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كلمة حترير اجمللة
يقول مظفر النواب:

هذا الَوَطُن املمَتُد ِمَن الَبْحِر إلى الَبْحر
ُسُجوٌْن ُمَتالِصَقة

َسجاٌن ُيِْسُك َسجان
وهذا يذكرني بدولة األخ األكبر التي حتدث عنها جورج 

أورويل في روايته "1984" ، ورغم أنه تناولها ككيان 
سياسي، ولكن الفرق فعاًل بني الفاشية الدينية وأختها 

السياسية، وحيث أننا في بالد العرب نعاني من الطرفني، 
فالتفريق بينهما سيكون كفصل وجهي العملة عن 

بعضهما.
شرطة الفكر تالحقنا، وشاشات الرصد تراقبنا، حتى 
أصبح كل واحد  منا شرطي على اآلخر، وأفراد األسرة 

الواحدة يعجزون عن اإلفصاح بأفكارهم حتى أمام 
بعضهم البعض، ناهيك عن التلقني الذي نتعرّض له منذ 

نعومة أظافرنا، حتى تشّوهت مفاهيمنا ألبسط الكلمات، 
مثل احلرية  واحلرب  والسالم  وحتى العبودية.

على مدى عصور، كنا مجرد أوعية ألمراضهم الفكرية، 
نحفظ  ونردد ونبرر، ومن يغرد خارج السرب، يجد النفي 

واالحتقار والقتل، أليس مخجاًل أن كل هذا مازال مستمرًا 
حتى يومنا احلاضر؟

حتى التاريخ لفق حسب رغبتهم، وكلما بحثنا أكثر 
وجدنا العجب العجاب، وانقلبت األدوار فجعلوا اجملرم 
بطاًل، والضحية جالدًا، وملئت بطون الكتب بالكذب 

والتزوير، بينما بقيت احلقيقة غائبة طي النسيان.
وكل من يعلو صوته وسط احلشود بالرفض أو االستنكار، 

يتم اعتقاله وحبسه وحتى قتله، ال لشيء ولكن ألنه 
مختلف! إلى متى؟

لتعلموا جميًعا أننا لن نخرج من هذا السجن الكبير إال 
بجهودنا وحدنا، ولن يد لنا أحدهم يد العون، مالم نساعد 

أنفسنا، لنستعيد انسانيتنا وحقوقنا املهدورة، لنبني 
حاضرنا ومستقبلنا بعيًدا عن اخلوف والرعب والوهم 

املقدس، لنعّلم أجيالنا طرق الشك والبحث والعلم، وأنه 
ال شيء منيع على النقد والتساؤل، وال حتى األخ األكبر 

نفسه!

Gaia Athiest
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ما هو العلم؟

مقدمة

العلَم  بأّن  األغلبية(  )ورمبا  الكثريون  يظّن 

مّنا  كُل  يتعلمها  التي  املعلومات  كمية  هو 

يف املدارس لسبب او آلخر؛ وباعتقادي، فإنّنا 

املدارس  يف  صحيحٍة  معلوماٍت  عىل  نحصُل 

بالفعل، لكننا ال نتعلم أبًدا، فام هو العلم!

من  أكرث  هو  العلم  بأنَّ  ساجان  كارل  يُخربنا 

إنّه  بل  املعلومات،  من  كمٍّ  أو  جسٍم  ُمجرد 

أيًضا أسلوب تفكري!

الّشعور  نفس  بأّن  بوركو  كارولني  وتخربنا 

الّروحاين الذي يجده الّناس يف الّدين، ُيكن أن 

يُوجد يف العلم عن طريق معرفة فكر اإلله!

املوضوع،  يف  أكتب  أْن  قررُت  فقْد  لهذا 

أّن  وأمتنى  بالعلم،  للتعريف  مني  كُمحاولٍة 

وهذه  املجال  هذا  يف  القارئ  اهتامم  أجذب 

واملعرفة  التّفكري  ألسلوب  الّضخمة  املنظومة 

املُسّمى بالعلم.

— يشء."  كلَّ  ليغرّي  بعدها  الِعلُم  أىت  "ثّم 

ستيفني هوكنغ

Michael M. Louis
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ما هو العلم؟

ماذا نعني مبصطلحاٍت مثل فرضّية ونظريّة وحقيقٍة علمّية؟ 

من املتحتمل بأنَك قْد تكوُن قد سمعَت بهذه الكلامت من قبل؛ لكن ما املقصود بها بالّضبط، حني يتناولها الوَسط 

العلمّي؟

بتلك  املقصود  فهم  يف   The National Academy of Science للعلوم  الوطنيّة  األكاديية  تُساعدنا  أن  املمكن  من 

املصطلحات:

يف كُتيب باسم العلم والخلقيّة Science and Creationism، سنجد يف الّصفحة الثّانية هذه التّعريفات كالتّايل:

الفرضيّة العلميّة: هي تفسرٌي مبديٌئ للعامل الطّبيعي يقودنا لنتائج ُيكُن اختبارها، وإذا نجحت الّنتائج يف االختبار، فإّن 

هذا يُعطي احتامليًة للفرضيّة بأن تكون صحيحًة، أّما إذا فشلت، فإّن هذا يعني بأّن الفرضيّة بأكملها من املمكِن أْن 

تكون غري نافعٍة، ورمبا ستكوُن نافعًة مع بعض التّعديالت.

الّنظريّة العلميّة: يف العلم، هي تفسرٌي مدعوٌم بأدلٍة جيدٍة لبعض ظواهر العامل الطّبيعي، حيُث من املُمكن أْن تجمع 

حقائًقا علميًّة، وقوانيًنا طّبيعًة، واستدالالٍت، وفرضيّاٍت ُمختربة.

الحقيقة العلميّة: يف العلم، هي مالحظٌة تؤكّدها املشاهداُت بشكٍل ُمتكرٍر، وبسبب األهداف العملية، يتم قبولها كواقعٍ 

أو حقيقٍة، لكّن الحقيقة يف العلم ليسْت حقيقًة ُمطلقًة، وما هو مقبوٌل كحقيقٍة اليوم، من املُمكن تعديلُه أو حتّى 

رفضُه بالكامل غًدا.

Michael M. Louis

A.A.M
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هل يوجد ما يُسمى بـالواقع املُستقلIndependent Reality ؟

ِمْن املُرّجح أّن جميعنا يعرُف ما هو الواقع، ولكن هل نعرف الواقع حًقا كام هو بالفعل؟

رمبا مل تفهم سؤايل بشكٍل جيٍد، ولكّنني أُفّضُل أن يرشَح هذه الُجزئيَة عامل الفيزياء ستيفن هوكنغ، وُمقتبسني من كتاب 

التّصميم العظيم، سنجده يروي املوضوع كالتّايل :

 "منذ سنني قليلٍة مضْت، يف مدينة مونزا اإليطالية، ُمنَع أصحاب الحيوانات األليفة من وضع الّسمك الّذهبي يف أحواٍض 

ُمنحنية )الّسمك الّذهبي هو أحد أكرث األنواع األسامك شيوًعا يف األحواض املنزلية(، والّسبب أّن تربيتُه بهذا الّشكل، 

تجعُل الّسمك يرى الواقع بشكٍل ُمشّوٍه، حيُث أّن الّسمك سريى كُل يشٍء منحنيًا من داخل األحواض املنحنيّة."

ولكن، كيَف نعرُف أنّنا منتلك الحقيقة، كيف نعرف أنّنا َمن منتلك الّصورة الحقيقة وغري 

املُشّوهة عن الواقع؟

منظور  إّن  املُشّوهة عن طريق عدساٍت ضخمٍة؟  رؤيتنا  ولدينا  كبريٍة،  أحواِض سمٍك  داخل  أيًضا  نحن  نكون  ال  ملاذا 

الّسمكة الّذهبيِة للواقع ُمختلفٌة عن منظورنا، لكن هل ُيكننا أّن نتأكد أنّها أقل صحة من رؤيتنا؟

ليسْت رؤية الّسمكة الّذهبية ليست كرؤيتنا، لكن ما زال ِمْن املُمكن لها أْن تصيَغ القوانني العلميّة التي تحكم حركة 

التي من املُمكن  التّشّوه، فإّن الحركة الحرة لألشياء  التي تُشاهدها خارج الحوض؛ فعىل سبيل املثال، بسبب  االشياء 

ُمشاهدتها وكأنها تسرُي يف خٍط ُمستقيٍم )من رؤيتنا نحن للواقع(، من املُمكن أن تُشاهدها الّسمكة الّذهبية وكأنّها مترُّ 

بشكل ُمنحني، ومع ذلك، فإّن الّسمكة الّذهبية يكنها صياغُة قواننَي علميٍّة من ُمنطلق الّشكل املُشّوه، وهذه القوانني 

الحوض، وقد تكون  ستكون صحيحة وستجعلها قادرًة عىل ُصنع توقعاٍت وتنبؤاٍت عن ُمستقبل حركة األشياِء خارج 

قوانينهم بهذا الّشكل أكرث تعقيًدا من قوانينا التي صنعناها من رؤيتنا، لكّن البساطة ليست إال وجهة نظر! فإذا صنعْت 

الّسمكة الّذهبية نظريًّة بهذا الّشكل بالفعل، فإنّنا سنضطُّر لالعرتاف بأّن رؤية الّسمكة الّذهبية هي رؤيٌة صالحٌة لتفسري 

الواقع فعالً.

فام الذي يعنيه هذا؟ إّن هذا يعني أّن الواقَع املُستّقل ال يكُن معرفتُه بشكل كُِلّ وُمطلق، وأّن الواقع ما هو إال منوذٌج 

وشكٌل موجوٌد داخل ذهن كلٍّ مّنا، وكام رأينا، فإّن اختالف رؤيتنا للواقع عن رؤية الّسمكة مل تُِعْق الّسمكَة عن صياغة 

قوانني العلم )بشكل افرتايٍض جديلٍّ بالطّبع(.

ما هو العلم؟
Michael M. Louis
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ما الذي يفعله العلم؟ وما الذي يقصده أحد الُعلامء حني يقول بأنّه يعرف شيًئا؟

إذا كان الواقع بهذا الّشكل، فام الذي يفعله العلم إًذا ؟وإذا كُّنا ال نستطيع الجزم بأننا مَنتلك الواقع الحقيقي بالفعل 

)وهذا إلّن ال أحًدا يتلكه(، فام الذي يقصده أحُد الُعلامء حني يقول أنّه يعرف شيئًا؟

إّن اختالف الّرؤية بيني وبينك، أو بيننا وبني الّسمكة مل يُشكل عائًقا لُكل مّنا أماَم صياغة قوانني علميّة تحكُم حركًة 

االشياء بالّنسبة لنا أو للسمكة، وهذا يعني أْن العلم يعمل يف أّي رؤية للواقع مهام اختلفت، كام أّن ما يفعله العلم 

بالفعل، هو أنّه يُقّدم تفسرياٍت ونظرياٍت ومناذًجا نافعٍة لتفسري الواقع الذي نراه، سواًء كّنا نراُه من خارج الحوض أو 

من داخله.

فبالعلم، نستطيع أّن نقول أنّنا منتلك أفضَل التّفاسري املُمكنة لألشياء التي تحدث يف الواقع الذي استطعنا رصده.

فليس الذي يقصده أحد الُعلامء حني يقول بأنّه يعرف شيئًا أنّه يعرف شيئًا بّشكٍل ُمطلٍق، بل أنّه يعرف أفضَل ما أمكننا 

 The يف كتابه سريُة الكون John Gribbin  الوصول إليه، أو بتعبري آخر: )وهو الذي استخدمُه عامل الفيزياء جون جريبني

Universe: A Biography( "ما نعتقد أنّنا نعرفه".

إّن الذي يقصدُه أحد الُعلامء حني يقول بأنّه "يعرُف" شيئًا، هو أنّه يتلُك منوذًجا ليشٍء ُمعنٍي، وهذا الّنموذُج يف التّفسري 

يتامىش بالفعل مع نتائجه التّجريبية ومالحظاتهم عن العامل، كام أنّها ليسْت معرفًة ُمطلقًة، فال أحد يعرف شيئًا بشكٍل 

ُمطلٍق مهام كان هذا اليّشُء، ومهام كانت بساطته؛ فحني نقول بأّن األرض تدور حول الّشمس مثالً، فإّن الكلامت العلميّة 

لقول هذا الكالم يشٌء كهذا:

ما هو العلم؟
Michael M. Louis

"نعتقُد بأنّنا نعرف أّن األرَض تدور حول 

الّشمس وفًقا ملا امتلكناه من ُمالحظاٍت وأدلٍة 

يف الوقت الحايل."

أنظر هنا

هذا هو الدليل

A.A.M
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ما هي املصادر العلمّية؟

تُقسُم املصادر العلميّة إىل ثالثِة أقساٍم :

1 .Primary Sources  املصادر األوليّة 

2 .Secondary Sources  املصادر الثّانوية 

3 .Tertiary Sources  املصادر الثّالثّية 

   Primary Sources  املصادر األوليّة
تُثّمّل املصادُر األوليّة األبحاث األصليّة، فعىل سبيل املثال، لو افرتضنا أن عالاًِم قام بتجربٍة ُمعينٍة ألول مرة، فسيكتُب عنها 

بحثًا، وسيُحاول أن ينرشها يف أحد املجالت العلميّة الرّفيعة، وهذه األبحاُث ُمتخّصصة جًدا يف املوضوع الذي تتناوله، 

فلو كُنت تُريد أْن تقرأ عن موضوٍع ُمعنٍي يف العلوم، فال يُستحسن أن تقرأ من املصادر األوليّة، حيث أنّها ُمتخّصصة 

جًدا، وال تتكلم بشكل عام عن املجال الذي ستقرأ فيه )ولنفرتض أنّه علم األحياء مثالً(، وهي أيًضا غري موجهٍة للقارئ 

غري املُتخصص.

و هذه األبحاث تُراجع علميًا من ِقبَل ُعلامٍء آخرين غري العامل أو الُعلامء الذين كتبوا البحث، وهذه املُراجعة تُعرف 

باسم مراجعة الّنظراءPeer Review ، حيُث مترُّ الورقة البحثية عىل ُعلامٍء آخرين من نفس املجال ليتّم التّأكُد من صحة 

الكالم املوجود فيها، أو صحة التّجربة، ومن ثَّم ليتّم نرشها.

ومن الجدير بالّذكر، أنّه ال يُنرش يف املنظومة العلميّة أّي يشٍء بناًء عىل أيدولوجية أو توجهات سياسية ُمعينة مثالً، وهذا 

سبٌب للُمراجعات التي تتّم قبل الّنرش، كام أّن الّنظام العلمّي ليس نظاًما رسيًا، فمن املُمكن ألّي شخٍص ال يثق بصحِة 

التّجربة أو البحث املنشور حتّى لو كان بحثًا أوليًا، أن يُعيد البحَث يف نفس املوضوع بنفسه، أو يُكرَر التجريَة بنفسه 

أيًضا.

لذلَك تُعترب املصادر األوليّة مرجًعا علميًا أساسيًا ألّي باحٍث، ولو افرتضنا مثالً أّن أحدهم طلب منك دليالً ومرجًعا علميًا 

عن موضوٍع ُمعنٍي، فمن املُفرتض أْن توثق الكالم مبصدر أويّل.

ما هو العلم؟
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 Secondary Sourcesاملصادر الثّانويّة
الكتُب  أنّها تلخيٌص أو تجميٌع أو رشٌح للمصادر األوليّة، فعىل سبيل املثال، تُعترب  الثّانويّة عىل  يكُن وصُف املصادر 

الّدراسيُة مصادًرا علميًّة ثانويّة.

 Tertiary Sourcesاملصادر الثّالثّية
إّن املصادر الثّالثّية هي تلخيٌص للمصادر الثّانويّة، و من األمثلة عىل املصادر الثّالثّية: املقاالُت التّعليميّة )هي مقاالت 

أنها ال تُقحم رأّي  العلميّة،  العلميّة، و أفضُل وأهم يشٍء يف املصادر  القارئ كيفية معرفة شئ ُمعني( واملعاجم  تُعلّم 

الكاتِب يف أيٍّ من هذه املصادر، حيث أنّها مصادٌر علميٌّة بحتٌة غري ُمختلطٍة بأّي أيدولوجيٍة أيًا كانت؛ فإذا كُنت تُريد 

أّن تقرأ يف موضوٍع علميٍّ مل تقرأ عنه من قبل، وال يقُع ضمَن اختصاصك، فمن األفضل أن تبدأ بقراءة املصادر الثّانويّة 

والثّالثّية، كالكتب الّدراسية التي تُدرّس يف الجامعات مثالً.

ماذا عن الكُتب التي يكتبها الُعلامء؟ وهل يُعدُّ رأي العالِم ِعلاًم؟
ب

عَد أْن عرفنا ماهيّة املصادر العلميّة،لنتعرّف عىل الُكتب التي يكتبها الُعلامء، فهل تُعترب كلها مصادًرا علميًّة؟

اإلجابة بالقطع: ال! إلّن ليس كل ما يقوله الُعلامء يراجُع علميًا بالطريقِة التي أسلفنا ِذكرها؛ إْذ أّن  العلامء برٌش أيًضا، 

ولهم ُحريّاتهم يف قول ما يشاؤون حتّى ولو تناقض مع العلم الحايل، وحتّى لو كان يف نفس مجالهم، كام أّن ِمْن املُمكن 

أن يكون كالمهم صحيًحا ولكّنه منشوٌر بشكٍل طبيعٍي من دار نرٍش اعتياديٍة جًدا ال تُراجع إال إمالئيًا ولُغويًا، فاحذر 

الُكتب التي ينرشها الُعلامء بشكل خارج املنظومة العلميّة، ألنّك ستجد فيها كُتبًا ماّم قّد تعلّمك بشكٍل جيٍد، كام ستجد 

كُتبًا ُمناقضًة مع العلوم بالفعل.

ستيفني  مثل  مرموقًا  عالاًِم  أّن  سنجد  املثال  سبيل  عىل 

مصدًرا  تُعترب  ال  كُتبًا  يكتُب   Stephen Hawking هوكنغ 

علميًا بسبب تبسيطيه لها ليك تصبَح متناسبًة مع فهم غري 

املتخّصصني، وأهم مثاٍل  عىل ذلَك كتاب التّصميم العظيم

أّن  مثالً  الكتاب  يف  ستجد  حيُث   ،  The Grand Design

أغلب الكالم الذي يقولُه ُمتّفق مع العلوم، إْن مل يُكُن كلُه 

بالفعل، لكّن الحال ال ينطبُق عىل كلِّ الُكتاب اآلخرين، إذ 

قد تُناقض كُتبهم ما نعرفه من العلوم الحديثة.

ما هو العلم؟
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فعىل سبيل املثال سنجد أْن عاملًا مثل مايكل بيه Michael Behe، يكتُب كُتبًا تتناقُض مع ما نعرفه عن التّطور من 

العلم، ورغم أنّه عاملٌ بالفعل )متخصٌص بالكيمياء الحيوية(، ولكّنه يكتُب ما يتناقض مع العلم الحديث، فلو دخلنا إىل 

موقع الجامعة التي يعمل بها مثالً، وهي جامعة ليهاي Lehigh University، فسنجده قد كتب التايل عن نفسه عىل 

صفحتِه الشخصية :

"إّن أفكاري عن التّعقيد غري القابل لالختزال والتّصميم الّذيك، هي أفكاٌر خاّصة، وهذه األفكار بالتّأكيد ليس لها أّي 

تأييٍد من ِقبَل جامعة ليهاي بشكٍل عاٍم أو ِمن قسم العلوم الحياتية بشكٍل خاٍص، ويف الحقيقة، فإّن أغلب زُماليئ يف 

القسم يُعارضون أفكاري بقّوة."

ويف الواقع، ال يكتُب الكثريون هذا عن أنفسهم، فهذا الرّجل أمنٌي بشكٍل كاٍف ليّك يقّر بالفرِق بني الرأي الشخيص والعلم 

املوضوعّي، ولكن ليس الُكل هكذا، وعىل كُّل حاٍل، ومن خالل  ما سبق ِذكره، فإنّنا نعرف أّن رأّي العالِم ليس بالّضورة 

علاًم، فأتخْذ ِحْذرك جيًدا مام تقرأه، ولهذا وجَب التّعريف مباهيّة املصادر العلميّة.

 

ما هو العلم الزّائفPseudoscience ؟
ُرمبا مل تسمع بهذا اللّفظ كثريًا من قبل، لكّن املوضوع موجوٌد بالفعل؛ فالعلم الزّائف ببساطٍة هو أي مجموعٍة من 

املُعتقدات او املعارف التي يّدعي اصحابها واملؤمنون بها أنّها علميٌّة، أو ُمؤيدٌة بالعلوم، يف حني أنّها ال تتبع املنهجيّة 

العلميّة يف البحث، وليك نعرف ما هو العلم الزّائف، يجب علينا أوالً أّن نعرف املنهج العلمّي يف التّفكري.

لو افرتضنا أّن أحدهم شاهَد ظاهرًة طبيعيًة، وأراد اْن يُفرسها، فإّن املنهجية العلميّة يف التّفكري ستكون كالتّايل :

التّأكد بالفعل من أّن الظاهرة الطّبيعية تحدُث فعالً )إْذ من املُمكن أْن يكون املوضوع خدعًة أو هلوسًة مثالً(. 1  

ُمحاولُة وضع كُّل التّفسريات املُمكنة للظاهرة، برشِط أن تكوَن هذه التّفسريات قابلًة لالختبار )وهو ما يُسميه  . 2   

الُعلامء: فرضيّة علميّة(  

اختبار صحة هذه التّفسريات، وُمحاولة ضحدها بشتّى الطّرق. 3    

استبعاد الفرضيّات التي فشلت يف االختبار، أو تعديلها إْن أمكن. 4  

إقامة تنبؤاٍت مبنيٍة عىل الفرضيّة التي نجحت          . 5  

)عىل سبيل املثال: يف نظريّة التّطور، قّدم تشارلز داروين Charles Darwin بعض األدلّة يف كتابه أصل     

The Origin of Species عىل صّحة التّطور، مثل اختالف ِصفات الطّيور بني جزر الجاالب جوسوبني   األنواع   

بريطانيا، ووضع تنبؤاٍت بأنّه إذا صّحت نظريته عن التّطور وأصل األنواع، فإّن الُعلامء سيجدون حفرياٍت     

وحلقاٍت انتقاليٍّة يف الّسجل األحفوري، وهو ما تم اثباتُه مراًرا وتكراًرا(  

بعد فحص األدلة بشكل جيٍد وقوٍي، تتحّوُل الفرضيّة العلميّة لنظريّة علميّة تحتوي عىل حقائَق نسبيٍة عن  . 6   

العامل الطّبيعّي.  
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وتجدر اإلشارُة هنا إىل أّن املنهج العلمّي يف التّفكري ال يسري أبًدا عىل الّنحو اآليت :

اتّخاُذ قناعاٍت ُمسبقٍة بصحة االّدعاء بدون أدلة. 1   

اعتباُر االّدعاء صحيًحا بشكل ُمطلق، بغّض الّنظر عىل قوة وصّحة األدلّة. 2  

إثباته.. 3 املطلوب  االّدعاء  تثبُت  التي  اإليجابيّة  األدلّة  وليس  املقابل  االّدعاء  تنفّي  التي  الّسلبية  األدلة  اعتامُد    

م  )األدلّة الّسلبّية هي أدلٌّة تُثبت أّن االّدعاء املُقابل خاطٌئ، أّما األدلٌّة اإليجابّية فهي التي تُثبت أّن االّدعاء املُقدَّ

صحيٌح، فعىل سبيل املثال: لو افرتضنا أنّني موجوٌد يف زمٍن ما قبل اكتشاف كرويّة األرض، وأنا من ميتلُك االّدعاء 

بأّن األرض كرويٌة، وُهناك شخٌص آخٌر يّدعي أّن األرض ُمسطحٌة، وثّم أثبتُّ لهذا الّشخص أّن األرض ال مُيكن أْن 

تكون ُمسطحًة، فإّن االثبات الذي قدمّته يُسّمى دليالً سلبًيا، إلنّه ينفي ادعاؤه، ولكن إذا مل تكُن األرض ُمسطّحًة، 

فهل هذا يعني أنّها كرويٌة؟ ليس بالّضورة، فِمن املُمكن أْن تكون عىل أي شكٍل هنديٍس آخر، ولهذا فال مُيكنني أْن 

أكتفي بأْن أُثبَت له بأن األرض غري ُمسطحٍة، وهوالّدليل الّسلبّي، بل يجب أيًضا أْن أُقّدم أدلًة تُثبت أنّها كُروية، 

وهو الّدليُل اإليجايب.(

وسأضع بعض األمثلة عىل اّدعاءات العلوم الزّائفة، وسأوّضح ملاذا تُعترب علاًم زائًفا :

1 .Phenomenon  2012 ظاهرة   

2 .Astrology  التّنجيم  

3 .Creationism  الَخلقيّة  

Phenomenon  2012 ظاهرة
نهاية  بأّن  االّدعاء  عن  سمع  جميعنا  أّن  املؤكد  من 

العامل أو الكون ستكون يف عام 2012، ومبا أنّنا حاليًا 

يف عام 2014 فمَن املؤكد أنّك عرفَت ملاذا يُعترب هذا 

االّدعاء علاًم زائًفا! حيث أّن االدعاء مل يُقم يف أساسه 

عىل معرفٍة علميٍّة أو حساباٍت رياضيٍة خاصٍة بعلم 

الفيزياء والفلك ثم أخطأْت تلك  الحسابات يف يشٍء 

ما، بل أّن هذا االّدعاء كان قامئًا بناًء عىل اعتقاداٍت 

ايدولوجيٍة بحتٍة تابعٍة لبعِض الجامعات التي تسكن 

العامل  نهاية  بأّن  أصحابها  وأعتقد  أمريكا،  وسط  يف 

ستكون يف يوم 21 أو 23 من شهر 12 لعام 2012.
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Astrology  التّنجيم
أعتقد أن الغالبية أيًضا سمعت عن هذا األمر، حيث االّدعاء بأن حركة الّنجوم والكواكب تؤثر عىل حياة االنسان أو مصريه 

أو حظّه، ولكن يف الواقع، ال توجد أّي أدلٍّة تدعم هذا االّدعاء، وحني تسأل أّي شخٍص مّمن يُسّمون "علامء التّنجيم" عن 

طريقِة أو كيفية اختبار هذا املوضوع فغالبًا لن تحصل عىل إجابٍة، ألنّهم يعرفون أنّها تحدُث لكّنهم ال يعرفون كيف 

تحدث! )وأحيانًا يُسّمون أنفسهم بُعلامء الفلك! مع أّن علم الفلك Astronomy أو علم الكون Cosmology علوٌم 

حقيقٌة بالفعل وتُقدم نظريّاٍت قويًة جًدا يف تفسري الكون مثل نظريّة االنفجار العظيم The Big Bang Theory، فال 

يجُب الخلُط بينه وبني ما يُسمى بالتّنجيم.(

لقْد وضع عاملُ الفيزياء والكون كارل ساجان Carl Sagan طريقًة الختبار املوضوع حيث قال: "لو أنّنا افرتضنا أْن ُهناك 

توأمان ونعرف أنّهام ُولدا يف نفس الزّمان واملكان، ويف نفس الوقت الذي سيتحرك فيه أحُد الكواكب أو الّنجوم يف وقت 

مولدهام، فلو كان االّدعاء صحيًحا، فهذا يعني أّن حياة التّؤامني ستكون ُمتطابقًة، ومصريهم سيكون واحًدا، ومبا اّن 

ُهناك أشخاٌص كثريون لديهم أٌخ توأٌم وحياتهام غري ُمتطابقٍة ومصري كُل منهام ُمختلٌف عن اآلخر، فإن االّدعاء يبطُل؛ إذ 

ال يوجد دليٌل بأّي شكل من األشكال عىل أّن حركًة الكواكب أو الّنجوم تؤثر عىل أسلوب حياة اإلنسان.

ويؤمُن مبثل هذا الكالم الكثريون حتى يومنا هذا، وخصوًصا يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا، وحتى يف بعض البلدان 

التي لديها ُمجتمعاٌت علميٌّة ُمتقدمٌة مثل الواليات املتّحدة.

ما هو العلم؟
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Creationism  الَخلقيّة
من املُرجح أن الغالبية التي تقرأ هذا املقال ستكون مؤمنَة مبثل هذا االّدعاء !

الخلقيّة )وتُعرف أيًضا باسم :التّصميم الّذيك أو التّعقيد غري القابل لالختزال( هي اإليان بأّن كُل نوٍع من األنواع الحية 

ُخلق بشكل خاص؛ إْذ ال يوجد ترابٌط عائٌل بني الكائنات الحية، لكّن العلوم الحديثة واألدلة العلميّة تقول بأّن التّطور 

حدث ويحدث وسيستمر يف الحدوث طاملا كانت ُهناك حياة، بينام ال نجد أّي أدلٍة تؤيُد هذا االّدعاء، وعليه، فهذا 

االّدعاء ليس علاًم، بل إنّه نابٌع من إياٍن دينٍي بحٍت وقناعاٍت ُمسبقٍة؛ حيث ال تتوفُر أدلٌة عىل الّذكاء يف التّصميم، وال 

توجُد أدلٌة تربط الّصنعة بالّصانع، بل عىل العكس، فُكّل األدلِة تُشري للجهة األخرى، فنحُن مصنوعون من نفس املواد 

الكيميائية التي يُصنع منها أّي كائن حّي آخٌر، كام أّن الّسجل األحفوري ملٌء بالحفريات التي تُشري لوجود ترابٍط بني 

األنواع، وسوُء التّصميم يُدل بقوٍة عىل األصل التّطورّي لألنواع، كام أّن علم الوراثة يؤيد التّطّور بشدٍة، وهذه من أقوى 

األدلِة التي تدعُم التّطور.

ومع هذا سنجد الكثريين )وأُرّجح أّن غالبيّة الُقرّاء أيًضا( مؤمنون مبثل هذا االّدعاء لألسف الّشديد، ولكن، ملاذا يُهاجم 

الُعلامُء وبقوة مثل هذه االّدعاءات؟ ملاذا ال يرتكون أصحاب العلوم الزّائفة يقولون ما يحلو لهم؟ ما الّضر من العلوم 

الزّائفة؟

إّن للعلم الزّائف أرضاٌر ُمختلفٌة يف الواقع، أولها بالطّبع أنّه يُعيُق أسلوب التّفكري العلمّي، وهذه أكرب ُمشكلٍة من املُمكن 

أْن تواجهها يف حياتك كعالِم، فُكل العامل من حولَك قائٌم عىل املعرفِة العلميّة، مثل هاتفك، سيارتك، والبناء الذي تسكُنه، 

واآلالت املنزلية، وأدوات الرّتفيه، والطّب والعقاقري العالجية، وكُّل يشٍء تقريبًا نقوم باالستمتاع به أو االستفادة منه يف 

حياتنا املُعارصة موجوٌد ونعرفُه بفضل العلم.

لكّن هذا لن ينَع أْن يكون لبعض هذه األشياء أعراٌض جانبيٌة )كالعقاقري العالجية مثالً(؛ إْذ ليست كلها مفيدة بشكٍل 

ُمطلٍق، فاألبنيُة تتحمل الزاّلزل إىل حٍد ُمعنٍي فقط، لكن أيًّا يكْن، فإّن فوائدها أكرثُ من سلبياتها، وأحيانًا تُستخدم التّقنية 

) أّي التّطبيق العمّل للمعرفة العلميّة( بشكٍل خاطٍئ كاخرتاع األسلحة واستخدامها يف التّدمري أو ما شابه ذلك، كام أّن 

التّقنية دامئًا سالٌح ذو حّدين؛ فإّما أْن تُنتج شيئًا نافًعا، لكن ليس ُمطلَق الّنفعية )كالعقاقري العالجية(، وإّما ستُنتج أشياًء 

ضارًة قد تُدّمر اإلنسان، لكن هذا ليس عيبًا يف املعرفة العلميّة، بل إنه عيٌب يف َمن يستغلون املعرفة العلميّة وتطبيقاتها 

بهذا الّشكل.

ما هو العلم؟
Michael M. Louis
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أّما عن العلم الزّائف، فإّن وجوده يف املُجتمع سيؤثر بالّسلب حتاًم عىل العلم الحقيقي، فليس يف العلم الزّائف يشٌء نافٌع 

عىل اإلطالق، وليس معرفًة صحيحًة، وليس له تقنيات من األساس أصالً؛ فعىل سبيل املثال، يف أمريكا، ُهناك ُمطالباٌت 

ضخمٌة بتدريس الخلقيّة بالتّوازي مع التّطّور، ويف بالٍد كثريٍة نجُد الُخرافاَت تتحكُم يف الكثريِ من الّناس، فبدالً اّن يهتم 

أحدهم بحياته الخاصة مثالً لريتّبها وينظّمها بعقالنية، من املُمكن أْن نجدُه يلجأ ملن يُسّمون بعلامء التّنجيم، وهلَم جرًا!

لذلك فالعلم الزّائف خطٌر عىل معرفتنا وعىل العلم الحقيقي وعىل التّفكري العقاليّن،ولهذا نجد الُعلامء مثل كارل ساجان 

األمور  مبثل هذه  يهتمون    Michael Shermerومايكل شيمري  Richard Dawkins دوكنز  وريتشارد   Carl Sagan

وينتقدوها بشكٍل قوٍي وأحيانًا بشكٍل الذٍع، وهذا إلنّها تؤثّر سلبًا عىل حياتنا، ومن أهّم مهام العلم الحقيقي الكشُف 

عن العلم الزّائف وانتقاده.

العلم ُمتغري: أهذا عيٌب أم ميزٌة؟

ُيكنني التّخمني أّن جميعنا بال استثناٍء يعرُف أّن العلم ُمتغرٌي، ولكّن الكثريين رمبا ال يعجبهم هذا األمر، ويعتربونه أحَد 

عيوب العلم، لكن هل هذا بالفعل عيٌب أم ميزٌة؟

ُرمبا إذا سألّنا أنفسنا "ملاذا يتغري العلم؟" الستطعنا الوصول إلجابٍة جيدة!

إّن العلم يتغري نظرًا إلنّه يف  ال يّدعي أساًسا معرفة كُل يشٍء، وهذا يعني أّن ُهناك أدلًّة وأشياًء مل يكتشفها العلُم بعد، 

وبلتّايل حنَي يكتشف العلم شيئًا، فإنّه يتغري بشكٍل بسيٍط، وهذا يعني أّن العلم يتغري يوميًا مع كل اكتشاٍف َصِغَر أْم 

كَرُبَ، سواًء بتغرّي تأييده لنظريٍّة ُمعينٍة بشكٍل أقوى، أو لتبديل نظريٍّة ُمعينٍة بأخرى، أو لنفّي نظريٍّة ُمعينٍة بأكلمها.

إّن العلم ُمتغرٌي إلنه نظام تشغيٍل صالٌح وفّعاٌل، فالعلم ُمتغرّيٌ ببساطٍة إلنه ُمتامٍش دامئًا مع الّدليل ومع الواقع ومع 

الحقيقة، وهذه ميزٌة!\

الذي يعايُن األدلّة ويتامىش عىل  الَحَكُم  فالعلم ليس أيدولوجية صلبًة وثابتًة سواًء ناقضتها األدلُة أو أيدتها، بل هو 

معيارها، وهذا يشٌء يُحسُب له ال عليه، وللعلامء بالطّبع!

ولو كان العلُم نظاًما صلبًا وثابتًا، ملا كُّنا لنكتشف أّي جديٍد من األساس، ولاّم كان العلامء اخرتعوا الهواتف والحواسيب 

واألجهزة، وملا أنتجوا العقاقري العالجية وال غريهه، ولُرمبا مل نُكن لنكتشف كروية األرض حتّى من األساس!

فكون العلم إًذا ُمتغرٌي، فهذا ليس عيبًا بل ميزًة،وليس سببًا ليجعلنا ال نثق بالعلم!

ما هو العلم؟
Michael M. Louis
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وأجد الكثريين ال يُحبّذون الثّقة بالعلم نظرًا إلنّه ُمتغري، يف حني أن كونه ُمتغرٌي هو ما يجذب الثّقة إليه، إلنّنا بهذا الّشكل 

نعرف أنّه دامئًا سيتامىش مع الّدليل ومع التّجارب واملالحظات،ومع الواقع، وهذا يشٌء يجعلنا نثق يف العلم ونحبّه،وليس 

أْن نعتربه معيوبًا أو أْن ننكره!

رمبا تسألني عزيزي القارئ: أليس ِمْن املُمكن أْن يكون العلُم ُمخطئًا يف يشٍء مبا أنه ُمتغرّي؟

وإجابتي هي: بالطّبع من املُمكن!

ولكن يف الواقع أّن كُل األدلِّة التي منتلكها إىل اآلن تُشري عىل ما يعرفه العلم،ومن غري املنطقي أن نتبع الّرأي غري العلمّي 

نظرًا إلن العلم من املُحتمل أْن يكون ُمخطئًا، ولعدة أسباٍب وهي:

أّن الّرأي غري العلمّي غري مدعوٌم بأدلة، فلو كان مدعوًما بأدلٍّة لكان علاًم!. 1

أّن الّرأي غري العلمّي سيكون موجوًدا بسبب أيدولوجيٍة فكريٍّة ُمعيّنٍة،وليس بسبب تفكريٍ عقاليٍن، فلو افرتضنا مثالً . 2

أّن هذا الّرأي اسمه )أ(، ورأي العلم اسمه )ب(، وبالطّبع فاألدلُّة املاديُة كلها تشري لـ )ب(، فـ)ب( هو العلم، ولكّن 

الّسؤال هو، هل )أ( هو الّرأي الوحيد غري العلمّي؟ بالطّبع ال! فمن املُمكن أن ترتك خيالك إلعطاِء أّي رأٍي ايًا كان 

بأّي شكٍل طاملا مل يُقرّه العلم، وهذا يجعل املصداقية الالعلميّة للرأي غري العلمّي غري مقبولة إطالقًا، فهو نابع من 

توجهات أيدولوجيٍّة بحتٍّة، دومنا نظٍر لرأي العلم، بل دومنا نظٍر حتّى لآلراء غري العلميّة األُخرى!

أّن الّرأي العلمّي يحتمُل أّن يكون خطأ، كام يحتمل أّن يظّل صحيًحا!. 3

ويف حقيقة األمر أنّنا لو اتبعنا التّفكري باملقياس الالعمّل، فلن ننجح عىل اإلطالق، ألن أكرث الحلول إنصافًا وموضوعيًّة 

هو اتّباع األدلّة إىل حيث تقودنا، أي اتّباع العلم.

هل العلم مسألُة إميان؟
قضيٌة  العلم  أّن  البعض  يعتقد 

إيانيٌة، أو رمبا أنُّه ديٌن مثالً!

وقد ُسئلُت من أكرث من شخٍص إذا 

ما كنت "أؤمن" بالتّطور!

كتبُت  حني  أبًدا  أنىس  لْن  كام 

موضوًعا عن املثلية الجنسية ورأي 

العلم فيها، وسألني أحدهم: "هل 

تؤمن باملثلية الجنسية؟"

ما هو العلم؟
Michael M. Louis
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وليك نُجيب عىل هذا الّسؤال، يجب أن نضع لإليان تعريًفا أوالً؛ يف الواقع أّن تعريف اإليان من املُمكن أْن يختلف من 

شخٍص آلخر، أو من ديٍن آلخر، أو من فلسفٍة ألُخرى، لكني أُريد التّحدث عن ثالثة أشكال ُمحددة من أشكال اإليان 

وهي :

 التّصديق بيشٍء بشكٍل ُمطلٍق بدون أدلّة. 1

 التّصديق بيشٍء بشكٍل نسبٍي بدون أدلّة. 2

 التّصديق بيشٍء بشكٍل ُمطلٍق مع وجود أدلّة. 3

ونالحُظ أنّنا ال نجد يف أّي نظريٍّة علميٍّة شيئًا بهذا الّشكل، فأّي نظريٍّة لها أدلتها العلميّة التي تؤيدها، فمن املُمكن أّن 

نعرف أّن نظريًّة علميًّة يف مجاٍل ُمعنٍي أكرث َحظوٍة باألدلِّة من نظريٍّة علميٍّة أُخرى يف مجال آخر )عىل سبيل املثال: يثق 

العلامء يف كرويّة األرض أكرث من ثقتهم يف حدوث التّطور، ويثقون يف صّحة التّطور أكرث من النظريّة الفالنيّة...إلخ(.

وهذا يقودنا إىل االستنتاجاِت التّالية:

أّن االعرتاف بصّحة نظريٍّة ما قائٌم يف األساس عىل األدلة املاديّة والتّجريبية وغريهها من األدلّة العلميّة. 1

أّن االعرتاف بصّحة نظريّة ما ليس اعرتافًا ُمطلَق الّصّحة، فكام اتفقنا: العلُم ُمتغرّيٌ. 2

أّن الّنظريّة العلميّة ليست نابعًة من أيدولوجيٍة ُمعينٍة أو قناعاٍت ُمسبقٍة. 3

أّن أبسط أشكال التّفسريات العلميّة )الفرضيّة(رشٌط عليها أن تكون قابلًة لالختبار. 4

، فكام وّضحنا سابًقا، إّن أحد الرّشوط االساسيّة يف املنهج العلمّي يف املعرفة . 5 أّن األمر لن يعتمد أبًدا عىل تصديٍق غيبيٍّ

هو ُمحاولة دحض التّفسري بشتّى الطّرق

إياٌن  بها  يوجد  وال  اإلطالق،  عىل  والأيدولوجية  إيانيٌة  غري  منظومٌة  هو  العلم  فإّن  الكالم،  هذا  عىل  وبناًء  وبالتّايل، 

بأّي يشٍء بغري دليل، كام أنّها منظومٌة قامئٌة عىل األدلّة العلميّة مبختلف أنواعها )كاألدلة املادية والتّجريبية والربهنة 

الّرياضاتويّة، وغريها(.

أّما لو وضعنا هذا التّعريف لإليان:

"التّصديق بيشٍء بشكٍل نسبٍي بناًء عىل أدلّة."

فمن املُمكن أن نقول بأّن هذا هو الّشكُل اإليايُن للعلم، وحينها ُيكُن ألّي شخٍص مّنا أّن يقول أنّه مؤمن بالعلم.

ما هو العلم؟
Michael M. Louis
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العلم أفضل ما امتلكناه

يف رأّي الّشخيص، فإّن العلم هو األسلوب الوحيد يف املعرفة؛ إذ أنّه أفضُل آداٍة امتلكناها وصنعناها عىل اإلطالق، ورمبا 

ال  العلُم يعرف كل يشٍء، لكنه يعمل ليعرف، ولرمبا مل يُعالج كل األمراِض، لكنه يعمُل ليُعالج، كام مل يُفرس كل يشٍء، 

لكّنه يعمل ليُفرس.

وفوق كّل هذا، فهو أسلوُب تفكريٍ فريٍد جًدا من نوعه، وال ُيكننا أْن نُقلل من قُدرة العلم أو شأنه، ألّن جميعنا نلجأ 

إليه بال استثناٍء، فحني يرض أحدنا يذهب للطبيب، وحني نسكُن يف املباين املُرتفعة فال نخاف، ألنّنا نعرف أنها أفضُل 

التّصاميم والهندسة املُمكنة، كام نعرُف أّن العقاقري ستُعالجنا بال شّك، لذلك يجب علينا أْن نُحبه، وأْن نُحاول فهمه، إلنّه 

األسلوب الوحيُد لفهِم الطّبيعة من حولنا.

ويف الختام لْن ننىس أن نذكر ما قاله جهابذٌة يف الفلسفِة والعلم؛ إْذ يقول ستيفني هوكنغ بأّن "العلم ينترص دامئًا، ألنّه 

فّعاٌل دامئًا"، ويقول الفيلسوف وعامل الرياضيّات الشهري بريترنار راسل بأّن "ما عيّص باملُطلق عىل فهم بني البرِش، فهذا 

ألنّه خارِج حدود املنهج العلّمي."

َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اإلحْلاد ُقِل اإلحْلاد 
ِمْن أَْمِر َعْقلي َوَما ُأوتِيُتم مِّن الَعقِل 

ِإالَّ قَِلياًل.
صفحة العقل دين عىل الفيسبوك

https://www.facebook.com/AlqlDyn

ما هو العلم؟
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الرنجسيات القاتلة 
والتجديف عىل التاريخ:ـ

Nesta Fz

والحرق مصري كلِّ من حاول إماطة اللثام عن أُكذوبة 

بداهات تلك األفكار أوإثبات خطئها وبطالنها 

من األساس، ولكن ويف ذات الوقت نجد 

أنَّ تاريخ املعرفة اإلنسانية هذا ملٌء 

التي  األفكار  من  مبجموعٍة  أيًضا 

الكثريين  اعتقاد  رغم  انترصت 

ببداهة  خطئها وكفر أصحابها 

وضاللهم ورغم القمع الوحيشِّ 

والرشس الذي تعرضوا له. 

ورمّبا الدرس الذي استفادت 

املعارصة  أوروبا  منه 

فلسفيًا من تجارب محاكم 

كان  التفتيش–والتي 

باسم  البعض  بها  يقوم 

والصحة  املعصومية 

ما  لقناعاتهم  املطلقة 

السلطة  لهم  خّولت 

لحرق كل من يحيد عنها–

باملسلاّمت  الكفر  هو 

يف  والشك  االعتباطية، 

وإخضاعها  البديهيات، 

من  تبدو  نقديٍة  ملناهٍج 

فرط دقَِّتها ذات طابعٍ عدواينٍّ 

متطرٍف يف نزعته الشكوكية.

تاريخ املعرفة اإلنسانية ملٌء مبجموعٍة من األفكار التي اعتقد الكثري من الناس – 

تها وبداهتها، حتى إنَّ مجرَّد إعادة التفكري فيها  بل الغالبية الساحقة منهم بصحَّ

القتل  الضحك والسخرية منهم، بل وأحيانًا كان  البعض كان يستدعي  ِقبَل  من 
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Nesta Fz

الرنجسيات القاتلة 
والتجديف عىل التاريخ:ـ

اآلن مل يعد يف املناظرات العلمية أو السياسية من يستطيع أن يُقنع املتفرجني واملتابعني بقوة منطقه وحجته بتوظيف 

الحياد  وفقط  فقط  هناك  املذهبية،  أو  الدينية  معتقداتهم  أو  تقاليد مجتمعاتهم  أو  املسبقة  ومعتقداتهم  تحيّزاتهم 

العقالين واألدلة والرباهني واملنطق، فجميع الخطابات صارت تخضع للتفكيك والتحليل وفًقا ألحدث املدارس األلسنية 

املعارصة، حيث تنقشع البديهيات وتتساوى الخطابات وتنكشف اإلكراهات والنزعات الذاتية يف مختلف الخطابات، 

وحيث يتّم إماطة اللثام عن سلطة تلك الخطابات وأقنعة القداسة التي يكن أن تتشح بها.

بالطبع تلك املجتمعات األوربية بها بعض األصوليني واليمينيني املتطرفني، لكنهم فضاًل عن قلَِّتهم العددية وهامشية 

واملنطقي،  العقالين  الحوار  وبأسلحة  املدين،  املجتمع  بآليات  األصولية  معاركهم  لخوض  االجتامعي مضطرين  تأثريهم 

يناهم أُصوليني، ولكنهم ُمكرهني عىل ذلك حتى يُكِسبوا أفكارهم السند  بالطبع ال قناعًة منهم بتلك اآلليات وإاّل لاََم سمَّ

الجامهرييَّ املطلوب، ذلك السند الذي لن يتأىّت لها إالَّ بتلك اآلليات العقالنية والتي وحدها من متلك قدرة  السحر عىل 

تشكيل الرأي العام األورويب.

يِّة الحدِّ من ظاهرة الهجرة إىل بالدهم  فإنَّهم ال يدفعون  فعندما يُريد األصوليون بأوروبا مثاًل أن يُقنعوا مواطنيهم بأهمِّ

بتلك القناعات العنرصية أو االستعالئية التي يستبطنونها ويستحقرون مبوجبها املهاجرين كتربيراٍت لخطابهم العدايئ 

للمهاجرين، لكنهم يدفعون بها بحجة تفاقم ظاهرة الجرية والبطالة بني املواطنني، وحجة امليزانية للحد من الرصف 

عىل األنشطة اإلنسانية التي تصّب يف صالح غري املواطنني األصالء...إلخ وذلك رضوًخا منهم–أي األصوليني– لقواعد اللعبة 

هناك والتي تتضمن الحّد األدىن من العقالنية واملنطقية ال خرافات التفوق والسمو والنقاء العرقي.

نة بكتب التاريخ  ولكن يأسف املرء كثريًا لحال الكثريين اليوم من األصوليني عندنا، والذين مرُّوا عىل تلك املآيس املُضمَّ

)تاريخنا أو تاريخ أوروبا( والتي ولَّدها االعتقاد بالصحة املطلقة ومبطابقة القناعات للبداهة الفطرية، فرغم التاريخ 

اإلنساين الطويل من التفلسف والتفكري والتجارب التي أفصحت لنا عن نسبية املعارف اإلنسانية، وعن استحالة احتكار 

املعنى والحقيقة املطلقة، وعن ضعف مفهوم األفكار الفطرية من الناحية الفلسفيَّة إاّل أنه ال زال أُصوليّونا إىل اليوم يف 

خضم النقاشات حول القضايا الحقوقية أو الفلسفيَّة يلجؤون إىل كلامت مثل )فطرة، وبديهية، وطبيعة اإلنسان...إلخ( 

ليدعموا بها أطروحاتهم أو وجهات نظرهم حول قضيٍة ما.

وعندما نخوض نقاًشا مع األصوليني عن قضايا وحقوق املثليني واملرأة، أو نناقش مفاهيم وأفكار فلسفيٍَّة مثل قضية 

وجود الله، أو ننتقد الحقائق الدينية، كثريًا ما يلجؤون إىل الزعم بأّن وجهات نظرهم يف تلك القضايا هي عني الفطرة، 

هون لنا االتهام بأنَّنا ضدُّ الفطرة والطبيعة اإلنسانية، ونريد أن نَحرِفها ونشوِّهها، ويتكهنون مباآالٍت كارثيٍِّة لكلِّ من  ويُوجِّ

ينتقد أو يحرِّف الفطرة والطبيعة اإلنسانية.
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لكنهم يف خضّم كلِّ هذا، ينسون أنَّ اإلنسان مل يتميَّز عن الكائنات األخرى إالَّ مبقدار نجاحه يف لَجم الطبيعة ومحاربتها 
وحرف طبيعة الكثري من الظواهر – مبا يف ذلك الكثري من الظواهر النفسيِّة وليس فقط الطبيعيَّة– بل وأحيانًا القضاء 
التنقُّل  عمليَّة  وتعرسِّ  الربيَّة  الطرق  تعرتض  التي  والجبال  والزالزل  الفيضانات  مثل  الطبيعيَّة  مبنتهى  ظواهر  عليها، 
والغابات التي تُعيق تشييد أو توسيع املدن...إلخ، فهل حالت حقيقة كون الزالزل والرباكني ظواهٌر طبيعيٌة بينها وبني 
تذليلنا لها ومحاربتها؟ ملاذا نحن ملزمون باملحافظة عىل سلوٍك أو ظاهرٍة ملجرّد اعتقادنا أنها طبيعيٌَّة أو حتى ملجرّد أنها 
بالفعل متثل جانبًا من طبيعة النفس اإلنسانيَّة؟ أليس يف خضوعنا واستسالمنا للطبيعة اإلنسانيَّة أو الخارجية هالكنا 

كنوٍع إنساينٍّ؟

أليس الرشُّ واألنانيَّة والسعي وراء اللّذات ولو عىل حساب الغري يشكِّل جزًءا من الطبيعة اإلنسانيَّة؟ فهل نحن ملزمون 
فيها؟ سيأيت  عميًقا  وتتجّذر  بل  اإلنسانيَّة  النفس  جانبًا من طبيعة  متثِّل  ألنَّها  فقط  السلبيات  تلك  كلَّ  بعدم محاربة 
الجواب قطًعا من أولئك األصوليني حارسو كهوف الفضيلة وكهنة األخالق الرشسني بالنفي، رغم أنهم يحاربون املثليني 
ويضطهدون املرأة بدعوى أنَّ املثلية انحراٌف عن طبيعة النفس البرشيَّة، وأنَّ املرأة بحكم تركيبها الفيزيولجيِّ مصممٌة 
نحٍو  سايكولوجيًا وعىل  ونحن  بنفوسنا  الرشِّ  ملحاربة  يدُعوننا  فلامذا  ال غري،  فقط  وتقضية حوائجنا  وراحتنا  لخدمتنا 

طبيعيٍّ جًدا مهيَّؤون الرتكاب الرشور واآلثام؟
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ما الذي يجعلنا متأكِّدين من أنَّ تلك الحقائق –والتي تستمدُّ مرشوعيتها من أنَّنا نثق بشيوخنا وآبائنا وعاداتنا ونصوصنا 

املقدسة، وسلطاٍت معرفيٍة زائفٍة مشابهٍة – أقول ما الذي يجعلنا متأكِّدين من فطريِّة تلك األفكار، ونستبعد فطريِّة 

أفكار شعوٍب أخرى لها سلطاٌت معرفيٌة مثل نصوصنا وشيوخنا وتقاليدنا؟ هل يكن لفكرٍة أن تكون فطريٌة وأن يكون 

نقيضها أيًضا فطريًا يف ذات الوقت؟ مثاًل هل يكن أن تكون فكرة وجود الله الواحد األحد الفرد الصمد الذي مل يلد ومل 

يولد فكرٌة فطريٌة مزروعٌة يف أعامق اإلنسان ومجبوٌل عىل اإليان بها، وتكون يف ذات الوقت فكرة الله الذي يلد وله 

رشكاٌء يف األُلوهة فكرٌة فطريٌَّة أيًضا ومزروعٌة يف دواخل اإلنسان ومجبوٌل عىل اإليان بها؟ وملاذا نعتقد مثاًل كمسلمني 

بأنَّ القناعة األوىل –قناعة الله الفرد الصمد– فطريٌة والقناعة الثانية –اآللهة املتعددة– ليست فطريًة رغم التشابه يف 

اآلليات التي أوصلت كال الطرفني لنتيجة فطرية أفكارهم؟
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باسم  الحقيقة  احتكار  وا عن  يكفُّ املعريفِّ، وأن  الفكريِّ والتقى  التواضع  ببعض  يتحلُّوا  أن  لذلك عىل هؤالء األصوليني 

أوهام مطابقِة أفكارهم وقناعاتهم مع الفطرة والطبيعة اإلنسانيَّة الحتميَّة وإالَّ عليهم أن يتقبلوا بحقيقة تناقض األفكار 

الفطريَّة والذي يقتيض ضمنيا ال فطريتها، وحتى ولو كان مثَّة الكثري من الظواهر التي تبدو غامضًة علميًا وال نجد لها 

تفسريًا منطقيًا أو عقالنيًا اليوم، فهذا ال ينح الحق ألن تنسب فرضياتك التي تأيت بها لسدِّ هذا الفراغ املعريفِّ إىل الفطرة 

ومتارس اإلرهاب املعريفَّ عىل اآلخرين، ليس من حقِّك أن تقول يل مثاًل: طاملا مل نعرف أصَل الحياة أو كيف تكوَّنت 

فالفطرة تجعلنا نذهب إىل فكرة الله؟ فالذي يجعلنا نذهب إىل فكرة الله هو عجزك العلميُّ واملعريفُّ عن إيجاد تفسريٍ 

ما، وليس فطرتك كام تزعم.

ليس من حقِّك أن تزعم أنَّنا نحب الخري ألنَّ الله زرع فينا ذلك الحب، فمن ناحية؛ نحن لسنا جميًعا نحبُّ الخري وتاريخ 

اإلنسانيَّة امللء بالحروب والقتل واإلرهاب والعنف الدينيِّ يخرباننا أنَّ جذور الرشِّ أعمق فينا من الخري – عىل حّد تعبري 

أحد األصدقاء. ومن ناحيٍة أخرى حتى لو كنَّا نحّب الخري بالفعل فهذا ال يُدلل عىل فكرة فطرية حبِّنا للخري إطالقًا بقدر 

ما يعني أنَّ ظروفًا –رمبا اجتامعيَّة أو نفسيَّة– جعلتنا نحبُّ الخري، كفكرة املنفعة أواملحافظة عىل نوعنا من االنقراض...

إلخ

ى بالفطرة: كيف يستطيع اإلنسان أن يحاربها كام يزعم األُصوليون إنَّنا نفعل ذلك  لكن حسًنا؛ فلنفرتض أنَّ هناك ما يُسمَّ

عندما ننادي بحقوق املرأة أو املثليني أو نشكِّك بالحقائق الدينيَّة واإلجابات الكربى التي يّدعون أنَّهم يلكونها؟ طاملا 

أنَّها فطرة فيجب أن أكون مصّمٌم عىل عدم الخروج عن سلطتها، فكيف استطعنا أن نتمرَّد نحن عىل الفطرة؟ 
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أليس مترُُّدنا هذا دليٌل عىل إمكانيَّة أنَّنا نستطيع أن نتحكَّم بفطرتنا، بل أنَّنا نحن من صنعنا فطرتنا، وأنَّ ما ينسبونه إىل 

الفطرة ما هو إالَّ قناعٌة أو سلوٌك بحكم العادة والِقدم اعتقدنا زيًفا بأن وراءه رًسا إلهيًا مزروًعا فينا يدفعنا لسلوكه؟ أال 

يدلُّ ذلك عىل أنَّ األفكار واملامرسات والقناعات والخطابات هي نتاج انخراطنا يف هذا العامل حّسيًا وذهنيًا مع الوضع 

باالعتبار اإلكراهات الذاتيَّة واالجتامعيَّة التي تفرض سلطتها عىل خطاباتنا وقناعاتنا باسم تلك السلطات املعرفيَّة التي 

ثنا عنها سلًفا – التقاليد، النصوص الدينية، الشيوخ...إلخ- لذلك اعتقدنا أنَّها فطرٌة؟ وما هي يف الحقيقة إالَّ نتاٌج  تحدَّ

ة  الفذَّ قدراتهم  فيها  ووظَّفوا  األرض  كوكب  البرش عىل  نها  دشَّ التي  االجتامعيَّة  امللحمة  أو  املعركة  تلك  يف  النخراطنا 

والعبقريَّة عىل الخداع والكذب وشحذوا بها أسلحة املكر والدهاء تدعياًم ملصالحهم وتعزيزًا ملواقع خطاباتهم وتكريًسا 

لسلطاتها.

نون خلف قناعاتهم ضدَّ النقد والتحليل والفحص واالختبار ويارسون من مواقعهم الجبانة تلك أحطَّ  إن الذين يتحصَّ

الرنجسيَّات الكاذبة باسم فطريَّة أفكارهم واتِّساقها مع الطبيعة اإلنسانيَّة هم كالواقعني يف حفرٍة عميقٍة ورغم ذلك 

أمره  سينفضح  النور  عليه  سلَّطوا  لو  ألنهم  املعتم  الزائف  األصل  إىل  مشدودون  ألنَّهم  الحفر،  مواصلة  عىل  يرصُّون 

وتنكشف ظالميَّته، أي أنَّ التنوير العقالينَّ سيُعرِّي أفكارهم ويكشف تاريخانيَّتها ويجرّدها من فطريَّتها املزعومة.

إنَّ فعلهم هذا ما هو إال تجديٌف ضدَّ التاريخ وضدَّ العقل واملنطق وسينتهي بهم حتاًم إىل الغرق. لذلك فحذاِر أن تعتقد 

أنَّ أفكارك فطريٌَّة وأنها تطابق املعنى النهايئَّ للوجود، ألنك حينها لن تتواىن عن اتِّباع أرشس الطرق للدفاع عنها، معتقًدا 

أنَّك بذلك تسدي صنيًعا ألولئك الذين تأذُّوا من رشاستك، وحينها ستندم ندم آباء الكنيسة اليوم عىل خطايا أجدادهم 

روا مسرية اإلنسانيَّة والتنوير لقروٍن وقرون. عندما حرقوا فالسفة ومفكري ومبدعي أوروبا يف عصور الظالم وأخَّ

مًعا ضد كّل سلطٍة ظالميٍة متنع العقل اإلنساينَّ من الوصول إىل نور الحرية حبًّا يف 

االستبداد وتعلًقا بالسيطرة!
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غذاء الروح

د.نرباس الصميدعي

هاهو صباٌح جديٌد يستأذن الّدخول، الّشمس املرشقة تدّق الّنوافذ، أمٌل للمستقبل يَرسم مالمحه عىل الّسامء الّزرقاء 

امللطخة ببعض بياضات الغيم املتناثرة. 

آثار  ما بقي عّل من  لتزيل  الرّائعة،  الجريان  برائحة قهوة  املنعش محماًل  الّصباح  نوافذي، ألستقبل نسيم  هيّا ألفتح 

الّنعاس، ومتالزمة الكسل الّصباحي املزعج. رائحة القهوة تزداد أكرث؛ إنّها قهويت وقد بدأت تُسكب، فطوري البسيط 

مرتٌّب عىل املائدة، وزوجتي الحبيبة قادمٌة لتشاركني يف فطوري. يومي الرّائع قد اكتمل اآلن، كاّل مل يكتمل بعد، إنّه 

ينقصه يشٌء مهٌم، ال بل هو أهّم يشٍء، ينقصه صوت فريوٍز، ونغامت )نسم علينا الهوا( تُطرب مسامعنا، وتبعث فينا 

روح األمل ليومنا الجديد.
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حان وقت انطالقي للعمل محّماًل مبئات األطنان من الّنشاط، وآالف األرطال من التّفاؤل، ومن حسن حظي أن أركب 

أول حافلٍة أصادفها لتأخذين مرسعًة نحو عمل.

يعلو صوت ِمذياعها بالقرآن كعادة معظم الّناس يف بلدي، فبداية الّصباح تكون للقرآن دقائَق قليلًة، ثّم غرّي سائقنا 

مذياعه إىل خطبٍة َجهوريٍة يف مسجل الحافلة تحث عىل التّفاؤل؛ فعاًل. فرغم وجود مكرب الّصوت يف أذين، غري أّن كلامتها 

تخرتق الحواجز، ويعلو صوت الخطيب بالكالم عن االستعداد للرحيل وتهيئة العّدة للموت، ليكمل رصاخه موبًخا الّناس 

لتهاونهم يف سامع األغاين!

قلت يف نفيس لعلّه يَْقصد األغاين الهابطة التي انترشت هذه األيام، لكني كنت مخطئًا فهو يقصدها جميًعا. فكّل أغنيٍة 

صاَحبتها موسيقى مشمولٌة بهذا املنع. أتقصد أاّل استمع لفريوزيات الّصباح؟ تبًا لك وتبًا لدينك. 

املعتقدات والفلسفات األخرى املوجودة عىل وجه  أو تقريبًا عن جميع  اتّخذ اإلسالم طريًقا مختلًفا عن معظم  لقد 

األرض، فبعد أن تدخل قلياًل يف عمقه الفقهي تتفاجأ بوجود أحاديٍث كثريٍة أكدت عىل تحريم املوسيقى والفنون، نهٌي 

جازٌم بهذا األمر، ووعيٌد وتهديٌد ملن خالفه، أو حاول أن ينقضه.

)َوِمَن النَّاِس َمْن يَْشرَتِي لَْهَو الَْحِديِث لِيُِضلَّ َعْن َسِبيِل اللَِّه ِبَغرْيِ ِعلٍْم َويَتَِّخَذَها ُهزًُوا أُولَِئَك لَُهْم َعَذاٌب ُمِهنٌي َوإَِذا تُتىَْل 

ُْه ِبَعَذاٍب أَلِيٍم( )لقامن 7-6( َعلَيِْه آيَاتَُنا َوىلَّ ُمْستَْكرِبًا كَأَْن لَْم يَْسَمْعَها كَأَنَّ يِف أُُذنَيِْه َوقْرًا فَبَرشِّ

 وعن ابن عباس قال يف هذه اآلية: هو الرّجل يشرتي الجارية تغنيه)تغني له( لياًل ونهاًرا. وُسئل عبد الله بن مسعود عن 

هذه اآلية فقال: والله الذي ال إله غريه هو الغناء، يرددها ثالثًا. وقال الحسن البرصي: نزلت هذه اآلية يف الغناء. وقال 

مجاهد: هو اشرتاء املغني واملغنية باملال واالستامع إليه، وإىل مثله من الباطل. وقال الواحدي: أكرث املفرسين عىل أّن 

املراد بلهو الحديث: الغناء؛ فهذه اآلية تدّل عىل تحريم الغناء. وسأل ابن عمر الّنبي فقال: إنّه الغناء. وبهذا فرّس اآلية 

أمئة التّفسري عىل أّن املراد بلهو الحديث يف اآلية هو الغناء، وعىل رأسهم الطربي وابن كثريٍ.

قال ابن القيم: ويكفي تفسري الّصحابة والتّابعني للهو الحديث أنّه الغناء، فهم أعلم األّمة مبراد الله من كتابه، فعليهم 

نزل، وهم أّول من ُخوطب به من األّمة، فال يُعّدل عن تفسريهم. واآليات ملّا بيّنت تحريم الغناء؛ بيّنت حال أصحاب 

الغناء، وإعراضهم عن كتاب الله، فإذا تُليت عليه )أي صاحب الغناء( آياٌت وىّل عنها وأعرض وثقل عليه سامعها، فإنّك ال 

تجد أحًدا اعتنى بالغناء وسامع آالته إاّل وفيه ضالٌل عن طريق الهدى، وفيه رغبٌة عن سامع القرآن فال يطيقه )ابن كثري(.

د.نرباس الصميدعي

غذاء الّروح
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} واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورِجلك وشاركهم يف األموال واألوالد وِعدهم وما يعدهم 

الّشيطان إال غروًرا { )سورة اإلرساء(:64

جاء يف تفسري الجاللني: )واستفزز(: استخف، )صوتك(: بدعائك بالغناء واملزامري وكّل داٍع إىل املعصية، وهذا أيًضا ما ذكره 

ابن كثري والطربي عن مجاهٍد. وقال القرطبي يف تفسريه: " يف اآلية ما يدل عىل تحريم املزامري والغناء واللّهو، وما كان 

من صوت الّشيطان أو فعله وما يستحسنه فواجٌب التّنزه عنه". 

الُحّر والحرير والخمر واملعازف، ولَينزلن أقواٌم إىل جنب علٍم، يروح  أّمتي أقواٌم يستحلّون  قال محّمٌد: »لَيكونن من 

عليهم بسارحٍة لهم، يأتيهم لحاجٍة، فيقولون: ارجع إلينا غًدا، فيبيتهم الله، ويضع العلم، ويسخ آخرين قردًة وخنازير 

إىل يوم القيامة« رواه البخاري تعليًقا برقم 5590، ووصله الطرباين والبيهقي، وراجع الّسلسلة الّصحيحة لأللباين 91

 

واملجادلة، عكس  للّنقاش  القابل  القطعُي غري  واملوسيقى،  الغناء  تحريم  ماّم ورد ذكره عن موضوع  قليٌل  فيٌض  هذا 

الّنص، وأّن فيه  إبراهيم( يف عدم فهم  )العدنانيون نسبًة إىل عدنان  الجدد كالعدنانيني  ما يرصح به شيوخ املسلمني 

احتامالٌت وفرضياٌت ومحاوالٌت بائسٌة لتجميل الوجه البشع للفقه اإلسالمي.

الغرابة واالستفهام؟ كّل هذا الحقد تٌجاه بعض األنغام  التي يترصف املسلمون بها تٌجاه املوسيقى تثري  إّن العدوانية 

والكلامت؟؟ هل هو حرٌص علينا منها أم خوٌف منها علينا؟ 

د.نرباس الصميدعي

غذاء الّروح

املسلمون خالفوا كام قلنا معظم املعتقدات 

يف العامل، ولعّل بعض األديان كاملسيحية تَْدعم 

ذلك  وتعترب  املوسيقى،  ببعض  بالرّب  ِصالتها 

لديهم  الرّب  الّصالة؛ كون  تقريبيًة يف  وسيلًة 

جمياًل وُمحبًا، وأفضل ما تالقي حبيبك به أن 

تغني له وتعزف األلحان.

لنأخذ ِوجهة الّنظر اإلسالمية من اتجاٍه محايٍد 

نصل  لعلنا  وتأثرياتها  أسبابها  نتفحص  ا،  جدًّ

لنقطٍة مفيدٍة.
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لِتَثْبُت براءتهم، علميًا هذا  سنبدأ البحث أواًل بالعلم الذي أوصلنا لهذه املرحلة، وجعلنا نضع الكّل يف قفص االتهام 

املوضوع يُعد خطأً فطريًا وعلميًا يف حكم اإلسالم، ويخالف جميع األبحاث والتّجارب العاملية، فالفطرة لإلنسان والحيوان، 

وحتى الّنبات تجعل منه يَطْرَب ويسرتخي للّنغم الجميل، فيتأثر الجسم نفسيًا، وتتعاىل ِقيَُمه اإلنسانية وتفيض املشاعر 

منه بشكٍل رهيٍب. فعند سامع اإلنسان لنغامت املوسيقى تحدث بعض التغريات الكيميائية، التي يتد تأثريها لجميع 

حواس اإلنسان، مبا فيها التّفكري والتّنفس والعاطفة، والّسبب يف ذلك أنّه عندما يسمع شخٌص مّنا املوسيقى تُحِفز املخ 

فوائد ومزايا كثريٍة لسامع  يثبتون  مازالوا  والعلامء  باألمل.  اإلنسان  تقلل من إحساس  التي  اإلندروفني  مادة  إفراز  عىل 

املوسيقى الهادئة، وكثرٌي من األطباء الّنفسانيني يؤمنون بدور املوسيقى يف العالج، ولعّل ابن سينا هو أول من أشار إىل 

دور املوسيقى يف العالج، وتهدئة الّنفس والتّخدير، وأورد مصنفاٍت كثريًة يف هذا، وتناقل من بعده العرب والغرب هذه 

الطرق العالجية.

لعلنا نظلم اإلسالم ورشعه البدوي و نقسو عليه، فقد يكون هناك سبٌب وجيٌه يف تحريم املوسيقى بشكٍل خاٍص، والفنون 

كلّها بشكٍل عاٍم، فلعّل أبرز التّعليالت ما يدور يف باب أنّها تلهي عن ذكر الله؟ لكن هل يُعقل أنّه يستعبد خلقه لدرجة 

أْن يحرمهم من أروع ُمتع الّدنيا؟ لكننا نقول لهذا اإلله: إْن َوجد اإلنسان قدرًة عىل أن يوازن بني عبادتك ونشوة نفسه 

وغذاء روحها التي تّدعي أنّك خالقها، وهي جزٌء منك، فهل تدعنا نستمع إىل قليٍل منها، ونبقي الكثري الباقي لعبادتك 

والتهليل لك؟

ا من محّمٍد. محّمٌد أدرك أّن هيمنة  كاّل طبًعا؛ املوضوع ليس له أّي عالقٍة بالعبادة والتّهليل، املسألة فيها بعٌد ذيكٌ جدًّ

دينه عىل العامل ال تأيت إاّل بالّسيف والّدم واإلجرام، وهذا يحتاج ملحارٍب َجلٍِد، قايس القلب، ال تَْذرِف له دمعٌة وهو يقطع 

رأسك أمام أهلك ووسط عويل أطفالك، وما يلبث أن يكون رأسك طبَق َغَدائِه الرئييس، )للعلم، هذه الحادثة وقعت 

بالفعل وال مجال لذكرها اآلن(، لكن الفّن واملوسيقى عىل طريف نقيٍض من هذا الّسلوك، فلم أسمع يوًما عن موسيقٍي 

فّجر نفسه وسط سوٍق شعبٍي، أو رّساٍم نحر جاره املخالف له يف املذهب.

د.نرباس الصميدعي

غذاء الّروح
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املشكلة الحقيقية تكمن يف ليونة القلب التي تحدث بفعل الفّن، وهي ستكون أكرب خطٍر يهدد مستقبل الفتوحات 

اإلسالمية اإلرهابية، فلن يستطيع محّمٌد وال من جاء بعده من أتباعه غزَْو شرٍب واحٍد مع هكذا رجاٍل يحملون كامًّ كبريًا 

من اإلنسانية والحّب؛ ألنّهام بكّل بساطٍة عىل طريف نقيٍض من بعٍض، و لعلنا قد كرِبنا وفهمنا، فََكرْنا، ثّم قررنا أن نُْسدل 

الّستار عىل تخاريف املعتقدات، لكن الجيل الّناشئ، أطفالنا الّصغار أكرث ضحايا هذا اإلرهاب الفكري الرّشس، هم من 

ستقابلهم معلمة املدرسة املتدينة بوابٍل من الحكم الّدينية الخرقاء ونصائح الحجاب وترك املوسيقى واالستامع للقرآن 

فقط، ألنّه غذاُء الّروح الحقيقي، نعم سنواجه هذا املد، لكن الّنتائج الّسلبية ستنعكس عىل أطفالنا.

 

أخريًا وصلت مكان عمل، وسأنزل من هذا املسجد املتنقل )الحافلة(، ويف داخل قراٌر حاسٌم غري قابٍل للتّفاوض، كام 

أّن دينهم غري قابٍل للتفاوض، سأُعلّم أوالدي املوسيقى بكّل ما أُوتيُت من قوٍة، سأجعل أناملهم تداعب األوتار قبل أن 

تلفظ شفاههم الكلامت والجمل، سأنصح كّل قريٍب وصديٍق أن يشرتي آلًة موسيقيًة؛ ليتعلم العزف عليها، فاملوسيقى 

والفّن فقط هام غذاء الّروح.

"لو كان كّل إنساٍن مّنا موسيقيًا ألصبح العامل أكرث أمًنا" .. وليم شكسبري. 

د.نرباس الصميدعي

غذاء الّروح

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 

Google ، يهدف 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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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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أحمد حرقان
يف حوار مع...........

أحمدحسني محمد حرقان، شاٌب من مواليد اإلسكندريَّة ديسمرب 

حيث  السعودية  العربية  للمملكة  ذويه  َسافرصغريًابرفقة    .١٩٨٢

أن  ذلك  بعد  له  وكان  فيها.  الدينيَّة  علومه  وتلقى  كامالً  القرآن  حفظ 

أصبح سلفياً وتتلمذ عىل يد الشيخ يارس برهامي  وبقي عىل ذلك حتى مطلع 

العام ٢٠١٠ حيث قرر "أن يرتك الدين إىل غريرجعة" 

من أهم من تأثر بهم : ابن عثيمني وصالح الفوزان . واليوم يقوم بإعادة الدراسة من 

جديد ليحصل عىل شهادة " حقيقية" عىل حد وصفه . أحمد الحرقان ملحٌد ناشٌط  يف القضايا 

اإلنسانية  ومتحدث ومحاور بارع وهوضيفنا يف هذا اللقاء . 

س١- أحمدالحرقان . نشكرك عىل هذا اللقاء مع مجلة امللحدين العرب . هل ترغب بإضافة يشٍء إىل 

هذاالتقديم؟

أراء املحاورين تعرب عنهم و ال تعرب عن سياسة املجلة

 ال .. هذا التقديم واٍف

س٢ – للعائلة دورٌمهٌم جداً يف تكوين اإلنسان وأنت كانت نشأتك يف بيئٍة متدينة . هالّ حدثتنا أكرثعن البيئة التي 

ترعرعت فيها؟

الناس، وقد  املتشددين دون غريهم من  الدين واملسلمني  فيا حب  املسلمني تشدداً، وغرسا  أكرث  والدّي كليهام من 

ضيعت سنني أحلم بدور يل كبري يف إعادة الخالفة يف سن املراهقة .. لكني كنت أصاب باإلحباط ألن كل جهودي يف 

هذا املوضوع كانت بال مردود، لقد نشأت يف بيئة متدينة جداً ولكني زايدت عليها كثرياً وكان يل طريقي الخاص وكان 

أصعب وأكرث تشدداً من والدّي ذاتهام...
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س3- يف مقابلتك األخرية ذكرت مبا معناه  أن تعليمك كان بالقيمٍة فامهونوع الدراسة التي حظيت بها وماذا تستطيع 

أن تخربناعنها؟

الزمت حلق العلم يف املسجد الحرام ، يف الواقع كنت أقيض يف الحرم أكرث مام كنت أقيض يف بيتي، معهد الحرم يقع 

يف املسجد الحرام ودراستي فيه كانت دراسة دينية رصفة، كنا نتعلم الجهل طول الوقت !

س4- أنت من الحافظني للقرآن كامال باإلضافة للكثريمن كتب الفقه والحديث . كيف لشخٍص متعّمق بهذا الشكل يف 

الدين أن يرتك اإلسالم؟

لست وحيًدا يف هذا فمعظم أصدقايئ كانوا كذلك ولعل مجلتكم العظيمة تجري حوارات مامثلة مع بعضهم قريباً .. 

يف الواقع كلام تعمقنا وتشبعنا بهذه الخرافة كلام زادت تعاستنا معها وزادت رغبتنا يف الخالص .. الدين تم تجميعه 

من مزق متناقضة عرب زمن طويل وكلام زادت معرفتنا بالنصوص كلام جمعنا متناقضات أكرث يستحيل عىل العقل أن 

يقبلها ... القرار السليم أخذته يف ٢٠١٠ وهو أن أمنح نفيس فرصة للشك. وقد سقط الدين فور قيامي بهذا ومل تقم 

له بعدها يف نفيس قامئة.

س5- أنت من امللحدين القالئل الذين أعلنوا عن موقفهم من الدين وفكرة اإلله بشكل رصيح

ماذا كانت ردة فعل دائرتك الخاصة من عائلة وأصحاب أثرموقفك؟

األهل واألصدقاء سموا ما حدث يل " املحنة" وقد ترك البعض اإلسالم فور تريك له حينام رأوا العابد الزاهد مضب 

املثل يؤكد شكوكهم التي طاملا كابدوا عناء مدافعتها ..  عالقتي بالجميع جيدة وإن تحاىش معظهم لقياي ألنها تؤثر 

عىل إميانهم سلباً يف حد ذاتها دون أن أنطق حتى بكلمة.

أحمد حرقان
يف حوار مع...........

أراء املحاورين تعرب عنهم و ال تعرب عن سياسة املجلة
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س6- أنت اليوم ملحد لك صيت إعالمي ومعروف يف مجتمعك . هل تتعرض ألي تهديدات من أي نوع أكان عىل 

االنرتنت أوعىل أرض الواقع؟

بالطبع، وأمني الشخيص مختل للغاية.

س7- لقد تعرضت لالعتداء بالفعل أكرثمن مرة . هال حكيت لنا ما حدث معك؟

تعرضنا أنا وإسامعيل محمد ورشيف محمد وأحمد بدوي لكمني هدفه قتلنا عىل طريقة حسن شحاته بتحريض املارة 

يف وسط البلد بالقاهرة وقد نجوت أنا ورشيف واتصلنا بالنجدة التي كانت قريبة من مكان الحادث وتدخلت يف 

الوقت املناسب .

س٨- ضمن األفكارالالدينية يتدرج املؤمن املتدين من املؤمن فالربويب فالالأدري إىل امللحد . 

كيف تصف نفسك بني هذه التصنيفات وكيف حدث هذا التحول؟

مررت بالالأدرية فور تريك الدين ولكن دوكينز قىض عليها يف أسبوع . وثائقيات ريتشارد دووكينز وكتابه وهم اإلله 

أثرا يف متاماً ومل أمكث هكذا سوى فرتة قصرية للغاية. حتى أين مل أعرتف لنفيس وقتها أين ال أدري .. كنت فقط أتخيل 

شيئاً ما خلف هذا الكون غري الذي تزعمه األديان ومل أكن عىل يقني من ذلك.

س٩-  تكتب يف الحواراملتمدن ولك مدونة تتكلم فيها عن الدين واإللحاد واملجتمع . هالحدثتنا أكرثعنها؟

لألسف ال يتاح يل وقت يك أكتب كثرياً أو حتى أقرأ ألين مشغول بعميل وهو شاق نوعاً ما، وهو رضوري جداً ألين 

مستقل وأعتمد عىل نفيس بالكامل... لدي مدونة متواضعة جداً وكتبت ثالثة مقاالت أو أربعة يف الحوار املتمدن

أحمد حرقان
يف حوار مع...........

أراء املحاورين تعرب عنهم و ال تعرب عن سياسة املجلة
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مثل  اإلجتامعية  واملبادرات  الخريية  واألعامل  املدين  املجتمع  فعاليات يف مجال مؤسسات  له  أحمدالحرقان  س١٠- 

مبادرة عن حامية املرأة من االضطهاد هال حدثتنا أكرث عن فعالياتك هذا املجال ؟

نحاول حامية أنفسنا عن طريق التعاون مع املؤسسات املهتمة  وأيضاً نحن بصدد تأسيس منظمة تحت إسم "علامنيون 

بال حدود" تعنى بشؤون الالدينيني داخل وخارج مرص.

س١١- امللحدون العرب هم فئة مضطهدة يف املجتمعات املتدينة . كيف ترى حجم املشكلة وهالحدثتنا عن خربتك 

وتفاعلك مع امللحدين العرب اآلخرين؟

حينام ألحدت تلقيت مساندة نفسية كبرية من الرائعة فينوس صفوري وصديقي العظيم توين من سوريا  الذي كان 

صبور جداً إزاء تساؤاليت الكثرية حول كل يشء ، وكثري من أعضاء منتدى امللحدين العرب الذين سبقوين إىل اإللحاد، 

يف الحقيقة ظروف امللحدين العرب جميعاً متشابهة ولذلك أنا أعترب مجتمع امللحدين العرب مجتمع واحد. والقصص 

تتشابه . رائف بدوي املدون والناشط السعودي الذي حكم بالسجن ١٠ سنوات والجلد ١٠٠٠ جلدة وغرامة مادية 

كبرية ومنع من السفر ملدة طويلة هي قضية اليوم بالنسبة يل وأمتنى أن أستطيع املساهمة بشكل ما يف دعمه.

س١٢- لك مساهامت كثرية يف الحوارمع الكنيسة من مناظرات وحوارات .. ما هي هذه الفعاليات وماهو تقييمك 

لردود فعل الكنيسة حولها؟

تقوم بعض الكنائس مبؤمترات دورية ملناقشة امللحدين، أحاول مع الرفاق استغالل هذه الفرصة ملساعدة املؤمنني من 

املسيحيني عىل التخلص من مشكلة اإلميان ونحقق نجاحاً كبرياً يف هذا.

أحمد حرقان
يف حوار مع...........
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س١3- هل يعتقد أحمد الحرقان أن األحداث الطائفية يف مرصعام ٢٠١١ والعنف املمنهج الذي مارسه اإلسالميون ضد 

املسيحيني يف مرص قدتكون السبب يف تسليط األضواء مؤخًرا عىل امللحدين

بهدف استغاللهم كعنرص ثالث عىل الساحة يضع املسلمني واملسيحيني يف جانب واحد ضد امللحدين

عىس ولعل أن يكفوا رشهم عن بعضهم؟

ال أعتقد هذا، األضواء غري مسلطة علينا والعكس هو الصحيح، نحن نكابد هنا من أجل الوصول إىل الناس ونحقق 

نجاحاً محدوداً يف الفرتة األخرية، ونتطلع إىل املزيد، قضيتنا ال بد أن تكون األوىل إعالمياً يف الفرتة القادمة ألن أكرب تغيري 

يحدث للمجتمع اآلن يتمثل يف املوجة اإللحادية الكربى الحالية وال بد  من تغطية إعالمية تناسبها ... اإلعالم عندنا 

مشغول يف السياسة وشبه غافل عن ما أسميه أعظم تغيري يف تاريخ املجتمعات اإلسالمية عىل اإلطالق.

س١4- ُعرف عنك أنك ممن يحمل عىل عاتقه دعم وتشجيع امللحدين العرب عىل املجاهرة بإلحادهم والظهوراإلعالمي 

. فهل ترى أن هذا الظهور قد يقود إىل تغيريحقيقي يف ظل الفساد األمني . ؟

طبعاً سيقود إىل التغيري، وأكرب عائق يف تاريخ اإللحاد كان هو الرسية واإلنكار من قبل رجال الدين .. وأنا عىل يقني أنه 

يف وقت قريب جداً سوف يتمكن كل ملحد من الجهر بإلحاده بل والفخر به ، ويف سبيل تحقيق ذلك سوف تحدث 

بعض الخسائر. نحاول بكل جهودنا تقليلها..

س١5- هل حقا تريد للمؤمنني أن يرتكوا دينهم؟وتقوم بجهودك لهذا الغرض . وملاذا؟

بالتأكيد ألنني ممن يعتقدون أن الدين داء ال يقل خطورة عن الرسطان مثالً وينبغي التصدي لهذا الداء بكل الوسائل، 

أعتقد أن هذا من أنبل ما ميكن أن يقوم به إنسان، الدين يدمرنا فعالً .. وآن لنا أن نوقفه !

أحمد حرقان
يف حوار مع...........
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س١6- كان لك أكرثمن ظهورعىل وسائل اإلعالم العاملية . هالّحدثتنا عنها؟

شاركت يف برنامج عن اإللحاد يف مرص يف صوت أمريكا و أيضاً البي يب يس و قناة أبو ظبي )ولكنها مل تذعه لحساسية 

املوضوع( ...

س١7 – مؤخًرا تم إذاعة مجموعة من املقابالت يف برنامج الباب املفتوح عىل قناة دريم ٢ وكنت من املشاركني يف هذا 

التحقيق الصحفي .. كيف تم التواصل معك وترتيب اللقاء؟

اتصل يب معد الربنامج إياد إبراهيم وأخربين عزم القناة عىل تقديم حلقتني عن اإللحاد يف مطلع  برنامج اسمه الباب 

املفتوح وقد تعاونت معه أنا والرفاق ليخرج العمل يف أفضل صورة، وقد حققنا شيئاً من النجاح يف ذلك ، وكنا نطمح 

لتقديم عمل أفضل، وننوي فعل ذلك يف املستقبل مع قناة اليس يب يس التي سوف تقدم برنامج من ثالثني حلقة يف 

شهر رمضان القادم اسميناه )لحظة سكوت( بالتعاون مع الحبيب عيل الجفري، وقد تعاونا مع القناة يف هذا بغرض 

تخفيف ضغط املجتمع عىل امللحدين بالتعاون مع بعض املشايخ، ولدينا اتصاالت بالكثريين لفتح حوار مع املجتمع 

وتطبيع العالقة بني امللحدين وبقية أفراد املجتمع.

س١٨- يف برنامج الباب املفتوح الذي تابعه الكثريون كان حضورك مميز وثقافتك الدينية واضحة للمشاهدين .. كيف 

تقيم وتصف الشيخ سامل عبد الجليل وردوده يف هذا اللقاء؟

يف البداية الشيخ سامل قبل أن ندخل االستوديو كان متعالياً وأعطاين ملخصاً عن سريته الذاتية بدأها بقوله إنتا بتكلم 

وزير سابق ، وتطاول عيل أيضاً بالسباب حينام سالته عن حد الردة وقايل )انتا عبيط؟( مام حدا باملعدين إىل إخراجي 

من مكان استقباله إىل املكان املخصص يل، وبعكس ما زعم يف الحلقة أمام املشاهدين هو شخص ال يتسم بالتواضع 

وحسن الخلق، وكانت ردوده كلها أثناء الحلقة موجهة للمشاهد الذي رغب يف إرضائه بأي طريقة.

أحمد حرقان
يف حوار مع...........
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س١٩- كان هناك حضورمسيحي أيضا يف برنامج الباب املفتوح .. كيف تقيم هذا الحضور وهل لديك ما تريد أن تقوله 

بخصوص املجتمع املسيحي وعالقته بقضية امللحدين؟

الحضور املسيحي كان قوياً أكرث مام تم عرضه ونال املونتاج معظم مشاركة خادم اإلنجيل األستاذ مفدي الذي قال 

أقلية  لنا ألنهم  رائعاً يحسب له وميكن أن يحسب للمسيحية ذاتها بني جمهور املشاهدين، املسيحيني أقرب  كالماً 

ويحسون مبعاناتنا سواء كنا ملحدين من خلفية إسالمية أو من خلفية مسيحية.

س٢٠- متيزهذا الربنامج ومذيعته إميان أبوطالب بخالف الربامج التي تطرقت لهذه القضية بالحيادية واملهنية اإلعالمية 

.. كيف ترى تفاعل فريق عمل الربنامج وقناة دريم ٢ معك ومع القضية املطروحة؟

السبب هوا رئيس التحرير األستاذ محمد العقبي وفريق اإلعداد : إياد إبراهيم ، وهاجر إسامعيل ، ومي عبد الله ، 

جميعاً لديهم موقف أكرث مرونة وتفهامً للموضوع إن مل يكن أكرث من ذلك...

وأيضاً إميان أبو طالب وقد التقينا بها قبل تصوير الحلقة يف االستوديو وتحدثنا معها وكانت يف منتهى التقبل.

س٢١- حاليا،هل تؤيد فكرة تشكيل أحزاب أو تنظيامت ومؤسسات رسمية للملحدين ترعى حقوقهم وتتابع حاميتهم 

مبسؤولية أم تفضل تغيريموقف املجتمع منهم ودمجهم به بشكل طبيعي؟

حزب ال .. إمنا منظمة تحمي حقوق امللحدين وتعزز التعاون بينهم ولذلك بدأنا تأسيس علامنيون بال حدود وهو كيان 

ليس مقترصاً عىل ملحدي دولة بعينها بل هو مفتوح للجميع.

أحمد حرقان
يف حوار مع...........
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س٢٢- يف ضوء كل ما يحدث كيف ترى مستقبل امللحد العريب يف مرص والدول العربية وهل أنت متفائل؟

متفائل جداً ..

س٢3- ماهي خططك للمستقبل وهل تنوي كتابة ونرشكتاب عن قصتك؟

أنوي كتابة رواية ستكون قصتي مجسدة فيها بوضوح ، ولكن حينام يتوفر يل الوقت

س٢4- ماهي الرسالة التي تحب توجيهها لقراءمجلة امللحدين العرب من ملحدين ومؤمنني عىل السواء؟

أحب أن أقول للجيمع نحن كملحدين عرب سنكون بخري ، وسيتحسن وضعنا كل يوم أكرث من الذي سبقه، وأدعوهم 

للمجاهرة بإلحادهم يف كل األوساط مبا ال يض بأمنهم الشخيص بشكل مبارش وال بأس ببعض املغامرة أيضاً، بجهرك 

بإلحادك أن تساعد ملحداً آخر من املمكن أنه يدفع اآلن مثن سكوتك. وأحب أن أقول للملحدين العرب أنتم أروع 

ناس يف املجتمع تحيايت ومحبتي لكم.

نشكرضيفناعىل هذا اللقاء الرائع

الشكر لكم يا رفاق

قام باللقاء

الغراب الحكيم

Gaia Atheo

Yamen Al Refai

Ismail Mohamed

أحمد حرقان
يف حوار مع...........

أراء املحاورين تعرب عنهم و ال تعرب عن سياسة املجلة

38



املوقع الرئيسي ملؤسسة احلوار املتمدن 
يسارية , علمانية , دميقراطية 

"من أجل مجتمع مدني علماني دميقراطي 
حديث يضمن احلرية والعدالة االجتماعية للجميع" 

http://www.ahewar.org

39



Hunger mind

أمهات 
املؤمنني – 

قراءة مغايرة
)3(

قراءٌة نقديٌة تحاول أن تقّدم صورًة مختلفًة عن )محّمٍد رسول اإلسالم( عقب تسليط املجهر عىل حياته من الّداخل، 

فتتناول بالّنقد والّتفنيد سرية  سّيدتني من سّيدات بيت الّنبوة: صفّية بنت حيٍي، عائشة بنت أيب بكر.

سري  واحٍد،-سلسلة  مجلٍد  يف  خمسة  مجلداٍت  يشمل  جامٌع–  –ُمجلٌد  الّنبوة  بيت  سّيدات  تراجم  كتاب    : املصدر 

وتراجم– عام 2013

إصدار : الهيئة املرصية العاّمة للكتاب.

تأليف الدكتورة : عائشة عبد الرّحمن املعروفة باسم "بنت الّشاطئ"

املصادر املذكورة يف الكتاب داخلًيا  سيتّم ذكرها، وتبدأ بكلمة املصدر .

كّل نصٍّ مرفٍق معه القراءة الّنقدية عليه تبدأ بكلمة )تذييل( للّتسهيل عىل القارئ.
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نكمل بصفّية بنت حيي – وفيها خمس مباحث

املبحث الرّابع 

الّنّص، ولرناعي ما بني األقواس

")وهناك داخل القبّة التي دخل فيها صوسلم عىل صفية، بات رجٌل من األنصار وهو " أبو أيوب خالد بن زيد " يقظان 

ساهرًا، متوّشًحا بسيفه، يطوف بالقبة عىل غري علٍم من املصطفى(، فلاّم أصبح صوسلم سمع حركته ورأى مكانه فسأله 

:"ما لك يا أبا أيوب؟" أجاب ريض الله عنه :) يا رسول الله خْفُت عليك من هذه املرأة، قد قتلَت أباها وزوجها وقومها، 

وكانت حديثة عهٍد بكفٍر، فخفتها عليك( .

) فريوى أّن رسول الله دعا له قائاًل: اللّهم احفظ أبا أيوٍب كام بات يحفظني (.

تذييل :

هل كان الّصحايب الفاضل يقف فعاًل بغرض الحراسة، أم حرّكته شهوته الرجولية الذكورية يف متابعة املشهد الساخن بني 

نبيه الكريم، وتلك األنثى البضة الغضة؟

ما موقف الرّسول الكريم حني علم أّن كان هناك رجٌل يقف عىل باب غرفة نومه يرى ويسمع ويستشعر كّل آٍه، كّل 

قبلٍة، كّل همسٍة وُحضٍن، كّل لحظات االنتشاء الجنيس التي عاشها محّمد مع سبيّته الجديدة، ملاذا مل ينهره؟ ملاذا مل 

يوبّخه؟ أو حتى يلومه، من هو ليحفظ رسول الله الذي حفظه ربّه من فوق سبع سمواٍت، أم ترى أيًضا أّن محّمداً كان 

يحّب أن يعرف الجميع بفحولته وقوته الجنسية، فاستحّب األمر؛ لذا مل يعلّق ومل يلتفت.

يف الواقع أعتقد أّن الّصحايب الكريم كان يريد أن يتعلّم من نبيه صاحب قوة األربعني بغاًل شيئًا أهّم من العبادات 

والّصلوات، شيئًا ألّذ وأطعم، " كيف يجامع محّمد نساءه، ويا له من مشهٍد عنيف، لكن لألسف وقتها مل تكن تقنيات 

التّصوير قد ظهرت.

هم يعرفون ما فعلوه مع تلك السبيّة الجديدة، يقّرون بجرمهم وقبح مسعاهم وكونهم حفنًة من الّسفاحني، تحّولوا بني 

عشيٍة وضحاها من مجرّد رعاٍع سوقٍة ال يلكون سوى خرقهم البالية إىل سادٍة يعبّون من األموال، ويضاجعون نساًء مل 

يخطر عىل بالهم قط أن يعملوا لديهم كخدٍم، فعاًل إنّه ديٌن َحّولهم من رعاة غنٍم إىل قادة أمٍم.

أمهات املؤمنني 
قراءة مغايرة

Hunger mind
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قد  أنّه  يعني ضمنيًا  ما  الله،  أّن يحفظه  املحّمدي  البورنو  فيلم  باألمس عىل  الذي شهد  الكريم  للّصحايب  دعا محّمٌد 

استحسن 

الرجال، وال من شيم حتى  النبوة، وال من خلق  أّن ما فعله بصفيٍّة وأهلها ال من باب  فعله، ويحمل ضمنيًا اعرتافه 

الخنازير.

فام هي إال شهواٌت تتحرّك، ومطامٌع تقود.

الّنص

)ومل يكن املسلمون قد نسوا بعد الفعلة الّشنعاء المرأٍة أخرى من يهود خيرب(، هي زينب بنت الحارث، امرأة سالٍم بن 

مشكٍم أحد زعامئه القواد، دخلت زينب عليه صوسلم، وهو مطمنٌئ بعد أن استسلم اليهود ملصريهم ووقّعوا الّصلح مع 

القائد املنترص، فأهدت إليه شاًة مسمومًة، وكانت قد سألت أصحابه عن أّي عضٍو من الّشاة أحّب إىل رسول الله؟ فقيل 

لها: الّذراع، فأكرثْت الّسم يف الّذراع، حتى رسى منه إىل سائر الّشاة، ووضعتها بني يديه صوسلم، ومعه صاحبه برٌش بن 

الرَباء، فتناول صوسلم الّذراع، وأعطى ابن الرباء قطعًة أخرى أكلها غري مسرتيٍب، لكن الّنبي صوسلم مل يستسغ الّذراع، 

بل لفظها وهو يقول: " إّن هذا العظم ليخربين أنّه مسموٌم " ودعا بامرأة سالٍم فاعرتفت أنّها سّممت الّشاة متعّمدًة، وملا 

سألها صوسلم عن سبب ما حملها عىل ذلك رّدت: )بُلِغت من قومي ما ال يخفي عليك، فقلت: إن كان نبيًا فسيُخرب، 
وإن كان ملًكا اسرتحنا منه(، فتجاوز عنها رسول الله، )ومات برٌش بن الرباء من أكلته التي أكل( )2(

تذييل :-

Hunger mind

أمهات املؤمنني 
قراءة مغايرة

 )2( السرية 3\352، تاريخ الطربي 3\95، وأخرجه مسلم بلفٍظ مقارٍب من حديث أنس –باب السّم ح2190، 4\1721

 

اُرْتُكب يف حّق  أّن ما  اعرتاٌف ضمنٌي آخٌر 

يهود خيرب؛ من قتٍل وسفٍك وسلٍب ونهٍب... 

إاّل فعلٌة شنعاٌء بحق، ال تُنىس وال  ما هو 

تُغتفر مهام فعل املغتصب، ما يُحيلنا إىل 

أكرث من مفرتٍق –نُْورِدهم بصيغة اإلثبات 

التّهكمية– ليعترب أُويِل األبصار .

A.A.M
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الرّائع  بالّسيف! إّن اإلسالم كِديٍن عىل وفاٍق مع سائر األديان االبراهيمية األخرى! تعامُل محّمٍد  إّن اإلسالم مل ينترش 

املهذب مع النساء. وأخرياً إّن عمل محّمٍد كان هدفه الّدعوى إىل الله بالحكمة واملوعظة الحسنة، وإخراج العباد من 

عبادة العباد إىل عبادة رّب العباد، قيم املواطنة الفعلية وحقوق اإلنسان يف اإلسالم.

)عىل أساس أّن اليهودية كديٍن ال تعبد الرّب االبراهيمي كمحمد(

ِغريتُها عىل قومها وحميّتها عليهم، ونارها التي مل تنطفئ وهي ترى من قتل زوجها وأهلها حيًّا يتنّعم يف خريهم، دفعها 

الله، فسألت عن مطعمه،  الّنهب باسم  الّسفاح املجرم، الذي رفع شعار  فطريًا إىل االنتقام من ذلك البدوي املرتّهل 

أنّها  الشاة  أخربته عظام  الّسامء، وقد  الخرب من  يأتيه  ُمعجزاً  نبياً  األمر مل يستقم، فكونه  لكن  فيه،  الّسم  له  فدّست 

مسمومٌة!

والّسؤال هنا: هل كان محمٌد كصاحبه املأفون سليامن عارفًا بلغة الطري والحيوانات، وحتى إن كان مشويًا! وماذا عن 

باب خيمته  يقف عىل  أّن هناك شخصاً  ليخربه  ينزل  ليخربه؟ ذلك الذي مل  نزل من فوق سبع سمواٍت  الذي  جربيل 

يشاهده،  وهو يارس الجنس مع األسرية صفية.

وما كان من محّمٍد إاّل أن عفا عنها، كنُت أظّنها حني بدأت بالرّد عىل سبب فعلتها أنّها ستقول له: "هذا أقّل ما تستحّق، 

فمن دينك أسقيك، من قتل يُقتَل ولو بعد حنٍي، وأنّه من قتل نفًسا فكأمّنا قتل الّناس جميًعا، لكن هذا مل يحدث، ما 

، وتدليٍس  فاضٍح يف الّنصوص، فكيف المرأٍة أن تعرتف بهذا الُجرم مبنتهى  أنّنا أمام زيٍف تاريخٍي قُحٍّ يجعلني أتأكّد 

الّسالسة هكذا، هل هو الخوف؟ وإن كان كذلك؛ فكان من األوىل أاّل تأيت الفعلة من األساس، أّما أن تأتيها، ثّم تعرتف 

مبارشًة مبجرّد سؤالها، فهذا َعَواٌر ال ييض إاّل عىل مخبول.

Hunger mind

أمهات املؤمنني 
قراءة مغايرة

نريد هنا أن نسأل، عن موقف الّصحايب املقتول، من سيأخذ 

اختّص  ملاذا  قرفة؟  كأّم  أيًضا  هدٌر  هو  أم  ِديّته؟  حّقه؟ أين 

جربيٌل محّمًدا بالوحِي لينقذه؛ لَِم لَْم يخربه أن يلحق صاحبه 

قبل أن يوت؟ أهي املحاباة اإللهية أم العالقة الحميمة بينه 

وبني جربيل أم ماذا؟ ثّم هل كان محّمد خبريًا بالّسموم، هل 

املتغرّية  الطعام  رائحة  الكيمياء،  بكالوريوس  كان حاصاًل عىل 

إن كانت  ثّم  إذاً؟  أنّه مسموٌم، فكيف عرف  ال توحي مطلًقا 

رائحته متغرّية، فمن الّضوري أّن صاحبه كان سيشتّمها أيضاً!

A.A.M
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الّنص

وبلغ الرّكب املدينة. ويف حديث أنٍس قال: )عرثت الّناقة الغضباء، وندرت صفية فقام صوسلم فسرتها، وقد أرشفت 

الّنساء فقلن: أبعد الله اليهودية( )3( وآثر أاّل يدخل بالعروس عىل نسائه، وقد خرجت جواريهن يرتاءينها ويشتممن 

إىل  ينظرن  فجنئ  بها،  األنصار  نساء  وتسامعت  األنصاري(،  الّنعامن  بن  حارثٍة  لصاحبه  بيٍت  يف  )4( ) فأنزلها  برصعتها 

جاملها، وملح صوسلم زوجته عائشة )تخرج منتقبة عىل حذٍر، فتتبع خطواتها من بعيد(، فرآها تدخل بيت حارثٍة بن 

الّنعامن، وانتظر حتى خرجت فأدركها، وقال :كيف رأيت يا ُشقرياء؟ فأجابت عائشة وقد هاجت غريتها، ثم هزّت كتفها، 
وهي تقول: )رأيت يهودية(، ورّد عليها الّنبي ال تقويل ذلك، فإنّها أسلمت وحسن إسالمها. )5(

تذييل :-

عن العنرصية يف الّدينية اإلسالمية ال يسعنا ِحرْب العامل وأوراقه، لكن املشكلة يف الخطاب املٌَصَدر للعامة عىل أنّه آٍت وًدا 

وحبّاً، وهو رسالٌة لإلخاء والرّتاحم.

أما دور الّنسوة القابعات تحت طلب الفحل املحّمدي صوسلم، يجعلك تعيد الّنظر يف كونهّن أّمهاٍت للمؤمنني بحٍق، 

أم أنّهن مجموعٌة من العاهرات زعيامٌت للعصابات، وتسأل نفسك سؤااًل منطقيًا: إن كان هذا حال اإلسالم مع الّرعيل 

األول، وأقرب املقّربني منه -محّمٌد وأزواجه-  وكيف أنّه مل يفلح ومل ينجح يف تغيري، أو حتّى تهذيب طبيعتهم البدوية 

الفّجة وأصولهم الّرعوية الغوغائية، فكيف له أن يغرّي من أىت بعده؟

وقعت صفيٌّة من عىل الهودج، أو رمبا مالت منه نظرًا لحادٍث أملّ بالبعري الذي تركبه، فظهرت من الهودج، فام كان 

من الّناس إاّل أن قالوا: أبعدها الله، وهذا يٌنبئك مبدى فراغ عقولهم، وكم وقت الفراغ الذي يعيشون فيه، لدرجٍة أنّهم 

رَي، وكيف أنّهم نظروا إليها نظرًة مبدئيًة، ِملؤها الكره  يجعلون من مجرد حادٍث عارٍض خطباً جلالً تزخر به كتب السِّ

والّنبذ.

إنها بيئٌة رعويٌة، مجتمٌع بدوٌي متخلٌّف، نساٌء مغيباٌت ال يعرفن سوى الطعام، وأخريًا فنون الّنكاح، ماذا تنتظر منهّن يف 

حال قدوم وافٍد جديٍد؛ ُعرَِف عنه العّز والرّثاء؟

Hunger mind

أمهات املؤمنني 
قراءة مغايرة

)3( صحيح مسلٍم2\1408 ح 1365

)4( نفس املصدر أعاله

)5( ابن سعٍد يف طبقاته : وابن حْجٍر. من طريقة. يف اإلصابة. والسمط الثمني صــ 80
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هل كان محّمٌد صوسلم رجاًل بحٍق أم مجرّد مخنث؟ هل كان قادًرا عىل إدارة بيته وأن يكون صاحب كلمٍة نافذٍة فيه، 

أم أنّه كان يصّل من لسان زوجاته األوضار؟ ما دفعه أن يُسِكن عروسه الجديدة التي منذ أياٍم كان لعابه يسيل عليها 

عند صاحٍب له، أي رجٍل هذا ؟ ما يُحيلنا للتساؤل عن دور سيّدات بيت الّنبوة يف تحريك وتأطري "الّشنيعة" اإلسالمية، 

وَمن بالفعل قائد الّدفة الحقيقي؟ ومن هي إاّل مجرد عروٍس من عرائس املاريونيت.

أّما عائشة الوجه اآلخر للفاحشة زعيمة العصابة وربيبة بيت الّدياثة والعهر، فلن أطيل يف ذكرها هنا، فلها عندي مبحٌث 

خاصٌّ سأنبئكم فيه عنه العجب العجاب، فعىل قدر مقدارها يف الرّتاث عىل قدر ما ستصليه مني، وكلّه مدّعٌم باألدلة 

والوثائق، لكن يكفينا هنا إبراز مدى غياب ثقتها بنفسها، ومدى معرفتها بحظوتها عند زوجها املخنث الذي كان أسًدا 

عىل زوجاته الضعيفات، وكالفأر املذعور أمام طفلته املنكوحة عائشة.

Hunger mind

أمهات املؤمنني 
قراءة مغايرة

)5( السرية 3\350 ، تاريخ الطربي : 3\94 ، رواه الطرباين يف مجمع الزّوائد 9\125 ، الّسمط الثّمني 120

)6(  اإلصابة 1\26

خرجت تتسّحب كاللّصوص، متيش ببطٍء كالحرباء عىل جذع الّشجر، وخرج هو وراءها لريى ماذا تفعل، مشهٌد كرتويٌن 

مضحٌك يجعلك تتساءل عن هذا، أرسوٌل وزوجته أم باباي وزيتونه يف حلقاتهم املٌضحكة؟ إنه ينتظرها حتى خرجت، 

ملاذا مل ينعها، وهو يعرف مدى خبثها وانحطاط طويتها، لكّنه الّسلوك الّنبوي يف معاملة األزواج، أو باألحرى الخوف من 

)الشبشب( الذي سينهال عىل رأسه الرّشيف، فأجابته مبنتهي التّعجرف والّصلف، رأيُْت يهوديًة، وعىل أساس أّن كل إناٍء 

مبا فيه ينضح، فيظهر هنا بجالٍء عقيدة الّدونية يف الّنظرة والتّعايل يف التّعاطي مع الّديانات الّساموية األخرى باعرتاف 

محّمٍد. ونسأل: هل اإلسالم بحٍق يجود مبا قبله؟ هل هو بحٍق اللّبنة التي أمتّت البناء؟ هل محّمٌد رسوٌل أم مجرّد قّواد؟ 

هل زوجاته أمهاٌت للمؤمنني أم مجموعٌة من البدويات الجلفات؟

A.A.M
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الّنص

ومل تعلّق عائشٌة بكلمٍة، بل سارت إىل البيت حيث كانت حفصة يف انتظارها، متشّوقًة لسامع رأيها يف العروس.

وأسند الواقدي عن أم سلمٍة األسلمية، )قالت: ملا نزلنا املدينة؛ بعد خيرٍب، مل ندخل منازلنا حتى دخلنا عىل صفيٍّة منزلها، 

وسمع بها نساء املهاجرين واألنصار فدخلن عليها متنكراٍت(، فرأيت أربعاً من أزواج الّنبي صوسلم منتقباٍت : زينب 

إاّل  الجارية  أرى هذه  ما  لجويريٍة:  تقول  زينباً  ) فأسمُع  وعائشٌة وجويريٌة،  بنت جحٍش- وحفصٌة  بنت حامٍر-أقصد 
ستغلبنا عىل عهد رسول الله؛ فقالت جويريٌة: كاّل إنّها من نساٍء قلاّم يحظني عند األزواج( )6(

تذييل :-

الحكمة الّصينية القائلة: " إذا فرغت اليد امتأل العقل باألوهام " تَنطبق عىل نساء محّمٍد جميعهن، فكيف يهرولن 

مبجرّد معرفتهّن أّن محّمداً تزوج جديًدا، وكأّن هذا األمر ُمستجٌد عليه! ثّم أال يُعترب هذا ضمنيًا اعرتافًا منهن بكونهّن 

عىل ضعف ثقٍة يف أنفسهّن، أو عىل ضعف ثقٍة بزوجهّن محّمٍد الذي ال يلك نفسه أمام الجسم البّض، والوجه الجميل، 

ما يجعلك تتساءل عن سويّة العالقة بني محّمٍد وأزواجه، وكيف كانوا بحٍق يرونه من منظوٍر نسويٍّ بحٍت!

فكون الوافدة الجديدة عىل درجٍة عاليٍة من الجامل والحسن فقد زاد ذلك الّشك يف أنفسهن، وأعىل من زعزعة االستقرار 

الّنسبي الذي يحظني به، وهّز املياه الراكدة تحت أقدامهن، أو باألصّح أيقظهّن من غفلتهن؛ لكون العرشة باملعروف 

أمٌر محض هراء، وأنهّن أمام اختباٍر جلٍّ حقيقي، فلن يلتفت محّمٌد صوسلم إليهن، بل سيقذف بهّن بعدما ملُّهن .

والّدليل عىل ذلك ما قالته  زينٌب لجويريٍة "ستغلبنا" أي ستنال عنده الحظوة وسينسانا متاًما، فرّدت عليها األخرى ممنيًّة 

نفسها، أو من باب التفّكه )التنكيت(؛ ال، من االعتقاد أّن الزّوجة الجديدة لن تدوم، وهذا يُحيلك إىل كيفية تعاطيهّن 

مع بعضهن، وماذا كُّن ينويَن للوافدة الجديدة برئاسة ربّة العهر والّدياثة، زعيمة العصابة، عائشة بنت الّصديق.

Hunger mind

أمهات املؤمنني 
قراءة مغايرة

)6( طبقات بن سعد 8\95
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الطبيعة التخربيبة للعقيدة 

املحمدية

قلت يف الّسابق: إّن العقيدة اإلسالمية ال تزج أنفها يف يشٍء إاّل وخّربته، وأنا أتحدث هنا عن جميع األمور الحياتية، 

فعىل سبيل املثال؛ عندما تطّفل اإلسالم عىل الطب ظهرت خزعبالت الحجامة وحبة الربكة وبول البعري، وعندما تدّخل 

األعني. وعندما دخل اإلسالم يف الّسياسة ظهر بن  اإلسالم يف القانون ظهرت عقوباٌت وحشيٌة مثل قطع األيادي وفَْقأُ 

الدن واإلخوان املسلمون والقاعدة وحزب الله وداعٌش وجبهة الّنرصة. فكل ما يجمع بني هؤالء هو كراهية البناء وحب 

التّخريب، وسبب كل ذلك بسيٌط جًدا، متى ماعرفنا ماهية اإلسالم الذي ال يتعّدى كونه تقنيًنا لعادات وتقاليد عرب 

الّصحراء، ممزوًجا ببعض األساطري اليهودية ملنحه صفة دين.

     من املعروف عن أعراب الّصحراء أنهم قوٌم مخربون غري منتجني، فليس من ثقافتهم الّصناعة أو الّزراعة أو العمران 

أو حتى الكتابة، ثقافتهم قامئٌة عىل ركيزٍة أساسيٍة قوامها القتل والتّدمري والفرار برسعٍة برفقة السبايا والغنائم. لذلك 

ليس مستغربًا أّن نصف القرآن  مرسوٌق من اليهود، ونصفه اآلخر أوامٌر بالقتل والبطش والتّدمري، أّما األحاديث فال يليق 

بها أّي وصٍف سوى هذيان إنساٍن )محشش( يف ساعٍة متأخرٍة من اللّيل. 

Leo Atheo
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Leo Atheo

ظهرت فرقٌة إسالميٌة جديدٌة اسمها ) القرآنيون (، يتمسكون بآخر قشٍة تحفظ لهم ما تبقى من إيانهم مبحّمٍد قبل 

التّحول إىل اإللحاد أو املسيحية، إليكم اختباٌر لقوة إيانكم: أتحداكم أن تقرؤوا صحيح البخاري وكتاب أحاديث آخر، 

ولِيَكن الرّتمذي أو الّنسايئ، وارجعوا وقولوا يل رأيكم الرّصيح يف اإلسالم، من وجهة نظري هناك احتامالن، إّما محّمٌد كان 

بالفعل مجنونًا، أو أّن أحاديثه كلها ملفقٌة ... شخصيًا، أميل للخيار األول.

الّتخريب اإلسالمي للّتعليم
طالعتنا القنوات اإلخبارية سابًقا، عن زّج هذه العقيدة الهمجية يف التّعليم بهدف تخريبه، وسيكون هذا مجرّد مثال، 

يقول الخرب: إّن شاعرًا بدويًا متقاعًدا هّدد عضًوا يف الربملان بالقتل رميًا بالرّصاص؛ ألّن الثّاين تقدم باقرتاٍح يلغي قانون 

منع االختالط بني الّذكور واإلناث يف قاعات الجامعات، ملاذا؟ ما الذي دفع هذا الّشاعر املسلم لتهديد أٍخ له يف اإلسالم 

بالقتل، وهو عمٌل قد يبدو لإلنسان العاقل أنّه متهوٌر وال يقوم به إاّل مراهٌق أو مجنوٌن ؟ لنبدأ بخلفية املوضوع.

يف 1996 تقدمت ثلٌة من املسلمني من أعضاء الربملان الكويتي بقانوٍن إسالمٍي تخريبٍي يقيض مبنع االختالط بني الّذكور 

واإلناث يف قاعات الّدراسة؛ للقضاء عىل ظاهرة مامرسة الجنس الجامعى بني الطلبة أثناء أوقات الّدوام الرّسمي التي 

هي من أهم سامت جامعة الكويت العريقة، واألساتذة اُْستُثنوا من هذا القانون كونه قُّدَم قبل اكتشاف الفياغرا، وقد 

مّر هذا القانون دون أّي نقاٍش أمام صوت املهللني واملكربين من أبناء خري أمٍة أخرجت للّناس، كونه تسبب يف رفعة 

املسلمني وعزّتهم أمام منور آسيا، كوريا، تايوان، واليابان.

ظهرت نتائج هذا الترّشيع املحّمدي التّخريبي خالل سنٍة تقريبًا بعد فرضه بالقوة عىل جامعة الكويت، إذ تطلّب هذا 

القانون مضاعفة كل يشٍء بني ليلٍة وضحاها، فكل درٍس سيحتاج نسختني، واحدٌة ذكوريٌة وأخرى أنثويٌة، ما يعني أّن 

هناك حاجًة مضاعفًة للقاعات واألساتذة وأوقات التّدريس، يعني اليوم يجب أن يحتوي عىل 48 ساعًة بداًل من 24، وإاّل 

بالّضورة سوف يحدث نقٌص ما يف مكاٍن ما بشكٍل ما. 

تقول  هكذا  اثنني،  ليس  لكن  واحٍد،  من  نصفني  خلق  يكن  واحٍد،  من  اثنني  خلق  يكن  ال  إذ  األشياء،  طبيعة  هذه 

الّرياضيات، لكن اإلسالم يكره الّرياضيات، ويفضل الخرافات والقضاء والقدر وقصص الجن.

تحققت الّنتيجة الحتمية برسعة الربق، فأصبحت هناك محارضاٌت بال قاعاٍت، وقاعاٌت بال أساتذٍة، وطلبٌة بال مقرراٍت، 

وعّمت الفوىض، وكأّن الطوفان أصاب الجامعة اليتيمة يف الكويت آنذاك، فبعض املحارضات كانت تُدرس يف العراء تحت 

أشجار الّنخيل لعدم توفر قاعٍة يف ذاك الوقت، والبعض اآلخر يدرس يف الخيام كحٍل ترقيعٍي، والبعض ُدرِّس يف البيت 

حتى إشعاٍر آخَر، وهكذا؛ إىل أن انحدر املستوى التعليمي للجامعة إىل يشٍء يشابه مستوى التعليم اإلعدادي يف ساحل 

العاج.

التخريبية  الطبيعة 

للعقيدة املحمدية
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الكويت واحدًة  اعرتافها من جامعة  العاملية بسحب  الجامعي  االعتامد  ابتدأت جهاُت  طبًعا مل متْر فرتٌة طويلٌة حتى 

تلو األخرى، وصدرت تعميامٌت إىل جامعات العامل بعدم االعرتاف بخريجي جامعة الكويت خالل فرتة الفوىض هذه، 

واملستمرة إىل اليوم. وهكذا نرى أّن الرّشيعة اإلسالمية الغرّاء خّربت شيئًا كان ُمنتًجا ومفيًدا، ال ليشٍء سوى إلرضاء أنانية 

محّمٍد وهمجيته املتجّسدة يف أعضاء الربملان املسحورين بخزعبالته.

إصالح الّتعليم و الّتقرب إىل الله
بعد التّذمر املستمر من األهايل والطّلبة من الفوىض يف مواعيد التّدريس، وتأخر التّخرج الذي كان يستغرق 4 سنواٍت، 

وأصبح يأخذ 5 سنواٍت أو أكرث لعدم توفر محارضاٍت منفصلٍة لجميع املواد يف جميع األوقات، بعد كل هذا، وإلنقاذ ما 

يكن إنقاذه قام نائٌب ُمستنرٌي بتقديم اقرتاٍح إللغاء هذا القانون اإلسالمي التّخريبي خالل مؤمتٍر صحفٍي يف مجلس األمة، 

لكّنه مل يتمّكن من إمتام كالمه حتى جاءه اتصاٌل هاتفٌي من مسلٍم متقاعٍد، عنده زوجتان و9 أطفاٍل، ويحمل الّشهادة 

املتوسطة، يبلغه أنّه يريد التّقرب إىل الله بتفريغ 7 رصاصاٍت يف صدره!

أو  العلم  طلب  أو  املصانع  بناء  أو  املباين  بتشييد  ذلك  يتم  وال  الصالح،  املسلم  غايات  أسمى  الله  إىل  التّقرب  نعم، 

االكتشاف العلمي، ال ال ال، التّقرب إىل إله املسلمني يتّم عن طريق القتل والّسحل والتّهديد والتّخريب. هذا املسلم 

املتقاعد )الذي يارس التَِّقيَة اآلن بعد أن فُِضَح( يتقرب إىل الله بالتّهديد، والّنواب املسلمون يتقربون إىل الله بتقديم 

قوانني تخرب التّعليم، ألّن التّعليم ال يعني شيئًا للمسلمني، بل إّن العلامء بالّنسبة للمسلمني هم رجال الّدين مثل بن باز 

و السيستاين، وليس من حصل عىل جائزة نوبل يف الفيزياء. أّما العلم فهو حفظ القرآن عن ظهر قلٍب، وليس الّرياضيات 

أو الكيمياء أو الجيولوجيا.

Leo Atheo

التخريبية  الطبيعة 

للعقيدة املحمدية

الجامعات العربية مجرّد كتاتيب كبريٍة؛ لذلك ال 

يعرتف بها العامل املتقدم، فهي قامئٌة عىل الحفظ 

والتّلقني، ثّم امتحاناٌت والّسالم، لكّن الجامعات 

يف الغرب مراكز أبحاٍث وابتكاٍر بالّدرجة األوىل، 

التي  املهمة  العلمية  االكتشافات  فمعظم 

جامعات  يف  تُنجز  نوبل  جائزة  أصحابها  ينال 

)أكسفورد–هارفارد( وغريها، فال مجال للمقارنة 

إطالقًا.
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هل هي صدفٌة أّن قامئة أفضل 500 جامعٍة يف العامل ال توجد فيها وال جامعٌة واحدٌة من دولٍة إسالميٍة؟ أال تتساءلون 

ملاذا؟ إّن شاّمعة االستعامر واملؤامرات قد انتهى مفعولها، فالكثري من الّدول يف القامئة كانت مستعمرًة ومل يضّها ذلك 

بل نفعها. الّسبب يا أحبايئ هو اإلسالم، نعم اإلسالم. ليس فقط اإلسالم ال يحّث عىل العلم واملعرفة فحسب، بل يشّجع 

عىل االنرصاف عنهام.

فكيف إلنساٍن أن يركز عىل فكرٍة علميٍة تستحق جائزة نوبل، وهو يضطر لقطع حبل أفكاره وتجاربه املخربية خمس 

مراٍت باليوم للقيام بحركاٍت ومتتمة كالٍم ال عالقة له بالعلم؟

كيف لباحٍث أن ينغمس يف أبحاثه يف الخاليا الجذعية التي تتطلب تغذيًة كاملًة لخاليا مخه، وهو ال يستطيع أن يأكل 

أو يرشب من الّصباح حتى املغرب؟

Leo Atheo

التخريبية  الطبيعة 

للعقيدة املحمدية

كيف لجرّاح مخٍّ ملتٍح أن يقوم بعملياته دون أن يتلئ مخ 

املريض بالّشعر؟ أرجو أن أكون قد وّضحت الّصورة ملن تهمه 

مصلحة مجتمعاتنا.

اسمعوها مني أليّن سوف )أجيبها من اآلخر( عىل رأي إخواننا 

املرصيني، لن تفلح أمٌة تزّج عقيدة محّمٍد املتخلفة يف شأنها 

يف  يعيشون  لقوٍم  مصممٌة  ونواهيه  محّمٍد  أوامر  العام، 

البعض  الّصحراء ويرعون األغنام ويقتاتون من غزو بعضهم 

يف القرن الّسادس. 

اإلرصار الحامل الغبي عىل أّن هذه الخزعبالت البدوية تصلح 

إىل  بكم  يؤدي  سوف  الّشواهد  كل  رغم  وزماٍن  مكاٍن  لكل 

الّدمار والفناء. أنا ال أقول توقفوا عن اإليان بهذه الخرافات؛ 

ألّن الجنون ال يُعترب جريًة بحّد ذاته.

أنا أقول: اعزلوا خزعبالتكم عن الّشأن العام مثل القانون واالقتصاد والّصحة، وبالتّأكيد التّعليم. 

هذا الّنظام يسمى العلامنية، وتعمل به جميع دول العامل املتحضة التي تغذيكم وتكسوكم وتداويكم وتصنع سياراتكم 

وطائراتكم من أمريكا إىل اليابان. هذا هو طوق الّنجاة ألويل األلباب منكم، لعلكم تفلحون.

A.A.M
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هل نشأ اإلسالُم حًقا يف مكّة؟ )٢(

»مدينة مكَّة وقريش مل تكن معروفًة خارج الجزيرة، مع أّن املصادر أخربت الكثري عن جزيرة العرب، وهذا يشري إىل أّن 

نشوء اإلسالم مل يكن يف الحجاز، ومل يكن الحجاز املكان الذي انطلقت منه موجات الفتوحات لنرش عقيدة العرب يف 

العامل«
د - تحدي كاليش للعقل اإلسالمي".  من مقال لنادر قريظ بعنوان: "إسالم بدون محمَّ

»"تجارة مكَّة وظهور اإلسالم" هو كتاٌب لباتريشيا كرونة، باحثٌة يف التاريخ اإلسالمي، تحاول فيه املؤلفة الوصول إىل فكرة 

أّن اإلسالم مل ينشأ يف مكَّة، وتوّضح يف الكتاب أّن مكَّة كانت بعيدًة متاًما عن الطريق بني اليمن وسورية، وأنه ليس هناك 

أّي ذكٍر ملكَّة يف مصادر غري إسالميٍة يف هذه الفرتة.

)بحٌث تاريخي(

الجزء الثاين:الدالئل تشري إىل الشامل
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د مل تكن يف مكَّة واملدينة وال جنوب شبه الجزيرة  فحٌص شامٌل لكّل األدلة املتاحة، قادت باتريشيا إىل أّن مهنة محمَّ

العربية أصاًل بل يف شامل الجزيرة العربية« من تقديم كتاب "التجارة املكية وصعود اإلسالم"، ويكيبيديا.

»وعىل الّرغم من أّن القرآن يذكر عرفات والصفا واملروة وأسامء أمكنٍة أخرى ارتبطت بشعائر الحج، فهو يُبقي الباب 

مفتوًحا أمام إمكانية أن تكون الرواية اإلسالمية املتأخرة هي التي ربطت هذه األسامء مبواقع داخل مكَّة وحولها«. من 

كتاب "مقدمة يف التاريخ اآلخر"، سليامن بشري، ص 104.

ينقل املؤرخ توم هوالند يف كتابه املذكور ص241 و466، من كتابات دبلومايس روماين عمل كسفريٍ يف عدة مناطق عربية، 

يتحدث عن حرٍم كبريٍ محاٍط بالنخيل، يجتمع فيه الحجيج لالحتفال مرتني سنويًا يف جوٍّ يسوده األمان والسالم بشكٍل 

استثنايئ، لكّن الدالئل املذكورة يف النص تؤكد أّن الحرم ال يقع يف مكَّة، وإمنا يف مكاٍن ما جنوب فلسطني، 

حني نالحظ:

بّكة وعالقتها مبحيط القدس.. 1

الكعبة وعالقتها بشخصياٍت وأحداٍث مرتبطٍة بفلسطني واألردن يف األصل.. 2

اإلسامعيليون وكون موطنهم األصل األردن وسيناء.. 3

الرتاث القرآين وارتباطه عموًما بالرتاث التورايت باألساس.. 4

اإلرساء وعالقته مبوطن الهيكل اليهودي.. 5

الصالة اإلسالمية وتوجهها أواًل نحو فلسطني.. 6

املساجد األوىل وقبالتها التي كانت تشري إىل شامل غرب شبه الجزيرة فسنجد أّن كلها شواهد-وال أقول دالئل- تشري . 7

إىل ارتباط بداية اإلسالم األوىل فعاًل مبواضع قرب فلسطني واألردن، وتؤكد أّن بروز دور مكَّة مل يأِت إاّل الحًقا.

عالمة أخرى مهّمة: آثار قوم لوط

»ولوط السائر مع إبرام كان له أيًضا غنٌم وبقٌر وخيام. ومل تحتملهام األرض أن يسكنا مًعا، إذ كانت أمالكهام كثرية؛ فلم 

يقدرا أن يسكنا مًعا. فحدثت مخاصمٌة بني رعاة موايش إبرام ورعاة موايش لوط. وكان الكنعانيون والفرزيون حينئٍذ 

ساكنني يف األرض. فقال إبرام للوط: ال تكن مخاصمًة بيني وبينك وبني رعايت ورعاتك؛ ألننا نحن إخوان، أليست كل 

األرض أمامك؟ اعتزل عني. إْن ذهبَت شاماًل فأنا ييًنا وإْن ييًنا فأنا شاماًل، فرفع لوط عينيه ورأى دائرة األردن أّن جميعها 

ُسقي قبلام أخرب الرّب سدوم وعمورة كجنة الرب كأرض مرص. حينام تجيء إىل صوغر، فاختار لوط لنفسه كل دائرة 

األردن وارتحل لوط رشقًا، فاعتزل الواحد عن اآلخر. إبرام سكن يف أرض كنعان؛ ولوط سكن يف مدن الدائرة ونقل خيامه 

إىل سدوم«. )التكوين 12-13:5(

Moussa Eightyzzهل نشأ اإلسالُم حًقا يف مكّة؟.....  )٢( الدالئل تشري إىل الشامل

52



»هي األرض املعروفة بامللعونة وليس فيها زرٌع وال رضٌع وال حشيٌش وال نبات، وهي بقعٌة سوداء قد افرتشتها حجارٌة 

متقاربٌة يف الكرب. ويُروى أنها الحجارة املسومة التي رُمي بها قوم لوط، وعىل جميع تلك الحجارة كالطابع من وجهيها، 

وهي كقوالب الجنب املستديرة هيئاتها وخلقها فال يُرى ما يخالف شيئًا من أشكالها«. ابن حوقل، كاتٌب وجغرايفٌّ ومؤرٌخ 
ورحالٌة وتاجٌر مسلم من القرن العارش للميالد. )23(

وال  زرٌع وال رضٌع  فيها  وليس  املقلوبة،  باألرض  تسمى  دياٌر  لوط، وهي  قوم  ديار  املنتنة  البحرية  من  القرب  »وعىل 

حشيش، وهي بقعٌة سوداء قد فُرش فيها حجارٌة كلها متقاربٌة يف الكرب، ويُروى أنها من الحجارة املسّومة التي رُمي بها 
قوم لوط«. أبو الفداء مؤرٌخ وجغرايفٌّ سورّي من القرن الثالث عرش للميالد. )23(

يتحدث القرآن عن قرية لوط التي دمرها الله بسبب مامرسة أهلها "للفواحش" قائاًل: 

رْنَا اآْلَخِريَن ۞  الَْغاِبِريَن ۞ ثُمَّ َدمَّ أَْجَمِعنَي ۞ إالَّ َعُجوزًا يِف  َوأَْهلَُه  يَْناُه  نَجَّ الُْمرَْسلِنَي ۞إِْذ  لَِّمَن  ﴿َوإِنَّ لُوطًا 

ْصِبِحنَي ۞ َوِباللَّيِْل أَفاََل تَْعِقلُوَن﴾ )الصافات:-133 138( َوإِنَُّكْم لَتَُمرُّوَن َعلَيِْهم مُّ

فيصف املخاطبني أنهم يّرون عىل آثارهم مصبحني؛ وبالليل، ما يوحي بقرب املسافة.

و هناك آياٌت أخرى يُفهم منها التأكيد عىل ذلك القرب الجغرايف ملن يخاطبهم مع آثار قوم لوط، فيصف موضعها بأنه 

يف طريقهم: 

يٍل ۞ إنَّ يِف َذلَِك آليَاٍت  ن ِسجِّ يَْحُة ُمرْشِِقنَي-فََجَعلَْنا َعالِيََها َساِفلََها َوأَْمطَرْنَا َعلَيِْهْم ِحَجارًَة مِّ ﴿فَأََخَذتُْهُم الصَّ

قيٍم﴾ )الحجر:73 – 76( ِمنَي۞ َوإِنََّها لَِبَسِبيٍل مُّ ِّلُْمتََوسِّ لل

صورة من املوقع املعتقد أنه مكان قوم لوط والحجارة 

التي رموا بها
)23( كتاب بلدانية فلسطني العربية .جمع النصوص األب أ.س.مرمرجي الدومنيك، وفهرسها محمد خليل الباشا .عامل الكتب .
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ويؤكد أّن تلك اآلثار قريبٌة من القوم: 

َمًة ِعنَد َربَِّك َوَما ِهَي  َسوَّ نُضوٍد- مُّ يٍل مَّ ن ِسجِّ ﴿فَلاَمَّ َجاء أَْمرُنَا َجَعلَْنا َعالِيََها َساِفلََها َوأَْمطَرْنَا َعلَيَْها ِحَجارًَة مِّ

ِمَن الظَّالِِمنَي ِببَِعيد﴾. )هود:82-83(

فأين تقع آثار قوم لوط؟ أو بصيغٍة أدق:ما املواقع الجغرافية التي ربطتها األساطري بقوم لوط؟

الجواب بشكٍل حرصي هو عىل حدود فلسطني عند البحر امليت قرب نهر األردن، هذه هي منطقة سدوم وعمورة 

التاريخية، عىل بعد نحو ألف كيلومرت من مكَّة.

صورة ملا يعتقد أنها كانت زوجة النبي لوط
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وُم ُغلَِبِت الرُّ
ما يذكرنا بآيٍة أخرى تصب يف نفس التلميح:

ن بَْعِد َغلَِبِهْم َسيَْغلِبُوَن ۞ يِف ِبْضعِ ِسِننَي لِلَِّه اأْلَْمُر ِمن قَبُْل َوِمن  ﴿آمل ۞ ُغلِبَِت الرُّوُم ۞ يِف أَْدىَن اأْلَرِْض َوُهم مِّ

بَْعُد َويَْوَمِئٍذ يَْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن﴾ )الروم:1 - 4(

"أدىن األرض" حسب املعاجم والتفاسري، تعني أقرب األرض، علاًم أّن االنتصارات املتبادلة بني الفرس والروم قد جرت يف 

الشام وفلسطني أيًضا، ما يُعترب قرينًة قويًة أخرى أّن القرآن كان يخاطب أشخاًصا يعيشون يف تلك املنطقة؛ ال يف مكَّة.

آثاٌر أخرى: َمْديَن والِحْجر
باإلضافة إىل آثار قوم لوط عند البحر امليت؛ يلمح القرآن إىل آثار منازٍل وبيوت قوٍم آخرين، األرجح أنها البيوت الصخرية 

القدية، يربطها جغرافيًا بشكٍل ما مبن يخاطبهم، حيث يصفهم تارة بأنهم "يشون يف مساكنهم": 

ُْويِل النَُّهى﴾. )طه:128( َن الُْقُروِن َيُْشوَن يِف َمَساكِِنِهْم إِنَّ يِف َذلَِك آَليَاٍت ألِّ ﴿أَفَلَْم يَْهِد لَُهْم كَْم أَْهلَْكَنا قَبْلَُهم مِّ

َن الُْقُروِن َيُْشون يف َمَساكِِنِهْم إِنَّ يِف َذلَِك آَليَاٍت أَفاََل يَْسَمُعوَن﴾.  ﴿أََولَْم يَْهِد لَُهْم كَْم أْهلَْكَنا ِمن قَبْلِِهم مِّ
)السجدة:26(

وتارًة يشري لهم إىل تلك املساكن وكأنها ماثلٌة أمامهم: 

نَْحُن  وَكُنَّا   ۞ قَلِياًل  إاِلَّ  بَْعِدِهْم  ِْمن  تُْسَكن  لَْم  َمَساكُِنُهْم  فَِتلَْك   ۞ َمِعيَشتََها  بَِطرَْت  قَْريٍَة  ِمْن  أَْهلَْكَنا  »وَكَْم 

الَْوارِثنَِي﴾. )القصص:58(

ورغم اإلشارة املاضية بقلة الساكنني يف تلك الديار، إاّل أنه يأيت مرًة ويخاطب القوم بصفتهم من أولئك الساكنني فيها!

بَْنا لَُكُم األَْمثَاَل﴾.  َ لَُكْم كَيَْف فََعلَْنا ِبِهْم َورَضَ ﴿َوَسَكنتُم يِف َمَسـاكِِن الَِّذيَن ظَلَُمواْ أَنُفَسُهْم َوتَبَنيَّ
)إبراهيم:45(.
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وهذه اآلية األخرية ملفتٌة بشكٍل خاص، إذ ال يُعرف عن أيّة بيوٍت قديٍة يف مكَّة تُنسب لقوٍم هالكني، فمن يقصد القرآن 

بكالمه؟

Moussa Eightyzzهل نشأ اإلسالُم حًقا يف مكّة؟.....  )٢( الدالئل تشري إىل الشامل

من تفسري الطربي لآلية نقرأ:

َ لَُكْم كَيَْف فََعلْنا ِبِهْم{ قال: سكنوا فـي  »قال ابن زيد، فـي قوله: }َوَسَكْنتُـْم ِفـي َمساكِن الَِّذيَن ظَلَـُموا أنُْفَسُهْم َوتَبَـنيَّ

قراهم مدين والـحجر والقرى التـي عّذب الله أهلها، وتبـني لكم كيف فعل الله بهم، ورضب لهم األمثال«.

ويبدو هذا التفسري بالفعل هو الوحيد املتاح بأّن القرآن يتحدث هنا عن آثار مدين )قوم شعيب( والِحْجر )قوم صالح: 

أي الثموديني(.

أما مدين فتقع يف منطقة تبوك شامل غرب الجزيرة العربية قرب األردن، ناحية الساحل الرشقي لخليج العقبة، وهي 

املنطقة التي تتفق التوراة والقرآن عىل ربطها مبوىس حيث مّر بها بعد هروبه من مرص قبل نبّوته.

أما الِحْجر، فهي املنطقة املعروفة باسم مدائن صالح، وهي بقعٌة تبعد نحو أربعامئة كيلومرتٍ شامل يرثب بالقرب من 

محافظة الُعال.

يربط القرآن املكانني )الحجر ومدين( بنبيني مل يرد ذكرهام بشكٍل مؤكٍد يف التوراة، هام صالح وشعيب، ويربطهام أيًضا 

– خاصة األوىل- بالبيوت الصخرية واملنازل التي كانوا ينحتونها يف قلب الجبال، ويربطهام كذلك مبصيبة إهالٍك مريعٍة 

حلت بهام عىل التوايل، فمحت سكانهام من الوجود.

أما تاريخيًا، فمنطقة شامل الجزيرة بالكامل من شامل السعودية حتى سيناء؛ كانت تحت حكم العرب األنباط منذ نحو 

القرن الثاين قبل امليالد وحتى الثاين بعد امليالد، والذين امتد حكمهم جنوبًا ليشمل البقعة املسامة مبدائن صالح، علاًم 

أّن األنباط هم الذين اشتهروا ببناء تلك املنازل الصخرية يف عدة أماكن والتي ستنسبها األساطري العربية الحًقا إىل قوم 

صالح وقوم شعيب واألقوام الذين أهلكهم الله بسبب عصيانهم وتجرّبهم، كام أهلك التورانيون نوح ولوط.
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د كانوا يرُّون عىل تلك القرى، و هو ما يكن قبوله يف ظل مرور  هكذا نرى أّن القرآن مل يذكر فقط أّن خصوم محمَّ

القوافل التجارية املعتاد، ولكنه أيًضا يجعلهم قريبني يف مساكنهم أو رمبا حتى ساكنني فيها! كام جعلهم من قبل قريبني 

من ديار لوط يّرون عليهم لياًل ونهاًرا، وكام وصف مكان هزية الروم )الشام( بأنه "أدىن األرض" أي أقربها منهم، كل 

هذا يوحي بتمركز الدعوة القرآنية يف تلك املنطقة بالذات، وليس إىل الجنوب البعيد يف مكَّة.

دا حّذر قومه بشدة من الدخول إىل  ونشري هنا إىل بعض الروايات امللفتة املوجودة يف املصادر اإلسالمية، تذكر أن محمَّ

تلك املنطقة:
»ال تدُخلوا مساكَن الذين ظلموا أنفَسهم إاّل أن تكونوا باكنَي، أن يُصيبَكم مثَل ما أصابَهم«. )24(

د ألصحابه "ال تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم" من ناحية؛ وبني قول القرآن  ونالحظ املفارقة امللفتة بني قول محمَّ

للكفار سابًقا: »وسكنتم يف مساكن الذين ظلموا أنفسهم« من ناحيٍة أخرى فمن نصّدق؟

قراءٌة مغايرٌة لسورة الفيل؟
يٍل{ وهي التي أنزل الله جّل وعّز عىل قوم لوط«. من تفسري الطربي  »قال ابن زيد، يف قوله: }تَرِْميِهْم ِبِحجارٍَة ِمْن َسجِّ

لسورة الفيل.

الفيل  فهم سورة  ُيكن  فهل  العربية،  الجزيرة  املنطقة شامل غرب  بتلك  القرآنية  الدعوة  أحداث  ارتباط  إذاً  لو صّح 

الغامضة هذه بشكٍل مغاير عىل أنها ال تتحدث عن أبرهة ومكَّة، وإمنا تتحدث ببساطٍة عن إحدى أولئك القوم الهالكني 

الذين أرسل الله عليهم حجارًة من طني فقضت عليهم؟

يف منطقة العال، بالقرب من مدائن صالح نجد َمعلاًم شديد الضخامة، يرتفع نحو خمسني مرتًا، عبارٌة عن صخرٍة عىل 

شكل فيٍل عمالٍق حتى أنها بالفعل تشتهر كمعلٍم سياحيٍّ بذلك االسم: "صخرة الفيل".
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فهل يُحتمل أّن السورة إمنا تتحدث عن إحدى القوم الهالكني كقوم لوط أو مثود أو املدينيني،ساّمهم القرآن تبًعا السم 
املعلَم املوجود يف املكان، ورمبا لهذا استخدم صيغة املفرد: الفيل ال األفيال، ثم الحًقا تكّفل الرواة بربط أحداث اآليات 

بأسطورة أبرهة ومكَّة؟
يظّل هذا مجرّد تخمنٍي يصعب حسمه.

شاهد آخر: القرآن واملناخ
د، أم تصوير  »يصعب معرفة أيهام أكرث إرباكًا: النقص التام يف القرآن أليّة إشارٍة تدل عىل تحطيم أصناٍم من ِقبَل محمَّ

املرشكني كُماّلك قطعاٍن عظيمٍة من الثريان والبقر والخراف؟

 مكَّة، بصفتها مكاٌن شديد الجفاف والقحل، سيتفق معظم املهندسني الزراعيني عىل أنها ليست موضًعا مناسبًا لرتبية 
املوايش-كام أّن الرتبة الربكانية املُكوِّنة ألرضها غري مناسبٍة باملرة إلنبات الحبوب واألعناب والنباتات وأشجار الزيتون، 
والحدائق الشهية والفواكه والعلف، ورغم ذلك فالله- حسب ما يذكر النبي- قد زّود املرشكني بجميع تلك الربكات، ال 
يشء بالطبع يستحيل عىل قدرة العّل القدير؛ لكنها ستكون معجزًة حًقا لو أّن مكَّة قد حظيت بحدائق متسعٍة من 
األعناب والزيتون والرمان. لو ُوجدت هذه يف جزيرة العرب القرن السابع؛ فستكون محصورًة يف الواحات، أما يف أرض 
األنباط )األردن( والنقب حيث كانت تلك الصحراء آنذاك يف زمن النبي قد أخذت يف التفتّح، وبدأت الزراعة تزدهر 

بشكٍل غري مسبوق وسط كآبة الرمال املقفرة«. من كتاب "تحت ظل السيف" للمؤرخ توم هوالند ص 326 - 327.

د عىل أنهم مزارعون، وتذكر حدائقهم وحقولهم الخضاء،  القرآن آياٍت عديدة تخاطب خصوم محمَّ بالفعل نجد يف 
ومثارهم وفاكهتهم ورعيهم لألغنام، ما ال يبدو منطبًقا نهائيًا عىل مكَّة الصحراوية، نذكر عىل سبيل األمثلة:

ٍء فَأَْخرَْجَنا ِمْنُه َخِضًا نُْخِرُج ِمْنُه َحبًّا ُمرَتَاكِبًا  اَمِء َماًء فَأَْخرَْجَنا ِبِه نَبَاَت كُلِّ يَشْ ﴿َوُهَو الَِّذي أَنْزََل ِمَن السَّ
اَن ُمْشتَِبًها َوَغرْيَ ُمتََشاِبٍه انْظُُروا إِىَل  يْتُوَن َوالرُّمَّ َوِمَن النَّْخِل ِمْن طَلِْعَها ِقْنَواٌن َدانِيٌَة َوَجنَّاٍت ِمْن أَْعَناٍب َوالزَّ

مَثَرِِه إَِذا أمَْثََر َويَْنِعِه إِنَّ يِف َذلُِكْم آَليَاٍت لَِقْوٍم يُْؤِمُنوَن﴾ )األنعام:99(

اَن ُمتََشاِبًها  يْتُوَن َوالرُّمَّ ﴿َوُهَو الَِّذي أَنَْشأَ َجنَّاٍت َمْعُروَشاٍت َوَغرْيَ َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخَل َوالزَّْرَع ُمْختَلًِفا أُكُلُُه َوالزَّ
ُه يَْوَم َحَصاِدِه َواَل ترُْسِفُوا إِنَُّه اَل يُِحبُّ الُْمرْسِِفنَي﴾ )األنعام:141(. َوَغرْيَ ُمتََشاِبٍه كُلُوا ِمْن مَثَرِِه إَِذا أمَْثََر َوآتُوا َحقَّ

يْتُوَن  اَمِء َماًء لَُكْم ِمْنُه رَشَاٌب َوِمْنُه َشَجٌر ِفيِه تُِسيُموَن - يُْنِبُت لَُكْم ِبِه الزَّْرَع َوالزَّ ﴿ُهَو الَِّذي أَنْزََل ِمَن السَّ
َوالنَِّخيَل َواأْلَْعَناَب َوِمْن كُلِّ الثََّمرَاِت إِنَّ يِف َذلَِك آَليًَة لَِقْوٍم يَتََفكَُّروَن﴾. )النحل:10-11(

﴿َوِمْن مَثَرَاِت النَِّخيِل َواأْلَْعَناِب تَتَِّخُذوَن ِمْنُه َسَكرًا َوِرزْقًا َحَسًنا إِنَّ يِف َذلَِك آَليًَة لَِقْوٍم يَْعِقلُوَن﴾. )النحل:67(

اَمِء َماًء ِبَقَدٍر فَأَْسَكنَّاُه يِف اأْلَرِْض َوإِنَّا َعىَل َذَهاٍب ِبِه لََقاِدُروَن ۞ فَأَنَْشأْنَا لَُكْم ِبِه َجنَّاٍت ِمْن  ﴿َوأَنْزَلَْنا ِمَن السَّ
نَِخيٍل َوأَْعَناٍب لَُكْم ِفيَها فََواكُِه كَِثريٌَة َوِمْنَها تَأْكُلُوَن﴾ )املؤمنون:18-19(

ا ۞ فَأَنْبَتَْنا ِفيَها َحبًّا ۞ َوِعَنبًا  ﴿فَلْيَْنظُِر اإْلِنَْساُن إِىَل طََعاِمِه ۞ أَنَّا َصبَبَْنا الاَْمَء َصبًّا ۞ ثُمَّ َشَقْقَنا اأْلَرَْض َشقًّ
َوقَْضبًا ۞ َوَزيْتُونًا َونَْخاًل ۞ َوَحَدائَِق ُغلْبًا ۞ َوفَاكَِهًة َوأَبًّا ۞ َمتَاًعا لَُكْم َوأِلَنَْعاِمُكْم﴾ )عبس: 24-32(
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إذاً، ترى هل كان مبكَّة قطٌع متجاوراٌت وجناٌت معروشاٌت وغري معروشات، من أعناب ونخيل يتخذون منه الخمر؟ هل 

كان ينزل فيها املاء فلهم فيه رشاٌب ومنه شجٌر فيه يسيمون )أي يرسلون أنعامهم للرعي(؟ هل كان فيها حدائق ونخيل 

وزيتون ورمان وفواكه كثرية منها يأكلون؟ هذا غري ُمتوقّع باملرة، ولكن أال ينطبق ذلك الوصف املناخي عىل الشام وما 

حولها؟

وشاهٌد آخر:ديانة املرشكني 
كَُر َولَُه اأْلُنثَى؟﴾ )سورة النجم:-19 21( َت َوالُْعزَّى ۞ َوَمَناَة الثَّالِثََة اأْلُْخَرى ۞ أَلَُكُم الذَّ ﴿أَفََرأَيْتُُم الالَّ

من الالفت أّن جميع املالمح الدينية املنسوبة لـ"مرشيك مكَّة" حسب ما تحيك لنا السرية الرسمية، نجدها هي بذاتها يف 

ما وصلنا من أديان شامل الجزيرة العربية، وخاصة يف املناطق التي وقعت تحت حكم األنباط، وذلك بدًءا من وجود 

النصب الحجرية والكتل شبه املكعبة املقدسة املتناثرة وسط مراكز دينيٍة مقرتنًة بطقوٍس تشبه طقوس الحج املعروفة، 

كان  الرشى"  "ذو  النبطي  اإلله  أن  يروى  النيزكية، حيث  الحجارة  بتقديس  مروًرا  وغريها،  والطواف  القرابني  كتقديم 

يُعبد عىل هيئة حجٍر أسود وصواًل إىل وجود نفس أسامء اآللهة املؤنثة القرآنية: الالّت )إلهة الخصوبة والزراعة والعامل 

الُسفل ذات األصول الرافدية( والُعزَّى )إلهة القوة، والتي يُحتمل أّن لها أصاًل مرصيًا وتُقرن بإيزيس( وَمَناة )إلهة القدر 

واملصري(- والتي نجد أسامءها جميًعا منقوشًة مع بقايا من أصنامها -ضمن آلهٍة أخرى- يف تلك املراكز وما حولها فهي 

آلهٌة نبطيٌة يف األصل )25( )26( )27( )28(، وهو ما ال تنكره الرواية اإلسالمية بل تربر األمر عن طريق شخص يُسّمى "عمرو 

ابن لَُحّي" يُنسب له القيام بـ"استرياد" تلك األصنام من شامل الجزيرة إىل مكَّة يف الجنوب قبل اإلسالم )29(، باإلضافة لهذا، 

نجد اسم الله نفسه مذكوًرا بكرثٍة يف املنقوشات واآلثار النبطية )30(.

.PETRA: Lost City of Stone" )in )French((. Civilization.ca. Retrieved 2013-02-03" )25(

Healey, John F. )2001(. "4". The Religion of the Nabataeans: A Conspectus. Religions in the Graeco-Roman World 136. Boston: Brill. pp. 107–)26(

.119. ISBN 90-04-10754-1

Jane Taylor, Petra and the Lost Kingdom of the Nabataeans, I.B.Tauris Publishers, 2001, ISBN 1-86064-508-9 pg. 130 )27(

Hommel, First Encyclopaedia of Islam, Vol. 1. p. 380 )28(

)29()11/253( املفصل ىف تاريخ العرب قبل اإلسالم

Alfred Guillaume. Islam. Penguin 1990 ISBN 0-14-013555-3 pp.7 )30(
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أصنام و كعبات نبطية

محراب يف البرتاء إحتوى 

يوما عىل صورة األلهة 

"العزى" ملكة العرب 

القوية 

يف عام 527 قام ملك 

عريب بالتضحية من 

أجلها بأربعامئة عذراء 

مسيحية 

) يف ظالل السيف - توم هولند(
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اإلله الغريب: الرحامن
املسلم التقليدي يتعامل مع "الرحمن" عىل أنه مجرّد اسٍم آخر ضمن تسعٍة وتسعني اساًم، لله الواحد، لكن، ومع القليل 

من التأمل، نجد أّن املسألة أعقد نوًعا ما من ذلك.

صحيٌح أّن القرآن غالبًا ما يذكر االسمني بشكٍل تباديلٍّ وكأنهام واحد، لكن هناك بضع آياٍت توحي بيشٍء مختل: فبينام 

د كانوا يعرفون الله بل ويؤمنون به عىل رشكهم:  نجد آياٍت قرآنيًة عديدًة تؤكد أّن خصوم محمَّ

اَمَواِت َواأْلَرَْض لَيَُقولُنَّ اللَُّه﴾. )الزمر:38( ْن َخلََق السَّ ﴿َولنَِئ َسأَلْتَُهم مَّ

نجد آياٍت أخرى تقول بأنهم رفضوا "الرحمن": 

ِن ُهْم كَاِفُروَن﴾. )األنبياء:36( ﴿َوُهْم ِبِذكِْر الرَّْحَمٰ

﴾. )الرعد:30( ِن ۞ قُْل ُهو َريبِّ ﴿َوُهْم يَْكُفُروَن ِبالرَّْحَمٰ

بل ويستنكرون االسم ذاته:

ُن أَنَْسُجُد لاَِم تأُْمرُنَا َوزَاَدُهْم نُُفوًرا﴾. )الفرقان:60(. ِن قَالُوا َوَما الرَّْحَمٰ ﴿َوإَِذا ِقيَل لَُهُم اْسُجُدوا للرَّْحَمٰ

مام يخربنا بوجود انفصاٍل وتبايٍن بني االثنني.

د وقريش حول الله والرحمن ظهر يف أثناء كتابة صيغة  من تفسري الطربي لآلية من سورة الرعد، نقرأ أّن الخالف بني محمَّ

صلح الحديبية، وفيها تأكيٌد عىل أّن اسم الرحمن كان غريبًا عىل أسامعهم: 

يكتبون:  الـجاهلـية  الرحمن فال نعرفه وكان أهل  أما  الرحيـم، قالت قريش:  الرحمن  الله  الكاتب: بسم  »فلامَّ كتب 

بـاسمك اللهّم، فقال أصحابه: يا رسول الله دعنا نقاتلهم، قال: ال ولِكْن اكْتُبُوا كاَم يُِريُدوَن.«

كام نجد رواياٍت أخرى تنسب اسم "الرحمن" إىل مسيلمة يف الياممة )نجد رشق وسط السعودية(، وتخربنا بأّن خصوم 

د حني سمعوا البسملة املعروفة اتهموه أنه يدعو إلًها آخر، هو إله مسيلمة، ما منعه من الجهر بذلك االسم مرًة  محمَّ

أخرى: 

»كان رسوُل اللِه صىل الله عليه وسلم يَْجَهر ِبِبسِم الله الرحمِن الرحيِم، وكان ُمسيلمة يُدعى رحمَن الياممِة، فقال أهُل 
مكَّة: إمّنا يدعو إلََه الياممِة، فأمَر اللُه ورسولُه بإخفائها، فام جهر بها حتى ماَت«. )31(

ما معنى ذلك؟ وهل الرحمن هو مجرّد اسم آخر لله أم هو إلٌه آخر بالُكلّية؟
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31( الراوي:سعيد بن جبري املحدث:ابن حجر العسقالين - املصدر:الدراية - الصفحة أو الرقم: 1/136, و أيضا : املراسيل - الصفحة أو الرقم: 141
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نالحظ يف النقش الذي أوردنا ألبرهة يف الجزء األول من املوضوع؛ أنه يبدأ بذكر اسم "الرحمن"، وهذا ال يقترص عىل ذلك 

النقش وحده، بل إّن آثار الجزيرة العربية بشكٍل عام تؤكد أن الرحمن )الرحامن( كان اإلله الرئييس املعبود يف اليمن 

وجنوب الجزيرة العربية، بشكٍل توحيديٍّ ال وثني، فكان يسمى أحيانا "رب اليهود"، وأحيانًا "رّب الساموات واألرض"، 

وال يُذكر معه آلهٌة أخرى، وذلك ابتداًء من أواخر القرن الرابع للميالد أي قبل قرنني ونصف من ظهور اإلسالم )32( )33( 

)34(، مع مالحظة أننا ال نجد االسم يف نقوش شامل الجزيرة العربية.

د تقديم اإلله الواحد  هكذا يكن فهم التنازع بني االسمني "الرحمن" و"الله" عىل أنه ظهر كنتيجٍة ملحاولة النبي محمَّ

العريب الجنويب إىل سكان عرب الشامل الذين يؤمنون بالله، لكن يشوب إيانهم الرشك، ذلك التنازع الذي يقوم القرآن 

بحلّه يف النهاية عن طريق دمج االسمني مًعا وإظهارهام كأنهام نفس الكيان: فالله والرحمن ليسا إال اسمني لإلله الواحد:

َن ۞ أَيًّا َما تَْدُعوا فَلَُه اأْلَْساَمُء الُْحْسَنٰى﴾. )اإلرساء:110( ﴿قُِل اْدُعوا اللََّه أَِو اْدُعوا الرَّْحَمٰ

وهذا الّدمج بني اآللهة هو تقليٌد دينيٌّ متبٌع بشكٍل متكرٍر منذ القدم. )35(

د للرحمن مع إنكار خصومه لذلك، يكنه– مبزيٍد من الدراسة- أن يدلَّنا  هذا االنفصال بني اإللهني ومحاولة ترويج محمَّ

د واملؤثرات التي صاغت دعوته، ويدلنا من ناحيٍة أخرى عىل املرسح الذي  من ناحيٍة عىل األصل الذي جاء منه محمَّ

نشطت فيه تلك الدعوة، وهو ما يهمنا هنا، فهو عىل ما يبدو مرسٌح عريبٌّ شاميل.

والخط القرآين دليٌل آخر
ما يسّميه الباحثون عادًة بـ"اللغات العربية"، هو عبارٌة عن مجموعٍة من اللغات واللهجات املتنوعة، التي انترشت يف 

جزيرة العرب منذ القدم، فهي تسمية جغرافية باألساس، واللغات العربية تنقسم إىل:

لغاٌت عربيٌة شامليٌة، وهي مجموعة لهجاٍت ساميٍة كانت تستخدم يف شامل الجزيرة العربية وسورية والعراق، هي . 1

الصفائية والحسائية والثمودية والديدانية والودومائية والتيامئية. 

لغاٌت عربيٌة جنوبيٌة، وهي مجموعة لهجاٍت يُختلف يف تصنيفها إىل العائلة السامية أو العائلة األفريقية اآلسيوية، . 2

وكانت تستخدم يف اليمن وجنوب الجزيرة، وهي السبئية والحضمية والقتبانية واملعينية.

 C. J. Robin, "South Arabia, Religions In Pre-Islamic", in J. D. McAuliffe )Gen. Ed.(, Encyclopaedia Of The Qur'an, 2006, Volume Five Si – Z, )32(
.Koninklijke Brill NV: Leiden )The Netherlands(, pp. 84-85

 J. Ryckmans, "South Arabia, Religion Of ", in D. N. Freedman )Editor-in-Chief(, The Anchor Bible Dictionary, 1992, Volume 6, Doubleday: New )33(
 York, pp. 174-175; J. Ryckmans, "The Old South Arabian Religion", in W. Daum )Ed.(, Yemen: 3000 Years Of Art And Civilization In Arabia Felix,
 1987?, op. cit., p. 110; A. Sima, "Religion" in St. J. Simpson )Ed.(, Queen Of Sheba: Treasures From Ancient Yemen, 2002, The British Museum Press:
 London, p. 165; A. F. L. Beeston, "The Religions Of Pre-Islamic Yemen" in J. Chelhod )Ed.(, L'Arabie Du Sud Histoire Et Civilisation )Le Peuple

.Yemenite Et Ses Racines(, 1984, Volume I, Islam D'Hier Et D'Aujourd'Hui: 21, Editions G. -P. Maisonneuve et Larose: Paris, pp. 267-268
 J. C. Greenfield, "From ’LH RHMN To AL-RAHMN: The Source Of A Divine Epithet" in B. H. Hary, J. L. Hayes & F. Astren )Eds.(, Judaism )34(

And Islam: Boundaries, Communication And Interaction - Essays In Honor Of William M. Brinner, 2000, Brill: Leiden

)35( من أشهر األمثلة عىل دمج اآللهة هو ما تم من دمج اإلله املرصي الشاميل الشميس القديم "رع"، مع إله طيبة الجنويب الصاعد "املختفي"، "آمون"، مام أنتج اإلله الجديد 

"آمون رع" كحل وسط يريض الجميع..
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املنطقة  وذلك حسب  أجنبية،  أبجدياٍت  بعدة  تكتب  كانت  بل  موحدٌة خاصة،  أبجديٌة  للعربية  يكن  مل  اإلسالم  قبل 

أو  العربية بحروٍف التينيٍة  الكلامت  كتابة  "العربيزي"، وهو  اليوم  يُسّمى  ما  )بشكٍل يشبه  فيها  املوجودة  الجغرافية 

إنجليزية(، وكانت أكرث أبجديٍة مستخدمٍة هي أبجدية "املُْسَند" السبأية العريقة، حيث كانت تكتب بها غالبًا العربية 

الشاملية والجنوبية أيًضا- علاًم أّن أبجدية املسند مختلفٌة متاًما عن األبجدية العربية الحالية، واملألوفة لنا اليوم.

أما األبجدية العربية الكالسيكية املعروفة لنا، فيُعتقد أنها نشأت عن النبطية، واملتطورة بدورها عن اآلرامية التي كانت 

لغة االتصال والتجارة يف الرشق األوسط منذ القدم-مع هجرة األنباط العرب من الجنوب واستقرارهم يف األردن بدؤوا 

يطّورون أبجديتهم الخاصة كفرٍع عن اآلرامية، ذلك التطور الذي سيُفرز الحًقا األبجدية العربية الكالسيكية. فتاريخيًا 

األنباط كانوا عربًا واستخدموا الخط النبطي )العريب( يف نقوشهم، وكذلك يف األسامء الشخصية )36( )37(.

هذا يعني أنه يف زمن ظهور اإلسالم كانت العربية غالبًا تُكتب بخطني رئيسيني: الخط النبطي يف الشامل، والخط املسند 

يف الجنوب، أما األوىل فهي التي كُتب بها القرآن وتّم تعميمها عىل حساب الثانية والتي انقرضت متاًما يف القرن السابع 

والثامن مع سيادة اإلسالم يف املنطقة.
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The Religion of the Nabataeans: A Conspectus-  p26 )36(

 p31The Religious Life of NabataeaALPASS, PETER,JOHN- )37(

/http://www.islamic-awareness.org/History/Islam/Inscriptions  38(  لالطالع عىل بعض تلك النقوش(

العثور عليها كانت مكتوبًة بخط  تم  التي  العربية عموًما قبل اإلسالم  املنقوشات واملخطوطات  أّن معظم  اآلن نجد 

املسند، مثل نقش قرية الفاو يف نجد، وهو عبارٌة عن كتابٍة عىل قرٍب تعود إىل القرن األول قبل امليالد، ومثل نقش أبرهة 

نفسه. لكن أيًضا القليل منها ما كان بالخط النبطي الذي سيتطور الحًقا إىل األبجدية املعروفة لنا، مثل نقش زبيد يف 

سورية  الذي يعود إىل القرن السادس بعد امليالد، ونقش أّم الجامل يف األردن منذ نهاية القرن الثالث، ونقش منارة 
جنوب دمشق من القرن الرابع، ونقوٍش أخرى يف سكاكا شامل السعودية والحجر غريها.)38(
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إذاً، مبا أّن القرآن كُتب بالخط النبطي وليس املسند، فهذا يعني أّن تتبع أماكن العثور عىل تلك النقوش يكن أن يعطينا 

قرينًة إضافيًة مهمًة أخرى، تحدد لنا املواضع الجغرافية التي كُتب فيها القرآن.

النتيجة-كام هو متوقع- أّن معظم النقوش النبطية والعربية الكالسيكية توجد يف شامل شبه الجزيرة، بينام يف الجنوب 

نجد نقوش املسند، مام يطرح سؤااًل: لو أّن القرآن ظهر يف وسط الجزيرة العربية قرب الجنوب أمل يكن من األوىل أن 

يُكتب بخط املسند؟ فلامذا يكتب بأبجدية الشامل النبطي؟! 

الجواب يجب وضعه يف إطار ما بحثناه حتى اآلن: الخط الذي متت به كتابة القرآن، يُعد قرينًة إضافيًة أّن القرآن كُتب 

يف الشامل.

Moussa Eightyzzهل نشأ اإلسالُم حًقا يف مكّة؟.....  )٢( الدالئل تشري إىل الشامل

)39(   كتاب "تحت ظل السيف" In the Shadow of the Sword: The Battle for Global Empire and the End of the Ancient World صفحات 311-313, 335

ISBN 9789004153882 .225 صفحة .Bosworth، Clifford Edmund )2007(. Historic cities of the Islamic world.BRILL )40(

The Syro-Aramaic Reading of the Koran: A Contribution to the Decoding of the Language of the Koran English Edition of 2007 )Die syro-)41(

))aramäische Lesart des Koran: Ein Beitrag zur Entschlüsselung der Koransprache )2000

ملحوظٌة أخرى: املسألة ال تقف عند "شاملية" الخط فقط بل اللغة ذاتها: يشري توم هوالند يف كتابه الذي مررنا به، إىل 

تأثر القرآن بالرتاث اليوناين يف شامل شبه الجزيرة، ليس فقط من ناحية القصص )كقصة ذو القرنني- اإلسكندر، وقصة 

أصحاب الكهف- النيام السبعة وغريهام(، وإمنا أيًضا تأثر لغة القرآن باأللفاظ ذات األصل اليوناين، مثل "قرص" و"زخرف" 

و"رصاط"... واملأخوذة تحديًدا عن التعامل العسكري للعرب مع البيزنطيني قبل اإلسالم حيث كان األواخر يستعينون 

باألوائل كمرتزقة، علاًم أّن تلك الكلامت لها يف األصل مدلوالٍت عسكريٍة رصفة، ما يعترب دلياًل إضافيًا يؤكد صلة النص 

القرآين بتلك البيئة تحديًدا )39(، وهو ما يذكّرنا أيًضا مبا لفت نظر بعض املسترشقني من أّن القرآن، رغم انطالقه من الرتاث 

اليهودي بشكٍل أسايس، إاّل أنه يستخدم األسامء اليهودية بلهجٍة أقرب إىل الرسيانية املتأثرة باليونانية ال العربية، فيقول 

"عيىس" بداًل من "يشوع"، و"اسامعيل" و"إسحاق" بداًل من النطق العرباين "يسامعيل" و"يتسحاق"،بشكٍل مامثٍل نالحظ 

أن الفاتحني العرب كانوا يسّمون القدس مثال باسمها اليوناين "إيلياء"، بداًل من "يورشاليم"، حتى اسم "بيت املقدس" 

أرامّي ويعني "كنيس" )40(، هذا ما جعل عامل فقه اللغة األملاين وبروفيسور اللغات السامية والعربية القدية كرستوف 
لوكسنربغ يقرتح أّن القرآن يف أصله كُتب بلغٍة أقرب إىل الرسيانية، وذلك يف كتابه "قراءٌة آراميٌة رسيانيٌة للقرآن". )41(
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إن مل يكن يف مكَّة، فأين؟
﴿وَكََذلِك َأَْوَحيَْنا إِلَيْك َقُرْآنًا َعَرِبيًّا لِّتُنِذر َأُّم َالُْقَرى َوَمن َْحْولََها﴾. )الشورى:7(

﴿َولََقْد أَْهلَْكَنا الُْقُروَن ِمن قَبْلُِكْم لاَمَّ ظَلَُمواْ َوَجاءتُْهْم رُُسلُُهم ِبالْبَيَِّناِت َوَما كَانُواْ لِيُْؤِمُنواْ كََذلَِك نَْجِزي الَْقْوَم 
الُْمْجرِِمنَي ۞ ثُمَّ َجَعلَْناكُْم َخالَئَِف يِف األَرِْض ِمن بَْعِدِهم لَِننظُر كَيَْف تَْعَملُوَن﴾. )يونس:13-14(

»من الواضح أّن البرتاء كانت متثّل مركزًا للحّج، يجتذب إليه العرب من أنحاء شبه الجزيرة منذ القرن الثاين والثالث بعد 

امليالد«. من كتاب "الحياة الدينية لألنباط"، بيرت جون ص 64.

البرتاء هي املدينة العريقة الواقعة جنوب األردن، بالقرب من موطن إبراهيم ومركز اإلسامعيليني، ومن ديار قوم لوط 

ومسار اإلرسائيليني الخارجني من مرص ومساكن مدين والحجر، وهي العاصمة األشهر لألنباط ملوك العرب القدامى، 

الذين اشتهروا باملباين الصخرية املنحوتة يف الجبال، وكانت مدينتهم مركزًا مهامًّ عىل املستوى الديني، حيث تعاملت 

منذ القدم مع اليهود واملسيحيني وغريهم، واشتملت عىل مقدساٍت عديدٍة كوادي موىس الذي رضب فيه بعصاه الحجر 

ففّجر االثنتي عرشة عيًنا مائيًة لألسباط، وجبل هارون املقدس الذي يحوي املدفن املفرتض للنبي، واحتوت كذلك عىل 

التجاري، حيث كانت  املستوى  السنوية، وكانت كذلك مدينٌة مهمٌة عىل  الدينية  الوثنية والكعبات واملواسم  األصنام 

ملتقًى ذائع الصيت للقوافل املارة من الشامل إىل الجنوب، أو من الرشق إىل الغرب، كام ُعرف سكانها أيًضا بالتجارة 

د عىل سريهم  البحرية منذ القدم، وهذا يتناسب مع كرثة حديث القرآن عن السفن وأحوال البحر، وكالمه لخصوم محمَّ

يف مائه، واستخراجهم منه األسامك واللؤلؤ واملرجان، ما يبدو غريبًا متاًما عىل قريش الصحراويني. واشتهرت املدينة أيًضا 

بالزراعة املتنوعة للفواكه والحبوب املختلفة، واالعتامد عىل جمع مياه األمطار كام أنها منشأ الخط العريب )النبطي( 

الذي كُتب به القرآن، وفيها كان يتم استخدام اللغتني العربية والنبطية جنبًا إىل جنب، وقد أصيبت املدينة قبل اإلسالم 

بأكرث من زلزاٍل عنيٍف، قضت عىل كثريٍ من مبانيها، وهو ما نجد له أثرًا يف بعض آيات القرآن أيًضا املوّجهة للكفار، حيث 

الحديث عن »مكر الذين من قبلهم«، ثم إتيان الله »بنيانهم من القواعد«، مام أدى إىل أن »خّر عليهم السقف من 

فوقهم«. )النحل:26(.

يف كتاب "الجغرافية القرآنية" )42( يرى الباحث دان جيبسون، أّن بكة اسم آخر للبرتاء، ولعله مشتقٌّ من الهدم الذي 

القبالت  األوائل-حسب  املسلمني  أّن  كذلك  ويرى  العنق"،  "دّق  هو  املعاجم  فالبّك حسب  الزالزل،  جرّاء  من  أصابها 

القدية- مل يكونوا يف البداية يصلّون نحو القدس كام تقول الروايات، وإمنا إىل البرتاء، وأّن بعض الخلط يف االستقراء 

جاء بسبب وجود األخرية عىل الخّط الواصل بني يرثب والقدس، ما يجعل املتوّجه إىل البرتاء يتوّجه إىل القدس يف نفس 

دا يصل قبل تحويل القبلة مستقباًل بيت املقدس والكعبة يف  الوقت، وهو ما يذكرنا نوًعا ما بالرواية التي تجعل محمَّ

نفس الوقت، وينقل جيبسون عن د. أفراهام نجف، من مؤسسة الدراسات املتقدمة يف برينستون اقرتاحه أن البرتاء-ال 

القدس- كانت مركزًا للحج العريب، وأّن كثريًا من النقوشات العربية املوجودة يف األردن وصحراء النقب تّم كتابتها بأياٍد 

عربيٍة أثناء مسريتهم إىل الحج يف البرتاء.
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و يعقد الكاتب مقارنًة بني طبوغرافية مكَّة، معاملها وجبالها ووديانها وتربتها وبيئتها املناخية والزراعية، حسب ما ترد 

نتيجة أن األخرية أكرث مطابقة  ليخلُص إىل  البرتاء  السرية، وبني طبوغرافية  الروايات اإلسالمية واألحاديث ونصوص  يف 

للمواصفات الواردة يف املصادر اإلسالمية، مبا يف ذلك برئ زمزم الذي يقرتح أنه أقرب إىل خزان وليس برئًا طبيعيًا.

لو صّح هذا التصّور، فهل يكن ربط الله الذي نجد ذكره يف النصوص النبطية، باإلله النبطي الرئييس صاحب رمز الحجر 

األسود، ذو الرشى والقول بأنه قد تّم دمجهام مًعا يف مرحلٍة من املراحل أيًضا؟ حينها هل يكن اقرتاح أّن اآلية القرآنية: 

ْعَرٰى﴾ )النجم:49(، هي ترديد السم ذلك اإلله بشكٍل ما؟ ﴿َوأَنَُّه ُهَو رَبُّ الشِّ

ال شّك أن هذه مجرد تخميناٍت قد تصيب وقد تخطئ، فاألمر بحاجٍة للمزيد من التقيص، لكن ما ال شّك فيه أّن العديد 

من املدن الواقعة يف تلك املنطقة، مرّشٌح ليكون حرًما عربيًا، يطابق الشواهد التاريخية والقرآنية، بشكٍل أفضل كثريًا 

من مكَّة.

الصورة الكبرية
فإن كان اإلسالم ظهر يف الشامل فلامذا إذن وكيف ومتى صارت مكَّة هي عاصمة اإلسالم؟ 

وإن صّحت تلك الرؤى فإىل أّي مدى تّم تزييف التاريخ؟ وهل سيمكننا يوًما فهم ما حدث عىل األرض؟

اليقينية بحال، وإمنا يكفينا تأكيد أهمية فتح باب األسئلة مع طرح بعض االحتامالت  لن نزعم هنا تقديم اإلجابات 

املفتوحة بشكٍل عابٍر حتاًم يحتاج إىل بحوٍث أخرى، فمن البديهي أنه ال يكن فهم ظاهرٍة فكريٍة أو سياسيٍة أو اجتامعيٍة 

مبعزٍل عن سياقها الذي نشأت فيه، فال يوجد ديٌن أو اتجاٌه ينشأ هكذا يف الفراغ دومنا مقدماٍت تؤثر فيه وتفرزه وتساهم 

يف تشكيله وتحديد مساره، فإن أسأنا فهم السياق فسنيسء فهم الظاهرة، واملشكلة أّن السياق الذي يُقدم لنا لفهم 

اإلسالم من خالل الروايات والسرية واألحاديث هو سياٌق شبه أسطوريٍّ غري تاريخٍي وغري دقيٍق وهو ال يُقبل بشكٍل 

عاٍم إاّل لكون املصادر األخرى أكرث ندرًة وأقل تفصياًل وتحتاج إىل جهٍد يف تجميعها مًعا يك ترسم لنا صورة ما حدث فعاًل.

ال شكَّ أنَّ املسألة بحاجٍة للكثري من الدراسات، فلو أردنا أن نفهم كيفية نشوء اإلسالم علينا أن نفعل ذلك يف إطار 

التطورات السياسية والدينية واالجتامعية التي كانت سائدًة يف الجزيرة العربية وعىل األخّص شاملها، ففي تلك الفرتة 

كان لدينا ُحّمى رصاٍع دينيٍّ وسيايسٍّ مستفحٍل يف املنطقة بني اليهود واملسيحيني والزرادشتيني، مع فوران دعوات دينيٍة 

متنوعٍة، وعقائد مهووسٍة بقرب القيامة ونهاية الزمان، لدينا الصحراء العربية التي تستقبل الوفود والطوائف املهاجرة 

إليها هربًا من االضطهاد الديني البيزنطي املسيحي امللكاين، يهوًدا وسامريني وأبيونيني وإسينيني وغري ذلك لدينا ماملٌك 

وسالالٌت عربيٌة حاكمٌة منترشٌة يف املنطقة، كاملناذرة اللخميني يف العراق، وهم املسيحيون النسطوريون املوالني للفرس، 

ثم الغساسنة يف الشام املسيحيون املونوفيزيون واملوالون للروم، ثم الِحْمرَييون يف اليمن املتأثرون باليهودية واملوحدون 

بإلههم الرحمن، ولدينا إمرباطوريتان متهالكتان )الروم والفرس( من جرّاء رصاٍع طويٍل بينهام، انتهى مبواجهاٍت عنيفٍة 

قضت عىل ما تبقى من نفوذ االثنني، ما أدى بهام إىل محاوالت تفكيك وترويض النفوذ العريب اللخمي والغساين يف 
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العراق والشام، ما سيفسح املجال لجامعاٍت عربيٍة أخرى مهاجرٍة من الجنوب إىل الشامل لتمأل الفراغ السيايس القائم، 

وتحصل أخريًا عىل حكم املنطقة من خالل بعض املعارك العسكرية، هذا وسوف تستعر الحًقا الرصاعات بني العرب 

أنفسهم تنازًعا عىل السلطة واملُلك، ونجد أّن كثريًا جًدا من الشواهد القرآنية واإلسالمية تقطع بأنها مرتبطٌة جذريًا بهذا 

السياق وليست منفصلًة عنه.

د، ومل  وأيًا كان الدور الذي لعبته الدعوة اإلسالمية يف هذا املرسح، فمن املؤكد أّن الجانب الديني منها مل يبدأ مع محمَّ

ينتِه به، بل لعلّها جاءت كحلقٍة يف سلسلة تطوراٍت معقدٍة كانت متّر بها املنطقة وتفّرعت عن طوائف دينيٍة عديدة، ثم 

يف لحظٍة ما ظهرت الحاجة إىل وجود ديٍن عريبٍّ جديٍد ينافس املسيحية والزرادشتية، وكتاٍب عريبٍّ جديٍد ينافس التوراة 

واإلنجيل ونبيٍّ عريبٍّ ينافس موىس وعيىس، ومدينٍة مقدسٍة عربيٍة تنافس القدس وبيزنطة بشكٍل يالئم اإلمرباطورية 

د ودينه بشكٍل  تّم إعادة صياغة سرية محمَّ املتنازعني، ثم يف مرحلٍة ما  العرب  الناشئة، ويوّحد بني  الجديدة  العربية 

يتناسب مع هذا الغرض.

بالتايل تجب اإلشارة إىل أننا هنا - يف حديثنا عن دور صحراء جنوب فلسطني- إمنا نتحدث عن جانٍب واحٍد فقط من 

دية واملصاحب لنزول الكثري  جوانب نشأة اإلسالم، والخاص بالحرم العريب األهم، وعن جزٍء كبريٍ من نشاط الدعوة املحمَّ

من آيات القرآن، ما ال يهمل رضورة دراسة الدور الرشقي )العراقي( والجنويب )اليمني( فهذا وذاك يحويان شواهد كثرية 

عىل تأثريهام عىل ظهور اإلسالم، وتحمالن دالئل عديدٍة - دينيٍة ولغويٍة وسياسيٍة- قد تساهم يف فّك شفرة ذلك الظهور، 

بل ويف فهم الرصاعات التي تلته، سواًء عىل املستوى السيايس أم الديني بني أهل الشام وأهل املدينة وأهل العراق 

األمويني والخوارج والشيعة وآل البيت والعباسيني إلخ.. والتي قد تكون امتداًدا لرصاعاٍت أقدم، وقد تساهم أيًضا يف 

فهم كيفية انتقال املركزية الدينية لإلسالم من الشام إىل مكَّة جنوبا.

فهم ما حدث
ال يعلم أحٌد من أين جاءت الفتوحات اإلسالمية تحديًدا، وال نجد مشكلًة يف قبول أنها انطلقت فعاًل من يرثب )القاعدة 

د وجامعته املؤمنني  د( كام جاء يف السرية، والتي تحيك لنا أيًضا عن معارك حربيٍة سابقٍة وقعت بني محمَّ العسكرية ملحمَّ

من ناحية والكفار القريشني من ناحيٍة أخرى، انتهت بسيطرة األوائل عىل مكَّة، وبعد عامني تقريبًا من الحروب األهلية 

بني العرب، انطلقت الفتوحات خارج الجزيرة. 

لكن مراجعة حالة املنطقة يف تلك الفرتة والنظر يف تفاصيل الروايات اإلسالمية بخصوص قريش وأصولهم وكذلك تفّحص 

د وصلح الحديبية وفتح مكَّة ثم عالقة املدينة بالشام يف عهد عمر وما تاله قد يجعلنا نرى  نهاية رصاعهم مع محمَّ

األمر بشكٍل مختلٍف نوًعا ونشك يف تالعٍب تاريخيٍّ الحق قد حدث، وأّن األقرب للحقيقة رمبا، يف أّن قريًشا هو عىل 

د معهم دينيًا وسياسيًا واقتصاديًا  األرجح اسٌم لحلٍف قبلٍّ غامٍض )يهودي؟ وثني؟( من العرب الشامليني، وأّن رصاع محمَّ

واجتامعيًا أيًضا، كان رصاًعا ليرثب مع الشام شاملها ال مع مكَّة جنوبها.
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فلو عدنا لتذكّر وجود الحرم العريب الغامض جنوب فلسطني، فيمكن تصّور-كام يرى البعض- أن صلح الحديبية مل يكن 

د، ومّكن املؤمنني أخريًا من ارتياد البيت املعظّم  إاّل عهًدا وحلًفا سياسيًا بني أهل يرثب وقريش ضمن اعرتاف قريش مبحمَّ

جنوب فلسطني، واملسيطر عليه من قبل قريش، صاحب ذلك تعاوٌن عسكرٌي تجىّل يف انضامم القائدين القرشيني خالد 

د وأتباعه، وهو ما سيتّم تتويجه مبا سيُسّمى: فتح مكَّة، وهو فيام يبدو نوٌع من  بن الوليد وعمرو بن العاص إىل محمَّ

السيطرة السياسية عىل الحرم املقدس تم منحه للنبي العريب الجديد، وسيُتبع ذلك بدعم اليرثبيني واليمنيني ألهل الشام 

يف معارك الفتوحات الالحقة.

لو صّح هذا التصور، فيمكن القول: إن األمويني الذين ال يوجد أّي دليٍل يربطهم باإلسالم قبل عبد امللك، ظلُّوا عىل 

د وبعده مبارشًة هو إخضاع عرب  معتقدهم، وظلَّ لهم الحكم املركزي، بينام كان دور حلفائهم يف يرثب يف زمن محمَّ

نجد واليمن، فيام ُسمي: "حروب الردة"،يف تلك الحالة سنتصور عالقة عمر بن الخطاب مثاًل مبعاوية بشكٍل مختلف، 

فالثاين مل يكن واليًا معيًّنا من ِقبل األول، كام ستحاول الروايات التاريخية الالحقة التي صيغت يف يرثب والعراق إقناعنا، 

وإمنا األقرب أّن معاوية كان الحاكم األقوى، بينام األول كان مجرّد حاكٍم محلٍّ للمدينة.

وبعد نجاح الفتوحات التي ستقودها املدينة، سيبدأ النزاع الداخل بني العرب، فكام تّم قتل عثامن )الحاكم األموي 

ليرثب( يف مترٍّد غاضب، تلتها ثورة ابن أيب طالب يف العراق، والتي قمعها معاوية )الفتنة األوىل(، يف شكٍل أيًضا سيتّم 

تقديه لنا بشكٍل شبه معكوٍس من ِقبل الّرواة، كذلك سيتكرر الوضع الحًقا يف ُحكم يزيد بن معاوية، حيث سيقوم 

واليه عىل يرثب )مروان ابن عم عثامن( بالهرب من غضب أهل املدينة إىل سورية، وسيتلو ذلك ثورة الحسني بن عل 

يف العراق والتي سيقمعها يزيد )الفتنة الثانية(.

بعد هذا تأيت موقعة الحرة، حيث أخضع األمويون يرثب، ثم هروب ابن الزبري وتحّصنه يف البيت املقّدس، وحضور جيش 

يزيد خلفه ليحارصه عام 683 م، ويف كتابه )ص373،374(، يقوم توم هوالند مبالحظة أنه ال يوجد نصٌّ معارٌص يوضح لنا 

إىل أين هرب ابن الزبري تحديًدا، وال يوجد ما يثبت أنه مكَّة، لكن من تتبُّع نصوٍص أخرى غري إسالميٍة، يرى هوالند أّن 

البيت املقصود هو عىل األرجح مكاٌن شامل الحجاز؛ بني الكوفة واإلسكندرية، وبني يرثب وفلسطني، وهو نفس املوقع 

د به. عىل ما يبدو الذي ارتبط نشاط محمَّ

يستمر هوالند ليالحظ )ص375،376( أنه بعد انسحاب جيش يزيد، ورشوع ابن الزبري يف هدم الكعبة وإعادة بنائها، 

ظهرت رواياٌت ذات طابعٍ أسطوريٍّ مدهش، منها أنه يف أثناء حفر األرض -و مبصادفٍة رائعة- تّم إيجاد أسس ابراهيم 

ذاتها! ثم تّم استخراج حجٍر أسوٍد تسبب خروجه يف اهتزاز الحرم كله، ُوجد أنه مختوٌم بختم الله ذاته ومكتوٌب عليه 

"أنا الله، رب بكة"، والحًقا سوف يتّم حصار ابن الزبري يف ظروٍف مشابهٍة عىل يد جيش الخليفة الجديد عبد امللك بن 

مروان عام 692. يف فرتة ما بني الحصارين، شهدت نزاعاٍت محوريًة، منها إعالن ابن الزبري نفسه كخليفٍة للمسلمني، 
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وسيطرته عىل مرص والحجاز واليمن وأجزاٍء من الشام، وإخامده لثورة املختار الثقفي يف العراق، وصداماته مع الشيعة 

د "بسم  والخوارج هناك أيًضا، ثم يف تلك األثناء، أصدر عامله يف العراق أول عملٍة معروفٍة تحمل شعاٍر مرتبٍط بنبوة محمَّ

د رسول الله" عام 685 أو 686. الله، محمَّ

Moussa Eightyzzهل نشأ اإلسالُم حًقا يف مكّة؟.....  )٢( الدالئل تشري إىل الشامل

وبعد تويل عبد امللك الُحكم، قام مبهاجمة العراق أواًل، حتى انتزعها من سلطة الزبري، وكان ذلك عام 691، لكن املُلفت 

د استمرت يف الصدور بانتظاٍم هناك تحت سلطة األمويني. أن العمالت الخاصة مبحمَّ

آنذاك، يف عام 691، كان عبد امللك قد انتهى من بناء مسجد قبة الصخرة )أو مسجد إيلياء كام كان يُسّمى( يف القدس، 

بُني خصيًصا  قد  أنه  والكواكبي،  والحلبي  الطربي  وأيًضا  واليعقويب  والواقدي  كالكلبي  اإلسالمية  املصادر  تقول  والذي 

ملنافسة الكعبة التي كان يسيطر عليها ابن الزبري آنذاك، ومحاولًة للحل محلها، وتخربنا تلك املصادر أيًضا أن املسلمني 

ظلوا بالفعل يحّجون إىل القدس طيلة ثالثة سنوات! مع مالحظة أن اآليات القرآنية املكتوبة عىل قبة الصخرة يف زمن 

عبد امللك، كانت موّجهٌة ضد املعتقد املسيحي الذي يؤلّه يسوع، وكانت تحّث املسيحيني حثًّا عىل االعرتاف برسالة النبي 

د. العريب محمَّ

أما بعد انتصار عبد امللك النهايئ عىل الزبري عام 692، والذي ترافق مع هدم الكعبة مرًة أخرى وإعادة بنائها عىل يد 

الحّجاج؛ فيخربنا هوالند )ص386،387( أنه مذ ذلك الوقت فقط بدأت عملية تحويل قبالت املساجد الكربى يف مرص 

والعراق والشام جنوبًا إىل مكَّة التي نعرفها، تلك العملية التي ستستمر يف عهد الوليد ابن عبد امللك، وقد صاحب ذلك 

اعرتاف عبد امللك أخريًا باملدينة املقدسة وذهابه للحّج إليها عام 694.
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فام الذي جرى هنا بالضبط؟
أواًل فيام يخّص موضوعنا؛ كيف ومتى تحديًدا حدث نقل الحرم املقّدس من الشامل إىل الجنوب؟

هل متت بيد الزبري؟ مبعنًى آخر؛ هل قام الزبري بعد الحصار األول للحرم الشاميل باالنسحاب جنوبًا مع نقل الحرم إىل 

مكَّة الجنوبية الحالية، وبذا تكون هي التي هدمها الحّجاج؟

ويف تلك الحالة؛ فام الذي يجعل الحّجاج يعيد بناءها يف مكانها مرًة أخرى ثم يقوم عبد امللك وأوالده الحًقا بتحويل 

تلك  كسب  ومحاولة  البيت،  هذا  تعظّم  الحجاز  يف  منترشٍة  مؤمنٍة  لجامعاٍت  املسايرة  مثاًل  هي  هل  إليها؟  القبالت 

الجامعات إىل صفه؟

أم أن الكعبة التي ُهّدمها الحّجاج هي كعبة الشامل، أما إعادة البناء فتّم يف مكَّة الجنوبية، وبذا يكون األمويون أصحاب 

قرار نقل الحرم بعيدا عن مركز حكمهم، ذلك القرار الذي سيدعمونه الحًقا بتحويل الِقبالت جنوبًا؟

د يف إطار محاولة توحيد أهل العراق دينيًا، بشكٍل  و بشكٍل أشمل؛ هل جاء إصدار الزبري للعملة التي تحمل اسم محمَّ

يهّدئ من ثوراتهم التي كان لها طابٌع دينيٌّ ال شك فيه، ويضمن له املزيد من السيطرة هناك؟ وهل قرارات عبد امللك 

الدواوين، وتحويل  د، واإلضافية، كتعريب  الكعبة، واالستمرار يف إصدار عمالت محمَّ بناء  املشابهة، كإعادة  والحّجاج 

ِقبالت املساجد الرئيسية، وإعادة صياغة النص القرآين، جاءت ألهداٍف مشابهٍة: توحيد العرب؟

اإلداريني  سيطرة  من  واملتململ  الشامل،  يف  البيزنطيني  من  د  املُهدَّ الطموح  الرباغاميت  السيايس  امللك،  عبد  أراد  هل 

املسيحيني عىل شؤونه يف سوريا القيام مبا قام به اإلمرباطور البيزنطي قسطنطني وخلفاؤه من قبل، عندما تبّنى ديانًة 

شعبيًة منترشًة، وجعلها ديانًة رسميًة لدولته، مع إعادة صياغتها بشكٍل يتناسب مع ذلك الدور، ثم محاولة تعميمها بني 

جميع الشعوب تحت حكمه، بهدف توحيد تلك الشعوب دينيًا، مام يساعد حتاًم يف التوحيد السيايس؟

ولكن ملاذا مكَّة تحديًدا؟
رمبا نجد املفتاح يف اآلية القرآنية التي تذكر مكَّة بشكٍل عارٍض فكام أن األمويني،كالرومان، قاموا بتبّني دعوٍة دينيٍة 

د(، أليس من األرجح أيًضا، أنهم تبّنوا عاصمًة كان لها جذوًرا سابقة؟  موجودٍة وحقيقيٍة فعاًل يف زمانهم )دعوة محمَّ

د؟ وإن قلنا إن نشاط النبي كان يف شامل الجزيرة فهل كانت أصوله مثاًل تعود إىل  ولكن هل لتلك الجذور عالقٌة مبحمَّ

مكَّة فعاًل؟

لو صح هذا، فقد يفرّس لنا جوانب أخرى من سريته، مثل محاولته إقناع عرب قريش بإلهه الرحمن ذي األصول الجنوبية، 

د تأخرت عن باقي املهاجرين، فكأنه وصل إىل يرثب بشكٍل  وقد يفرّس لنا أيًضا أّن ما تخربنا به السرية من أّن هجرة محمَّ
منفصل عنهم، ما يوحي رمبا بأنَّه جاء أصاًل من مكاٍن آخر، و هو ما نجد أصداًء له يف بعض الروايات. )43(

الُم  الُم قَْد َدرََسْت فََجاَء ِبَها ِجرْبِيُل َعلَيِْه السَّ )43( )َعْن ُعَمَر بِْن الَْخطَّاِب ، أَنَُّه قَاَل : يَا رَُسوَل اللَِّه ، َما لََك أَفََصُحَنا َولَْم تَْخُرْج ِمْن بنَْيِ أَظُْهرِنَا ؟ قَاَل : " كَانَْت لَُغُة إِْساَمِعيَل َعلَيِْه السَّ

د والحارش واملقفى والعاقب، باب ما روي يِف فصاحة لسانه وحسن منطقه. فََحِفظْتَُها ( - تاريخ دمشق البن عساكر، حرف األلف، ذكر من اسمه أَْحَمد وُمَحمَّ
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دا قد مّر مبكَّة يف مرحلٍة ما، ورمبا بعض مناوشاته العسكرية متّت هناك، وهو ما نجده يف اآلية،  احتامٌل آخر، أّن محمَّ

هذا املرور رمبا صاحبه نوٌع من التقديس للمكان.

ذلك كلَّه قد يذكّرنا مبعضلة "املسجد الحرام" يف مقابل "املسجد األقىص"، ومن املحتمل أنها قد تكون املعاين األصلية 

لهذين، فلو قلنا إن الحرم األصل كان هو ذلك الحرم يف جنوب فلسطني فهل يُحتمل أن املسجد األقىص هو يف مكَّة؟!

 

هذا ما يراه البعض )44( )45( حيث يربطون بني اسم "املسجد األقىص" وبني موضعٍ يُسّمى "الجعرانة" شامل مكَّة ببضعٍ 

وعرشين كيلومرتًا، ويوردون الكثري من الروايات اإلسالمية التي تؤكد هذا الربط )46(.

دا يف مرحلٍة ما ارتبط فعاًل مبكَّة الحالية، لكنه يف مرحلٍة أخرى بعد الهجرة إىل يرثب، لجأ  هذا يرتكنا مع احتامل أن محمَّ

إىل الصالة نحو البيت املقدس الرئييس يف الشامل، وهذا هو تحويل القبلة إىل املسجد الحرام، ثم يف خضمِّ الرصاعات 

والفنت الالحقة بني العرب والشاميني، تم تدمري الحرم الشاميل، واستبدال بيٍت آخر به يف مكَّة الحالية، وتكّفلت الروايات 

بإعادة صياغة التاريخ بشكٍل يجعل مكَّة هي "البطل الرئييس" لألحداث.

)44( مقال للدكتور الشيخ مصطفى راشد، أستاذ الرشيعة اإلسالمية باألزهر، بعنوان "ألن قول الحق رشط لصحة اإليان، املسجد األقىص موجود بالسعودية"

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=319658

)45( مقال للباحث صباح إبراهيم, بعنوان "أين يقع املسجد األقىص الحقيقي ؟"

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=189134

)46( بعض الروايات: 

-1  من املغازي للواقدي: ) َوانْتََهى رَُسوُل اللِّه َصىّل اللُّه َعلَيِْه َوَسلَّم إىَل الِْجِعرّانَِة لَيْلََة الَْخِميِس لَِخْمِس لَيَاٍل َخلَْوَن ِمْن ِذي الَْقْعَدِة فَأَقَاَم ِبالِْجِعرّانَِة ثلاََلَث َعرْشََة فَلاَّم أََراَد ااِلنرِْصَاَف 

إىَل الَْمِديَنِة َخَرَج ِمْن الِْجِعرّانَِة لَيْلََة اأْلَْرِبَعاِء اِلثَْنتَْي َعرْشََة بَِقيَْت ِمْن ِذي الَْقْعَدِة لَيْاًل; فَأَْحرََم ِمْن الَْمْسِجِد اأْلَقىَْص الِّذي تَْحَت الَْواِدي ِبالُْعْدَوِة الُْقْصَوى، وَكَاَن ُمَصىّل رَُسوِل اللِّه َصىّل 

اللُّه َعلَيِْه َوَسلَّم إَذا كَاَن ِبالِْجِعرّانَِة, فَأَّما َهَذا الَْمْسِجُد اأْلَْدىَن، فَبََناُه رَُجٌل ِمْن قَُريٍْش َواِتَّخَذ َذلَِك الَْحائَِط ِعْنَدُه(

-2 من كتاب أخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار لألزرقي ج 2 ص 207  )قال محمد ابن طارق: " اتفقت أنا ومجاهد بالجعرانة فأخربين أّن املسجد األقىص الذي من وراء الوادي 

بالعدوة القصوى مصىل النبي كان بالجعرانة، أما هذا املسجد األدىن فإمنا بناه رجل من قريش"(

-3 جاء يف مسند أيب يعىل ج 12 ص 359 )عن أم سلمة أنها سمعت رسول الله يقول من أهلَّ بحجة أو عمرة من املسجد األقىص إىل املسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما 

تأخر أو وجبت له الجنة"(
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عندما أنقذ املَلُِك اإللٰه

Abdullah Hussein

Lily Queen

عندما أنقذ املَلُِك اإللٰه:

أجادل كشخٍص الدينيٍّ يف هذا 

وحضارتنا  لغتنا  بأّن  املقال؛ 

اإلنجيل  مع  تتناسب  ال  اليوم 

امللك  ترجمة  بوجود  إالّ 

إالّ  تُكتب  مل  التي  جيمس 

أمٌر  وهو  عام،  أربعمئة  منذ 

أعترب  كام  أساسه،  من  أرفضه 

للتمرد  عظياًم  إنجازًا  الرّفض 

ولذلك  املُسلاّمت،  ومعارضة 

لن أقبل بأّي أنصاِف حلوٍل يف 

تلك املسألة.

بقلم: كريستوفر هيتشنز

 ترجمة:

Abdullah Hussein

Lily Queen 
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عندما أنقذ املَلُِك اإللٰه

Abdullah Hussein Lily Queen

كأّول  فريغسون  أماندا  ماريام  انتخاب  بعد 

 ،1924 عام  يف  تِكساس  لوالية  حاكمٍة  امرأٍة 

نقاٍش  يف  متورطًة  نفسها  فريغيسون  وجدت 

اإلسبانية من  اللغة  تعليم  إمكانية  يدور حول 

عدمها يف مدارس لون ستار، ماّم أوجب عليها 

"إذا  قالّت:  حيث  إبطاء؛  دون  بحزٍم  الترّصف 

كانت إنجليزية امللك جيمس مناسبًة للمسيح 

املصلوب؛ فمن املؤكد أنها مناسبٌة أيًضا أِلطفال 

نُسب  القول  هذا  أّن  املمكن  ومن  تِكساس"، 

قالّت  بأنّها  أمتنى  الزلت  أنني  مع  إفًكا،  إليها 

ذلك فعالً، لكن ماّم ال شكَّ فيه أّن تأكيد صحِة 

وكَُؤود،  محرٌي  أمٌر  زيفها  إثبات  أو  االقتباسات 

لفظ  لنكولن  إبراهام  أّن  أيًضا،  املعروف  ومن 

املتعلمون  يلؤها  غرفٍة  يف  األخرية  أنفاسه 

يف  الالسليك،  التّلغراف  عرص  إبّان  واملثقفون 

من  العديد  مكاتب  عن  بقاٍص  ليس  مكاٍن 

لسنا  اللحظة،  هذه  وحتى  اليومية،  الّصحف 

حكومته  دفاع  وزير  قاله  ماّم  متاًما  متأكدين 

آخر  شهدت  التي  اللحظة  يف  ستانون،  إدوارد 

نبضات قلب لينكولن، فليس لنا الجزم إْن قال 

ستانون بأّن "لينكولن أصبح تاريًخا اآلن" أم أنه 

قال بأنّه "غدا ينتمي إىل املالئكة".

إّن التّحقق من مصداقية الكالم يصبح أكرث خداًعا عندما يتجّسد الكالم يف فعٍل يُروى، أو تتحقق نبّوٌة عىل أرٍض ما؛ وُيثُّل 

عىل ذلك مبشاهدة معجزٍة أو التّحقق من إصبع اإلله، لذلك، فإّن التّخمني واستخدام التّقريب والتّأويل لن يكون كافيًا؛ 

إْذ أنّه ليس مبقدورنا التّساؤل عن صحِة إعادة إحياء املوىت أو توثيقها مثالً، وهذا ما يقودنا إىل تّدبر األلف وخمسمئة 

عاٍم األوىل من عهد املسيحية؛ حيث كانت تُحّل مشكلة السلطة الحاكمة من خالل امتالك حقٍّ إلهيٍّ مكتوٍب بلغٍة ال 

يفهمها أغلُب العامة من الناس، والتي كانت تُؤدى إليهم عىل لساِن طائفٍة معينٍة مختصٍة يف فك الشيفرات الساموية. 
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قبل أربعمئة عاٍم ويف لحظة اعتالء شيكسبري القمة بأعامله األدبية وإظهاره لتنوع اللغة اإلنجليزية من خالل منظوٍر 

جديٍد، أصبحت إنجلرتا دولًة أكرث استقالالً وأقل تبعيًة ألوروبا، وحينها قامت مجموعٌة متميزٌة من رجال الّدين املسيحي 

برتجمة العهدين القديم والجديد إىل اللغة اإلنجليزية، كام إّدعوا أّن النسخة الناتجة هي نَُسٌخ موثوقٌة أو نسخة "امللك 

جيمس" كام سّموها؛ إْذ ما كانت تلك إالّ محاولًة معتدلًة للحفاظ عىل التّاج واململكة، ومعالجة الثّغرات يف املنافسة بني 

اإلنجليزية وبني الطّوائف االسكتلندية املسيحية، وزيادة الرتابط بني امللك ورعاياه املخلصني؛ إْذ قال القديس بولص يف 

رسالته اإلنجيلية إىل الّرومان أقواالً مثل "إّن القوى وِسمت من قبل اإلله" والكثري من األقوال املشابهة، وغري أنّها ليست 

بكاملها بنفس االستبدادية والّسلطوية، ودعونا نتابع ترديد االقتباسات اإلنجيلية التالية يف لغتنا الحالية: "عندما كنت 

طفالً، كنت أتحدث كاألطفال"؛ "كُل، وارشب، وكْن سعيًدا"؛ "من القوة إىل القوة"؛ "أطحن وجوه الفقر"؛ "ملح األرض"؛ 

"أبانا هو الطريق يف السامء"، ولعلّكم اآلن أدركتم بأنّه من املستحيل تخيّل أسلوبنا ولغتنا العاميّة، ناهيك عن الُقّداس 

بدونها، إْذ ال يوجد العديد من املجموعات التّاريخيّة التي تحوي هذا الّنرث البلّوري. 
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عرش  معه  الذي جلب  وهو  األول،  امللك جيمس  كان  لقد 

ومن  اسكوتلندا،  ملكة  وهي  ماري  امللكة  ابن  اسكوتلندا، 

إليزابيث  امللكة  وهي  الُحكم  يف  سالفته  بأّن  املعروف 

التّعامل  عليه  كان  كام  والدته،  أعدمت  من  هي  األوىل 

مع التّطهرييني املُتشّددين الذين شّككوا يف الحكم املليك، 

اضطراره  عن  ناهيك  الكاثوليك،  جميع  كرهوا  والذين 

التّطهرييني  يعادون  كانوا  الذين  األساقفة  ملواجهة 

إنجلرتا. يف  امتيازاتهم  عىل  ويحسدونهم   املتشددين 

وألّن الّنبذة التاريخية تبدو عىل وجٍه من األهمية هنا، 

فال بّد أن نُذكّر بأّن مظاهر التفاؤل، واالزدهار والحضارة 

كانت تتامىش عىل وتريٍة واحدة، وكان هرني هادسون 

يف طريقه أثناء رحلٍة إىل نورث ويست )وهي منطقٌة يف 

إنجلرتا(، وكانت مرسحيات شيكسبري تجذب الحشود املتلهفة ملشاهدة أرقى األعامل الّدرامية حول السلطة والرشعية، 

مثل مرسحيات ُعطيل، وامللك ليرّي، والعاصفة، حيث كانت تلك املرسحياُت تجسيًدا للعنف والالأمان مًعا، وبالتّوازي، 

كان هناك شخٌص من عائلة فوكيس وصديٌق له اسمه بلوتريز يظّنان بأنهام سيشّكالن تحالًفا مع البابا، وقد اقرتبا من 

الّنجاح يف إنشاء محكمٍة ُعليا يف عام 1605، وال يخفى عىل أحٍد بأّن إنجلرتا كانت ال تزال مرهقًة من وباء الطاعون 
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الّدبل، وهو ما جعل املُطران النسلوت أندراوس )وهو من شغل منصب رئيس مجتمع املرتجمني حينها( يُعرّب عن قلقه 

من نصوص الكتاب املقّدس؛ فكيف يعاقب الله املتقني كام يعاقُب الخطّائني! األمر الذي ألّح عليه بإصدار نسخٍة معّدلٍة 

لكالم اإلله ليخلَق حالً وسطيًا بغيَة توفري ُشعوٍر بالحامية اإللهيّة.

الكالسيكني،  والرجال  الّدين  رجاالت  من  مجموعة  وهم  ورفاقه،  إندراوس  املطران  ُعنّيَ  التاريخّي،  الّسياق  نفس  ويف 

إلعادة الّنظر يف النسخ العربيّة واليونانية من العهد القديم، باإلضافة إىل بعض األجزاء األرمنية التي وجدت طريقها إىل 

الّنصوص اإلنجيلية، كام أنّني أتفّهم أّن مهّمتهم تلك كانت مهّمًة وطنيًّة وبّناءًة لألّمة )ناهيك عن تلك الفكرة الفاتنة 

التي تقول بإدخال اللغة اإلنجليزيّة واستبدال اللغة العربية التي كانت تُعترب لغة اإلله(، كام أنّهم مل يرتّددوا يف ترجمة 

كلمتَي "شعٍب" أو "قبيلٍة" بكلمِة "أُّمة" كلاّم أتاح لهم السياُق النيّص ذلك؛ إْذ ظهرْت كلمة "أمٍة" 454 مرًة يف ترجمة 

امللك اإلنجليزيّة، كام اجتمعوا يف أكسفورد وكامربيدج لرتجمة الجزء األعظم، واحتفظوا مبالحظاتهم وكتابتهم الجانبية 

باللغة الالتينية، لكّن مرشوعهم املحافظ واملتفق عليه مل يعش إال لفرتٍة قصريٍة سياسيًا، فخالل سنواٍت بُراٍض أضحِت 

أطاح ذلك  أوليف كروميل، حيُث  بقيادة  الربملانية  والقوى  الربوتستانتّي  والّنشاط  األهلية،  الحرب  تهتز بسبب  البالد 

الهرُج برأس امللك تشالرز األول، ولكّن إرث املُطران ورفاقه قّر وملْ يزهْق، وال ريبة بأنّه كان أحد الخطوات الثّوريّة، بل 

خطوًة عمالقًة باتجاه نضوج األدب اإلنجليزّي. 

ولكم أن تتخيلوا تلك الدكتاتورية املتطرّفة والواقع املرير بعد األحداِث اآلنفة الّذكر كام ترسدها رواية 1984؛ إْذ وصف 

السلطُة  األكرب(، حيث عززت  األخ  املُتمحور حول  الّداخل  الحزب  )مثل  ورِسيٍّة  ُمبهمٍة  قوٍة  قادة  فيها  أوريل  جورج 

األبدية نفسها آنذاك من خالل إعادة ترتيب اللغة بأكملها، كام أّن اللسان الناطق باللغة الجديدة ملْ يكن قادًرا عىل 

صياغة بعض املفاهيم كالحرية والوعي بشكٍل أديب، فكانت مجامٌع صغريٌة تابعٌة للنظام قادرًة عىل حيازِة بعض الّنصوص 

املهرطقة مثل بيان إيانويل كولدستني الرّسمي، وتراودين الشكوُك بأّن أوريل كان معجبًا كبريًا بتلك الثّورة الربوتستانتية 

وبِشعر بطله جون مولنت، كام أظّنه استعار قّصتُه من رصاع املنشّقني يف صياغة إنجيٍل يتمّكن العاّمة من قراءته.

الطالق  يخّص  ما  روما يف  الثامن خالفه مع  امللك هرني  بدأ  عندما  السادس عرش،  القرن  األوىل من  السنوات  وحتى 

واإلعدام بقطع الرؤوس، مل تكن محاولة كتابة اإلنجيل باإلنجليزيّة سوى طريقٍة قصريٍة وخاطفٍة ليك تُعذب وتقتل كل 

من أبدى زمام املبادرة للقيام بالرتجمة؛ إْذ أنّها قصٌة طويلٌة ومثرية، فالنقطة األساسية فيها كانت املعركُة وجًها لوجٍه 

بني الّسري توماس موور ووليام تانديل )حيث كان اسم األخري يف البداية ويليام هيتشنز، واسمحوا يل أن أقولها بكِل 

فخٍر ألّن اسمه يواري إسمي(، ولقد استحّق رصاعهام أن يُلّقب "بأساس كل رصاع"، ومن األمثلة عىل جوانب الرصاع 

 "ecclesia" هو أّن أكرث ما كان يستفّز موور هو إخالص تانديل لروح الربوتستانتيّة يف الرتجمة الصحيحة لكلمة إيكليزيا

 لتعني بذلك "أبرشيّة" )كوحدٍة مستقلٍّة( بدالً ِمن كلمة "كنيسة" )كمؤّسسٍة مقدسٍة أكرث من القانون البرشي الوضعي(.
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فحسب،  التّعويذات  برتنيم  يقومون  املختارون  القساوسة  كان  فقد  آنذاك،  اإلنجليزية  الكنائس  طبيعة  إىل  وبالّنظر 

وعندما يحني وقت سامع املصلنّي لكلامٍت مثل "هذا Hoc" و كلمة "هيئة Corpus"، )يف مقطع "هذا هو جسدي"(، 

فإّن األشخاص قليلو العلم وأصحاب املهن مّمن ال يفهمون معاين تلك الكلامت، كانوا يتبادلون السخرية عليها بالهمس 

يف القاعات الخلفية بقولهم "هوكس بوكس" مثالً، وهو تعبرٌي منهم عن عدم فهمهم لتلك اللغة، كام كانوا يستخدمون 

كلامٍت فظًّة عندما اليفهمون شيئًا من الكالم الّديني ويبدؤون بالتذّمر، ويف كواليس الكنسية كان موور، والذي كان 

يدعمه "أخوه الكبري" البابا وقيادة الحزب الداخل املكّون من الجواسيس واملحققني، يراقب املوانئ من أجل القبض 

عىل املهربني الذين يخاطرون بكل يشٍء لجلب كتابات تانديل، والذي كان ُمجربًا عىل ترجمِة وطباعة األنجيل املرُتجم 

يف املنفى خشيَة أن يُحرق أو يُشنق كام حدث لكّل من كان من املنشّقني، ولكن يف النهاية تتبع موور ثانديال، وُشنق 

وأُحرق علًنا )تحيك رواية هيالري منتل التّاريخيّة والتي إسمها "قاعة الذئاب" تلك القصة املرعبة بحيث يظهر القديس 

موور بصورة الّشهيد العظيم، كام لو كان "رجل كل املواقف"، وسيًدا لكل هذا الوجود، لكّن الوحشية واألمل واملوت الذي 

سبّبه لالخرين؛ يساوي أضعافًا من ذلك الذي سبّبه لنفسه يف رأيي الشخيص(
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استمرت  الرتجمة  أّن حركة  بالّذكر  الجدير  ومن 

بالتوسع لتشمل لغاٍت أخرى، فها هو مارتن لوثر 

اإلنجيل،  ترجموا  الذين  األشخاص  قامئة  يدخل 

ومن بني الجميع فقد دخل ببطٍئ يف تلك الّدوامة؛ 

إنجيل  تُدعى  والتي  الرّتاجم،  تلك  إحدى  أّن  إْذ 

جيونوفا، كانت إحدى الّنسخ اإلنجليزيّة املتميزة 

بقربها من الربوjستانتية والكالفانية بشكٍل أكرث 

قربًا من الّنسخة التي كلّف امللك جيمس حاشيته 

برتجمتها، كام نقل اآلباء الحجاج إنجيل جيونوفا 

معهم إىل بلريوث روك أثناء هروبهم من الحرب 

الضطهادهم،  ُدّججْت  التي  والّدينية  الثّقافية 

تكساس  حاكمة  فريغسون  كانت  فلرمّبا  ولذلك 

عىل حٍق يف هذا الّصدد؛ إْذ أّن أمريكا لهَي املجتمع املسيحي األول والوحيد الذي يأخذ اإلنجيل اإلنجليزّي أمرًا مفروًغا منه، 

ومل يَُخْض الرّصاع حول الرّتجمة األفضل، ولكّن السؤال الحقيقي الدائم هو: "أي الّنسخ املرتجمة هي األصح؟" وقد يكون 

ُمفاجئًا للبعض أنّه وبعد العديد من البدايات املغلوطة واإلصدارات غري املقبولة للكتاب املقّدس، تبّنْت إنجلرتا يف اجتامٍع 

رسٍي عام 1611 غالبية تعديالت ويليام تانديل، وبعيًدا عن تعّصبهم، متّكن أصحاُب الشأن من املقارنة واملفاضلة وإيجاد 

ًدا يف األدب والّدين بعد أْن شنقوه وحرقوه.  التوازن بني تلك الرتاجم، ومن املفارقات أنّهم جعلوا من تانديل بطاًل وُمجدِّ
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امللك جيمس، وهي  إنجيل  بأّن  "لطاملا شعرُت  بالّدوين:  كتب جيمس  األصلينّي،  السكان  من  فتى  مذكراُت  كتابه  يف 

النسخة التي متثّل الواجهة البالغية للكنيسة، ال تعدو كونها نسخًة عنيفًة وساخرًة وصعبَة الفهِم يف لغة الّسود.... يشٌء 

ابًنا ألحد املبرشين الّسود ومؤرًخا للدور األكرب  يسرٌي منها تسلل إىل وجداين، ولكّني مل أراهن بحيايت عليها" وبصفتِه 

لإلنجيليّني يف تاريخ أمريكا، فال بدَّ أنّه فهم جيًدا بأّن اإلنجيل استخدم حينئٍذ كذريعٍة لحرِق الّناس أحياًء، ولهذا الّسبب 

كانت ومل تزل تلك الفروق والتّفاصيل خطبًا جسياًم، وكمثاٍل عىل ذلك لنأخذ يف سفر أشعياء )7:14( اآلية التّالية: "هذه 

العذراء ستحمل وستلد ولًدا يسمى عامنوئيل" وهذا نصٌّ من الكتاب املقدس يحيك عن نبوءٍة حول تخصيب مريم 

العذراء بواسطة روح القدس، ولكن النسخ العربية األصلية تشري فقط إىل حمل املها Almah وهي وصٌف عربيٌّ للفتاة 

التي مل تنجب بعُد يف سن اإلنجاب؛ إْذ عرفت اللغة العربية العذرية، ففيها مفرداٌت أخرى تصلح لهذا االستخدام، كام 

أّن اآلثار لن تكون نصيًة فقط، و ليك ترتجم فعليك أن تضع تفسريًا، ومن املؤكد أّن األجدر بك أن تصيغ كل يشٍء صياغًة 

واضحًة، )ومن الجدير بالّذكر أّن النسخة األمريكية املنقحة لعام 1952 استبدلت كلمة عذراء بـ"الفتاة الّشابة"، األمر 

الذي أثار حفيظة األصوليني حتى 1978 ليعيدو بذلك كتابة الكلمة الخاطئة يف الّنسخة الحديثة(. 

لنأخذ مثاالً أكرب عىل وقوع االلتباس يف الرتاجم، فقد ذكر آدم نيكلسون يف كتابه الرائع "وزراء اإلله" أّن رسالة بولس 

األوىل إىل أهل كورنتوس تذكر العديد من اليهود الذين تركوا الّديانة املسيحيّة مع وصف عقابهم بالتفصيل املرّوع، 

كام وصفْت رسالة بولس ما حدث لهم بأنّه "مثال" أو "مثاٌل توضيحٌي" أو رمبا "درس"، بالّرغِم من أّن الكلمة اليونانية 

"typoi" يكُن أن تُفهم بأنها تعني "أنواًعا" أو "أمثلًة" وهي تعني عىل جميع األحوال بأّن اليهود سيعذبون لألبد بسبب 

خيانتهم؛ لقد كانت تلك قراءة القديس أوغستني القاسية، كام تبعتها عدد من الطّبعات الكاثوليكية الرومانية املشابهة، 

وقد أراد مرتجمو نسخة امللك جيمس فرض تلك العقوبات عىل أتباع موىس كام حدث يف النسخ السابقة من اإلنجيل، 

مالحظاٌت  ُوضعت  ثم  "قدوة"،  الكلمة  بتلك  املقصود  ليصبح  العام،  النص  جّو  الكلمة  غريت  فقد  رُفض،  ذلك  ولكن 

هامشيٌة بأّن الكلمة قد تعني "أنواًعا" يف الّنسخ القدية، وذلك بال شٍك تَجٍل واضٍح لروح اللغة اإلنجليزية يف الوقوف 

عىل أواسط األمور وإمساك العصا من املنتصف.

وال يقف األمر عند هذا الحّد، إْذ تظهر لنا أموٌر صغريٌة لكنها ذات أثٍر جسيم، كام أّن مثل تلك األمور أعجزْت تاينديل عن 

الفوز يف كل جولة يجولها يف ترجمة اإلنجيل، وكمثاٍل عىل صغائر االلتباسات، لنتناول هذا الّنص املشهور، والذي يتمركز 

حوله مبادئ التعاليم املسيحية: "هذه هي وصيتي، أحبّوا بعضكم بعًضا، كام أحببتكم أنا. ذلك الحب العظيم الذي مل 

يحبه رجٌل أبًدا؛ ذلك الحب الذي جعل رجالً يضحي بحياته من أجل أصدقائه". ويتكرر صدى هذه العبارة املقتبسة من 

إنجيل امللك جيمس يف رؤوس العديد من رؤساء الكنائس حتى آخر لحظات حياتهم، ولرنى كيف طرح تانديل نفس 

النّص السابق: "هذه وصيتي، أن تتحابّوا كام أحببتكم أنا، بذلك الحب العظيم الذي مل يُحب مثله رجٌل قط؛ ذلك الحب 

الذي جعل رجالً ينح حياته ألجل أصدقائه".
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ال أعتقد بأن ما فعله فريق الرتجمة الذي عيّنه امللك حّسَن تلك البساطة بأّي شكٍل من األشكال يف ترجامتهم، لكّن 

تانديل استطاع إظهار منطلٍق عاٍم ِمن تلك الروابط املشرتكة، يف حني كان األساقفة والباحثون يحاولون خلق قانون قبضٍة 

حديديٍة للحب، وخالل ترجمتهم، قاموا بتضحيٍة كبريٍة حيث استخدموا كلمة "يُضّحي" )يف وصف يسوع وهو يُضّحي 

لجامعته املغلقة(، لكّنهم اضطّروا إليجاد ترجمٍة أكرث دفئًا وجذبًا وإنسانية، لذلك فاستخدموا ترجمة تانديل التي َعلَْت 

بالغتها )ألّن كلمة "ينح" تعطي انطباًعا بأّن اإلخالص يف الّصداقة أمر ٌيف غاية الّنبل يف حّد ذاته(.

ومن محاسن الّصدِف أّن تانديل كان َجْهبًَذا عندما تعلّق األمر بالحب، فعىل سبيل املثال، لنأخذ تلك الرسالة التي أرسلها 

القديس بولص ألهل كورنتوس، والتي تل االقتباس السابق بعدِة فصول؛ إْذ يكنني لسنواٍت أن أستمع لها يف صالوات 

الُقّداس وأتعّجب من ذلك الرّقّي األخالقّي املشّوق الذي تفرضه كلمٌة محايدٌة ككلمِة "إحسان"، ففي حني تناشدنا نسخة 

امللك جيمس "باأليان الرّاسخ والرّجاء و اإلحسان، هذه األشياء الثالث، ولكن أهمها هو اإلحسان"، يُضيف تانديل كلمة 

"الحب" يف كل مكان، وحتى لو كانت لغتك اليونانية عجفاَء كلغتي، فعليك االعرتاف بأّن ذلك تصّوٌر أسمى للمعنى 

املشاعر توماس مور جعل من  َسِمَج  الّديني  البريوقراطي  بأّن ذلك  الكلامت املدهشة، وال تعرتيني ريبٌة  لتلك  الكّل 

حصافة تانديل واحًدا من أسباب الّنزاعات بينهام، وبسبب ذلك النزاع رىس قرار لجنة امللك جيمس إىل تهدئة الحامسة 

العفوية لذلك الحب املطلق واستبدالها بفكرة الواجب املفروض، فأىن أّن يكون مفهوم الحب االلزّامي خاليًا من التّناقض 

والتّعصب فيه؟

تانديل يف هذه  باالعتامد عىل ترجمة  امللك جيمس وبدأْت  الحديثة تركْت ترجمة مور ونسخة  الرتجامت  إّن جميع 

املسالة املركزية، ولكنها أظهرْت الحب عىل أنّه أمٌر شاعرٌي مخالفًة بذلك رسالة تانديل التي ترى الحب كأمٍر جوهري، 

 ،Good News Bible بابيل  نيوز  جود  نسخة  املعارص  لإلنسان  األمرييك  املجتمع  عن  صدرت  ذلك،  عىل  وكمثاٍل 

والتي صدرت يف 1966، وقد جاء االقتباس السابق عىل هذا الّنحو: "الحب ال يستسلم أبًدا؛ أّما اإليان واألمل والصرب 

األسايس  املعنى  بني  للتوفيق  طويٍل  رصاٍع  من  نتجت  قد  وكأنها  يل  الرّتجمة  هذه  وتبدو  أبًدا".  الفشل  يعرتيهم  فال 

لها،  معنى  ال  لطيفٍة  بابتسامٍة  أشبه  فاألمر  جوهري،  كأمٍر  الحب  مفهوم  يجرّد  الذي  واملعنى  تانديل(  أراده  )كام 

األصفر. الجنب  تعّفن  من  أرسع  ينتهي  صالحيتها  تاريخ  فإّن  وسهلة،  عرصيًة  لتكون  ُصممت  التي  األشياء  كل   وكام 

وعىل الّرغم من أيّن أكون مرتدًدا أحيانًا يف االعرتاف بأن هنالك أشياٌء "خالدٌة" يف مؤلفات تانديل ولجنة امللك جيمس، 

إالّ شكسبري نفسه فقط،  ينافسها  التي ال  التّاريخيّة  لنا عن مجموعٍة مشرتكٍة من املصادر والتّلميحات  لكنها كشفت 

ذهني  إىل  ويرتاءى  قراءتهم،  أو  بسامعهم  استمتعوا  الذين  وأُولئك  األدباء  وذكريات  عقول  يف  ترتّدد  كلامٌتٌ  وهي 

حني   1940 عام  ديكريك  يف  اإلنجيلز  خسارة  شهد  الذي  الشاطئ  عىل  الوطن  إىل  بريطاين  ضابط  أرسلها  برقيًة  اآلن 

فهمها  وقد  يكن..."،  مل  إن  "ولكن  فقط:  كلامت  أربع  سوى  الربقية  يف  يُكتْب  ومل  االستسالم،  أو  اإلبادة  خطر  واجه 

اليهود  من  ثالثًة  نرص  نبوخذ  البابل  امللك  يخرب  دانيال"،  "سفر  ففي  يعرفها؛  ال  ملن  قصتها  وسنذكر  تلّقاها،  من  كل 
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املهرطقني، وأسامئهم رشدخ ومردخ وعبدنغو، بأنهم إذا رفضوا الرّضوخ لعبادتِه فإنهم سريمون يف "املحرقة"، فأجابوه" 

إذا كان هذا ما سيكون فليكن، ألن اإلله الذي نخدمُه قادٌر عىل حاميتنا من تلك النار املتّقدة وسينجينا من قبضتك 

لنفسك". نحتها  التي  الّذهبية  الصورة  لتلك  نسجد  ولن  الوثنية  آلهتك  نخدم  فلن  يكْن"،  مل  إن  ولكن  امللك"   أيها 

 

إّن الحضارة التي ال متتلك تلك النظرة املشرتكة لنفس االستعارة اآلنفة الّذكر هي حضارة ضعيفة ال تصلح الحتضان 

اإلنجيل؛ إْذ أّن محاوالت تحديث الكتاب املستمرة أو جعله يقرتب باملعنى بال هوادة جعلته يفقد معناه شيئًا فشيئًا، 

كمثل َمن يرغب يف أْن تُغنى أشعار شكسبري مع موسيقى الهيب هوب، فيقول سفر أيوب: "لكّن اإلنسان مولوٌد للمشقة 

كام يتطاير الرّشر إىل األعىل"، ودعوين أتساءل أْن ترغبون يف جعلها تتوافق حضاريًا للنرش عىل عىل موقع تويرت؟ كام أن 

فيه من النصوص أيًضا ما هي كئيبة وهزيلة وعدمية حتى تكاد أن تكون كالًما الدينيًا، لدرجة أن الكثري من الالدينني 

سيطلبون أن تقرأ اآليات الخامتة لسفر الجامعة يف جنازاتهم، وهو ما طلبه الكاتب الالدينّي جورج أوريل يف وصيته 

اإلنسان راحٌل،  تبطل، ألن  الطريق أهوال، واللوز يزهر، والجندب يستثقل، والشهوة  العايل، ويف  "وأيًضا يخافون من 

والّنادبون يطوفون يف السوق، قبلام ينفصم حبل الفضة، أو ينسحق كوز الذهب، أو تنكرس الجرّة عىل العني، أو تنقصف 

البكرة عند البرئ، حينها يرجع الرّتاب إىل االرض كام كان".

ويف جنازة والدي اخرتت أن أقرأ شيئًا ال عالقة له بالّدين أيًضا، وهو جزٌء من العهد الجديد، وتحديًدا من رسالة القديس 

بولس إىل أهل فيلبي، وهو: "وأخريًا أيها األخوة، مهام كانت األشياء صحيحًة ومهام كانت صادقة، ومهام كانت عادلًة 

ومهام كانت نقية، ومهام كانت جميلًة ومهام كانت جيدة؛ فإذا كان هنالك فضيلٌة معينة، وإذا كان هنالك أّي ثناء، فهو 

التأّمل يف تلك األشياء".

التي  الختامية  الّنصيحة  وتلك  الرّشطية  األدوات  تلك  فوجود  أيًضا،  روحانيًا  كان  فلقد  فلسفيًا  األمر  كان  ما  وبقدر 

إْذ  املسائل؛  تلك  يف  والتّأمل  للتفكري  تدعو  أمور  بها  سمعتها  التي  األوىل  اللحظة  منُذ  ذهني  يف  مميٍز  بخٍط  ُحفرت 

رَّف  من  آخذ  اآلن  أنا  واملفاهيم.  املبادئ  مع  بعمٍق  تعاملوا  الذين  الرّجال  ألولئك  األسايس  املحرك  كان  املقطع  أن 

اقتنيتُه  والذي  املعارصة،  اإلنجليزيّة  الّنسخة  يسّمى  والذي  األمرييك  املجتمع  عن  الّصادر  اإلنجيل  ذلك  الُكتب 

سخريًة  نجد  وقد   ،1997 عام  واشنطن  يف  تجارٍي  مركٍز  يف  أقيم  والذي  الَعَهْد"،  "حافظو  يُسمى  إنجيلٍّ  تجمعٍ  من 

السابق  االقتباس  نجد  إْذ  الغالف،  عىل  مكتوب  هو  كام  جيمس  امللك  برتجمة  بااللتزام  عهدهم  يحفظوا  مل  أنهم  يف 

نقيًا  أو  صحيًحا  األمر  كان  مهام  أنّه  ذهنكم،  يف  احفظوا  أصدقايئ:  يا  "وأخريًا  اآلية:  فتقول  مختلفة،  بطريقٍة  ُمصاًغا 

الثّناء".  ويستحق  باالهتامم  جديٌر  هو  ما  يف  أبًدا  التّفكري  عن  تتوقفوا  فال  سلميًا،  أو  وديًا  أو  مقدًسا  أو  حًقا   أو 
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وببساطٍة شديدة، فقد تنفع هذه الكلامت التي اقتبستها آنًفا الجتامٍع يف قبٍو سفلٍّ ملجموعة "الّسكريين املجهولني" 

)وهي عبارة عن زمالة مساعدٍة تأسست عام 1935 يف أوهايو ملساعدة الّسكريين للتّخلص من اإلدمان(، لكن يستحيل 

عىل تلك الكلامت أن تخرتق ذلك التّفكري املُخّدر واملُغطّى بالّضباب لفتى عمرُه 16 عاًما مثالً، عىل عكس ما أثارت يف 

الّنسخة  اللغوّي، حيث استبدلْت  داخل من جانٍب فلسفي، كام أّن بعض املصطلحات تتملّق مسألة الحياد الجنيّس 

القّديس بولس كان الوحيد  بأّن  الّذكِر كلمة "أخواين" بكلمة "أصدقايئ"، وهذا يشبه محاولًة تهدف إلقناعي  السابقة 

املحايد بني الّذكور واإلناث يف زمانه، وليس هذا سوى محاولٍة فاشلٍة إلعادة كتابة التّاريخ وتطهري ذلك الّنرث من إقصاء 

انتقلنا إىل الّستّينات عندما تخلت الكنيسة يف إنجلرتا عن نسخة امللك جميس وأصدرت نسخًة يكن  املرأة؛ وإذا ما 

اعتبارها عىل أنّها "اإلنجيل اإلنجليزّي الجديد"، سنجُد تعليًقا ساخرًا من الكاتب الكبري يت. إس. إيليوت عىل ذلك بقوله: 

إن الّنتيجة كانت مذهلًة و "إّن ذلك ليس إالّ دمًجا لاِم كان فصيًحا بلغٍة عاميٍّة وتافهٍة ومبتذلٍة" )ويحقُّ لهذا الكاتب 

الفصيح أن يقول ذلك، كيف ال؟! وهو مؤلّف التّحفة األدبية، النسلوت إندراوس( وإّن القول بأّن محاولة الرتجمة هذه 

ما هي إال يشٌء متعاٍل كّل التّعاِل، ومحاولٌة ذهنيٌة أدبيٌة لتحويل الرتجمة من ِشعٍر إىل نرثٍ متالطٍم بال معنى لهو حكٌم 

ُمنصٌف كل اإلنصاف. 

لقد غادر يت. إس. إيليوت أمريكا )تاركًا فيها عائلته املتطابقني الخالني من أّي اختالف( للبحث يف جذور األدب التقليديّة 

نحو  املعاكس  باالتجاه  األطليس  املحيط  امللك جيمس  نسخة  رحلته عربت  مع  وبالتزامن  إنجلرتا،  األدبيّة يف  واألصول 

الكتاب  ذلك  أصبح  الثيوقراطيّني،  الحّجاج  رحالت  قلّْت  وكلاّم  جنيف،  نسخة  عىل  لتتفّوق  ببطٍئ  ُغريت  وقد  أمريكا، 

التّعديل  املُعّدل إحدى الكتب التي يستطيع أّي أمرييّك أن يقتبس منها شيئًا يفهمه، ومن املفارقة الّساخرة أّن هذا 

جعل تزويره أكرث سهولة؛ إْذ بدأ جوزيف سميث بتلفيق نسخة اإلنجيل الخاّصة باملورمونيّة يف نهايات العرشينيات من 

القرن التّاسع عرش، حيث ترجمه ِمْن لغٍة غري معروفة، ومن الواضِح وضوح الشمس أّن نسخة امللك جيمس مل تفارقه، 

فقد رسق سبًعا وعرشين ألف عبارًة أكرث أو أقل وضوًحا من الّنسخة األصلية، كام حذف قصًصا إنجيليًة كاملًة، وعّدل 

 األلفاظ، ولكّنها بقيت غامضًة ومؤثرًة، ومن األمثلة عىل ذلك أنّه استخدم عبارة "ولقد جاء ليمّر" أكرث من ألفّي مرة.

A.A.M
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وال بّد بأّن مثل هذه "االستعارات اللفظيّة" كانت طريقًة رضوريًّة لتوفري األسلوب املناسب لعمليّة االحتيال تلك؛ إْذ مل 

يِض وقٌت طويٌل بعدها حتى حشد وليام ميلر الحشود الّضخمة املتحّمسة لعودة املسيح يف عام 1843، وبعد انقضاء 

التّمديد املرتقب يف عام 1844، اّدعى بعض الرشكاء يف تلك العملية اإلحتياليّة أّن الّنبؤات الخاطئة كانت مستقاًة من 

هوامش ترجمة ميلر لنسخة امللك جيمس التي اصطفاها لتكون أدلًة قويًة، )وباملناسبة، فقد كان هناك أشخاٌص يُقّرون 

بأّن بعض أجزاٍء من اإلنجيل ليست سوى كالِم برٍش، فقد رفض مارتن لوثر نفسه أن يكون هذا الكتاب عمالً إلهيًا، ولكّنهم 

علقوا بديانتهم وظلّوا عليها حًقا(، ولذلك يكننا القول بأّن البدع املسيحية ُولدت يف العامل الجديد )أمريكا( ومل تأِت من 

أوروبا، أو عىل األقل ثالثٌة من تلك البدع، وهي املورمون أو قديسو اليوم اآلخر، وامليلرييون أو الّسبتيون )وهي طائفٌة 

من أتباع وليام ميلر(، والّنتاج املنشق عنهم وهم شهود يهوه، وهم من تحّولوا بشكٍل غري مبارٍش إىل يعقويّب إنجلرتا. 

نقول  ما حني  رأيٍّ  عىل  اإلجامع  نُبّجل  ال  إنّنا 

أنّه أفضل من العشوائية والفوىض؛ إْذ ظهرْت 

مختلفًة  ترجمًة  وأربعني  مثاٍن  عن  يقّل  ال  ما 

لإلنجيل منذ صدور نسخة "بايبيل جود نيوز" 

إْذ  تباطٍؤ  أّي  يظهر  ال  الرّقم  وهذا  أمريكا،  يف 

ومن  ستتزايد،  املختلفة  الرّتجامِت  أّن  يبدو 

املؤكد أن هناك ميٌل حايلٌّ نحو تجارة "أناجيٍل 

"إنجيل  األزواج"،  "إنجيل  مثل  متخصصٍة"، 

"إنجيل  املشغوالت"،  لألمهات  األوىل  الّسنة 

رجال  "إنجيل  للمراهقني"،  املكثّفة  الّدراسة 

"إنجيل  تجاهلها  يكن  ال  وبطريقٍة  الرّشطة"، 

الّروحايّن  البوفية  هذا  ويف  الّشفاء"،  إحتفال 

لألفراد  يكُن  املخفّضة،  األسعار  ذو  املفتوح 

إْذ  اإلله؛  املُعّدلة لكالم  نُسخهم  الحصول عىل 

قادرٌة عىل فهم معنى  ثقافٌة  لن يكون هناك 

االنقسام أو اختالف وجهات الّنظر، ولْن يفهوا 

ما كان يعنيِه لينكولن بقولِه "منزٌل منقسٌم"، 

ألّن هذا الكسوف التّدريجي لن يقود إىل لن 

يقود إىل حالة من الّصفاِء الّروحاين الجديد بل 

إىل بابل جديدة.

A.A.M
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عندما أنقذ املَلُِك اإللٰه

Abdullah Hussein Lily Queen

ولعّل الذين عارضوا ترجمة اإلنجيل إىل اللغة العامية مثل الكاثوليك الذين يتمنون لو بقّي الُقّداس يُرتُّل باللغة الالتينية، 

أو أولئك املسلمني الذين يعتربون ترجمة القرآن إهانًة له هم الذين يخشون أن يضيع بريُق مقّدساتهم، أو أن يذيَب 

نور الّشمِس الجليد البلّوري عنها، فينقلب الّسحر عىل الّسحرة؛ إْذ أنّهم يخشون أن يفقد كالم إإلله ملعانُه إذا ما أصبح 

كالم مألوفًا ومفهوًما يف كالم عاّمة الناس، أو رمبا يخشوَن أْن يفقد القدرة عىل ترهيب الّناس، ولكن تبني أّن العكَس هو 

ما قد حدث، عىل األقل حتى هذا اليوم، فحتى لو ُحرقْت جميع األناجيل، فستبقى نسخٌة ترجمة تانديل وامللك جيمس 

حيًة يف لغتنا، وذلك ألنّها دخلْت يف أعامِل شكسبري ومولتون وبنيان وكولدبريج، بل أنّها تغلغلت يف أمثاٍل مشهورٍة مثل 

"العجل املُسمن" و "اللؤلؤ للخنازير"، والتي أتضح فيام بعد أن استخدامها يزداد باستمرار ألّن تلك الّذخرية واملستودع 

اللغوي الّضخم ستكون أبراجه أعىل من الرّتاجم الجديدة؛ لقد حاولت الكنيسة اإلنجليزيّة تحديث اإلنجيل وهجر الّنسخ 

القدية أمالً يف إعادة ملئ الكنائس بالناس ولكّن األمر انتهى بتفريغها، وهذا إْن دّل عىل يشٍء فإمنا يدّل عىل أّن الّدين 

ما هو إال صناعٌة برشيٌة ويأل كتبها السامويَّة بصامٍت برشيٍة ملطّخٍة بالحرب عىل نصوصها التي يُزَعم بأنّها ُملهمٌة وعصيٌّة 

عىل التّحريف، كام كانْت حاكمة تكساس فريغسون ُمحّقًة يف قولها الذي ذكرناه بادئ ذي بدء، ولكّنها مل تكْن تعرف 

عدد الرّجال اإلنجليز أو عدد اللهجات اإلنجليزيّة أو عدد القصص اليسوعيّة أو عدد اليسوعيّني أو عدد الِفرق الّدينية 

واإلنجيليّة التي عىل الناس االختيار منها. 

https://www.facebook.com/TheEnlightenedMinds
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عاصفة تيم مينتشن:

تيم ميتشن هو كوميدٌي ومؤلٌف موسيقٌي ساخٌر من اململكة املتحدة، كام اُشتهر بأعامله الساخرة الكوميدية من الّدين 

واألفكار املُعلّبة، ويقّدم مينشن يف قصيدة "العاصفة"، والتي قّدمها مع خلفيّة من موسيقى الجاز، مواجهًة مع شخصيٍة 

تتبنى العلوم الكاذبة واألديان واملعتقدات الجديدة املتمثلة يف تبّني العالجات الروحيّة والقوى الخارقة والعلوم الكاذبة 

والنظرة السلبيّة للعلم؛ حيث يواجهها بطريقته الساخرة الفنية املعهودة يف قصٍة طريفٍة حدثت معه عىل العشاء يف 

زيارٍة ألحد األصدقاء، ولقد ترجمناها بكل حرٍص حتى ال تفقَد زخمها املوسيقي.

A.A.M
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Tim Minchin إنتاج مجلة امللحدين العربالعاصفة .. ترجمة لـ

 يف شامل لندن يف ِشقٍة عالية

ذات جدراٍن بيضاء زاهية    

وسّجادٍة بيضاء، وقطٍة بيضاء     

 مقّسمٍة بألواح األرز البيضاء الباهية، مليئٍة بالتحف والفن والطموح

كان املضيف طبيبًا، ذكيًا، صاحب عيادٍة طبيٍة، 

حبيبته جميلٌة،       

وممثلٌةٌ مرسحيٌة        

 

 قد كان جاًرا لنا، وصديًقا قديًا، مشّوقًا يف حواره

وجميع الّضيوف متمتعون بالصحبة والّسمر، 

لهذا جئناهم للسهر     

قد كان فيام بينهم، فتاٌة ضيفٌة غريبٌة، 

مجهولة الديار واألمر حقيقًة كانت مريبة    

 قد استضافها ذاك الطبيب، بكّل ترحيٍب طيٍّب

 من أسرتاليا جاءت إلينا، يف شامل لندن حلّْت علينا

  كانت من أحد معارفه، أو من أقاربه

  وعندما تعارفنا، أعجبتْني وفتنتَْني، قد أبهرَتْني يف الجامل

شخصيٌة ذات خصاٍل،        

 بلون عينيها الغامقتني، ولون شعرها األسود الفتّان

لكن حينام الفتاة هّمْت بالجلوس،     

حّل الوجل واْشَمزِت النفوس      

رأيُْت وشم جناح عفريٍت عىل ظهرها وفوق مؤّخرتها، 

 ثم قالت: 

أنا من برج القوس يف عامل األبراج، 

حينها غارَْت أفكاري يف الحرية وشعرُْت باالنزعاج، 

وازداد إحسايس بالوجوم والغرابة الجارفة، 

عندما قالت: إن اسمها  "العاصفة "    
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Tim Minchin إنتاج مجلة امللحدين العربالعاصفة .. ترجمة لـ

الحديث يف البدء كان مسليّا، كان الحديث خالياً من األوهام واملعارف 

واألخبار الحديثة

  لكن بحضور "عاصفة" تلك األجواء مل تدم برّدها عىل يشٍء قلته:

 "أنَت ال تستطيع أن تعرف عن أي يشٍء، 

فاملعرفة ما هي إال مجرّد رأي"

 هي ارتأت قول ذلك األمر، خالل احتسائها كأًسا من الخمر

مل يكن قولها هذا سيؤّدي لنهايٍة سعيدٍة، 

ونحن مازلنا يف بداية الزيارة الكرية   

     ونحن نحتيس مرشوباتنا قبل الوليمة

فتحْت زوجتي عيناها ورمقتني رمقًة مخيفًة 

تتوّسلني بصمت أن تكون نفيس معها لطيفًة،   

 ليس ذلك من حكمتَك، أن تتجاهل تحذير زوجتَك

فقاومُت الرغبة يف الجدال،      

ومنعُت نفيس عن السؤال:      

"هل كانت املعرفة أو الرأي سبباً يف القرار 

يف أن تغادري الِشقة يف هذا الصباح من خالل الباب األمامي، 

وليس من خالل النافذة يف الطابق الثاين؟"    

الطعام كان لذيًذا، وبينام نحن عىل املائدة نحوُم، 

امتنعِت "العاصفة" عن أكل اللحوم     

 

 هي جالسٌة تأكل بنهٍم وسعادٍة

الطبيب الذي خّف رأسه من النبيذ، 

بدأ يتحّدث عن تاريخ الطب القديم    

عندها فاجأتنا العاصفة بإرصاٍر معارضًة مخالفًة:    

"لكن جسم اإلنسان لغٌز ال تدركه العقول، 

العلم يقع يف هاوية العامل املجهول،    

عندما يحاول تفسري طبيعة الروح"    
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Tim Minchin إنتاج مجلة امللحدين العربالعاصفة .. ترجمة لـ

 املضيفة زوجة الطبيب وزوجتي، رمقتاين بأعنٍي من حديٍد

 هي مثل زوجتي تخال أن قد يكون هناك احتامٌل 

أين سأبدأ بالردح واالنفجار      

      وأخوض معها يف النقاش والحوار

يف إحدى نوادري التي أبدأ فيها بالسخرية والجدل واملالم، 

 لكّنني قلت لهام: 

ال تقلقا، لن أفعل، لن أفعل، 

 سأبقي فمي مغلقاً، اطمئّنا لن أفعل

 وما أريد إاّل التمتّع بالطعام والرشاب 

وبالّرغم من أن العاصفة بدأت باالستفزاز،   

 وجارْت ولسعْت كلسع العقارب

فامزلُت أمتالُك ذلك االهتزاز،   

فال نيّة لدّي يف هّز ذلك القارب  

حيث أصبح الحوار كاألمواج والنوائب،    

كاسمها متعلٌّق بالكوارث واملصائب     

ال تظهر أي اعتباٍر للسهرة والركب والقارب     

واستمرّت: "رشكات األدوية هي العدو الخطري؛

    ألنها تدعم اإلدمان عىل العقاقري

عىل حساب العالج الطبيعي الفريد     

الذي يحصل الجسم منه عىل كل ما يريد    

  إنهم يف الحقيقة ليسوا أخالقيني، ومليئني بالجشع والجنون

  ملاذا تعاطي العقاقري كان حاًل بينام األعشاب تكون محلها حاّلً؟

ملاذا نستخدم املواد الكيميائية،     

ونحن منلك عالجات الهوميوبايث)1( املائية ؟"    

)1(  الهوميوبايث : العالج بذاكرة املاء، وهو من العلوم والعالجات الكاذبة التي تقوم عىل الدجل.
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Tim Minchin إنتاج مجلة امللحدين العربالعاصفة .. ترجمة لـ

بالّرغم من محاواليت وصمودي 

يف السيطرة عىل بروقي ورعودي  

 فقد ظهر تشّقٌق صغرٌي يف سّد دبلوماسيتي املنيع، 

 وقلُت لها مقاطعاً: 

“بالتعريف، الطّب البديل إما أن يكون غري مثبت الفعالية، 

 أو مثبتًا يف انعدام الفعالية

هل تعلمني ماذا يسّمون الطّب البديل 

الذي أثبت فعاليته يف عالج العليل؟   

إن ذلك يسمى "طًبا "        

 قالت: "إًذا، أنت ال تؤمن بالعالجات الطبيعية اآلنفة؟

قلت لها: بالعكس متاًما عزيزيت العاصفة،     

يف الحقيقة قبل أن آيت لهذه الدار 

 أخذُت عالًجا مأخوًذا من قرشة شجر الصفصاف مسّكناً لألمل

ودون أعراٍض  ومعلوم األوصاف،      

له اسٌم غريٌب، ذكّريني يا مهجتي، 

ما اسمه يا زوجتي؟      

هل ماسربين؟ أو كان باسربين؟       

نعم نعم، 

اسمه اإلسربين الذي دفعت من أجله دوالًرا 

يف الصيدلية أسفل هذه الدار      

 هدأ الجدال قلياًل، بينام كانت املضيفة تجمع الصحون

وعندما جاؤوا بعد العشاء بالتحلية قالت "العاصفة" 

 بجّديٍة وثقٍة عاليتني:

 "شكسبري قالها أوالً: )توجد أشياٌء يف السموات واألرض فوق فهمك 

 ومقدرتك أكرث من األشياء املوجودة يف فلسفتك( 
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Tim Minchin إنتاج مجلة امللحدين العربالعاصفة .. ترجمة لـ

العلم فقط أحد الطرق لعمل العقول، 

والذي يكشف لنا بعًضا من العامل املجهول  

 فهو ال يفرّس الحب والعاطفة، 

وال يفرّس األمور الروحانية    

قراءة الطالع، 

كيف للعلم أن يفرّس التخاطر،   

وما خلف الحياة وقّوة الصالة؟"    

وبينام أنا أحّدق فيها بذهوٍل، 

شعرت وكأنني أرنٌب عالٌق يف حفرٍة من الكالم الفارغ املهول   

 رمبا كان اقتباس شكسبري، الذي أُلِْقي يف غري مكانه ودون تدبريٍ

أو أن الكأس السادس من النبيذ أحدَث التأثري،     

 لكن سّد الدبلوماسية بدأ يف االنهيار

والشخص الحقري الذي بداخل بدأ باالنفجار،   

ومل يعْد مبقدوري الهدوء واالنتظار      

-عذًرا، أنا ال أعني الطعن بِك )عاصفة( 

 لكن ال وجود ليشٍء اسمه الطالع

 قراءة الطالع كقراءة األفكار والعقول، 

عالمات النجوم، 

 خطوط الكّف

 كّل ذلك عبٌث وهراٌء، 

 تسري حسب املزاج واألهواء

  فالذين يارسون هذه األمور ال يقومون بتوظيف مهارٍة أو علوٍم

فهم إما أن يكونوا كّذابني 

أو مرىض ومجانني،    

 وكذلك الذين يّدعون أنهم يسمعون أوامر من اإلله

 واملعالج الروحي الذي يّدعي أّن مداركه متلك يًدا سحريًة مباركًة،   

وباملناسبة         
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ملاذا نرى األمر عادياً، و نقبل من يتظاهر وينادي أنه يستطيع التحّدث 

 مع األموات واألجداد؟ 

 أليس هذا رضبًا من الجنون؟

امرأٌة مات ابنها الحنون،    

يكّذبون عليها وبعواطفها يتالعبون     

 ويخربونها أنهم عىل اتصاٍل بالعامل اآلخر من أجل ما لديها من ماٍل

       إنه ألمٌر مثرٌي لالشمئزاز،

 هل نحتاج أن نوّضح شيئًا هنا؟

إّن الواقع يخلو من مثل هذا يف الحياة، 

هل فعاًل ما زلنا يف زمن الخزعبالت؟  

هل مازال عقلنا يحمل تلك الحكاية 

أّن بابا نويل يجلب لنا الهدايا؟   

 وأّن مايكل جاكسون مل يخضع لعمليات تجميلية؟

هل مازلنا مذهولني بخدع السريك واأللعاب الخفية   

لدرجة تجعلنا نعتقد أن األموات يتواصلون مع املعتوهني باألصوات مثل 

 جون ادوارد)2(؟

العاصفة، 

ورغم الُحّجة والسخرية استمرّت يف إطالق مقوالتها بدقٍّة مذهلٍة 

كقّناٍص يستخدم الهراء كذخريٍة قائلًة:     

"أنَت عنيٌد، وشديد التأكّد من موقفَك، ل

كّنَك رصاحًة أقول لَك: إن أفقَك ضيٌّق،   

ستكتشف أن إيانك األعمى بالعلم واملنهج التجريبي 

كإيان أّي متعصٍب أصويٍل"      

"نعم، هذه نقطٌة مهّمٌة، دعيني أفّكر بها قلياًل، 
)2(  جون ادوارد : John Edward McGee, Jr. دّجاٌل تلفزيويٌن شهرٌي يّدعي قدرته عىل قراءة املستقبل، والكالم 

مع أرواح األموات . )2(  جون ادوارد : John Edward McGee, Jr. دّجاٌل تلفزيويٌن شهرٌي يّدعي قدرته عىل 

قراءة املستقبل، والكالم مع أرواح األموات .
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 نعم، ال انتظري لحظًة، أنا مخطٌئ
هذا مجرّد هراٍء بكّل الصفات، 

العلم يغرّي رأيه حسب املعطيات واإلثباتات   

واإليان إنكار املعطيات واإلثباتات؛     

ليحفظ اإلنسان معتقده من التغيري 

إذا أريتيني مثاًل أّن عالج الهوميوبايث 

يعمل فسأغرّيُ رأيي يف لحظتها وأمتثُل

 سوف أنقلب كقطعٍة نقديٍة راقصٍة، 

سأكون محرًجا للغاية، وعقليتي ناقصٌة    

 لكني سأركض يف الشوارع صارًخا، إنها معجزة، معجزٌة مذهلٌة ! 

ُخذي الفيزياء، وارميها يف املزبلة، كيف سيكون للامء ذاكرة؟   

  وبينام ذاكرته لقطرٍة ضائعٍة من عصري البصل تبدو مطلقًة وقويًّة

فإنه وبطريقٍة ما تنىس كّل الرباز الذي مّر عليها !     

أنِت أثبتي يل أن هذا يعمل، 

وكيف يعمل،    

وعندما أصحو من هذه الصدمة سآخذ سكيناً حادًة، 

وسأحفر كّل هذا الكالم عىل قضيبي .     

أصبح الجميع ينظر إيّل، 

والغضب يسيطر عّل  

 فأرسرُت إىل النفس، من يتورّط يف فلٍس 

إن أكملها إىل درهٍم فال بأس،   

 فقد سبق السيف العذل

وإذا كان الكالم من فّضٍة، فقد صار اآلن من ذهٍب     
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"الحياة مملوءٌة باأللغاز، نعم، 

ولها أجوبٌة بامتياٍز،     

 ولن يعرث عليها أناٌس ال يعملون

يتظاهرون بالحكمة ويتساءلون:     

)أليست الحياة لغزًاغامًضا؟ لنقعد هنا ونتأمل، لنتصل بالقسيس األهبل، 

 لنذهب ونشاهد برنامج أوبرا)3( تقوم مبقابلٍة مع ديباك شوبرا)4((

إذا كنِت ستشاهدين التلفاز، فعليِك مشاهدة كرتون "سكويب دو)5(" 

هذا الربنامج كان جمياًل، وله الكثري من الحكمة والقبول؛ 

ألنه يف كّل مرٍة يكون يف الكنيسة غوٌل     

أو يف املدرسة شبٌح مهوٌل        

عندما ينظرون يف النهاية إىل من تحت القناع، 

يكون دوًما البّواب األخرق أو حامل املتاع    

ألّن من خالل التاريخ الطويل، 

كّل لغٍز تّم حلّه بالتفصيل   

 تبنّي أنه ............................................. ليس سحًرا

 

 هل الفكرة أّن يوًما ما ستخيفِك معرفٌة تكتسبينها يف مكاٍن ما؟

هل الفكرة أّن يف ظهرية يوٍم ما عىل موقع الويكيبيديا ستجدين معلومًة 

ما ممكن أن تنورِك، تخيفِك؟

هل الفكرة أّن عدم وجود قوٍة خارجيٍة 

تصدم مشاعرك الوجودية،     

لدرجة تجعلِك تفّضلني البقاء يف ضبابيٍة      

 لعدم قدرتِك عىل استخدام غوغل ؟

)3(  برنامج أوبرا : برنامٌج تلفزيوينٌّ شهرٌي يتميّز بالسذاجة.

)4(  ديباك شوبرا : Deepak Chopra  معالٌج دّجاٌل شهرٌي يستخدم القوى الروحية والنفسية.

إنتاج  من  الغامضة،  القضايا  يعالج   ، أمرييكٌّ وبولييسٌّ  كرتوينٌّ  مسلسٌل   Scooby-Doo  : دوو  سكويب    )5(

السبعينيات.
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أليس هذا كافيًا؟ فقط هذا العامل؟ فقط الوجود املعّقد املذهل 

الالمتناهي املُسّمى بالعامل الطبيعي؟

  كّل هذا ليس كافياً ؟!

 كيف لنا أن نفشل يف الحفاظ عىل اهتاممنا وذهولنا بسحر هذه 

العظمة؟ 

هل نحتاج إىل تبخيسها باخرتاع الوحوش واألساطري الرخيصة؟ 

 إذا كنِت تحبني القراءة لشكسبري أعرييني أذنِك قليالً: 

" طالء الذهب بلون الذهب، وتلوين الزنبق بلوٍن مصطنعٍ ونرث العطور 

عىل البنفسجات فقط أمٌر غبيٌّ وساذٌج)6("

 أو يشٌء كهذا، أو ماذا عن أغنية لويس أرمسرتونغ ؟ 

"أرى أشجاًرا خضاء، وأيضاً زهوًرا حمراء)7("

وإن كنِت متّجدين اإلله كريشنا أو فيشنو بطريقٍة قديٍة معلّبٍة مذلٍّة 

 للنفوس

فال بأس بهذا، 

لكن ما ينحني النشوة هو هذا:   

 أنا مجرّد ذرٍة صغريٍة، جاهلٍة، 

وغري مهمٍة من الكربون، 

 لدّي حياٌة واحدٌة فقط

 وهي قصريٌة وغري مهمٍة أيًضا

 لكن بفضل التقّدم العلمي الحديث أستطيع العيش لضعف الزمن الذي 

عاشه جّد جّد جدي وإخوته من أعاممي وعاميت

 To gild refined gold, to paint the lily, to throw a perfume on the" : 6( االقتباس األصل لشكسبري(

 violet, to smooth the ice, or add another hue unto the rainbow, or with taper-light to seek

".the beauteous eye of heaven to garnish, is wasteful and ridiculous excess

)7( مقّدمة أغنيٍة شهريٍة للويس آرمسرتونغ بعنوان What A Wonderful World  تتغّنى بجامل الحياة . 
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ضعف املّدة لعيش حيايت هذه، 

 ضعف املّدة ألحّب زوجتي

 ضعف املّدة من األصدقاء والصحبة والنبيذ

 ضعف املّدة لنتناول الطعام مع األصدقاء

  ضعف املّدة لنضحك عىل الوجوديني الساذجني جميل الطلّة

 املوشومني بجنياٍت عىل مؤخراتهم، 

وفراشاٍت عىل صدورهم

وإذا كنُت قد أهنُت أحداً ما فخذوا مني هذه الخامتة، 

فكّل يشٍء سيكون كام كان، 

هيّا ننىس الدقائق العرش املاضية من كالمي هذا املّوجه لكم، 

وننىس معها فرصتكم بالتفكري وتغيري قناعاتكم .     

&%$

!#&*@
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الغراب الحكيم

أكرث الطفيليات رعًبا 
عىل اإلطالق

نعيش يف عامٍل تحكمه قوانني االصطفاء الطبيعي والبقاء لألقدر، ونرى فيه أنواًعا من الحياة غريبًة جًدا، وجدت ضالتها 

يف استغالل غريها من الكائنات بطرٍق مثرية، بل ويف بعض األحيان تكون مرعبة، إليكم بعًضا من أكرث الطفيليات رعبًا 

عىل اإلطالق:

Tongue-eating Louse القمل ملتهم األلسنة 

Cymothoa exigua  من النوع

كائٌن قرشيٌّ طفيلٌّ يصيب األسامك عىل إختالف أنواعها، يعيش يف املاء ويدخل جسم السمكة من خالل الغالصم 

ويقوم بالتوجه إىل لسان السمكة حيث يغرس أرجله الخلفية يف قعر اللسان ويتغذى عىل الدم الوارد إليه، مام يؤدي 

إىل اضمحالل واختفاء اللسان تدريجيًا، ويُستبدل بجسم الطفيل الذي يتضخم ليأخذ مكان اللسان ويتصل بشكٍل 

قويٍّ بأربطة عضالت اللسان.  

ما يحدث هنا هو أن الطفيل يأخذ دور اللسان كليًا، وال تجد السمكة مشكلًة يف البلع حيث تستخدم الطفيل 

القرشي متاما كاللسان، وبهذا يجد الطفيل مكانًا للعيش يف جسم السمكة بدون الحاجة لقتلها، فيحوِّلها إىل خادٍم له، 

م له الغذاء واملأوى بشكٍل ال تدرك فيه السمكة أنها فقدت أحد أعضائها.  يقدِّ

تخيل معي طفيلياًل يسكن جسمك ويتغذى عىل دمك، ويستبدل أحد أعضائك ليقوم هو مبهمة هذا العضو مبا يضمن 

بقائه هو عىل حساب جسمك. 
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Guinea Worm دودة غينيا

 Dracunculus medinensis  من النوع

من شعبة الخيطيات Nematoda، طوله يصل إىل 80 سم، ودامئًا األنثى أطول من الذكر، وهو طفيل غريٌب يف أثره 

ودورة حياته، تجعله يقرتف أسوأ ما يكن أن نتخيله لضحيته.

أن يرشب  ويصدف  املجهرية،  القرشيات  من  نوع  يرقات  تصيب  العذبة، حيث  املياه  يف  الدودة  يرقات هذه  تعيش 

االنسان مياًها ملوثًة بهذه الريقات املصابة، لتتحرر يرقات الدودة وتخرتق الجهاز الهضمي لإلنسان لتسكن يف تجويف 

البطن، هناك تنمو وتصبح بالغة، وتتالقح االناث مع الذكور، وبعد عام تنضج البيوض امللقحة وتبدأ اإلناث بالخروج من 

الضحية، تقوم بالتأثري عىل الجهاز العصبي للمضيف وتدفعه للبحث عن أقرب مسطٍح مايئٍّ ليغمر أطرافه فيه، ورسعان 

ما تخرج الدودة الطفيلية إىل املاء لتتحرر منها الريقات الصغرية وتعيد دورة حياتها. 
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أكرث الطفيليات رعًبا 
عىل اإلطالق

 الطريف يف األمر أنَّ االسم العلمي لدودة غينيا )Dracunculus medinensis( يعني حرفيًا: تنني املدينة املنورة الصغري.

والخرب الجيد أنه يف العام الحايل، أعلن مركز كريرت عن امل كبري يف القضاء عىل هذا الطفيل يف هذا العام، فبفضل جهود 

 التوعية عىل مدار العقود الثالثة االخرية، انخفضت االصابات من 3.5 مليون اصابة عام 1986 إىل 126 اصابة فقط عام 2013.

وهناك أنواٌع مشابهٌة لهذه الدودة تصيب كائناٍت أخرى، مثل أنواع شعبة أشباه الخيطيات Nematomorpha التي 

تصيب الحرشات وتدفعها للقفز يف املاء لتنتحر غرقًا وتخرج من جسمها. 

التي  الرعب  للغاية، وأشبه بأفالم  إنه أمٌر مرعٌب  تخيل طفيليًا يتحكم بسلوكك ويدفعك لإلنتحار ليك تخدم تكاثره، 

تختطف فيها الكائنات الفضائية أجساد الضحايا وتتحكم بها.
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أكرث الطفيليات رعًبا 
عىل اإلطالق

Green-banded Broodsac ذات محافظ البيض خضاء العصائب

Leucochloridium paradoxuml   من النوع

وهي من شعبة الديدان املنبسطة Platyhelminthes، التي تعيش يف أمريكا الشامليَّة وأوروبا، يتميز هذا الطفيل 

باستغالله كائنني يف دورة حياته، وعملية إنتقاله من كائٍن آلخر هي العنرص املرعب يف القضية.

تصيب هذه الديدان الحلزونات من خالل دخول البيض عرب الجهاز الهضمي، ثم تكرب هذه الديدان وتكرب بشكٍل 

واضٍح يف جسم الحلزون الرخو، وتأكل أحد قرون الحلزون وعينه، عادًة ما تكون العني اليرسى أو كال العينني، وتقوم 

بالتأثري عىل دماغ الحلزون مام يدفعه لتسلق أوراق الحشائش والتظاهر العني بشكله الجديد، عندها تقوم هذه 

الدودة بإظهار عصائبها الخضاء عرب جسم الحلزون الشفاف يف عرٍض من النبضات والحركات التي تحايك أنواًعا من 

الديدان التي تعيش عىل األغضان، وبذلك تجذب الطيور التي تقتات بهذه الديدان لتأكل املضيف الضحية وتؤمن 

بهذا طريقة إنتقاٍل إىل الجهاز الهضمي للطيور، حيث تتكاثر وتنتج بيوضها التي تسقط مجدًدا مع سقط الطيور عىل 

أوراق النباتات التي يأكلها الحلزون.

تقوم هذه الديدان بعد اصابة الضحية عىل التغذي والنضوج داخل جسمه، ثم تعمل عىل تغيري مظهر املضيف ودفعه 

للتظاهر واإلعالن عن نفسه بوضوٍح، مام يؤدي إىل قتل هذه الضحية ملكاسب الطفيل الخاصة ليك يستمر ويزدهر 

ويتكاثر عىل حساب موت ضحيته. 
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Hymenoepimecis argyraphaga  الدبور الطفيل من النوع

 .Plesiometa argyra ى نوٌع من الدبابري الطفيليَّة، يعيش يف كوستاريكا،أما ضحيَّته فهي نوٌع من العناكب يُسمَّ

يقوم الدبور أثناء تكاثره بالبحث عن شبكة عنكبوٍت ضحيَّة، ويقوم بحرص بالرتبص بالعنكبوت حتى يستطيع اإلنقضاض 

ة، يقوم الدبور بوضع البيض أسفل  ٍر يشل حركتها مؤقتًا، وما أن تصبح العنكبوت بال حوٍل أو قوَّ عليها وحقنها بسٍم مخدِّ

جسمها حيث تفقس وتبدأ الريقة مبص دم الضحيَّة، بعد أن تستيقظ العنكبوت من هذا املخدر تواصل حياتها وكأن 

شيئًا مل يكن، إىل أن تصبح الريقة مستعدًة للدخول يف طور العذراء، فتقوم بحقن العنكبوت مبادٍة كيميائيٍة تؤثر عىل 

جهازها العصبي، وتجعلها تبني شبكًة مختلفًة كليَّـًا عن شبكتها التي تصطاد بها، فالشبكة الجديدة تكون مركَّزة يف 

ل األمطار والرياح ملدٍة كافية، بعد ذلك تجلس  الوسط بشكٍل ال يسمح لها بالصيد، ولكنَّها متتلك بنيًة قويًَّة تستطيع تحمُّ

بالتغذي عىل ما بقي منها، ومن ثم تغليف نفسها  الطفيلية  العنكبوت يف وسط الشبكة ومتوت تاركًة املجال للريقة 

بالحرير عىل شبكة العنكبوت التي صنعت خصيًصا لها، ومناسبًة ليك تتحول إىل دبوٍر بالغٍ بكلِّ أمان، إىل أن تخرج بحثًا 

عن رشيٍك للتكاثر، ومن ثم بحثًا عن ضحيٍة جديدٍة تضع عليها البيوض.
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هذا الدبور يقوم بزرع بذرته عىل أجساد ضحيته والتي تقوم بحقن الضحية مبادٍة كيميائيٍة تغريِّ سلوك املضيف مبا 

يناسب حاجات الطفيل وليس حاجة املضيف، كل هذا والريقة تتغذى عىل هذه الضحية املسكينة التي ال تعرف ماذا 

جرى لها وملاذا تقوم بتخريب بيتها بنفسها لخدمة تكاثر هذا الدبور.

Toxoplasma gondii  املقوَّسة القنديَّة

كائٌن طفيلٌّ وحيد الخلية من شعبةApicomplexa  ، يصيب الفرئان والجرذان وغريها عرب الجهاز الهضمي، وينتقل اىل 

القطط ليتابع دورة حياته من خالل التهام القطط للفرئان.

الفرئان والجرذان هي كائنات ثديية تتميز بدرجة عالية من التكيف والذكاء، ومن أهم صفاتها التكيفيَّة التي حفظت 

بقاءها عرب الزمن، أنها متيِّز رائحة بول مفرتسيها، فتهرب من املكان وكأن حياتها تعتمد عىل ذلك، ويف الواقع، حياتها 

بالفعل تعتمد عىل اإلبتعاد عن مناطق تواجد املفرتسني وبالتحديد القطط بأنواعها.

تقوم املقوسة القنديَّة بالتأثري عىل دماغ الفأر، بحيث تصبح الرائحة املنفرة لبول القطط غري مرعبٍة وال تستوجب الهرب، 

بل وأكرث من ذلك، تصبح الرائحة بالنسبة لهذا املضيف الضحية جاذبة جنسيًا، فيصبح الفأر أو الجرذ متعلًقا باملكان 

الذي يحتوي عىل رائحة القطط، وكام نعلم، فالقطط تعلِّم مناطقها ببولها، وبهذا يصبح الفأر عرضًة حتميًة لإلفرتاس من 

القطة، وبالتايل إنتقال الطفيل إىل مضيفه النهايئ ليكمل تكاثره. 

تخيل أن يدخل إىل جسمك طفيلٌّ يعطِّل قدرتك عىل متييز الخطر، بل ويجعلك ترغب وتحب ما هو خطٌر ومؤذي 

لك، وكل هذا ليك يضمن انتشاره وتكاثره، حتى لو كان الضحية هو أنت بالنهاية، واملرعب يف األمر أنَّ الضحية ترى يف 

الخطر واألذى شيئًا مرغوبًا وجميال.
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 Glyptapanteles الدبابري الطفيلية من الجنس 

جنٌس عبقريٌّ من الدبابري الطفيليَّة، يعيش يف أواسط وشامل أمريكا الشاملية، يتلك القدرة عىل التحكم وتغيري سلوك 

ضحيته، تبحث الدبور األنثى البالغة عن ضحيَّتها بني يرقات الفراشات، وال تقوم بأكلها أو تقديها كوجبٍة ألطفالها، 

بل يبدأ فلم الرعب مبارشًة بتخدير الضحيَّة ومن ثم حقن بيوض الدبور داخل جسم الضحيَّة، حيث تفقس الريقات 

و تبدأ بالتغذي عىل دم املضيف املسكني، الذي يتعاىف من املخدر ويستمر بالتغذي عىل األوراق لتغذية هذه الدبابري 

الصغرية يف داخله، ولكن القصة ال تنتهي هنا، إذ تقوم هذه الريقات بالتأثري الكيميايئ عىل الجهاز العصبي لريقة 

الفراشة، فعندما تكرب قلياًل، تبدأ بالخروج من جسم املضيف باخرتاقها جدار جسمه، وحينها يُظهر املضيف الضحيَّة 

تغريًا غري متوقعٍ يف السلوك، حيث يقوم بجمع يرقات الدبور ورعايتها وحاميتها من املفرتسات، بل وتغليفها بالحرير 

الذي من املفروض أن يكون له، وتبقى الريقة الضحية املعطوبة يف جهازها العصبي بالقرب من طفيلياتها لتحميها إىل 

أن متوت، وتخرج الدبابري البالغة ملعاودة هذه الدورة املرعبة من التكاثر.

تخيل أن يصيبك طفيٌل ما، يتغذى عىل دمك، وأكرث من هذا، يجعلك تقوم بحاميته وبناء ما يقيه من الرشور وصواًل 

إىل موتك، متناسيًا أولوياتك متاًما، ألن هذا الطفيل قام بعطب وتخريب دماغك بهدف خدمة إنتشاره وازدهاره 

وتكاثره عىل حساب حياتك، وأنت تقف هناك مدافًعا عنه بال حيلة أو إدراٍك ملا تقوم به.
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Religion ين الدِّ

عىل خالف الطفيليات السابقة، يكننا اعتبار الدين طفيليًا من نوٍع آخر، نوٌع أشدُّ خطرًا وأكرث فتًكا، حيث ال يتلك كيانًا 

اٍل  ماديًا يكِّننا من مكافحته، بل يكتفي بكونه مجموعٌة من األفكار الطفيلية التي تصيب الفرد واملجتمع بشكٍل فعَّ

يضمن بقاءه وانتشاره وتكاثره.

متاًما كالقرشي ملتهم األلسنة Cymothoa exigua الذي يحل محل أحد أعضاء ضحيته، يقوم الدين بزرع نفسه محل 

األخالق، فيمتصها ويقتلها ويستبدلها بنفسه، فيصبح املؤمن معتقًدا بأنَّ الدين هو األخالق، ويقوم باستخدامه يف حياته 

الصواب والخطأ مرتبطان بجسد  الدين بقتل األخالق متاًما فأصبح  بينام يف حقيقة االمر، قام  وكأنه كود أخالقي ما، 

هذا الطفيل، من نصوٍص وعقائد، وبهذا يضمن الدين الطفيل مكانًا آمًنا، فال يكن اإلستغناء عنه بعد ذبول األخالق 

اإلنسانية األصيلة واختفائها متاًما. 

وأمثلة هذا كثرية، حيث يرى املؤمنون األفعال الرشيرة افعااًل أخالقيًة متاًما ألنَّ النصوص قالت ذلك، فالنصوص والعقائد 

هي جسد هذا الطفيل الذي جلس مكان األخالق بعد التهامها، فأخذ دورها ووظيفتها مبا يناسب بقاءه وتكاثره، ولهذا 

نجد أيًضا بشكٍل واضٍح ومفهوٍم أنَّ نرش الدين يُعترب من الفضائل عند املؤمنني به. 

كام أنَّ الدين يقوم بنفس أثر أشباه الخيطيات Nematomorpha يف الكثري من الحاالت، حيث أنه يعطب غريزة البقاء 

عند ضحيته ومضيفه ويدفعه للموت بسعادٍة ولهفة، واإلنتحار متعمًدا بهدف نرش الطفيل وتكاثره، واألمثلة عىل ذلك 

كثريٌة، من الحروب الصليبية إىل الفتوحات اإلسالمية والجهاد ومفهوم الشهادة يف سبيل نرش الدين.
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بتغيري مظهر ضحيَّته بشكٍل آخر، وهويٍَّة أخرى  الدين  يقوم   ،Leucochloridium paradoxum الـ أيًضا كام دودة 

مناسبٍة لدعم إنتشاره وتكاثره، بل والتأثري عىل عقل ضحيَّته ودفعها للتفاخر وإعالن هذا املظهر الجديد الدخيل عليها، 

فرنى تبنِّي الضحيَّة املضيفة لهذا الطفيل عادات وتقاليد ولباس وثقافة ولغة هذا الطفيل، مام أنتج لنا عرب التاريخ دواًل 

كبريًة مثل أندونيسا، التي تتبنى اللغة العربية واللباس العريب القديم والثقافة العربية، مبا يخدم الدين اإلسالمي ويدمر 

الثقافة واألرث املحل للبلد، ويجعل ضحاياه كارهني لرتاثهم وثقافتهم األصيلة، مثل ما نرى يف مرص مثاًل، والهدف مثل 

كل مرة: نرش هذا الطفيل وتكاثره. 

فيدفعهم هذا الطفيل لتغيري سلوكهم مبا يضمن بقائه وازدهاره وازدياد قوته وسلطته عليهم، ويدفعهم لبناء وتشييد 

الرصوح واملؤسسات واألنظمة الطبقية الدينية، وتحصينها سياسيًا واقتصاديًا، واعدادها خصيًصا للطفيل من مضيفه 

لنرشه وتكاثره، بل ويدفعهم للدفاع عنه أيًضا عىل الرغم من أنَّه يقتلهم ببطٍء وبشكٍل مؤمٍل وتدريجيِّ ويستنفذ حياتهم 

ومواردهم.

وأخريًا يقوم الدين أيًضا وعىل غرار الـمقوسة القنديَّة Toxoplasma gondii وحيدة الخلية، بالتأثري عىل العقل والجهاز 

العصبي ملضيفه وتعطيل القدرة عىل التمييز بني املض والنافع، فيصبح الخري رًشا والرش خريًا بحسب ما يحتاجه نرش هذا 

الطفيل وازدهاره، وعىل حساب صحة وسالمة الضحية، ويف ذلك مثاٌل مقرٌف نوًعا ما، وهو جعل املؤمنني من الهندوس 

مثاًل يرغبون رشب والتربك ببول األبقار املقدسة، وعىل التوازي أيًضا تداوي املسلمني برشب بول اإلبل، هذا اليشء الذي 

ال يكن أن يقوم به إنساٌن بكامل قواه العقلية، ولكن الدين يقوم كام يف حالة الفرئان بجعل ما هو منفٌر مرغوب، عرب 

تعطيل ملكة اإلدراك، والنتيجة هي املرض واملوت. 

وبهذا أعزايئ نرى أنَّ الدين هو أخطر الطفيليات وأكرثها رعبًا عىل كوكب األرض، ومن املهم جًدا فهمه بهذه الطريقة 

ه إهتاممنا ومواردنا لخدمته،  ليك نعرف كيف نقي أنفسنا منه، فهو مدمٌر ومستغٌل يعطِّل قدرتنا عىل التفكري، ويوجِّ

حتى لو كانت قاتلة بالنسبة لنا، وفوق هذا يجعل ضحاياه سعيدًة باملوت يف سبيل إزدهاره وتكاثره.

وكام دبور الـ Hymenoepimecis argyraphaga ودبور الـ 

الواعني  غري  بإصابة ضحاياه  الدين  يقوم   ،Glyptapanteles

وإمنا من خالل  كيميايئ،  تخديريِّ  بأثٍر  ليس  ولكن  لوجوده، 

الوصول لضحاياه يف سنٍّ مبكٍر ال يستطيعون معه الدفاع عن 

أنفسهم منه، أو عن طريق التخديرالنفيسٍّ يف املجتمعات التي 

الكاذبة  للربوبوغاندا  عرضًة  وتكون  الهويَّة،  أزمة  من  تعاين 

التي تصور الدين كأنه العالج لكل املشاكل وأنه ينح املعنى 

للحياة، وهكذا يقع األفراد غري املدركني لخطر هذا الطفيل 

والغري محصنني بالثقافة واألرث املحل ضحايا له.
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هم  إذا  دونها  من  الله  ذُكر  وإذا  بالعلم،  يُؤمنون  ال  الذين  قلوُب  اشمزّت  األكوان  تعّدُد  ذُكر  "وإذا 

ُملحدون" أنّكم  وتّدعون  بالغيب  أتؤمنون   - لكاذبون  إًذا  إنّكم  بفرضيٍّة  آمنتم  إذا  وقالوا   -  يستبرشون 

األكوان املتعّددة: 
ناتٌج عن عدة نظرياٍت فيزيائيٍة مختلفٍة مطروحٍة، تقرتُح أّن العامل هو محيٌط هائٌل )ال متناٍه يف بعض الّنامذج( تنبثق 

فيه األكوان منطلقًة باستمراٍر "كالُفقاعات يف املاء املغل")1( كّل منها ينشأ بتشكيلٍة مختلفٍة من املعادالت الّرياضية التي 

تحكمه، فمنها ما ال تسمح قوانينه له أّن يستمّر يف التّوسع؛ إذ يتالىش بعد فرتاٍت متباينٍة من الوجود اللحظّي، ومنها ما 

يصل إىل "حجٍم حرٍج" يستمّر بعده يف التّوّسع إىل األبد.

إذا ذُكرت األكوان املتعّددة...

ىف هذه اللحظة تحديًدا يتعاىل رصاخ املُؤمن: "إنّكم، معرش امللحدين، تفّرون من وجود الله مبحض فرضيّاٍت لتُداروا اإلله 

الظّاهر يف خلقه البديع".

ِمْن الجيد أْن تسمع املؤمن ينتقد اإليان بالفرضيّات، ولكن لألسف حتّى اتهام امللحدين بأنّهم يؤمنون بالفرضيّات هو 

افرتاٌض خاطئ.

عزيزي املؤمن: إنّك لرتتكب مزحًة كونيًّة وهي أنّك تُريد إثبات فرضيّتك بُحّجة أّن التّفسري اآلخر هو مجرّد فرضية! إذ 

املَعامل، أو معروٌض يف املتاحف ونحن ال نذهب لنشاهده،  الله ُمستحٌض يف  أنّكم، معرش املؤمنني، تتحّدثون وكأنَّ 

فُنعمي أنفسنا عن حضوره الّساطع ونفرتض الفرضيّات الّسخيفة ، لكن يف الحقيقة أّن املؤمنني هم الذين يهربون من 

أدلّة الِعلم إىل أّي ملجأٍ أو مغارٍة أو ُمّدَخٍل ويولّون إىل الهرب وهم يجمحون، وهم الذين يضعون أصابعهم يف آذانهم 

ويستغشون ثيابهم ويرُّصون وهم مستكربون؛ إذ أّن إرصار املؤمن عىل أّن املُلحد يهرُب من الله إىل األكوان املتعّددة 

والتّطّور وما شابه لهو جديٌر بأْن يُسّمى الُحّجة من املُتكلم األول، أو ُحّجة املتحّدث األول.

فلم ال نقوُل بأنّكم أنتم َمن تهربون من األكوان املتعّددة والتّطّور إىل خري املاكرين؟ أَوألنّكم بدأتم بالحديث أوالً، تصرُي 

الُحّجة لكم ونصبُح نحن الهاربني؟ فلم ال نبدأ نحن ونطرح ما لدينا يف األحياء من دليٍل عىل التّطور، وهو بُرهاٌن ُمبنٌي، 

أو ِمن انضباٍط دقيٍق لثوابِت الكون كدليٍل عىل األكوان املتعّددة، وهو افرتاٌض متنٌي، ثّم إذا ذكرتم أنتم الله اتّهمناكم 

بالهرب، محّقني، إىل فرضيّاٍت تافهٍة وسخيفٍة وال يكاُد أْن يكون لها معًنى وال تكاد تبني؟
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واتّهمناكم إىل جانب الهرب املفضوح من األدلّة الواضحة عىل التّطّور البيولوجّي بالهرب من عشوائية الكون وعبثيته 

الواضحة التي متيش باآلليات الطّبيعية العمياء كمصدٍر لها، كاألكوان املتعّددة؟

عزيزي املؤمن

عندما يُؤمن اإلنسان بالفرضيّات عىل أنّها الحق )كام يفعل املؤمن( فإن هذا هو اإليان األعمى بعينِه، أّما أن يُعامل 

اإلنسان الفرضيّات عىل أنّها فرضيّات، والّنظريّات عىل أنّها نظريّات، )كام يفعل امللحد(، فام ذلك بإياٍن أعّمى، وما ذلك 

بإياٍن أصالً.

عزيزي املؤمن

ال قيمَة للفرضيّات غري املثبتِة يف مواجهة الفرضيّات غري املثبتة األخرى، بل إّن الحّق هو أّن الفرضيّات غري املثبتة لها كّل 

ا ورأًسا برأٍس؟ القيمِة يف مواجهِة الفرضيّات غري املثبتة األخرى، أَوليس الّندُّ لنّده ندًّ

عندما تشري إىل ظاهرٍة طبيعيٍّة كدليٍل مزعوٍم عىل إلهَك املزعوم، ثّم يردُّ امللحُد قائالً: وملَ الله؟! فنحُن لدينا التّفسري 

الطّبيعيُّ املُثبت كذا مثالً، أو يف حاالٍت أخرى: وملَ الله؟! فمن املُمكن أْن نفرتض التّفسري الطّبيعّي كذا مثالً! ُهنا، أثبَت 

الُحّجة ال تقوم كرُبهاٍن إال إْن حتّمْت ُمقّدماتها نتائجها قطًعا، بدون احتامِل  أّن ُحّجتَك ساقطٌة، ألّن  امللحُد ببساطٍة 

وجوِد تفسريٍ آخٍر لهذه املُقّدمات، وكام يُقال "ما جاز فيِه االحتامُل، بَطَُل به االستدالل"؛ فال يطرُح امللحُد الفرضيّاَت عىل 

أنّها ُمتحّققٌة قطًعا، بل إنّه يطرحها عىل أنّها ُممكنة فَرًَضا، وإمكانيتها تلَك هي الّدليل عىل ُسقوط حجتك، فلم يكتِف 

املؤمنون، ُهنا، بإيانهم بالفرضيّات فحسب، بل عايروا من ال يؤمنون بأنّهم "مؤمنون حمقى".

Matheos Harison

وإّن هذا لهو اإللحاد

107



ومن ُهنا، نَتبُع املغالطّة األوىل بل الكربى التي ال يكاُد يوجُد مؤمٌن واحٌد إال وقد وقَع يف رشاكها، وهي ُمغالطُّة نقِل 

عبِء اإلثبات، بل أّن اإلياَن كُله يكاد أن يكون مغالطَّة نقِل عبِء اإلثبات، وإيّن ألظنُّ بأّن فهَم هذه املغالطّة يُعّري أّي 

وهٍم حاصٍل بوجود أدلٍّة عىل اإلياِن الّدينّي.

فمن أساسياِت املنطِق ما ييل:
إذا كانت )"أ" إًذا "ب"( ُجملٌة صحيحٌة، فإّن "أ" يُستدُل منه عىل عىل "ب" استدالالً سلياًم؛ أّما إذا كانت )"أ" إًذا "ب" 

أو "ج"( فإّن االستدالل من "أ" عىل "ب" يبطٌل، وتُسّمى "ج" عندئٍذ باملثال املُضاد؛ لذلك، فإْن شخٌص أراد إثبات "ب" 

فعليه أْن يأيت مبقّدمة "أ"  التي تُحتُّم "ب" بال وجوٍد ألّي مثاٍل ُمضاٍد، واملطلوب من شخٍص ُمعرتٍض )يك يُبطَل االستدالل( 

أْن يأيت مبثاٍل مضاٍد مثل "ج"، وال يصُح لهذا املثال املُضاد أْن يكون ُمثبتًا، بل ينبغي فقط أْن يكوَن ُمحتمالً )أي أال يكون 

منفيًا عىل األقل(، لكن إْن أراد الّشخص الّداعم لـ"ب" إثباتها فهو املطالب بنفي )أي إثباِت استحالة( أّي مثاٍل مضاٍد 

يُطرح ليثبَت "ج".

يف حالة عدم الُقدرِة عىل نفّي املِثال املُضاد، تظّل هناك إمكانيُة الرّتجيح بني احتامل حدوُث كّل من الّنتائج املحتملة 

"ب" أو "ج" كناتج ل "أ"، لكن لْن يكون هناك مجاٌل لإلثبات التّام، وإْن كان الرّتجيح قد يزداُد بشكّل يقرتُب فيه من 

اإلثبات أحيانًا.)2(

مغالطّة نقل عبء اإلثبات "املحاججة بالجهل"
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هي مغالطّة القول بصحة يشٍء )"ب" مثالً( ألنّه مل يتم إثبات 

استحالتّه، أو العكس؛ أّي القول بخطأ يشٍء )"ج" مثالً( ألنّه مل 

يتم إثبات صحته، كام أّن التّوضيح األشَهر لذلك هو ما قّدمُه 

شاٍي  إبريق  وجود  نفّي  عن  "عجزَك  قال  إذ  راسل،  برتراند 

يدور حول الّشمس بني األرض واملريخ ال يعني بأنّني أثبت 

وجود هذا اإلبريق".

.http://web.utk.edu/~nolt/courses/logic.html )2(
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إّن هذه املغالطّة هي عبارٌة عن املنطق التّايل: "أنا ال أعلم، إًذا أنا أعلم؛ أنا ال أعلم ما يثبت أو ينفي وجود إبريق الّشاي، 

إًذا أنا أعلم أّن وجود إبريق الّشاي هو أمٌر حتمّي،" فاُستخِدَم الجهل هنا كدليل عىل العلم باليّشِء، وما هذا بدليٍل إال 

عىل الجهل، وتأيت تلك املغالطّة عموًما من خالل أّي نقل ألعباء اإلثبات من عىل املُّدعي إىل املُعرتض كالتّايل :

املُّدعي: "أ" إًذا "ب".

املُعرتض: حسًنا، لكّن "ج" ممكٌن.

املُّدعي: ال، "ج" ال يكُن إثباته.

يرتكُب املحاجج هنا املزحة الكونيّة التي تحّدثُت عنها يف البداية، وهي أنّه آمن بفرضيٍة بُحّجة أّن االحتامل اآلخر محُض 

فرضيٍة، مع أّن وجود االحتامل اآلخر "ج" هو ما جعل "ب" مجرد احتامل أساًسا، ومبدئيًا ال تتفوق اآلن "ب" عىل "ج" 

يف يٍش ألن "أ" قد تؤدي ألّي منهام، ويف الحقيقة يكن أن نبدأ باالستدالل من "أ" عىل "ج" ثم نِصَف "ب" بإنّها مل يتم 

إثباتها، أي عكُس ما فعله  الّداعم لـ"ب" عندما استغل أنّه تكلم أوالً فقط، ليك يِصَف "ج" بأنها مل يتم إثباتها، يف حني 

أّن "أ" قد فقدت دعمها لـ"ب" ما أْن وُجدت "ج".

وُهنا، ال يصُح إغفاُل أّن "أ" إذا مل تكن جملًة احتامليًة بطبيعتها )أي فيها عبارات مثل "يف األغلب" أو "بنسبٍة مرتفعٍة"... 

إلخ( فإنّها غري قادرٍة عىل تفضيل "ب" عىل "ج" أو العكس، وعلينا أْن نبحث حينئٍذ عن معطياٍت أخرى لرتجيح إحداها 
عىل األخرى.)3(

لعّل هذا العرَض املنطقّي بسيٌط جًدا، إال أنّني 

الحظُت بأنّه سيوجز %90 من الُجهد املبذول يف 

الّنقاشات التي تجري يف ساحات التّحاور العربية 

بني الهواة، والتي تنتهي وال تزال ُمعظم األطراف 

لهذه  فهٍم  سوء  بسبب  تفاهٍم  ألّي  تصل  مل 

الالهوتيّة  الُحجج  من  الكثري  أّن  فمع  املبادئ؛ 

املطروحة عىل أساس التّصميم الّذيك يف الكون، 

يّدنا  أصبَح  الحايل  الهائل  العلمّي  التّقدم  لكّن 

أّن العديد منها  باألمثلة املضادة للتصميم، كام 

املؤمنني  أّن  يبدو  ولكن  بالفعل،  حقائًقا  صار 

الزالوا يف صدمٍة تحجبهم عن تقبل ذلك.
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عادل مصطفى، املغالطّات املنطقيّة، ص239.
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أتفّهُم أْن عليك، عزيزى املؤمن، عبئًا إثباتيًا هائالً يف ظّل هذا التّقّدم العلمّي، فلِيك تُثبت إلهك، عليك أْن تُثبت أوالً أّن 

كّل الّنظريّات أو الفرضيّات الطّبيعية املطروحة خاطئٌة حتاًم، ثم أن تُثبَت أنّنا لن نصل أبًدا ألّي تفسريٍ طبيعٍي للظواهر 

كلها، ثم أْن تُثبَت أّن "عجزنا" هذا ليس بسبب ظروٍف وحواجَز طبيعيٍة ُمعينٍة، وإمّنا يرجُع لصميم الظّاهرة ذاتها، ألنّها 

ال تتم عىل املستوى الطّبيعّي أصالً بل ما فوق الطّبيعة )أيّا ما تعني هذه الكلمة(، كام أّن هذا الفوق الطّبيعّي إلٌه واٍع 

وليس شيئًا آخر، كام عليك بعدها أن تُثبَت أّن هذا اإللُه هو إلهَك الذي تؤمن به وليس إلًها آخر؛ لكّن التّجربة تقول 

بأّن املؤمنني مل يقّدموا من هذا شيئًا يُذكر، ولذلك ال ُيكن أن يرقى ما يقدمونه ألْن يُسّمى برهانًا أو حتّى دليالً ولو من 

باب املجاز.

إّن عليك، عزيزي املؤمن، أْن تُخربنا عن طريقتك العظيمة يف التّفريق بني ما مل نصل إليه بعد وما لن نصل إليه أبًدا، ومن 

ذلك األخري، عليَك أْن تُبني الّنوعاِن منهام؛ ما لن نصل إليه لظروٍف طبيعيٍة تحول دون ذلك، وما لن نصل إليه ألنّه ليس 

يف الطّبيعة أصالً، وإْن مل تفعل فحّجتك ُحّجة من الجهل، وقد وقعت يف فِخ إله الفراغات واملحاججة بالجهل، وهي: "أنا 

ال أعلم، إًذا فالله موجود، أنا ال أعلم إًذا فأنا أعلم". 

إّن املُشكلة األعمق يف املُتدين أنّه يظن أْن هذا العامل هو ما يفهمه فقط، وما ال يفهمه فال وجود له يف العامل، بل أنّها 

الجهل، حيث ال يكن  ُمَسّكٌن مثايلٌّ آلآلم  الّدينيّة  تلك اإلجابات  أّن  العميق، حيُث  الجهل والفراغ  رصخٌة من أعامق 

للمؤمن أْن يتأقلم مع أّن ُهناك ما ال يعرفُُه، فيقول: "ما دام هذا عصيًّا عىل فهمي، فهو غري قابل للفهم، وكيف ال أعرفه، 

كال بل إّن ذلك األمر هو من ال يقبل املعرفة، لذلك فهي من عامٍل آخر!" نعم، صحيح! إذا كان هذا العامل هو معلوماتك، 

فهو حًقا من عامٍل آخر.

التّفكري العلمي، إّن عليكم  إنّها جوهر  الذين آمنوا أال أدلكم عىل حيلٍة نفسيٍة للتخفيف من آالم الجهل، أال  أيّها  يا 

االختيار بني العلم والّسعيُّ الكتشاف ما مل تعلموه، أو الّدين وإجاباته الجاهزة: "الله فعلها، الله فعلها، الله فعلها..." ولو 

كّنا نتّبع تلك الّنظريّة األخرية ملا حدث تقّدٌم وملا تساءل أحٌد عن يشٍء، ألّن تلك اإلجابة الّدينيّة )كونها إجابٌة من عامٍل 

آخر( ليست أصالً بإجابة، بل هي طريقٌة أخرى لقول "ال أعلم"، لكّنها أسًفا تتنكر يف ثوب "أعلم"، وما هي إال إسقاٌط 

لجهلنا عىل الطّبيعة، واستمراٌر لعادتنا الطّفولية يف تشخيص الجوامد، وما دمُت أنا شخًصا جاهالً مبا حدث، فإّن من 

فَعل كّل يشٍء "شخٌص من أوىل خصائصه أنّه مجهول"؛ الله الذي ال تُدركه األبصار وال يُسأُل عاّم يفعل، بل هو جهلنا 

ييش عىل األرض.

كيف عرفتم بوجود عامٍل آخر؟ أين رسمتم ُحدود هذا العامل؟ ومن وافقكم عىل ذلك؟ ما فعلتم إال أنّك رسمتم حدود 

هذا العامل عند حدود معرفتكم، فصار ما ال تعرفونه بالّنسبة لكم أمرًا من عامٍل آخر، لكن لألسف، فهناك ما ال نعرفه يف 
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هذا العامل، وليس كّل ما ال نعرفه ال يوجد ُهنا.

ولننتقل اآلن إىل الُحّجة من الاحاملية تجمع الثّوابت الكونيّة واملثال املضاد، لتفسريها بالتّصميم الّذيكّ يف مثاٍل وهو 

بالطّبع: األكوان املتعّددة، وسأطبّق عليها تحليالً ُمستخِدًما األساسات املنطقية الّسابقة.

الُحّجة من االنضباط الّدقيق للثوابت الكونيّة هي ُحّجة مهمٌة جًدا يف الجدال الالهويت وتأيت  عىل الّنحو التّايل :

إّن مجموعة الثّوابت الفيزيائية التي تحكم كوننا هي الوحيدُة القادرُة عىل الِحفاظ عىل الحياة كام نعرفها.. 1

كام توجد تجّمعاٌت كثريٌة أخرى لهذِه الثّوابت الفيزيائية من املمكن تخيلها.. 2

لذا، فال بّد من تفسريٍ ما لوجود هذه الثّوابت بعينها وليس غريها.. 3

أن تنشأ هذه الثّوابت بشكّل طبيعّي بحٍت هو أمٌر قليل االحتامل جًدا.. 4

لذا، فإّن أفضل تفسريٍ لوجوِد هذه املجموعة من الثّوابِت هو وجوُد مصمٍم ذيكٍّ ُمهتمٍّ بالحياة وضبط هذه الثّوابت . 5

بالّشكّل الذي هي عليه.

إّن هذه الُحّجة مبقدماتها الخمس ملئيٌة بالثّغرات املنطقية لدرجة أنّها يف أحسن أحوالها ال قيمَة لها يف دعم وجود إله، 

ولننتقل إىل بيان ذلك:

املقّدمة االوىل 

"إّن مجموعة الثّوابت الفيزيائية التي تحكم كوننا هي الوحيدُة القادرُة عىل الِحفاظ عىل الحياة كام نعرفها."

إّن التّجمعات املُختلفة للثوابت الفيزيائية وما ستنتج منها لهي أموٌر جدليٌّة، فحيث أنّه ال أحد يجادُل يف أنّنا سنفنى عىل 

الفور لو تغريت الثّوابت قليالَ، لكن ماذا لو تغريت كثريًا وبنسٍب مختلفٍة؟ وماذا عن أشكال أخرى من الحياة؟

يقول الّدكتور فيكتور ستينجر أّن "الفيزيائيني يرتكبون مغالطًّة عندما يغريون ثابتًا واحًدا ُمعتقدين أّن بقية الثّوابت 

لن تتأثر بهذا التّغري"كام قام الفيزيايّئ آنتوين آغواير بدراسة )4( فحَص فيها ماهيّة األكوان إْن غرّينا الثّوابت الكونيّة مًعا، 

ووجد أْن "أكوانا بنجوٍم وكواكٍب وحياٍة ذكيٍة قد تنشأ بشكّل معقول"، كام أجرى الفيزيايّئ كريغ هوغان نفَس الّدراسة)5( 

بشكّل مستقٍل وتوّصل إىل نتائٍج مشابهٍة، وليس هذا فحسب، بل أظهَر الفيزيائيّون الّنظريّون يف جامعة كيوتو باليابان 
أّن العنارص الالزمة إلنشاء الحياة ستكوُن موجودًة يف الّنجوم املُبّكرة بغّض الّنظر عن الثّوابت الكونيّة.)6(

.Anthony Aguire, "The Cold Big-Bang Cosmology as a Counterexample to Several Anthropic Arguments," Physical Review D64 )2001(: 083508 )4(

.Craig J. Hogan, "Why the Universe Is Just So," Reviews of Modern Physics 72 )2000(: 1149-61 )5(

 Takashi Nakamura, H. Uehara, and T. Chiba, "The Minimum Mass of the First Stars and the Anthropic Principle," Progress of Theoretical Physics )6(

 .97 )1997(: 169-71
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لرمّبا أّن الفصل بأّن حياًة ما ستنشأ أم ال من خالل معلوماتنا الحالية أمٌر ليس سهالً، وكام يقول ستينجر "يحمل املؤمن 

عبء اإلثبات بأّن كّل التّشكيالت األخرى من الثّوابت لن تُنتَج حياًة ذكيًة، وهذا يبدو مستحيالً"، فاملؤمن يحمُل عبء 

نفي الّدراسات التي قّدمها الفيزيائيون والجامعات ونفّي أن تكون هناَك أّي حياٍة ذكيٍة بأّي ثوابٍت أيًا تكن، وهذا ما مل 

يحدث، وذلك الّسبُب يف بطالن املقّدمة األوىل من املُحاججة.

املقّدمة الثّانية

"توجد تجّمعاٌت كثريٌة أخرى لهذِه الثّوابت الفيزيائية من املمكن تخيلها."

هذا صحيح، فالثّوابت الطّبيعيّة ليست شيئًا ال يكن تغيريه مثل الّنسبة بني ُمحيط الّدائرة ونصف قُطرها، وبالتّايل فال 

معًنى ألن نسأَل ملاذا هي كذلك، ويكن الحصول منُه عىل تجّمعاٍت ُمختلفة، وهنا تربُز أكرُب ثغرٍة يف هذه املحاججة؛ 

إذ أّن وجود أكوان أخرى هو أمٌر ممكٌن وبالتّايل فإّن عليهم عبُء نفيه قبل أن نبدأ حتّى يف إطالِق اسِم ُحّجة عىل هذا 

االستدالل االعتباطّي باالنضباط الّدقيق لثوابت الكون عىل وجود إله.

 Gilbert Fulmer, "A Fatal Logical Flaw in Anthropic Design Principle Arguments," International Journal for Philosophy of Religion 49 )2001(:)7(

.101-10

 

فوملر  جلربت  الفيلسوف  وجد 

خطئًا قاتالً يف الُحّجة من االتزان 

غري  أنّها  حيث  الّدقيق،)7( 

تقتيض  ألنها  منطقيًا،  مرتابطٍة 

كوننا  ثوابِت  مجموعَة  أّن 

)U1( قد تكون مجموعة أخرى  

استخدام  ُيكننا  ال  )U2(ولكن 

وهي   ،)U1( األوىل  املجموعة 

يشٍء  أّي  لتخربنا  نعرفه،  ما  كّل 

 .)U2( عن املجموعات األخرى
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إّن كّل ما يقوم به الفيزيائيون من افرتاضاٍت عن أكوان أخرى هي عبارٌة عن تنويعٍ وصفيٍّ لثوابت كوننا فقط، أّي أّن 

عٍ وإنرتوبيا وسدٍم كونيٍّة ومجراٍت  األكوان األخرى ستكوُن مشابهًة لكوننا يف كّل يشٍء من إلكرتوناٍت وبروتوناٍت وتوسُّ

ونجوٍم وكواكٍب... إلخ، ولكّن هذا ُمجرد افرتاٍض ال يكُنه إثباُت أّن األكوان األخرى ال بّد أن تكون عىل هذه الّشاكلِة من 

األساس، ولو افرتضنا أنّها كذلك )وهي مجرّد تنويع لثوابت كوننا(، فإّن كوننا ال يعطينا قدًرا كافيًا من املعلومات للحكم 

عىل ما سيحدُث يف األكوان األخرى؛ إذ كُرسْت داخل كوننا قواننٌي كالسيكيٌة يف الرّسعات العالية، حيُث حلّت الّنسبية 

محلها، ويف األحجام الّصغرية أيًضا حيِث حلْت ميكانيكا الكم، فام بالك بأكوان أخرى بقواننَي مختلفٍة متاًما؟! ال يكُن أبًدا 

أْن يكون ُحكمنا عليها سلياًم منطقيًا، كام ال يكننا أْن نعرف أّي نوٍع من الحياة قد تنشأ أو ال تنشأ، وكام سبق، فحتّى 

لو فرضنا أّن حساباتنا ستكون صحيحًة، فإنّه يبدو من املستحيل عمليًا القيام بكّل الحسابات الالزمة، وهو عبٌء عىل 

املؤمنني.

وحتّى إْن فرضنا أنّها لن تحوي حياًة، فهم ال زالوا عاجزين عىل نفي وجود األكوان املتعّددة؛ ولعل هذا الخطأ قاتٌل يف 

املحاججة ألنّه يستند إىل اّدعاٍء ال يكنهم إثباتُه أبًدا، وهو أّن كوننا غرُي محتمٍل وبالتّايل يحتاج لله، وذلك ألنّه لن ُيكن 

أْن نعرف أبًدا حجم "الالاحتامليّة الفعليّة" لوجود كوننا طبيعيًا باستخدام ما بداخل كوننا فقط.   

 

املقّدمة الرّابعة

"تجمع أن تنشأ هذه الثّوابت بشكّل طبيعّي بحٍت هو أمٌر قليل االحتامل جًدا."

تبدو  فاألرُض  الكون،  يف  االحتاميل  سياقه  غري  يف  يشٌء  حدث  إْن  غريها  إىل  محتاجه  الطّبيعىة  املنظومة  أّن  نستّدل 

الاحتامليًّة جًدا وال بد أنّها كانت مقصودة، فلو رصدنا العدد الهائل من الكواكب لقبلنا أّن هذا املنظومة الطّبيعىّة غري 

قادرٍة بذاتها عىل إنشاء األرض وال بّد من تدّخل خارجي، وأيًضا لو رصدنا بأّن الكون ال يتوسع لقلنا أّن الكون غري قادٍر 

عىل إنتاج الّنظام، وال بد أّن النظام أىت من خارجه، ولكن التّوسع موجوٌد واملنظومُة قادرٌة عىل إنشاء املعّقدات تلقائيًا، 

ولذلَك انتفى التّدخل الخارجي املبارش هنا، وهلم جرًا.

يف الّنهاية أنْت ال تعرُف إْن كان التّوالف والنظام هذا يف سياقه كشأن األرض يف الكون أم أنّه المحتمٌل بشدٍة، والُحّجة 

التي تبطل االستدالل باالنضباط الّدقيق تأيت عى الوجه التّايل :

1. إذا كانت:

الاحتاملية كربى + كون واحد = ال يكن للصدفة هذه أْن تحدُث باتفاق، واإلله إًذا لرمّبا يكون الحلُّ األفضل.

الاحتاملية كربى + أكوان متعّددة = األمور يف سياقها الطّبيعّي وال حاجة لهذه املنظومة الطّبيعيّة بتدّخل خارجي.
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2. لكن مبا أّن املُعطى اآلخر غائب )أّي وجود دليل قطعي ينفي تعّدد األكوان(.

إًذا: فإّن الّشق األول من املعادلة ال يقودك إىل يشٍء، وال يكنك أن تستند عليه لتتوجه إىل أّي مكان، وذلك ألن املُعطى 

اآلخر هو الذي يحّدُد اتجاه سري املحاججة، لكّن وحيٌد )بسبب غياب املُعطى اآلخر( وال يُشري ألّي اتجاه.

عند الّنظر إىل الكون، يبدو لنا بال احتاملية كربى، ووظيفة العلم أْن يُخربنا كيَف أتت هذه الالحتاملية بطرٍق طبيعيٍة 

بحتٍة بدون الحاجة إلقحام اإلله يف املسألة، فالعلم هو قصة التّخلص من اإلله، لقد أنهى داروين هذا األمر يف األحياء، 

وخرجنا من هذه التّجربة أكرثَ وعيًا بأّن ليس كّل ما يبدو ُمصماًم ُمصمٌم بالفعل، كام أّن علُم األحياء من أروِع ما يبدو 

ُمصماًم وهو ليس ُمصماًم أبًدا، بل له طريقٌة أخرى يف الّنشوء والتّطّور بالتّطّفر واالنتخاب الطّبيعّي، وهذا حال كوكب 

األرض إذ ليس مصماًم بل هو ناتج طبيعيٌّ للعشوائية يف األحداث مع العدد الهائل من تّشكالت الكواكب يف الكون 

الّشاسع، لذلك مل يعد ُمجرُّد اإلشارة لالحتاملية الكربى دليالً عىل التّصميم، بل يقُع عىل اّدعى ذلك عبء اثباُت أّن أّي 

تفسريٍ طبيعٍي لذلك أمٌر مستحيل.

عندما ترى من حولك دقًة وانضباطًا نحو نشوء الحياة، فال يجب أْن تستغرب أو تترسع لتحكم بأّن هذا مقصود وبفعل 

فاعل، وكام يقول ستيفن هوكنج "كالغنّي الذي يظّن أّن كّل يشٍء رُتَِّب مسبًقا ليكون بني األغنياء، وحقيقة األمر أّن هناك 

اآلآلف من الُفقراء يف مقابله." إّن األمر قد يكون من قبيل مبدأ االصطفاء )أو ما يُعرف باملبدأ اإلنساين(، لكّنه يقع يف 

دائرة حالة العشوائية أيًضا، كام كان أمُر األرض، فاألرض رغم تناسبها التّام مع حياتنا، فليست إال يف سياقها الطّبيعّي يف 

الكون وسط العشوائية التّامة، ومن بني مليارات الكواكب التي ال تسمح بنشوء الحياة نشأنا نحن عىل الكوكب الذي 

يكنه استقبال الحياة، ولََكْم ظّننا أنّها ُصممت لّنا ولكّن التّلسكوب أخربنا بالعكس، كذلك قد يكون حال الكون، كام أّن 

الفرضيّة التي تُقّدُم لتفسري تلك املشاهدة يجب أّن تكون عامًة وقادرًة عىل تفسري املشاهدات األخرى، وإال فباإلمكان 

الذيكّ والعشوائية(  الفرضيّتان )التصميم  أّن هاتان  أْن تستبدل بأي فرضيّة أخرى تتوافق مع كّل املشاهدات؛ وحيث 

تستطيعان تفسري االنضباط الدقيق )كام نتّفُق عليه فرًضا(، وكّل منهام تعطي تنبؤاٍت أخرى ُمختلفًة ويكن اختبارها 

)بشكل جديّل(، إًذا مبكننا لذلك أْن نعرَف أّي منهام أرجح، ومبا أّن الكون العشوايّئ العبثّي الّضخم القديم الالمبايل دليٌل 

قوٌي عىل اآلليات الطّبيعية الالشخصية، فبإمكاننا ترجيح العشوائيّة.

املقّدمة الخامسة

"أفضل تفسريٍ لوجوِد هذه املجموعة من الثّوابِت هو وجوُد مصمٍم ذيكٍّ )اإلله(."
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إّن وضع اإلله كتفسريٍ لالنضباط الّدقيق لثوابت الكون لهو مجرد تشبيه بحالِة تصميم اإلنسان لألشياء املعقدة، والتي 

إْن واجهنا إحداها مثالً، كام يف متثيل بايل الّشهري حيُث يقول: "حينام تُلقي ساعًة عىل األرض ستعلم أّن إنسانًا صنعها 

وليس الطّبيعة"، وهذا يبدو كالًما سلياًم منطقيًا يف للولهة األوىل، ولكن تبنّي فيام بعد أّن تشبيه بايل لإلنسان بأنّه ّساعٌة 

يتطلّب ُمصمَم ساعاٍت وهو تشبيه خاطئ، كام تبنّي أّن اإلنسان آٍت بالتّطور البيولوجي التّدريجي عىل مدار مليارات 

الّسنني، وأّن الطّبيعة قادرٌة عىل إنتاج اإلنسان.

 وينطبق هذا الكالم أيًضا عىل حالة كوكب األرض كوكب األرض، ولنفرتض وجود شخٍص عىل األرض يف املايض يقول بأّن 

األرض جاءت بآليّاٍت طبيعيٍة )مع تلك الالحتاملية الهائلة، بالطّبع(، فسيوصم حينها بالجنون، ألّن األمر يتطلّب عدًدا 

من الكواكب املُختلفِة التي ال يكن أبًدا عّدها، ولكن عندما نظرنا بالتّلسكوب وجدنا أّن عدد الكواكب هو كذلك متاًما، 

وعىل املستوى الفليك، فاألرقام هائلٌة والكّل معرتٌف بذلك اآلن.

 وذلك هو الحاُل بالّنسبة للكون؛ إذ يكننا أْن نقوم بتشبيٍه آخٍر من صميم الطّبيعة، فاألرقام قد تكون شاسعًة بطبيعتها 

عىل املستوى الكويّن كام تقرتح نظريّة األكوان املتعّددة، وبهذا يكون الكون بني األكوان كاألرض بني الكواكب، ومبا أنّنا 

يف حاٍل أفضل بكثريٍ ألنّنا مررنا مبِثَل هذه التّجربة من قبٍل )أي معرفة عدٍد هائٍل من الكواكب(، فنحن متقّدمون علميًا 

عىل أْن نتوه بسبب أشياٍء كهذه، ولكن أّي املثالني املضاديّن أرجٌح؟ الله أم األكوان املتعّددة؟

بذاته ال يستطيُع  الّدقيق  االنضباط  فإّن  املتعّددة(  )الله واألكوان  الّدقيق  املُفاضلة بني حلنّي ُمقرتحني لالنضباط  عند 

تفضيل أحِدهام عىل اآلخر، ألّن كالهام قادٌر عىل تفسري االنضباط  الّدقيق )كام أسلفنا واتّفقنا من قبيل الجدل(، ولذلك 

فسنبحُث عن ُمعطياٍت أخرى يف الكون لرتجيح إحداهام عىل األخرى؛ إذ أّن الكون يبدو الإلهيًا متاًما، فهو شاسع املساحة 

بشكّل ال يكن تخيله، وسحيٌق يف أغوار الزّمن، وملٌء بكّل أنواع التّشكيالت املُختلفة من الّنجوم والكواكب واألقامر 

ليك يتفاعل فيه ما ال يُحىص من املواد، وما ال يُحىص من التّفاعالت، وما ال يُحىص من املّرات، لحدوث نوٍع معنٍي من 

الجزيئات، يف مكاٍن غري ُمميٍز عىل اإلطالق، ثم يتطّور باالنتخاب الطّبيعي التّلقايئ املُبّذِر والقايس يف بيئٍة مليئٍة بالوحشيّة 

واملعاناة بشكٍل ال يصّدق، لتنشأ بعد ذلك الحياُة املعّقدة، التي تحاربها بقية الكون بظروفه القاسية املقاومة للحياة، 

وهو أمٌر غري ذي معًنى وال فائدة، وهذه متاًما مواصفات يتوقعها املرُء من الكون الالإلهي، لذلك فإّن هذا يرّجح بقوة 

فرضيّة اآلليات الطّبيعية غري الّشخصية )كاألكوان املتعّددة( تفسريًا لالنضباط الّدقيق.

   

إّن الكون مضبوٌط بدقٍة ليبدو كام هو عليه، فإْن كان يبدو بالتّحديد كذاك الكون الذي تتوقعه إْن مل يوجد إله، فيكف 

يكون مولًفا من الله؟ أيعقل أن يولف الله كونًا حتّى يبدو متاًما كونًا بال إله؟ وكام قال ريتشارد كارير:)8( "انظر للكون 

/http://wiki.ironchariots.org/index.php?title=Fine-tuning_argument )8(
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الالإلهّي هذا؛ انظر كيف أنّه ُمولٌف بدقٍة ليبدو الإلهيًا! ألذلك هناك إله!". كام أنّه "حتاًم إْن كان هناك إلٌه يترصُف ليبدو 

غري موجوٍد، فهو بالقطع ليس اإلله اإلبراهيمي الذي يزعم أّن آالءُه ظاهرٌة يف كّل جنبات خلقه البديع.)9(" 

   

إّن كونًا مخلوقًا من الله كان سيتوافق مع الحدس اإلنسايّن يف كّل جوانبه؛ فالبديهيّات العقلية التي يزعم املتدينون 

أّن الله إحداها ستكون حينئٍذ متوافقًة مع كّل جوانب الطّبيعة، ألّن أّي تشكيٍك يف توافِق بديهياتنا مَع الوجود يجعُل 

"اإليان املُطلَق" بيشٍء ما - ملجرد كونه "بديهيّة" - محَل شٍك؛ والتّطّور يقوُل بذلك أيًضا، "فطبًقا للداروينيّة فإنّنا تطّورنا 

لننجو بالتغّذي عىل حشائش الّسافانا اإلفريقية، ولذلَك فإّن أّي ابتعاٍد عن نِطاق حياتنا األوليّة تلك، سيصحبُه تصادٌم مع 
مفاهيمنا الفطريّة، وهذا تنبٌؤ قابٌل الختبار لنظريّة التّطّور، ونحن اختربنا صّحتُه يوًما بعد يوم.")10(

ففي الرّسعات األعىل، اعتدنا كرس البديهيّات، ومل يعد الخّط املستقيم أقرَص مسافٍة بني نُقطتني، ومل يعد للّضوء رسعٌة 

نسبيٌّة، وأصبح الزّمنّ نسبيًا، وصارت الُكتل تزيُد مع الرّسعة... إلخ، ويف مستًوى أقَل من األحجام التي اعتدنا عليها، تأيت 

ميكانيكا الكم لتقتل بديهياتنا متاًما يف مناسباٍت عدٍة، ونكفتي منها مبثاٍل يُعرف بالـSuperposition  والذي يقيض أّن 

الجسيامت الصغرية كاإللكرتون توجد يف العديد من األماكن يف نفس الوقت، إىل جانب تجارِب الّشق املزدوج الكمومي 

التي كرست البديهيات حتّى قال فاينامن: "إذا ظننت أنّك تفهم ميكانيكا الكم، فأنت ال تفهم ميكانيكا الكم"، فكيف 

يخلُقنا الله ببديهاٍت ال تتوافق مع الطّبيعة، ثم يقول بأنّها بديهياٌت ويجب علينا أْن نؤمن به؟

.Victor J. Stenger, God: The Failed Hypothesis, P.127 )9(

.Max Tegmark, Our Mathematical Universe, Chapter I )10(

A.A.M
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معجزات  وجود  تؤكد  التي  من  تخيلها،  ُيكن  التي  الّسيناريوهات  ماليني  فيه  لرُيصُد  كان  الله  من  مخلوقًا  كونًا  "إّن 

وتدّخالٍت إلهيٍة مبارشٍة، وتثبت وجود الله مبارشًة، فعىل سبيل املثال: كان من املمكن إثبات وجود الله طبًقا لقانون 

الثرّيموديناميك الثّاين الذي ينصُّ عىل أن اإلنرتوبيا لنظاٍم مغلٍق إّما أن تزيد إو تظل كام هي، وبالتّايل أْن تدللَّل عىل وجود 

نظاٍم يبدو كمعجزة، وال بّد أنّه مصوٌغ ومصوٌن بفعل خارجّي، وكان هذا ليستخدم قبل عام 1998 إلثبات وجود الله، 

ولكّن الكوَن مولٌّف بدقٍة ليكون متوسًعا توسًعا متسارًعا، مام يجعل اإلنرتوبيا القصوى للكون أكرب من اإلنرتوبيا الفعليّة 

له، وبذلَك فمن املمكِن نشوء الّنظام تلقائيًا، ودون الحاجة لتدخٍل من إله.)11(" ولذلك فإّن الكون مضبوٌط بدقٍة متاًما 

ليبدو كام لو كان الله غري موجوٍد، فكيف يكون الله هو الّضابط؟

ومثٌل آخر كان من املمكن إثبات وجود الله به وهو قانون بقاء املادة، فقانون الثرّيمودناميك األول يتطلب أن تأيت 

املادة من مكان ما، فمن أين أتت املادة؟ لذلك فإّن وجود املادة نفسها يبدو كمعجزة! ولكّن آينشتاين بنّي أّن املادة 

والطّاقة وجهان لعملٍة واحدٍة، مبعادلته الّشهرية عن تكافؤ املادة والطّاقة )E = MC^2(، لذلك فيمكن للامدِة أن تأيت 

من الطاقة، ولكن من أين تأيت الطّاقة؟ إّن وجوَد الطّاقة نفسها يبدو كمعجزة، ولكن اتضح أّن الكون صفريُّ الطاقة 

أيًضا! كام يقول ستيفن هاوكينج: "يكن للمرء إثبات أّن الطّاقة الّسالبة للجاذبية تُلغي بالّضبط الطّاقة املوجبة التي 

متثلها املادة." وبالتّحديد ضمن أخطاء قياٍس ضئيلٍة، فإّن كثافة معدل الطّاقة يف الكون هو بالّضبط ما يتوقع لكوٍن ظهَر 

من حالٍة مبدئيٍة بطاقٍة صفريٍة، مع ال يقنٍي كمٍي ضئيٍل، حيث "يسمح قانون الثرّيموديناميك الثّاين للطاقة واملادة أن 

تتحوال من شكٍل إىل آخر ما دام املجموع ثابتًا، والكون مولّف بدقٍة ليكون صفرّي الطّاقة، ولذا، يكن بأكمله أن ينشأ من 

التّقلبات الكموميّة العشوائيّة للفراغ صفرّي الطّاقة، متاًما كام لو مل يكن هناك إله")12( . فكيف يكون الله هو املولّف؟

إّن القوانني الكونيّة مضبوطٌة بدقٍة لتسمح بنشوء اإلنسان، ولكنها تلك القوانني نفسها التي تسمح بنشوء اإلنسان بدون 

الّدقيق؟ إّن هذا يتعارُض مع  الحاجة لله وبدون وجوده، فلامذا نفرتض وجود إله أصالً عند مناقشة أسباب الّضبط 

طبيعة الّضبط نفسه، بل ويتعارض مع كّل يشٍء يف الكون ألنّه مولّف بدقٍة متاًما ليسمح للحياة بالّنشوء بدون إله، فلو 

تغرّيت ثوابت الكون ولو قليالً، ملا أمكّن للحياة أْن تنشأ وتعيَش إال بفعِل اله، ولو تغريت ثوابت الكون قليالً إلحتجنا 

لله عندئٍذ لينشأ الحياة، ولكان لزمنا كياٌن غري مادٍي ليمسك بالّذرات املاديّة يف غري قوانينها داخل أجسام األحياء، ولكّن 

الكون َمضبوٌط بدقٍة مع نشوء الحياة بشكّل ال إلهّي ومادّي متاًما، وبدون الحاجة ألّي تدخل خارجي. 

ولهذا الّسبب يعتقد بعض الفالسفة أّن االنضباط الّدقيق لثوابت الكون هو دليٌل مع اإللحاد وليس ضّدُه، وسأخترص رشح 

ريتشارد كارير )13( لهذا املفهوم كالتّايل: إْن افرتضت عدم وجود الله فال بّد أن تتوقع االتزان الّدقيق دوًما حولك، ألّن 

الطّبيعة كياٌن غري واٍع وغرُي هادٍف إىل صناعِة البرش، بل إنّها مليئٌة باالحتامالت املختلفة العشوائيّة والتي سينشأ البرش 
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.Victor J. Stenger, God: The Failed Hypothesis, P.118 )11(

.Victor J. Stenger, God: The Failed Hypothesis, P.116 )12(

.http://wiki.ironchariots.org/index.php?title=Fine-tuning_argument )13(
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يف إحداها، وبالطّبع سيالحظون أّن أّي تغيري يف الظّروف التي حولهم ولو كان قليالً لن يّكنهم أْن يستمّروا بالحياة، لذا، 

فإّن ما نراه داخل الكون من وجود اتزاٍن دقيٍق لكوكب األرض، والعدد الهائل من االحتامالت األخرى للكواكب، واتزاَن 

ودقِة كوننا الذي يسمح بوجودنا، ال يخرج قيد أمُنلٍة عام يتوقعه التّنبؤ العلمّي اإللحادّي للكون ما دامت األكوان األخرى 

يف نطاق املحتمل، بل لو ثبتت عدم إمكانية وجود أكواٍن أخرى، فالّسؤال إًذا سيكون بال إجابٍة، فكيف مل يكن للكون 

خياٌر سوى خلق اإلنسان؟ إّن رؤيتنا لكوٍن محدود وذو بدايٍة واتزاٍن دقيٍق متناغٍم مع الّنظرة املادية للكون وللوفرة 

العشوائية داخل الكون لهو دليٌل قوٌي بأّن سبب هذه الظّواهر ليس الله، فلامذا قد يحتاج إلٌه إىل 70 سكستليون نجمٍة 

وما يزيد أضعافًا من الكواكب ليخلق جزيئًا ويرتكه ليتطّور؟ ولذلك فاالتزان الّدقيق حجٌة لإللحاد وليس عليه، ومبا أنّنا 

نستخدم ما نعلمه لنخمّن ما ال نعلمه، فإْن كان داخل الّنظام الكون ال إلهيًا متاًما فاألرجح أْن يكون خارجُه كذلك أيًضا.

 

نشوء  كان  فإْن  بل هراًء؛  فكرًة،  ليست  للكون  متناقضتني  تتامىش مع حالتني  التي  الفكرة  أّن  إىل  اإلشارُة هنا  وتجدُر 

الكائنات فجأًة سيدلل عىل وجود الله، فإن نشوءها بالتّطّور التّدريجي سيدلُل عىل عدم وجوده، أّي أّن محاولة توفيق 

فكرٍة ما باستخدام حالتني متعاكستني للوجود هو نقٌل لها من عامل الألفكار إىل عامل الّدوغام الذي ال جدوى من الّنقاش 

حوله، فليس هناك معًنى للّنقاش حولها أصالً إْن رتبت تلك ’الفكرة’ ليك تكون صحيحًة يف كل األحوال، وبالتّايل، فنحن 

نتوقع أْن يكون ما ال تعلمُه متامشيًا مع ما نعلمه، وليس العكس، حيُث يحاول املؤمنون استخدام ما مل يَثبُت لقمعِ ما 

ثبَت، وإّن الّصواب هو عكس ما يفعلونه. 

نحن نعلم بحدوث ما يقف ضد فكرة ’الله’، لكّن ما نجهلُه لرمّبا يكون معه أو ضّده، ولكننا نتوقع أّن ما ال نعلمه يجب 

أْن يتوافق مع ما نعلمه عىل األرجح، وإال وقعنا يف تناقٍض عميٍق، وهذا يعني أنّنا نكاُد نفهم كّل يشٍء بشكٍل خاطٍئ، 

وهذا إحتامٌل بعيٌد جًدا؛ إذ يكن أن يتوافَق ما يف الكون مع إلٍه ربويٍب غري متدخٍل، خلق ثم هرب، لكن أْن يكون اإلله 

متدّخالً، فإّن هذا االحتامل بعيٌد جًدا، بل متناقٌض مع كّل ما نعلمه، وإذا كان ذلك حًقا، فهو ما يطابق قول أحد الفالسفة 

بأّن "كّل األشياء ليست كام تبدو عليه"، ويف الحقيقة أظّن أّن هناك سببًا واحًدا فقط لوجود كّل األدلّة عىل وجود الله، 

أال وهو الجهل.

وال يتوقّف األمر عند هذا الحّد فحسب، فالله فكرٌة غرُي قادرٍة عىل تفسري التّوليف الّدقيق لثوابت الكون من األساس ألنّه 

ُمجرد ارتداٍد لنفس املشكلة، وأقتبُس بترّصٍف من الفيزيايئ العظيم ستيفن واينربج قوله)14( "ولكن املتديّنني يعانون من 

نفس املشكلة، فلكّل إلُهُه سواًء كان ُمحبًا أو ُمنتقاًم، إنسانيًا أو ُمفّضالً أّمًة عىل أخرى، متكربًا أم يهبُط ليُقتل عىل الّصليب، 

ماكرًا أو طيبًا... إلخ، وعىل املؤمن أْن يُفرّس هو أيًضا: ملاذا؟ ملاذا هذِه الّصفاُت دون غريها؟" فالله أيًضا يجب أن تكون 

.http://www.physlink.com/education/essay_weinberg.cfm
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صفاته مولّفًة بدقٍة بشكل يسمح بوجودنا، لكّنه يعشق سامع املديح والثّناء املستمر والكالم املعسول، ويستمتع بالرّقص 

والغناء له مبؤلفاته الّشعرية الخاّصة، ويتلذذ برؤية الخضوع أمامه والبكاء له ومترغ األنوف يف الرّتاب خشوًعا وخضوًعا 

لعظمته، ويعجبُه تألّم الّناس من أجله، بل حتّى موتهم وهالكهم وإهالكهم يف سبيله "فيَقتُلون ويُقتَلون"، ولذلك خلق 

الخلق ال ليشٍء إال ليعبدوه، ولو كان الله ذا صفاٍت مختلفٍة ولو قليالً ما كنا لننشأ أبًدا بهذا الّسيناريو وال بأّي طريقة! فام 

تفسري ذلك اإلله املولّف بدقّة ليوجدنا؟ إلٌه آخر؟ مل تحل املشكلة أبًدا، ولن تحّل ما دمَت تقرتح إلًها، ألّن اإلله ليس حالً، 

بل هو عجٌز عن الحل؛ إذ أنّه مجرد إلباس املشكلة ثوب شخٍص خفٍي ال نفهمه، يسكن يف مكاٍن خفٍي ال نعلمه، ويترصف 

بأسلوٍب غامٍض ال ندركه، وما هو إال طريقٌة أخرى لقول ال أعلم، وبإسقاط جهلنا عىل كياٍن ذو وجوٍد يقوم بالخلق، ليس 

اعرتافًا بجهلنا مبا حدث بل  اّدعاًء بجهلنا بأّن شخًصا فعل ما حدث، وتبقى تلك طريقًة أخرى لقول ال أعلم لكن مع 

 افرتاض وجود شخٍص ال نعلمه )فكيف علمتم ذلك؟(، حسًنا، يبدو األمر حالً ألول وهلٍة لكّنه رساٌب إذا جئته مل تجدُه شيئًا.

لذلك ليس الله حالً، بل ارتداٌد لنفس املشكلة، فلامذا خلقنا الله نحن وليس غرينا؟ وأقتبس عامل الّرياضيات واملنطق 

والفيلسوف العظيم برتراند راسل إذ يقول: "إن قلت أّن الله خلقنا نحن وليس غرينا لنزوٍة صدرت منه بال سبب )حيث 

الله هو الّسبب األول الذي أفعاله ليس لها سبٌب يسبقها(، فأنَت قبلَت بحدوث الّصدفة العظيمة التي نحاوُل تجاوزها، 

فقبلت بحدوث يشٍء أدى لوجودنا بال سبٍب، وإن كانت هناك عوامل أّدت بالله إىل خلقنا، وأّدت به إىل أن يخلق هذه 

الخلق تحديًدا، فقد جعلت الله عندئذ خاضًعا للقوانني ومل يُفدنا إقحامه يف الحل شيئًا.)15("

وهناك حٌل آخر، وهو أن تقول أن الله يخلق منذ األزل وله خلق آخر كثري، فعنئٍذ صار وجود الله ال يغنينا عن افرتاض 

تعّدد األكوان، وعندئٍذ تصبح فرضية الله بال قيمٍة، ويجب أْن نلقى بهذا الوسيط جانبًا ونفرتض أكوانًا متعّددة مبارشة.

وهناك مشكلٌة أخرى لوجود الله كحٍل للتّوليف الّدقيق، وهي أّن التّوليف يحدث يف ظل قوانني سائدٍة مسبًقا، فعىل 

سبيل املثال إن عمل شخٌص  يف توليف قطع سيارة لتنتج الّسيارة كاملة، فال بد لهذا أن يكون يف ظّل قوانني مسبقٍة 

عن ماهيّة الّسيارة ليعمل وفقها العامل؛ إذ ال يكن القول بأّن الله ولّف القوانني لتتالقى مع بعضها وإال عنى هذا أنّه 

وجب عىل القوانني أن تتالقى عند هذه التّشكيلة املعينة وفقا لقانون مسبق، ولكّن املفرتض أّن الله ال يخضُع للقوانني، 

كام أّن التّوليف والّضبط عمليٌة يفعلها الكائن الجزيئ الذي يخضع لقوانني سائدٍة يولّف األشياء عىل أساسها، وال ينطبق 

هذا عىل الكّل، فالله ال يعمل وفًقا لقوانني، وبالتّايل يكن لله إيجادنا بقوانني مختلفٍة عن هذه، وبالتّايل فالُحّجة ساقطة 

لسقوط حتميتها، إذ مل تعد تلك القوانني هي الوحيدة التي يكنها إنتاجنا وهي أحدى مقدمات الُحّجة، ويكنكم قراءة 

املزيد عن األمر)16(.

.http://wiki.ironchariots.org/index.php?title=Fine-tuning_argument )15(

.http://wiki.ironchariots.org/index.php?title=Fine-tuning_argument )16(
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وهناك سوء استخداٍم شائعٍ آخر للُحّجة من التّوليف الّدقيق، إذ يستخدمها البعض وكأنها تعني أّن الكون جنٌة لوجود 

اإلنسان، والحقيقة أن اإلنسان هو من تعّدل وجود أسالفه تدريجيًا بالتّطّور القايس باالنتخاب الطّبيعي حتّى يتكيَف مع 

الكون وليس العكس؛ فالتّوليف الّدقيق ال يعني أّن قوانني الكون مضبوطٌة ليكون الكون ُمسّهالً لنشوء الحياة بوفرة، 

وال رغًدا لألحياء، بل يعني أّن أّي تغريٍ طفيٍف لن يسمح بنشوء الحياة عىل اإلطالق، وإن الحالة املوجودة هي الوحيدُة 

التي تقبُل وجود الحياة، حتّى ولو كانت يف أسوأ ظروف، ومبناسبة الُحّجة من املعاناة غري الّضورية والتي تستخدم ضد 

وجود الله، ستساعد الفقرة القادمة املؤمن املعاند يف فهم الطّرح الذي أطرحه يف هذا املقال:

إّن الُحّجة من التّوليف الّدقيق تشبُه )مع فرق التشبيه( الُحّجة من املعاناة غري الّضورية، فالرّد الّديني عىل الُحّجة من 

الرّش، هي أنّه قد يوجد عاملٌ آخٌر يعادل الرّش املوجود هنا لتصبح الّصورة الكاملة متوافقًة مع وجود الله، وهذا العامل 

أّن االحتامل موجود فال يكنك االستدالل، وال يكنك استخدام هذا الجزء  التّحقق منه، ولكن مبا  أبًدا  اآلخر ال يكن 

من العامل فقط وهذه القطعة من الّصورة الكاملة لتخرج باستنتاٍج شامٍل، فال يكن لهذا أن يكون مؤكًدا، كذلك فإّن 

الُحّجة من التّوليف الّدقيق تقول بأنّه قد توجد أكواٌن أخرى تعيد األمور إىل سياقها الطّبيعي، ولكنها تبدو غري قابلٍة 

أبًدا للتحقق منها، ولكّن وجود االحتامل يبطل االستدالل، وال يكنك استخدام هذه القطعة الّصغرية من الّصورة الكاملة 

لتخرج باستنتاٍج شامٍل بحيث يكون سلياًم منطقيًا، وهذه مشكلة االستقراء .

ويكمن الفارق يف أّن األكوان املتعّددة نظريًا تحل متاًما مشكلة التّوليف الّدقيق، أّما الحلول املقرتحة لحل معضلة الرّش 

فريى أغلُب الفالسفة أنّها ال تحل املعضلة نظريًا، وإنّها ال زالت تتعارض مع صفات الله الثاّلث )كّل العلم، وكّل القدرة، 

وكّل الخري(.

 

عندما يَرفُض امللحد التّفسريات التي تفرُض إلًها شخصيًا، فهو يحوز الجانب األكرث منطقيّة، ألنّه اتّسق مع شيفرة أوكام، 

والتي تخربنا أّن نسعى نحو البساطة قبل التّعقيد، وإىل األقل احتياًجا من الفروض وال نزيد، وإىل الطّبيعي قبل ما وراء 

A.A.M
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الطّبيعة، كام أّن البساطة ترفض الله دامئًا، فأعتى ما افرتضه امللحدون هو العامل متعّدد األكوان، والذي نعق املؤمنون 

كثريًا بأّن الله تفسرٌي أبسُط منه، وحرّي بهذا أْن يُسّمى الُحّجة من التاّلعب بالكلامت، فألّن الله واحٌد واألكوان متعّددٌة 

كثريٌة، زعموا أّن الله أبسط، ويكننا كشف خطل اّدعائهم بسؤال، هل يستطيُع الله َخلْق هذا العامل متعّدد األكوان الذي 

افرتضناه؟ فإْن أجابوا بال، فام هو بإله، وإن أجابوا بنعم خرسوا مزعَم بساطة الله، فمن َخلَق أعقٌد ماّم ُخلق بداهًة، 

ولكنهم مجربوٌن عىل اإلجابة بنعم عىل أّي سؤال: هل يستطيع الله خلَق ترليون ترليون ترليون عامل متعّدد األكوان من 

حجم هذا الذي قد افرتضناه؟ فإن كانت اإلجابة نعم، فأيهام أبسط؟ هذا اإلله، أم هذا العامل الوحيد املسكني متعّدد 

األكوان الذي افرتضناه؟ كام أّن "هناك مغالطُة شائعٌة باعتبار األكوان املتعّددة فرضيّات عديدة وأّن كّل كوٍن فرضية 

قامئٌة بذاتها، والحق أّن تعّدد األكوان فرضيٌة واحدٌة فقط" وما تخربنا شيفرة أوكام أْن نتجنبه هو زيادة عدد الفرضيّات 

وليس األكوان.

كام أّن أّي مهاجمٍة )من مؤمٍن( لألكوان املتعّددة بأنّها ال نهائيٌّة وغري قابلة لالختبار وغري مثبتٍة لهو استمراٌر لنفس 

املُزحة الكونيّة التي ذكرتها يف البداية وهي مهاجمة االحتامل اآلخر بنفس عيوب احتاملك الذي تدعمه، فالله ال متناٍه 

وغري قابٍل لالختبار وغري مثبٍت أيًضا، فعاّم تتحدثون؟ 

وعندما ينأى امللحد عن التّفسريات التي تقدم إلًها شخصيًا، فهو يتّسق مع التّفكري العلمي، الذي يسعى لتقديم تفسريٍ 

قابٍل للفهم، وليس تفسريًا من خصائصِه أنّه ال يُفهم وال يُدرك وال يُتوقَُع منه يشٌء، ونعوَد لنكّرر، بأّن الله ليس ُحّجة 

من الجهل فحسب، بل هو تجسيٌد للجهل، بل إنّه الجهل متكلاًم، بل إّن الله هو الجهل بعينه، فالله ليس سوى إسقاٍط 

لجهلنا عىل الواقع، واذا احتلنا بأنّنا  ال نجهل تفسري الظّاهرة، بل أّن الظّاهرة تحدُث لسبٍب غري قابٍل للمعرفة، فتلك 

حيلٌة نفسيٌة مفضوحٌة، فلسنا نحُن من نجهل كيف حدث ما حدث، بل أّن من خصائص الله أنّه مجهول، وبذلك نكون 

أسقطنا جهلنا عىل الواقع، وسميناه الله، فعبدنا جهلنا وخوفنا وعجزنا وأمانينا وآمالنا ومصالحنا ورغباتنا، وسميناها الله.

إّن حرش أنف الله يف كّل ما ال نعلمه يقرتح بأّن ما ال نعلمه، لن نعلمه أبًدا، فكيف عرفت هذا، عزيزي املؤمن؟ مبا أّن 

هذا ال ُيكن معرفته فكيف عرفت به؟ إّن ما تقوله يتضمن اّدعاءك أنّك خارٌق للعلم وتعلم أن الظّاهرة هذه فوق قدرة 

اإلنسان عىل الوصول اليها )أَولست إنسانًا؟(، بل يتضمن اّدعاءك أنّنا جميًعا خارقون يف العلم، فام دمنا ال نعلم بوجود 

يشٍء، فهو غري موجود، حسًنا، بل رائٌع، فنحن ال نعلم بوجود إلهك أيًضا، إًذا فهو غري موجود باملثل.

ال يبدو بأّن أّي أحٍد من البرش يتلك قدراٍت خارقًة، باستثناء القدرة الخارقِة للمؤمنني عىل اإليان بأّن لديهم قوًة خارقًة، 

وإّن هذه الُحّجة من الجهل تعتمد أساًسا  يف وضعِ الجهل ليس يف قدراتنا فحسب، بل يف صميم الطّبيعة أيًضا، فام 

نجهله ال يوجد، وهذه الحيلة الّنفسية لالسرتاحة من عناء التّفكري، أصبحت باليًة بعد أن اكتسب الجنس البرشي الثّقة 

يف قدراته العقلية، ولكن لألسف الّشديد، ال يزال بعضنا عبيًدا للجهل، وكام يقول ريتشارد دوكنز: "ليس سوى عجٍز 
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وكسٍل وانهزاميٍة، وُحّجٍة قامئٍة عىل الّضعف الّشخيص، إن كنَت ال تعرف تفسري الظّاهرة، فال تتعب نفسك؛ إنّها من فعل 

الله، فالله موجوٌد ليربر أّي يشء وكّل يشٍء، فإذا كنت ال تعرف كيف حدثت تلك املشاهدات، فال تفكر، ألّن الله موجود 

ليفرسها، وإيّاك أن تفكر، حتّى ال تُضيع الجهل الثّمني الذي يعيش عليه الله.)17("

ال يشء أأكرثُ سطحيًة من عزو األشياء إىل تلك العبارة الفارغة من أّي مضمون: "شخٌص من عامٍل آخر"، أّما التّفكري العلمي 

فهو أن تبحث وتفّكر وتنّقب وتّجرب حتّى تهتدي إىل التّفسري العقاليّن املوضوعّي التّجريبّي، فمنه تُفيد، وعليه تبنّي 

ما يفيد، والجاهل جالٌس يف مكانه يعزوه إىل األشخاص من "العوامل األخرى"، وكلاّم توقفَت لتتأمَل أّي يشٍء للحظاٍت، 

رصَخ الجاهُل: "أمل أقل لكم أنّه من عامٍل آخٍر؟ ويبدو أّن التّاريخ إن أخربنا بيشٍء، فهو أّن أهل هذه الرّصخات يأكُل لحم 

وجوههم الحرج بعد فرتاٍت قليلة، وذلك عندما يصيح العالِم: "وجدتها! وجدتها!"،حينها وبكّل وقاحٍة يتجاوز الجاهل 

ذلك إىل التّايّل ماّم مل نعرفه بعد، ويتابُع رصخاته "شخٌص خفي! عاملٌ آخر! عالٌَم آخر!"، وتراوده كوابيس العالِم صارًخا 

"وجدتها! وجدتها!"، والتي ال تلبُث أّن تتحّقق مرًة أخرى، لكّن الوقاحة ال تنتهي.

لكن الّسؤال األعظم، ملاذا يُطالَب العالِم دوًما بتقديم دليٍل عىل تفسريه، وال يُطالَب الجاهل بتقديم أّي يشء عن العالَم 

اآلخر؟ وملاذا يترصّف وكأن موقفُه هو املوقُف املبديئُّ ومن يقوُل بغريه هو املُطالَب بالّدليل؟ إنّك إن تأّملت يف هذا قليالً 

لعلمت أنّهم ال يلكون بضاعًة سوى الجهل الذي يتاجرون به؛ إذ أّن مصدر قوِة هذا "التّفسري" يأيت من العوام، وهو 

نفس مصدر ضعفِه عند الُعلامء، ذلك ألنّه قادٌر عىل تفسري أّي يشٍء، والتّوافق مع أّي حالٍة، وبالتّايل فال يُقّدُم أّي نبوءاٍت 

قابلٍة لالختبار، وبالجهل والجهل وحده غدا غري قابٍل للتكذيب وغري محتاٍج إىل دليل، فهل قّدم أحٌد من الجهالء يوًما 

دليالً عىل العامل اآلخر املزعوم هذا؟ والنّه يفتقر بشكّل ُمفزٍع إىل أّي قوٍة تفسرييٍّة حقيقٍة، فهو ال يشء تقريبًا، ويستوي 

فيه الجميع؛ إن أّن عبارة الله فعلها هي "فكرٌة" يفهمها )أو يظّن أنّه يفهمها( أعلُم أهل األرض وأجهلهم عىل الّسواء، 

وذلك ما يجعلها جهالً وليس علاًم، وال عجب اّن الجهلة هم من يسعون إليها للتساوي مع الُعلامء، فكيف يقبلون بوجود 

علوٍم ال يستطيعون سرب أغوارها، فال بد لهم بأّن التّفسري البدايّئ هذا هو الحل، وال عجب أْن ترى العلَم أقليّة عند العامة، 

أكرثيّة عند العلامء، فالّدين ِعلم العامة، والعلُم دين الخاصة.

العبث  ترى  التي  الحديثة،  كّل معارفنا  يتّسق مع  فهو  إلًها شخصيًا،  تُقّدم  التي  التّفسريات  امللحد من  يَْفرُِق  وعندما 

والعشوائية تلُد الّنظام تلقائيًا، وترى الطّبيعة تعمُل بال اكرتاٍث ودومنا اهتامٍم، وتنطُق بذلك كّل صفحٍة من صفحات 

التّطّور البيولوجّي، وتشهُد بذلك كّل سنٍة ضوئيٍة من فضاٍء سحيٍق تتالىش أمامُه الّنقطة الّزرقاء الباهتُة الصغرية )األرض(، 

فأّي تفكريٍ يُرى أّن ذراِت كربوٍن )البرش( متحركًة، عىل نقطٍة باهتٍة ال تكاد تبني، خلقْت عىل صورة الخالِق لهذا الكون 

العظيم؟ وأّن شيئًا بال أهميٍّة كذرات الكربون املتحركِة عىل حبة الغباُر األرضية، قد ُخلُق الكون ألجلها ليّك يستعبدهم 

إلٌه ما!

)17( ريتشارد دوكنز، وهم اإلله، ترجمة بسام بغدادي، ص143.
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انظروا إىل هذا الكون الذي ضبطُْت ثوابته بدقٍة مبا يسمُح بنشأِة الحياة واإلنسان؟ هل ستتوفر لكم فرصُة كوٍن أفضل 

من هذا لتزعموا أنّه مخلوٌق لإلنسان؟ ثم ارجعوا البرص هل يبدو هذا الكون ُمهتاًم ألمر اإلنسان أو مكرتثًا به؟ هل 

يبدو فيه اإلنسان ُمهاًم؟ إّن كوكب األرض ال يكاد يبني يف ظالم الّسامء العميق إذا نظرنا إليه من سطح املّريخ وهو جارنا 

القريب، فكيف إذا نظرنا من أبعاد الفضاِء الّسحيق؟ لقد تطّورنا من رصاٍع يف الغابات يف أشّد درجات القسوة والوحشيّة 

ومكثنا فيها ملئات آالف الّسنني، فيموت الّناس فيها )وال زالوا حيث يعيُش البدائيون( يف ُعمر الخامسة والعرشين، بل أّن 

كوكبنا نفسه ال يبدو ُمكرتثًا بنا، وينزُل بنا كوارثُه من تخبّطات ظواهره العمياء كّل حني، كام أّن الكون ملٌء باملجرات 

التي تتصادُم وتتحطّم وتتكّوُن بشكٍل عشوايٍئ متاًما، وملٌء بانهدام وانفجار وميالد مليارات الّنجوم ومليارت الُجسيامت 

التي تتولّد وتفنى لحظيًا بشكّل عبثّي محٍض، وهلَم جرًا، بعيًدا متاًما عن أّي كوٍن يبدو ُمهتاًم باإلنسان، وإلْن تإّملتم يف 

عبث الّساموات واألرض فستعلمون أنّه ما خلُق وال ُسّخر لنا يشٌء وما نحن إال حادثٌة بهام، ذلك إْن كنتم تخلّصتم من 

ُجبنكم بأْن تسألوا عن أشياٍء إْن تبُد لكم تسؤكم.

من الطّريف أْن تتبّنى العكس، أّي أْن تظن الكون انضبط ألجلنا ولسنا نحن من تطّور فيه، ألّن ظروفُه سمحت بذلك 

دون غريه، كام اّن هذا أشبُه ببكترييا يف ركٍن ُمتسٍخ يف إحدى اآلآلت يف مصنعٍ عمالٍق، ويترسب من أحد الّشقوق يف 

ذلك الرّكن زيٌت تعيُش عليه البكترييا، وقد تطّورت لتتالءَم مع ُمعّدل انبثاق الّزيت من الّشق، فتقول البكترييا املُتديّنة 

ألختها امللحدة: "انظري لبصمِة اإلله "بَْكرَتْ" العظيم، إّن كّل املصنع بل كّل املدينة الّصناعية ُمنضبطٌة بدقٍة لتسمَح لنا 

بالّنشوء، فتخيل لو تغرّي أّي ذرة من أّي يشء؛ لو لّف صانُع اآللة التي نعيش عىل ُركنها املتّسخ تلك الرباغي بإتقاٍن أكرثَ 

لنانو واحٍد من الثّانية ملا ترّسب إلينا الّزيت، ولو أهملُه أكرث مبثلها لفاَض الّزيت وقتلنا وما سمَح لنا بالوجود. 

إّن املدينة الّصناعية وكّل العامل وكّل املصانع وكّل اآلآلت ُمسّخرٌة ليك نأيت نحُن إىل الوجود، ثم أنّكم، معرَش املُلحدين 

من البكترييا، تُنكرون اإلله بَْكرَت العظيم وتقولون بسخافٍة منقطعٍة الّنظري أّن هذا املصنع ال يأبه لنا وبأنّنا كّنا حادثة غري 

مقصودٍة به، وأّن الّدليل عىل ذلك هو أّن آلهتّنا تلك نفسها ال تأبُه بنا، وتُنزل علينا الكوارث من حني آلخر بال اكرتاٍث، 

وأّن اآلآلت األخرى خاليٌة من البكترييا، وأنّه يوجد بالتّأكيد العديُد من املصانع، فتؤمنون بالفرضيّات، وتّدعون أنّكم 

ملحدون.

إّن الالاحتاملية الهائلة لنشوء كوننا بثوابته املضبوطة تلك تفرُض علينا أْن نبحث عن تفسريٍ لها خارجه، فأّما الذي خارجه 

وتفسريه فيعيدنا إىل نُقطة الخالف الرّئيسيّة: اآللهة الّشخصيّة بنزواتها، يف مقابل الطّبيعة غري الّشخصيّة.

بأّن الالحتامليّة تلك تحتُم وجود اإلله، لهو إهامٌل لسؤال أسايّس مفادُه: كم مرًة حدَث االنفجار العظيم؟  القول  إّن 

فلِيك تُحسَب الالحتاملية الفعلية، فال بّد أْن نعرَف كم مرًة حدَث االنفجار، وبغياب هذا املعطى، فالالحتاملية الكربى 

ال تقودنا ليشٍء، لتوضيح ذلك سنخوُض مًعا تجربًة ذهنيًة تعتمُد البساطَة يف الرّشح ال التّعقيد؛ فإْن كان لدينا حائٌط 
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ضخٌم وعليه نقطٌة مميزٌة مساحتها واحٌد عىل ملياٍر من مساحِة الحائط، وهناك رجٌل أعمى يُريد التّصويب ببندقيته 

عىل الّنقطة وهو يطلُق الّنار عشوائيًا يف كّل االتجاهات، فام احتامل أْن يُصيب األعمى تلك الّنقطة؟

إّن االحتاملية تساوي حينها واحًدا عىل ملياٍر )كمساحة الّنقطة إىل مساحة الحائط(، وذلك إذا أصاب األعمى الّنقطة من 

أول مرة، إّما ليك نحسب االحتامل الفعل ألْن يصيب اإلعمى الّنقطة، فعلينا أن نعرف كم مرًة أطلق األعمى الطّلقات 

من بندقيته، فإن أطلَق مرتني، انخفضت الالحتاملية إىل الّنصف )أي زادت االحتاملية الّضعف(، وإن أطلق عرَش مراٍت 

انخفضت الالحتاملية إىل الُعرش )أي زادت االحاملية عرشَة أضعاف(، وإْن أطلق الّنار ألف مرًة، انخفضت إىل واحٍد عىل 

ألٍف ماّم كانت عليه )أي زادت االحتاملية ألف ضعٍف(، وإن أطلق الّنار مليون مرٍة، انخفضت الالحتاملية إىل واحٍد عىل 

مليون مام كانت عليه )أي زادت االحتاملية مليون مرة(، وَهلَم جرا.

لكْن إن أطلق األعمى الّنار مليار مرًة، فعلينا أن نتوقع أن يصيب الّنقطة! أي أّن الحدث قليل االحتاملية هذا، سيصبح حدوثه 

محتوًما إن توافرت الفرُص الّضخمة لحدوثه، ولكان يكننا أن نُحاجج بوجود تدبريٍ خلقّي، لو خرج الحدث عن نسبة احتامله 

بكثري، أما وهو صغري االحتاملية، وقد حدث يف نطاقه الّصغري، فأُي خالٍق نريد اآلن؟ وإن كان تأكّدنا من حدوث يشٍء ما خارج 

 نطاق احتامالته العشوائية يُحاَجُج به لوجود خالٍق، فإن حدوَث األشياء ضمن نطاقها فقط يُحاَجُج به كمثاٍل مضاٍد لعدم وجوده.

أي أنّنا بحاجٍة أْن ننظر إىل الجدار لرنى إن كان 

متعّددة(،  )أكوان  الطّائشة  بالطّلقات  ُممتلئًا 

أم أنّه ال توجد فيه سوى طلقٍة واحدٍة أصابْت 

الله  أهَو  املُطلق؟  نعرَف من  ليك  الهدف،  عني 

من  القفز  فإّن  لذلك،  العمياء؟  الطّبيعة  أم 

الله  إىل  الثّوابت  النضباط  الكربى  الالحتاملية 

مبارشة )أي إىل أّن املطلق كان قناًصا وهو الله( 

يُغفل عامالً أساسيًا يف حساب االحتامل الفعل 

مرات  عدد  وهو  عمياء،  طبيعٍة  من  لحدوثها 

آخر: عدد  أو مبعًنى  العظيم،  االنفجار  حدوث 

األكوان، ويُغفل أيًضا أنّنا نتحدُث عىل املستوى 

بشكٍل  كبريٌة  بطبيعتها  األرقام  حيث  الفليك 

ُمدهٍش، كام أن كُرُبَ األرقام الالحتاملية ال يعني 

أّي يشٍء، ما دامت الفرص كبريًة باملثل.
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ولكن حيث أنّنا ال نستطيع استخدام الالحتاملية تلك وحدها لتخربنا عن سببها، فإنّنا نلجأ إىل ما لدينا من ُمعطيات يف 

داخل الكون؛ إذ أّن لدينا قطعًة من الجدار ننظر فيها لرنى، وإّن الهدف لهو كوكب األرض كام تزعم األديان، غري أّن ما 

يكشفه علم الفلك من تبذير هائل يف عدد الكواكب )طلقاٍت عشوائيٍة عبثيٍة( يرصُخ بأنّه ُمطلقها أعًمى، وما كّنا نحن 

هدفًا له حتّى، كام أّن ما يكشفه علم البيولوجيا التّطّورية، من التّبذير الهائل والوحشيّة القاسية لنشوء الحياة ليرصخ 

بأعىل الّصوت أْن ليس يف هذا الوجود أّي إلٍه حكيٍم قادٍر، وال قّناص ماهر، وال مؤمن وال كافر.

إّن القطعة املتاح لنا الّنظر إليها من الجدار تنطُق بآثار العبث الطّبيعّي، وأّن هذا ما يُرّجح كوَن سبب الاحتاملية الكون 

يشبُه ال احتاملية الكوكب، أّي أّن الحل املُرّجح للمبدأ اإلنرثويب القوي امتداٌد للحل الذي نعرفه للمبدأ االنرثويب الّضعيف، 

كام أّن  األرجُح أّن بقيَة الجدار تشبُه القطعة التي منلكها منه، وأّن األبعد عن االحتامل، أْن يكون ما عىل الجدار من 

تصويب قناٍص، بسبب ما نراه من الثّقب الذي ننظر منه إىل خبط عشواء هذا الكون.

إّن كّل حجج اإللحاد لتندرج وترتبط مع هذا املفهوم، فالُحّجة من ِصغر حجمنا يف الكون، والُحّجة من الالمباالة الكونيّة 

بآثار  كلها  تنطق  الحجج  من  وغريها  التّصميم  عيوب  من  والُحّجة  الطّبيعة،  من  والوحشيّة  املعاناة  من  والُحّجة  بنا، 

الطّبيعة غري الّشخصيّة واآلليات الالواعية التي تتحرُك بها، كام انتهت منذ داروين، ومنذ نشأة الفيزياء الحديثة تلك 

الفكرة الخاطئة بأّن ما يبدو مصماًم هو حًقا مصمم، وُدحضت الُحّجة بأّن التّعقيد ينشأ من العوامل الّشخصيّة، وانتهت 

أياُم التّدليل عىل وجود خالٍق من خالل الّنظر إىل االبل كيف ُخلقت، وإىل الّسامء كيف رُفعت، وإىل الِجبال كيف نُصبت، 

وإىل األرض كيف "سطحت"؛ إذ ما ال يريد املؤمنون ان يفهموه )خصوًصا أولئك الذين مل يستفيقوا من الّصدمة بعد( 

أّن هناك طريقًة أخرى لنشوُء املعّقدات تَفرُض عىل كّل مدٍع بعد اآلن بوجود إلٍه شخيّص أن يأيت بدليٍل عىل أنّها نشأت 

بالتّصميم وليس باآلليات التّطورية التي تشمل العبثيّة والعشوائيّة وأنظمة التّعقيد التي تَصّنَع منها الّنظام تلقائيًا.

ومن التّهمة التي ابتدأنا بها، وهي الهروب إىل فرضيّات أخطأ املؤمنون يف توجيهها للملحدين، ألنهم وضعوا الله )بال 

تربيٍر( يف موقٍف أعىل من االليات الطّبيعية،  نستنتُج أّن الله والعامل ُمتعّدد األكوان، فرضيتّان ُمتعارضتان، وللحكم بينهام 

نقوم بالبحث عام يتوافُق أو يتعارُض مع كلٍّ منهام يف الكون املنظور، وفيام خربنا من الياته، ومبا أّن ما نعرفُه عن الكون 

يتلء بالتّبذير والعبث والعشواء واآلليات الطّبيعية غري الّشخصيّة، فهذا يفرُض عىل املؤمنني أن يفرتضوا الفرضيّات 

الّسخيفة والّساذجة، وأن يلتووا ألف التّواٍء والتّواٍء لتربير العبِث والعشواء والتّبذير والوحشيّة والمباالة الطّبيعية ببني 

البرش؛ إن أنّهم هم َمن يفرتضون تهاويًا وخياالٍت وأحالًما ليك يهربوا ِمن الواقع إىل ما يرغبون به، أّما إن نظرت إىل 

الواقع كام هو بالتّجرد من الهوى، وكففَت عن شخصنة األشياء، وبدأْت بالتّعامل مع الطّبيعة بترصّفاتها التي تفتقُر إىل 

الغائيِة املقصودة والّنيات، لرتيّن األمر عىل حقيقتِه جليًا.

وإّن هذا لهو اإللحاد، لو كنتم تعلمون.
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مجلة شهرية بجهود فردية تصدر في الثاني عشر من كل شهر

مبنيٌة  رقميٌة  مجلٌة  العرب  امللحدين  مجّلة 
سياسي؛  توّجٍه  أّي  تتبنّى  وال  فرديٍة؛  بجهودٍ 
اختالف  على  امللحدين  أفكار  نشر  هدفها 

توّجهاتهم وانتماءاتهم بحرّيٍة كاملٍة.

املطروحة  واملواضيع  والرسومات  املعلومات 
تُعتبر مسؤولية أصحابها من الناحية األدبية 
وناحية حقوق النشر وحفظ امللكية الفكرية.

مجلة  مجموعة  أعضاء  من  هم  الناشرون 
امللحدين  الكّتاب  من  أو  العرب،  امللحدين 
اإلذن  ألخذ  معهم  التواصل  متّ  ممّن  والالدينّي 

بالنشر .

العاّمة،  لألخالق  مناٍف  ماهو  كل  نشر  ُينع 
وكذلك التحريض أو التصريحات العنصرية.

مناسًبا  تراه  ما  نشر  في  احلقّ  التحرير  لهيئة 
من املواضيع املوجودة في مجموعة اجمللة على 
الفيس بوك ، فنشر أّي موضوٍع ضمنها يُعتبر 

تفويضاً للمجّلة بنشره.

موقع املدونة اخلاصة بنا لألرشفة على اإلنترنت: 
www.aamagazine.blogspot.com

البريد اإللكتروني
el7ad.organisation@gmail.com


