًة بعنوان
،Creation of Universe From Nothingاقرتح فيها سيناريو ممك ٌن
لوجود الكون من اليش ٍء ،ليس زمكا ٌن فار ٍغ بل اليشء بشكلٍ حر ٍيف عرب
أيضا ،أشار إىل أنّه ال سبب مطلوبًا لهذا
النفق الكمومي .ويف مقالته ً
السيناريو)33(.
ّ
ٍ
كونيات بارزون يف مجالت علمي ٍة
كذلك نرش فيزيائيون وعلامء
مرموق ٍة ،عد ًدا من التتابعات األخرى التي ميكن للكون فيها أن ينشأ
«من ال يش ٍء»وبشكلٍ
طبيعي( .)37()36()35()34ال ميكن «الربهنة» عىل
ٍ
أي منها حال ًيا لتمثيل الشكل املضبوط الذّي ظهر به الكون ،ولكنها
ٍّ
أي برهانٍ عىل وجود اإلله يقوم عىل هذه الفجوة
تفيد لتوضيح أ ّن ّ
يف املعرفة العلمية يفشل ،أل ّن ٍ
آليات طبيعي ٍة معقول ٍة ميكن تقدميها
ضمن إطار املعرفة الحارضة .وعىل املؤمن أن يقوم بغمس نفسه يف
ٍ
سنوات مجهد ٍة من الرياضيات والفيزياء والكونيات ،ويحاول أن يلغي
احتاملية هذه اآلليات ،ويثبت أ ّن معجز ًة إلهي ًة كانت مطلوبة لخلق
الكون ،وبعد هذا من املمكن أن يؤخذ لكالمه اعتبا ٌر حني يجادل يف
الحجة السببية الكالمية.
(.Stenger, Victor J. The comprehensible cosmos: where do the laws of physics come from?.Prometheus Books, 2006 )30
(.Hartle, James B., and Stephen W. Hawking. "Wave function of the universe." Physical Review D 28.12 (1983): 2960 )31
(.Vilenkin, Alexander. "Creation of universes from nothing." Physics Letters B 117.1 (1982): 25-28 )32
(.Tryon, Edward P. "Is the universe a vacuum fluctuation?." Nature 246 (1973): 396-397 )33
(.Vilenkin, Alexander. "Quantum origin of the universe." Nuclear Physics B 252 (1985): 141-152 )34
(.Vilenkin, Alexander. "Quantum creation of universes." Physical Review D 30.2 (1984): 509 )35
(.Linde, Andrei D. "Quantum creation of the inflationary universe." Lettere Al NuovoCimento 39.17 (1984): 401-405 )36
(.Mongan, T. R. "Simple quantum cosmology: vacuum energy and initial state." General Relativity and Gravitation 37.5 (2005): 967-970 )37
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كل هذا؛ وباختصا ٍر ٍ
شديد بقولنا :إ ّن األدلّة التجريبية والنظريات التي وصفت نجاح البيانات واملشاهدات؛
ميكننا أن نلخص ّ
ٍ
خالق ترك بصمته
خلق
هادف ،وبنا ًء عىل أفضل معارفنا العلمية املعارصة ما من ٍ
تدل عىل أ ّن الكون مل ينشأ من خالل ٍ
الكونية عىل خلقه الهادف.

مادي؛ ولكنه واعٍ؟
ٌ
إله غري ٍ

ٍ
بصفات تقرتب أكرث إىل عقلٍ واعٍ ،فهو يحاسب وهو يغضب ويفرح
عام
عاد ًة ما يوصف اإلله يف األديان أو بشكلٍ ٍ
ٍ
سنوات كانت مخيلة
ويراقب ويتابع ،وذلك متوق ٌع ج ًدا ،مبا أنّنا نعلم أ ّن هذا اإلله هو بالفعل كيا ٌن ت ّم فرض وجوده يف
العقل البرشي محدود ًة إىل درج ٍة ما .وحتى يف التفسريات العامة ملصطلح اإلله نجد أنّه يوصف كقو ٍة واعي ٍة ،أو كطاق ٍة
واعي ٍة .وميكننا أن نرت ّب األوصاف التي ت ُعزى إىل اإلله عىل سل ٍّم ،درج ُة هذا السلّم العليا هي أقرب الدرجات للمواصفات
الواعية البرشية ،ودرجته الدنيا هي أبعد للمواصفات الواعية البرشية.

 .1كيا ٌن يجلس عىل عرشه يف مكانٍ يسمى السامء السابعة ،يشبه البرش عام ًة ،وقد خلق البرش عىل صورته ،له قدراتٌ مطلق ٌة.
أي تصو ٍر إنسا ٍين ،له قدراتٌ تفوق البرش.
 .2كيا ٌن ال يشبه البرش أب ًدا ،يبتعد عن ّ
حس وا ٍع يقع فوق ال ّزمكان.
 .3كيا ٌن ّ ٌ
 .4قو ٌة أو طاق ٌة واعي ٌة مطلق ٌة الوجود.
 .5إراد ٌة حر ٌة واعي ٌة.
 .6كيا ٌن موجو ٌد وا ٍع فحسب.
تتعدد وتكرث درجات هذا السلّم بعدد اآللهة واألديان ،فال ميكنني أن أذكرها كلّها ولكن ميكننا القول بأ ّن هذا اإلله إن
كان موجو ًدا ،فأقل درجات وجوده من حيث التشابه مع صفات البرش هي كونه قو ًة أو طاق ًة أو إراد ًة حر ًة فحسب.
وجميع هذه النامذج تشرتك بأنّها تفرتض لهذا اإلله وع ًيا .ولكن نحن نعلم ،وبحسب ما تشري إليه املفاهيم العلمية
املعارصة بأ ّن الوعي ما هو إلّ نتيج ًة لنشاط العقل املادي ،وهو مفهو ٌم أكرث من كونه واق ًعا .وميكننا حرص وجود ال ّدماغ
ملفهوم
أسباب تطوري ٍة )38(.فكيف
– مسبب الوعي  -يف الزمكان الفيزيايئ .وأكرث من هذا ميكننا عزو وجود الوعي إىل
ٍ
ٍ
أسباب تطوري ٍة أن يكون سببًا يف وجود الكون والزمكان؟ ومل أقرأ يو ًما
يشرتط وجود مسببه بوجود الزمكان ،ويُعزى إىل
ٍ
مهرب «ليس كمثله يش ٌء» والذي يقرتب يف
أي يش ٍء من ٍ
ما عن إمكانية اإلرادة الحرة لوحدها يف خلق ّ
عدم .يبقى هنا ٌ
وصف اإلله إىل مهرب الربوبية الشائع بقولهم«:مل تصفه األديان» .بالطبع مثل هكذا إل ٍه ال ميكن إثبات أو نفي وجوده،
(.84-81 :)2002( 9.4 Århem, Peter, Hans Liljenström, and B. I. B. Lindahl. "Evolution of Consciousness." Journal of Consciousness Studies )38

92

يف نقد الحجة السبب ّية والكالم ّية –
الجزء الثاين

Alnajafi Atheistic

ولكن نجد من يؤمن بوجوده ومن ال يؤمن بوجوده ،واعتام ًدا عىل مقولة« :الب ّينة عىل من ا ّدعى» يفرتض أن يُعطي
أيضا ،غري
املؤمن منوذ ًجا معي ًنا لهذا اإلله ،ميكن فيه قياس التنبؤات التي يضعها وميكن تخطئته  -أيأ هذا النموذج – ً
هذا ال ميكننا أن نع ّده «أفضل تفسريٍ» لوجود الكون.

ملاذا هنالك يش ٌء ً
بدل من اليش ٍء؟

بدل من اليش ٍء؟ هذا السؤال كث ًريا ما يكون امللجأ األخري للمؤمن بالله ،الذي يحاول املجادلة إلثبات
ملاذا هنالك يش ٌء ً
وجود الله من الفيزياء والكونيات ،ويجد أ ّن سائر براهينه كلّها تفشل .وصف الفيلسوف بيد راندل Bede Rundle
هذا السؤال بـ «السؤال املركزي» و«األشد تحي ًريا» .وجوابه البسيط – وكان طوله  200صفحة يخترص بـ «البد من وجود
يش ٍء ما»)39(.
خواصاّ ،أل
من الواضح أ ّن عدة مشاكلٍ تصوري ٍة ترتبط بهذا السؤال؛ فكيف نعرف ّ
الليشء؟ وما هي خواصه؟ وإن كان له ً
بدل من اليش ٍء؟ بافرتاض أنّه بإمكاننا تعريف
يجعله هذا شيئًا؟ ي ّدعي املؤمن أ ّن الله هو الجواب ،ولكن ملاذا يوجد الله ً
الاليشء ملاذا يجب أن يكون الاليشء حال ًة أكرث طبيعي ًة لألمور بدلً من اليشء؟
علمي معقو ٍل ،يقوم عىل أفضل معارفنا الحارضة يف الفيزياء والكونيات لكون اليشء أكرث
يف الواقع ميكننا تقديم ٍ
سبب ٍ
طبيعي ًة من الاليشء .فبام أ ّن الاليشء هو أبسط ما ميكن ،فال ميكننا أن نتوقع له أن يكون مستق ًرا ج ًدا ،وعىل ال ّرغم من
غرابة هذا االقرتاح ّإل أ ّن املعرفة العلمية املعارصة ت َ ْدعمه بقو ٍة كعملية التنظيم الذايت  ،)Self-organization (40تلك
العملية التي متت مشاهدتها يف كثريٍ من النظم الفيزيائية ،فمن املرجح أنّه سيخضع لتحول طو ٍر تلقا ٍيئ إىل يش ٍء أكرث
أي
الشء هو أم ٌر
تعقي ًدا ،وال يستبعد أن يكون كونًا يحتوي عىل ماد ٍة .هذا التّحول من ّ
الليشء إىل ّ
طبيعي ،وال يتطلب ّ
ٌ
فاعلٍ  ،وكام صاغها الفيزيايئ الفائز بجائزة نوبلٍ فرانك ويلتشيك « :Frank Wilczekإ ّن الجواب عىل السؤال القديم،
ن الاليشء هذا غري مستقرٍ»()41
ملاذا هنالك يش ٌء ً
بدل من اليش ٍء سيكون إذا أ ّ
وتجدر اإلشارة إىل ما ذكره أالن جوث Alan Guthيف كتابه « :The Inflationary Universeالسؤال حول ِمن أين أىت
كل يش ٍء يف الكون مل يعد خارج نطاق البحث العلمي .بعد ألفي سن ٍة من البحث العلمي ،يتبني لنا اآلن أ ّن لوكريتوس
ّ
مم نراه .ومن منظور
[كل يش ٍء] من املمكن أن يكون قد أىت من [اليش ٍء]ّ ،
كان مخطئًاّ .
و[كل يش ٍء] رمبا يحتوي عىل أكرث ّ
التض ّخم الكوين  ،Inflationary Cosmologyمن اآلمن أن نقول أ ّن هذا ينطبق عىل الكون ،وأ ّن الكون وجبة غدا ٍء
مجاني ٍة»)42(.
(.Rundle, Bede. Why there is Something rather than Nothing. Oxford University Press, 2004 )39
(".Stenger, Victor J. "A Scenario For a Natural Origin of our Universe Using a Mathmatical Model Based On Established Physics And Cosmology )40
(.Wilczek, Frank. "The cosmic asymmetry between matter and antimatter." Scientific American 243 (1980): 82-90 )41
(.Guth, Alan H. The inflationary universe: The quest for a new theory of cosmic origins. Random House, 1998 )42
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أي
وأقتبس من كتاب  Many World in Oneألليكساندر فيلينكن  Alexander Vilenkinقوله« :إن كان ال يوجد ّ
يش ٍء قبل أن يولد الكون ،فام الذي سبب ال ّنفق الكمومي ليبدأ الكون بالوجود؟ بشكلٍ مثريٍ لالهتامم ،اإلجابة عىل هذا
سبب مطلوب لذلك .يف الفيزياء الكالسيكية؛ تحكم السببية ما يحدث من لحظ ٍة إىل أخرى،
السؤال هي أنّه ال يوجد ٌ
ولكن يف حالة الفيزياء الكمومية بطبيعتها الميكن التنبؤ بها ،والكثري من األحداث الكمومية ال تتطلب سب ًبا عىل اإلطالق.
»()43
ويف منوذج غياب الحدود  nonboundary universeالذي اقرتحه هوكينغ وهريتل ،ميكن فعليا حساب احتاملية وجود
بدل من اليش ٍء ،وهي أكرث من  60باملئة)30(.
يش ٍء ً
والليشء يف الحقيقة يتطلب إل ًها ليبقيه ال شيئًا ،أي بالعمل املستمر
باختصارٍ؛ الحال الطّبيعية هي يش ٌء بدلً من اليش ٍءّ .
بالضبط ما نتوقعه لو مل يكن الله
شيئ هي ّ
وحده لفاعلٍ مثل الله ميكن لحال ٍة من العدم أن تدوم ،وحقيق ًة أنّه لدينا ٌ
موجو ًدا.

كلم ٌة ختامي ٌة

رمبا أطلنا املوضوع وخاص ًة يف هذا الجزء ،رمبا كان كاف ًيا الجزء األول إلقناع البعض ،ورمبا دخلنا يف تفاصيل علمي ِة يصعب
مم يظهر عىل
عىل القارئ املبتدئ استيعابها .ولكن مل يكن هذا ّإل لريى القارئ مدى ضحالة هذه الحجة عىل ال ّرغم ّ
قرشتها .قدمنا الحجة السببية يف الجزء األول بخمسة ٍ
نقاط كانت:
مسبب.
 .1كل ما بدأ أن يوجد له
ٌ
 .2الكون قد بدء بالوجود.
مسبب.
 .3لذا فالكون له
ٌ
السبب.
 .4الله هو التفسري األفضل لهذا ّ
 .5الله له وجو ٌد وكان له دو ٌر يف خلق الكون.
خاطئ؛ ويفتقر إىل املوضوعية ،وال ميكننا بناء
يف هذه املقالة رأينا كيف أن تعميم مفهوم السببية بشكلٍ كو ٍين هو أم ٌر
ٌ
أي حج ٍة عليه .ورأينا كيف أ ّن ادعاء الكون قد بدأ بالوجود ،هو ادعا ٌء ال تدعمه املعرفة العلمية املعارصة .باإلضافة
ّ
سبب ،وق ّدمنا
إىل هاتني النقطتني رأينا كيف أ ّن اإلله ال يعد تفس ًريا جي ًدا لخلق الكون إن كان بالفعل له بداي ٌة وله ٌ
ٍ
ٍ
إجابات علمي ٍة مرموق ٍة
أي تدخلٍ من اإلله .وعرضنا يف النهاية
سيناريوهات مقبول ًة علم ًيا كلها ممكن ٌة إليجاد الكون دون ّ
(.Vilenkin, Alexander. Many worlds in one: The search for other universes. Macmillan, 2006 )43

94

يف نقد الحجة السبب ّية والكالم ّية –
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بدل من اليش ٍء.
– عىل ال ّرغم من أنّها مخترص ٌة  -للسؤال الذي أ ّرق البرشية منذ أن بدأت بالتّفكري ،ملاذا هنالك يش ٌء ً
عزيزي القارئ؛ كام تتوقع أنت بعد قراءتك لهذه املقالة ،تشري آخر اإلحصاءات إىل أ ّن أغلبية علامء الفيزياء الكونية
إلهي لخلق الكون( ،)44ولكن هذا ال يعني أ ّن جميعهم ملحدين .فهنالك من
هم بالفعل ملحدون ال يؤمنون بتدخلٍ ٍ
العلامء املؤمنني من لهم إنجازاتٌ علمي ٌة كبري ٌة يف مجال الفيزياء الكونية ،فلنرتك آخر السطور ليمألها أحدهم« :بقدر ما
ديني ،فهي ترتك املادية
أي سؤا ٍل
ميتافيزيقي أو ٍ
ٍ
أستطيع أن أرى هذه النظرية [نظرية االنفجار الكبري] تقع متا ًما خارج ّ
أي محاول ٍة ملعرفة الله ،وتتفق مع أشعيا حني تحدث عن
أي كينون ٍة إلهي ٍة متعالي ٍة .وبالنسبة للمؤمن فهي تزيل ّ
لتنفي ّ
ذات الله الخفية ،خفي ٌة حتّى يف بداية الكون» - )45(.جورج الميت ،أول من وضع نظرية االنفجار الكبري.

جورج الميت

(.Carroll, Sean. "Why (almost all) cosmologists are atheists." Faith and Philosophy 22.5 (2005): 622-635 )44
(Lemaître, Georges. "The primeval atom hypothesis and the problem of the clusters of galaxies." La Structure etl’Évolution de l’Univers (1958): )45
.1-32

95

من أرشيف املنتدى األم
96

املوحد بالله
و Ex Muslem

أحاديث دمرت
اإلسالم من جذوره

املوحد بالله
و Ex Muslem

عادي ضحك عىل البرشية واستغل جهلهم
بدوي
سأثبت اآلن مبا ال يرتك مجاالً للشك أو الجدال أن محمد ليس إال
ٌ
ٌ
وحبهم للخرافات ليصنع مكان ًة لنفسه.
كلنا نعرف أن األرض كروية وأن األرض تدور حول نفسها وحول الشمس ،لألسف ،ملحمد وجهة نظ ٍر أخرى
حسب كالم محمد ،األرض مسطح ٌة ،ال تتحرك ،والشمس تدور حولها
حديثٌ واحد ٌفقط قام بإثبات أن محمد كاذب ،إليكم الحديث.
"ذكر لنا أن نبي الله صىل الله عليه وسلم قال يو ًما ألصحابه هل تدرون ما البيت املعمور ؟ قالوا  :الله ورسوله أعلم
قال  :فإنه مسج ٌد يف السامء تحته الكعبة لو خ َّر لخ َّر عليها ". . .
الراوي :قتادة املحدث :األلباين  -املصدر :السلسلة الصحيحة  -الصفحة أو الرقم1/859 :
خالصة الدرجة :إسناده مرسل صحيح
إذًا ..هل السامء تدور مع األرض لتُجاري رسعتها ويبقى البيت املعمور فوق مكة مبارش ًة ؟
س ُيكذّبك املسلمون ويقولون أنه ليس يف السامء متا ًما ،وإمنا املسجد يدور مع األرض ،رغم تفاهة الفكرة إال أين سأثبت
لكم أنها غري صحيحة.
اقرأ الحديث التايل :
" - 77421أتيت بالرباق  ،وهو دابة أبيض طويل  ،فوق الحامر  ،ودون البغل  ،يضع حافره عند منتهى طرفه  ،فركبته ،
حتى أتيت بيت املقدس  ،فربطته بالحلقة التي تربط بها األنبياء  ،ثم دخلت املسجد  ،فصليت فيه ركعتني  ،ثم خرجت
 ،فجاءين جربيل بإنا ٍء من خمر  ،وإنا ٍء من لنب  ،فاخرتت اللنب  ،فقال جربيل  :اخرتت الفطرة  .ثم عرج بنا إىل السامء ،
فاستفتح جربيل  ،فقيل  :من أنت ؟ قال  :جربيل  ،قيل  :ومن معك ؟ قال  :محمد  ،قيل  :وقد بعث إليه ؟ قال  :قد
بعث إليه  ،ففتح لنا  ،فإذا أنا بآدم  ،فرحب يب  ،ودعا يل بخري  .ثم عرج بنا إىل السامء الثانية  ،فاستفتح جربيل  ،فقيل
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 :من أنت ؟ قال  :جربيل  ،قيل  :ومن معك  ،قال  :محمد  ،قيل  :وقد بعث إليه ؟ قال  :قد بعث إليه  ،ففتح لنا  ،فإذا
أنا بابني الخالة  :عيىس بن مريم  ،ويحيى بن زكريا  ،فرحبا يب  ،ودعوا يل بخري  .ثم عرج بنا إىل السامء الثالثة  ،فاستفتح
جربيل  ،فقيل  :من أنت ؟ قال  :جربيل  ،قيل  :ومن معك  ،قال  :محمد  ،قيل  :وقد بعث إليه ؟ قال  :قد بعث إليه ،
ففتح لنا  ،فإذا أنا بيوسف  ،وإذا هو قد أعطي شطر الحسن  ، ،فرحب يب  ،ودعا يل بخري  .ثم عرج بنا إىل السامء الرابعة
 ،فاستفتح جربيل  ،فقيل  :من هذا ؟ قال  :جربيل  ،قيل  :ومن معك  ،قال  :محمد  ،قيل  :وقد بعث إليه ؟ قال  :قد
بعث إليه  ،ففتح لنا  ،فإذا أنا بإدريس  ،فرحب يب  ،ودعا يل بخري  ،قال الله تعاىل  { :ورفعناه مكانا عليا }  .ثم عرج
بنا إىل السامء الخامسة  ،فاستفتح جربيل  ،فقيل  :من هذا ؟ قال  :جربيل  ،قيل  :ومن معك  ،قال  :محمد  ،قيل  :وقد
بعث إليه ؟ قال  :قد بعث إليه  ،ففتح لنا  ،فإذا أنا بهارون  ،فرحب يب  ،ودعا يل بخري  .ثم عرج بنا إىل السامء السادسة
 ،فاستفتح جربيل  ،فقيل  :من هذا ؟ قال  :جربيل  ،قيل  :ومن معك  ،قال  :محمد  ،قيل  :وقد بعث إليه ؟ قال  :قد
بعث إليه  ،ففتح لنا  ،فإذا أنا مبوىس  ،فرحب يب  ،ودعا يل بخري  .ثم عرج بنا إىل السامء السابعة  ،فاستفتح جربيل  ،فقيل
 :من هذا ؟ قال  :جربيل  ،قيل  :ومن معك  ،قال  :محمد  ،قيل  :وقد بعث إليه ؟ قال  :قد بعث إليه  ،ففتح لنا  ،فإذا
أنا بإبراهيم مسندا ظهره إىل البيت املعمور  ،وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك  ،ال يعودون إليه  ،ثم ذهب يب
إىل سدرة املنتهى  ،وإذا ورقها كآذان الفيلة  ،وإذا مثرها كالقالل  ،فلام غشيها من أمر الله ما غيش تغريت  ،فام أحد من
خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها  ،فأوحى الله إيل ما أوحى  ،ففرض عيل خمسني صالة يف كل يوم وليلة  .فنزلت
إىل موىس  ،فقال  :مافرض ربك عىل أمتك ؟ قلت  :خمسني صالة  ،قال  :ارجع إىل ربك فسله التخفيف  ،فإن أمتك ال
تطيق ذلك  ،فإين قد بلوت بني إرسائيل وخربتهم  ،فرجعت إىل ريب  ،فقلت  :يا رب خفف عن أمتي  ،فحط عني خمسا
 .فرجعت إىل موىس  ،فقلت  :حط عني خمسا  ،قال  :إن أمتك ال يطيقون ذلك  ،فارجع إىل ربك فسله التخفيف  .فلم
أزل أرجع بني ريب وبني موىس حتى قال  :يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صالة عرش  ،فذلك خمسون
صالة  ،ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة  ،فإن عملها كتبت له عرشا من هم بسيئة فلم يعملها مل تكتب
شيئا  ،فإن عملها كتبت سيئة واحدة  .فنزلت حتى انتهيت إىل موىس  ،فأخربته  ،فقال  :ارجع إىل ربك فسله التخفيف
 ،فقلت  :قد رجعت إىل ريب حتى استحييت منه"
الراوي :أنس بن مالك املحدث :األلباين  -املصدر :صحيح الجامع  -الصفحة أو الرقم127 :
خالصة الدرجة :صحيح
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سأستخلص لكم املوضوع يف ٍ
نقاط بسيطة
 .1البيت املعمور فوق الكعبة مبارش ًة
 .2األرض تدور حول نفسها وحول الشمس ،أي أنه منطق ًيا ال ُيكن أن يثبت يشء يف األعىل ويكون فوق نقط ٍة معين ٍة
لحركة األرض املستمرة
 .3اعتقد محمد أن األرض مسطح ًة وأنها ال تربح مكانها ،وأن السامء فوقها مبارشةً.
الحلول الوحيدة لهذه املعضلة بكل اختصار
 .1األرض ثابته ال تتحرك ()X
 .2السامء تتحرك مع األرض ليك يبقى البيت املعمور فوق الكعبة مبارش ًة ()X
 .3الحديث ضعيف وغري موثوق به ()X

بقي التفسري املنطقي الوحيد ..محمد كذب !
https://www.facebook.com/TheEnlightenedMinds
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أنا مايكل شريمر  ..مدير “
“ skeptic society
وهي عدة مواقعٍ متخصص ٍة
بنرش التّفكري ال ّنقدي والشّ ك
رش ملجلة Skeptic
ونا ٌ
التي تحقق يف كافة االدعاءات
الخارقة للطّبيعة والعلوم
الكاذبة الظّواهر الخارقة
للطّبيعة والجامعات ال ّدينية و
ما بينهم.
اختصاصنا العلوم الكاذبة
السحرية واالدعاءات
والعلوم ّ
امليتافيزيقية والعلوم
السيئة
ال ّروحانية والعلوم ّ
واالدعاءات غري العلمية
باإلضافة إىل االدعاءات
الفارغة املحضة.
ومبا أنّكم ال تعيشون عىل
كوكب املريخ فأنتم تعلمون
أ ّن هناك الكثري منها هنا يف
الوقت الحايل ..هناك الكثري
من ال ّناس الذّين يسموننا بالـ
” طعانني “ الذّين يتهموننا
كمشككني ونقا ٍد بأنّنا نحرش
أنفسنا يف أفكار الغري ونقوم
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بالطّعن بها بال هواد ٍة ولنكن رصحاء فنحن يف الواقع بالفعل نقوم بالكثري من الطّعن بل وإنّنا أشبه بفرق ٍة مسلح ٍة يف
جيش الطّعن باالدعاءات.
لكننا نُخرج األفكار الخاطئة فقط ونُثبت األفكار الصحيحة ،وألريكم ما أقصد :باألفكار الخاطئة فقد أحرضت معي
هذا الجهاز.

هذا الجهاز ت ّم تقدميه لنا ليك نختربه والجهاز من إنتاج رشكة كوادرو الكائنة يف ويست فرجينيا واسم الجهاز هو
()Quadro 2000 dowser rod
ٍ
بالستيك متصل ٌة
وت ّم بيعه إىل مدراء املدارس الثّانوية مقابل  900دوالر للقطعة الواحدة ،وكام ترون إنّه مجرد قطعة
بهوا ٍيئ يشبه هوايئ ال ّراديو ..بواسطة هذه األجهزة “ “ dowser rodsميكنكم تفتيش محيطكم بحثًا عن أشياء كثري ٍة،
لكن هذا الجهاز الذّي أعرضه اآلن يستخدم تحدي ًدا للعثور عىل املاريوانا املخبأة يف خزائن الطّالب ،وطريقة عمل هذا
أي خزان ٍة سيؤرش الهوايئ ،ومن ث ّم
الجهاز هو بامليش باملمر الذي يحتوي خزانات التّالميذ عىل الطّرفني ومالحظة عىل ّ
تفتح الخزانة وتفتشها.
السؤال اآلن هو هل ميكن بالفعل أن يجد الجهاز املاريوانا داخل خزانات الطّالب؟
ّ
الجواب هو :نعم ..ما دمت ستفتح ما يكفي منها للعثور عىل املاريوانا ( .يقصد البحث اليدوي)
عندما نتكلم بلغة العلم فمن الواجب أن نضع بعني االعتبار امل ّرات التي تفشل فيها التّجربة وليس فقط املرات
التي تنجح فيها ،وهذه هي ال ّنقطة التي أحيل الحديث عنها هنا ،وهي أنّها الطّريقة التي ينجح فيها املنجمون و
ال ّروحانيون وغريهم ،فهم يذكرون امل ّرات التي أصابت فيها توقعاتهم فقط ،ويتجاهلون امل ّرات التي فشلوا بها ،ويف
العلم لنا أ ّن نوثق كامل البيانات والتّجارب ،واملقارنة من خاللها وليس فقط اختيار ما يناسبنا لنجد أ ّن نسبة ال ّنجاح ال
تخرج عن كونها مجرد ٍ
حظ.
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ٌ
صندوق
وبال ّنسبة لهذا الجهاز فقد جربناه عىل صندوقني يحتوي أحدهام عىل بعض املاريوانا املرخصة طبيًا ،واآلخر
الصندوق الذّي يحتوي عىل املخدرات بنسبة  % 50تقري ًبا ،وهو ما تتوقعه كنتيج ٍة من
فارغٌ ،وكان الجهاز يُشري إىل ّ
الصندوق بحسب ال ّرأس أو الكتابة..
رمي عمل ٍة معدني ٍة واختيار ّ
سأريكم مثال هنا عن األشياء التي نقوم بها و نكشفها يف مجلة  Skepticالتي هي مجل ٌة مخصص ٌة و لديها طرحها
مثل لدينا مقالة (مستقبل الذّكاء) ،التي نتكلم بها عام إذا كان الجنس البرشي يزداد ذكا ًء
املميز ،ففي هذا العدد ً
معارض بسبب ما أراه يف مهنتيّ ،إل أنّنا توصلنا إىل يش ٍء مثريٍ
رأي
ٌ
أم غبا ًء مع مرور ال ّزمن ،وعىل ال ّرغم من أنّه يل ٌ
لالهتامم وهو أ ّن ال ّناس يزدادون ذكا ًء مبعدل ثالث ٍ
نقاط  IQلكل  10سنوات .
عند الحديث عن العلم يوجد الكثري من املفاهيم الخاطئة مثل أنّنا ال نستطيع القول بأ ّن التّشكك والعلم شيئني
والسباكة تكمالن بعضهام ..فهذه األشياء
مختلفني ،أو أ ّن العلم وال ّدين يكمالن بعضهام ..األمر أشبه بالقول أ ّن العلم ّ
مختلف ٌة عن بعضها متا ًما.
فعل ،هو طريق ٌة للتّفكري يف األمور وميكن وصفه بأنّه آلية معالج ٍة مستمر ٍة وليس مجرد
فالعلم ليس يش ٌء بل هو ٌ
ألي ظاهر ٍة خارج املألوف.
فكر ٍة ثابت ٍة وهو طريق ٌة لل ّنظر يف مختلف الظّواهر التي نبحث بواسطتها عن التّفسري ّ
فمثل إذا تكلمنا عن (دوائر الحقول)
ً

الصورة..
الصورة ً
مثل ماهو التّفسري األكرث منطقي ًة لهذه ّ
يف هذه ّ
ٍ
كائنات فضائي ٍة سافرت بني املجرات واملجموعات الشّ مسية وجاءت لحقل بوب يف والية
دليل عىل وجود
هل هي ٌ
كنساس لإلعالن عن مجلتنا يف الحقل أم أنّها و بكل بساط ٍة صور ٌة مفربك ٌة بواسطة ق ّراء  Skeptikعىل برنامج
الفوتوشوب؟
يف كل الحاالت علينا أ ّن نسأل ما هو التّفسري األصح يف هذه الحالة؟
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قبل أ ّن نقول أ ّن التّفسري هو يش ٌء من خارج هذا العامل فعلينا التّأكد أوال بأنّه ليس من هذا العامل.

مثل هل حصل ارنولد شوارزنيغر عىل مساندة الفضائيني حني ترشح للحكومة أم أ ّن الـ World Weekly News
ً
تصطنع هذه األخبار ؟
نفس الحال يوضحه يف الكاريكاتري سيدين هاريس هنا بكل دق ٍة :

السبورة الذي يقول (ث ّم حصلت معجزةٌ) يف
حيث نجد أ ّن املعلم هنا يطلب توضي ًحا أكرث عىل الكالم الذي عىل ّ
املرحلة الثّانية من اإلثبات..
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الصورة لوحدها ترشح وتدحض كافة نقاشات أصحاب فرضية التّصميم الذّيك حيث ال يوجد لديهم أكرث من هذا
هذه ّ
ليقولوه..
ميكنكم االدعاء بأ ّن هناك معجزاتٌ تحصل ،لكن هذا ال يرشح شيئًا ،وال يقدم وال يؤخر يف يش ٍء فهو نهاي ُة املناقشة
بال ّنسبة للخلقيني ،أصحاب فرضية التّصميم الذّيك ،وليس بداية البحث واملعرفة.
ٍ
مصطلحات افرتاضي ٍة مثل (الطّاقة املظلمة) و(املادة املظلمة)
ولكن يجب أ ّن نقول أ ّن بعض العلامء أحيانًا يطلقون
لغوي ،لك ّنهم يطرحون هذا املصطلح ث ّم يبدؤون بالتّعمق
إىل أن يتم البحث فيها وتعريفها عىل أنّها مجرد مصطل ٍح ٍ
ٍ
كلامت تكون نهاية الخط فقط.
والسري عىل الخط العلمي ،لكن بال ّنسبة للخلقيني فهكذا
فيه ّ
والصحون الفضائية هل هي ظواه ٌر حقيقي ٌة أم مجرد
ميكننا استخدام نفس املبدأ عند الحديث عن الـ ً UFO
مثل ّ
توثيق وإدر ٍ
اك:
سوء
ٍ

الصورة من منزيل يف باسادينا – كالفورنيا
فمثال هذه ّ
بالصحن).
الصورة ملركب ٍة فضائي ٍة وكأنّها صح ٌن طائ ٌر (لعب ٌة ترمي بها لعب ٌة أشبه ّ
وإذا بدا لكم أ ّن هذه ّ
فعل فأنتم حتّى لستم بحاج ٍة إىل كومبيوتر ٍ
ات و خرب ٍة يف الفوتوشوب لصنع هكذا صورٍ ،فهذه
فهذا ألنّه صح ٌن لعب ٌة ً
الصورة ت ّم أخذها بأحد كامريات الكوداك ال ّرقمية التي تستخدم مر ًة واحد ًة وترمى بعدها ،حيث يقف أحدهم
ّ
الصحن واآلخر يصوره.
ويرمي ّ
وهم
لذلك ميكننا بسهول ٍة معرفة أ ّن ّ
الصحون الطّائرة إما مزيف ٌة أو مجرد ٍ
كل هذه األشياء مثل دوائر الحقل وصور ّ
ورمبا تكون صحيح ًة ،ولكن عىل األغلب نستطيع القول أنّها كلّها مزيف ٌة ،يف العلوم نحن نبحث دامئًا عن التّوازن بني
مثل يف حال (غاليليو).
البيانات املوجودة و بني ال ّنظرياتً ..
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هو واجه مشكلتني حني وجه مرقابه إىل كوكب زحلٍ  ،األوىل كانت عدم وجود نظري ٍة أو فكر ٍة عن وجود الحلقات
حول كوكب زحلٍ  ،والثّانية أ ّن البيانات املتوفرة حول الكوكب كانت بصور ٍة عام ٍة مشوش ٍة وغري واضح ٍة ،لذا مل يكن
يعرف ما الذي ينظر إليه و بعد أ ّن نظر كتب:
أجسام "
" لقد راقبت الكوكب األبعد ع ّنا ورأيت أنّه مكو ٌن من ثالثة
ٍ
عم رأى:
وهذه صور ٌة ّ

حل وتفس ٌري لهذه
ومن دون نظري ٍة ج ّيد ٍة عن وجود تلك الحلقات ،ومع استخدام البيانات املشوهة فلم يكن هناك ٌ
مفصل عن
ً
املشاهدة ،هذا إىل سنة  1655حيث قام كريستيان هويجينز بتحليل ما رأى غاليليو ووضع مخططًا
األخطاء التي وقع فيها من سبقه:

105

الخداع
McKie TheMan

ٍ
نظريات أفضل من غاليليو عن الحلقات حول الكواكب،
حيث كان لدى هويكينز شيئني مل ميتلكهام غاليليو وهام
وكيف تتحرك هذه الكواكب يف املجموعة الشّ مسية ،كام أ ّن منظاره كان أفضل وبحساب حركة األرض التي تتحرك
كل
زحل يظهر من زوايا مختلف ٍة مام أظهر لغاليليو األشكال املختلفة لزحلٍ  ،وكانت ّ
أرسع من زحلٍ  .فقد كان ٌ
استنتاجات وحسابات هويكينز بحسب معادالت كيبلر صحيح ًة.
إ ّن املشكلة يف امتالك نظري ٍة هي أ ّن ال ّنظرية قد تكون مشحون ًة بالكثري من األخطاء الشّ ائعة ،حيث أ ّن التّفسري قد
يكون بسيطًا للغاية.
مثل كام حصل يف مسألة
لكننا نُضخم املوضوع ونحيد به عن الحقيقة ،فهناك مسألة ميلنا لرؤية الوجوه عىل األشياء ً
صورة الوجه عىل املريخ الذّي التقطه مسبار (فايكنغ) سنة 1976

عمل
فقد أثري الكثري من الجدل وقتها ومطالبة "لناسا" بتصوير هذه البقعة من املريخ مجد ًدا ،حيث ظن ال ّناس أنّه ٌ
هنديس بناه سكان املريخ ،لكن ت ّم حل هذا بواسطة صور ٍة اقرب يف العام :2001
ٌ
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الصورة عندها اليزال بإمكانكم رؤية الوجه ،وبفعلكم هذا أنتم
الصورة الجديدة ،بنصف عني إىل ّ
اآلن إذا نظرتم إىل ّ
الصورة إراديًا ،وتنقصون من دقة البيانات ،وبهذا إذا مل أقل لكم عىل ماذا تنظرون فإنكم
تقومون عمل ًيا بتشويه ّ
سرتون وج ًها يف هذه الحال ،ألنّنا تطورنا بشكلٍ يجعلنا منيز الوجود ..متييز الوجوه صف ٌة تطوري ٌة اجتامعي ٌة مهم ٌة لنا
وتدفعنا لرؤية الوجوه حيث ال توجد.
الصورة األخرى من
كام قلت أ ّن التّعرف عىل الوجوه هو يش ٌء
السعيد يف هذه ّ
ٌ
تطوري ،ولذلك ميكنكم رؤية الوجه ّ
املريخ.

الضفدع كريميت (الضفدع كامل كام ت ّم تعريبه ملسلسل افتح يا سمسم) من
لو كان علامء الفلك ضفاد ٌع لرأوا ّ
املريخ ،وغريها من
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الصورة التّالية:
الصورة األخرى ،ولو كان الجيولوجيون فيل ًة لرأوا ً
فيل يف ّ
األمثلة مثل هذه ّ

أو يف البحث عن ال ّرموز ال ّدينية مثل فطرية األم ترييزا التي قام بصنعها خبا ٌز يف والية تينايس يف عام  ،1956وقام
بطلب مبلغ خمس دوالر ٍ
ات من املريدين عن كل شخص ليك يريهم فطرية ال ّراهبة املقدسة إىل أن راسله محامو
ورثتها.

أيضا ظهور القديسة ““ lady of Guadalupeيف منطقة واتسونفيل جذع شجرة وهي ليست بعيد ًة عن مكان هذه
ً
املحارضة عىل حيث متثل جذوع األشجار ماد ًة خصب َة للبحث عن ال ّرموز كونها مجعد ٌة وملون ٌة ومربقع ٌة ،ويسهل
ٍ
كائنات باحث ٍة عن التّشابه املألوف.
توهم وجود صور ٍة طبيعية فيها فنحن بال ّنهاية
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مثل نرى صور ًة ملريم العذراء تظهر عىل طرف زجاج يف ساوباولو
هنا ً
وهذا تجلٍ آخر ملريم العذراء يف شطرية جنب مشوي ٍة ،وقد أمسكتها بنفيس يف أحد كازينوهات الس فيغاس من بني
كل األماكن ألنّنا طبعا يف أمريكا (الس فيغاس تلقب مبدينة الخطيئة) ،فقد دفع هذا الكازينو مبلغ  $ 28,500عىل
ّ
موقع Ebay
لكن هل تبدو حقًا مريم العذراء أم أنّها تجلٍ لشخصي ٍة أخرى؟
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هناك تجس ٌد أخر ملريم العذراء يف كلري ووتر – فلوريدا حيث ذهبت بنفيس لرؤية هذا:
حيث يأيت الكثري من املؤمنني ،ومنهم من يأيت عىل الكرايس املدولبة و العكازات ،حيث ذهبت بنفيس مع جيمس
راندي إللقاء نظر ٍة والتّحقيق فيام يحصل هناك ،وحني وصلنا إىل داخل البناء لل ّنظر من الجانب اآلخر ،وجدنا أنّه كلام
كان بالقرب من ال ّزجاج شجرة نخيلٍ ورشاش ميا ٍه لل ّري تحدث هذه الظّاهرة ،التي قام القامئون عىل املبنى مبسحه..
عىل ما يبدو أنّه يحق لكل مبنى مبعجز ٍة واحد ٍة عىل األكرث!

تجل ملارج سيمبسون ؟
والسؤال هنا ..هل البقع عىل ال ّزجاج كانت تجلٍ ملريم العذراء ،أم ٍّ
ّ
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يوم صح ٍو أحتيس قهويت وأرنو إىل ذلك الطريق املزدحم أمامي ،وأتأمل الناس وهم
كنت جالس ًة صباح ٍ
منهمكون يف مسريهم ،حاملني آمالهم وآﻻمهم وطموحاتهم ومعاناتهم ،التقفت لفافة تبغٍ وأطلقت سحابة
من الدخان وكأين أطرد الهم الذي بداخيل الذي ﻻ  يكاد يربح مكانه ،وتساءلت :كيف يُطلب مني ومن
بعضا؟ نفكر ونحب بنفس الطريقة؟
أفراد السيل البرشي أمامي أن نكون نس ًخا طبق اﻷصل عن بعضنا ً
لقد كنت أتامل فسيفساء من البرش ،فأنا أعلم أن  12%منهم مثليي امليول الجنسية  -شاؤوا ذلك أم أبوا -ونسب ًة أقل،
ولدت بأجسا ٍد ليست ملكهم -كام أنا -ونسب ٌة أخرى ﻻ تجد لنفسها لونًا ،فاملجتمع ﻻ يرى سوى اﻷزرق والوردي ،ألن
عمى اﻷلوان الجزيئ هذا أجحف بحقهم ،وتجاهل ألوان الطيف الزاهية التي تجعل مننا ما نحن عليه.
رثوت نفيس التي ﻻ تجد جسدها ،أو باﻷحرىُ ،منعت من العيش به و ُحرمت من لقاءه وهو الذي ﻻ يغادر أحالمها
وخيالها ليل نهار ،ولنفس السبب الذي أكتب عنه هذا املقال :إنه يا أعزايئ ،عمى اﻷلوان الذي يعاين منه مجتمعنا.
فقد ُولدت يف مجمتعٍ ﻻ يرى يل وجو ًدا.
ٍ
لسنوات طوال ،فقط ﻷنه ﻻ يريد التخلص من عامه ،وﻻيريد اﻻستامع لرصخايت املتتالية.
مجتم ٌع أجربين عىل العيش بكذب ٍة
أي مجتمعٍ تعاين ما أعانيه.
وعزايئ ّأن لست الوحيدة التي تعاين من هذه القض َّية ،فكام ذكرت سابقًا ،نسب ٌة ليست بالقليلة من ِّ
مجتمعنا املعتل بعلة الدين ال يرى إال صنفني محددين من البرش ،يجد أحدهام متفوقًا عىل اآلخر كام يذكر يف نصوصه الدينية:
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وما خلق الذكر واألنثى (الليل)3:
الرجال قوامون عىل النساء (النساء)34:
فعل أُحسن تعريفهام؟
وغريها من اآليات والنصوص املثقلة بثنائية الجندر( .)1فهل حقًا خلق الرب األنثى والذكر وحسب؟ وهل ً
سأجيب مستند ًة إىل العلم ،وأعرف سلفًا أ َّن كالمي لن
يُعجب الكثريين ،سأوا َجه بأقىس الكلامت واإلهانات عندما
أقول لهم أنني عشت فرت ًة طويل ًة من حيايت كـ "ذكر"،
فقط ألريض غرور أطبايئ الذين أحرضوين لهذه الحياة،
وذكورية مجتمعي الذي يرى الذكر متفوقًا عىل األنثى!
سيجادل البعض ويناقش اآلخر ،وقد أنعت باملتحولة ،وبأين
لست أنثى حقيقية ،وغريها الكثري من الصفات ،حتى ممن
ي َّدعون التحرر من أغالل الدين ،ولكنني ال أكرتث ،فحقيقتي
كأنثى تفوق كل األلقاب والتعريفات واملسميات!

A.A.M

نشأة الجندر والهوية الجندرية.

كان يُعتقد قدميًا بأن الجنس يُحدد مبا يظهر عىل املولود عند الوالدة ،وتب َّنى الدين هذه الرؤية.
ولكن ،ماذا عن بعض حاالت اإلنرتسكس ( )2الغري مح َّددة أعضاءهم التناسلية الخارجية؟ فقُرر لحل هذه املشكلة – كام
اعتقد – أن يتم تجميل هذه األعضاء ملوافقة ثنائية الجندر وجعلهم طبيعيني ،ولكنهم مخطؤون! فهم خلقوا املشاكل
لهؤالء ومل يساعدوهم ،بل كانوا يرضون غرورهم ومعتقداتهم الجافة .فليس األمر باألعضاء التناسلية الخارجية وحسب،
إمنا هو أعقد من ذلك بكثري ،فالقامئة باالضطرابات التكوينية الجنسية ال تكاد تنتهي ،وحاالت اإلنرتسكس تتفاوت بني
الظاهر عند الوالدة والخايف عن الناس والذي يشكل األغلبية ،تشكل تلك اإلضطرابات التكوينية  1من كل  1500والدة
وفقًا لجمعية اإلنرتسكس األمريكية.

( )1الثنائية الجنسية  :Gender binaryالنظام اإلجتامعي الذي به الذكر واألنثى ،تصنيفني حرصيني مرتبطنب بتعيني الجنس عندالوالدة ،كل منهام منجذب لآلخر والميكن ألي
منهام تبني صفات من اآلخر.
)Intersex or DSD ( developmental-sex-disorders) (2
طبي للبرش الذين يعانون من اضطرابات تكوينية جنسية كالجهازالتناسيل واألعضاء التناسلية الخارجية والداخلية والهرمونات الجنسية والجينات وغريها..
ٌ
وصف ٌّ
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كشف العلم بعدها عن الهوية الجندرية وعن جذورها وأصولها التكوينية املتجذرة بالدماغ ،إن
أي يش ٍء آخر ،فالهوية
الهوية الجندرية هي األساس الحقيقي ملعنى أن يكون الفرد ذك ًرا أو أنثى أو َّ
الجندرية ليست ذات طابعٍ مزدوج ،بل تأخذ طيفًا بني الذكر واألنثى ،وميكن تعريفها عىل النحو التايل:
الهوية الجندرية :هي معرفة الفرد واحساسه ،وسلوكياته وتفاعالته االجتامعية والسلوكيات التكاثرية والركيزة األساسية
لشخصية الفرد ،والتي تأيت من تركيب الدماغ ،وكيفية عمله  -كام بينت الدراسات -وهي مستقلة عن مورفولوجية
األعضاء التناسلية والتعبري الجندري( )3وامليول الجنيس ،وال تتغري الهوية الجندرية وال ترتبط بالعوامل االجتامعية.
أي نو ٍع من االضطرابات التكوينية ،تتوافق الهوية الجندرية مع الجنس البيولوجي الظاهر،
يف غالب األحيان ،ومع غياب ِّ
متوافق مع
سليم ،ألن السلوك تح َّدد بالجندر الصحيح ،وأل َّن الجهاز التناسيل
ٌ
فيكون السلوك االجتامعي والتكاثري ً
الهوية الجندرية ،ويطلق عىل هذا اسم التجاور الجنيس . cis sexualsim
اب
ولكن هذا ليس صحي ًحا يف ِّ
تكويني ما ( ،cis-sexualsim)4وكام ذكرنا سابقًا،
كل األحيان ،فلسبب ما قد يحصل اضطر ٌ
ٌ
فإن الهوية الجندرية التتوافق مع الجندر الذي ُع ِّي للفرد عند والدته وفقًا ملا يظهر عليه ،وبالتايل ال يكون التفاعل
الجنيس كذلك ،بسبب عدم توافق الجنسانية( )5مع الجنس ،وبالتايل يعاين األفراد هؤالء
سليم ،وال السلوك
االجتامعي ً
ُّ
من تعاسة الجندر ،أو كام كانت تسمى سابقا اضطراب الهوية الجندرية( ،)6وهي سلسل ُة من السلوكيات تتلخص بكون
الفرد غري قاد ٍر عىل مواصلة العيش بالدور الجندري الذي "فُرض" عليه و ٌعني خطأ ،ونسبة االنتحار أوالسلوكيات املدمرة
للذات ملن يعانون من تعاسة الجندر هي األعىل بني فئات املجتمع عىل االطالق ،حيث تصل إىل  ،% 60وتعالج تعاسة
الجندر بتصحيح الجنس وموافقة الدور االجتامعي والتعبري الجندري مع الهوية الجندرية ،ويس َّمى األفراد املصححون
لجنسهم بالرتانسيكشوال  ،Transsexualوالتي ال تعني تحويل الجنس ،فكلمة  Transتعني التقابل ،والهدف من
العبور( )7هو تصحيح وموافقة الجنس ليس َّإل ،حيث ما بهم هو تشوه َخلقي.

( )3التعبري الجندري :كيفية ظهور الفرد للمجتمع ،مظهر أنثوي أو ذكوري أو غري محدد.
( :Cis )4تعني متجاور باالتينية
( : Sexuality )5مجموعة السلوكيات الجنسية والتكاثرية ،تختلف بني الذكر واألنثى
( )6يف كتيب التشخيص االحصايئ لألمراض واالضطرابات العقلية DSM
تم تغيري التسمية من  Gender Identity disorderإىل  Gender Dysphoriaوذلك ألنها ليست اضطراب عقيل بل نتيجة لعدم التوافق بني الجندر والجنس – بقاء
التشخيص بالكتيب ليس إال لحصول الرتانس عىل العالج
( :Transition )7العبور ،عبارة عن اجراءات عالجية – هرمونات،عملية جراحية ،تأهيل نفيس ومامرسة الحياة بالجندر املرغوب العبور إليه -تهدف للتخلص من تعاسة الجندر
وموافقته .تأخذ هذه العملية بحدود سنتني أو أقل.
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ترانسجندر وعدم صحة منوذج الذكرواألنثى

منوذج ال يتّسع للجميع ،فمن املهم ذكر أن ليس جميع املش ًّخصني بتعاسة الجندر
إ َّن ثنائية الجندر
ٌ
هم بالرضورة مصححني لجنسهم (ترانسيكشوال) ،ألن البعض ال ينتمي لثنائية الجندر ،بل تعرف
ظل لهم هو :جندر كوير
نفسه عىل أنه من جندر آخر ،غري الذكرواألنثى ،والذي ميكن ايجاد مصطل ٍح ِّ
 ، Genderqueerومن املهم ج ًدا االلتفات لجديَّة هذه الفئة ،ففي ستينيات القرن الفائت كانوا يُجربون عىل تصحيح
تحويل وفرض ثنائية الجندرعليهم ،مام أدى لنسب ٍة عالي ٍة نسبيًا من االنتحار بعد
ً
جنسهم ،والذي بالنسبة لهم يُع ُّد
العبور ،والسبب أن تلك العمليات مل تهدف إىل موافقة الجندر أكرثمن فرض ثنائية الجندر.
كل من الرتاسيشكوال والجندر كوير.
يطلق مصطلح ترانسجندر  Transgenderعىل ٍّ
وبهذا نجد أن النوذج القائم عىل ثنائية الجندر ،واملرتبطة فقط مبورفولوجية األعضاء التناسلية منوذج خاطىء ومجحف
بحق الكثريين.
الهوية الجندرية الجنس
أنثى
ذكر
إنرتسكس

ذكر
رجل ترانسيكشوال
رجل مجاورجنسيا
رجل ترانسيكشوال -أو مجاور

أنثى
إمراة مجاورة جنسيا
إمراة ترانسيكشوال
إمرأة ترانسيكشوال او مجاورة

آخر
جندركوير -ترانسجندر
جندر كوير -ترانسجندر
جندركوير

امليول الجنيس فسيفساء جميلة!

رمبا تلقى قضية تصحيح الجنس ،شيو ًعا أقل من قضية املثلية الجنسية ،وال عجب بهذا ،فاملثلية الجنسية  -عىل عكس
أول أكرث انتشا ًرا ،ثان ًيا ألنها عىل عكس تصحيح الجنس،
املتوقع -تهدد ثنائية الجندر بشكلٍ أكربمن تصحيح الجنس ،ألنها ً
رأسا عىل عقب ،لذلك نرى كمي ًة كبري ًة من الحقد والكره تجاه السلوك املثيل.
تقلب مفاهيم األدوار الجندرية ً
كل يشء ،معرفة أن املثل َّية الجنسية مق َّدمة للشارع العريب بشكلٍ مش َّو ٍه ج ًدا ،الصورة النمطية القائلة بأ َّن
يجب ،قبل ِّ
املثليني الرجال ناقصوا الرجولة وفاشلون اجتامع ًيا وعلم ًيا ،ساقطون يتعاطون املخدرات ويعتدون عىل األطفال ،منحلون
أخالق ًيا ومتشبهون بالنساء ،إلخ..
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واملثليات "مسرتجالت" ،تعرضن الغتصاب بالصغر ،يكرهن الرجال ومنحالت اجتامع ًيا وأخالق ًيا ،عند عرض هذه الصور
النمطية التي ال متثل املجتمع املثيل،من الطبيعي توقع هوموفوبيا( )8وكر ٍه للمثليني واملثليات ،املثلية عبار ٌة عن ميو ٍل
بأي من الصورالنمطية السابقة ،كام أ َّن الغريية ٌ
ميول
جنيس
وعاطفي تجاه األشخاص من نفس الجندر ،والعالقة لها ٍّ
ِّ
ٍّ
ٍ
مرتبط بنمط الحياة.
جنيس غري
ٌ
من شجع هذه الصورالنمطية طب ًعا هي األديان ،التي رمت
سهام مسمومة ،فبمراجع ٍة بسيط ٍة
املثليني بأحد مالديها من ٍ
ألقوال السلف ،ولبعض األحاديث املحمدية واآليات القرآنية
وحتى األسفار اإلنجيلية ،سرنى كمية الهوموفوبيا املقيتة
أيضا ،عىل الرغم من هذا وألنني أحرتم حق الجميع
واملخيفة ً
باإلميان ولكن ليس عىل حساب ح ِّرية اآلخرين ،أو حتى
رض
يل التنويه إىل وجود جد ٍل حا ٍ
حريتهم أنفسهم؛ وجب ع َّ
حال ًيا عىل أن "عمل قوم لوط" ليس هواملثلية ،ولكنني ال
ٍ
محاوالت لتصحيح الدين بعد
أستقرئ من هذا الجدل سوى
ماتبني الحق من الباطل بهذه القضية.

A.A.M

بعد توضيح السبب وراء الهوموفوبيا ،علينا التوضيح ملَ املثلية ليست شذوذًا ،وملَ تستحق االحرتام واالعرتاف:
كام ذكرت سابقًا ،فإن املثل َّية ٌ
وعاطفي لألشخاص من نفس الفئة الجندرية ،والشذوذ الجنيس (بارافيليا)
جنيس
ميول
ٌّ
ٌّ
هو ٌ
عاطفي ألشياء أوسلوكيات غري اعتيادية بالعملية الجنسية الطبيعية ،يف  1974وقبل اصدار
جنيس غري
ميول
ٌّ
ٍّ
الطبعة السابعة من اإلصدار الثاين للـدليل التشخييص واالحصايئ لالضطرابات العقلية  ،DSMتم إزالة املثلية من قامئة
االضطرابات الجنسية ،والتنويه إىل أنَّها ٌ
سلوك طبيعي.
لفهم ذلك أكرث ،يجب فصل امليول الجنسية عن الهوية الجندرية  -كام فصلنا اآلخرية عن الجنس والتعبريات الجندرية-
ٍ
وتعريف امليوالت الجنسية بشكلٍ
قليل ،فنع ِّرفها بشكلٍ مستقل عن هوية الفرد الجندرية بالشكل التايل:
مختلف ً
 : Gynophilliaامليول الجنيس والعاطفي لألنوثة.
 : Androphilliaامليول الجنيس والعاطفي للذكورة.
 :Skoliosexualامليول الجنسية للصفات التي ال تقع ضمن الذكورة واألنوثة.
 :Ambiphillia – Bisexualامليول الجنسية والعاطفية املتعددة لجميع التعبريات الجندرية.
 :Pansexual-gender blindاستقاللية امليول الجنيس والعاطفي عن الهوية الجندرية -الجنس أوالتعبري الجندري.
 Asexual -:Aromanticعدم وجود ميول جنيس و -أو -عاطفي.
( )8رهاب املثلية أوالهوموفوبيا،سلسلة من السلوكيات واملواقف التي تتسم بالكره والنبذ للمثليني.
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الهوية الجندرية امليول الجنيس
أنثى
ذكر
للجميع
ال أحد

أنثى
إمراة مثلية
إمراة غريية
إمرأةمتعددة امليول
إمرأة الجنسية

ذكر
رجل غريي
رجل مثيل
رجل متعدد امليول
رجل ال جنيس

آخر
جندركوير -منجذبون لألنوثة
جندر كوير -منجذبون للذكورة
جندركوير متعددي امليول
الجنسيني

نرى بهذا أ َّن امليوالت الطبيعية مستقلَّة عن الجنس والجندر للفرد ،وهي متعلقة بدماغ املرئ ،فال تحكمها األعراف وال
أيضا ،بل
أيضا أ َّن امليول الجنيس ليس ثنائ ًيا ً
العادات والالرتبية وال األخالق ،يحكمها فقط الطبيعة التكوينية للفرد ،نرى ً
طيف واسع ،فال يوجد مثيل وغريي فقط ،بل يوجد مزدوجي ومتعددي امليول ،ويوجد من المييلون ألحد جنس ًيا.
هو ٌ
وال تقترص السلوكيات املثلية عىل البرش وحسب ،بل يوجد أكرثمن  1500نوع من الحيوانات ُرصد لها ٌ
يل
سلوك مث ٌّ
أومزدوج)9(.
انجذاب
كام أ َّن اقتصار املثلية عىل الجنس وحسب يُع ُّد مجحفًا وخاطئًا ،متا ًما كاقتصار الغريية عىل ذلك ،فاملثلية تأيت من
ٍ
فكري وروحاين بني الطرفني ،مثلها مثل الغريية،عالق ٌة مبني ٌة بالغالب من األحيان عىل الحب والوئام
وتوافق
عاطفي
ٍ
ٍ
ٍّ
تطوري
والتفاهم ،فسيفسا ٌء جميل ٌة من امليوالت والهويات املتعددة ،التي أنتجها التطور ،فالسلوك املثيل ليس خطأ
ٌ
نتاج ها ٌم من االنتخاب الطبيعي ،له أهمي ٌة ال تقل عن األهمية التكاثرية للغريية ،فاملثلية
يجب التعايش معه ،بل ٌ
أساسي ٌة ج ًدا لتقوية الرتابط بني املجتمع-خاصة بني الذكور -ولتخفيف النموالسكاين ،فلو كان  100%من السكان غرييني
وقادرين عىل اإلنجاب ،لكان تكاثر السكان كب ًريا ،من دون تأصيل ٍ
مثال من مملكة
أسس للرتابط املجتمعي ،فلو أخذنا ً
الحيوان وليكن جامع ٌة من األسود ،هذه الجامعة تحتاج ذكو ٍر قويَّ ٍة قادر ٍة عىل حامية القطيع ،فوجود نسب ٍة مثل َّي ٍة من
تلك األسود ،تجعلهم بعيدين عن النزاعات من أجل اإلناث ،وعىل وفاقٍ ٍ
كاف ال يحدث معه رصا ٌع بني تلك الفئة أومع
األسودالغريية ،وبالتايل تبقى مجموع ٌة من األسود جاهز ًة للدفاع عن هذا القطيع بعي ًدا عن النزاعات الداخلية.

( )9راجع ).Sommer,and Vasey, 2009( :
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:الخالصة

ٍ
 فنحن النحيا بهدف التكاثر فقط كغرينا من الكائنات،كجنس برشي
 هذا التنوع مييزنا نحن،تزخر الطبيعة بالتنوع
. املحبة والوئام، االبداع، لدينا الهوية.. بل هناك ما هوأعمق من هذا،الح َّية
 فهم طبيع ِّيون كام هي األغلبية، فالعنف والكره تجاه من هم مختلفون ال مربر له،علينا أن نقِّدر هذا التنوع ونسعد به
 فال تحتاج لتكون من األقليات الجندرية والجنسية، إ َّن القضية إنساني ٌة بشكل بحت،وباجامع الهيئات العلمية والطبية
!ليك تدعمها

! البرش ينتجون أفضل عندما يكونون أنفسهم
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مجلة شهرية بجهود فردية تصدر في الثاني عشر من كل شهر

مجلّة امللحدين العرب مجل ٌة رقمي ٌة مبني ٌة
ج ٍه سياسي؛
ي تو ّ
بجهودٍ فردي ٍة؛ وال تتبنّى أ ّ
هدفها نشر أفكار امللحدين على اختالف
جهاتهم وانتماءاتهم بحرّي ٍة كامل ٍة.
تو ّ
املعلومات والرسومات واملواضيع املطروحة
تُعتبر مسؤولية أصحابها من الناحية األدبية
وناحية حقوق النشر وحفظ امللكية الفكرية.
الناشرون
امللحدين
والالديني
ّ
بالنشر .

هم من أعضاء مجموعة مجلة
العرب ،أو من الك ّتاب امللحدين
ممّن مت ّ التواصل معهم ألخذ اإلذن

العامة،
مناف لألخالق
ُينع نشر كل ماهو
ٍ
ّ
وكذلك التحريض أو التصريحات العنصرية.
لهيئة التحرير احلق ّ في نشر ما تراه مناس ًبا
من املواضيع املوجودة في مجموعة اجمللة على
موضوع ضمنها يُعتبر
ي
الفيس بوك  ،فنشر أ ّ
ٍ
تفويضا ً للمجلّة بنشره.

موقع املدونة اخلاصة بنا لألرشفة على اإلنترنت:
www.aamagazine.blogspot.com
البريد اإللكتروني
el7ad.organisation@gmail.com

