
مجلة شهرية بجهود فردية تصدر في الثاني عشر من كل شهر

سنة 2013
ن شهر فرباير ل

رش م
ين ع

ب للثا
ن العر

ن مجلة امللحدي
ث م

العدد الثال

رهان باسكال
Jordani Agnosto

بيئتنا االجتماعية
منيرفا الهة احلكمة

هل دفن العلم اإلله )احللقة األولى(
Sameer Samee

أعظم قصة 
رويت على اإلطالق

إنتاج مجلة امللحدين العرب

مجلة امللحدين العرب هي مجلة  هدفها  نشر 
أفكار امللحدين العرب على إختالف توجهاتهم 

السياسية و العرقية بحرية كاملة

اجمللة عبارة عن مجلة رقمية مبنية بجهود فردية 
وال تنتمي الي توجه سياسي  ..

املعلومات و املواضيع املوضوعة في اجمللة تعتبر 
مسؤلية أصحابها من الناحية األدبية و ناحية 

حقوق النشر و حفظ امللكية الفكرية



رئيس التحرير باإلنابة:

عادل أحمد ......................................

أعضاء هيئة التحرير و بناء اجمللة

.............................................. John Silver

............................................ Ensan Ensan

............................................ Fares Jabori

........................................ Syrian Atheists

الغراب احلكيم ..............................................

........................................ Sameer Samee

.............................................. Zoro Diego

........................................ McKie Theman

............................................ Atheism Era

..................................... Mohamad Ahmed

.................................. Wissem Ben Samir

.............................................. Sara Adam

..................................... Adonis No Limits

عقالني عقالني ..............................................

........................................ Shakek Altaher

كلمة حترير اجمللة
يقول كارل ساجان: عندما تنظر إلى األرض من الفضاء، جتد 
نقطة زرقاء، هذه النقطة بها كل أطماع وأهواء وعداءات 
وخرافات وأنانيات اجلنس البشري منذ نشأة اإلنسان على 

األرض.
ولكن في بدايات القرن السابق، استطاع اإلنسان أخيراً أن 
يلخص كل جتاربه البشرية، وأن يصل نوعاً ما إلى نتائج لم 
يستطع أن يتوصل إليها طيلة فترة تاريخه، وبالنظر في 
تاريخ البشرية، جند أن عملية التطور كانت حتمية حتى 

في ثقافة اإلنسان.
داروين  تشارلز  العالم  ميالد  بذكرى  نحتفل  ونحن  اليوم 
جند أن معظم بقاع الكرة األرضية الزالت تعج في تخلف 
الديانات وجهل سيطرة رجال الدين، وليس خطورة الدين 
في أن يعبد شخص ما شيئاً ما، فهذه مسألة شخصية، 
والتبرير  اجلاهز  التفسير  في  أوالً  الدين  خطورة  ولكن 
اخلرافي للظواهر محل الدراسة، وهي مسألة كان لها دور 
العصور،  عبر  البشرية  ورفاهية  التطور  تراجع عجلة  في 
للعالم من  نظر محددة  املتدين وجهة  افتراض  في  وثانياً 
وإقصاء  عداء  من  ذلك  يتبع  وما  به،  هو  يؤمن  ما  خالل 
احلاالت  بعض  في  اجلسدية  التصفية  حد  إلى  يصل  قد 

املتطرفة.
ودورنا التنويري يحتم علينا محاربة عدم قبول اآلخر، وبناء 
مجتمعاتنا على أسس علمية موضوعية تضعنا في ركب 

التطور والتقدم ورفاهية مجتمعنا العربي.
ليس على املؤمن أن يشعر بالعداء جتاه هذا املنجز الثقافي، 
فليس الهدف من البحث املعرفي في الديانات هو أن نرسم 
خطوط عداء نفسية أو هي عملية إقصاء عكسية، ولكن 
تكمن  التي  اجلبارة  املقدرات  إلى  االنتباه  لفت  هو  الهدف 
جتاه  والعلمية  والفلسفية  الفكرية  اجلهود  توحيد  وراء 
من  فعالً  جميعاً  متأكدين  نحن  ما  في  اإلنسان  رفاهية 

وجوده، وهي الكرة األرضية واإلنسان نفسه.

رئيسة التحرير باإلنابة
عادل أحمد
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رهان باسكال : 
تصحيحه ورشحه توابعه ورهان الالأدرية 

Jordani Agnosto

كل من له اهتامم مبوضوع أصل الوجود من ناحية مثيولوجية أو ثيولوجية يعرف متاما ماهية رهان باسكال ، ذلك 

الرهان القائم عىل أن اإلميان بالله )املسيحية من وجهة نظر صاحب الرهان ( هو الخيار اآلمن ، حيث أنه لو كان 

مخطئا يف اختياره فلن يخرس شيئا ، و أن كان مصيبا كسب الجنة )أظن أن املسلمني يقولون أنه مل يكسب 

شيئا( ، رهان باسكال أصبح حجة لتثبيت املؤمن عىل دينه والدعوة إليه ، حيث أن ظاهره يبدوا 

للعامة مقنعا و منطقيا من ناحية مادية ، مكسب و خسارة ، لكن فعليا باسكال أخطأ يف 

حساب االحتامالت لرهانه ، و عىل ما أظن أنه لو حسبها بشكل صحيح ، لوجد 

أن اختيار دين معني هو أسوأ احتامل ميكن اختياره ، و فيام ييل سوف 

أوضح الحساب الصحيح و الرضر و الخسارة الكبرية يف اختيار 

دين معني من بني االديان . 
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Jordani Agnosto

باسكال : تصحيحه
 ورشحه توابعه ورهان الالأدرية

الرهان بشكله الصحيح كان يجب أن يكون عىل الشكل التايل : 

أ – 50%حدث خلق او تصميم -----50%مل يحدث .

ب – الخلق أو التصميم :

وبناء عىل نسبة االحتامل  ) 50% ( ، يخرج لنا ثالثة احتامالت ، 

توزع النسبة عليها :

إله غري متدخل )اختصارا أينشتاين( %16.66 .  -1

آلهة متعددة  %16,66 .  -2

3-  إله واحد متدخل %16.66 .

اختيار اإلله الواحد : ) االحتامل الثالث (
يعني أنه يريد دينه الواحد ، و بالتايل يكون واحد من بني ال13 ديانة توحيدية ، و يعطيك نسبة )اإلسالم مثال( %1,28 

، بناء عىل نسبة اإلله الواحد %16.66

النسب  )تختلف  اإلسالم  يف  أن  نجد   ، محمد  النبي  حديث  حسب 

فالنار  كلها  شعبه   73 هنا  انه   ) هنا  من  دين  كل  طوائف  حسب 

إال واحده مام يعطينا نسبة 0,0175%  لكل طائفة منهم أن تكون 

صحيحة ، بناء عىل نسبة اإلسالم %1.28 .

نسبة  لديه  توحيدية  بديانة  مؤمن  أي  فإن  سبق   ما  عىل  **وبناء 

99,982% أن يكون مخطئا . 

- الرد املتوقع و التقليدي هو ، أن حتى لو كانت هذه النسبة صحيحة 

، فإن ذلك ال ينفي أن اإلميان بدين ما أفضل من عدمه .
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Jordani Agnosto

باسكال : تصحيحه
 ورشحه توابعه ورهان الالأدرية

 دعنا نحلل تلك املقولة لرنى هل فعال اإلميان بدين أفضل من عدم اإلميان ؟ لرنى : 

1- اإلميان بدين يعني ، أنك لو كنت صادقا يف اختيارك لإلله املتدخل ، و اخرتت الدين الخطأ ، فسوف تخرس كل يشء 

، و لن تتلقى أي فائدة ، و سوف ترمى يف جهنم مع كل الكفرة ، من باب من اتخذ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه ,) 

بتخيل نفيس قاعد يف جهنم , و انظر مييني ألرى واحد سلفي قاعد جنبي , عىل شاميل واحد مسيحي , و اسئالهم :انتوا 

شو ايل جابكم هون ؟ , فريدو: اسكت يا عم مش طلعت الزرادشتية هي إيل صح( ، بالتايل نجد أنك لو كنت مؤمن 

باحتامل وجود إله متدخل و كامل ، فذلك اإلله سوف يتفهم عدم اختيارك لدين يف ذلك البحر من االحتامالت ، و لن 

يحاسبك عىل ما تقبله نفسك ، ألن هذا ليس مقياس ثابت عند كل البرش ، و يحاسبك عىل منهجك يف التفكري و البحث 

)ألنه املفروض أنه كامل (....و أما إن كان إلها غري متدخل ، فلن يغري إميانك أو عدمه شيئا .

1- )مناظره بني األخوين هيتشنز حول الرب و الحرب(

)http://en.wikipedia.org/wiki/Religious_war( -2

feature=plcp&4BwlDquDi10=http://www.youtube.com/watch?v( -3( التوقيت 4:10

2-ولكن إىل اآلن قد يقول الناس اإلميان بدين ال يؤثر بيشء ، أقول لكم ، اإلميان بدين يعني إتباع فرقه معينه من البرش 

، و الفرقة من التفرقة ، و كل فرقة من تلك الفرق تؤمن أن كل من خالفها فهو عايص لله ، و أن الله أعطاها و فضلها 

عىل العاملني ، و عىل الكفرة الفاسقني )أعداء الله أحيانا( ، وهذا ما يجعل من الدين أداة جيدة إلشعال لحروب ,ألنه 

بالرغم من أن الحروب املبنية عىل الدين مل تشكل تاريخيا أكرث من 30% من الحروب عىل مر التاريخ )1( فإين أشك أن 

الحروب من أجل الرثوات مثال قال فيها امللوك التباعهم )اذهبوا و موتوا من أجل أن تجعلوا ملككم أغنى ملك عىل 

األرض ( ألن الرد املتوقع هو )اذهب و أجلب لنفسك املال ( بل فالغالب كان شعارهم )الله معنا ، الله أكرب ، أو جهاد 

أو شهادة .. إلخ  ، باختالف األلفاظ مع اختالف الدين( ، و أشهر 

مثال عىل تلك الحروب ، هي الحرب العاملية األوىل ، التي كانت 

حربا بني كل طائفة مسيحية ، و كل طائفة تدعم ملكا و كنيسة ، 

و أيضا كان شعار الخالفة العثامنية الحرب عىل الكفار ، )مش كفار 

أملانيا و هنغاريا و النمسا هدول كفار كويسني !!( ، و لكن فعليا 

الدين فيها  ، تم استغالل  املال و املصالح  الحرب من أجل  كانت 

لدفع الفقراء للقتال و املوت مجانا ،  و هكذا نرى أن باختيارك دينا 

تكون تدعم العنرصيه و الرشور فالعامل باإلضافة إىل انعدام فرضتك 

 : إبراهيم  أو كام قالها عدنان  الحقيقة من األساس.)2(  امتالك  يف 
وشهد شاهد من أهلهــااإلنسان املتدين مهيأ نفسيا الرتكاب املذابح )3(
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Jordani Agnosto

باسكال : تصحيحه
 ورشحه توابعه ورهان الالأدرية

3- طبعا نسمع تربيرات كثرية ملوضوع الحروب و الرشور و الفرقة و العنرصية ، ودعونا ننظر للموضوع 

من جانب آخر .....

إتباع دينا معينا يعني أنك تسلم زمام القيادة الفعلية لبرش ، هم ليسوا أعقل أو أذكاء أو أحق منك بأي شكل من 

األشكال بإدارة حياتك ، حب هذا اكره ذاك ، كل هكذا و ارشب بتلك ..الخ  ، من األمور التي من املتوقع أنك تعلمتها 

يف طفولتك ، و 95% من البرش لديهم ما يكفي من القدرة العقلية لفعلها دون أن  يسمونهم علامء ، ومصطلح العلامء 

عند املؤمنني تطلق عىل  كهنة و قساوسة الدين ، هم فالغالب يرتدون غطاء راس غريب )مضخم لحجم الرأس عادة ، 

رمبا إليحاء الذكاء أو رمزا لهالة القدسية ، لكن نالحظ أيضا أن لهم حلة رأس غريبة و يف الغالب لحيه ( ، يتحدثون باسم 

الله ، و يأمرون بأمره ، و هم ال يستحقون أي من القدسية أو أن يكون لرأيهم أي اعتبار ، ألنه من غري الالئق إطالق 

لقب عامل عىل شخص كل خرباته محصورة يف كتاب واحد ، و تتمحور حول إعادة قصقصة و تأويل و تقليب أوجه كالمه 

، ليناسب الظرف الحايل أو األمر اآليت من "ويل األمر" , وال يجوز بأي حال من األحوال تقبل رأيهم تحت شعار )هؤالء 

يدرسون كتاب الله ، و لهم من الربكة ما يجعلهم أصحاب الفرصة األكرب يف استجابة الله دعائهم إلصالح حال األمة ( كام 

قالها يل صديقي املهندس لألسف .

بناء عىل رهان باسكال ليس فقط رهاننا ضعيفا رياضيا بل  السابقة فإن اختيار دين معني  الفقرة  *** كام نرى من 

هو أيضا رهان خارس قبل موعده ، حيث أنه يطلب منك نفي الكامل عن إلهك املصمم الذيك , و يدفعك اىل التعنرص 

و التحيز لجامعه ال يجمعك معهم إال الوهم ، و تسليم مقاليد حياتك لرجال الميلكون مؤهالت حوزتهم لغطاء رأس 

عجيب ، و بعض األحيان لحيه ، و لكن ماذا عني أنا كاتب املقال ، أو األردين الالأدري كام أدعو نفيس ، كيف أفرس أو 

أواجه احتامل وجود اإلله أو الخالق ، سوف أحاول الرشح بنفس أسلوب رهان باسكال املستخدم فوق :

أنا أكثر علما منكم
ًو أكثر فولتاجا

ً
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إن كنا نعبد اإلله الخطأ
فإننا في كل مرة نذهب لنصلي 

سنجعل اإلله الحقيقي
يغضب  أكثر .. فأكثر .. فأكثر ...

Jordani Agnosto

باسكال : تصحيحه
 ورشحه توابعه ورهان الالأدرية

1- 50%حدث خلق أو تصميم -----50% مل يحدث .)ال يوجد دليل فعيل و مادي أو عقيل واحد يدل عىل أي من الحدثني 

، و قد فندت يف مقاالت سابقة حجج الخلق ، و أوضحت متاما أنه ال تعني و ال تنتج رضورة للخلق ، ولكن عىل الوجه 

اآلخر ، ال يوجد حجه لإللحاد التام أيضا ، فاملوضوع واقعيا ال يعدوا كونه اختيار فلسفي أو نفيس ال أكرث ، أو حتى مجرد 

رهان فعليا ، و لكن أنا كرجل عاقل ال أقامر بنقودي ، فام بالك أن أقامر بقناعايت ( .

2- الخلق أو التصميم : 16,66% اله غري متدخل )اختصارا اينشتني( ، 16,66% آلهة متعددة ، 16,66 اله واحد متدخل 

، )بناء عىل النقطة األوىل ، هذا االختيار غري متاح يل فعليا ... إال أين أقول ، حتى لو تأكدت من وجود إله ، فهو البد 

أن يكون إلها غري متدخل ، ألن اإلثباتات العلمية كلها تشري إىل عدم  وجود تدخل خارق للطبيعة يف هذا الكون ، يف 

بالتايل لو كان هناك ما هو ميتافيزيقي خارج كوننا أو قبل كوننا يف نقطة ما ، فهو مل يتدخل يف هذا الكون بأي شكل 

من األشكال ، وال عزاء ملن يحتج بحجة النظم عىل وجود الله ، ألنها ساقطة منذ زمن( .

3- االله الواحد يعني انه يريد دينه الواحد بالتايل يكون واحد من بني الـ13 ديانه توحيديه . ) أنا امتنع عن اختيار أي 

من الديانات املطروحة أمامي ، ألين خالفا عن كراهيتي للقامر ، فأنا احرتم إنسانيتي ، و ال أنزل بها إىل ذلك املستوى 

من العنرصية و سلب اإلرادة( .

اعتذر عن اإلطالة و لكن املوضوع ذو شجون ، و أمتنى أن يكون يف موضوعي توضيحا ملبدأ الالأدرية باإلضافة إىل رشح 

أخطاء و عواقب رهان باسكال .

 شكرا للمتابعة ،،،
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املتحّولون دينياًّ ،،

 هل أصبح تبديل 

الّدين واملعتقد 

ظاهرة عاملّية؟

 حيان الخياط 
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 حيان اخلياط 

املتحّولون دينياًّ 

برزت يف اآلونة األخرية ظاهرة جديدة ، وهي ظاهرة التحّول من دين إىل آخر، ومن مذهب إىل آخر، ويف الّنهاية وصلت 

إىل حّد االنتقال بني اإلميان وعدم اإلميان بالّدين من األساس . 

صحيح أّن هنالك العديد من الّنامذج والحاالت املشابهة عىل طول التاريخ ، إال أنها كانت حاالت نادرة وتقترص عىل 

أفراد معدودين ، والظاهر أّن التوسع التقني يف مجال االتصاالت قد حول العامل إىل قرية صغرية فعالً ، من خالل توفري 

فرص هائلة لالطالع عىل كل يشء خالل ثوان معدودة ال غري ، فمن اإلنرتنيت وما يحتويه من كتب ، موسوعات ، ومواقع 

مختصة ، مبقارنة النصوص الدينيّة ، وتحليالها إىل وسائل االتصال املسموعة واملرئية ، عالوة عىل توسع نطاق حرية 

الرأي واملعتقد ، التي أصبحت مكفولة يف دساتري الكثري من الدول الحديثة ، كل هذه اإلمكانات مثلت سبالً مختلفة 

للمعرفة والقضاء عىل الجهل .

نقطة مهمة ينبغي أن ال تغيب عن بالنا ، هي عدم االستخفاف بتغري معتقد أو فكر شخص ما ، فهذه العملية تحتاج 

، وأن يصبح  "الرّدة"  ، وذلك ألن ترك دين معني يعني  النفس  الوضوح والصدق مع  ، إضافة إىل  عادًة لجرأة كبرية 

الشخص منبوذاً من قبل الجامعة املرتوكة ، فمثالً إّن النمو يف كنف عائلة تعتنق ديناً معيناً ، ومتارس طقوس هذا الدين ، 

واالنصهار يف الجامعة التي تنتمي لنفس الّدين ، سيجعل ترك هذا الّدين مسألة شبه مستحيلة ، فهو متغلغل يف أعامق 

هذا الشخص ، ومن الصعب عليه الفكاك من أرسه الرتباطه به عىل املستوى الشخيص و العائيل ، وعىل الّرغم من أننا 

كثري ما نواجه عبارات تيش بالبعد عن التحيز واالنتامء املحدد يف كتابات املتحولني دينياً ، مثل قولهم أنهم توجهوا إىل 

دراسة األديان واملذاهب بعد تخلصهم من جميع األفكار واإلحكام املسبقة ، أو استشهادهم بالقول املأثور "نحن أبناء 

الدليل حيثام مال منيل" ، عىل الّرغم من كل هذا ، ال يصّح أن نندفع ونصدق هذا الكالم ، خصوصاً بعد أن نطالع 

انتقادهم الشديد ملا كانوا عليه وازدرائهم له ، وتصويرهم إىل ما آلوا إليه وكأنه الحق املطلق ، هذا االنتقال من اإلميان 

بعقيدة معينة إىل الكفر بها ـ واإلميان بنقيضها أحيانا !! ،  أال ميثل ذلك مأزقاً أمام هؤالء األشخاص بالذات ؟ أين توارى 

التفكري النقدي لشخص اكتشف زيف ما كان يعتقد به ؟ ملاذا يبقى يف نفس اإلطار الضيق الذي كان يعيش فيه سابقاً؟ 

هذه األسئلة تضمحل إذا ما ركزنا عىل جانب معني من املوضوع ، وهو ارتباط املسائل الدينية بالعواطف والرتبية يف 

الصغر ، وحدهام التفكري النقدي وكرثة االطالع قادران عىل إخراج املرء من هذا العامل الضيق إىل عامل واسع وحر.
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املتحّولون دينياًّ 

يف هذا املقال ، سنحاول أن نفهم طبيعة هذا التغري أو التحول املفاجئ يف القناعات الدينيّة ، وذلك عن طريق استعراض 

، وسنالحظ أن أحد أكرب األسباب  القضيبي(  القرن العرشين )ما عدا  التحوالت لشخصيات مشهورة خالل  مناذج من 

هو وجود صدمة من جراء االنفتاح عىل واقع رحب ، واكتشاف أشياء جديدة مل تخطر عىل البال أساسا ، أما سبب 

اختيارنا لهؤالء الباحثني وتفضيل املرحلة الزمنيّة التي عاشوا فيها ، فال تعود للشهرة فحسب ، بل بسبب األرقام الخياليّة 

للتحوالت الدينيّة منذ بدايات القرن الواحد والعرشين وحتّى اآلن ، وهذا ما يجعلنا نواجه صعوبة يف االنتقاء واالختيار 

من بني األشخاص املعارصين . قبل الرشوع يف التحدث عن الشخصيات التي اخرتنها يجب أن نسطر الحقيقة التّالية ، 

أن املرء الذي يرتك معتقداً أو فكرة معينة ، ويتجه صوب غريها ، لن يستطيع أن يرشح ما كان عليه سابقاً بشكل محايد 

، فأميانه الجديد يحجب عنه الكثري من األمور ويصور له أمورا مل تكن ، يضخم له بعضها ويقلل من شأن البعض األخر 

وهلم جرا .

أما اآلن ، فسنبدأ باستعراض مناذج لتحوالت دينية يف كل من املذهب ، الدين واإلميان بشكل عام :

1 ـ من التشيع إىل التسنن

الكثري من  ، فهو ميتلك  للفرد املتحول يف املذهب  ، وهو شاب بحريني يعترب منوذجاً جيداً  القضيبي  عيل بن محمد 

الكتابات املنشورة عىل األنرتنيت حول قصة تحوله ، ومام كتبه  "ربحت الصحابة ومل أخرس آل البيت" ،  "عباقرة 

ولكن" ، " ثناء ابن تيمية رحمه الله عىل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ريض الله عنه وأهل البيت رحمهم الله"، 

"حديث الثقلني بني السنة والشيعة" باإلضافة إىل بعض املقاالت أيضا ، ومن خالل هذه الكتابات نستطيع أن نستعرض 
ما جرى له بشكل جيد ، لقد شب القضيبي يف عائلة شيعية متدينة ، تتميز بشدة الوالء ألهل البيت ، وكرثة العناية 

مبراسيم التعزية التي تقام كل سنة يف عاشوراء ، وقد شارك هو بنفسه يف مواكب العزاء من خالل رضب الظهر بالـ 

)سالسل(، وهذا يعني أنه كان شيعياً طقوسياً بامتياز، حسناً ، ما نقطة االنطالق بالنسبة إىل تحوله؟ الجواب هو:

1 ـ سب الصحابة ولعنهم. 2 ـ زواج املتعة. 3 ـ دعاء غري الله والتعلق باملخلوقني دون الحي الذي ال ميوت.)1( 

 

عىل الرغم من كرثة كالم القضيبي عن املامرسات والترصفات التي تبدر من قبل الشيعة يف مقابل قلة الحديث عن 

العقائد األساسية )هذا النقطة متيز الكتب التي ترشح التحوالت الفكرية والدينية عن غريها( ، إال أن بعض آراءه النقدية 

للمذهب الشيعي مثل نقد الشعائر الحسينية ، قد تنفع يف تطوير بنية الفكر الشيعي بشكل عام ، ولكن هيهات ، 

1- )ربحت الصحابة ص 12. نسخة الكرتونية(
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 حيان اخلياط 

املتحّولون دينياًّ 

فاملتدينون بشكل عام يعتقدون أن التسليم بوجود قصور بسيط يف نظام فكري ما يعني رسيان هذا القصور إىل جميع 

األجزاء، ولهذا نادراً ما يسلم متدين بوجود خلل يف دينه أو مذهبه ، ولو كان بسيطاً ، وأبسط مثال هو القضيبي نفسه 

، فقد ترك التشيع وتوجه للتسنن ، مع أنّه يستطيع أن يعدل ويرمم يف تشيعه الخاص فقط ، وتحديداً يف النقاط التي 

واجه بعض املشاكل معها دون الحاجة لتغيري املذهب بشكل عام . 

وهو يقول يف هذا املعنى: "مل أستطع إقناع نفيس بأنه ميكن يل أن أقول: أنا شيعي اثني عرشي؛ لكني يف الوقت ذاته ال 

أومن مبا تؤمن به االثنا عرشية… كان عيّل أن أختار… فاإلسالم ال يقبل اللون الرمادي يف االعتقاد ، فإما أن أتبع الحق أو 

أسري يف ركب الباطل. فكرت ملياً… ما الذي سأخرسه إن تحولت عن معتقدي الذي نشأت عليه إىل معتقد آخر تؤكده 

األدلة والرباهني وتقرّه الفطرة واألخالق ؟ نعم لقد اخرتت ومل أخرس شيئاً بل ربحت! نعم… لقد ربحت الصحابة ومل 

أخرس آل البيت ، إذ علمت أّن الصحابة وآل البيت روح واحدة يف جسد واحد." )2(.

2 ـ من التسنن إىل التشيع

كان  تحديداً،  املاليك  للمذهب  ينتمي  سني،  تونيس  فهو   ، للقضيبي  املذهبي  النقيض  وهو  الساموي  التيجاين  محمد 

التيجاين محباً لألسفار كثرياً ، وقد قام برحلة تنقل فيها بني عدة دول ، وخالل هذه الرّحلة التقى بأستاذ جامعي عراقي 

شيعي ، عرض عليه هذا األستاذ أن يأخذه معه إىل العراق ويوفر له فرصة للقاء علامء الشيعة يف النجف ، فوافق التيجاين 

عىل هذا العرض ، ويف النجف التقى بكل من الخويئ ومحمد باقر الصدر، ودارت بينهم حوارات بسيطة حول مواضيع 

تاريخية ومذهبية مختلفة ، من املمكن أن تكون هذه الحوارات هي النواة األوىل التي جعلت التيجاين يغري من نظرته 

للتشيع ، ويتقبله ولو بشكل مبدأي ، لكن التحول الحقيقي تم بعد أن قرأ عدة كتب حول املوضوع ، وأكرث الكتب تأثرياً 

فيه هو كتاب "املراجعات" لرشف الدين املوسوي .

 بعد أن أصبح شيعياً، بدأ بالكتابة عن رحلته الفكرية ، فأصدر الكثري من الكتب عىل امتداد سنني عديدة، من بينها، 

"ثم اهتديت" "ألكون مع الصادقني"، "الشيعة هم أهل السنة" "فسألوا أهل الذكر"…الخ.
يعترب "ثم اهتديت" الكتاب األشهر للتيجاين ، فهو يروي قصة انتقاله إىل التشيع ، باإلضافة إىل قوة العنوان الذي اختاره 

اٌر لَِّمن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصالِحاً ثُمَّ اْهتََدي(  له ، وحسب ما يقول التيجاين ، إنّه استخار بالقرآن وظهرت له آية  )َوإِينِّ لََغفَّ

، ولكن هذا ليس مربراً لوضع هكذا اسم للكتاب ، فالقارئ سيفهم مبارشة أن جميع املذاهب عىل ضالل ما خال التشيع 

، وهذا املعنى واضح جداً ، أمر آخر يدعو لألسف هو أن التيجاين ميلك درجة دكتوراه من جامعة السوربون ، فكان حرياً 

به أن يصبح أكرث تقبالً وتفهامً للفكر اآلخر ، ال أن ينقلب من النقيض إىل النقيض ويبقى عىل هذا الحال ،

2- )ربحت الصحابة ص 61. نسخة الكرتونية(
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 ومن يراجع كتاباته يالحظ نربة طائفية ال ميكن التسرت عليها أو إغفالها أبدا ، ومن أقواله التي تحتوي عىل نعرة طائفية 

شديدة: "أّن كل الحّكام، من أيب بكر وإىل آخر خلفاء بني العبّاس هم راضون عىل أهل السنة ومتّفقون متاماً معهم ، 

وغاضبون وُمنتقمون من الذين تشيّعوا لعيل بن أيب طالب وبايعوه بالخالفة كام بايعوا أوالده من بعده." )3(.

3- )الشيعة هم أهل السنة ص 24(

4- )األديان واملذاهب بالعراق ـ رشيد الخيون ص 114(

3 ـ من اليهودية إىل اإلسالم:

 د. أحمد سوسة ، من مواليد مدينة الحلة العراقية ، وهو يهودي سابق ، اعتنق اإلسالم بعد بحث واستقصاء طويلني 

ـ هذا ما ذكره هو ـ يحمل شهادة الهندسة املدنية من كلية كولورادو يف الواليات املتحدة ، وأكمل دراساته العليا يف 

الواليات املتحدة أيضا .

بالقراءة واالطالع عىل إنجازات الحضارة اإلسالمية ، واملقارنة بني األديان كذلك ، باالعتامد عىل كل من   كان شغوفاً 

سفره وسعة اطالعه ميكننا أن نحكم بكونه أفضل كثرياً من األشخاص الذين تركوا أديانهم السابقة وبدؤوا يكيلون أشنع 

األوصاف لها ـ مع أنّه مل يسلم من هذا االنتقاد ـ فقد وضع العديد من الّدراسات حول اليهودية وأصولها ، مثل موسوعة 

"العرب واليهود يف التاريخ"، "تأريخ يهود العراق"، ""مالمح من التاريخ القديم ليهود العراق". حاول يف هذه الكتابات 

أن يبني صلة التوراة بالنصوص البابلية القدمية ، وكيف أن التوراة قد حرفت عىل يد اتباعها ، فهو يقول يف كتابه العرب 

واليهود يف التاريخ: "ففي بابل مارس اليهود شعائرهم الدينية ، وواصل كهنتهم أعاملهم الدينية بتحرير فصول التوراة 

والتمهيد لتدوين التعاليم اليهودية املعروفة باسم التلمود البابيل، حتى ليقال: إن السبي البابيل كان عامالً قوياً يف تطور 

الديانة اليهودية" )4(.

ومع أّن نفس هذه األحكام تنسحب عىل القرآن أيضا ـ الصلة باألديان السابقة والتحريف ـ إال أننا ال نالحظ أي مشكلة 

من جانب د. سوسة. 

عىل أية حال ، ما يعنينا هو إسالمه وكيف تم هذا األمر، ومرجعنا يف هذا الجانب هو كتابه " يف طريقي إىل اإلسالم"، 

وهو عبارة عن دراسة مقارنة لألديان الثالث ، اليهودية ، املسيحية واإلسالم . 
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ال يحتاج املرء لذكاء خارق حتى يعلم موقف د. سوسة من هذه األديان وما سطره عنها ، ولعل مقطعاً صغرياً عن 

اليهودية سيويف بالغرض : "اليهودية وما أدراك ما اليهودية! . . إين أعجب لهذه الديانة التي ليس لها رأس وال أسفل ؛ 

فكلام حاول املرء أن يلخصها بعبارات موجزة وجد ذلك محاالً ، ومهام توغل يف بحثه الستكشاف حقيقة هذه اليهودية 

كان سعيه عبثاً ، وإذا ما حصل عىل يشء ما كان ذلك هباًء منثوراً ، ال يلبث أن تذروه ريح التأمل والرتوي." )5(. 

نعود إىل سبب إسالم د. سوسة، بشكل عام لقد نشأ وترىب يف بيئة إسالمية ، وعاىن من كرثة املحرمات يف اليهودية ، وقد 

يكون لهذا األمر أثر بالغ يف عدم انخراطه يف ديانة اآلباء واألجداد ، وعندما كان يدرس يف لبنان ، بدأ مبطالعة القرآن 

ألول مرة فأعجب به جداً ، وأخذ يردد آياته باستمرار ويقرأ التفاسري والرشوحات التي وضعت من أجله ، كل هذا كان 

ممهداً العتناقه اإلسالم ، إال أنّه ببساطة غري كايف ، فحسب الـ د. سوسة كان حبه للعروبة عامالً قوياً يف نفض غبار اإلرث 

الديني ، واعتناق اإلسالم كدين ، وال نعلم هل أراد مدح اإلسالم بهذا الكالم أم ذمه! ، فام ننتظره من كل األديان هو 

الرتفع عن مثل هذه االعتبارات الضيقة.

4 ـ من اإلسالم إىل املسيحية  

األخ رشيد، شاب مغريب، انتقل من اإلسالم إىل املسيحية يف مرحلة عمرية حرجة ـ حوايل 16 سنة ـ وكان ذلك عىل أثر 

مشاهدة برنامج تلفزيوين عن عيىس املسيح وحادثة الصلب ـ حدث هذا يف عمر الـ 12 ـ وحينها قام بدراسة مقارنة 

لإلسالم واملسيحية ملدة اربع سنني متواصلة، وتبني له أن قضية الصلب صحيحة تاريخياً وان الكتاب املقدس غري محرف 

، مام حدا به إىل اعتناق املسيحية يف نهاية األمر، وألنه كان يعيش وسط عائلة متدينة ، فقد كان والده فقيهاً ، تم طرده 

خارج العائلة عندما علموا بأمر اعتنقاه للمسيحية ، مام دفعه إىل الّسكن لدى أحد األقارب ، لكن املشاكل استمرت ، 

وبقيت بعض العقبات تالحقه ، فقرر السفر خارج املغرب عام 2005، ومل يعد إىل بلده منذ ذلك الحني .

درس األخ رشيد يف شعبة العلوم االقتصادية يف كلية الحقوق واالقتصاد بالدار البيضاء ، حيث حصل عىل دبلوم الدراسات 

الجامعية العامة ، كام أنه درس املحاسبة مدة سنتني ، وهذا يعني أن مستواه األكادميي جيّد ، وال ميكن االنتقاص من 

تحصيله الدرايس .

وسواء يف بلده األصيل أو يف بالد الغربة اتسم مشواره التبشريي بعدة مبادرات لتوصيل ما يؤمن به ، فعىل الرغم من 

انه مل يؤلف كتاباً أو يقوم بنرش أبحاث حول التجربة الدينية الجديدة ، إال أنّه بدأ مرشوعاً مختلفاً عام 1999، حيث 

قام برتجمة القرآن إىل اللهجة املغربية الدارجة ، وتربيره لهذا األمر هو أن أغلب املغاربة يعانون من األمية ، ويصعب 

عليهم فهم معاين كلامت القرآن . 

5- )يف طريقي إىل اإلسالم ص 59(
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 حيان اخلياط 

املتحّولون دينياًّ 

يضاف إىل ذلك أنّه ومنذ بضعة سنني ، يقدم برنامج "سؤال جريء" عىل قناة الحياة ، وهو بهذا الربنامج يحاول نقد 

اإلسالم ومعتقداته، يف مقابل التبشري باملسيحية وعقائدها ، الجدير بالذكر أن انتقاده مستفز جداً ، فكم املصطلحات 

التي تقلل من شأن التصور اإلسالمي لله ، النبي محمد وبقية العقائد اإلسالمية كبري جداً ، مثال عىل ذلك تخصيصه 

حلقتني تحت عنوان "محمد بني الطب والنبوة" ويف مقدمة الحلقة األوىل يقول : " الغاية يف األخري هي طرح السؤال 

الجريء : هل كان محمد صادقاً فيام يقوله ، أو كان مريضاً ، أو كان مجرد كاذب يف دعواه؟" ومبا أن محمداً ال ميكن أن 

يكون نبياً صادقاً بالنسبة إىل األخ رشيد ، فال يتبقى سوى ، املرض أو الكذب . 

وهو يختار مرض الرصع كتفسري لظاهرة الوحي املحمدي . مثال آخر ال يقل خطورة عن املثال السابق ، قوله "بالنسبة 

للمسلم كل غري مسلم هو كافر" )6(. 

هذه الحدة يف الطرح ، تقلل من نسبة املتابعة ملثل هذا الربنامج ، فالّناس العاديون ال يتحملون هذا النقد الرصيح 

والشديد لعقائدهم التي تربوا عليها ، وسواء كان النقد صحيحاً أم خاطئاً ، فاألفضل أن ال يقدم بهذا الشكل . 

ولكن لو نظرنا إىل نقد األخ رشيد من جانب آخر غري الذي اعتدنا عليه ، فسنجد أنه ينفع اإلسالم أكرث من أتباعه حتى 

، فهو يثري مجموعة من التساؤالت واالنتقادات التي تحتاج إىل ردود ، وهذه الردود تعني تنشيط املسلمني وأصحاب 

يواجه  الذي ال  فالدين   ، للدين  السجاالت عن فكر جديد ورؤية جديدة  تتمخض مثل هذه  ما  بينهم، وغالبا  الفكر 

تحديات جديدة لن يتطور أبدا .
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 حيان اخلياط 

املتحّولون دينياًّ 

5 ـ من الشك إىل اإلميان 

الكاتب والطبيب املعروف مصطفى محمود ، يعترب من أبرز امللحدين الذين عادوا إىل أحضان الّدين فيام بعد ، بدأ كل 

يشء يف مرحلة الصبا فقد كان طالباً يافعاً محباً للعلم ويسارع إىل الدخول كثرياً يف سجاالت طويلة مع أصدقائه ، متسائالً 

بكل ثقة ، إذا كان الله هو خالق كل يشء فمن خلقه ؟ إن كان الجواب هو "جاء بذاته" فلامذا ال نقول إّن الدنيا جاءت 

بذاتها ، وبهذا ينتهي اإلشكال )7(. 

ويف هذه املرحلة أيضا ، قرأ كل من شبيل الشميل وسالمة موىس ، وتعرف عىل فرويد ودارون كام انه كان ميلك مخترباً 

صغرياً يحرض فيه غار ثاين أكسيد الكاربون ، ويرشح فيه الضفادع .

7- )رحلتي من الشك إىل اإلميان ص 7(

 كل هذا يدل عىل أن معرفته العلمية قوية منذ الصغر، وإذا أضفنا تخصصه الطبي باإلمراض الصدرية وإنتاجه الفكري 

واألديب ، سنحصل عىل مفكر متمكن ، ميلك قدرة جيدة عىل طرح ما يفكر به بأسلوب بسيط .

 بشكل عام قىض مصطفى محمود ثالثني عاماً خارج بوتقة الدين ، كتب خالل هذه الفرتة بعض األفكار اإللحاديّة ، وقد 

تعرض للمحاكمة بسبب كتابه "الله واإلنسان" الذي يقول فيه": هل تعبد اللذة… هل تعبد األمل أم تعبد املجد ، أم تعبد 

نفسك ، أم تعبد الله ، أم أنّك مزيج من هؤالء العبيد كلهم… تقيض مع كل رب ساعة… وتركع يف كل محراب ركعة".

بعد هذا كله ، قرأ كثرياً وزادت تجاربه يف الحياة ، فوجد أن الحياة واملوت عبث ، وأن الكون محكوم بنظام دقيق جداً 
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 حيان اخلياط 

املتحّولون دينياًّ 

، ولهذا عاد إىل "اليقني" مرة أخرى .

 لكن هذه العودة امتازت بوجود نشاط فكري كبري ، حيث كتب العديد من الدراسات التي قد تصل إىل 80 كتاب ، كام 

أنّه قام بتقديم 400 حلقة من برنامج "العلم واإلميان" عىل التلفاز. لكننا ال نعلم ملاذا مل يوصله بحثه عن الّدين الحق 

إىل دين جديد يختلف عن اإلسالم ، وهو الّدين الذي يحيط به وبحياته من كل جانب ؟ ملاذا تكون عودة امللحدين 

إىل نفس الّدين الذي خرجوا عليه يف الغالب ؟ نطرح هذه األسئلة لالستفسار وليس تقليالً من شأن مصطفى محمود ، 

فإنجازاته تشهد له بصدق اإلميان وعمق املعرفة العامة ، عىل الّرغم ماّم يؤخذ عليه يف مسألة اإلعجاز العلمي للقرآن 

، فهو من أوائل الذين دعوا إىل هذا املنهج التفسريي الجديد يف بدايات القرن العرشين ، باإلضافة إىل اإلعجاز العددي 

للقرآن وعلم النفس القرآين .

 الجدير باملالحظة أن كل هذه املطالب تم تسليط الضوء عليها ونقدها بقوة من قبل املفكرين الحداثويني ، عالوة عىل 

بعض رجال الدين واملفكرين اإلسالميني.

6 ـ من اإلميان إىل الشك  

عبد الله القصيمي مفكر اختلفت حوله اآلراء وتضاربت حوله األحكام ، فتحوله الفكري ال نقرأ مثله كل يوم وال هو 

من التحوالت التي نتصور حدوثها أساسا ، االنتقال من الوهابية إىل اإللحاد املتشدد والتجديف ليس أمرا هيناً ، ولهذا 

يجب أن نركز عىل أهم الفقرات التي مر بها يف حياته. لقد عاىن القصيمي من حياة بائسة وفقرية جداً يف فرتة الطفولة 

، باإلضافة إىل انفصال والديه وهو مل يكمل الرابعة من عمره حتى ، وعندما بقي مع والده يف نهاية املطاف ، وقع تحت 

وطأة تدين متطرف ألبيه ، الذي أصبح وهابياً كام يبدو . 

لكن بعد وفاة أبيه مبرض عضال ، قرر القصيمي أن يسافر طلبا للعلم . وكانت رحلته الدراسية والتعليمية فريدة من 
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 حيان اخلياط 

املتحّولون دينياًّ 

نوعها ، فقد سافر إىل أكرث من دولة لتعلم أسس العلوم الرشعية اإلسالمية ، منها العراق ، الهند والقاهرة ، كام أنّه درس 

عىل يد علامء من مختلف املشارب . و يف األزهر درس ملدة 4 سنوات ، ويبدو أنّه قد اتصل بتجمعات سلفية / وهابيّة 

يف تلك الفرتة ، إىل أن أصبح واحداً منهم ، وعىل أثر هذا ، وضع كتاباً يف الرد عىل الشيخ يوسف النجدي الذي يذهب إىل 

وجود الشفاعة وصحتها يف اإلسالم ، تحت عنوان "الربوق النجدية يف اكتساح الظلامت الدجوية" ضّمنه انتقاداً شديداً 

ملن يقول بجواز الترضع إىل األموات أو التوسل بغري الله .

كان رد فعل األزهر هو فصل القصيمي بشكل نهايئ . ونتيجة هذا الفصل واإلقصاء كانت تسطري كتابني ضد شيوخ األزهر 

هام "شيوخ األزهر والزيارة يف اإلسالم" و"الفصل الحاسم بني الوهابيني ومخالفيهم". تىل ذلك تبنيه لجميع آراء محمد 

بن عبد الوهاب حيث استشهد به ودافع عنه أيضا وخصوصاً يف كتابه "الثورة الوهابية" وهو يرى يف هذا الكتاب "أن 

الناس الذين ال يخضعون طوعاً للمبادئ الوهابية يجب طردهم من جامعة املسلمني ألنعم ليسوا سوى "وصمة عار 

عىل جبني املؤمنني"و" أعضاء فاسدة يف جسم اإلسالم تنقل العدوى إىل الجسم كله" . ولتربير اإلجراءات القمعية ضد 

املخالفني يدعو القصيمي رصاحة إىل االقتداء بالدكتاتورين هتلر وموسوليني ، ويقول كالهام أدركا أن املبادئ الجديرة 

بالحامية ال ميكن املحافظة عليها إال بخلق شعور جامعي متطّور )عصبية(". )8(. 

حتّى الشيعة مل يسلموا من فكر القصيمي التكفريي ، فقد خصهم بكتاب "الرّصاع بني اإلسالم والوثنيّة" يف 1600 صفحة 

، ومن خالل عنوان الكتاب نستطيع أن نخمن محتواه ، يكفر القصيمي الشيعة ويساوي بينهم وبني عبدة األصنام قبل 

اإلسالم ، ويرى أنّهم تيار يحاول هدم اإلسالم ، كام أنّه يعيد نقل االتهام القديم الذي يربط بني الشيعة واليهود .

 ومع كل هذا التعصب والتطرف ، ال ميكن أن نرجو ظهور فكر عقالين لدى القصيمي ، عالوة عىل اإللحاد ونقد الدين 

بل نقد فكرة األلوهية حتى ، لكن التحول مل يأيت بني ليلة وضحاها ، كام أنه مل يحدث عىل شكل تحول من النقيض 

إىل النقيض ، فقد كان القصيمي مهموماً يف أسباب تخلف املسلمني ، والكيفية التي ميكن أن يرتقوا بها ، وبسبب كرثة 

االطالع يف هذا املجال ، بدأ أفقه يتوسع شيئاً فشيئاً، ويف هذه الفرتة وضع كتاب "هذه هي األغالل" الذي ميثل نقداً ذاتياً 

للمجتمع اإلسالمي ككل ، حتى هذه املرحلة كان القصيمي ملتزماً باألفكار اإلسالمية بشكل عام ، لكن بوادر ظهور أفكار 

تقدمية وعلامنية بدأت بالظهور مع أنها تحت غطاء من الرشعية اإلسالمية ، ومقنعة باآليات واألحاديث .

 ومن آرائه التي عرضته النتقاد شديد قوله "إن القوانني تعاقب من تناول املخدرات مرة يف خفية وعىل حذر ، ولكنها 

تبيح تخدير اآلالف ، بل مئات اآلالف ، بل مئات املاليني يف املساجد والجمعيات كل أسبوع بل كل يوم أحيانا ، ثم تحث 

هؤالء املخدرين عىل أن يخدروا ، بل تجازيهم وتوظفهم وتقتطع لهم من أموال الدولة املكافآت الشهرية ! وهذا بال 

ريب من أعجب مناقضات القوانني وأغربها !" )9( .

ثم أىت دور التخلص من الغطاء اإلسالمي وطرح األفكار عارية كام هي ، باإلضافة إىل األسلوب الخطايب الذي اعتمده 

8- )عبد الله القصيمي بني األصوليّة واالنشقاق ص 56(

9- )هذه هي األغالل ص 194(
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 حيان اخلياط 

املتحّولون دينياًّ 

القصيمي يف الكتابة ، من ذلك قوله يف كتابه ، أيها العقل من رأيك: " إن السامء لو أرسلت لنا جميع أنبيائها ينهوننا عن 

اإلميان ، ويحرمون علينا كل عبادة ، لعصينا كل هؤالء األنبياء ، وبقينا نؤمن ونصيل ونتعبد .

 فالعبادة استفراغ روحي وعملية جنسية تؤديها الروح لحسابها ، ال لحساب اآللهة")10( .

 بقي أن نشري إىل مرحلة التطرف يف مواجهة الدين واإلله وتوجيه النقد للمنظومة الدينية بشكل عام ، التي قد يكون 

اإللحاد  ويتجه صوب  اإلميان  يرتك  الذي جعله  الّسبب  أّما   ، الذي وّضحناه  األمر وتطرفه  بادئ  تعّصبه يف  سببها هو 

املتشدد ، فال يسعنا أن نقول شيئاً مل يذكره هو ، وبكل تأكيد لن نعتمد عىل األسباب التي وضعها مبغضوه، أو من 

تستفزهم كتاباته. 

لكن ميكن أن ننسب ما آل إليه من كرثة االطالع والخروج من القوقعة الفكرية التي كان فيها. وكنموذج عىل آرائه 

املتطرفة يف كتاباته األخرية نضع نصاً طويالً له: "إذن فليؤمنوا بإله هائل كبري ال منوذج له ، وليحددوا صفات هذا اإلله 

تحديداً يجعله هو املتهم األول الشامل ، وهو املسؤول األول الشامل عن كل ما يواجهون ، ويرون ، ويعلمون ، ويعانون 

من آالم وغباوة ، وتفاهات ، وذنوب ، وعاهات ، ووقاحات ، وأخطاء ال ميكن فهمها ، وال تفسريها ، وال تسويغها ، وال 

الدفاع عنها بغري إله كبري هائل ليس له منوذج ، وال تفسري ، وال منطق ، وال رشوط . ليؤمنوا مبثل هذا اإلله إمياناً ال 

منطق وال هدف وال تفسري له سوى االتهام وسوى الحاجة إىل وجود متهم بهذا الحجم، إىل وجود متهم بكل الذنوب 

واآلالم واملظامل والحامقات. إن الحاجة إىل وجود متهم ضخم ضخامة ال مثيل وال شبيه وال منوذج لها هي أحد األسباب 

يف إميان الناس باإلله العظيم الطيب املنزه. لقد آمنوا باإلله ألنهم محتاجون إىل متهم ضخم بال حدود! لقد وجدوا يف 

اإلله كائناً متهامً بكل الذنوب منزهاً عن كل الذنوب. إنه إذن ليشء رائع، رائع جداً .. لقد كانت قضية "من املتهم" 

هي الربهان الوقح عىل وجود اإلله. لقد كانت إرادة العدوان واالتهام هي التي دلت عىل اإلله وصاغت صفاته وأخالقه 

ومنطقه وضمريه وضخامته." )11(.

يف الختام نقول ، إّن عدد املتحولني دينياً قليل جدا مقارنة بعدد االشخاص الذين يولدون وميوتون عىل دين آبائهم ، 

وهم بكل تأكيد أفضل ممن ال يهتمون لشؤون دينهم ويطبقون ما انتقده القرآن بالحرف الواحد حني قال "إِنَّا َوَجْدنَا 

ْقتَُدوَن" ومبا أّن تغري طريقة ومحتوى تفكريهم أمر شخيص بحت ، فال يحق لنا )بشكل  ٍة َوإِنَّا َعىَل آثَارِِهم مُّ آبَاءنَا َعىَل أُمَّ

عام( أن نحكم عليهم وعىل سبب تحولهم دون دليل ، وعليه ال توجد مؤامرات أو نوايا سيّئة فيام اختاروه كنمط أو 

بناء عقائدي خاص بهم.

10- )عبد الله القصيمي من أصويل إىل ملحد ص 150(

11- )فرعون يكتب سفر الخروج ص 10 و ص 11(
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?
ماسبب أرتفاع نسبة االنتحار بني امللحدين؟

هي ليست املرة االوىل وبالتأكيد لن تكون االخرية التي نجد فيها عىل صفحات االنرتنت املختلفة واملنتديات الدينية 

أحصائيات مؤملة )البعض ينرشها بروح من التشفي( عن أعداد املنتحرين يف العامل. أحصائيات مختلفة تؤكد 

بأن النسبة العظمى من املنتحرين يف العامل هم من امللحدين. أو تأيت بعبارة أخرى مثل أن دولة مثل 

السويد فيها أعىل نسبة أنتحار يف العامل بسبب أنتشار االلحاد فيها مقارنة بالبلدان االسالمية 

التي التعرف هذه الظاهرة مطلقاً. فهل هذه هي الحقيقة؟ هل لإلميان تأثري وقايئ ضد 

االنتحار وهل االلحاد يرفع هذا النظام الوقايئ الذي يايت بِه اإلميان؟ أجد أنُه 

من العبث أستخدام مأساة إنسانية للرتويج لفكرة معينة عىل حساب 

أخرى. لكن, وألن الفكر الديني اليوفر مأساة إنسانية اال ميثل 

للتظاهر فقط  بل  ليس ألنقاذها,  البطولة,  دور  فيها 

بأنُه ميتلك الحل االفرتايض لها, لهذا كان من 

املتكرر  السؤآل  تناول هذا  الظروري 

يك نضع النقاط فوق الحروف 

مرة واحدة لألبد.

أسئلة جريئة هي حلقة تواصل بيننا وبني القارئ ومن ميتلك أسئلة بأمكانُه أرسالها مبارشة عىل بريدي االلكرتوين

Al.baghdady@gmail.com  للرد عليها يف االعداد القادمة.      
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ماهو سبب أرتفاع نسبة االنتحار يف الدول املتحرضة, مثل رشق أوربا و الواليات املتحدة االمريكية؟ أوالً هذه الدول 

متتلك نظم صحية وأحصائية دقيقة مهمتها الرئيسية متابعة كل الحاالت املرضية ورصدها وحساب درجات أستفحال 

أي شكل من أشكال االمراض الجسدية والنفسية يف املجتمع أليجاد اآلليات املناسبة لعالجها. لذلك فأن الشفافية رشط 

أسايس من رشوط نجاح هذا النظام الذي أثبت فعالً نجاحُه بتوفري بيئة صحية جسدياً وفكرياً ألفراده. عىل سبيل املثال 

ال الحرص اليجوز أخفاء أسباب الوفاء, أو دفن امليت بحجة أكرامه دون تشخيص سبب الوفاة الحقيقي وبحضور طبيب 

رشعي. غياب هذه الشفافية يف الدول املتخلفة كبلدان الرشق االوسط, يؤدي بالنتيجة اىل أستفحال االمراض دون أدراك 

حقيقي لحجمها, وغياب الوعي بحجم املشكلة يؤدي بالنتيجة اىل عمى أجتامعي لهذه الظاهرة أو تلك, ومنها ظاهرة 

االنتحار التي تنترش بني شباب العراق مثالً دون أن يدق ناقوس الخطر لدى الحكومات العراقية املتعاقبة.

أي  العامل  بلدان  كل  اليوجد يف  فأنُه  أخرى,  من جهة 

أحصائية حقيقية تستطيع أن تشري إذا ماكان الشخص 

املنتحر ملحداً أو مؤمناً عىل سبيل املثال, وكيف يستطيع 

أن يكتشف الطبيب ذلك؟ هل سيفحص عدد كريات 

البيضاء ودرجة أختالفها بني االنسان  الدم الحمراء أو 

املؤمن وامللحد مثالً؟ فقط كون الشخص املُنتحر مولود 

فأن  كذلك  مسيحي,  أنُه  اليعني  مسيحية  عائلة  يف 

املنتحر يف مجتمع الينترش فيه االميان باآللهة اليعني 

بأنُه ملحد. قد يكون الشخص قد ولد يف عائلة التؤمن 

بالله لكنُه أكتشف الله آخر أيام حياته عن طريق أحد 

االديان االبراهيمية. خالصة الكالم أنُه يستحيل معرفة 

ماذا كان يدور يف عقل االنسان املنتحر قبل أنتحاره, 

لذلك الصاق يافطة االلحاد بِه ليس أكرث من رضب من 

رضوب العبث الذي ميارسُه املتشفون مبوت إنسان من 

من  لكن  االديان.  أتباع  من  والتبشري  الدعوة  مامريس 

ناحية أخرى نستطيع أن نقول بثقة التتزعزع بأن كل 

والعراق  فلسطني  أنفسهم يف  فجروا  الذين  املنتحرين 

وأفغانستان والسعودية وتونس والجزائر ويف كل مكان 

يف العامل, هم كانوا حقيقة مؤمنني, والدين كان سبباً 

رئيسياً من أسباب أنتحارهم وليس االلحاد.

الجين 
اإللحادي
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أن وجود  اال  البلدان,  بعض  الحقيقية يف  االحصائيات  أخفاء  أو  اليوم وبشكل مؤكد ورغم غياب  نعرف  الحقيقة,  يف 

منظامت مثل منظمة الصحة العاملية و الهالل االحمر العاملي الذين يقومون برصد هذه الحاالت بأن الدول التي ينترش 

فيها الفقر والجهل والتدين تتصدر قامئة الدول التي تنترش فيها هذه الظاهرة املؤسفة. ففي أحصائيات عام 2011 ملعدل 

حاالت االنتحار يف بلدان العام نقرأ بأن معدل حاالت االنتحار يف بلد مثل السويد التي طاملا يرضب بها كان اليتجاوز 8 

حاالت أنتحار لكل 100 الف مواطن مقارنة بالبوسنة البلد )املسلم( الذي كان يتصدر القامئة بـ99 حالة انتحار لنفس 

العدد. أما بلد عريب مسلم مثل سوريا فكانت عدد حاالت االنتحار فيه مرتفعة حتى 85 حالة لكل 100 الف مواطن 

لنفس العام ولو أنتقلنا إليران الدينية لوجدنا العدد يرتفع اىل 91 حالة. لنتخيل اآلن, ماذا لو كانت بلدان مثل العراق أو 

أفغانستان أو السعودية متتلك نظام أحصايئ رصيح, وقامت بحساب أعداد املنتحرين االبرياء أو االنتحارين, كم كانت 

ستكون االعداد؟ أتذكر بأن العراق عام 2006 وقبل أنقضاء ستة أشهر من عام 2006 كان قد وصل عدد االنتحاريني فيه 

اىل أكرث من 500 أنتحاري.

ربط االنتحار بااللحاد أو عدم االميان بالله ليس أكرث من محاولة هابطة من إنسان مفلس فكرياً, اليجد مايدافع بِه عن 

معتقده سوى التشفي مبأساة إنسانية مثل االنتحار. بنفس الطريقة نستطيع أن نربط أرتفاع معدالت االنتحار يف بلد 

مثل السويد بالرخاء االقتصادي, أو التقدم العلمي أو الحرية أو الدميقراطية؟ وهنا يتضح لنا مدى زيف هذا الربط 

الغري منطقي. خالصة الكالم, فأن االنتحار هو عمل مأساوي يقوم بِه إنسان فقد كل أمل بالحياة وفقد القدرة عىل 

التواصل مع املحيطني بِه عىل أرض الواقع. رمبا يرغب البعض أن يسميه فشالً شخصياً لكنني كنت والزلت أؤكد بأنُه 

فشل املجتمع يف عالج مشاكل اإلنسان فيه. إذا كنت تعرف أو تشعر بوجود شخص يفكر باالنتحار من حولك, حاول 

التواصل معُه ومساعدته, سواء كان ملحداً أو مؤمناً, فقبل وبعد كل شئ... جميعناً برش ومن حقنا جميعاً أن نعيش 

هذه الحياة بسعادة.

مصدر: معدل حاالت االنتحار يف العام وفق أحصائيات منظمة الصحة العاملة.

http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide_rates/en/

بسام البغدادي

22



 الغراب الحكيم 

ملاذا ال نفهم ملاذا 

يفعلون هذا ..؟

األحداث  عىل  املطلعون  يصاب 

التفاجئ  بنوع من  املغالية واملتطرفة 

أم  ملحدين  أكانوا  سواء   ، والدهشة 

مؤمنني , حيث ينبع هذا التفاجئ من 

واقع مفارقة أن من يقوم بهذا الفعل 

املنايف لكل قيم األخالق واإلنسانية هو 

مدعي لألخالق واإلنسانية ورمز لها . 

بل و يقوم بتربير فعله بناء عىل قيم 

 ، سامية  أنها  املفرتض  وأخالقيات من 

فتارة يظهر إرضاع الكبري من فاه أكرث 

الناس دعوة للحشمة والخجل وكالما 

السطح  عىل  تطفو  وتارة   ..  !! عنها 

والقساوسة  الرهبان  اغتصاب  قضية 

املطهرين لألطفال الذكور يف الكنائس 

ميلء  وجه  يظهر  أخرى  وتارة   ..  !!

امليتة  نكاح  ليبيح  والحلم  بالنور 

املحامني  صفوف  من  و  ومرة   ،  !!

والقضاة وهم القامئون عىل بناء القيم 

اإلنسانية والحقوق يظهر من يطالب 

بعودة العبودية !! ، ناهيك عن رموز 

بتقديس  تنادي  املجتمع  يف  مبجلة 

األبقار والتربك ببولها !! .. ومن يدري 

ما تخبؤه لنا األيام غدا !

هذه  عن  بالحديث  أقوم  لن  وهنا 

ويف  تربيراتها  يف  والخوض  القضايا 

نكرانها .. 

أنا لن أتطرق لها ، ولكن سأحاول سرب 

أسباب وجود وحدوث هذه املفارقات 

أصال ، وملاذا ال نستطيع فهم حدوثها 

عىل الدوام .. 
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الغراب احلكيم

ملاذا ال نفهم 
ملاذا يفعلون هذا..؟

هذه الصدمة التي يعاين منها كل مطلع عىل هذه األمور ، سببها الشعور مبفارقة كبرية بني ما يجب أن يكون وما هو 

كائن .. أي أن سبب هذه املفارقة هو االصطدام بالواقع واختالفه عن استنتاجاتنا وفهمنا للعامل 

إن أكرب مشكلة تسبب عدم الفهم ألي ظاهرة ليست الجهل باملسببات والعنارص ، 

فالجاهل لن يقوم بأخذ مواقف واستنتاجات اعتامدا عىل غياب املعلومات .. ، 

املشكلة األساسية التي يجب تصحيحها للوصول للحل يف أي قضية ، هو وجود معلومات وأفكار مسبقة خاطئة  .. 

األفكار املسبقة واألحكام األساسية التي ننطلق منها ، ونبني عليها استنتاجاتنا ، هي املشكلة ، وهي ما علينا تغيريه ليك 

نفهم ملاذا تصدر أمور غاية يف الالأخالقية و الالإنسانية ممن يفرتض أن يكونوا آخر من تصدر عنهم .

السبب يف فشلنا يف عملية الفهم هو أننا نضع أساسا وأفكارا مسبقة عن الدين ) أكنا مؤمنني أم ملحدين ( ، ونبني 

عليها .

الدين ادعى أنه موجود ليك يرسم الخطوط الصحيحة ، وليك يحدد الحدود ، ويضع املقاييس واملوازين ، ويعرّف القيم 

السليمة لحياة الناس األخالقية .. 

ولكن ما نغفله جميعا ، هو أن هذا 

هو إّدعاء الدين نفسه .. 

به  أىت  آخر  إّدعاء  أي  مثل  ومثله 

يغيب عنه الدليل .. 

أن  وجب   ، يشء  يف  يكذب  ومن 

تشك يف كل يشء يأيت منه ..

ولكن لألسف هذا ال يحدث بالقدر 

الكايف ..

أوال عليك تعلم 
النظافة
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الغراب احلكيم

ملاذا ال نفهم 
ملاذا يفعلون هذا..؟

 

لو أننا أدركنا أن هذا األساس الذي نستخدمه جميعا فاسد وغري صحيح ، ألصبح النظر للقضية أبسط وأسهل بل فوق 

األحداث  أنه يفرس كل  أرى  والتي   ، الدين من وجهة نظري  لوظيفة وسبب ظهور  أعرب عن فهمي  أن  .. أحب  هذا 

والترصيحات التي تحرينا مفارقاتها .

أنا أرى أن الدين أساسا تم اخرتاعه ، بهدف كرس وتجاوز القيم األخالقية الغريزية األصيلة التي تطورت مع الجنس 

البرشي ومجتمعه .. أي أن وظيفة الدين هي عكس ما يدعيه متاما .. 

فاإلنسان ككائن اجتامعي بصورته الحالية ، عاش عىل األرض منذ ما يقارب مئتي ألف سنة تقريبا ، بينام أوىل أشكال 

الدين مل تظهر بحسب األدلة األركيولوجية إال منذ العرشة إىل الخمسة عرش ألف سنة األخرية فقط .

قد يكون ذالك محط جدال , أو أن هناك نسبة من عدم الدقة ) ناقص أو زائد ألف سنة مثال ( 

إذ أن وسائل حفظ املعلومات قبل ذلك كانت باملجمل عىل الجلود والخشب ، وهي مواد رسيعة التحلل والفناء .

ولكن النقطة التي أحاول طرحها تبقى صحيحة ، وهي أن األساس الذي نشأ اإلنسان عليه وتطور هو الدافع األخالقي 

االجتامعي اإلنساين األسايس ، وهو أقدم بكثري من وجود أي دين ، 

وميكن إرجاع نشأة هذه الدوافع األخالقية ألسباب تطورية اجتامعية مفهومة يف املجموعة البرشية البدائية .. مثل ال 

ترسق ، وال تقتل ، وأحب ، ودافع عن غريك يف القبيلة وما إىل ذالك ، ويتجاوز املوضوع هذه القيم األساسية من مثل ال 

تكذب ، ال تغش ، وال تخن ، وكن أمينا يف مال وعرض غريك ..
 ما هو جواب السؤال الثالث
” لم الغش غير أخالقي“

إمتحان
األخالق
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الغراب احلكيم

ملاذا ال نفهم 
ملاذا يفعلون هذا..؟

ومن املفهوم جدا يف بيئة برية صعبة كالتي تطور و نشأ فيها اإلنسان أن يكون هناك ضغط تطوري كبري جدا عىل 

األفراد واملجتمعات  دفع هذه الصفات األخالقية للتطور لضامن بقاء املجموعة ) فاملجموعة التي مل تحكمها األخالقيات 

والقوانني تنقرض وتختفي ( 

فالسارق أو القاتل كان يعزل ويطرد وتهدد حياته بشكل كبري من املجموعة التي طردته قبل البيئة التي ينبذ إليها وحيدا 

.. وفرصه يف البقاء وإنتاج ذرية بعيدا عن املجموعة كان أمر شبه مستحيل ..

وهكذا فإن القيم األخالقية الرئيسية كانت جزء من تكويننا وتطورنا قبل ظهور األديان بزمن طويل.. 

األديان ظهرت برأيي متأخرة عىل هذه األرضية لكرس هذه القواعد األصيلة فينا ، بحيث تحقق فائدة جزئية مؤقتة  لفرد 

أو جامعة صغرية ضمن املجموعة الكبرية .. وبالتايل فرص أكرث بالغذاء والتكاثر ، لن تحصل عليها يف الحاالت الطبيعية .

متاما كمفهوم تطور الكذب يف الجنس البرشي .. 

لدين ظهر وصنع لغاية كرس األخالق وتربير كرس هذه األخالق بإرادة خارجية أو عن طريق القدر أو تربيرها عن طريق 

تشويش القيم الطبيعية لإلنسان بالقصص واألساطري

وهنا ميكن طرح تجربة بسيطة جدا ، يستطيع أي إنسان مامرستها ..

سؤال بسيط عن طعن إنسان آخر .. قل لشخص ما تعرفه أنك تريد الخروج من البيت وطعن أول شخص تراه بسكني 

يف بطنه وقتله أو القيام بفعل رشير رصف ، وانظر إىل ردة فعل هذا الشخص ومالمح وجهه ..

باملقابل أضف صفة كافر أو خاطئ للضحية وقل بأن هذا الفعل هو إرادة خارجية عنك أو أمر إلهي أو قدر مكتوب 

والحظ تغري مالمح الشخص وموقفه من املفاجئة والنفور والتقزز إىل حالة القبول باملبدأ والرضا بالفكرة ولكن محاولة 

التفاوض حول الكيفيات ..
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الغراب احلكيم

ملاذا ال نفهم 
ملاذا يفعلون هذا..؟

هنا أنت ترى الدين يعمل عمله أمام عينيك مبارشة .. 

قد يقول القائل بأن الدين يأمر بالكثري من األمور الجيدة واألخالقية ، وأنه يزيك الكثري من القيم اإليجابية .

ولكن هذا الترصيح هنا يهمل أن األساس األسبق واألصيل الذي نشأ منه الدين هو القيم السليمة ، واألخالق اإليجابية 

املوجودة  قبل ظهور الدين أصال ، وأن كليهام شيئان منفصالن ) الدين واألخالق ( أي أن أحدهام بني عىل أرضية من 

اآلخر ..

الدين مل يظهر من الهواء وبشكل اعتباطي .. بل بني ونشأ من تلك البيئة والرتاث من القيم والدوافع األخالقية التي 

سبقته ، والتي يحددها املجتمع لضامن بقاء املجموعة ككل .. 

وبالتايل مل يكن ليواجهها مبارشة أو يحاول الثورة عليها ألنه كان سيحكم عىل نفسه بطرد واالنقراض كام أنه سيهدد  

املجموعة كلها بالفشل إذا ما غابت عنها القيم والقوانني , 

عن  أكان   , فني  جذاب  جديد  قالب  يف  تقدميها  وإعادة  والقيم  األخالق  باستعارة  قام  بل 

طريق التعبري األديب أو القصيص أو الشعري ، الذي تطور يف ما بعد ليشمل الفن 

املعامري والرسم والنحت .

هذا القالب مصمم ومبني بهدف مترير " االستثناءات " تحت جلد 

القاعدة والقانون ،

 والتي هي مربط الفرس وغاية الدين .. وضع االستثناءات 

والسليمة  الصحيحة  القيم  وتجاوز  لكرس  والتربيرات 

التي هي جزء -غري مطلق ودائم النمو والتطور- من 

ملئات  استمر  اجتامعي  تطور  نتج عن  الذي  تكويننا 

اآلالف من السنني ..

اإلنسان  عن  الناتجة  واألفعال  للترصيحات  النظر  عند 

امللتزم دينيا ، من هذه الزاوية يصبح كل يشء واضح ويف 

مكانه الطبيعي .. من الطبيعي جدا أن يرصح أكرث الناس 

القواعد األخالقية  بأمور تتجاوز وتكرس  بالدين  تأثرا 

واإلنسانية واألدبية ، حيث أن هذا بالضبط هو 

الهدف والغاية من الدين ونشأته ..
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الغراب احلكيم

ملاذا ال نفهم 
ملاذا يفعلون هذا..؟

مالحظة 1 : نسبة وجود القيم اإليجابية االجتامعية يف الدين أكرث بكثري من وجود القيم السلبية االجتامعية ، ولو كانت 

الفرضية السابقة صحيحة لكان األجدر بالدين أن يكون بالكامل استثناءات وقيم سلبية .

ج: هنا يجب أن ندرك أن ظهور عدد كبري من األديان يف كل بقعة جغرافية من العامل نتيجة لصعوبة املواصالت والتواصل 

والعزلة بني املجموعات املختلفة ، واعتامد الدين عىل الرتاث املحيل الذي يتنوع ويتباين بحسب املوقع يجعل هناك 

تنوع و بيئة تنافسية ، وعلينا البدء بالنظر للدين بطريقة مختلفة .. 

أي من خالل نظرة تطورية تقوم عىل مبدأ االصطفاء الطبيعي بني األديان .. ومن خالل هذا الفهم نستطيع الوصول إىل 

أن أصلح األديان ، هي أقدرها عىل البقاء .. أي التي متتلك أقل عدد من العيوب )االستثناءات والقيم السلبية( " الظاهرة 

" ، أي أن الدين كان عليه إما أن يحتوي عىل أقل قدر ممكن من القيم السلبية ليك يستمر أو كان عليه إخفاؤها تحت 

مسميات ومفاهيم أخرى 

فلم نعد نرى أديان تجاهر بأمور تتحدى جذور القيم اإلنسانية ، مثل عقائد كثرية يف العرص الحديدي ، الذي اشتهرت 

فيه طقوس األضاحي البرشية ، وصيد الرؤوس ، والكانيبالزمية )أكل لحوم البرش(  من شتى بقاع األرض ، مثل مرص 

القدمية وروما و اليونان والصني ، وطبعا طقوس إخراج القلوب األضاحي البرشية الشهرية يف املعابد القدمية يف أمريكا 

الجنوبية ،

كانت  السلبية  قيمها  ألن  انقرضت  األديان  هذه  كل 

الطبيعي  االصطفاء  عملية  تنجو من  ومل  للعيان  ظاهرة 

أديان  نجحت  باملقابل   .. االجتامعية   البيئة  وتغري 

السلبية  والقيم  االستثناءات  وإلباس  تغطية  يف  أخرى 

مالبس ومظاهر نبيلة ، مثل اإلسالم الذي يقدس مفهوم 

حيث   ، جميل  إيجايب  شيئ  أنها  إىل  ويسوق  العبودية 

وضع صنم اإلله الغري مريئ والغري قابل للتشكيك كوسيط 

عن  بالنيابة  املتكلم  وهو   ، الحقيقي  والسيد  العبد  بني 

اإلله .. وبذالك نجا اإلسالم من عملية االصطفاء الطبيعي 

، ومثال  األخرى  األديان  تنافسية بني  أفضلية  له  وكانت 

آخر هي املسيحية التي تقدس مفهوم األضحية البرشية 

 ، األصلية  الخطيئة  عن  تكفريا  يسوع  بشخص  متمثلة 

الطقوس  باالستعاضة عن  أيضا  املسيحية  نجحت  حيث 

عىل  محافظتا   ، والخمر  الخبز  بطقوس   ، الكانيبالزمية 

بقائها وبقاء الرمزية الطقسية .

قال اهلل ....
و قال الرسول ....

كذاب
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الغراب احلكيم

ملاذا ال نفهم 
ملاذا يفعلون هذا..؟

مالحظة 2 : القيم اإلنسانية الغريزية الخاصة بإنسان الكهف وقبيلته ليست قابلة لالعتامد اليوم ، وميثل الدين أرضية 

أكرث تطورا للمحافظة عىل املجتمعات والقيم.

ج: الدوافع الغريزية االجتامعية ليست هي القانون والقيمة األخالقية بحد ذاتها ، بل هي الدافع لنشوئها ، وبالفعل 

الدين يعترب أول محاولة للبرش لبناء نظام اجتامعي وقانوين ناجح ، ولكن كونه أول املحاوالت البرشية فهذا يجعله 

أسوأها عىل اإلطالق .

اليوم لدينا سلطة القانون ، وعلوم االجتامع ، والفلسفة األخالقية ، واإلنسانية التي مل تتوقف ليومنا هذا عن التطور 

والنمو ، بواسطة الحوارات ، واملناظرات ، واملواقف السياسية ، واألحداث العاملية ، تاركة الدين البطيء التطور خلفها 

مبراحل بل إن تغري البيئة التنافسية ، وظهور أفكار أخرى منافسة لألديان ، فرضت ضغوط تطورية جديدة عىل الساحة 

، وتطور وسائل االتصال والتوثيق جعلت من النصوص الدينية وتد يثبت الدين يف مكانه ، ومينعه من التطور والنمو 

والتغري واللحاق مبتطلبات التطور األخالقي واإلنساين ، وعمليا هذا سيكون السبب الرئييس يف انقراض الدين يف املستقبل 

هل دفن العلم، االله!هل دفن العلم، االله!
مناظره بين الروفيسور ريتشارد دوكنز و البروفيسور جون لينكس

قريبا كتاب سمير سامي ....

هل دفن العلم اهلل
مناظرة ما بين البروفيسور 

ريتشارد دوكنز و البروفيسور جون لينكس مع تقديم  
شرح و دراسة للمناظرة

تقدم كحلقات في مجلة الملحدين العرب 
إبتدأ من العدد الثالث
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وليد الحسيني
يف حوار مع...........

وليد حساين، املعروف باسم وليد الحسيني، شاب يف )26 ( 

من عمره، نشا يف ارسة مسلمه يف فلسطني، آمن بحرية الفكر 

والعقيده، درس علم الحاسوب، ولكنه بحث يف االديان اىل ان تركها 

كلها، وقد ادى تركه للدين االسالمي اىل التسبب بالعديد من املتاعب 

التي صادفته ولعل اهمها هو اعتقاله لدى السلطه الفلسطينية بتهمة ازدراء 

االديان، دعونا نتعرف عىل ضيفنا لهذا العدد بشكل اكرث قربا ووضوحا

1 - اخ وليد اهال وسهال بك يف العدد الثالث من مجلة امللحدين العرب، وارجو ان تقدم لنا 

نفسك ان كنا نسينا او اهملنا اي يشء تود للقارئ ان يعرفه

اهال وسهال بكم وكم يسعدين هذا اللقاء معكم يف هذه املجلة الرائعه التي امتنى لها مزيدا من التقدم 

والنجاح اعتقد انك قلت ما يكفي للتعريف يب ولكن اسمح يل بزيادة بعض املعلومات فانا نشأت يف بيئة 

مسلمة ليست متشدده ودرست يف مدارس البلده وانهيت الثانوية العامة بتقدير جيد جدا وكذلك الجامعه 

حيث درست يف الجامعه العربية االمريكية وتخرجت منها احمل شهادة تكنلوجيا املعلومات 

اهتاممتي كانت املطالعه االدبيه يف البدايه وخاصة الشعر الثوري وفليال من اشعار نزار ولكن عندما بدات بحثي يف 

االديان كنت فقط اطالع الكتب الدينيه والفلسفيه

2 - االن وقبل ان نبدأ بالحوار، نحن نعرف ان حرية الفكر والعقيده قد تؤدي بالشخص ان يرتك  الدين الذي نشأ 

عليه، ليك يصبح، اما تابعا لدين اخر،، او ال ديني، او ربويب، او ال ربويب )ملحد( فهل لك ان تصنف نفسك للقارئ يك 

نعلم ماهية االسئلة الواجب طرحها عليك

بالفعل سيد سمري، وكام ارشت حرضتك ان الذين يرتكون االديان، ميرون يف عدة تقلبات فكرية، وهذا يسبب لهم 

االرق، بسبب عدم اكتامل ووضوح الصورة بشكلها النهايئ، يف البداية نتخىل عن الدين، ولكن، تبقى الرهبة من انكار 

وجود الخالق، يف داخلنا، فهذا يشء نشأنا عليه فرتة طويلة من عمرنا، ونحن نعلم ان هذا االله ميلك جنة ونارا، 

فخوفنا من انكاره كان خوفنا من النار، ولكن،، وبعد ان كانت رحلة البحث عن الحقيقه قد بدأت، فانها لن تتوقف 
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وستستمر اىل االبد،، بعد ترك االديان تايت مرحلة التفسري للظواهر الطبيعية التي كانت اجابتها )الله( فتتضح لنا 

االجابات العلمية، التي اعتقد انها غيبت عن املواطن العادي بشكل متعمد،، واقرب مثال هو عدم تدريس نظرية 

التطور يف مدارسنا، بل عىل العكس متاما،، النظرية ما زالت محاربة هنا يف الوطن العريب االسالمي، ال اريد ان اطيل 

اكرث ولكن انا اعرّف نفيس كملحد

3 - هل علمت ارستك بقصة الحادك، وماذا كان موقف املجتمع واالرسة من حولك بعد ان علموا )بالطبع انا اقصد 

باملجتمع هم اصدقاءك وجريانك وزمالئك يف العمل(

ارسيت كانت تعلم بقصة الحادي ومل تتضايق يف البدايه الن االرسة غري متشدده وكذلك بعض من االصدقاء املقربني 

الذين كانوا يقاسموين بعض االفكار وليس كلها 

لكن بعد ان اصبحت القضية قضية رأي عام وتم اعتقايل مل يتقبلها اهيل وذلك بسبب كرب حجم القضية وتاثرهم 

باملجتمع الذي كان جميعه ضدي، االمر الذي جعلهم يرفضون كوين ملحدا بني الناس واعتقد ان االسباب واضحة 

الكرثكم، فهم يعيشون يف بيئة مسلمة قد تحتمل اي شئ اال ان يقال ملحد او خارج عن االسالم  او يستهزئ مبحمد!!!

4 - السؤال التقليدي دامئا،، اخربنا عن ما الذي حدث مام ادى بك اىل التفكري يف االديان بشكل رئيس، وما السبب 

الذي جعلك ملحدا

يف البدايه كانت مجرد تساؤوالت تراودين يف صغري وهي التي كانت تتعلق بقضية مسرّي ومخرّي واسئلتي لالساتذه 

يف املدرسة حيث انهم مل يقوموا باعطايئ اي جواب حولها االمر الذي دفعني للبحث بنفيس يف الكتب التي كانت 

تزخر بها املكاتبات العامه وكلام تتوسع مداريك اكتشف تناقضا اخر وهكذا اىل ان كان هناك الكثري من التساؤالت 

التي تحولت فيام بعد اىل اسباب جعلتني ارفض االسالم والهه جملة وتفصيال، فقرأت عن املسيحيه، ثم اليهوديه، ثم 

الهندوسية والزرداشتية بل اين اطلعت عىل عادات وديانات الشعوب القدميه مثل املايا، ولكن لالسف، كلها كانت 

تصب يف نفس املسار
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5 - هل نرشت هذه االسباب يف مدونتك؟ اعني هل كتبتها بشكل اكرث توضيحا هناك؟

ان كنت تقصد اسباب خروجي من االسالم نعم كنت قد كتبت مقاال عنها باللغة العربية وترجمته اىل اللغتني 

الفرنسية واالنجليزيه قبل اعتقايل االمر الذي ادى اىل ترجمته اىل الكثري من اللغات فابرز اسبايب لرتك االسالم عدم 

احرتامه لالنسانيه واملرأة وازدرائه كل ما هو غري مسلم وشخصية االله االسالمي املتصف بالصفات البدوية التي هي 

ظاهره للعيان من وحشية وقتل وهذا ما ينعكس يف الكتاب املنسوب اليه وكذلك سرية نبي االسالم املتمحورة حول 

الجنس والحرب وهذا ابرز ما مييز سريته ذلك غري القصص االمنطقيه الوارده هنا وهناك يف القران

6 - هل كان لك اي نشاط فكري ديني عىل ارض الواقع، ام ان نشاطك انحرص يف عامل االنرتنت

يف تلك الفرتة قبل ان اسجن كان منحرصا عىل االنرتنت وبعض الجلسات التي كنت احاور فيها بعض الشيوخ الذين 

جاءت بهم ارسيت لهدايتي ونقايش يف البدايه ومن ثم ان اعقد جلسات يف املسجد ملناقشة بعض القضايا واما كنشاط 

الحادي كان فقط من خالل مجموعة االصدقاء املقربيني ليس اكرث 

7 - تقول من خالل مجموعة اصدقاء فامذا كان نوع هذا النشاط؟ اقصد،، هل كنت تدعو لنبذ االديان بشكل عام، ام 

انك تنتقد الدين االسالمي بشكل خاص، وهل فعال قمت بازدراء الدين االسالمي؟ 

نعم االديان بشكل عام ولكن كان تركيزا عىل االسالم اكرث ولعدة اسباب فانا من خلفية اسالميه اذن معرفتي باالسالم 

ستكون اكرث وثانيا واالهم ان االسالم يف االساس هو دين ازدراء للغري يف كل شئ فانظر كم مرة يف اليوم يزدرون غريهم 

من خالل قراءة الفاتحة وكيف قرانهم يكيل الشتائم لكل مخالف يف الراي وايضا ان االسالم لو بقي اعتقادا ملا نقدته 

او استهزئت به امنا اصبح اسلوب حياة يحدد العالقة بني الناس وبيني فال يحق للمسلم مشاركة الطعام مع غري 

املسلم وكذلك ان يضطروهم اىل اضيق الطريق وغريها من التميز العنرصي املتمثل يف االسالم وحده 

مع العلم اين مل ازدري امنا ذكرت الحقائق ومل اتعسف 
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8 - حدثنا عن ظروف القاء القبض عليك والتهمه التي وجهة لك، وكيف علمت السلطات عنك، وما هو الحكم الذي 

اتخذ بحقك

تم القاء القبض عيل يف 2-11-2010 بسبب صفحة الله واملدونة وتم توجيه ثالثة تهم ايل وهي التعدي عىل ارباب 

الرشائع اهانة الشعور الديني واثارة النعرات املذهبيه والدينيه والظائفيه

ظروف االعتقال كانت سيئة تعرضت للتعذيب بهدف الحصول عىل معلومات الدخول عىل الفيس بوك الخاص يب 

واعتقادم اننا شبكة وهناك من ميولنا!!!

تم الحكم عيل مدة سبع سنوات ونصف ولكن اثر الضغوطات تم االفراج عني مكتفيني باملدة التي قضيتها وهي 

عرشة شهور وقمت بالكتابه بالتفصيل عن تجربتي يف السجن يف مدون تحمل اسمي وليد الحسيني وهي موجوده 

اونالين االن

9 - ظروف اعتقالك ادت اىل رد فعل محيل عريب بل وعاملي، واذكر ان فرنسا اعرتضت عىل هذا االعتقال ومنظمة 

حقوق االنسان اعرتضت وشجبت ايضا، وكان هناك مقال يف صحيفة وول سرتيت للكاتب الصحفي )بريت ستيفنز( 

يتحدث عن اعتقالك وعن مدى اهمية ان يحىض االنسان بحرية التعبري،، اخربنا عن مدى اهمية هذا التفاعل العاملي 

مع قضيتك،، ماذا عنى لك ذلك؟ واخربنا ماذا جاء يف ذلك املقال يف صحيفة وول سرتيت.

ليك انصف الجميع اقول بان منطامت حقوق االنسان ليس لها اي تاثري يذكر امنا فقط تتلخص يف بعث التقارير 

ليس اكرث ان ردود الفعل العاملية جاءت يف مصلحتي يف النهايه النه يف البدايه اعتقدوا بانني مدعوم من هذه الدول 

وخاصة فرنسا التي اشكرها جدا فبعد خروجي من السجن قامت باستقبايل وانا االن اعيش فيها  فبسبب هذه 

الضغوك تم تحويل قضيتي من قضيه عسكريه اىل قضيم مدنيه وتم اختصار هذا الحكم كام رايتم

املوقف بحد ذاته عنى يل الكثري بغض النظر ان استعامله قد يكون يف بعض االحيان الغراض سياسيه او غريه لكنه يف 

النهايه حق يل ويجب ان امارسة 
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10 - طبعا لديك مدوناتك الخاصة عىل االنرتنت )نور العقل & ملحد فخور ( هل ميكن ان تخربنا عن التوجه الذي 

تتبناه يف تلك املدونات، مبعنى، ماذا تتناول بشكل رئيس؟

يف املدونة باللغة العربيه نقد للدين االسالمي واوضحت لك هذه االسباب سابقا اما االنجليزيه فهي تركز اكرث عىل 

حقوق االنسان وحقوق االمثليني والدعوه للعيش بسالم وذلك الن الذين يتحدثون غري العربيه قد قطعوا اشواطا يف 

نقد االديان حتى اصبح الدين االن يف املتحف، هم ليسوا مثلنا فنحن مازال الدين يتحكم فينا

11 - اثناء تنقيل بني مدوناتك شدين اعتذار رسمي عىل لسانك موجها التباع االديان وخصوصا اتباع الدين االسالمي، 

ولكن يف مكان اخر تقول انك نقلت املدونه اليه جاء فيه انك تنكر بان تكون انت من كتب هذا االعتذار، هل لك ان 

تحدثنا عن هذا املوضوع بشكل اكرث تفصيال؟

نعم كنت قد وضحت هذا يف مقال مستقل حديث يف املدونة الجديده التي تحمل اسمي حيث ان هذا االعتذار مل 

اعلم به اال قبل خروجي بحوايل شهريني فقد قامت املخابرات الفلسطينيه بكتابته بعد ثالثة اسابيع من اعتقايل وذلك 

بعد حصولهم عىل معلومات تسجيل الدخول اىل املدونة من خالل رقم هاتفي عندما قاموا باحضار جميع الرسائل 

القصرية التي استقبلها وابعثها من رقمي الشخيص لكن ولدرجة غبائهم مل يعلموا بان نفس هذا الحساب هناك قناة 

اليوتيوب وكذلك املدونتني باالنجليزية والفرنسيه 

12 - اخربنا عن رؤيتك للكون والحياة، وكيف استبعدت ان يكون هناك اله خالق

ان هذا االمر اكرث االمور تعقيدا ويحتاج الحديث عنه اىل الكثري من الوققت والكتابات لكن باختصار وقدميا كنت 

اقول بان البينه عىل من ادعى ومن يدعي بوجود اله عليه ان يعطيني الدليل املنطقي لذلك اما االن فهناك الكثري من 

النظريات التي تحاول رشح الكون كفيزياء الكونتوام وغريها 

اما انا باختصار فاقول: ان هذا الكون كان منذ االزل وسيبقى ايضا لالبد بغض النظر عن شكل وجوده وذلك حسب 

قانوين حفظ الطاقة واملادة
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وليد الحسيني
يف حوار مع...........

 13 -  بعد كل ما حدث معك من مواجهة مع العائلة ومع السلطه الفلسطينية، كيف تعيش االن يف مجتمعك؟ هل 

هناك صعوبات ما زالت توجهك؟

مل استطيع العيش يف مجتمعي فبعد خروجي امضيت شهرين يف املدينه وقد تعرضت للتهديات بالقتل وعندما كنت 

اخرج كنت فعال احس باين اقوم باستفزازا الناس وذلك من خالل نظراتهم يل !!!! لذلك قررت الذهاب اىل فرنسا واالن 

انا يف فرنسا وساسعي جاهدا لرتسيخ ما قمعت من اجله واملساعده يف النهوض باملجتمع العريب ومحاولة مني يك 

افعل شيئا للملحدين والالدينني العرب الننا بالفعل اكرث االقليات اضطهادا يف هذا الرشق 

14 - كلمة اخريه توجهها للقارئ

 احبوا بعضكم بعضا وانبذوا الخرافات من بينكم فانتم ال تعيشون اال حياة واحده 

شكرا جزيال لك

................... Sameer Samee قام بالحوار
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الليُل يلوُن أوراقًا كانْت باألمِس رمادية ..
وتعُن لقلبَي أغنيًة عْن غضِب الزنبق

       ثورية ..
إلحادي واألرُق المزمُن أقالٌم ..

والحُب قضية ..      

أوقدنا في الليِل سراجًا ومشينا
جاءت أسياف بن الخطاب بحد الردة!

إن نحن ذكرنا اسم " محمد " دون صالة ..
جاءتنا أسياف الردة     

إن فكرنا أن اهلل ضبابي
وغريب جدًا ..   

جاءتنا أسياف الردة!     

والردة في أرض الموبوئين خطية ..
قد تستوجب قطع الرقبة ..   

أو سجنا مجهول المدة ..    

****

يا جمهور المهووسين بحد الردة ..
قولوا هلل المتلحف باألوهام ومال الجوعى

إني كافر ..      

فليتحرك ابن الخطاب وأزالمه ..
ولتغضب آلهة الصحراء ألني كافر ..

الثورة في الظلمة بدأت ..
إن لم نرفع عتمات الليل بأيدينا

ما يحيينا؟      
إن لم نشعل مصباح الحرية فينا

من ذاك يضيء ليالينا؟!    

سنكون جنودا للحب ونار الحرية ..   
سنغامر!       

الليُل وأفواُج 
اللؤلؤ ..

Adonis Rawad
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الليل طويل والخط الضوئي يسير ..
سيرانا الطالب واألنثى    

وترانا أفواج اللؤلؤ في وادي األطفال نسير ..
ونصير محيطًا ضوئيًا    

يغرق هذا الليل الدامس ويعلق شمس التنوير ..
لكن المخبر ذو اللحية  

يسرع كي يفقأ أعينهم ..   
يتسلل في قعر الظلمة    

تحت الدشداشة واللحية خبأ سكينا وعظيا ..  

يفقأ أعينهم ويتمتم ..
لن يجد األضواء ضرير!

فيدل التوهى مزهوا
" جنتكم في أقصى الظلمة أوالدي ..  

وهناك ستفتح أعينكم     
وترون الجنة والحور "!     

خسئت جرذان الرجعية
ال يسطيع المخبر صنعا  

فماليين الناس رأتنا   

حتى المفقوهءة أعينهم    
التمسوا دفء مسيرتنا ..    

سيجيؤون ونصنع شمسا رغمًا عنكم

وسيبزغ صبح وردي ..     
ال تقرع أجراس فيه وال تكبير ..    

الليُل وأفواُج 
اللؤلؤ ..

Adonis Rawad
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إنتاج مجلة امللحدين العرب
أعظم قصة رويت عىل اإلطالق

هي دراسة مرتجمة بترصف للجزء األول من الفلم الوثائقي الشهري "Zeitgeist, The Movie" عام 2007

، والذي تطرق بالتفاصيل لدراسة منشأ األديان اإلبراهيمية ، مبا يخص املسيحية واليهودية ، ومقارنتها باألديان 

الوثنية التي أنتجتها .

املقال منقح ومدقق ، ومصادره موجودة وموثقة بالكامل يف نهاية الفلم ، ونذكر هنا أن االقتباسات التي أخذت 

من اإلنجيل هي من نسخة أنجيل امللك جيمس اإلنجليزية ، املنترش يف الواليات املتحدة ، حيث حرض البحث 

، وقد ال تتطابق مع النسخة العربية ، ولكنها تتشابه يف املعنى .
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أعظم قصة رويت عىل اإلطالق

الشمس :-

 هناك تاريخ غزير باملنحوتات والكتابات التي تعكس احرتام البرش وعشقهم لهذا الكائن الوهاج ، وتعود إىل أكرث من 

عرشة آالف سنة قبل امليالد ، ومن السهل جدا أن نفهم ملاذا كانت الشمس محور تبجيل لدى الشعوب القدمية  ، فكل 

صباح ترتفع الشمس لتجلب النور والرؤية والدفء واألمان ، تحمي اإلنسان من الربد القارص ، ومن ظالم الليل الدامس 

امليلء باملفرتسات  .

 لقد فهمت الثقافات القدمية أهمية الشمس ، فبدونها 

لن تنمو املحاصيل الزراعية ، والحياة عىل هذا الكوكب 

الشمس  الحقائق جعلت من  ، هذه  ستكون مستحيلة 

أكرث كائنا معشوقا يف كل العصور . 

وافية  معرفة  عىل  القدمية  الشعوب  كانت   ، وباملثل 

عىل  التعرف  يف  ساعد  النجوم  فتتبع   ، أيضا  بالنجوم 

من  طويلة  فرتات  مدى  عىل  ستحدث  التي  األحداث 

الزمن وإمكانية توقعها  ، مثل الكسوف ومراحل اكتامل 

ما  إىل  النجوم  مجموعات  بتصنيف  قاموا  وقد   ، القمر 

نعرفه اليوم باسم األبراج .

  )Zodiac( : صليب األبراج

صليب األبراج أحد أقدم الرموز يف تاريخ البرشية ، حيث 

األبراج  من خالل  تصويري  بشكل  متر  التي  الشمس  ميثل 

الرئيسية االثني عرش عىل مدار السنة ، أنه ميثل أيضا االثني 

االنقالبات  ومحاور  مواسم  أربعة   ، السنة  من  شهرا  عرش 

الشمسية .

 مصطلح زودياك يتعلق بحقيقة أن األبراج كانت مؤنسنة 

) األنسنة هي إضفاء صفات برشية عىل أشياء غري برشية( 

، أو متجسدة عىل شكل حيوانات ، أو أشكال ورموز معينة 

أخرى .

الشمس  تتبع  مل  القدمية  الحضارات  فإن   ، أخرى  بعبارة 

التي  واألساطري  بالخرافات  جسدوها  بل   ، فقط  والنجوم 

تحايك تحركاتها وعالقاتها ببعض .

إنتاج مجلة امللحدين العرب
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أعظم قصة رويت عىل اإلطالق
إنتاج مجلة امللحدين العرب

الشمس التي تعطي الحياة وتحافظ عىل االستقرار ُجسدت عىل أنها املمثل للخالق الغري مريئ أو الله ... "إله الشمس" 

نور العامل ، ُمخلص الجنس البرشي ، وباملثل، متثل األبراج االثنا عرش أماكن السفر إلله الشمس ، وتم تحديدها بأسامء 

متثل عادة أشياء وأحداث معروفة تحدث يف تلك الفرتة من الزمن ، عىل سبيل املثال ، الدلو ، حامل املاء الذي يجلب 

ألمطار يف فصل الربيع .

حورس :

 حورس هو إله الشمس يف مرص حوايل 3000 سنة قبل امليالد ، هو تجسيد للشمس املؤنسنة 

، وحياته هي سلسلة من األساطري التي تنطوي عىل حركة الشمس يف السامء .

 نحن نعلم الكثري عن هذا اإلله الشميس من الهريوغليفية القدمية 

يف مرص، عىل سبيل املثال ، حورس كان متجسداً عىل أنه الشمس 

أو النور ، كان له عدو ، يعرف باسم ِست ،  وهو تجسيد للظالم أو 

الليل .

املعركة ضد  ، كل صباح حورس يكسب  مجازيا وكام يف األسطورة 

َست ، بينام يف املساء َست يقهر حورس ويرسله إىل العامل السفيل .

من املهم أن نالحظ أن "الظالم مقابل النور" أو "الخري مقابل الرش" 

هي واحدة من أكرث الثنائيات األسطورية شهرة ، وما تزال موجودة 

عىل مستويات عديدة حتى يومنا هذا .

وعموما ، قصة حورس هي كام ييل : 

صاحب   ، مريي  إيزيس  العذراء  من  ديسمرب   25 يوم  حورس  ولد 

والدته نجمة يف الرشق ، وبورك قدومه من قبل ثالثة ملوك .

ويف سن   ، لغريه  معلام  عبقري  كطفل  كان  االثني عرش  سن  ويف   

الثالثني قد عمد من قبل شخصية معروفة باسم أنوب ، وبهذا بدأت 

دعوته .

 كان لحورس اثنا عرش تابعا ، يتجول معهم ألداء املعجزات ، مثل 

شفاء املرىض ، وامليش عىل املاء ، كان حورس معروفا بعدة أسامء 

رمزية كثرية مثل : الحقيقة ، النور ، ابن الله املسيح ، الراعي الصالح 

، َحَمل الله وكثري غريها ، وبعد أن متت خيانته من قبل تيفون ُصلب 

حورس و دفن ملدة 3 أيام ثم تم بعثه أو قيامته .
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هذه الصفات لحورس سواء أكانت أصلية أم منقولة ، يبدو أنها تخللت ووجدت طريقا يف العديد من ثقافات العامل ، 

فهناك آلهة أخرى كثرية لديها نفس البنية األسطورية العامة .

يف فريجيا )البلقان (، 1200 سنة قبل امليالد ولد 

من عذراء تدعى نانا يف 25 من ديسمرب ، ُصلب 

من  بُعث  أو  قام  أيام   3 وبعد  قرب  يف  ُوِضع  ثم 

املوت .

أتيس

كريشنا

عذراء  من  ولد   ، امليالد  قبل  سنة900  الهند،  من 

تدعى ديفايك ، مع نجمة يف الرشق تشري إىل مجيئه، 

كان يفعل املعجزات مع تالميذه أو تابعيه ، وبعد 

وفاته بُعث ومتت قيامته .

أعظم قصة رويت عىل اإلطالق
إنتاج مجلة امللحدين العرب

42



داينايسيس

ميرثا 

يف  عذراء  من  ولد   ، امليالد  قبل  سنة500  اليونان،  من 

مبعجزات  قام   ، متجوال  معلام  كان   ، ديسمرب  من   25

مثل تحويل املاء إىل نبيذ ، كان يشار له عىل أنه "ملك 

واآلخر"  "األول  لله"،  والوحيد  املولود  االبن   " امللوك"، 

وغريها الكثري ، وبعد وفاته تم بعثه .

من بالد فارس، 1200 سنة قبل امليالد ، ولد من عذراء 

يف 25 من ديسمرب ، كان لديه اثنا عرش تابعا أو حواريا 

أيام   3 ، وعند وفاته دفن ملدة  املعجزات  يفعل  كان   ،

ومن ثم متت قيامته ، هو كان يسمى أيضا بأسامء مثل 

"الحقيقة"، "النور" وغريها الكثري ، ومن املثري لالهتامم 

أن اليوم املقدس لعبادة ميرثا كان يوم األحد .

أعظم قصة رويت عىل اإلطالق
إنتاج مجلة امللحدين العرب
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حقيقة األمر هو أن هناك العديد من املنقذين أو املخلصني يف فرتات مختلفة من جميع أنحاء العامل ، والتي تشرتك يف 

هذه الخصائص العامة .

اإلله باالنجليزياإلله بالعربي
Krishna of Hindostanكريشنا من هندستان 

Buddha Sakia of Indiaبوذا ساكيا  من الهند

salivahana of bermudaساليفاهنا من الهند

Osiris and Orus, of Egyptأوزيريس وحوروس من مرص

Odin of the Scandinaviansأودين من املناطق االسكندنافية

Zoroaster and Mithra of Persiaميرثا وزردشت من بالد فارس

بعل و تاووت ) تلد الله الوحيد كام كان يوصف ( عند 

الفينيقيني 

 Baal and Taut, "the only Begotten of God," of

Phoenecia

Indra of Tibetأندرا من التبت

Bali of Afghanistan بايل من هندوسية افغانستان )األصل من أندونيسيا (

Thammuz of Syriaمتوز يف سوريا

Atys of Phrygiaأتيس من آسيا الصغرى ) البلقان (

Xamolxis of Thraceزاملوكزيس عند الغيتون أو القوط الرشقيون

Adad of Assyriaأدد عند اآلشوريني

Alcides of Thebesألكيديس ) اسم آخر لهرقل ( من ثيفا أو طيبة

Beddou of Japanبيدوو يف اليابان الصني وسرييلنكا 1027 قبل امليالد

هيزوس أو أيروس وبريمياله عند الكلت , القلت أو السلت

 ) غرب أوروبا (  والدرويد
Hesus or Eros, and Bremrillah, of the Druids

Thor, son of Odin, of the Gaulsثور ابن أودين عند شعوب الغال

Cadmus of Greeceقدموس عند اليونان

Universal Monarch of the Sibylsامللكية الكونية عند عرّافات اليونان القديم ) النبيات (

إستشيس عند األغريق يف جزيرة فورموسا 

) أسم قديم لتايوان (
Ischy of the island of Formosa

تشاكا أو زاكا و فوهي يف اليابان والصني
 Holy One or Xaca & Fohi and Tien

of China and Japan

Adonis, son of the virgin Io of Greece أدونيس إله الجامل والرغبة عند اليونان 

Ixion and Quirinus of Romeليكسبون من اليونان و كويرينوس من روما 

Prometheus of Caucasusبروميثيوس من القوقاز

Quexalcote of Mexicoكيتزالكوتال يف املكسيك )األستك(

هذه األلهة إشتركت مع المسيح بعدة صفات و تختلف دقة التشابه من إله الى أخر

أعظم قصة رويت عىل اإلطالق
إنتاج مجلة امللحدين العرب
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 ويبقى السؤال : ملاذا هذه الصفات ؟ 

ملاذا الوالدة من العذراء يف الخامس والعرشين من ديسمرب ؟

 ملاذا املوت لثالثة أيام والقيامة الحتمية ؟ 

 ملاذا دامئا اثنا عرش تابعا أو تلميذا ؟ 

وملعرفة الجواب دعونا نتفحص أحدث اآللهة الشمسية ، يسوع املسيح .

يسوع :

العذراء يف 25 من ديسمرب يف بيت لحم  ولد يسوع املسيح من مريم 

، أعلنت والدته من قبل نجمة يف الرشق ، حيث ثالثة ملوك يتبعوها 

لتحديد مكان املنقذ الجديد لالحتفال به ومباركته بالهدايا ، وكان يسوع 

معلام يف سن االثني عرش، ويف سن الثالثني عمد من قبل يوحنا املعمدان 

وهكذا بدأت دعوته .

كان ليسوع تابعوه أو حواريوه االثنا عرش ، تجول معهم ألداء املعجزات 

، مثل شفاء املرىض وامليش عىل املاء وإحياء املوىت ، هو كان أيضا معروفا 

بأسامء مثل : "ملك امللوك"، و "ابن الله", " نور العامل " و" األول واآلخر 

" و" حمل الله " وغريها الكثري ، وبعد الخيانة من قبل تلميذه يهوذا ، 

تم بيعه مقابل ثالثني قطعة من الفضة ، و ُصلب وُوضع يف قرب ، وبعد 

ثالثة أيام تم بعثه وصعد إىل السامء .

بأحداث  الوالدة مرتبط  فأن تسلسل   ، قبل كل يشء 

النجم  هو   ، الرشق  يف  النجم   ، كامل  بشكل  فلكية 

سرييوس أو الشعرى اليامنية ، أملع النجوم يف السامء 

استقامة  ، والذي يف 24 من ديسمرب يكون عىل  ليال 

واحدة مع أملع ثالثة نجوم يف حزام أوريون ، وحتى 

كانت  كام   ، الثالثة  النجوم  هذه  تسمى  هذا  يومنا 

تسمى يف العصور القدمية ''امللوك الثالثة'' . 

الشعرى   \ ''سرييوس  النجوم  وأملع  الثالثة  امللوك 

اليامنية''  كلها تشري إىل مكان رشوق الشمس يف 25 

من ديسمرب . هذا هو السبب يف أن امللوك الثالثة تتبع 

نجمة الرشق لتحديد موقع رشوق - والدة الشمس .

(الملوك الثالث)

(الشعرى اليمانية)

 موقع شروق الشمس في الخامس
و العشرين من ديسمبر

أعظم قصة رويت عىل اإلطالق
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مريم العذراء

هي برج العذراء ''فريغو'' ، املعروف أيضا باسم فريغو 

العذراء ، فريغو يف الالتينية تعني العذراء ، يُوصف برج العذراء  

بانه بيت الخبز ، وميثل الربج بصورة فتاة عذراء تحمل حزمة من القمح .

بيت الخبز هذا ورمزه القمح ميثل شهري أغسطس وسبتمرب ، أي وقت الحصاد . 

بيت لحم يف الواقع يرتجم يف العربية حرفيا إىل "بيت الخبز"  ، لهذا بيت لحم هو بالتايل إشارة إىل 

برج العذراء ، وهو مكان يف السامء وليس عىل األرض .

هناك ظاهرة أخرى مثرية لالهتامم جدا التي تحدث يف 25 من ديسمرب ، أو ما يسمى باالنقالب الشتوي ، حيث أنه 

عند االنتقال من االنقالب الصيفي إىل االنقالب الشتوي ، األيام تصبح أقرص وأكرث برودة ، بالنسبة لنصف الكرة األرضية 

الشاميل ، والشمس تبدو أصغر حجام ويتحرك قوس حركة الشمس صوب الجنوب ، يرمز قرُص األيام وانقضاء املحاصيل 

عند االقرتاب من االنقالب الشتوي إىل عملية املوت عند القدماء ، أي كان ميثل موت الشمس .

يف 22 من ديسمرب تكون الشمس يف أخفض نقطة لها يف السامء ، بعد أن تحركت باتجاه الجنوب باستمرار ملدة 6 أشهر 

، وهنا اليشء الغريب يحدث ! ، الشمس تتوقف ظاهريا عن حركتها منخفضة لألفق باتجاه الجنوب ملدة 3 أيام ، خالل 

هذا التوقف تتواجد الشمس يف محيط كوكبة الصليب الجنويب ، أو مجموعة الـ )crux( الذي هو مجموعة نجمية عىل 

شكل صليب ، ويف 25 من ديسمرب تتحرك الشمس من جديد درجة واحدة ، لكن هذه املرة باتجاه الشامل إىل األعىل، 

مام ينذر باأليام األطول و الدفء والربيع وبالتايل قيل : الشمس ماتت عىل الصليب ملدة 3 أيام ومن ثم قامت أو ولدت 

من جديد .

هذا هو السبب يف أن العديد من آلهة الشمس وأحدها يسوع  تشرتك يف الصلب ، و املوت ملدة 3 أيام ومفهوم القيامة 

تعكس  أن  قبل  ظاهريا  الشمس  توقف  أنه   ، البعث  أو 

اتجاه حركتها يف نصف الكرة األرضية الشاميل حيث يحل 

الدفء و الربيع ، وبالتايل الخالص .
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ومع ذلك ، فإنهم ال يحتفلون بقيامة الشمس حتى االعتدال الربيعي ، أو عيد الفصح ، هذا ألنه يف االعتدال الربيعي 

يتفوق طول النهار عىل طول الليل أو ينترص النهار ويقهر الظالم "الرش"، وبذلك يصبح النهار أطول من حيث املدة من 

الليل ، والظروف النشاطية للربيع تكون بارزة.

اآلن ، أكرث الرموز الفلكية حول يسوع وضوحا هي التي تتعلق بإتباعه أو حوارييه االثني عرش ، هم ببساطة أبراج 

الزودياك )صليب األبراج االثني عرش( ، حيث أن يسوع ميثل الشمس التي تتنقل يف السامء معهم  .

يف الواقع، فإن الرقم 12 يزخر به اإلنجيل ، مثل اثنتا عرشة قبيلة إلرسائيل ، اثنا عرش ابنا ليعقوب ، اثنا عرش حاكام 

إلرسائيل ، اثنا عرش بطريركا عظيام , اثنا عرش ملكا إلرسائيل ، اثنا عرش نبيا للعهد القديم ، اثنا عرش أمريا إلرسائيل ، 

وهذا الرقم له عالقة بعلم الفلك والتنجيم أكرث من أي يشء آخر .

بالعودة إىل صليب األبراج الذي ميثل تصويرا لحياة الشمس ، هو مل يكن مجرد تعبري فني أو أداة لتتبع حركة الشمس 

فقط ، وإمنا كان أيضا رمزا لوثنية روحية ، واختزال الرسم يبدو مثل هذا

 هذا ليس رمزا للمسيحية بل هو رمز وثني يتعلق بصليب 

والتامثيل  الرسوم  يف  الغموض  سبب  هو  هذا   ، األبراج 

، ألن  الصليب  التي تظهر رأس يسوع دامئا عىل  القدمية 

يسوع هو الشمس ، شمس الله الذي وصف يف اإلنجيل 

أنه : 

 نور العامل John( 9:5(، املخلص القائم من املوت

 )14:3 John(" الذي سوف "يأيت مرة أخرى )28:6:Matt (

 Cor  ( اإللهي  املجد   ، صباح  كل  يف  تفعل  الشمس  كام 

يف   )13:12  Rom( الظالم  أعامل  ضد  يدافع  الذي   )4:6

والدته من جديد )John 3:3( كل صباح التي ميكن رؤيتها 

آتية من بني السحاب )Mrak 13:26( عاليا يف الفردوس 

)John 3:13( مع "إكليل الشوك" )John 19:5( أو أشعة 

الشمس.

و اآلن ، و من بني العديد من االستعارات الساموية – الفلكية يف اإلنجيل .. نجد أن من أهم تلك النقاط هو ما يتعامل 

مع العصور أو الحقب الزمنية ، فالنصوص املقدسة تزخر باإلشارة إىل  ) العرص ( أو ) العهد ( .. و ليك نفهم هذا ، فعلينا 

 ) precession of the equinoxes (  ) أن نتعرف عىل ظاهرة تسمى ) سبق االعتداالت أو  بدارية املحور األريض
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حيث أن املرصيني القدماء باإلضافة لحضارات أخرى قبلهم حددوا أنه كل 2150 سنة تقريبا يكون رشوق الشمس يف 

صباح االعتدال الربيعي من موقع برج مختلف ، ولهذا عالقة بدوران محور األرض البطيء ) البدارية ( املعاكس لدوران 

األرض حول نفسها . 

و تسمى هذه الظاهرة بـ ) السبق ( أو ) Precession ( ألن الحركة الظاهرية لرشوقات الشمس يف اإلعتدال الربيعي 

بالنسبة لألبراج تكون للخلف بدال من اتجاه حركة األبراج يف دورتها السنوية املعتادة ، والوقت الذي تحتاجه الظاهرة 

) دوران محور األرض دورة كاملة ( للمرور بكل األبراج االثني عرش هو 25,765  سنة و تسمى ) السنة العظيمة ( و 

كانت املجتمعات القدمية تعي هذا جيدا ,  فقد حددوا كل 2150 سنة بـ ) حقبة ( فمن عام 4300 ق . م إىل 2150 ق. 

م كانت حقبة برج الثور ) ترشق الشمس يف اعتدالها الربيعي يف برج الثور ( ، و من 2150 ق . م إىل 1 ميالدية كانت 

حقبة برج الحمل ، و من 1 ميالدية إىل 2150 م  هي حقبة برج الحوت ) الحقبة التي نحن بها حاليا ( و يف عام 2150 

سندخل حقبة جديدة ، حقبة برج الدلو .

وبنظرة عامة وواسعة ، فاإلنجيل يتكلم و برمزية عن حقب ثالث و ينذر بالرابعة . 
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يف العهد القديم من الكتاب املقدس حني ينزل موىس من جبل سيناء مع الوصايا العرش . رأى قومه يعبدون العجل 

الذهبي ، فحطم األلواح التي كتب عليها الوصايا و أمر قومه بقتل بعضهم ليطهروا أنفسهم .

) فََقاَل لَُهْم: "هَكَذا قَاَل الرَّبُّ إِلُه إِرْسَائِيَل : َضُعوا كُلُّ َواِحٍد َسيَْفُه َعىَل فَِخِذِه َوُمرُّوا َوارِْجُعوا ِمْن بَاٍب إىَِل بَاٍب يِف الَْمَحلَِّة، 

َواقْتُلُوا كُلُّ َواِحٍد أََخاُه وَكُلُّ َواِحٍد َصاِحبَُه وَكُلُّ َواِحٍد قَِريبَُه". سفر الخروج 32 / 27 

 و يعزي مفرسو و علامء الالهوت غضب موىس هذا لعبادة اإلرسائيليني لإلله الخاطئ أو يشء من هذا القبيل ، لكن 

الواقع هو أن العجل الذهبي كان ميثل برج الثور ، و كان موىس ميثل برج الحمل ) الحقبة الجديدة ( ، و لهذا كان يجب 

ترك أو " سفك " الحقبة القدمية و كل ماله عالقة بها .

وهنا نجد بعضا من هذه الرمزية يف نفخ اليهود لقرون الحمل يف طقوسهم الدينية .. فموىس ميثل حقبة برج الحمل 

الجديدة وعىل أعتاب الحقبة الجديدة عىل الجميع أن يسفحوا الحقبة القدمية 

وهناك آلهة أخرى توضح هذا التحول بني الحقب ، مثل ميرثا اإلله الفاريس منذ ما قبل املسيحية ، الذي متثل بعض 

متاثيله وهو يذبح الثور يف رمزية سفك أو قتل الحقبة القدمية ، بينام ندخل لحقبة جديدة  . 

يسوع يعد مدخال للحقبة الجديدة التي تتبع حقبة برج الحمل ) حقبة برج الحوت الذي يرمز له بسمكتني عادة ( 

، حيث أن رمز السمكة متوفر بكرثة يف العهد الجديد ، فمثال نجد أن يسوع قد أطعم 5000 شخص ببعض الخبز ) 

وسمكتني ( ، و عندما بدأ يسوع مسريته ودعوته التقى مع صياَدي أسامك يف طريقه إىل الجليل و قد تبعاه  ، والكثري 

منكم رمبا الحظ كلمة يسوع املكتوبة داخل السمكة ، والتي يضعها بعض الناس كملصق خلف سياراتهم ،  قليلون هم 

من يعرفون معنى هذا الرمز وأنه رمز وثني فليك ململكة الشمس يف حقبة برج الحوت ، باإلضافة إىل أن يوم مولد يسوع 

، املفرتض هو بداية هذه الحقبة .
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يف أنجيل لوقا اإلصحاح 22 

حني سأل تالميذ يسوع "أَيَْن تُِريُد أَْن نُِعدَّ ". 22 : 9

فََقاَل لَُهاَم: "إَِذا َدَخلْتاَُم الَْمِديَنَة يَْستَْقِبلُُكاَم إِنَْساٌن َحاِمٌل لَجرََّة َماٍء . اِتْبََعاُه إىَِل الْبَيِْت َحيُْث يَْدُخُل" 22 : 10

هذا النص املقدس يعد من أكرث االستعارات الفلكية داللة .. فالرجل الحامل لجرة املاء ميثل حقبة برج الدلو ! .. والذي 

ميثل دامئا عىل أنه رجل يسكب دلوا أو جرة من املاء ، و ميثل الحقبة التي تيل برج الحوت ، فكام أن الشمس ) شمس 

الله ( تغادر بيت "حقبة" برج الحوت ) املمثلة بيسوع ( و تدخل إىل بيت "حقبة" برج الدلو ، حيث أن الدلو يتبع 

الحوت يف البداية ، وبهذه الطريقة أخربنا يسوع بأن حقبة الدلو ستيل حقبة الحوت .

و اآلن ... كلنا سمعنا عن نهاية األيام و نهاية العامل ، وبغض النظر عن وصوفاتها التصويرية يف فصل الرؤيا ، فأن مصدر 

ْهِر" ..    هذه الفكرة الرئييس يأتينا من إنجيل متى 20:28 ، حني يقول يسوع : " َوَها أَنَا َمَعُكْم كُلَّ األَيَّاِم إىَِل انِْقَضاِء الدَّ

ويف نسخة امللك جيمس تستخدم كلمة ) العامل ( يف نهاية النص بدل ) الدهر ( 

و هي خطأ بالرتجمة .. حيث أن الكلمة التي استعملت فعال هي كلمة ) دهر ( و التي تعني ) حقبة أو عرص ( فيكون 

الكالم ) سأكون معكم إىل نهاية الدهر ( ، وهذا صحيح ، حيث أن توصيف يسوع لنهاية حقبة الحوت املمثلة به و 

دخول حقبة الدلو مطابق متاما للواقع ، مام يجعل كامل مفهوم نهاية العامل ونهاية األيام مجرد خطأ يف ترجمة نص رمزي 

يصف حدثا فلكيا .. لنقل هذا للـ 100 مليون شخص تقريبا يف أمريكا "وغريهم" الذين يظنون أن نهاية العامل قادمة  ! 

وكذلك فأن شخصية يسوع هي عبارة عن نسخ أديب و ونيص  لشخصية إله الشمس املرصي  ، كمثال عىل هذا فأن هناك 

صور عىل جدران معبد األقرص املرصي عمرها 3500 سنة ، تصور أحداث األمر اإللهي والحمل املطهر و الوالدة املعجزة 

من العذراء ) ايزيس ( وإعالن تقديس اإلله حورس .

 الصور تبدأ من ) ثاو ( وهو يعلن للعذراء إيزيس بأنها ستحمل بحورس ، و ثم صورة ) نف ( الروح املقدسة و هو يقوم 

بتحبيل ايزيس ، ثم والدة العذراء  وتقديس وعبادة املولود .

 نفس قصة والدة يسوع املعجزة بالضبط .

 يف الواقع أن التشابه النيص بني الديانة املرصية و املسيحية صاعق جدا .
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و يستمر النسخ والنقل ، قصة نوح و الفلك املأخوذة من بعض التقاليد القدمية ، حيث أن مفهوم ) الفيضان العظيم ( 

الرمزي موجود و منترش يف العامل القديم و بنحو 200 رواية و بأزمان و حقب مختلفة .. وعىل أي حال ال نحتاج للنظر 

كثريا يف مصادر القصة يف العهد قبل امليالدي ، حيث أنه ال نحتاج للنظر إال ملصدر واحد أال وهو ) ملحمة جلجامش ( 

التي كتبت سنة 2600 ق . م .. حيث يوجد فيها ذكر لقصة الفيضان العظيم من اإللهة ، و قصة الفلك وتفاصيله الذي 

حمل الحيوانات و حتى قصة الحاممة التي أرسلت لتتفحص انحسار الطوفان و عودتها ، كلها موجودة بالكتاب املقدس 

مع بعض التشابهات األخرى وهي .

التطابقات بني قصة الطوفان بني نوح و جلجامش 

طوفان عاملي 

سببه خطايا البرش 

يستهدف كامل الجنس البرشي 

مرسل من الله أو آلهة 

األمر ببناء الفلك ) سفينة ( 

الفلك له باب واحد 

عىل األقل نافذة واحدة 

غطيت من الخارج بالقار 

الركاب من البرش كانوا أفراد العائلة 

كل أنواع الحيوانات الربية 

حدث الطوفان بواسطة أمطار غزيرة 

إطالق الطري ليعرث عىل األرض الجافة 

رىس الفلك كان عىل جبل 

تقديم األضاحي بعد الطوفان 

بورك الركاب بعد الطوفان 

لنأخذ قصة أخرى .. قصة والدة موىس .. الذي وضع عند والدته يف سلة مصنوعة من القصب ، و وضع يف النهر ليجري 

مع التيار لتجنب قتل األطفال الذي ساد يف ذلك الوقت بأمر من امللك ، ليتم إنقاذه عن طريق ابنة عائلة ملكية ، وتتم 

تربيته عىل أنه أمري ، قصة السلة هذه منقولة مبارشة من أسطورة ) رسجون األكادي ( حوايل 2250 سنة ق. م 

حيث أن رسجون وضع بعد والدته يف سلة من القصب ، و رمي يف النهر ليجري مع التيار لتجنب قتل املواليد الذي ساد 

يف ذلك الوقت بأمر امللك ، رسجون أيضا قد تم إنقاذه حينها عن طريق ) آيك ( أحد الزوجات امللكيات  .

أعظم قصة رويت عىل اإلطالق
إنتاج مجلة امللحدين العرب

51



وكذلك فأن موىس يعرف باسم ) مانح القوانني ( بسبب منحه العرش وصايا من اإلله ، و يف الحقيقة فأن فكرة مترير 

القوانني من اآللهة إىل أحد البرش عىل جبل ما ، هي فكرة قدمية ، فموىس مجرد أحد الذين مررت إليهم القوانني يف 

تأريخ األساطري .. نذكر عىل سبيل املثال ) مانو ( من الهند حيث كان مانح القوانني العظيمة ، و أيضا يف جزيرة كريت 

نرى أن ) مينوس ( قد صعد إىل جبل "دكتا" حيث تلقى الوصايا اإللهية من ) زيوس ( .

ويف مرص نجد ) مايسيس ( الذي حصل عىل األلواح الحجرية التي كتبت عليها أوامر اآللهة.

مانو .. مينوس .. ميسيس.. موىس ؟!

 و بالنسبة إىل الوصايا العرش فهي مقتبسة كام هي ابتداء من التعويذة رقم 125 يف كتاب األموات املرصي ، حيث أن 

العبارات التي يف كتاب األموات املرصي مثل ) أنا مل ارسق ( قد أصبحت ) ال ترسق ( و عبارة ) أنا مل أقتل ( صارت ) ال 

تقتل ( , و أيضا ) أنا مل اكذب ( تغريت إىل ) ال تشهد شهادة زور ( وهكذا إىل آخره .

 يف الحقيقة أن الديانات املرصية هي عىل األرجح حجر األساس لالهوت اليهودي / املسيحي متضمنا تفاصيل التعميد 

، الحياة األخرى ، الحساب األخري ، والدة العذراء ، القيامة ، الصلب ، تابوت العهد ، الختان ، املخلص ، الوحي اإللهي ، 

الطوفان الكبري ، الفصح ، عيد امليالد ، العبور و الكثري الكثري من التعاليم املرصية التي ظهرت بوقت طويل قبل املسيحية 

و اليهودية . 

كتب ) جاسنت مارتري ( أحد أوائل املؤرخني املسيحيني و املدافعني عن املسيحية والذي عاش بني 100 م  و 165 م : ) 

عندما نقول أن يسوع املسيح ، معلمنا ، قد ولد بدون أي اتصال جنيس ، و صلب و مات ، و بعث بعد موته ، وذهب 

إىل السامء ، فأننا ال نقول شيئا مختلفا عام تؤمنون به عن أبناء جوبيرت"املشرتي" املقدسني ( و يف كتابات أخرى يقول 

جاسنت مارتري : ) لقد ولد من عذراء صدقوا و اقبلوا هذا كام تفعلون مع بريسيوس ( .

أعظم قصة رويت عىل اإلطالق
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من الواضح جدا أن جاسنت و غريه من املسيحيني املبكرين قد فهموا مقدار التشابهات بني املسيحية و الديانات الوثنية 

، لكن جاسنت مارتري  كان لديه الحل ، حيث يفرس هذا التشابه بأن الشيطان هو املذنب !

ألن الشيطان بذكائه كان قد تنبأ مبجيء املسيح املخلص قبل قدومه بكثري ، فخلق هذه  الشخصيات املتشابهة يف العامل 

الوثني .

اإلنجيل ليس إال عبارة عن هجني من األدبيات الفلكية الوثنية ، حاله حال معظم األساطري األخرى التي ظهرت قبله ، كام 

أن مبدأ انتقال صفات شخصية إىل أخرى ميكن العثور عليه داخل النص الديني املسيحي نفسه، كمثال يوجد يف العهد 

القديم قصة ) يوسف ( ، والذي يعد نسخة أولية عن شخصية يسوع ، فيوسف قد ولد مبعجزة – حاله حال يسوع – 

يسوع يوسف
كان ليسوع اثنا عرش تلميذا  كان ليوسف اثنا عرش أخا

تم بيع يسوع مقابل ثالثني قطعة فضية تم بيع يوسف مقابل عرشين قطعة من الفضة
التلميذ ) يهوذا االسخريوطي ( وهو من باع  يسوع أخو يوسف ) يهوذا ( هو من اقرتح بيعه

يسوع بدأ عمله يف سن الثالثني يوسف بدأ عمله يف سن الثالثني

تستمر التشابهات

باإلضافة لذلك ، هل هناك دليل تاريخي خارج اإلنجيل عن أي شخص اسمه يسوع ، و اسم أمه مريم ، كان يرتحل ومعه 

اثني عرش تلميذا ، ويعالج الناس و ما شابه ؟

لقد هناك الكثري من املؤرخني الذين عاشوا يف مناطق البحر املتوسط وما حولها يف الفرتة التي تم افرتاض أن املسيح عاش 

بها ، كم واحد منهم وثق لنا أي يشء عن يسوع املسيح ؟؟ 

الجواب : ال احد !

لكن و ليك نكون عادلني ، هذا مل مينع املدافعني عن يسوع التاريخي  من ادعاء أن هناك من ذكره  ، 

هناك أربع مؤرخني يتم االستدالل بهم واعتبار كتاباتهم تؤرخ لوجود يسوع وهم ) بليني األصغر , سيتونيوس , تاسايتوس 

و  جوسيفوس ( كل ما قاله أول الثالثة هو بضع جمل يتكلمون بها عن مسيح ، وهو يف الواقع ليس اسم لشخص بل 

هم كانوا يتحدثون عن الصفة أو رتبة و تعني ) الشخص الذي تم مسحه بالزيت ( .

املصدر الرابع ) جوسيفوس (  تم إثبات أن كالمه تزوير من مئات السنني .. لكن و لألسف مازال يتخذ كالمه عىل أنه 

وثيقة حقيقية .

أعظم قصة رويت عىل اإلطالق
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قد تتوقعون أن شخصا نهض من املوت ، وصعد للسامء ، ورأته األعني ، وقام  بكل املعجزات التي تروى عنه اليوم ، 

وجب أن يذكر يف سجل التأريخ ، لكن مل يحدث هذا ، وإذا كنا سنضع األدلة يف امليزان فسيكون هناك الكثري مام يقودنا 

لالعتقاد  بأن الشخصية املعروفة باسم يسوع مل توجد أبدا  .

الحقيقة هي : أن يسوع هو إله الشمس عند النساك املسيحيني األوائل ، و كباقي اآللهة الوثنية ، هو مجرد شخصية 

أسطورية .

لقد كانت السلطة السياسية هي من عملت عىل تثبيت يسوع تاريخيا ، بغرض السيطرة االجتامعية ، ففي عام 325 ب 

. م يف روما ، عقد اإلمرباطور ) قسطنطني ( مجتمع ) نيقيا ( الذي تم خالله تأسيس البيان املسيحي ، والذي بدأ حقبة 

طويلة من حاممات الدم  و التزييف الروحاين باسم املسيحية ، ويف الـ 1600 سنة التالية أحكم الفاتيكان سيطرته سياسيا 

عىل كامل أوروبا ليقودها إىل العصور املظلمة " السعيدة "  التي تخللتها أحداث " تنويرية " مثل الغزوات الصليبية و 

محاكم التفتيش . 

املسيحية مع باقي األنظمة أإلميانية هي كذبة العرص !

أعظم قصة رويت عىل اإلطالق
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وهي تعمل عىل فصل الجنس البرشي عن عامله الطبيعي ، وعن بعضه البعض أيضا ،

وهي تؤيد الخضوع األعمى للسلطة ، إنها تقلل من املسؤوليات اإلنسانية ، عىل أساس أن املسؤولية تقع عىل عاتق ) 

اإلله ( ليتحكم بكل يشء . 

و بهذا تربر العديد من الجرائم البشعة باسم السعي لتحقيق اإلرادة اإللهية . 

وأهم يشء أنها متنح القوة لهؤالء الذين يعرفون الحقيقة ، ولكن يستخدمون الخرافة الستغالل املجتمعات والتحكم بها . 

خرافة الدين هي أقوى أداة متت صناعتها ، وهي تخدم كأرضية نفسية خصبة ، حيث ميكن لباقي الخرافات أن تزدهر .

إنتاج مجلة امللحدين العرب

عمل عىل إنجاز هذا العمل:....

..................... ترجمة   Zoro Diego

..................... ترجمة  McKie Theman

..................... تدقيق معاين و إدارة بحث الغراب الحكيم  

..................... تنسيق و متابعة   John Silver

..................... تدقيق لغوي عقالين عقالين  

..................... تصميم الغالف  Mohamad Ahmed

أعظم قصة رويت عىل اإلطالق
إنتاج مجلة امللحدين العرب

55



 ألن
 اليقين
 حماقة

 ألن
 اليقين
 حماقة

advert.indd   1 2/3/13   7:54 AM

روابط قراءة المجلة مباشرة أون الين
http://issuu.com/i-think-magazine
http://www.box.com/s/zhvvajbeglqpq2enaqzp

روابط التحميل
http://www.mediafire.com/?odd3nd897q2ne
http://www.box.com/s/zhvvajbeglqpq2enaqzp
http://issuu.com/i-think-magazine

صفحة المجلة على الفيسبووك:
https://www.facebook.com/I.Think.Magazine

مدونة أنا أفكر
http://i-think-magazine.blogspot.com

56



Sun Son

كيف يفكر العلامء

كل ما أريد القيام به يف هذه اللحظة، هو أن أكتب وأحاول استعادة األرشيف لديَّ يف اإلجابة عىل السؤال املهم، كيف 

يفكر العلامء؟.

من أين أبدأ كتابة هذا املقال؟، السؤال األكرث صعوبة بالنسبة يل دامئاً، هل أخلط املقال بالتجربة اإلنسانية لتكتمل 

املعرفة البرشية، أم اكتفي مبقال علمي رصف؟. ال أعرف حتى هذه اللحظة، ال أعرف كيف أبدا اإلجابة عىل هذا السؤال، 

بسبب املنهج الفسيبويك الصارم الذي اتخذه يف كتابة املقاالت خصوصاً العلمية منها. 

سوف أمترد عىل منهجي يف الكتابة. و اترك الصدى يكتب بدون مراجعة .
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كيف يفكر العلامء ؟

أتذكر تلك الفرتة التي طرحت فيها هذا السؤال عىل نفيس، لكن الحقيقة مل تكن صيغة السؤال بتلك الطريقة، بل كانت 

بصيغة أخرى، أريد أن أدخل إىل عقل عامل وأشاهد كيف يفكر يف كل يشء حوله، يك أصل إىل إجابة عىل سؤال ملاذا 

عجز العامل يف التوصل إىل نتائج أخرى، ملاذا عجز، كان السؤال ) كيف استطيع الدخول إىل عقل عامل( مهم بالنسبة وكأين 

اكتشفت يشء خارق بالنسبة ، سوف يساعدين يف اكتشاف أشياء مل أكن أعلمها، اقتنعت وشعرت بأن اإلجابة عىل ذلك 

السؤال مهمة جداً، أحسست مبتعة البحث عن إجابة عىل ذلك السؤال، و تحول ذلك السؤال إىل نواة حارضة يف وعيي، 

تعطي املعرفة املتقدمة واملتتابعة والتجربة البرشية إجابات، حتى تشكلت دائرة كبرية مركزها ذلك السؤال ويحوي 

محيطها معارف وعلوم وتجارب برشية .

وصلُت لذلك السؤال بالصدفة وأنا أقلب تاريخ و حياة بعض العلامء، وأجد تجارب العلامء اإلنسانية تشبه تجاربنا، 

يشبهونا كثرياً ، فإذا كانت تجاربهم البرشية مثل تجاربنا، فهل يا ترى سوف تكون طريقة تفكريهم نفس طريقة تفكرينا؟، 

حني نفكر بحلول ملشكالت علمية، عجيب جداً، فكرة مثرية حقاً، أن ابعث عامل للحياة وأعيد إنتاج وعيه ملشاهدة كيف 

يفكر، فكرة مثرية فعالً، الدخول إىل عقل عامل و التفتيش عن كل جوانب التفكري لديه، لكن ملاذا ال يكون األمر بصورة 

أخرى، أنا أفكر كام يفكر العلامء وأعرف طريقة تفكري العلامء، عندها استطيع التوفيق بني الحلول، فكرة أكرث إثارة حقاً 

من الفكرة األوىل.

املهم  للسؤال  إجابة  عن  بحثاً  رحلتي  بدأت  وهكذا 

كيف يفكر العلامء؟، و كانت رحلة متقطعة، تسافر يف 

فقط،  أقدام  مسافة  تسافر  أوقات،  يف  وتتقطع  أوقات 

يوم، ساعة، دقائق وتنقطع، يف فرتات شعرت بأنني أقوم 

برحلة مضحكة، أو رمبا عبثاً اعتقدت أنها فعالً تستحق 

السفر، لكنها بالحقيقة هالوس و خزعبالت مضحكة يف 

نظر الكثري.

الحقيقة أن ريتشارد فاينامن عامل الفيزياء هو من أعطاين 

الثقة برحلتي وبطريقة تفكريي، شعرت بأن لديَّ تجربة 

تشبه تجربته، هل كان ذلك السؤال حارض بقوة يف وعيه 

وهو يطرح ذلك السؤال مرة أخرى يف إحدى مذكراته؟، 

وهو يقول بأن املهمة الكبرية التي كانت بالنسبة له وهو 

الطالب  تعليم  استطيع  كيف  الجامعة،  طالب  يحارض 

طريقة تفكري العلامء؟. وأصبح سؤال كيف يفكر العلامء 

هو أول عنوان ملحارضة فاينامن لطالبه يف الجامعة .

 ما رأيك أنضع خردل
أم زعتر
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كيف يفكر العلامء ؟

إذن األمر مهم فعالً، و يستحق البحث عنه، وأنا يف الطريق الصحيح و لست أمارس عبث .

الثقة بالنفس مهمة يف الحياة، اإلميان بقدرات النفس، تعطيك دفعة لالستمرار واإلنتاج الحقيقي، هذا ما قدمه ريتشارد 

فاينامن يل.

إذن ، أنا يف الطريق الصحيح يف التفكري، وال بد أن أدع عقيل يصنع خريطته الذاتيه يف رحلته للسفر بحثاً عن إجابة لذلك 

السؤال، لذلك صنعت منهج شخيص يل يف استحضار وعي العلامء أثناء طرحي ملشكلٍة، ورؤية الحلول لكل عامل حول 

تلك املشكلة، كان منهجي يعتمد عىل قراءة السرية الذاتية لكل عامل، وكنت أتجول يف عامله الشخيص وظروف نشأته 

واملنعطفات التي سببت تحوالت يف شخصية العامل، ثم أتجول يف تجربته العلمية، و مراحل تكوينه العلمي، واملعارف 

والعلوم التي اهتم بها واألفكار التي شكلت عمق تجربته الفكرية، و الكتب التي أثرت به، صحيح مثل تلك الكتب 

التي تتحدث عن العلامء قليلة، لكن البحث و التقيص املستمر سوف يقدم تصور وتقريب لحياته االجتامعية والعلمية ، 

وخصوصا حني يتم تقريبها بتجارب أخرى مشابهة، فهناك عامل عاش يف ظروف اجتامعية مشابهة لظروف آخر، بل عاش 

تجارب علمية مشابهة لعامل آخر .. هكذا بدا يل أن التجربة البرشية تكاد تكون متقاربة . 

، فقبل الدخول إىل فكر عامل، ال بد يل من البداية قراءة حياته الشخصية و قراءة الظروف الشخصية  وتكّون املنهج لديَّ

و العلمية املؤسسة له، بجانب الرتكيز عىل نقاط مهمة ... أهم الشخصيات التي أثرت عىل حياة العامل، سواء أكانت 

شخصيات تاريخية أم شخصيات يف محيطة، أهم املنعطفات االجتامعية يف حياته، أهم املنعطفات الفكرية، مواقف 

العامل من األشياء واملشكالت، أهم الكتب التي أثرت عليه و نالت اإلعجاب لديه، هذا املنهج الذي اتخذته ليس خاص 

بعلامء اجتامع أو فالسفة، بل هذا املنهج خاص أيضاً حتى بعلامء العلوم الطبيعية. ذلك املنهج استطاع أن يوفر يل 

إجابات ملاذا كان العامل يفكر بتلك الطريقة، ملاذا كان موقفه من مشكلة يف املجتمع بتلك الطريقة، ملاذا كان موقفه 

حاد من عامل آخر أو أديب أو فنان، ملاذا مل يقتنع بإحدى الحلول األخرى، ولو طرحنا مشكلة حالية للعامل، فكيف سوف 

يكون ردة ؟. 
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، أو أن  لكن السؤال كيف يفكر العلامء ؟، سؤال يحتمل معنيني ، هل املقصود بالسؤال كيف نعرف تفكري العلامء 

املقصود بالسؤال كيف نفكر بنفس الطريقة التي يفكر بها العلامء؟، أو بسؤال آخر، كيف نصبح علامء؟، هذا ما جال 

يف خاطري يف إحدى األيام أثناء رحلتي. مل تكن تذكرة واحد، بل تذكرتني، لقد استنفذت مني التذكرة األوىل فرتة طويلة 

يف البحث، قررت حينها التوقف واالستعداد لرحلة أخرى تبدو أكرث متعة . 

كيف نفكر لنصبح علامء؟، هذا هو السؤال األهم برأيي، 

أنا أفكر بكيف أفكر مثل العلامء، عبارة متاثل لدي تصور محاولة علامء األعصاب و الدماغ البرشي باكتشاف لغز العقل 

يف الدماغ البرشي، هل سوف يستطيع الدماغ البرشي فهم نفسه، كيف ميكن للدماغ أن يصبح موضوع للدراسة ويف 

نفس ذات الوقت مشارك يف الدراسة، كيف ميكن أن يصبح الدماغ البرشي موجود هناك و يف نفس اللحظة موجود هنا 

لريسم نفسه . 

رحلة ممتعة ستكون بال شك، و تبدو شاقة، سوف أعود إىل الصفر مرة أخرى، وأبدأ بخريطة جديدة اعتامدا عىل نفيس 

السابقة  البداية؟، سالت نفيس، هل رحلتي  أين سوف تكون  ذاتية، من  وثقتي بنفيس وبقدريت عىل صناعة خريطة 

أكسبتني معارف وخربة لرحلتي املقبلة؟، أليست التذكرة السابقة جعلتني استطيع أن أفهم تفكري العلامء و أتقمص 

الوعي لديهم؟، إذن فام فائدة التذكرة الثانية مادمت استطيع أن أفكر كام يفكر عامل؟، لكني ال أريد أن أكون نسخة 

أخرى من عامل، فالعامل صنيعة تجربة شخصية خاصة، ظروف خاصة صنعته، مل تساعده معارف و تجارب أخرى بأن يقول 

يشء آخر، ال أريد أن أفكر بطريقتهم فهم مثلنا متاماً، واملشكالت العويصة التي كانت لديهم ستكون أيضاً عويصة لدي 

يف رشحها و فهمها، أريد أن اصنع منهج خاص يب متكامل وأفكر بطريقة العلامء يف حل املشكالت العلمية، ملاذا يصعب 

لدينا التفكري وحل املشكالت، وال توجد تلك الصعوبة لدى العلامء؟ .

هل سوف تتقاطع الخريطة الجديدة مع الخريطة السابقة؟، رمبا. 
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المجال  في  لي  عمل  اول  هذا 
االدبي، واهديه الى كل زمالئي 
في عالم االنترنت االفتراضي، 
شبكة  في  اوالئك  خصوصا 
عزيز  اجل  العرب  الملحدين 
فإسم  تستغرب،  ال  القارئ، 
سمير سامي، مجرد كنية استتر 
االفتراضي،  العالم  به في هذا 
انا،  اكون  بان  لي  الذي يسمح 
في  اكون حرا  بأن  اعبر،  بأن 
ارائي، فبعد ان لمسنا انه ليس 
من حقنا ان نعيش احرارا في 
هذا العالم، وبعد ان اصر اتباع 
االديان، بان نكون عبيدا مثلهم 
تابعين لالوهام، واال فان رقابنا 
ان  او  اجسادنا،  عن  ستفصل 
فال  اجتماعيا،،  موتا  نموت 
نعمل،، وال يحق  نتزوج، وال 
العيش بكرامه،، كل هذا،،  لنا 
به  نضر  ال  فكرا،  اتبعنا  الننا 

احد، وال نفرضه على احد
كلي امل ان تكون هذه انطالقه 
ادبية لكثير من االعمال، التي 

احلم بكتابتها.

االنسان االفتراضي:
 سمير سامي

الحلقة األولى

Sameer Samee
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مناظرة ما بين البروفيسور ريتشارد دوكنز و البروفيسور جون لينكس علما بأنهما يعمالن في 
جامعة اكسفورد، هذه المناظرة ترتكز على ثالث محاور رئيسة، بحيث يعطى لكل نقطة )محور( 

و وقت متساوي لما تستحقه من نقاش، وأما هذه النقاط فهي كالتالي:

1- العلم 
2- العقيدة والبراهين

3- االخالق والغاية )معنى الوجود(

مدة المناظرة كانت 50 دقيقة أجاب بعدها الطرفين علي بعض األسئلة الطروحة من قبل الجمهور 
، وشد انتباهي سؤال ألحد الحاضرين للبروفيسور لينكس، والذي الحظ فيه المتابع لهذه المناظرة 
كيف ان " لينكس" لم يستطع اإلجابة بصراحة ومباشرًة علي أسئلة طرحت من طرف البروفيسور 

" دوكنز"، وقام باإللتفاف و المراوغة عليها . ولي عليها تعقيب في النهاية.

من  جاء  ما  بعض  على  تعقيب  لي  كان  وقد  فيها،  جملة  الشيقة ألخر  المناظرة  هذه  تابعت  لقد 
كال الطرفين، وبصراحة توقعت كل ردود "دوكنز" بل واكثر منها، لكني أعتب هنا على هذا 
أني  وبما  ولكن  مراحل،  عدة  في  لصالحه  المناظرة  هذه  إنهاء  بامكانه  كان  ألنه  الكبير  العالم 
دائما  الكافي  الوقت  اليملك  األسئلة(  علي  )المجيب  المناظر  وألن  المناظرة  بضغوطات  أعلم 
للتفكير في جميع اإلحتماالت و التي قد تكون رًدا أقوى على ما جاء به النظير، لذا فأنا أعذر 

بروفيسور"دوكنز"إلسقاطه لهذه النقاط و تلك الردود.

لم يكن ُجل - مداخالته  العاطفة في معظم - إن  إلى  التطرق  البروفيسور"لينكس" على   أصر 
تكون  أن  في  تعتبر جوهرية  نقطة  الى  الوصول  يحاول  كان  "لينكس"  أن  لي  وبدى  وإجاباته، 
حججه مقنعه ويمكن األخذ بها، لقد حاول "لينكس" بشتى الطرق وبكل التعبيرات واإليحاءات 
حتى الجسدية منها أن ينتزع من "دوكنز" أي اعتراف، ولكن دوكنز كان دائًما حريص، وبدى 

وكأنه يعرف ما الذي يريده "لينكس".

في ختام هذا الكتاب، سنقوم بسرد فصل خاص للحديث عن هذه النقطة الجوهرية، لما لها من 
أهمية لدى كل الخلقيين في حوارهم مع الالربوبيين.
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إستهل دوكنز كالمة ببداية قوية بالفعل حيث كان محور كالمه يصب في ما جاء به كتاب لينكس 

)حانوتي اهلل، هل دفن العلم اهلل( حيث قال في مقدمة كالمه : " َأُي إله" ؟ 
 

بإختصار: هو طرح مسألة للبروفيسور"لينكس" مفادها )إن أردت أن تثبت وجود إله( فأي إله هو 
ذلك، فلدينا أالف من األلهة التي عبدتها و آمنت بها كل الحضارات القديمة.

وإستطرد قائال : أنك إذا ما أردت إثبات وجود قوة عاقلة وراء هذا الكون، فيجب عليك تقديم 
دليل قوي وواضح يثبت هذه القوة العاقلة، وسٌأوضح هذا من خالل ضرب بعًضا من األمثلة عن 
أنواع األلهة التي يمكن أن تؤمن بها عقول البشر مثل : إله الفيزيائيين أو إله أينشتاين أو حتى إله 
الرياضيات، علما بأن "لينكس" نفسه هوعالم رياضيات قدير، وألن البروفيسور"دوكنز" كان 
قد إلتقى بالبروفيسور"لينكس" من قبل في مناظرة سابقة فقد أشار و حدد إلى ضرورة التطرق 

ومناقشة إله المسيح في هذه المناظرة وفقا لمعتقد "لينكس" نفسه. وعقب في كالمه بالتالي:
العالم  هذا  نبيذ،  إلى  الماء  حول  عيسى  بأن  يعتقد  كبير  عالم  لينكس   "  : البروفيسور"دوكنز" 
"لينكس" يعتقد بأن عيسى أثر بشكل ما على جزيئات الماء وأدخل إليها بروتينات وكربوهيدات 

وأحماض وكحول وحولها الى نبيذ....؟.... إنه يؤمن بأن عيسى قد مشى على الماء ؟
لقد إلتقيت علماء الهوتين ولكن ها هنا "لينكس" عالم رياضيات يؤمن بالتفصيل بأن اإلله الذي 
صمم قوانين الفيزياء والرياضيات والذي إبتكر كل هذه المسافات من السنين الضوئية في الفضاء؟ 
هذا اإلله لم يجد وسيلة أفضل لتخليص العالم من الخطيئة إال بأن يأتي إلى هذه البقعة من الغبار 
الكوني )كوكب األرض( وأن يجعل نفسه ُيعذب وُيقتل حتى يستطيع أن يسامح نفسه...؟                                             
 وحسب رأي البروفيسور "دوكنز" هذا غير علمي طبعا ، بل وينتقص من قدرهذا الكون العظيم 

ككل ،يقول دوكنز - إنه لمثير للشفقة وصغير العقل هذا )اإلله(. 

*هذا هو اإلله الذي يؤمن به  البروفيسور جون لينكس *
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) في الواقع هي مداخلة قوية فعال وواقعية، علما بأنه لم يضف أي شيء لهذا اإلله ، فكل ما قاله 
موجود في الكتاب المقدس ، و أنا أعتقد بأنه قد أغفل في طرحه بأن يذكر أن هذا اإلله الذي تجسد 

في جسد إنسان وبعد أن صلب وعذب وقتل ، قد قام من موته بعد 3 أيام ؟ 

وكان يجب ان يطرح هذا السؤال ) لماذا بقي 3 ايام ؟ - لماذا لم يقم من وقته ؟( لكانت المعجزة 
هذا  طرح  دوكنز  أن  هنا  الذكر  بنا  يجدر  الحادثة،  وشهدوا  قتلوه  لمن  أكبر خصوًصا  ستكون 
التوضيح دون أن يجعل محاوره يعتقد بأنه يهزأ مما يعتقد به ، بل طرح وجهة نظره بأقصى 

درجات الحيطه والحذر من أن يقوم مناظره بإساءة الفهم لوجهة نظره .

هنا نقرأ رد " لينكس "على ما جاء
البروفيسور لينكس : " يسعدني أن أسمعك تقول أنه يمكن لك أن تقدم حجة جيدة و بأن هناك 
"عقالنية وراء الكون" ، وقولك بأنك ال تقبله شخصيا، أنت تصدق بأن هذا الكون مجرد حادث 
غريب ؟ وأنه ال يوجد عقل وراءه ؟ ولكن ها أنت تملك أحد أفضل العقول في العالم وتصدق 
بعدة أشياء أجدها صعبة التصديق بإعتباري عالم، ويمكننا بالتأكيد التحدث عن عقيدتي المسيحية 

الخاصة الحـًقا والتي أعترف بها بالتأكيد.

)له  هو شخــــص    طاقة،  مجرد  ليس  وهو  خلقك،  الذي  وهو  للكون  خالق  بوجود  أعتقد  -أنا 
شخصية( ونحن أيضا لنا شخصيتنا، ولكننـا مخلوقين على صورته، وأنت قلت بأن تحول " اهلل 

" إلى " إنسان " وموته على صليب وبعثه من الموت هو فكرة تافهة )مثيرة للشفقة( ؟

الالربوبيه  أن  أظن  ال  جوهرية  مشكلة  تعالج  ألنها  تافهة  ليست  إنها  تماما،  العكس  أعتقد  أنا   
)االلحاد( تتعامل معها، وهي مشكلة عزل اإلنسان عن اهلل، والتي لن تكون منطقية إال إذا كنا 

مؤمنين بوجود اهلل، فلربما أفضل طريقة للبدء هي هكذا :
بما أنني عالم فإننا جميعا نؤمن بالمفهومية العقالنية للكون، أنا أؤمن بأن الكون مفهوم عقالني 

ألن اهلل خلقه، فكيف تفسر أنت مفهوم الكون بالعقالنية." ؟
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                                                                                  ----------------------------------------
نالحظ عزيزي القارئ أن لينكس لم يتطرق حتى لتعريف اإلله الذي أشار له دوكنز في مقدمته 
،ولم يجب على طرح دوكنز فيما يخص الصورة التي وضحها عن عدم عقالنية كل ما جاء به 

في وصفه "اهلل في اإلنجيل" وقد إكتفى بقوله : 
لكي تصدق ذلك يجب أن تكون مؤمنا بوجود اهلل "هو لم يقدم أي شرح عن اإلله"    بل قال أنه يؤمن 
بما جاء في المسيحية عن هذا اإلله وإنه قد خلقنا على صورته، وهذه النقطة كان على البروفيسور 
دوكنز التشديد عليها بعض الشيء ألنه يجب على النظير الرد على ما يطرحه المناظر، فالمتابع 
ال يستطيع أن ينكر ذكاء "لينكس" الذي إستطاع به التهرب من اإلجابة )المحرجة( و أيضا قد 
قام بتوجيه سؤاله في آخر مداخلته الى البروفيسور دوكنز مما أدى إلى تغيير سياق المناظرة و 
تحويل نقطة الحوار إلي صالحه ، وهذه نقطة تحسب في مصلحته في عالم المناظرات، فماذا فعل 

دوكنز؟
 ---------------------------------------

البروفيسور دوكنز : قال في رده على هذه المداخلة 
 "إنه في القديم بل ولسنوات مضت لم يكن اإلنسان ليفكر في أن هذا الكون كان حادثا عرضًيا، 
وكان يكفي بأن تنظر إلى الكائنات الحية لتجزم بأنه يوجد مصمم عقالني وراءها، وقد كان من 

السخيف القول حينها أنها قد جاءت عن طريق حادث غريب.
هناك  إن  بل  أيضا،  ليست مصممه  وبأنها  حادث غريب،  ليست  أنها  وأظهر  داروين  جاء  ثم   
عنها  ينتج  والتي  الطبيعي،  اإلصطفاء  بالتطورعن طريق  األحياء  عالم  في  تتمثل  ثالثة  طريقة 
شكل شبيه بما هو مصمم، نحن األن )مع التقدم العلمي( نعرف كيف حصل هذا، وكيف أنه شبيه 
)بفكرة( المصمم كثيًرا، بينما النظام الكوني لم يلتقي داروين بعد فنحن ال نعرف كيف تكونت 
قوانين الفيزياء والثوابت الفيزيائية، وبالتالي فيمكننا أن نسأل )إن كانت تلك حادث غريب أم إنها 

مصممة( بالمقارنة مع البيولوجيا حيث يمكننا التنازل عن الثقة الزائدة بأنها مصممة.
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أما فيما يخص الكون فقد جادلت الكثرين في هذا الخصوص وقلت :

"أنه حتى لو لم نعرف كيف نشأ الكون، فإنه ليس من المفيد )علميا( أن نأتي بفكرة "صانع" ، ذلك 
ألن الصانع نفسه يحتاج الى تفسير، فبالرغم من أنه صعب علينا تفسيرأصل بسيط مثل الكون 
)أي كيفية وجود المادة والثوابت الفيزيائية( فكيف نفسر وجود شيئ أكثر تعقيدا، مثل هذا الصانع 

"إله"،
 سنجد انه من الصعب جدا تفسير إله ربوبي )وجود خالق بشكل عام( واألصعب منه، هو تفسير 

وجود إله مسيحي بحيث يجعل نفسه يولد من عذراء.
 

-----------------------------------
هنا عزيزي القارئ نجد أن دوكنز إستدرك الخطأ الذي وقع فيه والذي ُأسُتْدرجَّ له "البروفيسور" 
في البداية عندما لم ُيلزم لينكس بتفسير نشوء الصانع، وعاد في ختام رده ليشير إلى نفس النقطة، 

ولكن هذه المرة لم تكن عن طريق سؤال.
 بإعتقادي أن دوكنز لم يكن يجدر به اإلشارة إلى التطور في رده على سؤال لينكس، إذ أن ذلك 
سيتيح المجال للنظير بأن يتهرب من اإلجابة )كما سنرى( ليتطرق إلى نقطة أخرى، ولن يستطع 
دوكنز لومه على ذلك ألنه هو من ذكر هذه النقاط في األصل، كان من الممكن أن يستخدم أمثلة 
أكثر قرًبا لإلجابة حول الكون، كأن ينوه إلي "جاليليو" وما حدث معه في تفسير نظرية كروية 
األرض ودوران الشمس، بمعنى آخر إن العلم قادر على إكتشاف كل شيء إن ُأتيح له الوقت و 
ُوِجْد الشخص المناسب لذلك، ومن وجهة نظرأخرى، لربما أراد دوكنز ذكر التطور بحيث أنه 

متخصص في هذا المجال.
----------------------------------

يتبع ....
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 حياة آينشتاين

 ونظرياته بأبسط

ما ميكن  حيان الخياط 

كتاب صغري الحجم من تأليف، جوزيف شوارتز ومايكل 

ماكينيز، ترجمة د.غاندي املهتار، يقع يف 169 صفحة من 

القطع الصغري.

الكتاب ال يقدم فكرة أو معلومة عن آينشتاين دون صورة 

املوضوع، فهو شبيه مبجالت األطفال املصورة، وهذا  توضح 

تقديم  حاولت  التي  الكتب  من  غريه  عىل  أفضلية  مينحه 

آينشتاين بصورة مبسطة.

من كتاب "آينشتاين للمبتدئين"
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 حيان اخلياط 

حياة آينشتاين
 ونظرياته بأبسط ما ميكن 

ورغم افتقاره إىل فصول أو فهرست لتحديد املواضيع التي ستطرح، إال أنه يعالج املواضيع وفق تدرجها الزمني، والجدير 

بالذكر أن الكتاب يحتوي عىل الكثري من الصور التي ال ميكن نقلها أو توضيحها بالكتابة يف عرضنا للكتاب، وعليه فإننا 

سنجعل العرض عبارة عن مقال صغري عن آينشتاين والنسبية، ولكن مرجعه هو هذا الكتاب، ولهذا سيكون مقاالً يستند 

إىل كتاب أكرث من كونه عرضاً كامالً لكتاب.

قبل والدة العظيم

يبدأ الكتاب بعرض موجز للخلفية االقتصادية والحضارية يف الفرتة التي سبقت والدة آينشتاين، مع بعض املعلومات 

عن حال اليهود وظروفهم.

ثم يتلو ذلك ذكر تجارة والده هريمان آينشتاين وما يتعلق مبصنعه املختص بصناعة األجهزة الكهربائية وعواميد إنارة 

الشوارع، ولكن هذا املرشوع سيفشل عدة مرات الحقاً.

طفولة آينشتاين ودراسته

باإلضافة إىل  التاسعة من عمره، هذا  الكالم حتى  آينشتاين بطيء االستيعاب، وكان يرتدد يف  املبكرة كان  يف طفولته 

املشاكل التي واجهها يف الدراسة، وخصوصاً إشكالية كونه يدرس يف مدرسة كاثوليكية، فهو اليهودي الوحيد يف صفه، هذا 

باإلضافة إىل امتعاضه من طريقة التدريس وما يقوم به األساتذة من ترديد للتواريخ وفرتات حكم األباطرة وتذكريهم 

بوجوب حفظ كل هذه املعلومات، ما دفع آينشتاين إىل القول "يبدو يل أساتذة املدرسة االبتدائية كالرقباء يف امللعب 

الريايض، املدربني كاملالزمني." ص 33.

أشخاص أثروا يف آينشتاين

بعيداً عن أجواء الدراسة اململة، فقد أحب آينشتاين الجرب وتعلمه عىل يد عمه يعقوب، وكان هذا العم يخرب آينشتاين 

بأننا "عندما نعجز عن اصطياد الحيوان الذي نتبعه نسميه )س( مؤقتاً ونتابع الصيد حتى نوفق إىل التقاطه." )بترصف( 

ص 28.

من جانب آخر، كانت والدة آينشتاين، بولني كاخ، تعلمه األدب واملوسيقى، وعىل الرغم من حبه للعزف عند قدوم 

أقربائه لزيارته إال أنه كان يكره دروس الكامن ألنها تذكره باملدرسة.

الثانية عرش من عمره، وهو طالب الطب يف ميونخ، ماكس تاملي، وذلك  شخص آخر أثّر يف آينشتاين عندما كان يف 

عن طريق الكتب العلمية التي حملها إىل منزل آينشتاين، ومن بني الكتب التي قرأها آينشتاين يف تلك الفرتة، كتاب 
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يف أصول قراءة الهندسة، باإلضافة إىل العديد من الكتب العلمية يف مختلف املجاالت، وهذا ما دفعه إىل رفض جميع 

أنواع السلطة وإىل القول الحقاً "من خالل قراءايت للكتب العلمية أدركت يف الحال أن معظم القصص يف اإلنجيل ميكن 

أن تكون غري صحيحة. النتيجة كانت مجموعة عصبية من األفكار ومعها إدراك بأن الدول تخيب آمال الناس من خالل 

أكاذيبها. وأسفر عن كل هذا تشكيك يف كل أنواع السلطة وموقف مشكك رافقه طويالً بسبب نظرة أفضل إىل الصالت 

السببية." ص31.

مفارقات يف شبابه
يف  آينشتاين  برع  لقد 

الرياضيات ولكنه رسب 

يف أكرث املواد الدراسية 

كالفرنسية، اإلنجليزية، 

وعلم  الحيوان  علم 

النبات. وهذا ما منعه 

الجامعة،  دخول  من 

إىل  عنها  عدل  ولكنه 

املدرسة التقنية العالية 

يف زيوريخ، وقد رسب 

الدخول  امتحان  يف 

بادئ األمر، ولكنه أعاد 

أخرى،  مرة  املحاولة 

ونجح يف نهاية املطاف. 

بالذكر أنه يف  والجدير 

هذه املرحلة متت املوافقة عىل طلب آينشتاين لسحب الجنسية األملانية منه، وبهذا أضحى بال جنسية، ولكنه سيحصل 

عىل الجنسية السويرسية الحقاً.
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الفيزياء قبل آينشتاين

الفيزياء  إليها  يضاف  تقريباً،  عام   200 ملدة  الحاكمة  هي  الفيزياء  يف  امليكانيكية  نيوتن  قوانني  كانت  عام  بشكل 

الكهرومغناطيسية التي عمل عليها كل من ماكسويل وفاراداي.

تم اكتشاف املغناطيس الطبيعي أو حجر املغناطيس يف الصني عام 2600 ق.م، وقد استخدمه الصينيون يف دفن املوىت 

واملالحة. وبعد ذلك تم استخدام اإلبر املمغنطة لتحديد االتجاهات قرابة العام 900 ق.م، وقد كتب لوكريتيوس عام 

55 ق.م "املعدن يتحرك بحثاً عن الحجر صعوداً أو نزوالً أو من أي اتجاه" ص 54.

أما بالنسبة للكهرباء فقد أردك اإلغريق قبل امليالد بأربعامئة عام أن احتكاك الكهرمان يجذب الشوفان.

ولقرون عدة بقيت الحال عىل ما هي عليه، ولكن يف القرن التاسع عرش، تطور األمر فتم تحويل التيار الكهربايئ إىل 

مجال مغناطييس عىل يد كل من اورستيد وامبري، وهذا ما أدى إىل إمكانية استخدام التلغراف وذلك بفضل التيارات 

الكهربائية القادرة عىل نقل الرسائل مغناطيسياً.

ثم أىت فاراداي الذي أثبت إمكانية الحصول عىل تيار كهربايئ من املجال املغناطييس ما أدى إىل ظهور مولدات الطاقة 

الكهربائية. ثم جاء دور ماكسويل الذي قدم معادالت فيزيائية تربط الحقل املغناطييس بالحقول الكهربائية معاً.

آينشتاين ورسعة الضوء

كان آينشتاين مييل إىل الصور البسيطة واألمثلة التي ترشح املوضوع دون الحاجة إىل األرقام واملعادالت، وعندما أراد 

معرفة ماذا يحصل عند انتقال الضوء بدأ بالتساؤل قائالً "أتساءل ما قد يحصل للضوء إن كنت أنتقل برسعة الضوء 

نفسها؟" ص 71. 

وطرح مثاالً آخر هو "افرتض أين أحمل مرآة ... وأتحرك برسعة الضوء" ص73، "إن كنت انتقل برسعة الضوء ، فلن يصل 

ضوء وجهي إىل املرآة !!!" ص74. وذلك الن املرآة تنتقل برسعة الضوء أيضاً.

لقد بقيت هذه املسألة هاجساً يؤرق آينشتاين زمناً طويالً حتى أنه تحاور مع صحبه يف هذا املوضوع مدة عرش سنوات 

يف زيوريخ، وقال عن هذا املوضوع "واجب عيلَّ االعرتاف يف البداية : عندما رشعت النظرية الخاصة بالنسبية تنمو يف 

داخيل، أصابتني كل أنواع الرصاعات العصبية. يف شبايب، كنت أتوه يف االرتباك أسابيع عديدة وكأين أود تجاوز حالة 

الخبل التي سيطرت عيلَّ بفعل املواجهة األوىل مع هذه األسئلة." ص82.
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مولد النسبية الخاصة

عن طريق النسبية توصل آينشتاين إىل أنه سريى صورته يف املرآة حتى وإن تحرك برسعة الضوء، وذلك يعود لسبب 

بسيط، أن الضوء ينتقل برسعة ثابتة بغض النظر عن الجسم الباعث أو املستلم للضوء، وآينشتاين يقول يف هذا الصدد 

"الضوء ينترش دوماً يف الفراغ برسعة ثابتة )س( مستقلة عن وضع حركة الجسم املرسل أو املستقبل للضوء." ص98.

وعليه فإن رسعة الضوء هي الثابت الوحيد يف الكون، ولكن تبقى مشكلة صغرية، هل يرى املراقب الثابت واملراقب 

املتحرك الضوء يف الوقت نفسه؟

حالياً يجب أن نتذكر أن الرسعة = املسافة/الزمن. وهذا يعني أن ثبات الرسعة سيؤدي إىل اختالف املسافة والزمن. 

"هكذا ميكن للشخص املتنقل أن يالحظ االنتقال طوال مسافة )م( يف زمن ما )ز( ليخرج أخرياً برسعة الضوء )س(.

بينام املراقب الثابت يستطيع أن يشاهد الضوء مرتحالً مسافة مختلفة يف زمان مختلف لتكون الرسعة هي رسعة انتقال 

الضوء نفسها." ص 107.

لتوضيح الفكرة نقتبس املثال التايل من الكتاب "ويقرتح ألربت أن نجرب قناعاته التي ميثلها كقطار ... هو اإلطار املرجعي 

املتحرك والسكة الحديدية اإلطار املرجعي الثابت.

اآلن ميكننا وضعها سوية. ودعنا نحصل أيضاً عىل قاطرة ركاب، واآلن تخيل أن مثة شخصاً يف مقطورة الركاب يحمل آلة 

ترسل شعاعني ضوئيني يف آن واحد، األول إىل األمام والثاين إىل الخلف.

كام سنتخيل يف وقت الحق أن الباب األمامي والباب الخلفي ينفتحان تلقائياً عندما تبلغهام هذه األشعة الضوئية.

بالنسبة لحامل هذه اآللة ينفتح البابان يف الوقت نفسه. أما بالنسبة إىل مراقب خارج القطار ، يقول ألربت أنه سريى 

الباب الخلفي ينفتح قبل األمامي!

أتفهم؟ فاملراقب الثابت يرى الباب الخلفي يتحرك إىل األمام ليلتقي بالضوء اآليت إليه، أما األمامي فيبتعد عن هذا الضوء 

الذي يالحقه.

ومبا أن رسعة الضوء واحدة يف اإلطارين ، يجادل ألبريت قائالً إن 

السكة،  قرب  الواقفة  الهضبة  إىل  نسبة  املتزامنة  غري  الحوادث   :

)بترصف( ص 109 و ص110 وص 111  أيضاً."  والعكس صحيح 

وص 112 وص 113.

ومل تقترص النسبية عىل تبديل مفهوم الزمان، بل اجتاحت بقية 

املفاهيم األخرى وقامت بتغيريها، مثل الطول، الوزن، املكان ...الخ
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تاريخ الرياضيات 

األرقام  تاريخ  يف  موجزة  بجولة  الكتاب  قام  فقد  العلم،  بلغة  أفكاره  يدّون  يك  للرياضيات  آينشتاين  حاجة  وبسبب 

واملعادالت، ابتداًء من الرياضيات البسيطة التي استخدمها املرصيون القدماء يف حساب قيمة الرضائب، مروراً بالبابليني 

للرياضيات  وتطويرهم  والهندوس  اإلغريق  التعريج عىل  تم  ثم  الطينية،  األلواح  ومعادالته عىل  الجرب  الذين وضعوا 

نيوتن  باسكال،  ديكارت،  مثل،  العباقرة  من  الكثري  ومساهامت  النهضة  وعرص  الوسطى  بالقرون  وانتهاًء  والهندسة، 

وغريهم.

وعىل الرغم من حاجة آينشتاين للرياضيات والقوانني إليجاد معادلته الشهرية E = m c² )الطاقة = الكتلة × مربع رسعة 

الضوء( ، فإنه قال "منذ بدأ الرياضيون العمل يف النسبية ، ما عدت قادراً عىل فهمها." ص 135.

النسبية والقنبلة الذرية 

إن معادلة الطاقة )E = m c²( ال عالقة لها بالقنبلة الذرية، 

فهذه املعادلة وضعت عام 1905 أما القنبلة الذرية فقد 

بدأ العمل بها عام 1939 عىل يد علامء مثل جوليو كوري 

وأنريكو فريمي وليو سزيالرد، وسزيالرد هو صاحب فكرة 

"التفاعل التسلسيل". ما يدل عىل بعد آينشتاين عن القنبلة 

الذرية.

وقد قال آينشتاين بعد إلقاء القنبلة الذرية عىل هريوشيام 

"لو عرفت أن هذا سيحصل ، لكنت عملت صانعاً لألحذية." 

ص166.

يف الختام يجب أن نشري إىل وجود قصور يف الكتاب، وهو 

عدم تناوله للنسبية العامة ومواضيع الزمكان، وقد يكون 

السبب هو عدم الرغبة يف إرهاق عقل القارئ مبعلومات 

معقدة ومكثفة تحتاج إىل اطالع مسبق.
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الجنة 

املكان  ذلك  الجنة 

انسان،  كل  يتمناه  الذي 

سواء كان تابعا لدين ام مل يكن، 

لالبد،  فيه  سنعيش  املكانالذي  هذا 

ان  متنينا  لو  نشاء، حتى  ما  فيه عىل  وسنحصل 

نلعب مع )سبونج بوب(،، ولكن هل هذا حقيقه؟ هل 

فعال هناك جنة وسيدخلها املؤمن بعد وفاته؟

سأتحدث هنا عن مفهوم دخول الجنة من وجهة نظر االسالم، فهو ديني السابق، 

وال اعرف غريه، يف البدايه اود التوضيح هنا، ان التناقضات التي ستقرأها عزيزي املتابع، 

هي ناتجة عن نظرة هذا الدين لكيفية دخول الجنة، فقد وضع االسالم رشوطا عىل املؤمن ان 

يقوم بها لدخول الجنة، اهمها االميان بأن هناك اله واحد اسمه الله، وان محمد هو رسول من مرسل 

من قبل هذا االله،، فال يكفي ان تقوم باعامل الخري، النك ان مل تؤمن ان محمدا رسول من عند الله، فانت 

لن تدخل الجنة ابدا
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ولكن هال فعال ان من يؤمن بالله الواحد، ويشهد ان محمد رسول هل سيدخل الجنة؟ 

االشكال االول: تناقض الحديث مع القرآن

ثََنا يَْحيَى بُْن َسِعيٍد اأْلَنَْصاِريُّ قَاَل  ثََنا ُسْفيَاُن قَاَل َحدَّ برَْيِ قَاَل َحدَّ ثََنا الُْحَميِْديُّ َعبُْد اللَِّه بُْن الزُّ جاء يف صحيح البخاري )َحدَّ

ُد بُْن إِبْرَاِهيَم التَّيِْميُّ أَنَُّه َسِمَع َعلَْقَمَة بَْن َوقَّاٍص اللَّيِْثيَّ يَُقوُل َسِمْعُت ُعَمَر بَْن الَْخطَّاِب ريَِضَ اللَُّه َعْنُه َعىَل  أَْخرَبيَِن ُمَحمَّ

َا لُِكلِّ اْمِرٍئ َما نََوى فََمْن كَانَْت ِهْجرَتُُه  َا اأْلَْعاَمُل ِبالنِّيَّاِت َوإمِنَّ الِْمْنرَبِ قَال:َ  َسِمْعُت رَُسوَل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم يَُقوُل إمِنَّ

إىَِل ُدنْيَا يُِصيبَُها أَْو إىَِل اْمَرأٍَة يَْنِكُحَها فَِهْجرَتُُه إىَِل َما َهاَجَر إِلَيِْه ( ونفهم من هذا الحديث ان االنسان املؤمن ان نوى ان 

يتبع محمد ويطيع ما جاء به من تعاليم فسوف يذهب مع هذا الطريق،، ولكن ان كانت نيته اىل السوء فسوف تقوده 

اعامله اىل هذا السوء،

بينام نجد اية يف القرأن تقول غري هذا )وما تشائون اال ان يشاء الله( اي ان االنسان، حتى ان نوى عمل الخري، او الرش، 

فيجب ان تكون هناك مشيئة من هذا االله باملوافقه عىل هذه النية، بالطبع سيتوه القارئ هنا فمن سيصدق، هل 

سيصدق كالم محمد الذي ارسل من عند الله والذي نقل يف اصح الكتب املعتمده بعد القرآن )صحيح البخاري( حيث 

يخربنا هذا الحديث بان االنسان هوالذي يسيطر عىل اعامله بنيته التي يريد ان ينفذها، بينام يقول الله ان االنسان لن 

يستطيع تنفيذ نيته، اال مبشيئة هذا االله،، فكيف نخرج من هذا االشكال، الحل بسيط، وهو وجوب اتباع القرآن، فهو 

كالم الله، بينام صحيح البخاري، فنقول عنه انه برش، وقد يكون قد خدع يف تلقيه لهذا الحديث

االشكال الثاين: تناقض القرآن مع القرآن

اِبِئنَي َمن آَمَن ِبٱللَِّه َواليَوِم اآلِخِر َوَعِمَل َصالِحاً  جاء يف سورة البقرة االيه 26 )إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّ

فَلَُهم أَجرُُهم ِعنَد َربِِّهم َوالَ َخوٌف َعلَيِهم َوالَ ُهم يَحزَنُوَن( ونفهم من هذه االية، ان هؤاالء رغم عدم اميانهم مبحمد، 

فان لهم أمال يف دخول الجنة،، 

قال البعض من املفرسين، ان االيه تتحدث بصيغة املايض، وان املعني هنا هم السابقني من اليهود والنصارى الذين امنوا 

بالله حقا، وامنوا باليوم االخر، ولكن الحقيقة تقول، ان كالم الله موجه لكل العامل يف كل العصور، وهناك العديد العديد 

من االيات التتي تتحدث عن املايض بهدف رضب العرب للمستقبل، 

Sameer Samee

اشكالية دخول الجنة
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يَن( ان استطعنا  يف مكان اخر يف القرآن يقول الله )َوَمن يَبْتَغِ َغرْيَاإلِْسالَِم ِديناً فَلَن يُْقبََل ِمْنُه َوُهَو يِف اآلِخرَِة ِمَن الَْخارِسِ

حل االشكال اعاله، يف تضارب الحديث مع القرآن، فال اعتقد اننا قد نجد حال هنا، اال إن كذبنا اية عن اخرى

االشكال الثالث: الصفات الجسديه ملن سيدخل الجنة

1- ومن صفاتهم يف األحاديث النبوية ما يف صحيح البخاري وغريه من قوله صىل الله عليه وسلم: "أول زمرة تلج الجنة 

البدر، ال يبصقون فيها، وال ميتخطون، وال يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب، وأمشاطهم من  صورتهم عىل صورة القمر 

الذهب والفضة، ومجامرهم األلوة، ورشحهم املسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهام من وراء اللحم من 

الحسن، ال اختالف بينهم وال تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا" 

2-قال رسول الله صىل الله عليه وسلم: إن يف الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشامل فتحثوا يف وجوههم 

وثيابهم فيزدادون حسنا وجامال، فريجعون إىل أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجامال فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم 

بعدنا حسنا وجامال فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجامال. رواه مسلم.

3-ومام ورد يف حسن صور أهل الجنة أنهم يكونون عىل صورة نبي الله يوسف عليه السالم كام يف حديث املقدام ريض 

الله عنه أن رسول الله صىل الله عليه وسلم قال: ما من أحد ميوت سقطا وال هرما إال بعث ابن ثالث وثالثني سنة، فإن 

كان من أهل الجنة كان عىل مسحة آدم وصورة يوسف وقلب أيوب. ........ قال املنذري: رواه البيهقي بإسناد حسن. 

انتهى. وحسنه املناوي واأللباين.

اشارة  به  ان  اذ  الحديث،  هذا  عند  وقفة  لنا  وهنا 

يوم  الجنة  سيدخل  الذي  االنسان  لعمر  واضحه 

القيامه، والسؤال هنا هو كيف؟

نحن نعلم ان املعلومات تكتسب، وان الخربه تأيت 

حديثا  بلغ  الذي  الطفل  لهذا  فكيف  السنني،  عرب 

ومات يف سن مبكرة ، ان يفيق يوم القيامه، ويجمع 

الله عظامه، ليجد انه اصبح يف سن الثالثه والثالثني، 

بل ان شكله ايضا تغري، فقد اصبح جميال جدا، هنا 

نسأل، هل هذا هو نفس الطفل؟، كيف يكون هو 

وهو ليس بهذه الصفات؟ 

Sameer Samee
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ال ميكن باي حال من االحوال ان نقبل ان روحا لشابا قد بلغ الحلم حديثا سكنت جسم رجل يف العقد الثالث من عمره، 

له من الجامل ماال يوصف، بينام هو مل يكتسب من الخربات ما يؤهله ليكون رجال، ال ميكن حل هذه االشكاله اال بتلك 

الجملة التي يستند اليها املؤمن عندما ال يجد اجابه، اال وهي قدرة الله،، وال بد ان له حكمة يف ذلك

االشكال الرابع: الوالده يف الجنة

1- رواى الرتمذي يف سننه )2563( َعْن أيَِب َسِعيٍد الُْخْدِريِّ ريض الله عنه قَاَل : قَاَل رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم :

) الُْمْؤِمُن إَِذا اْشتََهى الَْولََد يِف الَْجنَِّة كَاَن َحْملُُه َوَوْضُعُه َوِسنُُّه يِف َساَعٍة ، كَاَم يَْشتَِهي ( صححه األلباين يف صحيح الجامع 

. )6649(

2- قَاَل اإلمام البخاري رحمه الله : َوقَْد ُرِوَي َعْن أيَِب َرِزيٍن الُْعَقيْيِلِّ َعْن النَِّبيِّ َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم قَاَل : ) إِنَّ أَْهَل الَْجنَِّة 

اَل يَُكوُن لَُهْم ِفيَها َولٌَد ( 

نالحظ هنا مرة اخرى تضارب االحاديث،، لذا فاننا سنأخذ ما جاء يف القرأن حي جاء يف سورة الطور االيه 21 ) َوالَِّذيَن 

يَّتَُهْم ( نفهم من هذه االية انه حتى ومع اختالف فقهاء االسالم، بان االنسان  يَّتُُهْم ِبِإميَاٍن أَلَْحْقَنا ِبِهْم ُذرِّ آَمُنوا َواتَّبََعتُْهْم ُذرِّ

قد يكون له ولد او ال )رغم ان الله يقول، لهم فيها ما يشتهون( اال ان هذه االية تشري اىل انه سيكون هناك ذرية للمؤمن 

وهم اوالدهم يف الدنيا طبعا،، هنا يربز لنا سؤال اخر،،، هل سيبقى ذها الطفل طفال اىل االبد،، ام انه سيكرب،،؟

وان كان سيكرب،، هل سيكون الزمن متوقفا بالنسبة البويه، بينام نجد انالزمن يسري بالنسبة لهذا الطفل، اىل ان يبلغ 

الثالثة والثالثني،،، بالطبع قد نجد بعض االجابات مثل، نعم ممكن، فان الله عىل كل يشء قدير!!!

Sameer Samee
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Sara adam

غشاء البكارة يطيح 
بنظرية التطور

غشاء البكارة يطيح بنظرية التطور، هذا ما يعتربه املؤمنون دليالً قاطعاً عىل عدم صحة النظرية، حيث يردد املؤمنون 

دامئاً هذه األسئلة، ما الذي أجرب الطبيعة عىل إيجاد غشاء البكارة مبا أنه سوف يتمزق عند أول عالقة جنسية؟ وما هو 

الهدف وراء تطوره؟

وما الهدف من وجوده؟ وملاذا مل ينقرض ويضمحل مبا أنه ال يخدم البقاء، بل يذهب مع أول عملية جنسية كام يعرف 

جميع البرش؟.

حتى إن بعضهم يذهب إىل أبعد من ذلك، ليعترب هذا العضو ال فائدة له، سواء أكانت فائدة  أخالقية فقط، أم فائدة 

عضوية ويظنون أنهم بذلك سيكونون قد سددوا رضبة موجعة للتطور، ألن الطبيعة محايدة من الجانب األخالقي.

أسئلة قد تبدو للوهلة األوىل منطقية!! 

ولإلجابة عىل هذه األسئلة والرد عليها بطريقة منطقية، يجب علينا معرفة رأي العلم فيها ..
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ما هو غشاء البكارة؟
غشاء البكارة هو غشاء رقيق مؤلف من أنسجة رقيقة، يقع عىل فوهة املهبل، يسّد مدخل املهبل من الخارج، وليس 

من الداخل كام يظن البعض، ويف منتصفه فتحة دائرية صغرية مير منها دم الحيض كل شهر، وهي فسحة ضيقة تسمح 

مبرور سنارة وأحياناً قلم رصاص ..

إناث البرش ليست هي الوحيدة التي متتلك غشاء البكارة، فهو موجود عند الثدييَّات الراقية أو الرئيسات مثل الليمور 

والشمبانزي، وهذا إن دلَّ عىل يشء، إمنا يدل عىل صلة القرابة بيننا وبني الثدييات الراقية من حيث التطور. 

 - ما الذي أجرب الطبيعة عىل إيجاد غشاء البكارة مبا أنه سوف يتمزق عند أول عالقة جنسية؟ وما هو الهدف وراء 

تطوره؟.

واحدة من الطرق التي يفرتض العلامء أنها سبب يف إيجاد غشاء البكارة هي نظرية القرد املايئ. حيث يعتقدون أن 

النظرية، قىض  اإلنسان، ففي هذه  بها أسالف  التي كان يعيش  البيئية  للظروف  البكارة نظراً  اختارت غشاء  الطبيعة 

أسالف البرش كمية كبرية من الوقت يف املياه بسبب التنافس عىل املوارد الغذائية بني الكائنات األخرى. من أجل دعم 

هذا االدعاء اعتمد العلامء عىل فقدان الشعر من أسالف البرش كدليل عىل صحة النظرية، حيث 

إن أسالفنا قد تخلصوا من الشعر عىل أجسادهم لتتناسب مع الظروف الجديدة 

الشعر  وجود  عدم  إىل  متيل  التي  األخرى  املائية  الثدييات  مثل  ملحيطهم 

عىل أجسامها، كام أن العلامء لحظوا أن اإلنسان عنده نسيج دهني 

كثري تحت جلده مثل الدالفني والفقامت عىل عكس بقية القرود 

العليا. باإلضافة إىل فقدان الشعر،  فكان وجود غشاء البكارة 

حتى تتكيف مع البيئة املائية الجديدة.

يف البيئة الجديدة أسالف البرش كانوا أكرث عرضة لخطر 

امليكروبات عىل خالف اليابسة، ونظراً لذلك يرى العلامء 

أن غشاء البكارة تطور وتكيف بشكل مستقل لتجنب 

يف  امليكروبات  تسببها  قد  التي  املهبلية  االلتهابات 

البيئة املائية، حيث اعتربوا أن هذه االلتهابات املهبلية 

الجنس  ينقرض  قد  لذلك  ونتيجة  العقم،  تسبب  قد 

البرشي، وللحد من ذلك أوجدت الطبيعة الغشاء لدرء 

العدوى وحامية البرشية من االنقراض 

78



Sara adam

غشاء البكارة
 يطيح بنظرية التطور

ورغم أن هذا أمر ممكن، أال أن كثري من العلامء اعرتضوا عىل نظرية القرد املايئ، معتربين أن نظرية القرد املايئ ال تأخذ 

بعني االعتبار حقيقة غشاء البكارة وأنه ال يقدم سوى حامية محدودة للمهبل، ويرجع ذلك إىل حقيقة أنها ال تغطي 

مجمل األعضاء التناسلية، ودفاعاً عن نظرية القرد املايئ يعتقد بعض العلامء أن التغطية الجزئية هو حتى أكرث فائدة من 

ال يشء عىل اإلطالق، وعالوة عىل ذلك هذه النظرية أيضاً ال تعرتف باحتامل متزق غشاء البكارة عند الجامع أو بوسائل 

أخرى  .

مثة بديل آخر يشري إىل وجود مصدر آخر لوظيفة غشاء البكارة. وهو الفرضية القائلة بأن غشاء البكارة هو هيكل جنيني 

يحمي الطفلة اثناء الحمل من دخول السائل االمنيويس إىل رحم الطفلة وهو ميثل حاجز ضد امليكروبات املعدية بعد 

الوالدة، فكام هو معروف أن الجهاز املناعي - عند الوالدة -  يكون أضعف، لذلك تم االختيار الطبيعي عىل رضورة وجود 

مزيد من الحامية يف مرحلة الطفولة واملراهقة.

ملاذا هذه الحامية لإلناث دون الرجال؟                                                        

ألن  الرجال ال ميلكون قناة مهبلية مثل النساء باإلضافة إىل ذلك القناة 

املهبلية طولها قصري مقارنة باالحليل. عند الرجال يكون أيضاً مفتوح، لذلك 

وقت  حتى  الخارجية،  امليكروبات  من  للوقاية  إضافية  حامية  إىل  بحاجة  هن 

نضوج الجهاز املناعي واكتامل منو األعضاء التناسلية.

وأيضاً يف مرحلة الطفولة يكون الطفل عاجزاً عند تنظيف نفسه وحتى برعاية األمهات ال 

يستطيعون تخليص أطفالهم من امليكروبات الدقيقه التي قد تكون عالقة يف املهبل.
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- عند البلوغ هل تحتاج املرأة إىل هذه الحامية )املرحلة التي تكون بها جاهزة لالتصال الجنيس و يكون الغشاء عرضة 

لتمزق(؟

بإفراز )املخاط  البلوغ بستة أشهر إىل سنة يبدأ املهبل  الغشاء، ألنه قبل مرحلة  البلوغ ال تحتاج إىل هذا  املرأة عند 

املهبيل( نتيجة للتغري الهرموين يف الجسم،  وهذا املخاط يعمل عىل التنظيف التلقايئ للمهبل واملحافظة عىل سالمته 

باإلضافة إىل ذلك الجهاز املناعي عندهن يصبح أقوى.

إذن غشاء البكارة ليس عضو عديم الفائدة كام يظن الكثريون، وليس مقياس لرشف املرأة. وإمنا هو عضو مثله مثل 

األعضاء األخرى بالجسم، له وظيفته، وقد طور لسبب وهو حامية الجنس البرشي من االنقراض.. إذا كنت ترص عىل أنه 

عالمة لرشف املرأة، أسأل نفسك هذا السؤال ملاذا ال يوجد عالمة لرشف الرجل؟؟ أم أن الله يهتم فقط برشف النساء 

دون الرجال!!.
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وجها لوجه
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بني

الربوبية و اإللحاد

John silver حال األحمد

ميثل هذا الباب تعبريا عن احد أطراف 

الخطوط الفكرية و منطلقاتها و ال يختص أو 

 يؤيد أي طرف عىل حساب األخر...

الفكرة هنا هي طرح أفكار و مضاضها و 

الحوار الحر الغري مقيد ال مبقدس وال بجوهر 

و الرأي النهايئ هو للقاريء

األراء هنا تعرب عن فكر شخيص لألطراف 

املتحاورة
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  حال األحمد  :-

إن الدين مكون رئييس من مثلث التابو ، غايته ضبط اإلنسان أخالقيا ، وبالتايل حكمه ،

وظيفته : ينبه ، يحاسب ، يؤنب ، يدافع ، مينع ينهي ، يأمر ، يشجع ، يثيب ، يسامح ، يدعو .......إلخ ،

إذاً عىل الرغم من سلبياته ، فإنه يحمل بني طياته ايجابيات كثرية وعميقة ، تركت صدى ، وما تزال حتى

اآلن حارضة يف نفوس املؤمنيني به بقوة ، فهو يشكل حالة الردع األخالقي يف املجتمعات .

فإذا ما متكن دعاة هدم مفهوم الوجود اإللهي ، وبتايل القضاء عىل مفهوم األديان بقوة عضالتهم الفكرية ، 

فام أعدوا بعد عملية الهدم هذه ؟ ؟ ؟ ؟

عزيزي امللحد هل أنت قادر عىل القيام ببناء قوي ومتني بغض النظر يصمد آلالف السنني مثل هذه األبنية التي تحاول 

بشتى الطرق لهدمها ، والتي مل تزدها السنون إال قوة ومناعة ، بغض النظر عن مادة البناء ،

واستطاعت أن تصمد أمام أشد العواصف التي حاولت اقتالعها ، وأنت أحد هذه العواصف التي ماتزال

حتى اآلن تحاول ومل تسجل انتصاراً عليها .

أذكر أين قرأت مقولة لغاندي قال فيها )إين أحس بوجود الله من خالل خدمتي لإلنسانية ( ،

فهل تضمن أخي الهادم أن يكون عوام هذه املجتمعات والزمان مثل غاندي ؟ ، أو من هم من أمثاله ؟ ،

أو مثلك أنت عىل األقل ؟ ، طبعا ال .

إذاً أال يتوجب هنا إعادة النظر والتفكر فيام يخص عملية الهدم هذه ؟ ، وعدم الرتكيز عىل فكرة الهدم بحد ذاتها ، وإمنا 

ترك هذه الرصوح التاريخية كموروث إنساين ، وإعادة بلورة الفكرة القامئة عليها ؟ ، 

فأيهام أسهل ،عملية الهدم والبناء وما يتبعه من استنزاف للطاقات عىل كافة األصعدة ؟ ، أو عملية تحويل

لهذه األبنية التي ستحمل باالضافة لفكرها النري الجديد عراقة تاريخية عظيمة ؟ .

-: John Silver
 عزيزيت حال ،،

أنا معارض متاماً ملا تطرحينه ، فهو ميتلك من املغالطات الكثري .

و سابدأ بتفنيد الكالم نقطة نقطة :

الدين مكون رئييس من مثلث التابو .. هذا صحيح و لكن من قال أن هذا أمر جيد؟؟ 

ما هو مثلث التابو و ما أهدافه .. مثلث التابو هو الدين ، و السياسة ، و الجنس ، و هدفة ليس ضبط البرشية بل 

السيطرة عليها عن طريق التحكم مبدركاتها و متطلباتها ، و هذا أمر يف غاية الرش ، و عواقبه وخيمه عىل العبيد املتحكم 

بهم ، و رخاء لألسياد املتمثلني برجال السياسة و شيوخ الدين ، 

انت تبنني هيكال ذا أساس عبودي لتنطلقي منه .
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ثم ما ذكرِت أن الدين يفعله من محاسبه و نصح و إرشاد و تشجيع و اثابه و.... الخ .

يتسلق عىل  العنب  دوايل  أو  العليق  كنبات  الدين    ، أكرث شمولية  بشكل  البرشية  القوانني  بل  الدين  ليس   ،  ! عذرا 

املجتمعات ، و يدعي أنه هو أساس تحرضها مع أنه أهم عائق للتحرض .

ذكرِت سؤاالً قلت فيه ) إيها امللحد ، هل تستطيع القيام ببناء قوي و .... الخ ( . ،

و هنا انا أعارض ، فاألصح أن تقويل عزيزي اإلنسان ، ألن هذا الذي ذكرت هو نتاج إنساين ، و عذرا ! ، أن الدين لوال 

البطش ملا استمر ، إذا أنِت مرة أخرى تنادين بالقمع و قوانني االستعباد ! .

كوننا نحس أو نشعر هذا ال ينم عن حقيقة ، فالحقيقة تظهر بأدلة و إثباتات ، و أكرر األخالق ال عالقة لها بالدين ، 

بل الدين هو عمليا حالة تربير أخالقي ألفعال غري أخالقية عن طريق شخص أعىل منك ، يقرر عنك ألنه أعلم و أدرى .

إحضار غاندي كمثال هو عمليا محاولة استدرار عطف القارئ ، بربط املوضوع بحاله إنسانية ، و هذا مرفوض قطعيا 

يف البحث العلمي .

بالنسبة لفكرة هدم الدين ، هي كام هدم الدكتاتوريات ، ال يجب أن تحصل دون إدراج وعي ثقايف عايل بني الناس ، 

و هو سيؤدي إلخفاء الدين ، و من ثم موته ، و لهذا نالحظ الجهل و الفقر يف املجتمعات املتدينة والخاضعة تحت 

حكومات مركزية راديكالية ،

أخريا ، أيهام أسهل ؟! ، أو أيهام أنظف ؟ ! .

و اإلرث الثقايف ميكن أن يتواجد دون دين ، إّن محاوالت ربط التاريخ و اإلرث الثقايف و األخالقيات بالدين ، ما هي إال 

محاوالت يائسة إليجاد سببا ميكن أن يقنع البعض بالحفاظ عليه ، و هو ما أرفضه ، فعندما يستأصل الرسطان يجب أن 

ال يرتك منه و ال حتى أي جزء يسري ، ألنه سيسترشي من جديد .

و شكرا ،،

حال األحمد :-
 ،،  John Silverعزيزي

 سأحاول الرد عىل مغالطاتك يل نقطه نقطه : 
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أوالً : جميعنا يعلم ما هو مثلث التابو ، وأن أهدافه هو السيطرة عىل البرشية ، والتحكم بها ، وقلت أنه أمر يف غاية 

الرش ، وأيضا هذا صحيح ، ولكن أال تقتيض الحياة بعضا من هذا الرش ، هل متيض الحياة هكذا بدون مناقضات يف أهم 

جوهر من جوهرها ، وأن كان فعالً أمرا يف غاية الخطورة ، فام هي مادة بنائه التي أعطته هذه االستمرارية ؟ ، هل 

الكذب وحده قادر عىل استمراره لهذه املدة الطويلة ؟ ، وهل الكذب هو ما أعطاه ثباته فقط ؟ ، حتى من وضعه لغاية 

السيطرة ، هل هو من أوجد فكرة الخالق ، أو هي كانت موجودة من قبله ؟ ، وهو استخدمها لغاية السيطرة ؟ ، إن الله 

كان موجودا بالوجود األول لالنسان ، وداخله ذلك اليشء الداخيل ، وهو من دفعه للبحث عنه ، وهو يشء محسوس ، 

ال ميكن لك أعطاءه صورة مادية .

ثانياً : قلت يا عزيزي أين أبني أساساً ذا هيكل عبودي ألنطلق منه ، وأنا هنا ال أبني ! ، وإمنا استخدم هذا البناء ذا األرض 

الصلبة الثابتة لتشييد بنايئ ، فالعملية عندي عملية تحويل ، فبدل من فكرة الهدم وإعادة البناء ، أقرتح عملية تحويل 

، وبتايل إعادة بلورة للفكرة التي تقوم عليها العبادة ، مبا أن اإلنسان وقبل فكرة السيطرة ، يف بحث عن الخالق لغاية 

أن يروي الظأمه الروحي ، وإن كنت أنت يا عزيزي قد وجدت لنفسك مورداً ، تعتربه عذباً لري ظأمك العقيل ، والذي 

يتجسد عن غريك بالروحي ، فإن ماليني الناس من ال يعرف موردك هذا ، وإن عرفه فهو ال يحبذه ، فالبرش ليسوا سواسيه 

من جميع الجوانب ، وكثري منهم أفضل مني ومنك وحتى من دوكنز نفسه ! ، لهم صدى يف هذا الوجود ، يعتربون اإلله 

ملهام لهم ، وإلبداعاتهم ، وموردا ال ينضب لري ظأمهم العقيل والروحي ، لذلك نستطيع أن نسقط وساطة اإلنسان 

لإلنسان بالله ، ويتحول اإلنسان إىل اتصال مبارش بخالقه عىل مبدأ املذهب الربوتستانتي املحض......... من منطلقي 

القائل ، أن روح الخالق تنبض بأرواحنا .

ثالثاً : أما ما يتعلق بتوجيه السؤال للملحد ، فأنا أعيده بصياغته ، كام سألته أول مرة ، ذلك ألن اإلنسان متعدد ،  ومن 

ينادي بفكرة الهدم هم امللحدون وليس اإلنسان ، فمفهوم اإلنسان شامل للملحدين وغريهم يا عزيزي .

رابعاً : أنا ال أنادي بفكرة القمع واالستعباد ، ولكن أنا أرغب بحياة متكاملة ال عقلية بحت ، بحيث ترهق األنسان روحياً 

، وال روحية بحت ، بحيث تقيد العقل وتضغط عليه وتعطله ، فالتنوع قانون فرضته الطبيعة األم علينا ، وأعطتنا أجمل 

نتاج لها من خالله ، فالوجود قائم عىل التضاد مبجمله ، فال مانع أن يستمد اإلنسان من الطبيعة دروسه ، ويطبقها مع 

انتفاء اآلثار السلبية ، لهذا األختالف وإن وجدت ال تكون مؤثرة عىل من تختلف معه . 

خامساً : تقول: )األخالق ال عالقة لها بالدين بل الدين هو عملية حالة تربير أخالقي ألفعال غري أخالقية(. ، هل الدين 

برمته قائم عىل حالة تربير أخالقي ألفعال غري أخالقية ؟! أسفة إن قلت لك أن جملتك تحمل حكامً يفتقر للموضوعية 

! ، فليك يكون صاحب الفكرة مقنع بهدمه لفكرة سابقة ، ال يتوجب عليه إنكار إيجابيات الفكرة السابقة ، والدين 

كانت له سلبياته القاتلة ملدركيها ، ولكن يا سلفر أكيد مل يستمد استمراره منها فقط ، فهو فعالً كان كشعرة معاوية يف 
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السياسة ، وقد لعبها صاحبها بذكاء . 

سادساً : أما عملية هدم الدين كام تراها مثل هدم أي نظام دكتاتوري واملرتبط بعملية إدراج وعي ثقايف عايل ، فأنا 

أتصور أن هذا اإلدراج غري مضمون ، وأنا أرى أن املوضوع ال يحتاج إال إىل فصل الدين عن الدولة ، والذي يرغب بعبادة 

األحجار واألنهار وغريها ال شأن لنا به ، إال إذا حاول التعدي عىل حرية األخر ، فهنا يكون له القانون باملرصاد .

 سابعاً وأخرياً : نعم األرث الثقايف كام قلت ميكن أن يوجد دون دين ، ولكن نحن كعرب إذا ما نظرنا نظرة مقتضبة 

ورسيعة اىل إرثنا الثقايف ، فأننا ال نكاد نجد منه 20% دون دين ، لذلك أنا لست مع الدين ، وإنا مع فكرة األستفادة 

من هذه الرصوح ، وتحويلها لخدمة الفكرة التي أنشدها أنا وأنت وكل من يطمح لحياة إنسانية أفضل ، فأغلب القالع 

التاريخية تحمل ذكرى سلبية ، حيث كانت سجون واستعباد واضطهاد ، ُحولت فيام بعد إىل رصوح أثرية ، لها مكانتها 

يف نفوس أصحابها ، ويف نفوس البرشية جمعاء .

-:  John Silver
عزيزيت حال ،،

رغم التطابق الفكري لبعض املواضيع فام زلنا نختلف يف املنهجية الفكرية .

عيل يف البداية التأكيد عىل موضوع مهم ، و هو أنه ال يوجد طوطم للملحدين  ، أي ال يوجد مقدس ينئى عن التحليل 

و النقد ، كائنا من كان ، أكان دوكنز ، أم هتشن ، أم أي شخص برشي ، أم غيبي ، و من هنا أعاود االنطالق يف معادلة 

بسيطة ضمن مفهوم النقد ذاته ،

أنا لست بحاجة ألي قوة و أي شخصية تحمل يف طياتها السلبيات أو اإليجابيات ألكون ضمن حالة روحية جميلة ، يف 

حال كانت هذه الشخصية غري موجودة يف الواقع ،

بالنسبة لإلله فهو موجود كفكر منذ اإلدراك األول لإلنسان  ، و سبب وجوده هو محاولة إيجاد مسبب لحاالت مل يكن 

اإلنسان قادرا عىل تفسريها ، و تطور هذا اإلله أو هذا املفهوم ليكتسب صفة األنا ، و أصبحت له متطلبات ، و توجه 

البرش لتحقيق متطلبات هذا اإلله .. ،  أنا إبدأ رفيض من هنا ، فمتطلبات هذا اإلله متمثلة بالدين ، تقود األفعال لتُوجه 

من طرف وهمي مييل طلباته حسب قنوات ضيقة متمثلة بالكهنة ، و املشايخ ، و ما شابه ، و هؤالء هم برش ، أدركوا 

هذه الخطية لتنفيذ رغبات شخصية أو عامية ، سواء أكانت مفيدة للبرش أم مرضة لهم . 

بالنسبة يل األمر سيان ، املوضوع من منطلقه مرفوض لعدة أسباب ، فمن ناحية يقيد الوعي ، باعتبار أنه أوجد مسببات 

تريض تساؤالت إدراكه ، فتوقف عن عملية البحث ، و من ناحية أخرى ، قوقع منطلقات قيمه بالقنوات املذكورة آنفاً ، 

و باعتبارها ضيقة أي محصورة يف حاالت الكهنة و رجال الدين ، فهذا سيؤدي إىل تبلور مشوه للقيم ، و هو ما يحصل 

اليوم نتيجة انحياز طلبات اإلله لجهة املصالح الشخصية .
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و بعودتنا للفكرة يف جذورها و من ناحية روحية و حسب مفهوم الحاجة.. ، عذرا هذه الناحية مكتسبة ، فلو لقن 

اإلنسان عدم قبول الغيب ، و ُوجه حسب مفاهيم خلقية مبنئى عن الغيب والثواب والعقاب واألبدية ، فلن تكون هناك 

حاجة لهذا اإلله ، لذا أنا أرفض فكرة الرتميم ، ألنها لن تجدي نفعا ، فهي ترتبط بنفس الهيكل ، و بنفس قنواته التي 

تسعى لزيادة سيطرتها و مد نفوذها ،

أخريا ، و بعودتنا لالرث الثقايف الديني ، أنا ال أمانع أن يبقى يف املتحف ، يدرس كحالة مرت بها البرشية ، ولكن أن يطبق 

و تقولب قيمنا ضمنه .. عذرا ! ، أنا أرفض ذلك

حال األحمد :-
 John Silver املشكله عندكم يا سيد سلفر أنكم تحرصون مفهوم الله ضمن البوتقة اإلسالميه ،أو املسيحية ، أو أي 

مرجعية دينية أخرى ، وتحاربونه من هذا املنطلق ، أنا مل أقصد إله أي ديانة أخرى ، وأرى هذا يشء يختلف من شخص 

بالله  ، فهناك من يؤمن  ، والرصيد الفكري لديه يف هذا املجال  البيئية الخاضع لها االنسان  لشحص حسب الظروف 

املطلق البعيد عن العذاب والعقاب والصور التي رسمتها الديانات لنا يف هذا الصدد ، وإن كانت هذه الفكرة مكتسبة ، 

فهنا ال أعتقد أنها مرضة مادامت تعمل عىل تحفيز امللكات االبداعية عند بعض املبدعني ، وال تشكل اي رضر لألخرين 

، هي حرية ويعود فكرة نسفها او تعزيزها لصاحبها نفسه ، وبالنسبه لألرث الثقايف الديني فأكيد أنا قصدت ما تؤيده 

عزيزي سلفر وليس العكس أكيد .

-:  John Silver
رصاحة عزيزيت أنا ال أدخل يف نقايش بأي طقس من الطقوس الدينية ، و رمبا كان التصور العام لله هو املذكور يف الكتب 

الدينية ، ألنها املصدر الوحيد ملوروث الفكر الغيبي . 

أما إن أردنا الدخول يف املفهوم الربويب فأنا رغم إين ال أقف ضدهم ، و لكني أخالفهم كثريا ، فوجود مبدع مدرك هي 

عمليا انتقاص منا كبرش ، و انتقاص لقدراتنا و إلبداعنا ،

تخييل لو أن كل عامل توقف عن متابعة علمه ، ألنه توصل إىل أن هذا من فعل مصمم ذيك ! ،

تخييل لو أن تحليل أي ظاهرة فيزيائية أو أي فعل سيقرن بوجود القوى الغيبية !

كيف سيكون مصري اإلبداع ؟  .. املوت حتام !

باإلضافة كام أقول للدينني .. أعطوين دليال واحدا عىل أن الله موجود ، ال أريد كيف تحسون ، و ال كيف تتمنون ، أريد 

يشء حقيقيا !
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أخريا ، كون أي صفة متمثلة باإلله ، خلقت الكون بأبعاده  و مساحته و االرض مبساحتها  ليتسنى للبرش النشوء ضمن 

هذه املنطقة الصغرية ! ، أنا ال أفهم ما هذا الهدر يف املساحة و املوارد !! ،

و من أي باب سأقوم بعبادة يشء مثله ؟ ! ، و ألي سبب ؟ و ما هي الفائدة التي تعود عليه ؟! أو هي نرجسية املالك 

يف استعباد اململوك !.. من الناحية العلمية ، و األخالقية ، و العقالنية ، ال و جود للغيب متمثال بتلك القوى املدركة .

ان كان لك رأي آخر أرجو اإلضافة ،،

و شكرا ،،،

حال األحمد   :-
 استاذ سلفر يسعدين اإلضافة وخاصة يف هذا املجال ، ولكن رمبا يبدو كالمي لك غري عقالين ، ومجسد أكرث لألحاسيس 

، وبكل األحوال هو وجهة نظر ، تعتمد عىل إحساس داخيل ، ال أدري ما التفسري لها عند امللحد تحديداً ، ولكن أعتقد 

أن كل مؤمن ينطلق من هذه الطاقة املعنوية الدافعة .

https://www.facebook.com/TheTheoryOfEvolution
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أال جاء علـٌم وعقــٌل منــــــــــــــير 
يبيُن ُزوَر النبيِّ البشــــــــير    

 
هلَم إلْيــنا وال َتنتظـــــــــــــــــــــر 

وال َتْرُج َوْهـــَم إلٍه فقــــــــير    
 

وال ترُج  بعـَد  الممات حــــــــــياة 
فحلُم الخلوِد خياٌل شهــــــير    

 
دِع العقَل حـــرًا على مايـــــــراه 

    وال يُك للجهِل عقٌل أســـــــير
 

َفَقْد َأثبَت الِعْلـــُم َجْهَل اإللــــــــــه
    فال ديُن جاَء بعلٍم بصـــــــــير

 
فهل كانت الشمُس حقــــًا تــدور 

    على االرِض هل قال هذا خبير
 

ولم يُك ديُنــَك ديــُن الســــــــالم 
    وكـان مليًء بإثٍم كبـــــــــــــير

 
بغزٍو وسلٍب وسبِي النـــــــساء 

    وقطِع الطريق وقتِل األســـــــير
 

فال ترأفـــوَن بأٍم حــــــــــــنون 
وال رقَّ قلٌب لطفٍل صغـــــــــير     

 
فإْن َتُك أمًا فحــاَن الفــــــــراق 

    لسوِق الجواري وبئَس المصـير
 

وأْن كان طفــًال بعمـِر الزهـور 
رقيــٌق يباُع كبيع الشعــــــــــــير    

الوهم المقدس 

عقالني
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وُيؤَخُذ للبيع طفـُل العبيــــــــِد 

من األمهات أال من مجيـــــــــر    
 

وعن طفلـٍة ذاِت تسِع سـنين 
    ُتَزفُّ كـزوٍج لَشْيٍخ كبــــــــــير

 
فلو لم تكونـوا بهذا الجنــــون 

فال ناَل ديٌن جناحًا يطـــــــــــير    
 

نعيــُم الديانـِة أرُض الجهــــــل
    وتفنـى بعلـٍم وعقٍل منــــــــــــير

 
مع تحياتي عقالني

الوهم المقدس 

عقالني
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Leo Atheo

مع لعبة 
Assassin's creed

"عندما كنت شابا .. كنت أملك الحرية ، و لكني مل أرها ... كنت 

أملك الوقت ، لكني مل أعرف ذلك ... و كنت أملك الحب ، لكني 

مل أشعر به .

مرت عقود كثرية قبل أن أفهم معنى هذه الثالثية ... واآلن ، يف 

شفق حيايت ، أصبح هذا الفهم مصدر رضا يل ..

الحب ، الحرية و الوقت - مرة واحدة عندما تجتمع ، تكون هي 

الوقود الذي يدفع يب إىل األمام ، خصوصا حبي عزيزيت ... حبي 

لك ، ألطفالنا ، ألخواننا و أخواتنا .. و للعامل الفسيح و الرائع و 

الذي وهبنا الحياة و يبقينا يف تخمني دائم ..

مع حبي الالنهايئ ، عزيزيت صوفيا.

Ezio Auditore ،لِك إىل األبد

90



Leo Atheo

تجربتي الحميمة مع لعبة 
Assassin's creed

.. كانت هذه آخر الكلامت يف حياة األسطورة الذي أثر يف كثريا ، رغم أنه شخصية خيالية يف سلسلة ألعاب فيديو تدعى 

Assassin's creed ، مبعنى عقيدة القاتل أو عقيدة املغتال ، الشخصية مثرية لالهتامم جدا ، عايشتها ل 4 أجزاء من 

اللعبة ، و التي لعبت دورا كبريا يف تعريفي حقا عىل الجامل و اإلبداع و الحضارة اإليطالية و شخصياتها و لغتها و دورها 

الكوين و الجوهري يف النهضة األوروبية ..

السلسلة مليئة باألحداث املشوقة التي متتد إبان فرتة الحروب الصليبية إىل عرص النهضة وسقوط القسنطينية يف يد 

العثامنيني من حوايل القرن ال15 عرش إىل القرن 16 ، ثم تستمر لتعايش الثورة األمريكية يف جزئها الخامس ، و التي 

تتناول أماكن مهمة يف تلك الحقبة و دورها يف صناعة التاريخ يف منطقة حوض البحر املتوسط من روما و فينيسيا و 

نابويل و عهد سلطة الباباوات و أرسة البورجيا عىل إيطاليا ، مرورا بفلسطني و سوريا و قلعة مصياف إىل القسنطينية و 

العهد العثامين يف حكم سليامن الثاين )سليامن القانوين( ..

حملت اللعبة يف طياتها كل معاين و مقومات ال video game الراقي و الرائع حقا ، من حبكة قصة رهيبة ، إىل جرافيزم 

.. jesper kyd وموسيقى من إبداع املدهش ، ubisoft ذو جودة خيالية من إنتاج الرشكة الكندية العاملية

و تدور القصة كلها تقريبا حول شاب معارص للقرن الواحد و العرشين ، اسمه ديزموند مايلز ، تقوم رشكة باستغالل 

تكنولوجيا متقدمة ملعرفة ما عايشه أسالف فرد ما ، عن طريق استكشاف حمضه النووي الذي ورثه عن أجداده ، 

لتستكتشف مايض هذا الشخص ، الذي يعترب أسالفه أبا عن جد ينتمون إىل منظمة أو أخوية رسية ، أخوية الحشاشني 

 assassin ، أو املغتالني ، )وهي طائفة حقيقية عايشت القرن 12 و يرجع لها الفضل يف تسمية املغتال أجنبيا باألساسني

مشتقة من اسم هذه الطائفة املستعملة ألول مرة ، و أقدمها سنة 1605 من طرف األديب اإلنجليزي ويليام شكسبري 

يف مرسحيته مكبث ، مؤسسها من الفرقة االسامعيلية النزارية الباطنية ، و الذي كان يسمى الحسن بن الصباح ، و 

الذي جاء أول وصف له يف كتابات الرحالة اإليطايل ماركو بولو ، و الذي قال أنه زارهم يف "قلعة املوت" التي تبعد 100 

كلم عن طهران ، حيث أنهم مشهورون بعمليات اغتيال يف غاية التنظيم والدقة ضد الصليبيني يف الشام والعباسيني و 

الفاطميني والسالجقة ، مثل ملك مملكة بيت القدس Conrad of Montferrat ، و الوزير السلجوقي "نظام امللك" ، 

و خليفة الدولة الفاطمية اآلمر بأحكام الله ، و تهديد قائد الدولة األيوبية صالح الدين األيويب بالقتل ، و الذي ساهم 

يف القضاء عليهم يف وكرهم الثاين قلعة مصياف بسوريا ، بقيادة شيخ الجبل رشيد الدين سنان ، و يقال أنه من شدة 

خشيته من طريقتهم املحكمة يف تنظيم االغتياالت ، أنه كان ينرث الرماد وغبار الطباشري حول خيمته ليالً عندما حارص 

قلعة مصياف ، ليعرف ما إذا كان الحشاشون يأتون ليالً بالقرب منه ، وجعل كل حارس من حرّاسه يحمل رساًجا مضيئًا 

، و قد استيقظ صالح الدين من نومه يوما من أيام حصاره لقلعتهم لريى شخًصا يخرج من الخيمة ، ويف أعىل الخيمة 

وجد رسالة معلقة بخنجر مسموم ، كُتب فيها تهديد له : )) إن مل يغادر الجبال فسوف يُقتل (( .
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 عندئذ صاح صالح الدين أن سنانًا كان يف خيمته وغادرها ، وقد جعلته هذه التجربة يُدرك عجزه قتال الحشاشني 

وإفنائهم برسعة ، فطلب من جنوده أن يراسلوهم يك يرُبم حلًفا معهم ، فيكون بهذا قد حقق انتصاًرا آخر ، و لكن تاريخ 

الجامعة انقطع بعد أن قىُض نهائيا عىل آخر معقل لهم يف قلعة آل-موت أثناء حملة املغول و التتار ( .

كانت هذه نبذة صغرية عن هذه األخوية التاريخية التي أثارت كثريا من الجدل ، نرجع إىل أحداث قصة اللعبة و التي 

كثريا ما تتطابق مع أحداث واقعية ..

كان أفراد الطائفة يعيشون يف مناطق مختلفة من العامل ، لتسعى هذه الرشكة ملعرفة رس عظيم كان يبحث عنه فرسان 

الهيكل أو فرسان املعبد )جامعة حقيقية أيضا( .. و يصل بهم األمر إىل استكشاف حياة جد من أجداد ديزموند ، و الذي 

هو بطل قصتنا .. و اسمه ايزيو اوديتوري )باإلنجليزية : Ezio Auditore( ، هو من نسل شخص اسمه "الطائر" وهو 

أحد أجداد ديزموند أيضا ، عاش يف سوريا ، يف قلعة مصياف ..

ولد إيزيو يف إيطاليا عام 1459 ، أنضم إىل جامعة املغتالني بعد أن تم إعدام والده وشقيقه من قبل أعضاء فرسان 

الهيكل ، وكان عمره آنذاك 17 عاماً ، أصبح الحقاً "املعلم األعظم-جراند ماسرت Grand Master" وهي أعىل رتبة يف 

جامعة األساسنز .
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قام عيل نرش نهج املغتالني للوصول إيل الرس العظيم ، الذي كان يبحث عنه فرسان الهيكل ، التي أسستها جمعيه سيون 

، للوصول لهذا الرس يف القدس يف األلف األويل للميالد ، وحتى اآلن ، ال يوجد دليل عيل أنها شخصية حقيقية ..

يف الحقيقة قصة اللعبة و رموزها و األرسار التي تحاول كشفها لنا مثرية للجدل ، خاصة أن كثريا من أحداثها و شخصياتها 

تعترب حقيقية ، مثل الفنان اإليطايل ليوناردو دافينيش ، و الفيلسوف العاملي نيكولو ماكيافييل ، و رودرجو برروجيا 

القديس الباباوي اإليطايل ، و سليامن القانوين اإلمرباطور العثامين .. 

و بالنسبة لألحداث ، تتعلق بفرسان املعبد ، و قصص النبوءات التي تشبع إىل حد ما ما  جرى يف عاملنا الحقيقي ، و 

الرموز التي تشري إىل جامعات رسية ، مثل املاسونية و النظام العامل الجديد و نظرية املؤامرة ، و رواية قصة اللعبة لنهاية 

العامل سنة 2012 -و التي كرث عىل هذه األمور الكالم و سال من أجلها الحرب الكثري - ..

عىل كل يبدو أنني خرجت عن إطار املوضوع الذي جئتكم به يف األول ..

ال بأس .. كانت هذه جولة يف رحاب لعبة فيديو من صنع أياد برشية ، ترسي بك يف رحلة خالبة ، ترسق خيالك ، و تسبح 

به بعيدا يف الغيوم لتأخذ منها آالف العرب و تستفيد من الكثري من املهارات من تطوير لرسعة ردود الفعل ، والذكاء ، 

والصرب عىل حل األحاجي ، وتطوير املجال املعريف والثقايف ، باإلضافة إىل تذوق شتى أشكال افن املوسيقي و الصوري ..
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منريفا الهة الحكمة

بيئتنا االجتامعية

إذا ما بحثنا يف أسباب ما نعاين منه فكرياً فذلك يُعكس عىل واقعنا النفيس أوال ومن ثم عىل واقعنا االجتامعي الذي 

سيكون له نتائج كبرية إما سلبية هادمة وإما إيجابية بناءة , فعلينا أن ننظر إىل املسألة الرتبوية والتعليمية يف حياة 

أجيالنا ابتداًء من األرسة وصوالً إىل التعليم الجامعي بحيث يكون اإلنسان يف ذلك الوقت قادراً عىل التمييز بني الخطأ 

والصواب، وإذا ما نظرنا إىل واقعنا كشعوب عربية نجد أننا شعوب تعتمد عىل التلقني يف معظم مسارات حياتها، وهذا 

التلقني قد يستدعي يف معظم األمور زجراً ونهراً ويصل يف أحياناً كثرية إىل الرضب حتى وإن مل يكن املوضوع الذي نريد 

أن يطبقه الطفل مفهوم من قبله فاملهم هو أن يطبقه ، كمن يفرض عىل ابنه الصالة دون أن يكون هذا الطفل واعي 

ومدرك لنتائج هذا املوضوع إال طبعا مايتذكره من كلامت التي يف اليوم التايل قد ينىس لَِم هو يقوم 
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برتديدها كل يوم، فأسلوب التلقني أثبت فشله بكل املجتمعات ونجد أن كثري من الشعوب الحديثة استطاعت التخلص 

منه عىل شتى األصعدة االجتامعية واملدرسية والرتبوية والثقافية بدءاً من األرسة وهي الخلية االجتامعية الصغرية وصوالً 

الخلية الصغرية، فعلينا أن نبدأ بها  الخلية األكرب وبتايل نجاح هذا املجتمع مستمد من هذه  الذي يعد  إىل املجتمع 

لنتمكن من أن نصل إىل ما نصبو إليه يف مجتمعاتنا العربية. 

أوالً: علينا أن نبتعد عن األسلوب التلقيني الذي يأخذ صيغة األمر يف الغالب.

ثانياً: اعتامد األسلوب الحواري فيام بيننا كناضجني ومن ثم اتخاذه كأسلوب دائم عند محاورة األبناء.

ثالثا: هنا نقطة مهمة جداً، وهي توجب علينا ضامن مثل هذين األسلوبني يف املدرسة من قبل املعلم إىل التالميذ , إذا 

كنا نعلم وندرك ما نغذي أطفالنا يف بيوتنا من معلومات وأساليب حياة فهذا لن ينقذهم إن مل تكن املدرسة عىل قدر 

كامل من املسؤولية فيام يتعلق بهذا املوضوع.

انطالقاً من املناهج ووصوالً إىل املعلم ودوره فيام يتعلق بالتغذية الفكرية الصحيحة لدى أطفالنا، فنحن نعلم مدى 

الفوىض يف مدارسنا من حيث النظام واملعلم واملعلومة فبعضها أمور هادمة وال ميكن أن تبني اإلنسان بناًء صحيحاً 

ليكون قادر مبوجبه عىل النهوض مبجتمعه. ثم يجب علينا الرتكيز عىل موضوع مهم جدا وُمتّبع بشكل كبري، وهو اعتامد 

الرتبية اإلسالمية ابتداًء من املراحل االبتدائية األوىل لألطفال يف مدارسنا وهنا طبعاً حيث يكون عقل الطفل صفحة 

بيضاء قابلة ألخذ كل ما يُعرض عليها دون ترك مجال لفسحة صغرية من التفكري له او مقارنة ما هو الجيد وما هو 

السيئ, هذا أسلوب تلقيني وليس تعليمي متّبع يف جميع مدارس الوطن العريب تقريبا ظناً منهم بأن الدين اإلسالمي هو 

مسلامت وبديهيات غري قابلة للنقاش، ولهذا نالحظ الفكر الذي ينمو ويكرب مع الطفل احيانا فكر عدواين كاره للمعتقد 

والفكر األخر املختلف، فأنا ال أرى أي مانع من التنمية الخيالية عند الطالب يف املدارس، وكام يقول آينشتاين يف هذا 

املجال )الخيال أكرث أهمية من املعرفة، وذلك أن املعرفة محدودة أما الخيال فيحيط بالعامل كله(، إال أن هذا النوع من 

الخيال يصبح مشكلة إذا ما اختلط بالواقع، وبالتايل يسبب اختالط يف املفاهيم واضطرابات نفسية وأزمات اجتامعية، 

وهذا ما تودي إليه تدريس املواد الدينية يف املدارس األمر الذي يدعو إىل التأرجح وعدم التمييز بني ما هو حقيقي وما 

هو خيايل، فنحن ال نستطيع أن ندرك التناقض الكامن بني املواد التدريسية يف هذا املجال، وأستطيع أن أرضب مثال جداً 

بسيط يف هذا املجال وهو تدريس مواد الرياضيات والعلوم املختلفة التي تعتمد عىل ادلة واساليب علمية منطقية إىل 

جانب تدريس مادة اإلسالمية، فلو أخذنا مثال قصة أهل الكهف يف مادة اإلسالمية فاملنطق واإلثباتات العلمية رافضة 

لهذه القصة بشكل قطعي فكيف ندرسها ألطفالنا كمعلومة حقيقية وجب تصديقها؟!.

منيرفا الهة احلكمة

بيئتنا االجتامعية
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فمن مقومات عملية التدريس األساسية - من وجهة نظري كإنسانة سوية ترى مبادة الدين مشكلة كبرية بل وكارثية - 

هو أن نزيل األمور غري املنطقية يف مدارسنا التعليمية، ليس فقط إزالتها، بل ونبذها وجعلها بالنهاية مجرد رأي شخيص 

فيام يخص الطفل طبعاً مع ضامن البعد عن تحفيز املدرسني الذي يراهم الطفل قدوة ومبثابة علم مطلق لكل يشء. 

دعونا نتخيل أستاذاً مثالً مؤمن متشدد يأيت ليقول لألطفال بأن هناك وحي نزل عىل محمد أو أن هناك حوت بلع رجل 

ملدة 40 يوماً دون أن تهضم معدة هذا الحوت ذاك الرجل، وطبعاً سريى الطفل إميان هذا األستاذ وتأثره الكبري، ومبا أن 

هذا األستاذ قدوة، فسيتناول هذا الطفل كل ما قاله معلمه ويضعه نصب عينه ال بل سيجعله إلهه الذي يستقي منه 

املعلومة الصحيحة وغري القابلة للنقاش، وطبعاً ستكرب وتتجذر هذه املعلومة يف عقل الطفل ليصبح مثل أستاذه، شاهد 

مل يَر شيئاً ولكن إميانه األعمى بهذه الفكرة جعلها بديهية غري قابلة للنقاش ومن ناقش بها أصبح بنظره وحش ظامل ومن 

املمكن أن يهز عرش الله بكالمه، هذا ويضع نفسه موضع املدافع األعمى عن الله، ظنا منه أنه إذا سكت فهذا حرام 

كبري سيحاسب عليه يوم القيامة! 

هل هذا أسلوب تعليمي ملدرسني مادة الدين؟! أم أنه تطبيق ألمور شخصية وإميان أعمى بينهم وبني أنفسهم، ويأتون 

أيضا ليخربوا فكر جيل كامل. ممكن أن يكون بني هؤالء األطفال فالسفة أو علامء يف املستقبل بدون هذا التلقني االعمى 

الذي الميد للعلم بصلة ابدا، هذا يشء يدعو للخيبة ويحول املدارس من منهل للعلم إىل مكان تلقيني الفكار اشخاص'' 

سواء كانوا مدرسني ام مرشعني للامدة التدريسية'' الذي يساهم بنسبة 75 باملائة يف دمار عقل هؤالء األطفال وطريقة 

التفكري السليم عندهم.

أما فيام يتعلق بالبيئة املنزلية، فهذا شأن األرسة وواجبها ان تعرف كيف تريب ابنائها, لكن الطفل عندما يكرب سيكون 

قادراً عىل التمييز بني الصحيح والخاطئ خاصة إذا كان هذا الخطأ يتلقاه من أرسته فقط ومن دون تدعيم له من قبل 

العملية التلقينية يف املدارس.

منيرفا الهة احلكمة

بيئتنا االجتامعية
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مجلة شهرية بجهود فردية تصدر في الثاني عشر من كل شهر

مجلة امللحدين العرب هي مجلة  هدفها  
نشر أفكار امللحدين العرب على إختالف 
توجهاتهم السياسية و العرقية بحرية 

كاملة

اجمللة عبارة عن مجلة رقمية مبنية بجهود 
فردية وال تنتمي الي توجه سياسي  ..

املعلومات و املواضيع املوضوعة في اجمللة 
تعتبر مسؤلية أصحابها من الناحية األدبية و 

ناحية حقوق النشر و حفظ امللكية الفكرية

الناشرون في اجمللة هم من أعضاء مجموعة 
مجلة امللحدين العرب أو من الكتاب العرب 
امللحدين ممن إستطعنا التواصل معه ألخذ 

اإلذن بالنشر

مينع نشر كل ماهو مناف لألخالق العامه و 
كذلك التحريض أو التصريحات العنصرية

لهيئة التحرير احلق باختيار ما تراه مناسبا 
من املواضيع املوضوعة في اجملموعة للنشر 

فنشر  أي موضوع صمن اجملموعة يعتبر 
تفويضا للمجلة بالنشر

موقع املدونة اخلاصة بنا لألرشفة على اإلنترنت: 
www.aamagazine.blogspot.com

صفحة اجمللة على الفيسبوك
https://www.facebook.com/pages/
AAMagazine/498136386890299


