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قد يقول قائلٌ  ،ولكن هذه األديان كلها أتت من مصدرٍ واحد رغم
اختالفها ظاهريًا ،وحني تسأله :لم ال تتبعها إذن؟ يجيبك :لكن
ديني هو احلق! حسنًا ،وصلنا ملربط الفرس ،فكل واح ٍد يعتقد
أن دينه هو احلق ،واليهودية ترى املسيحية واإلسالم متسلّقني
عليها ،ومتطفلني على مقدساتها ،وال تعترف بهما ،وكذلك
كمخلّص ،واإلسالم
املسيحية ،ال تعترف مبن ال يؤمن باملسيح ُ
قال بتحريفهما وأراح رؤوس أتباعه.
ومما يثير تعجب امللحد أكثر ،هو كيفية نقدهم لعقائد بعضهم
البعض ،حيث يفكّرون بعقالنية دون هالة قداسة وبتعرية تامة
لتناقضات كتب بعضهم البعض املقدسة ونصوصها ،فتجد
الشيخ املسلم ينتقد اإلبادات والقتل التي ذُكرت في العهد
القدمي ،وينسى أن اإلله في القرآن قام بإبادات مماثلة!
وجتد املذيع املسيحي يستقتل في محاولة تلميع صفحة
املسيحية ،وينسى جرائمها عبر التاريخ!
ً
قليل من
ولو أن كل واح ٍد منهم ،نظر للصورة الكبيرة وخرج
اإلطار الذي حبس عقله فيه ،الكتشف أن ما يُسقطه على
خصمه هو موجودٌ فيه ،ونحن هنا لنساعدهم على ذلك ،فمتى
سيبصرون!
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الروح و األنـا

مصطفى عابدين
استيقظت يف صباح يوم الثالثاء ،سألت نفيس« :كم هي الساعة اآلن؟» نظرت إىل الساعة املجاورة لرسيري« :ج ّيد،
لدي مشكل ٌة منطق ّي ٌة
لدي بعض الوقت ،أستطيع أن أنام عرش دقائق إضافية» .ذهبت يف عامل األحالم ،مل تكن ّ
مازال ّ
ٍ
كمدرس للفيزياء يف
وكل هذا مل يؤثر عىل أدايئ
يف انتقايل بدقائق قليل ٍة من سور الصني العظيم إىل األهرام يف مرص ّ
جامعة دمشق .بدأت أسمع صوت مطحنة للقمح قريب ًة من مكتبي .نعم صوت املطحنة عا ٍل وال أستطيع الرتكيز،
صوت املطحنة منتظ ٌم وحا ٌّد .ال ،إنَّه املن ّبه مر ًة ثاني ًة .يجب أن أنهض وأتجه إىل عميل.
عندما سألت نفيس عن الوقت ،ملاذا كنت أخاطب نفيس؟ ألست مدركًا أنّني استيقظت وأريد معرفة الوقت؟ ملاذا
عيني إىل املنبه ورصدت كم هي الساعة بالضبط؟ املفروض أنني
ع َّ
يل أن أطلب من نفيس أن أعرف الوقت؟ أمل تنظر َّ
أعلم الوقت اآلن وال حاجة ألن أستفرس من نفيس عن الوقت؟ عندما ق ّررت أن أعود للنوم لعرش دقائق اضافي ٍة ،من
يل أن أقنع نفيس بالعودة للنوم؟ ملاذا يف بساط ٍة ال أقرر العودة إىل النوم دون أن أخرب نفيس
كنت أخاطب وملاذا ع ّ
بذلك؟ ألست أنا من قرر العودة إىل النوم؟ عندما انتقلت إىل الصني وثم مرص وبعدها سورية.
ملاذا مل أتوقف عند املغالطة املنطقية التي تخالف جميع قوانني الفيزياء؟ أنا لست مدرس فيزياء ،ملاذا مل أجد
مدرسا للفيزياء؟ ملاذا ربطت صوت املطحنة مع صوت املنبه؟ عندما استيقظت
املوضوع غري ًبا أنني فجأ ًة أصبحت ً
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عوضا
هل أنا نفيس الذي اقنعت نفيس بالعودة للنوم من عرش دقائق؟ ملاذا هذه املرة قررت أن أذهب إىل العمل ً
عن النوم وملَ مل أحاول اقناع نفيس من جديد؟ سنعود لهذه القصة الحقًا…
الحديث عن الروح واألنا هو حديث منقوص إن مل نفرس العمل الدماغي ورشح ماهية العقل .لفرتة قريبة ج ًدا كان
غموضا يف جسم اإلنسان .اليوم لدينا فكرة جيدة عن كيفية العمل الدماغية
الدماغ وآليات عمله من أكرث األقسام
ً
وعن القوالب التي يبنيها الدماغ ليستطيع التعايش مع محيطه .من بعض نتائج العمل الدماغي وهمي اآلنا وحرية
اإلرادة وثم يتبعها بالنتيجة وهم الروح.
الدماغي بعي ًدا عن التعقيد التقني ،ثم سأفرس ملاذا شعورنا بأننا نحن من يصيغ
سأحاول يف هذه املقالة تفسري العمل
ّ
وهم ونتيجة دماغية بحتة بهدف وضع القارئ عىل الطريق الصحيح يف فهم الظواهر الدماغية،
قراراتنا هو مجرد ٍ
وتوضيح بعض النقاط حول موضوع الروح واألنا ،وملاذا هام مجرد وهم.
تاريخ الدماغ
منذ بزوغ الحياة املتعددة الخاليا ،وجدت األحياء نفسها يف منافسة شديدة عىل املوارد فيام بينها .هذه املنافسة
أيضا مرتبطة بأن ال يصبح الكائن مورد غريه ،فقد وجدت هذه األحياء
ليست فقط متعلقة بالعثور عىل املوارد ،ولكنها ً
عوامل طبيعية ثابتة تقري ًبا:
ٌ
نفسها ضمن بيئ ٍة فيزيائية معينة تحكمها
ضوء ينعكس عىل مادة ،أمواج صوتية تنترش عىل شكل اهتزازات يف الهواء ،جزئيات كيميائية ط ّيارة بشكل روائح،
الكرتونات تعطي انطبا ًعا عن ملمس املادة ..إلـ.
تتفاعل الكائنات الح ّية مع الواقع بشكل أفضل كلّام زادت قدرتها عىل رسم منوذج يحايك الظواهر الفيزيائية كام هي،
وقد شكّل هذا ضغطًا تط ّوريًا عىل الكائنات التي مل تستطع رسم مناذ ٍج دقيقة للواقع ،وبدأت الكائنات بالتنافس أكرث
خصائصا أفضل لرسم الواقع كلام زادت الفرص يف البقاء.
فأكرث .كلّام طورت
ً
مع الوقت أصبح وجود أقسام مسؤولة عن استشعار الظواهر الفيزائية رشطا اساسيا يف البقاء .الكائنات التي مل تتط ّور
يف اتجاه تطوير وسائل لرصد الفوتونات أصبحت أقل حظًا من الكائنات التي تستطيع استشعار اتجاه مصدر الضوء،
وهكذا ،حتى أصبح لدينا كائنات لديها أجهزة استشعار معقدة قادرة عىل رصد العديد من الظواهر الفيزيائية.
ليك نفهم آليات عمل الدماغ ،علينا أن ننظر إىل تاريخ تط ّوره ،فمن دون فهم هذا التاريخ لن نستطيع تحديد أقسامه
أساسا
ووظائفه .فكلام عدنا إىل الوراء نجد وظائفًا أكرث بدائ ّية ،ألن التط ّور الدماغي يتم بحيث تكون أقسامه السابقة ً
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لألقسام الالحقة .من هنا أو ّد أن أحفّز القارئ ألن يذهب معي برحلة قصرية إىل داخل الدماغ ،ليك نفهم طبيعة هذه
الكتلة العصبية التي تعطينا انطباعا وكأن لنا كيانا منفصال قادرا عىل اتخاذ القرارات وقيادة مركبة بيولوجية نسميها
الجسد .البد من فوائد بقائ ّية لهذا الوهم ،لنذهب داخل الدماغ البرشي ،خالق األنا والروح ..
البرشي .سألتقي مدراء األقسام الدماغية
دخلت مركبتي الذريّة التي ستمكنني من التحرك ضمن أقسام الدماغ
ّ
وأسألهم عن أقسامهم وأفهم كيف تعمل هذه األقسام مع بعضها البعض .سأبحث خالل رحلتي عن الروح ،وأدرس
حل لغز (األنا).
كيف تتفاعل مع الدماغ وسأعمل عىل ّ
انطلقت مركبتي الصغرية من خالل النخاع الشويكّ باتجاه الدماغ يف الرأس .وجدت الفتة مكتوب عليهاWelcome to :
.the Brain
نزلت من املركبة وقابلت موظف اإلستقبال
سألته :أين أنا اآلن؟ أعلم أين يف الدماغ ،لكن ما هو هذا القسم؟.
قال« :أنت يف جذع الدماغ  !Brain stemقسمنا موجو ٌد أسفل الدماغ ،وهو أقدم أقسامه وأ ّول ما نشأ منه ،وهو
ب ّوابة التواصل بني أقسام الدماغ العليا وبقية أقسام الجهاز
العصبي املنترشة يف الجسم».
ّ
سألته« :ماذا تعني ّ
أول األقسام؟ أخربين أكرث عن تاريخ
قسمكم ووظائفه»
قال « :عندما بدأت الحيوانات بالحركة عن طريق
العضالت ،كان الب ّد من وجود ما يتحكم بحركة هذه
العضالت مبا يتناسب مع هدف الحركة ،وقد تطلّب هذا
ينسق الحركات ويؤقّتها يك تكون الحركة ذات
وجود ٍ
قسم ّ
فائد ٍة للجسم ،فمع تك ّون العضالت بدأت تتشكل أنوا ٌع
جديد ٌة من الخاليا :خاليا تستطيع استشعار الظواهر
الطبيعية الخارجية ،وخاليا تستطيع التواصل داخل الجسم
وإرسال الرسائل واألوامر لتنظيم الحركات.
جميع الوظائف األساسية لبقاء الجسم عىل قيد الحياة هي من مسؤوليات قسمنا :قسم جذع الدماغ ،فنحن منلك
مليارات الخاليا العصب ّية وال نتوقف عن العمل اطالقًا.
ٌ
مسؤول عن تنظيم دقّات القلب
حتى أ ّن توقّف قسمنا عن العمل يؤ ّدي إىل موت الجسم مبارشة ،كام أ ّن قسمنا
والتنفس والهضم واملضغ وردات الفعل الال إرادية مثل التق ّيؤ وغريها من الوظائف األساسية الرضوريّة الستمرار
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ٌ
مسؤول عن تنظيم املشاعر األساسية مثل الجوع والعطش والخوف ،وبسبب موقع قسمنا
أيضا
الحياة .قسمنا ً
االسرتاتيجي ،فإن جميع اإلشارات اآلتية من الجسم مت ّر عرب قسمنا ،كام متر عربه جميع األوامر الخارجة من اإلدارة
باتجاه الجسم».
سألت« :ماذا تعني موقعكم االسرتاتيجي؟»
فأجابني« :نحن أ ّول األقسام الدماغ ّية التي تط ّورت عند األحياء ،لذلك موقعنا هو األقرب إىل النخاع الشويكّ ،فكلام
وخصائصا معقد ًة أكرث .قسمنا هو يف قاعدة امل ّخ ويصل أقسام امل ّخ مع
صعدت إىل األعىل ،ستكتشف أقسا ًما حديث ًة
ً
أول وثم تبدأ األقسام
تشكل جنني اإلنسان وستشاهد كيف يبدأ تشكّل قسمنا ً
ّ
النخاع الشويكّ .إن أردت ،راقب مراحل
الجنيني يتخذ قسمنا
األخرى بالتشكّل فوقه إىل أن يأخذ شكل الدماغ املتعارف عليه ،ففي املراحل األوىل من التك ّون
ّ
شكل متطابقًا مع جميع الكائنات الحية األخرى .ففي النهاية جميع األحياء تحتاج من ينظم دقّات قلبها ونسبة
ً
ضغط الدم وإدارة عملية الهضم وغريها من الوظائف األساسية؛ يُسمي البعض قسمنا باسم «قسم الزواحف» ،نسب ًة
لنشوئه عند الزواحف أولً  ،وطب ًعا نحن ال نكرتث ملا يجري يف األقسام العليا ومشاكلهم».
سألته« :ماذا تعني بقولك :ال نكرتث ملا يجري يف األقسام العليا؟».
مثل ملا يجري يف األقسام األحدث من الدماغ التي تتعلق باألحاسيس واإلرادة وغريها ،فنستم ّر
قال« :نحن ال نكرتث ً
يف تنظيم عمليات التنفس والهضم وضغط الدم مهام كان شعور الكائن ،ويف بعض األحيان تأتينا إشارات استغاث ٍة
مثل عند تعرض الجلد لحرار ٍة مرتفع ٍة بشكلٍ مفاجئ ،وبحكم خربتنا الواسعة ،نقوم بإرسال
من أحد أقسام الجسمً ،
إشار ٍ
وقت
ات للعضو الذي يتعرض للحرارة مبا يتوجب فعله مبارش ًة دون العودة إىل اإلدارة العليا ،إذ ال يكون لدينا ٌ
نض ّيعه يف الروتني اإلداري».
قلت« :شك ًرا لك عىل وقتك .أين يتوجب أن أذهب اآلن؟».
قال :عليك الذهاب إىل قسم املخيخ  ،cerebellumفهو خلفنا مبارشةً.
قلت ممت ًنا« :حس ًنا شك ًرا لوقتك» .ثم صعدت إىل األعىل عن طريق السيالة العصبية فرأيت شاخصة تقول:
وسهل ،هنا قسم املخيخ ،حيث يتعلم األطفال ركوب الد ّراجة».
«أهل ً
ً
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هبطت من مركبتي واقرتبت من مسؤول اإلستقبال يف قسم
املخيخ وقلت له« :أنا هنا ألتعرف عىل قسمكم!.
وسهل ،سأخذك بجولة داخل القسم ،ليك
ً
أهل
قائلً :
رد ً
تتعرف عليه .عمو ًما ،نحن قسم تنسيق الحركة اإلرادية يف
وكل ما يتعلق بالحركة.
الجسم .كالوقوف والتوازن وامليش ّ
فنحن من يقوم بتحريك العضالت أثناء السري أو السباحة
أو قيادة السيارة أو األكل .نتلقى أوامر الحركة من ع ّدة
أقسام يف الدماغ ونخ ّزن هذه الحركات ضمن الذاكرة.
سألته« :هل هذا هو سبب الشاخصة عند املدخل التي
تقول (هنا يتعلم األطفال ركوب الد ّراجة)؟
قال :نعم ،إنه شعارنا .فنحن مركز الذاكرة الحركية .جميع
الحركات التي نقوم بها نضعها يف أرشيفنا ليك يسهل علينا
مثل عند تناول الطعام قسمنا هو من
استخدامها مجد ًداً .
ينسق الحركات ليك تتم العملية بنجاح عند السباحة أو
ّ
مامرسة الرياضة أو قيادة السيارة .قسمنا يأخذ املسؤولية يف تنفيذ الحركات دون تأثري من مركز اإلدارة.
قلت له« :هل ميكن لقسمكم بالتعاون مع قسم جذع الدماغ ابقاء الجسم ح ًيا دون مساعدة بقية األقسام األخرى؟».
قائل« :ال ،ليس بالرضورة ،قد يبدو لك هذا لكن األمر يتعلق بنوع الكائن الذي نتحدث عنه ،لرمبا كان ماتقول
ابتسم ً
تنافيس كبري ونحتاج جميع األقسام األخرى ،فال
ممك ٌن يف مرحلة من مراحل تط ّور الحياة ،لكننا اليوم نعيش يف واقع
ٍّ
تترسع بالحكم .كل قسم من أقسام الدماغ ذو أهم ّية ويعمل عىل الحفاظ عىل الجسم ح ًيا.
إ ّن املقولة القائلة بأ ّن اإلنسان ال يستخدم سوى  ٪ 20من دماغه ،نعتربها إهان ًة للعمل الشاق الذي نقوم به جمي ًعا،
فال مكان للعاطلني عن العمل بيننا.
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سألته :هل تأخذون قسطًا من الراحة أم أنكم تعملون بشكل مستمر مثل قسم جذع الدماغ؟.
أجاب :عند نوم الجسم تأيت األوامر بفصل قسمنا عن العمل وابقائه يف حالة متابعة ،فاإلدارة ال تريدنا أن نقوم بتنفيذ
ما يحدث أثناء الحلم من حركات.
تنفيذ حركات الحلم قد يكون خطرا ،فمثال القفز من الرسير ،أو ركل الكرة أثناء النوم ،لهذا نضع القسم يف حالة متابعة
إىل أن تأيت األوامر باالستيقاظ.
أيضا عن
وعند االستيقاظ ،يرسل لنا قسم اإلدارة إيعازًا باإلقالع والبدء بتنفيذ الحركات الواردة الينا ..ومبا أنك سألتني ً
موضوع النوم ،فقسم اإلدارة يفصل قسم املنطق أثناء النوم ،لهذا ،ليك ال تستنفر بقية األقسام يف حال تخيّل قسم
الذاكرة البرصية بعض األمور الغري منطقي ٍة ..هل تريد أن تسمع طرف ًة؟.
قلت له« :تفضل!».
قال :يف بعض األحيان ،وبسبب النوم العميق واإلرهاق
العا ّم ،يتأخر قسمنا يف اإلقالع عند مرحلة االستيقاظ.
فريسل لنا قسم اإلدارة أوام ًرا بالحركة ،فال نستطيع
تنفيذها مبارشةً ،ويف هذه الحالة يشعر قسم اإلدارة
بالذعر وتستنفر مديرية اللوزة  Amygdalaيف جذع
الدماغ .إذ أن أوامر قسم االدارة ال تلقى من يستقبلها.
ويف هذه الحالة نسمع ضجي ًجا ورسائل استغاث ٍة من
هناوهناك ،وتعلن جميع األقسام حالة الطوارئ .ستتعرف
عىل بق ّية الزمالء بعد قليل .آه ،باملناسبة ...
سمعت أنهم يعتقدون يف العامل الخارجي أ ّن سبب هذا
جني أو غول يجلس عىل الجسم ومينعه من الحركة.
ّ
الجني الجاثوم ،لكن واقع األمر هو أ ّن قسمنا مل يقلع يف الوقت املناسب ،واالسم الصحيح لهذه الحالة
يسمون هذا
ّ
هو شلل النوم .»Sleep Paralysis
الخارجي؟».
قلت« :جميل ،أين موقعنا اآلن بالنسبة للمراقب
ّ
قال« :نحن يف مؤخرة الرأس يف األسفل».
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قلت له« :شك ًرا عىل وقتك .إىل أين تنصحني بالذهاب اآلن؟».
قال يل :محطّتك القادمة تقع يف الطابق الثاين .عليك أن تذهب إىل قسم املِهاد . Thalamus
انطلقت نحو األعىل حتى وصلت املِهاد أو مايسمى أحيانًا بالرسير البرصي ،وهو يقع فوق الفم تقري ًبا يف مركز الرأس.
نزلت من املركبة وتفحصت املكان .إنّها غرف ٌة كبري ٌة بشكلٍ
بيضوي ،مليئ ٌة بالوصالت الدماغ ّية.
ٍّ
الخاص بالهاتف ،ميل ٌء بالوصالت
وظيفة املِهاد توزيع املعلومات بني جميع األقسام يف الدماغ ،فهو يشبه مركز السنرتال
ّ
والشبكات.
قابلت املسؤول عن القسم وسألته عن مهام قسمه ،فقال
يل« :أحد أهم مهامنا هو توزيع املعلومات بني األقسام،
إذ علينا تحديد األولوية يف توزيع املعلومات :من يعلم
مثل ،عندما تأيت إشار ٌة برصي ٌة مصحوب ٌة مع
مباذا ومتىً .
إشار ٍة سمعي ٍة ،علينا توزيع هذه االشارة إىل جميع األقسام
املسؤولة عن تحليلها ثم نقل النتيجة لقسم االدارة
واإلدراك.
قلت له:
عمل يف غاية األهمية ،لكن ماذا يوجد يف املنتصف؟
يبدو ً
يبدو وكأنّه سلّ ٌم ينزل إىل األسفل .ماذا يوجد هناك؟.
قال يل :تعال معي يك ترى .هذا قسم الوطاء (تحت املِهاد) Hypothalamus
هنا يتم انتاج هرمونات التحكم بالجوع والعطش ودرجة حرارة الجسم ،والتحكم بالعواطف واألنشطة الجنس ّية.
والحب واإلعجاب والخوف وأغلب املشاعر التي يشعر بها اإلنسان».
أيضا التحكم بالنم ّو
يتم هنا ً
ّ
قلت متعجبًا« :كل هذا يحدث من خالل هذا القسم الصغري؟.
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قال« :نعم ،هنا تتواجد الغ ّدة النخام ّية  Pituitary glandالتي تعمل عىل إنتاج الهرمونات ،وهذه من أه ّم وسائل
التواصل بني الدماغ وبق ّية األعضاء».
سألته« :إذًا ما الفرق بني الهرمونات والسيالة العصبية؟ أليست السيالة العصبية مسؤول ٌة عن إرسال االشارات بهدف
التواصل؟».
«صحيح ،نحن نستخدم السيالة العصبية للرسائل املستعجلة ذات التأثري الرسيع ،بينام نستخدم الهرمونات
قال يل:
ٌ
ٍ
ساعات إىل ع ّدة أسابيعٍ .لكن كِال الهرمونات
يف حاالت التواصل األكرث استقرا ًرا والتي تحتاج أث ًرا طويل األمد ،بني ع ّدة
العصبي يف نقل املعلومات».
والسيالة العصبية هي وسائل الجهاز
ّ
كامل،
دخلت داخل غرفة الغدة النخامية .هي موجود ٌة تقري ًبا خلف العيون يف مركز الرأس .ووجدت مصن ًعا كيميائ ًيا ً
تق ّدمت إىل الداخل وسألت املسؤول عن األدارة« :أرجو أن تخربين عن عمل الغدة النخامية!».
«أهل بك يف الغدة النخامية ،نحن بشكل عام جز ٌء من قسم الهيبوثالموس نتحكّم وننظّم بق ّية الغدد يف الجسم
قال يلً :
أيضا يقوم
عن طريق إفراز الهرمونات .من هنا يتم التحكّم بالغضب
والحب والحزن والقلق وغريها من املشاعر .قسمنا ً
ّ
الدموي الذي تراه أمامك لينترش الهرمون
بتنظيم دورة النوم واالستيقاظ .نحن نفرز الهرمونات من خالل هذا الوعاء
ّ
املراد توزيعه داخل الجسم عرب الدورة الدمويّة وينقل املعلومات لبق ّية الغدد وأعضاء الجسم عن ما يتو ّجب فعله».
الحب يصنع هنا؟».
قلت له« :هل تقصد أ ّن ّ
ِ
األوكستوسني . Oxytocin
قال يل« :نعم  ..هل ترى هذا الوعاء األزرق؟ هنا لدينا مخزو ٌن من
والحب .طب ًعا ال نقوم بإفرازه إال عند الحاجة وقيام الجسم بأعامل
اإلجتامعي
هذا الهرمون هو هرمون التعاطف
ّ
ّ
الحب».
اجتامعيّة ايجابيّة .يطول الحديث عن ّ
شكرته عىل حسن الضيافة وسألته« :إىل أين أت ّجه اآلن؟».
قال« :حس ًنا ،أنت موجو ٌد اآلن يف الهايبوثاالموس ،يجب عليك التوجه إىل األعىل .وجهتك القادمة ستكون وجه ٌة
عمل».
معقد ٌة بعض اليشء .سوف تزور أكرث أقسام الدماغ تعقي ًدا وأكرثها ً
قلت له« :وأين هذا القسم؟».
قال:
«فوقنا مبارشةً ،عليك الذهاب إىل قسم املخ .»Cerebrum
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عدت ملركبتي وتح ّركت باتجاه املخّ ،والحظت أ ّن هذا القسم
وجناح
جناح أمين
ٌ
كب ٌري ج ًدا ويتألّف من جناحني منفصلنيٌ .
أيرس .جاءتني موظفة اإلستقبال مرح ّب ًة ،فرسرت للمساوة
يف الوظائف بني اإلناث والذكور.
فسألتها« :أين يقع امل ّخ بالضبط؟».
قالت يل« :انت اآلن عىل مستوى العني بشكلٍ
دائري حول
ٍّ
الرأس ،كام تالحظ ،املخ مقسوم إىل نصفي كرتني مخيتني:
مينى ،ويرسى.»..
قاطعتها« :نعم ،الحظت ذلك ،لكن ملاذا هذا الفصل؟ ملاذا
مي ٌني ويسا ٌر؟ ملاذا ال يكون قطع ًة واحدةً؟».

جزيئة هرمون االوكسيتوسني

عام .إذ نجد األحياء يف الطبيعة قد
قالت يل« :هذا الفصل نتيجة تط ّور األحياء بطريق ٍة متناظر ٍة ضمن قسمني بشكلٍ ٍ
أي جز ٍء منها كام
تط ّورت أجسامها لتأخذ أشكالً متناظر ٍة ،إ ّما بشكلٍ شعاعي  ،Radial symmetryحيث نستطيع قسم َّ
تقسم قرص البيتزا ،فنحصل عىل جز ٍء يطابق بقيّة األقسام .أو بشكل ثنايئ جانبي  . Bilateral symmetryأي تناظر
أيضا مقسو ٌم
الجسم عىل جهتني :مي ٍني ويسارٍ ،وقد تط ّورت أدمغة الكائنات ذات التناظر الثنايئ الجانبي بحيث يكون امل ّخ ً
إىل قسمني ،أمين وأيرس .لكن يف الواقع ،القسامن ليسا منفصالن وإنّ ا متّصالن بهذا الجرس يف الوسط».
سألتها« :وما الحاجة لهذا الجسم يف الوسط؟».
قالت يل« :هذا الجسم الثفني  ،Corpos collosomووظيفته ربط القسمني مع بعضهام البعض .وهو مه ٌم ج ًدا ،إذا
أنّه ينقل املعلومات بني القسمني لبناء أفضل نتيج ٍة ذهني ٍة ممكن ٍة .يف بعض الحاالت ،عندما يُصاب الجسم الثفني برض ٍر
ما ،ال نستطيع أن نعلم ما يجري بني األقسام ،وبالتايل قسم اإلدارة تصله إشارات متضارب َة .باملناسبة ،يف أسفل الجسم
الثفني توجد غرف ٌة صغري ٌة لكنها مهم ٌة ج ًدا اسمها النواة القاعدية  Basal gangliaوهي املسؤولة عن تنظيم الحركة
بالتعاون مع قسم املخيخ ،فهام يسيطران عىل أغلب األعامل الحرك ّية يف الجسم».
صحيح؟».
قالت يل« :حس ًنا قسمنا معق ٌّد كث ًريا وعلينا البدء .سمعت أ ّن هدف رحلتك البحث عن األنا،
ٌ
صحيح.»..
قلت لها« :نعم هذا
ٌ
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ٌ
مسؤول عن األعامل الحساب ّية
قالت« :حس ًنا سأنهي الجولة يف قسم األنا ليك تتعرف عليه جي ًدا ..القسم األيرس عمو ًما،
مثل الرياض ّيات واملنطق والنطق وغريها .بينام نجد وظائفًا مثل متييز الوجوه واألشياء واإلبداع وفهم اللغة موجود ًة
يف القسم األمين ..انظر هنا ،هل ترى هذه الغرفة التي شكلها مثل شكل ح ّبة البندق؟ هذه تسمى اللوزة الدماغية
أي إشارات خط ٍر قادم ٍة من
 Amygdalaويوجد لدينا منها واحد ٌة يف ّ
كل فص (أمين وأيرس) ،وهي مسؤول ٌة عن تقييم ّ
الخارج وتعمل كجهاز استشعا ٍر للخطر .لن أعقد لك األُمور كث ًريا ّإل أ ّن اللوزة الدماغية تختلف بني الذكور واإلناث من
الجنيس».
وأيضا بعض الوصالت الداخل ّية فيها تكون مختلف ًة بنا ًء عىل التو ّجه
حيث الحجم ً
ّ
فجأة سمعنا صوت ًا عال ًيا :إنذار إنذار إنذار..
سألت املسؤولة املرافقة يل« :ماذا يحدث؟».
قالت« :هذا انذار :القتال أو الهروب! يبدو أ ّن شيئًا ما حدث يف الخارج!».
يف الخارج  ..كنت أميش يف الشارع ،فجأ ًة أسمع صوت ًا قويًا بالقرب مني فقفزت من مكاين خوفًا من الصوت ،ثم اكتشفت
أ ّن الصوت صادر عن عادم إحدى السيارات القريبة ،وال يشء خط ٌر يف األمر.
لنلقي نظر ًة عىل التفاعالت التي حدثت .يف البداية ،استشعر الجهاز
حاسة السمع ،فأرسل
العصبي
الرئييس الصوت املفاجئ عن طريق ّ
ّ
ّ
سيال ًة عصبي ًة مستعجل ًة إىل قسم الوطاء  Hypothalamusفحواها:
«سمعت صوت ًا عال ًيا!».
أرسل قسم الوطاء رسال ًة مبارش ًة إىل اللوزة الدماغية Amygdala
املركزي
حيث نحن متواجدون .ويف نفس الوقت يقوم القسم
ّ
اي تفسريٍ
منطقي
الدماغي بسؤال بق ّية األقسام« :هل لدى أحدكم ّ
ٍّ
ّ
لهذا الصوت؟ مصدره؟ ات ّجاهه؟ ملاذا الصوت أعىل من املعتاد؟ هل
طبيعي حسب البيئة املحيطة؟»،
سامع هذا الصوت أم ٌر
ٌ
منطقي بني الصوت
فيأيت الجواب من جميع األقسام« :ال يوجد رب ٌط
ٌّ
وبني جميع البيانات املتوفّرة لدينا».
الدماغي مبارش ًة تدابريه املتعلقة بالخطر (هذا
فيتّخذ قسم الوطاء
ّ
وفوري ليك يستطيع
يعني أ ّن الجسم يحتاج للطاقة بشكلٍ رسيعٍ
ٍّ
التفاعل مع الخطر بشكلٍ
مناسب).
ٍ

13

الروح و اآلنا
مصطفي عابدين

ٌ
مجهول عىل أنّه ظرف (خطر) ...
كل ما هو
عاد ًة ما يتعامل الدماغ مع ّ
عىل أساس قاعدة(:الحذر واجب  ،)Better safe than sorryويرسل برسالة مستعجلة إىل الغ ّدة الكظريّة عن طريق
إفراز هرمونٍ إسمه  .ACTHمبج ّرد ارتفاع نسبة هذا الهرمون يف الدم يعرف فريق الغدة الكظريّة أ ّن عليهم العمل
بنشاط أكرث أل ّن الجسم بحاجة لحرق كميات كبرية من السكّر .يبدأ فريق الغ ّدة الكظريّة فو ًرا بإنتاج هرمون اسمه
ٌ
أسايس عىل استقالب النشويّات املخ ّزنة يف الجسم إىل سكريّات (وقود) ليك تستطيع خاليا
مسؤول بشكل
كورتيزول وهو
ٍّ
الجسم من حرق السكّر والقيام بجميع األعامل املوكّلة إليها من قبل الدماغ.
يف نفس الوقت يف مكان آخر يف الجسم ،ف ّعل قسم اللوزة الدماغية اسرتاتج ّية «القتال أوالهروب» عرب إعطاء األوامر
الطبيعي) .فتتفاعل عضلة القلب مع
بإفراز كميات كبرية ج ًدا من األدرنالني إىل الدورة الدمويّة ( 300ضعف املعدل
ّ
األدرنالني وتزيد من عدد النبضات مام يرفع ضغط الدم ويس ّهل وصول أكرب كميّة من الدم إىل جميع األنسجة العضلية.
األدرنالني يحفّز الكبد عىل إفراز كم ّي ٍ
ات كبرية من السكر ليك تستخدمها العضالت يف سياق تنفيذ اسرتاتجية (القتال
يتوسع بؤبؤ العني إلدخال كم ّية أكرب من الضوء ليتسنى
أوالهروب) .مبارش ًة وكجزء من ميكانكيات «القتال والهروب» ّ
للدماغ أن يرسم صورة أفضل ملا يجري من حوله ويستطيع استقصاء نوع الخطر املحدق.
بعد ارتفاع نبضات القلب أصبحت الدورة الدموية تهدر يف الجسم والكريّات الحمراء التي تحمل السكر تتسابق يف
إمداد الخاليا املتواجدة عىل الخطوط األماميّة لألنسجة العضليّة من الذخرية السكريّة الكافية لحرقها يف حال اطلق
الدماغ األوامر.
بعد مرور ثانية تقري ًبا.
املركزي تحديد نوع الخطر ،إذ أن بعض الخاليا الدماغ ّية التي تعمل يف قسم الذاكرة وجدت ملفا
استطاع الدماغ القسم
ّ
سابقًا ينص عىل أ ّن هذه التجربة سبق وحصلت يف املايض ،وأ ّن النتيجة حينها كانت سليم ٌة وال داعي للذعر .أما قسم
املنطق يف اإلدارة ،فقد ربط بني مصدر الصوت ووجود باص أخرض اللون مع رائحة دخان الوقود يف الج ّو ،واستنتج أ ّن
الصوت ال يشكل خطرا وإنّ ا هو مجرد فرقعة صدرت عن عادم السيارة!
حس ًنا أنه انذار خاطئ ،لذا يبدأ الدماغ بإسرتاتيجية ما بعد (القتال أوالهروب) .كم ّية الكورتزول املرتفعة يف الجسم تعني
أنّه عىل الجسم تعويض الطاقة التي تم رصفها ضمن القتال أوالهروب .تبدأ عمل ّية التعويض من خالل إفراز هرمون
األنسولني الذي بدوره يحلّل كميّة السكّر العالية يف الدم إىل دهون إلعادة تخزينها يف الجسم .باإلضافة لذلك يقوم
الدماغ بإفراز هرمون (لبتني) .هرمون لبتني مسؤول عن التحكّم يف شعور الجوع والشبع .الجسم يريد أن يع ّوض ما
يتهيء لألكل ووضع الجسم يف حالة الجوع .كام يقوم الدماغ
خرسه من دهونٍ فلذلك يرسل األوامر للجهاز
الهضمي أن ّ
ّ
ازي بإعطاء أوامر بتقنني الطاقة ووضع الجسم يف حالة من (الخمول) إىل أن يأيت الطعام.
ً
أيضا بإجراء احرت ٍّ
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قلت للمسؤولة املرافقة« :لقد كنت محظوظا إذ شاهدت عمل أقسام الدماغ ،ولكن أرجو أن ترشحي يل باختصا ٍر عن
يل أن أتعرف عىل قسم األنا والوقت يتدراكنا».
بق ّية األقسام ،أل ّن مازال ع ّ
ٍ
شديد ،يوجد لدينا قسم ال ُحصني  ،Hippocampusوشكله يشبه حصان البحر .هذا القسم
أجابت بهدوء« :باختصا ٍر
ٌ
مسؤول عن تخزين الذاكرة طويلة األمد ،ففي حال تعطل هذا القسم ،يخرس الجسم كافة البيانات املتعلقة بالذاكرة
وخصوصا البيانات املتعلقة باألحداث وليس الحركة ،إذ عندها ،يحافظ الجسم عىل ذاكرته الحرك ّية ألنّها
طويلة األمد
ً
تتعلق بقسم النواة القاعدية  Basal Gangliaواملخيخ  ،Cerebellumلك ّنه يفقد القدرة عىل تذكّر األحداث ،ويوجد
من هذا القسم نسختان كذلك .نسخ ٌة مييني ٌة ونسخ ٌة يساري ٌة..
واآلن ،لننتقل إىل قسم القرشة املخ ّية  ،Cerberal cortexوهي ما يس ّميها البعض باملادة الرمادية ،وتتألف من أربعة
أقسام تُسمى بالفصوص:
الفص الجبهي  ،Frontal lobeحيث يوجد اإلدراك واألنا واملنطق وتقييم املخاطر.
الفص الجداري  ، Parietal lobeوفيه يتم تحليل جميع اإلشارات الخارج ّية ووضعها يف أفضل سياقٍ يطابق الواقع.
الفص الصدغي  ،Temporal lobeيتعلق بحاسة السمع.
الفص القفوي  ،Occipital lobeيرتبط بحاسة البرص ،ويقع يف الناحية الخلفية للدماغ.
أقسام عديد ٍة أخرى تعمل يف تنسيق العمل بني األقسام األخرى ،وتسمى بالباحات الرتابطي ة �Associa
باالضافة إىل
ٍ
 .tion areasمثل الباحة الحسية يف الفص الجداري ،والباحة املحركة يف الفص الجبهي ،ويجدر بالذكر أ ّن مركز اللغة
موجو ٌد يف القسم األيرس من قرشة املخ لدى  % 70من البرش .وهناك باحتني ترابطيتني مسؤولتني عنه :باحة اسمها بروكا
 Broca's areaوهي املسؤولة عن النطق ،وباحة ڤرينيكه  Wernicke's areaاملسؤول ٌة عن فهم اللغة .واصابة إحدى
هاتني الباحتني ال يؤث ّر عىل األخرى....
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قاطعتها بقويل« :اعذريني ،فإنّني بدأت أتجاوز عدد الكلامت املتاحة لهذا املقال وأحتاج أن أخترص.
قالت« :حس ًنا ،لنذهب إىل قسم األنا ،أليس هذا مقصدك؟
الجبهي  ،فهو ما مي ّيز اإلنسان عن بق ّية األحياء يف نظرك.
الفص
لنذهب إىل ّ
ّ
وهم األنا
األمامي من
املنطقي وتحليل املعلومات هو القسم
إ ّن القسم املسؤول عن اتخاذ القرارات وتقييم املخاطر والتفكري
ّ
ّ
ٍ
موحد اسمه «أنا».
الدماغ .لقد الحظنا وجود العديد من األقسام الدماغية التي تقوم بكافّة العمليات دون العودة ملرك ٍز
الحقيقي يتم إتخاذه قبل الوصول إىل مركز األنا .فام هي الفائدة من األنا إذًا؟
القرار
ّ
وهم األنا مه ٌم لتوافق التضارب يف املصالح بني األقسام .جميع األقسام تتنافس فيام بينها عىل ماذا يتو ّجب فعله بنا ًءا
عىل املح ّفزات الخارج ّية .هذا يعني أ ّن الدماغ يعمل ويوافق وينظّم بني هذه االشارات إىل أن يصل إىل نتيج ٍة نهائي ٍة
تكون ناتج ًة عن عمل ّية إثقال ومتييز يف األولويات .هذه النتيجة النهائ ّية الب ّد وأن تبدو وكأنّها نتيجة موحدة يف الدماغ.
مثل :يف حال سألنا شخصا أن يختار أن يضغط عىل أحد زرين
تتجسد عىل شكل «أنا» فعلت هذاً .
هذه النتيجة املوحدة ّ
الدماغي .سنكتشف الجهة التي سيختارها الشخص قبل أن
مغناطييس ملتابعة العمل
(أيرس وأمين) .ووضعنا خوذة رن ٍني
ٍّ
ّ
يعلم هو بهذا االختيار .كيف ذلك؟
يقوم الدماغ بكامل أقسامه بتحليل املعلومات واختيار جه ٍة ما بنا ًءا عىل عوامل عديد ٍة قد ال تكون ظاهرة للشخص.
املتغية .لكن قبل القيام بالعمل وات ّخاذ القرار النها ّيئ يتم
هذه العوامل قد تتعلّق بالذاكرة أوغريها من العوامل
ّ
األمامي مفادها أنك أنت قر ّرت اختيار الز ّر األمين .والفائدة من هذه الظاهرة هي التوفيق بني
الفص
إرسال إشارة إىل ّ
ّ
الرصاعات بني األقسام.
اذا سألتك أن تختار بل ًدا من القا ّرة اإلفريقية ال عىل التعيني ،أعتقد أن نسبة اختيارك لدولة مرص أو ليبيا هي نسب ٌة عالي ٌة
ج ًدا وهذا ليس ألنّك أنت من اخرتت هذه البلدان وإنّ ا ألنّك قد قرأت عن مرص يف بداية املقال أو سمعت عن األحداث
مثل أو تنزانيا؟ ألست ح ّر األرادة؟
يف ليبيا مؤخ ًرا .ملاذا ال تختار جمهوريّة املوزنبيق ً
تناغم مع بعضها البعض لتبقى جميعها عىل قيد الحياة
أنت مجموع ٌة من النظم الطبيع ّية املتجانسة التي تعمل يف ٍ
ضمن نظام متكامل نسميه الجسد .الدماغ هو أحد هذه األنظمة ضمن الجسد وهو يلعب دور املايسرتو يف ضبط أدوار
هذه النظم وتوظيفها.
فلسفي أكرث
منفصل عن الدماغ أو أ ّن النفس هي عبار ٌة عن قبطان للجسد هو موضو ٌع
ٌ
الوهم الحاصل بكون الجسم
ٌّ
أي دليلٍ
علمي يثبت أ ّن الدماغ والجسد كيانان منفصالن ،بل عىل العكس هو كيا ٌن واح ٌد
علمي ،ألنّه ال يوجد ّ
ٍّ
من كونه ٌّ
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مرتابطٌ .عندما ننظر داخل الدماغ ال نجد طاق ًة عامئ ًة تتحكم مبجريات األمور .عىل العكس نجد أنظم ًة منجانس ًة تعمل
أي مرحلة من
ضمن قوانني محددة ومرتبطة بقواعد علمية آخرى .ال نحتاج أن نقول «وحدث هذا بسبب السحر يف ّ
املراحل»

فرضية الشبح يف اآللة

منفصل يقود آل ًة اسمها الجسد .إال أ ّن رحلتنا الدماغ ّية سلّطت
ٌ
الشبح يف اآللة يرمز لشعورنا وكأنّنا (األنا) هي كيا ٌن
أي رو ٍح أو كيانٍ ذو هويّة محددة تقود الجسد.
الضوء عىل كيف ّية العمل
الدماغي ومل نجد حاج ًة إىل وجود ّ
ّ
الدماغي يتجاوز الكتلة الدماغية
العديد من الغدد التي تفرز الهرمونات موجود ٌة خارج الدماغ وهذا يعني أ ّن العمل
ّ
املعروفة والنخاع الشويكّ وهو ممت ٌد عرب الجسد.
بايولوجي
صحيح .فالدماغ هو جهاز حاسوب
تغي يف الجسد ينعكس مبارش ًة يف الدماغ والعكس
هذا يعني ايضا أ ّن ّ
ٌ
أي ّ
ٍّ
الحس ّية العصب ّية بطريقة متكّن الجسم من ادراك محيطه ورسم ردات فعل للتعايش
يعمل عىل تحليل جميع اإلشارات ّ
مع املحيط.

كل ما يحدث ضمن منظوم ٍة
هدف الدماغ هو استنتاج ّ
مبن ّي ٍة عىل معارف مسبقة .لهذا نجد أ ّن الخوف يأيت وينتج
عن عدم القدرة عىل رسم تص ّور واضح ملا يجري.
يوضح تأث ّر وهم األنا والقدرة عىل اتخاذ
مثال ّ
متزوج وشابّ ٌة عازب ٌة يجلسان يف البار
شاب
ٌ
القراراتٌّ :
ويرشبان الكحول .بسبب الكحول تعطّل عمل القسم
األمامي املسؤول عن تقييم املخاطر واملتعلق بوهم
ّ
الشاب
األنا .قامت الشابّة بوضع يدها عىل كتف
ّ
الشاب املتزوج أنّه متز ّوج وبادر
املتز ّوج .فجأة نيس
ّ
بلمس يد الفتاة وطلب أن يذهبان إىل مكان آخر أكرث
خصوص ّية .ماذا حدث هنا دماغيا ومن هو املسؤول؟
17

الروح و اآلنا
مصطفي عابدين

الشابة:
 الشابة يف املرحلة األخرية من دورتها الشهريّة ونسبة األسرتوجني التي أفرزها مبيضاها أصبحت عالي ٌة يف دورتها الدمويّة(األسرتوجني هو هرمون محفّز جنسيًا).
األمامي من الدماغ واملسؤول عن تقييم املخاطر وات ّخاذ القرارات.
 أث ّر الكحول عىل القسمّ
الجنيس (األسرتوجني).
 لدى الشابة رغب ٌة جنس ّي ٌة بسبب ارتفاع نسبة الهرمونّ
ٍ
األسايس وهو التكاثر.
رشيك لتستطيع تحقيق الهدف
 الشابة يف عمر الـ  20تبحث عنّ
 الشاب ٌسوق لجينات جيدة من خالل لغة جسده وتفاصيل وجهه وطريقة حديثه لهذا بادرت بإرسال إشارات اإلعجاب.
الشاب:
 يشعر بامللل من حياته الجنس ّية مع زوجته بسببخمول العالقة ألسباب عديدة ،هذا يعني انخفاض نسبة
هرمون الدوبامني يف جسمه بشكل عا ٍّم.
األمامي من الدماغ واملسؤول
 أث ّر الكحول عىل القسمّ
عن تقييم املخاطر وات ّخاذ القرارات.
 ارتفاع نسبة هرمون «األوكسيتوسني» يف الجسمالشاب (أفرزته الغ ّدة النخام ّية
نتيجة ملس الفتاة لكتف
ّ
.)Pituitary gland
 إفراز بعض الدوبامني كنتيجة إلفراز األوكسيتوسني. تحفيز الرغبة الجنسيّة نتيجة ارتفاع األوكسيتوسني والذي ربط النشوة الجنسيّة مع قسم املكافأة. -تحفيز قسم املكافأة بسبب ارتفاع نسبة الدوبامني دون راد ٍع من قسم تقييم املخاطر واتخاذ القرارات بسبب الكحول.
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التحليل:
متزوج إال أ ّن الكحول منع
الشاب ليس مناس ًبا ألنه
تعلم الفتاة أ ّن عليها البحث عن رشيك يقوم برتبية أطفالها وأ ّن
ٌ
ّ
الشاب .هرموناتها األنثويّة
القرشة األمامية للفص الجبهي من تقييم املوقف واتّخاذ القرار الصائب بعدم التفاعل مع
ّ
الشاب عرب ملس كتفه.
وغريزتها الجنسيّة وضبابيّة القدرة عىل اتخاذ القرارات جعلتها تبادر
ّ
أما الشاب ،فلديه ثالثة أطفال من زوجته ،وحياته الجنس ّية تفتقر للمتعة بسبب ضغوط الحياة .إال أنّه غريزيا مازال
األمامي من دماغه يرفض
الشاب للقاء الفتيات أل ّن القسم
مهت ٌم بنرش جيناته مع رشكاء أخرين .يف األيام العاديّة ال يبادر
ّ
ّ
ذلك رغم الضغوط من قبل األقسام اآلخرى .حيث تعمل القرشة األمامية للفص الجبهي عىل تقييم املخاطر .مخاط ٌر مثل
الطالق وخسارة حضانة أطفاله والخوف من املجازفة يف عالق ٍة غري مضمونة النتائج هي ما مينعه عادةً ،إلّ أ ّن الكحول
أوقف عمل الفص الجبهي اليوم وأطلق العنان لبقيّة األقسام يك ترسح ومترح .ويف نفس الوقت ،مازال القسم الزاحف
من الدماغ ينظّم دقّات القلب ودرجة حرارة الجسم ،لكن تأثري الكحول جعل من مه ّمته أصعب اليوم ..هل تذكر عندما
قال لنا أنهم يف قسم الجذع ال يهت ّمون ملا يجري يف األعىل ويستم ّرون يف العمل؟
تجرب ٌة تثبت أقسام الدماغ:
يف السبعينيات من القرن املايض ،خضع ثالثة مرىض كانوا يلتمسون الشفاء من الرصع لجراحة استهدفت قَطْع الجسم
الثفني  ،Corpus Callosumال يهمنا الدخول بالحالة املرض ّية التي تؤدي إىل هذا العالج ،لكن لنالحظ ماذا يحدث حني
يترضر الجسم الثفني وينقطع تبادل املعلومات بني نصفي الكرة املخ ّية األمين واأليرس ،وتسمى هذه الحالة بالدماغ
املشقوق .Split-brain
مريض مصاب بحالة دماغ مشقوق ،أي أن املعلومات املوجودة يف نصف الكرة املخ ّية األمين ال تذهب إىل األيرس،
هناك ٌ
والعكس صحيح ،نغطي العني اليمنى بغطاء( ،هذا يعني أ ّن الشخص يستخدم فقط العني اليرسى والقسم األمين من
الدماغ يف الرؤية) ،ثم نضع صورة سيارة أمام املريض ،ونسأل املريض عن الصورة ،ماذا وضعنا أمامك؟ فيجيب بأنه مل
يرى شيئًا!
هو طب ًعا يعلم أنه شاهد صورة سيارة لكنه غري قادر عىل اخبارنا بذلك .ملاذا؟ أل ّن نصف الكرة املخيّة األمين رأى السيّارة
بالفعل ،لك ّنه غري قادر عىل إعالم القسم األيرس مبا رأى بسبب فصل القسمني عن بعضهام .ومبا أ ّن خاص ّية النطق
موجود ٌة يف القسم األيرس الذي ال يعلم عن السيارة ،فاملريض يجيب بجواب ال عالقة له بالسيارة.
عندما نطلب من املريض أن يرسم ما رأى يف الصورة ،فإنه يرسم صورة سيارة بالفعل ،لكن بيده اليرسى حرصيًا ألنها
موصول ٌة مع نصف الكرة املخ ّية األمين الذي شاهد صورة السيارة.
19

الروح و اآلنا
مصطفي عابدين

تجربة أخرى:
نضع أمام املريض صورة فيها:
 قدم دجاجة (ينظر إليها من خالل العني اليرسى أي القسم األمينمن الدماغ).
طبيعي فيه ثلوج كثيفة (ينظر إليها من خالل العني اليمنى
 منظ ٌرٌّ
املتصلة بنصف الكرة املخ ّية األيرس).
ثم نسأل املريض أن يختار شيئًا يراه يف الصورة من عدة أشياء موجودة
أمامه .وله حرية استخدام يديه اإلثنتني .ينظر املريض ملجموعة كبرية
من الخيارات وثم…
يختار املريض بيده اليرسى صورة دجاجة (أل ّن نصف الكرة املخ ّية
األمين هو الذي شاهد الدجاجة).
ويختار بيده اليمنى مجرفة الثلج (أل ّن نصف الكرة املخ ّية األيرس هو الذي شاهد صورة الثلوج).
نسأل املريض ملاذا اخرتت هذه االشياء؟
يقول« :اخرتت صورة الدجاجة ألنّني رأيت صورة قدم الدجاجة يف الصورة (ألن النصف املخي األيرس فقط هو الذي
يحتفظ بالقدرة عىل الكالم) ،ولكن ملّا كان هذا النصف ال يعرف ملاذا يفعل النصف املخي األمين ما يفعله ،فإنه (أي
عم يستطيع مشاهدته (أي قدم الدجاجة) ،فقال إنه اختار املجرفة ألنّنا نحتاجها
النصف املخي األيرس) أنشأ قص ًة ّ
لتنظيف فضالت الدجاج!» (ابتكر سب ًبا منطق ًّيا لتربير خياره).
فعل شاهد صورة الدجاجة واستطاع التعبري لغويًّا عن هذه التجربة ألن القسم الذي
صحيح أل ّن املريض ً
التربير األول
ٌ
لسبب ال عالقة
منطقي لكن ملاذا ب ّرر اختيار املجرفة
شاهد الدجاجة هو نفسه املسؤول عن النطق (القسم األيرس) .هذا
ٍ
ٌّ
له بالصور؟ (تنظيف الفضالت) هذا أل ّن اختيار املجرفة حدث يف الشق األمين الغري قاد ٍر عىل التواصل مع مركز النطق.
وبهذا ،ال يعلم القسم األيرس بأ ّن القسم األمين قد رأى صور ًة للثلوج وعليه تربير اختيار املجرفة ،فيشكّل قال ًبا منطق ًّيا
جديدا وهو أ ّن املجرفة رضوري ٌة لتنظيف فضالت الدجاج .مع العلم أ ّن القسم األمين مازال يعلم أنّه رأى املجرفة يف
قالب يوصف الواقع واملحيط .ابتكار هذا
الصورة ،لك ّنه غري قاد ٍر عىل التعبري .يبتكر الدماغ أوها ًما يف سبيل رسم أفضل ٍ
أصل لتربير االفعال التي نقوم بها وليس للقيام
النوع من األوهام يحدث طوال الوقت دون أن تشعر .أل ّن األنا موجو ٌد ً
فعل .يوجد من يق ّرر ع ّنا ذلك كام رشحت سابقًا .يف حال طلبنا من املريض رسم ما رأى فإنّه سريسم املجرفة ولن
باألفعال ً
يتطرق للدجاجة ال ّن القسم األيرس غري قاد ٍر عىل اخبار القسم األمين (املسؤول عن الرسم) عن ما شاهده يف الصورة.
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من هنا أريد االنتقال ملفهوم االدراك والوعي ..
الدماغ هو مجموعة من األنظمة التي تعمل بشكل متناغم عىل ادراة الجسد .حيث تحدث العمل ّيات الدماغ ّية خلف
الكواليس خارج ادراك الكائن .اإلدراك هو آخر مرحلة من املراحل الدماغ ّية إذ عىل الدماغ تحليل ما يجري ووضعه
الدماغي ال يتج ّزأ عن حالة الجسد الكلّيّة إذ أ ّن الدماغ وظيفته
يفس البيئة املؤث ّرة به .العمل
ضمن سياق
منطقي ّ
ّ
ٍّ
فريق العازفني
األساس ّية هي ضبط وظائف الجسد .دون الجسد يصبح الدماغ مثل قائد أوركسيرتا يقف وحي ًدا دون ٍ
ودون النوتات املوسيق ّية يح ّرك يديّه دون جدوى .عمل ّية ات ّخاذ القرار تحدث يف الدماغ وكأنّنا نجلس خلف العيون
ونقود الجسدّ .إل أنّنا يف الحقيقة فقط ندرك القليل القليل من ما يجري من رصاعات وتحليالت وحسابات داخل هذا
العصبي الذي نسميه الدماغ .من هذه النقطة نستطيع األجابة عىل السؤال الذي طرحته سابقا حول األفكار
املج ّمع
ّ
وملاذا أشعر وكأ ّن نقاشً ا يدور يف رأيس وفيه أكرث من جهة متحاورة؟ هذه النقاشات هي بالفعل بني أقسام الدماغ لك ّنك
ال تدرك إال جز ًءا بسيطًا منها .أنت تدرك فقط الجزء امله ّم تحليله لتبقى األمور منطقية وليك تشعر أنّك أنت من يتحكم
بكل يشء.
ّ

اإلرادة الح ّرة والروح
موضوع اإلرادة الح ّرة هو موضو ٌع شائك بعض اليشء أل ّن جميعنا يعتقد أنّه مسيط ٌر عىل إرادته وأنّه صاحب أفكاره
يل أنّنا لسنا مسيطرين عىل إرادتنا .نعم نحن
وأنّه قبطان أفعاله ،لك ّن علوم األعصاب والدماغ ّ
تبي لنا بشكلٍ واض ٍح وج ٍّ
مدركني ملا نريد ولكننا لسنا من يقود هذه اإلرادة .فأنت تعترب أ ّن دماغك هو مبثابة هاتفك الج ّوال ،تستخدمه يف تنفيذ
بعض املها ّم هنا وهناك ،لكن يف الواقع أنت دماغك.
وكل ما يجري من عمليات حسابيّة وبايولوجيّة يف
أنت ال تستخدم دماغك وإنّ ا أنت هذا الدماغ .أنت الدماغ والجسد ّ
شبح يقود الدماغ ويأمره ما يتو ّجب فعله لكنك يف الواقع عبار ٌة عن آخر مرحل ٍة من مراحل
هذا الجسم .تعتقد أنّك ٌ
وتتجسد عىل شكل اإلرادة واألنا.
الدماغي
العمل
ّ
ّ
ٌ
واضح بالنسبة لك؟ أم
مثال آخ ٌر عن اختفاء األنا عند النوم والدخول يف عامل األحالم .هل تشعر حينئذ بأ ّن شعور األنا
ٌ
أصل وال تحتاج
مقفل ً
أنّك ترى االحداث من عدة مناظري وزوايا؟ أنت ال تحتاج وهم األنا وأنت نائم أل ّن قسم املنطق ٌ
لتربير من يتّخذ القرارات.
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الحياة
وفكري مهم وهو لغز الحياة .كيف تبدأ الحياة وكيف تنتهي وما هو مح ّركها؟
علمي
ٍّ
نجد أنفسنا أمام لغز ٍّ
علمي مبني عىل دالئلٍ وبراهني .سوف
سأستخدم أسلوبني يف تفسري الظواهر .اسلوب غريزي انساين منطقي وأسلوب ّ
أُسقط كل محور ضمن هذين املنظورين ليك من ّيز الفرق يف تفسري هذه الظواهر وتوضيح الفروق يف التوصيف .التمييز
بني الطريقتني مه ٌم ج ًدا يف فهم ماه ّية الروح.

البرشي
علمي ثم من منظور املنطق
ّ
الحياة من منظور ٍّ
ٍ
كائنات
عمر الحياة  4.6مليار سن ٍة ،بدأت عىل كوكب األرض عىل شكل كائنات وحيدة الخل ّية وتط ّورت هذه الخاليا إىل
رص
البرشي الحا ّيل .هذا
وصول للجنس
متع ّددة الخاليا ومنها إىل عائلة الثدييات مرو ًرا بالعديد من األصناف ً
ٌ
ّ
توصيف مخت ٌ
رصفات الكائنات
ج ًدا للحياة .أ ّما التوصيف العلمي للتن ّوع
ّ
الحيوي ،فهو يجيب عىل جميع األسئلة املتعلّقة بعادات وت ّ
وأسباب توزّعها عىل كوكب األرض واسرتاتيجياتها املتّبعة بهدف البقاء ،ونسمي هذا التوصيف بنظريّة التط ّور ،ولهذه
الحيوي،
تفس التنوع
ّ
النظريّة تطبيقاتٌ علميّ ٌة عديدةٌ ،فهي أساس العلوم الطبيّة والحيويّة .ولنتذكر بأ ّن نظريّة التط ّور ّ
لك ّنها ال توصف بداية الحياة وطبيعتها.
الحياة عبار ٌة عن أنظمة عضوية تعمل عىل استقدام الطاقة من محيطها واستقالبها بهدف أن تنسخ نفسها وتستمر
وأي خلل يف هذه اآلليات
عرب األجيال ،هذه األنظمة محكوم ٌة بقوانني فيزيائ ّية وبايولوج ّية محددة تحكم آليات عملها ّ
الحيوي ويف ف ّعاليّته عىل أداء وظائفه .يف بعض األحيان قد يكون الخلل كب ًريا لدرجة أن يبدأ هذا
يؤث ّر عىل هذا النظام
ّ
الحيوي مق ّوماته
النظام باالنهيار حتى يفقد انسجامه وتخرج وظائفه عن الخدمة .يف هذه املرحلة يفقد هذا النظام
ّ
حيوي والبعض
التي تجعله نظا ًما موح ًدا وتبدأ عنارصه بالتحلّل وإعادة التدوير يف الطبيعة ضمن أنظمة أخرى بعضها
ّ
البيئي .من أه ِّم رشوط التوازن يف األنظمة الح ّية أنّها عندما تتعرض لخلّلٍ ما
اآلخر يكون ضمن أحد مفاصل النظام
ّ
يخرجها عن الخدمة ،هي غري قادرة للعودة كام كانت .الخروج عن الخدمة يعني اندثار ذاك النظام إىل األبد وتحلّل
أصل ليست حية .اللنب
عنارصه لتصبح جز ًءا من أنظمة جديدة .إذًا ،العنارص األساسيّة التي تشكّل الجسد ال متوت وهي ً
األساس ّية من ذ ّرات كربون وهيدروجني وغريها من العنارص تشكّل مرك ّبات عضويّة وهذه املركّبات تشكّل أنظم ًة حيويّة
تعمل ضمن ٍ
أبسط الفكرة األساس ّية
آليات مح ّددة يف سبيل نسخ نفسها عرب األجيال .طب ًعا املوضوع أعقد من ذلك لكني ّ
أيضا ليست عمل ّية سهلة التوصيف من
والتي تتمحور حول أ ّن الحياة ليست محور بعيد عن الفحص
العلمي ولك ّنها ً
ّ
وخصوصا للشخص الغري مل ٍّم بقواعد الكيمياء الحيويّة وغريها من العلوم .املغزى أ ّن الحياة تعترب من
ناح ّية التواصل
ً
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أعقد املعضالت العلميّة التي يتم العمل عىل تحليلها وجهلنا ببعض محاورها ليس دعو ًة لألخرين أن يق ّدموا تص ّور ٍ
ات
أيضا وضع فرض ّي ٍ
العلمي .ال فرضي ٌة
ات خيالي ٍة دون عناء البحث ولك ّن هذا ما مي ّيز البحث
المنطق ّي ٍة وغري علم ّي ٍة .نستطيع ً
ّ
دون دليلٍ وبرهانٍ .

خلقي
الحياة من منظو ٍر
ٍّ
اإلنسان هو أفضل املخلوقات وقد خلقه الله ليك يخلفه عىل هذا الكوكب وس ّخر له الكائنات الح ّية ليك يصطادها
ويستفيد منها .غاية الحياة هي شكر الله عىل نعمة الحياة .بدأت الحياة حينام نفخ الله عىل الطني فكانت نفخة جعل
بها أول الخلق آدم .ثم خلق من ضلع آدم حواء ،وبعث هذه الروح لتسكن الجسد وتستخدمه لفرت ٍة قصرية تجول
الكوكب ثم تعود حيث بدأت ،تعود إىل مكان شبيه باألرض لكن أجمل .فيه أنها ٌر وأشجار وكل ما يتمناه ويفتقده
اإلنسان عىل األرض ..كم هو سهل توصيف األمور بهذه الطريقة وبعي ًدا عن التعقيد.

الروح

ال نستطيع لوم اإلنسان عىل هذا الوهم أل ّن افرتاض الروح
اض
يفس العديد من األسئلة الصعبة .أنا
هو افرت ٌ
منطقي ّ
ٌّ
بدأت مبحاولة متواضعة بتفسري الحياة من الناحية العلميّة
العلمي .من الواضح أ ّن التوصيف
ومن منظور املنطق
ّ
العلمي هو ليس سهل الفهم ولن يتق ّبله اإلنسان الغري
ّ
مل ٍّم يف علوم األحياء .بينام أن نقول أ ّن الله نفخ من
روحه عىل الطني فهذا ينهي النقاش ونستطيع متابعة
حياتنا دون عنا ٍء .يسأل الكثري من األصدقاء ماذا يحدث
وأين نذهب بعد املوت؟ هل تؤمن بوجود الروح وما هو
توصيفك لها؟ يف الواقع تعقيد موضوع الروح ليس ناتج
عن تعقيد ماه ّية الروح وإنّ ا بسبب حساس ّية املوضوع
كم هائلٍ من املعلومات املضللة من العلوم الزائفة
ووجود ٍ
واالدعاءات والعقائد الدينية املتنوعة املبنيّة عىل فرضيّة
الروح ،كام الحظنا أنّنا ال نحتاج لعنرص الروح يف تفسري أي ٍة
من الخصائص الدماغ ّية ،إذ ال وجود للروح فيها.
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املنطق البرشي والحياة واملوت
أي حالة مهام كانت
أكرث األخطاء شيو ًعا يف النقاشات العلم ّية هو استخدام املنطق
البرشي كمرجع ّية معرف ّية يف فهم ّ
ّ
ٍ
اتجيات بقائ ّي ٍة تتامىش مع حاجته
حي استطاع البقاء عرب ماليني السنني عن طريق رسم اسرت
بسيط ًة .فاإلنسان كائ ٌن ٌّ
البرشي من الناحية الغريزيّة ليست بالرضورة أفضل وسيل ٍة لفهم املحيط عىل حقيقته
البيئية .هذا يعني أ ّن آليات الفهم
ّ
الدقيقة ،لكنها األفضل يف بقائه عىل قيد الحياة .اإلنسان يعلم كيف يق ّيم املخاطر وكيف يغتنم الفرص وكيف يكشف
العصبي.
معني بفهم آليات عمل الذرة أوعمل الجهاز
ّ
الخداع وكيف يحمي موارده ،لك ّنه ليس ٌّ
الذري لذرات الهيدروجني هو مصدر أشعة الشمس!».
ال ينظر اإلنسان إىل الشمس ويقول« :من الواضح أ ّن اإلندماج
ّ
كروي أل ّن الجاذبية تضغط
معني بهذا التوصيف .كام ال ينظر اإلنسان إىل القمر ويقول« :هو
البرشي غري
فاملنطق
ٌّ
ّ
ٍّ
ويغي أشكاله .وال ينظر
معني بهذه املعلومة ،فامله ّم أنه ميض ٌء يف الليل ّ
جميع العنارص نحو املركز!» ،املنطق البرشي غري ٍّ
اإلنسان إىل الحيوانات ويقول« :نعم ،جميع األحياء أتت من خلي ٍة واحد ٍة وتط ّورت بنا ًءا عىل الضغوط البيئية عليها
الضار،
األقل بـ  25%من حمضها
وجميعها يشرتك عىل ِّ
النووي!» ،بل يقول اإلنسان« :هذه املخلوقات منها املفيد ومنها ّ
ّ
لكن امله ّم أن أبقى أنا عىل قيد الحياة!» .أما يف حال وجد اإلنسان نفسه محاطًا بقطيعٍ من األسود ،فلن يستفرس عن
الرتكيب الجيني والنووي لألسود ،وكيف تعمل خالياها! وإنّ ا سيتعامل معها من منظور تقييم األخطار.
فيتساءل« :ما أثر هذه األسود عىل حيايت؟» .إن كانت النتيجة سلبيّة فسيبتكر اسرتاتجيات لتفادي الخطر .وإذا شعر
القاري والعمل ّيات املؤثرة بقشور األرض ونتائجها من زالزل وبراكني.
اإلنسان بهزة أرض ّية ،فال يعنيه فهم نظريّة اإلنجراف
ّ
البرشي ليس مناس ًبا
وامنا يعلم أ ّن الزلزال والرباكني هي ظواه ٌر خطر ٌة يتو ّجب اإلحتامء منها وهذا هو املهم .فاملنطق
ّ
لفهم تفاصيل األمور وإمنا لتوظيف الظواهر املحيطة به مبا يساهم يف بقائه واستمراره عرب األجيال.
ٍ
وظائف وغايات معينة تخدمه .هذه النقطة مهم ٌة
اإلنسان مهت ٌم بتوصيف وتصنيف األشياء وثم ربط هذه األشياء مع
ج ًدا يف بحثنا إذ أنها سترشح لنا العديد من املفاهيم التي تساهم باالعتقاد بوجود الروح والحياة بعد املوت .نحن
نرصف طاقة ذهن ّية يف فهم كل يش ٍء وبحكم وجودنا وتط ّورنا ضمن بيئ ٍة تنافس ّية عىل املوارد فإ ّن الكائنات القادرة عىل
بأقل استثامر للموارد الذهن ّية هو الكائن الذي سيستطيع البقاء بغض النظر عن الدقة
الوصول لالستنتاج األفضل للبقاء ّ
التوصيفية ملا يرصده.
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امللخص
خاطئ .أنت لست طاقة أوغيمة تحوم يف األجواء ولست قبطانا للجسد
إ ّن االعتقاد بوجود الروح واألنا اعتقاد مربر لك ّنه
ٌ
أي كائن
رشحنا دماغ ّ
تقوده كام تقود الد ّراجة .أنت جسدك وأنت عقلك وأنت جز ٌء ال يتجزء من هذه األقسام .إذا ّ
حي غري اإلنسان سنجد بعض الخصائص الشبيهة باإلنسان .هذه الخصائص تفرس نفس املشاعر التي يشعر بها اإلنسان.
ٍّ
والحب والتعب لكن بنسب متفاوتة .لكن بشكل عا ٍّم هذه املشاعر
جميع الكائنات تشعر بالخوف والجوع والعطش
ّ
هي مشاعر عاملية بني األحياء إذ أنّها أساسيّة يف البقاء .فاإلنسان إذا ليس مختلفا عن بقيّة األحياء ،وهذه الحقائق
لكل
أصبحت مثبتة تجريبيا .نعم ،نسبة الذكاء االنسا ّين مختلفة عن نسبة الذكاء لدى الدلفني أو الفيل أو الغراب إال أ ّن ّ
مثل يعترب اإلنسان مخ ج ًدا من حيث القدرة عىل السباحة والغراب يعترب
كائن حاجات مختلفة ضمن بيئته .الدلفني ً
اإلنسان بدأ ٌّيئ ج ًدا من حيث القدرة عىل الطريان .ففكرة الروح ومتييز اإلنسان عن بق ّية األحياء هي فكر ٌة ناتج ٌة عن
أنان ّية اإلنسان وحاجته إىل البقاء.
تساعدنا العلوم اليوم عىل فهم طبيعتنا وتق ّربنا أكرث من أقربائنا األحياء .يف هذا املقال مل أذكر العديد من النقاط
األخرى املتعلقة مبوضوع كيف مي ّيز اإلنسان نفسه .فاالنسان ليس الكائن الوحيد الذي مي ّيز نفسه .يوجد عند العديد من
فمثل الفيل يحزن عىل فراق
أيضاً .
أيضا لديها وهم األنا ورمبا وهم الروح ً
الكائنات هذه الخاص ّية والتي تعني أ ّن هي ً
ٍ
بطقوس شبيه ٍة بالجنائز عند اإلنسان .رمبا يعتقد الفيل أ ّن قريبه ال يزال يحوم يف األجواء.
أفراد عائلته ويقوم
إ ّن وجودنا اليوم عىل قيد الحياة هو نتيجة العديد من العوامل والظروف ،لذلك خذ خطو ًة إىل الوراء وانظر من حولك
اىل عظمة هذا الكون وعىل فرصة الحياة .ال تص ّدق األوهام والقصص ،بل ابحث وتعلّم لتعرف من أين أتينا حقًا ،وإىل
أيضا ،وهذا يعني أ ّن املوت ال يعنيك ،أل ّن وهمك
أين نو ّد أن نذهب ..نعم ،ال حياة بعد املوت لكن ،ال موت مع الحياة ً
باألنا هو وه ٌم مربو ٌط بالحياة فقط!

املصادر :
Aguirre Lauren S.-Mapping the Brain, NOVA Science now, Posted 10 April 2012, Retrieved 2/15/15.
Wolman David “The split brain: A tale of two halves”. Nature. International weekly journal of science. Posted 14 March 2012، retrieved on 2/15/15.
Pinker Steven. How the mind works, Norton, W. W. & Company, Inc, 1/28/1999.
Kaku Michio. The Future of the mind Doubleday February 25, 2014.
Prof. Stephen P. Hinshaw Ph.D. - Origins of the Human Mind; The Great Courses, Course No. 1663.
Prof. David W. Martin Ph.D. - Psychology of Human Behavior; The Great Courses, Course No. 1620.
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أسامة الو ّراق
ترجمها عن اإلنكليزية

أجرى املقابلة سيمون وورل Simon Warrall
ملوقع الناشيونال جيوغرافيك عىل االنرتنت مبناسبة
ٍ
جديد لكوين بعنوان اإلميان يواجه الواقع :
كتاب
صدور ٍ
حول أسباب تعارض العلم مع الدين

تحول
هل
ّ
الدين في
ّ
عصر العلم
إلى خرافة
مؤذية
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كان جري كوين مؤلف كتاب “اإلميان يواجه الواقع :حول أسباب تعارض العلم مع الدين” يستمع إىل موسيقى إصدار
بإلهام أدرك من خالله عىل حني غ ّرة أن الله غري موجو ٍد.
سارجنت پپر  Sgt. Pepperلفرقة (البيتلز) حني فوجئ ٍ
ٍ
ٍ
كباحث يف علمي الوراثة واألحياء
سنوات من العمل
حصل ذلك خالل سني دراسته الثانوية .لقد أرعبته تلك الفكرة .بعد
علمي دعم ذلك التح ّول الذي شهده أثناء مراهقته.
التطوري تك ّون لديه ٌ
أساس ٌّ
قام كوبن مبحادثتنا من جامعة شيكاغو حيث يعمل أستاذا ً يف قسم البيئة وعلوم التطور ،وقد حادثنا عن الكيفية التي
ق ّوضت بها املكتشفات العلمية الحديثة دعائم الدين وادعاءاته ،وكيف أن ستيڤن جيه چولد Stephen Jay Gouldقد
جانبه الصواب ،والقانون األمرييك ال يبذل ما يكفي من الجهد لحامية األطفال من أن يكونوا ضحايا ملعتقدات والديهم.
هل اسرتجعت معنا ذكريات ذلك التجيل الذي ألهمك التوجه نحو اإللحاد ،وأنت ال تزال يف سن السابعة عرشة
سؤالّ :
حني كنت تستمع إىل موسيقا ذلك اإلصدار؟
كيهودي يتّبع املذهب اإلصالحي  ،Reform Judaismوهو عقيد ٌة توشك أن تكون رضباً من اإللحاد.
جواب :لقد نشأت
ٍّ
خالل نشأيت ك ّنا من رواد الكنيس ،لك ّني مل أقم بطقوس سن البلوغ اليهودية (طقس البار متسڤاه) .ومل يت ّم ذكر الله
بحضوري إال بشكلٍ عابرٍ ،وخاص ًة عندما كنت أيسء الترصف[ .يضحك] ووقت إنتاج اإلصدار سارجنت پپر كنت طالباً
يف الثانوية العامة.
كل يش ٍء
كنت يوماً مستلقياً عىل األريكة يف بيتنا أستمع لهذا اإلصدار الجديد ،حني بزغت يف رأيس عىل حني غ ّر ٍة فكرة أن ّ
أي دليلٍ يدعمه .وبدأت عىل إثرها أتصبب عرقاً ،مل يكن ذلك بسب حرارة الجو.
تعلمته عن الله والدين ال يوجد له ّ
لطاملا أعتقدت أن مثة حيا ًة بعد املوت ،وكان من شدة وطأة مفاجأيت بإمكان ص ّحة ذلك أن رصتُ أرتجف وأتعرق .ومنذ
تلك اللحظة الفارقة تح ّولت ملحدا ً.
تطوري .كيف يؤثر عملك عىل آرائك الدينية؟
سؤال :أنت اآلن عامل وراثة
ٍّ
جواب :عندما تقوم بتدريس نظرية التطور ،فأنت تد ّرس نوعاً من العلم يرضب الديانات اإلبراهيمية يف مركز أعصابها.
أي إشكا ٍل مع املتدينني لو كنت تد ّرس الكيمياء أو الفيزياء أو علم وظائف األعضاء أو أيّاً من العلوم
لن يس ّبب تدريسك ّ
املبنية عىل االستقصاء ،كعلم اآلثار والتاريخ ،لكن تدريس التطور حتامً يتسبب باملشاكل معهم.
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زهاء  ٤٣ - ٤٢باملئة من الشعب األمرييك هم من الخلقيني .أضف إىل ذلك  ٣٠باملئة ممن يُع ّدون تطوريني مؤلِهني
مسي عملية التطور ،هذه زيادة بحوايل  ٪٥٠عىل ما كانت الحال عليه يف العرشين سن ًة املاضية.
يعتقدون أن الله ّ
أي
مثّة أمو ٍر تتعلق بالتطور والعلم تق ّوض دعائم الدين .أولها خطأ قصة الخلق الواردة يف سفر التكوين .فال دليل عىل ّ
ٍ
نوعي لدى البرش مييزهم عن غريهم من األنواع ،سوى اللغة ،والتي قد تكون شيئاً تطور بشكلٍ ترا ٍّيث ،فنحن مل
اختالف ٍّ
بخلق مم ّيزٍ.
يختصنا إل ٌه ٍ
سؤال :كيف أث ّرت التطورات العلمية األخرية ،وخاصة يف علمي أحياء األعصاب  neurobiologyوالكونيات يف فهمنا
للكون ومكانتنا فيه؟
جواب :تلك التطورات تؤيّد مقولة ستيڤن واينربچ  ،Steven Weinbergالفيزيايئ الحاصل عىل جائزة نوبل حني قال:
«كلام تعلمنا املزيد عن الكون ،أدركنا مدى عبثيته» .تزداد معرفتنا عن الكون باضطرا ٍد ،وما نراه باستمرا ٍر ال يزيد عن
ٍ
عمليات طبيعي ًة.
كونه
تقول نظرية االنفجار العظيم  big bangالتي ت ُعنى بنشأة الكون ،إن الكون نشأ بشكلٍ
كمي (كوانتمي).
طبيعي يف فرا ٍغ ٍّ
ٍّ
خالق صنعه”،
وبح ّد ذاته ينسف الدين من أساسه [يضحك] .ويقول الناس“ :ال ميكن للكون أن يأيت من العدم ،ال ب ّد من ٍ
كوانتمي.
لكن هذا غري صحي ٍح ،وذلك إذا أدركت أن العدم هنا ما هو إال فرا ٌغ
ٌّ
إحدى النظريات األخرى تتعلق بحرية اإلرادة والتي تقيض بوجود خيار ٍ
ات متاح ٍة لنا دوماً .وحرية اإلرادة تلك نفسها
التي تسمح مبعايري مزدوج ٍة يعتقد املتدينون فيها أنك تستطيع اختيار يسوع كمخلّصك طوعاً مثالً ،أو اعتبار أن املثلية
ٍ
عمليات دماغي ٍة مادي ٍة.
الجنسية اختيا ٌر .والعلم بدأ يشكك يف هذه األمور بتبيانه أن الذي يختاره املرء ليس إال مخرجات
ٍ
جزيئات .ما يجعل أفكارنا وترصفاتنا نتيج ًة لحركات تلك الجزيئات.
فالذي خلقنا هو الفيزياء ،لسنا سوى
سؤال :باختصار ،أين مكمن التعارض بني الدين والعلم؟
بحقائق
حقائق عن الكون .فحتى يكتمل دين املؤمن ،عليه أن يقبل
جواب :أوالً ،يأيت التعارض من تنافسهام عىل إيجاد
َ
َ
صحيح بشكلٍ حر ٍّيف ،ومن يشكّك فيه يحكم
أساسي ٍة عن الكون .فمثالً ،يرى الكثريون من املسلمني أن ما يقوله القرآن
ٌ
عىل نفسه باملوت .فالناس يحاولون التوفيق بني العلم والدين ،ال بني العلم وفن العامرة مثالً ،أو العلم والرياضة،
ٍ
بحقائق خاص ٍة تتعلق بالكون.
مبحث يتعلق
والسبب يكمن يف أن العلم والدين يتنافسان يف
َ
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لكن العلم يستعمل أساليب تختلف جذرياً عن تلك التي يستعملها الدين .فقد ط ّور العلم مجموعة األساليب لكشف
عام .فقد أعطى ريتشارد فاينمن
ما هو
كاذب ،وقد هذّب العلم هذه األساليب عىل م ّر خمسمئة ٍ
حقيقي عن ما هو ٌ
ٌّ
ٍ
تعريف سمعته شخصياً عن العلم إذ قال“ :إن العلم طريق ٌة ملنع نفسك من خداع نفسك،
 Richard Feynmanأفضل
فأنت أسهل فريس ٍة لخداعك ”.والدين ال ميلك أساليب الجتثاث الخطأ ،بل عىل العكس ،الدين طريق ٌة لخداع نفسك.
أي
أي
ٍ
أسلوب لفحص ٍّ
فالدين أساليبه هي السلطة ،وتقديس الوحي ،والجمود العقائدي والتلقني الفكري ،لكنه ال ميلك ّ
كل منها يطلق مزاعم عن الكون تتعارض
يعج باآلالف املؤلفة من األديانٌّ ،
من بنود العقيدة مبحاولة تخطئتها .فالعامل ّ
مع باقي األديان ،مر ّد ذلك أنهم ال ميتلكون طريق ًة لفحص تلك املزاعم.
سؤال :هل لك بالدفاع عن مقولتك التالية“ :الدين أكرث أنواع الخرافة رضرا ً وأوسعها انتشارا ً”؟
جواب :أحد معاين كلمة “خرافة” التي يوردها قاموس أوكسفورد باإلنكليزية هي أن يؤمن املرء بيش ٍء دون ٍ
أساس أو
يؤمن بأم ٍر ال عقال ٍّين .ألن األديان العقالني ًة وتفتقد لألساس ،أنا أعترب الدين خرافة .وهو أوسع الخرافات انتشارا ً ،كون
أغلب سكان الكرة األرضية مؤمنني .وشتان ما بني شيوع الدين و صور الخرافة األخرى ،كالتنجيم أو اإلميان بالصحون
الطائرة ،أو القدرة عىل تحريك األجسام باألفكار.
تبعاً لذلك يفوق حجم الرضر الذي تس ّبب به الدين للبرشية رضر التنجيم أو اإلميان مبسو ٍخ أسطوري ٍة .فهذه مثالً نفس
مشكلة داعش والتنظيامت اإلسالموية ،لكنها كانت أيضاً مشكلة املسيحية يف زمنٍ خال ،يف إطار هذا التصور ،من ال
يشاركك الرأي قد يُقتل الختالفه عنك.
كل األديان يف درجة السوء؟
سؤال :هل تتساوى ّ
ككل .وما ال نقاش فيه أن األديان تتباين يف مدى رضرها،
جواب :حتامً ال .من ير ّوج لذلك يهدف لتشويه سمعة الدين ٍّ
حيث يتناسب الرضر طردياً مع حجم التبشري والدعوة يف ذلك الدين ،ومع مدى الخداع الكامن يف عقيدته .هنالك أديا ٌن
أراها غري ضار ٍة ،بل مفيدةٌ .ففي جمعية األصدقاء الدينية املعروفة بالكويكرز ( )Quakersبالكاد يؤمن األعضاء بالله،
ٍ
تقل كمية اإلمالءات
ملموس ّ
أي دينٍ عن االعتقاد بإل ٍه
وجل اهتاممهم
ّ
ينصب عىل قضايا العدالة االجتامعية .فبابتعاد ّ
ّ
األخالقية ،ويؤدي ذلك إىل دينٍ أفضل .أما عندما تؤمن بوجود سلط ٍة مطلق ٍة متيل عليك ما تفعل ،فذلك الطريق سيقود
إىل الهالك يف رأيي.
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سؤال :قام عامل األحياء التطوري ،ستيڤن جيه چولد  Stephen Jay Gouldبتطوير فكرة االختصاصات غري املتداخلة
 Non-Overlapping Magisteriaاملعروفة باالختصار  ،NOMAالتي من خاللها ينحرص اختصاص العلم يف إطار
يختص الدين يف ميدان املعاين والقيم األخالقية ،فهل تتفق مع التسوية التي
الوقائع التي نعرفها عن الكون ،بينام
ّ
يتضمنها هذا الطرح؟
رصون عىل
جواب :الواقع ،ال! [يضحك] هذه التسوية ال أرفضها أنا وحدي ،بل يرفضها أغلب أهل الدين كذلك ،والذين ي ّ
أن األخالق والقيم أمو ٌر متجذر ٌة يف كيفية فهمنا للكون .وهم بهذا املفهوم يرفضون املح ّددات التي يفرضها چولد عىل
الدين .من جهتهم ،رفض الفالسفة طرح چولد أن املعنى والقيم واألخالق حك ٌر عىل الدين.
عريق ميت ّد منذ عرص اإلغريق القديم ،مرورا ً بكانط وجون ستيوارت مل وهيوم ،وصوالً
للعلامنية اإلنسانية تاري ٌخ ٌ
طويل ٌ
إىل مفكرين معارصين من أمثال پيرت سنچر  .Peter Singerلذا ،ففكرة االختصاصات غري املتقاطعة تفشل يف الحالتني.
سؤال :أال تعتقد أنك تطرح تصورا ً كئيباً من خالل الفكرة التي أسميتها بالوهم العصبوين  neuronal illusionالتي تص ّور
ٍ
أي ٍ
تخطيط؟
هدف ،أىت فيه البرش والوعي دومنا
لنا الكون مادياً خالياً من ّ
جواب :قد يكون األمر كذلك يف نظر البعض ،لكنها النظرة التي أحياها أنا ومعي أغلبية األوروپيني ،إنها نظر ٌة تقول:
ال يشء يقبع وراء قوانني الفيزياء واملادة .أما أنك تجدها نظر ًة كئيب ًة ،فذلك مر ّده تركيبتك النفسية .هل ترى سكان
اسكندنافيا وفرنسا يجرون أنفسهم جرا ً من ش ّدة االكتئاب ،ويعيشون حياتهم مطأطئي رؤوسهم ألنهم يجدون العيش
دون إل ٍه أمرا ً كئيباً؟ ال ،والعكس هو الواقع .بالنسبة للمسلمني مثالً ،تجد التسلية أمرا ً محظورا ً ،كاملوسيقا مثالً .أجد نوع
حياتهم هذا أكرث كآب ًة بكثري من حيا ٍة تخلو من اإلله.
توضح
سؤال :أحد أكرث أجزاء كتابك أثرا ً يف النفس الجزء املتعلق بآشيل كنچ  .Ashley Kingهال أخربتنا بقصتها ،وكيف ّ
هذه القصة مخاطر الدين؟
قصتها متثل مخاطر ما أس ّميه “الدين التبشريي بني األجيال”  vertical proselytizing faithالذي تفرض مبوجبه
جوابّ :
معتقداتك الدينية عىل أطفالك حني يكونون أصغر من أن يفهموا ليحكموا ويختاروا .الدين املقصود تحديدا ً كنيسة
ألسباب روحي ٍة ،ويرفضون الطب املبني
املسيح العامل  Christian Scienceالتي يرى أتباعها أن املرض يصيب صاحبه
ٍ
عىل العلم ملصلحة الدعاء واالستشفاء الروحي.
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كان والدا آشيل كنچ من رعايا كنيسة املسيح العامل يف والية أريزونا األمريكية .وهام ليسا من املتشددين النموذجيني
بخطب ناري ٍة .وما حدث هو أنه تك ّون يف ساق آشيل ور ٌم تبني الحقاً أنه رسطا ٌّين .وبدل
الذين يلوحون بالكتاب املقدس
ٍ
طبيب أخرجاها من املدرسة وعمدا إىل محاولة عالجها بالدعاء والصالة .وخالل ذلك كان الورم يكرب إىل
أن يأخذاها إىل
ٍ
أن وصل إىل حجم بطيخ ٍة ،ما دفع مبؤسسة خدمات األطفال الحكومية بالتدخل ،وأخذ الطفلة من والديها.
عندما وصلت الطفلة إىل املستشفى قال الطبيب“ :جاءت بعد فوات األوان ،والورم حجمه أكرب من أن يعالج ،لكننا قد
نطيل يف عمرها قليالً لو برتنا ساقها ”.فتدخل والداها رافضني عمل ذلك ،وأوقفا إعطاءها مسكنات األمل.
وبدالً من إتباع توصيات الطبيب وضعا ابنتهام يف مصح ٍة تابع ٍة لكنيسة املسيح العامل ،التي تحصل عىل دع ّم ما ّد ٍي من
الحكومة األمريكية .واقترص عالجها عىل املاء والدعاء .وبعد ح ٍني صارت ترصخ وتنوح ،فاألمل كان بالغاً ال يحتمل ،لكنهام
اكتفيا بالصالة والدعاء ،وما لبثت أن فارقت الحياة.
عىل اإلثر متّت محاكمة والديها وأدينا بالجرم مع وقف العقوبة .يجدر الذكر أن يف ٍ
ثالث وأربعني من أصل الخمسني
رض بأطفالك إشكاالً من الناحية املدنية أو الجنائية .لقد مات آالف
والي ًة أمريكي ًة ،ال يعترب االستشفاء الديني الذي ي ّ
األطفال كضحايا كنيسة املسيح العامل ،وكذلك كنيسة أتباع املسيح يف أوريچون وآيداهو Followers of Christ in
تعج بأطفال القوا حتفهم ج ّراء تع ّرضهم للعالج باإلميان.
 .Oregon and Idahoومثّة مقابر ّ
جانب روحا ٌّين لحياتك؟ صفه لنا إن كان موجودا ً.
سؤال :هل مثة ٌ
جواب :كلمة روحا ٍّين صعبة التعريف .يف دراستي لعلم التطور أقرأ يومياً ما يدهشني بروعته .يقول ريتشارد دوكنز
طيف واس ٌع يشمل ذلك الشعور بالدهشة من الطبيعة ،لكنه ميت ّد ليطول
 Richard Dawkinsاليشء ذاته .والروحانية ٌ
اإلحساس بوجود يش ٍء ما وراء الكون املادي.
قمت بتعريفها يل بوضوح .روحانيتي ذلك اإلحساس بروعة الطبيعة
عىل أنني ال أحب استعامل كلمة “روحاين” إال لو ُ
وعظمتها .أنا أحب كتابات جيمس جويس  James Joyceويت إس إليوت  ،T.S. Eliotوأتأثر بكتابات ديالن توماس
أفضل أن
بأي من ذلك باإلله ،وإمنا مبشاع َر تستحثها الطبيعة كام يستحثها الفن .لذا ،أنا ّ
 .Dylan Thomasوال صلة ٍّ
أس ّمي نفيس إنسانياً  humanistبدالً من روحا ٍّين .ففي اللحظة التي تشري إىل نفسك أنك روحا ٌّين يعتقد الناس تلقائياً
أنك متديّ ٌن.
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ترجمة Hasna Nina Khaled :

النسخة المكتوبة للمناظرة
اإلذاعية بين راسل وكوبلستون
حوار حول وجود هللا
في الحوار يُرمز لبرترند راسل
بالحرف «ر»
و يُرمز ل أف .سي .كوبلستون
بحرف «ك»
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ك  :مبا أننا سنناقش وجود الله ،قد نحتاج أن نتفق مبدئ ًيا عىل ما نقصده مبصطلح «الله» .أفرتض أننا نعني كائ ًنا شخصان ًيا
ٍ
كتعريف ملصطلح
أعىل يختلف عن العامل وهو خالقه .هل تتفق معي –مبدئيًا عىل األقل -عىل أن نقبل هذه العبارة
«الله»؟
ر :نعم ،أنا أقبل هذا التعريف.
ك :حس ًناً ،موقفي إيجايب ،أي أنني أرى أ ّن هذا الكائن موجو ٌد ،وأننا قادرون عىل إثبات وجوده فلسف ًياً .رمبا عليك أن
قابل لإلثبات؟
تبي يل موقفك بني الالأدرية واإللحاد .أقصد :هل تقول أ ّن عدم وجود الله ٌ
ّ
ر :ال ،أنا ال أقول ذلك ،موقفي هو الالأدرية.
مثل ،هل توافق أن عدم وجود الله ،يعني أن ليس
ك :هل تتفق معي أن مشكلة الله ،هي مشكل ٌة يف غاية األهمية؟ ً
للبرشية وللتاريخ البرشي أيّة غاي ٍة ،ماعدا الغاية التي اختاروها ألنفسهم ،وهي الغاية التي يفرضها األقوياء؟
أفضل أن أرسم بعض الحدود لعبارتك األخرية.
ر :تقريبًا نعم ،مع أنني ّ
ك :هل توافق أ ّن عدم وجود الله –إلـ ٍه ٍ
واحد أحد -يعني ألّ وجود للقيم املطلقة؟ أردت القول ،هل توافق أنه يف غياب
الخري املطلق ،ستصبح كل القيم نسبية؟
ر :ال ،أعتقد أن هذين السؤالني مختلفني منطق ًيا .خذ عىل سبيل املثال «مبادئ األخالق» لـِ جي .إي مور ،حيث يتمسك
كل منهام مفهو ٌم مح ّدد .لكنه مل يأت بفكرة الله ليدعم بها قناعاته.
بفكرة االختالف بني الخري والرش ،وبأن ً
ك :حس ًنا ،أظن أن علينا أن ندع مسألة الخري جان ًباً ،سنصل إليها عندما نناقش الحجة األخالق ّية ،سأبدأ بتقديم الحجة
يل أن أل ّخص الحجة
امليتافيزيقية انطالقًا من حجة ليبنيز عن « الصدفة» وبعدها قد نناقش الحجة األخالقية .هل ع ّ
امليتافيزيقية يف عبار ٍة حتى منر ملناقشتها؟
ر :يبدو هذا مخططًا جي ًدا بالنسبة يل .الحجة من الصدفة.
يل القول ،أننا نعلم بوجود بعض
ك :حس ًناً ،بغرض التوضيح
ّ
سأقسم الحجة إىل ع ّدة مراحل .أ ّو ًل وقبل كل يشء ،ع ّ
الكائنات يف العامل عىل األقل ،والتي ال يد لها يف علّة وجودها .عىل سبيل املثال ،أنا أعتمد عىل والدي واآلن عىل الهواء
وعىل الطّعام ،وما إىل ذلك .ثان ًياً ،الكون ببساطة هو التّج ّمع أو اإلجاميل الحقيقي أو الخيايل ألشياء منفردة ،ال واحد
منها ميتلك علّة وجوده من ذاته.
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مختلف عن بقية العنارص .ومنه
أي عا ٍمل منفصلٍ عن األشياء التي تشكّله ما عدا الجنس البرشي ،وهو يش ٌء
ٌ
ال يوجد ّ
أقول مبا أن األشياء والحوادث موجودةٌ ،ومبا أنّه ال وجود ليش ٍء أثبتت التجربة أنّه يحتوي علّة وجوده يف نفسه ،هذه
العلّة إجاميل األشياء ،البد أن تكون علّ ًة خارج ًة عنها .و هذه العلّة البد أن تكون كائ ًنا موجو ًدا .حس ًنا ،هذا الكائن إ ّما
امليض أبعد من
أن يكون السبب يف وجود ذاته أو ال .إذا كان الكائن سببًا يف وجود ذاته ،فهذا حس ٌن وجي ٌد وإلّ فعلينا ّ
يل القول بغرض رشح الوجود
هذا .لكن إذا واصلنا التقدم حتى األزل ،لن نجد أي رش ٍح لسبب الوجود بتاتًا .إذا كان ع ّ
فعلينا الوصول إىل كائنٍ يحتوي علّة وجوده من نفسه ،أقصد كائ ًنا ال يستطيع ألّ يكون موجو ًدا.
ر :كالمك هذا يُربز العديد من النقاط وليس من السهل إطالقًا معرفة بأيّها أبدأ ،لكنني أعتقد عىل األرجح إلجابة حجتك
يل اإلرصار عليها حيث ليس باإلمكان
يل البدء منها هي مسألة واجب الوجود .كلمة «واجب» ع ّ
فإ ّن أحسن نقط ٍة ع ّ
تطبيقها ّإل عىل القضايا (الفرضيات) يف الحقيقة ،أستطيع االعرتاف بكائنٍ حتمي الوجود يف حال ٍة واحد ٍة وهي إن كان
إثبات عدم وجوده يؤدي إىل التناقض .أو ّد أن أعرف مدى موافقتك عىل تقسيم ليبنيز للقضايا إىل حقائق سبب ّي ًة وحقائق
واقع ّية .األوىل –الحقائق السبب ّية -هي الحتمية.
ك :حس ًنا ،من املؤكد أنني ال أرىض بفكرة ليبنيز عن الحقائق السببيّة والحقائق الواقعية ،ألنه عىل ما يبدو وبالنسبة له
فعىل املدى الطويل ال وجود ّإل للقضايا التحليلية؛ ويبدو أنه عند ليبنيز الحقائق الواقعية يف النهاية تُختزل إىل حقائق
لسبب ٍ
واحد
عليم .حس ًنا ،مل أستطع املوافقة عىل ذلك
ٍ
سببية أو باألحرى إىل قضايا تحليلية ،عىل األقل بالنسبة إىل عقلٍ ٍ
وهو كونها ستفشل يف تلبية رشوط الّتجربة الح ّرة ،ال أريد مساندة فلسفة ليبنيز كامل ًة ،فقد استعملت ح ّجته يف االنتقال
مؤس ًساً الحجة عىل مبدأ العلّة الكافية ،ببساطة ألنها تبدو يل تشكيل ًة مخترص ًة وواضح ًة
من الصدفة إىل واجب الوجودّ ،
برأيي ألساس الحجة امليتافيزيقية عن وجود الله.
أي يش ٍء آخر .والقضايا
ر :لكن بالنسبة يل عقل ًيا عىل «القضية الحتمية» أن تكون تحليلية .ال أرى كيف ميكنها أن تعني ّ
التحليلية تأيت دامئًا معقّد ًة ومنطق ًيا متأخر ًة نو ًعا ما« .الحيوانات غري العاقلة هي حيوانات» هي قضي ٌة تحليلي ٌة ،لكن
قضية مثل «هذا حيوان» ال ميكن أب ًدا أن تكون تحليلية .يف الواقع ،كل القضايا التي بإمكانها أن تكون تحليلي ًة تأيت
متأخر ًة يف مجال تطوير القضايا.
ك :خذ القضية القائلة «إذا كان هناك كائ ٌن أىت بالصدفة ،فالب ّد من كائنٍ واجب الوجود» .أعترب أ ّن هذه القضية
كل قضي ٍة حتمي ٍة بالقضية التحليلية وليك  -نتفادى الجدال حول
ايض هي قضي ٌة حتمية .إذا كنت ستس ّمي ّ
بتعبريٍ افرت ٍّ
املصطلحات -أوافق عىل أن أسميها تحليلية ،مع أنّني ال أعتربها قضية مسلّمة .لكن القضية ال تكون تحليلي ًة ّإل عىل
فعل يُكتشف عن طريق التجربة ،والقضية التي ت ّدعي وجود
فرض أ ّن هناك كائ ٌن أىت صدف ًة؛ أ ّن هناك كائ ٌن موجو ٌد ً
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يل التمسك بأنّه يف حالة وجود كائنٍ ما بالصدفة ،يتبعها
كائنٍ ما بالصدفة ليست بالتأكيد تحليلية ،مع هذا كام تعلم ع ّ
حتمية وجود كائنٍ واجب الوجود.
أي معنى لتسمية
ر :وجه الصعوبة يف هذه الحجة يكمن يف أنّني ال أعرتف بفكرة واجب الوجود كام ال أعرتف بوجود ّ
ٍ
ملنطق أرفضه.
كائنات أخرى «بالصدفة» .هاتان العبارتان ليس لهام أية أهمي ٍة بالنسبة يل ما عدا تض ّمنهام
ٍ
ك :هل تقصد أنّك ترفض هذين املصطلحني ألنّهام ال يتناسبان مع ما يُس ّمى باملنطق الحديث؟
أي دور ،إلّ يف حال لو ط ّبقناها عىل القضايا التحليلية
أي معنى ،كلمة «واجب» تبدو يل بدون ّ
ر :حس ًنا ،أنا ال أجد لهام ّ
وليس عىل األشياء.
ك :يف املقام األول ح ّدد يل ما تعنيه باملنطق الحديث؟ عىل ح ّد علمي ،هناك العديد من األنظمة .يف املقام الثاين ،ال
يعرتف كل دعاة املنطق الحديث بخل ّو امليتافيزيقيات من املعنى .كالنا يعرف إىل ح ٍّد ما أحد املفكّرين املعارصين الذين
علمً عمي ًقاً باملنطق الحديث ،والذين ال يفكّرون بكل تأكيد أ ّن امليتافيزيقيات أو باألخص أ ّن إشكالية الله بال
ميتلكون ً
متسك املنطقيون الحداثيون بكون املصطلحات امليتافيزيقية بال معنى ،هذا ال يتبعه أنّهم محقّون.
معنى .أك ّرر ،حتى لو ّ
القضية التي تقول أ ّن املصطلحات امليتافيزيقية بال معنى تبدو يل قضي ًة مبني ًة عىل فلسف ٍة افرتاضية.
الوضعية الدوغامئية خلفها تبدو كام ييل :ما ال يتامىش مع جهازي فهو غري موجود ،أو بال معنى ،هذا تعب ٌري عن العاطفة.
أي ٍ
شخص يقول بأ ّن أيًّا من املناهج املنطقية الحديثة هو املقياس الحديث للمعنى ،فهو
أنا ببساطة أحاول أن أوضح أن ّ
يص بدوغامئي ٍة أن جز ًءا من الفلسفة هو الفلسفة كلّها ،فبعد كل يش ٍء فإ ّن الكائن
يقول شيئًا غاي ًة يف الدوغامئية ،إنه ّ
الذي جاء «بالصدفة» هو كائ ٌن ال ميتلك علّة وجوده كامل ًة من ذاته وهذا ما قصدته.
ٍ
شخص منا ال ميكن رشحه بدون الرجوع ليش ٍء أوحد خارج عنا كوالدينا مثال.
أنت تعلم -كام أعلم -أ ّن وجود أي
«واجب» الوجود ،من جهة ثانية ،تعني كائ ًنا ال يستطيع ألّ يكون موجو ًدا .بإمكانك القول أنه ال وجود لهذا الكائن،
لكنك ستجد صعوب ًة يف إقناعي بأنك ال تفهم هذه املصطلحات؛ إذا كنت ال تفهمها فكيف لك أن تخ ّول نفسك بالقول
أ ّن هذا الكائن غري موجود ،إذا كان هذا ما تقوله؟
ر :حس ًنا ،هناك نقا ٌط هنا ال أقرتح أن منيض فيها بعي ًدا .أنا ال أ ّدعي خل ّو امليتافيزيقيا من املعنى كليًّا ،أنا أمتسك بخل ّو
بعض املصطلحات من املعنى –ليس بنا ًء عىل قاعد ٍة تعميمي ٍة -ولكن ببساطة ألنني ال أجد ترجم ًة لتلك املصطلحات
تحدي ًدا .ليست دوغام تعميمي ًة ولكنها خاص ٌة بأشيا ٍء معينة .لكنني سأتغاىض عن تلك النقاط اآلن ،وسأقول أ ّن ما كنت
تقوله سيعيدنا كام يبدو يل إىل الحجة الوجودية بأ ّن هناك كائ ٌن يتضمن جوهر وجوده ،وبالتايل فوجوده تحلييل .يبدو
مستحيل وهو يُربز بالتأكيد مسألة ما املقصود بالوجود ،ولهذا ال أعتقد أ ّن موضو ًعا معي ًنا ال ميكن أن يُقال عنه
ً
يل هذا
38
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بداللة أنّه موجو ٌد وإمنا فقط موصوف .وهذا الوجود يف الواقع غري ٍ
ثابت بال ريب.
مثل «يت .أس .إليوت موجود» .هل ستقول أ ّن القضية
ك:حس ًنا ،أنت تقول أعتقد أنه خطأ نحوي أو لفظي أن نقول ً
سبب
«سبب حدوث العامل موجود» هي بال معنى؟ ضعها عىل شكل سؤال« :هل لوجود العامل سبب؟» أو «هل هناك ٌ
جل الناس سيفهمون بالتأكيد حتى وإن اختلفوا حول اإلجابة.
لوجود العامل؟» ُّ
سبب لوجود العامل؟» هو ٌ
سؤال له معنى .لكن إذا قلت « :نعم ،الله هو
ر :حس ًنا ،من املؤكد أ ّن السؤال «هل هناك ٌ
سبب وجود العامل» فأنت تستعمل الله كإسم علم ومنه «الله موجود» ،لن تكون عبار ًة ذات معنى ،وهذا هو املوقف
الذي أمتسك به ألنّه بنا ًء عىل ذلك سيتبع أنها ال ميكن أن تكون قضي ًة تحليلي ًة أب ًدا أن تقول بأ ّن هذا وذاك موجود .عىل
سبيل املثال ،لنفرتض أنك تتخذ موضو ًعا «الكائن الدائري املربّع» سوف تبدو قض ّي ًة تحليلي ًة بأن« :الكائن الدائري املربّع
موجود» ،لك ّنه غري موجود.
ك :ال ،ال يوجد ،إذًا من املؤك ٌد أنّك ال تستطيع القول بأنّه غري موجو ٍد ّإل إذا كان لك مفهو ٌم ملاهية الوجود .ألنه بالنسبة
يل القول بأنّها خالي ٌة من املعنى متا ًما.
للعبارة «الكائن املربّع الدائري»فع ّ
يل أن أقول نفس اليشء يف سياقٍ آخر عند ال ّرجوع «لواجب الوجود».
ر :أوافقك متا ًما .لهذا ع ّ
طريق مقطوع .القول بأ ّن واجب الوجود هو كائ ٌن موجو ٌد بالرضورة وال يستطيع ّأل يكون
ك :حس ًنا ،يبدو أننا وصلنا إىل
ٍ
معنى مح ّدد بالنسبة يل .بالنسبة لك هي خالي ٌة من املعنى.
موجو ًدا هي عبار ٌة لها ً
قليل بعد -عىل ما أعتقد -كائ ٌن واجب الوجود ،وال يستطيع ّأل يكون موجو ًدا،
ر :حس ًنا ،ميكننا أن نعترص هذه النقطة ً
من املؤكد ،بالنسبة لك أ ّن جوهره يتضمن الوجود.
يل ّأل أق ّر بوجود الله انطالقًا من فكرة جوهره .ألنني ال أعتقد أن لدينا
ك :نعم ،كائ ٌن جوهره أن يكون موجو ًدا .لكن ع ّ
وصول إىل الله.
ً
واضح عن جوهر الله بعد .أعتقد أنّه علينا أن نتحاجج انطالقًا من عامل التجربة
حدس
ٌ
ٌ
أي ٍ
أحد رأى الله فسيقول بأن الله واجب الوجود.
ر :نعم ،من املؤكد لو أن ّ
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ر :وبهذا أنا أقصد أ ّن هناك كائ ٌن يتضمن جوهر وجوده ،مع أننا نجهل هذا الجوهر فكل ما نعرفه أ ّن هذا الكائن
موجود.
يل اإلضافة أننا ال ندرك هذا الجوهر بشكلٍ
مسبق فهو إدر ٌاك بعدي ،من خالل تجربتنا يف الكون أدركنا وجود
ٍ
ك :نعم ،ع ّ
يحتج أحدنا أ ّن الجوهر والوجود يجب أن يكونا متطابقني ،ألنه إن مل يتطابق جوهر الله ووجوده ،فعلينا
هذا الكائن .ثم ّ
إذًا إيجاد علّ ٍة كافي ٍة لهذا الوجود بعي ًدا عن الله.
يل القول بأنّك مل تع ِّرف «العلّة الكافية» بطريق ٍة ميكنني فهمها.
ر :إذًا فاملسألة كلها تدور حول هذه العلّة الكافية ،ع ّ
السبب؟
مالذي تعنيه بالعلّة الكافية؟ هل تقصد ّ
الكل املقصود من العلّة الكافية هو
ك :ليس بالرضورة .السبب هو نو ٌع من العلّة الكافية ،وليس سب ًبا لنفسه .املعنى ّ
معيٍ.
تقديم رش ٍح
ٍ
مناسب لوجود كائنٍ ّ
ر :متى نقول عن رش ٍح ما أنه مناسب؟ لنفرتض أنني بصدد إيقاد شعل ٍة من عود ثقاب .بإمكانك القول أن الرشح املناسب
لهذا هو أنني حككت العود بعلبة الثقاب.
ك :حس ًنا ،ألغر ٍ
اض عملي ٍة لكن نظريًا هذا الرشح جزيئ .عىل الرشح املناسب أن يكون بالنهاية رش ًحا تا ًما وال يحتمل
الزيادة.
يل القول إذًا أنك تبحث عن يش ٍء ال ميكن نيله ،وعىل الواحد منا ألّ يتوقّع نيله يو ًما.
ر :ع ّ
ك :أن نقول ألّ أحد وجده يشء ،وأن نقول أنّه علينا أّ ّل نكلّف أنفسنا عناء البحث عنه يش ٌء آخر متا ًما وهذا يبدو يل
دوغامئ ًيا.
ر :حس ًنا ،ال أعلم ،أقصد أ ّن رشح يش ٍء مع ٍني يكون بذكر يش ٍء آخر .والذي يجعل هذا اليشء اآلخر يعتمد كذلك يف رشحه
عىل يش ٍء آخر ،عليك أن تستوعب هذا املخطط اليسء لألشياء بأكمله ،لتصل إىل ما تصبو إليه ،و هذا أم ٌر ال نستطيعه.
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ك لكن هل تستطيع القول بأننا ال نستطيع ،أو من الواجب ّأل نطرح السؤال عن وجود كل هذا املخطط اليسء لألشياء-
عن وجود الكون بأكمله؟
معنى لكل هذا .أعتقد أ ّن كلمة «الكون» كلم ٌة مفيدةق لربط بعض املفاهيم ،لكنني ال أعتقد
ر :نعم ،ال أعتقد أ ّن هناك ً
أنها ترمز ألي يش ٍء ذو معنى.
منفصل عن مكوناته
ٌ
ك :إذا كانت الكلمة بال معنى ،فال ميكنها أن تكون مفيد ًة لهذا الحد ،أنا ال أقول أ ّن الكون هو يش ٌء
(لقد ذكرت ذلك أثناء محاولتي لتلخيص الح ّجة امليتافيزيقية) ،ما أحاول فعله هو البحث عن العلّة ،يف هذه الحالة
السبب يف وجود األشياء-مجموع أو إجاميل األشياء الحقيق ّية أو الخيالية التي تشكّل ما نسميه الكون -أنت تقول :أعتقد
أن الكون؛ أو «وجودي» -إذا كنت تفضل هذه العبارة -أو أي وجو ٍد آخر غامض؟
أول ،هل ميكنني تق ّبل فكرة أن كلم ًة ما ال معنى لها لك ّنها قد تكون مفيدة .يبدو هذا جي ًدا لك ّنه غري صحيح .خذ مثال
رً :
كلمة «الـ» أو «بـ» .ال ميكنك أن تشري إىل أي يش ٍء يحمل معنى هذه الكلامت ،لك ّنها كلامتٌ سهل ٌة ومفيد ٌة لالستعامل،
غامضا .ال أو ّد
كنت أعترب الكون ً
يل أن أقول نفس الكالم عن لفظ «الكون» .فلنرتك هذه النقطة ،أنت تسأل إذا ما ُ
ع ّ
غامضا؛ أعتقد أنّه غري قابلٍ للرشح .الواضح يف ذهني يش ٌء آخر ،الواضح واملفهوم هو مفهو ٌم يف ح ّد ذاته دون
القول ً
ربطه بغريه.
بغض النظر عن وجود الله .أرأيت؟ أنا ال
غامض يف ح ّد ذاتهّ ،
ك :حس ًنا ،وجهة نظري تقول أ ّن ما نسميه بالعامل هو ٌ
أعتقد أن سلسلة األحداث الالمتناهية -أقصد سلسل ًة أفقي ًة -إذا أثبتنا وجود هذه الالنهاية ،فسيكون ذلك من درجات
االرتباط بالوضعية املناقشة .إذا قمت بتجميع قطع الشوكوالتة فستحصل عىل الشوكوالتة بالنهاية وليس خروفًا .إذا
ٍ
كائنات
جمعت الشوكوالتة مع الالنهاية ،من املحتمل أن تحصل عىل عد ٍد ال متنا ٍه من قطع الشوكوالتة .إذًا ،إذا أضفت
ٍ
كائنات أتت بالصدفة ،وليس عىل كائنٍ واجب الوجود .سلسل ٌة ال متناهي ٌة
أيضا عىل
بالصدفة إىل ما ال نهاية فستحصل ً
الصدفية ستتك ّون عىل حسب تفكريي ،غري قادر ٍة عىل أن تثبت نفسها متا ًما كام ال يستطيع ذلك أي كائنٍ
من الكائنات ُّ
ٍ
واحد جاء صدف ًة .ومع هذا أنت تقول -عىل ما أعتقد -أنه من غري املرشوع طرح السؤال عن كيفية رشح وجود أي يش ٍء
معيٍ؟
ّ
سبب له.
ر :هذا
صحيح متا ًما إذا كنت تقصد برشحه ،إيجاد ٍ
ٌ
ٍ
تساؤالت عن سبب وجود كل األشياء املع ّينة؟
معيٍ؟ ملاذا ال يجب عىل أحدنا أن يطرح
ك :حس ًنا ،ملاذا نتوقّف عند يش ٍء ّ
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سبب .مفهوم السبب ّية عمو ًما مفهو ٌم نستحرضه من مالحظاتنا لألشياء
أي ٍ
أي عل ٍة تقول أنّه يوجد ّ
ر :ألنني ال أرى ّ
أي نو ٍع لكل يشء.
سبب من ّ
املح ّددة ،ال أرى أيّة غاي ٍة من أي نو ٍع لتوقّع أ ّن هناك ٌ
سبب ليس كام تقول ال يجب علينا البحث عن أي سبب .العبارة القائلة بأنّه ال وجود ألي
حس ًنا ،أن تقول ّأل وجود ألي ٍ
الكل ال سبب له ففي تفكريي
سبب يجب أن تأيت ،يف حال أتينا بها يف آخر البحث وليس يف أ ّوله .عىل أيّة حال ،إذا كان ّ
ٍ
كجواب ٍ
بسيط عىل سؤا ٍل
مستحيل .إضاف ًة إىل ذلك ،العبارة القائلة أ ّن العامل موجو ٌد
ً
الب ّد أنه مس ِّبب ذاته ،مام يبدو يل
ٍ
تفرتض مق ّد ًما أ ّن السؤال له معنى.
ر :ال ،ال يحتاج ألن يكون مسب ًبا ذاته ،ما أقوله هو أ ّن مفهوم السببية ال ينطبق عىل الكل.
ك :إذًا فأنت تتفق مع سارتر يف أ ّن الكون هو ما يس ّميه بـ»مجاين»؟
ر :حس ًنا ،كلمة «مجاين» قد توحي بأنّه يش ٌء آخر ،أو ّد القول أ ّن الكون موجو ٌد ببساطة ،وهذا كل يشء.
أي يش ٍء قد حدث .ملا
ك :حس ًنا ،ال أستطيع استيعاب كيف تستطيع أن تنفي مرشوعية السؤال حول كيف أن الكل أو ّ
أسباب معيّنة ،ال ينفي
السؤال؟ حقيق ًة أننا نكتسب معرفتنا عن السببية تجريبيًا ومن
ٍ
ليس شيئًا بدل أي يشء ،هذا هو ّ
السبب لهذه السلسلة.
احتامل أن نتساءل عن ّ
مؤس ٍس
السؤال غري ّ
إذا كانت كلمة «سبب» بال معنى أو إذا كان باملقدور أن نجعل رؤية كانط للام ّدة صحيح ًة ،سيكون ّ
أتفق معك ،لكنك ال تبدو متمسكًا بأ ّن كلمة «سبب» بال معنى وال أتوقّع أنّك كانطي.
ر :أستطيع أن أوضح باألمثلة ما يبدو يل مغالط ًة من طرفك .كل رجلٍ موجو ٍد له أم ،ويبدو يل أ ّن ح ّجتك هي بالرضورة
الجنس البرشي له أم ،لكن بديه ًيا ليس للجنس البرشي أم -هذا ٌ
مختلف.
منطقي
مجال
ٌ
ٌ
سبب
ك :حس ًنا ،أنا حقًا ال أرى ّ
سبب استثنا ٌّيئ ،فإ ّن السلسلة كامل ًة سيكون لها ٌ
أي تكافؤ .لو كنت أقول« :كل كائنٍ له ٌ
رص عىل
استثنا ٌّيئ أي سيكون هناك تكافؤ .ولكن أنا ال أقول ذلك؛ ما أقوله هو أن ّ
كل كائنٍ له ٌ
سبب استثنا ٌّيئ إذا كنت ت ّ
النهائية السلسلة ،ولكن سلسل ٌة من األسباب االستثنائيّة هو تفس ٌري غري ٍ
سبب
كاف ،.ولذلك فإ ّن السلسلة ليس لديها ٌ
سبب غيبي.
استثنا ٌّيئ ولكن ٌ
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أي ٍ
أساس لهذا االفرتاض.
أي يش ٍء يف العامل ،بل العامل كلّه يستوجب أن يكون له سبب .ال أرى ّ
ر :وهذا دامئًا عىل فرض أن ّ
أساس سوف أستمع إليه.
إذا كان لديك ٌ
مسبب .إذا كان مسببًا فيجب بديهيًا أن يكون املسبب من خارج
مسبب أو غري
ك :حس ًنا ،تسلسل األحداث إما
ٍ
ٌ
ٍ
مكتف بذاته ،وإذا كان مكتف ًيا بذاته فهو ما أسميه واجب الوجود .و لكن
مسبب فهذا يعني أنّه
السلسلة .إذا كان غري
ٍ
ال ميكن أن يكون واجب الوجود ألن كل جز ٍء من أجزاء السلسلة قد جاء صدفة ،واتفقنا أ ّن الكل ال يوجد مبعز ٍل عن
سبب.
أجزائه ،وبهذاال ميكن أن يكون واجب الوجود .وبالتايل ،ال ميكن أن يكون غري
ٍ
مسبب ،إذًا يجب أن يكون له ٌ
وأو ّد أن أن ّوه أثناء مروري بكل هذا بأ ّن عبارة «العامل موجو ٌد هكذا ببساطة ،وال ميكن تفسريه» ال ميكن فهمها خارج
إطار التحليل املنطقي.
متغطرسا ،لكن يبدو يل أنني أستطيع تص ّور األشياء التي تقول أن العقل البرشي ال يستطيع تص ّورها.
ر :ال أريد أن أبدو
ً
مثل يؤكدون لنا أن تحوالت الكم الفردية التي تحدث عىل
أما بالنسبة لألشياء التي ال ُمسبب لوجودها ،فعلامء الفيزياء ً
سبب.
أي ٍ
مستوى الذ ّرة ليس لها ّ
ك :حس ًنا ،أتساءل اآلن ما إذا كان هذا مج ّرد استنتا ٍج مؤقت.
ر :قد يكون ،ولكنه يبني أ ّن عقول الفيزيائيني تستطيع تص ّور ذلك.
ٍ
مجاالت مح ّدد ٍة .ولكن العديد من
ك :نعم أوافق ،بعض العلامء -الفيزيائيني -عىل استعدا ٍد للقبول بالالنهائية ضمن
العلامء ليسوا عىل استعدا ٍد لذلك .أعتقد أن الربوفيسور دينغر من جامعة لندن ،يتفق عىل أن مبدأ الشّ ك لهايزنربغ
يخربنا شيئًا عن مدى نجاح أو فشل النظرية الذرية الحالية يف ربط املالحظات ،ولكن ليس عن الطبيعة يف ح ّد ذاتها،
والعديد من الفيزيائيني يقبلون وجهة النظر هذه .يف كل الحاالت ،أنا ال أرى كيف يستطيع الفيزيائيون ّأل يقبلوا هذه
النظرية يف املامرسة العمل ّية ،بينام يقبلونها من الناحية النظرية .ال أستطيع أن أرى كيف ميكن تطبيق العلم عىل أيّة
فرضي ٍة عدا فرضية النظام والوضوح املوجودان يف الطبيعة .يفرتض الفيزيايئ سلفًا -عىل األقل ضمن ًيا -أنه من املنطقي
سبب لجرمية
دراسة الطبيعة والبحث عن أسباب الحوادث فيها ،متا ًمأ كام يفرتض املحقق أنه من
املنطقي البحث عن ٍ
ّ
قتل .وامليتافيزيقي يفرتض أ ّن هناك مغزى من البحث عن العلّة أو املس ّبب للظواهر ،وليس محاول ًة التّباع مذهب كانط،
محق يف افرتاضاته متا ًما مثل الفيزيايئ .عندما يقول سارتر عىل سبيل املثال «أ ّن العامل ال
ولكني أعترب أن امليتافيزيقي ٌّ
سبب له» ،أعتقد أنه مل يأخذ بعني االعتبار ما تنطوي عليه كلمة «ال سبب له» مبا فيه الكفاية.
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ر :أعتقد ،يبدو يل أ ّن هناك امتدا ٌد ال م ّربر له هنا .عالِم الفيزياء يبحث عن األسباب .هذا ال يعني بالرضورة أن هناك
ذهب يف كل مكان .إذا ُوجد
ٌ
أسباب يف كل مكان .يجوز للرجل أن يبحث عن الذهب لكن دون االفرتاض أن هناك ٌ
الذهب فهذا جي ٌد ،وإذا مل يوجد فهذا سوء حظ .نفس اليشء عندما يبحث علامء الفيزياء عن األسباب .بالنسبة لسارتر،
ليست مهنتي أن أعرف ما يعنيه ،وال يجب االعتقاد أنني أترجم عنه ،ولكن من جهتي فال أعتقد أ ّن وجود تفسريٍ للعامل
هو مفهو ٌم خاطئ .ال أرى ملاذا ينبغي أن يُتوقَّع من ٍ
عم يفرتضه
أحد أن يكون لديه هذا التفسري ،وأعتقد أ ّن ما تقوله ّ
العالِم ُمبال ٌغ فيه.
ك :حس ًنا ،يبدو يل أن العالِم ينشئ هذه االفرتاضات عندما يُجري التجارب ملعرفة حقيق ٍة معين ٍة ،وراء هذه التجارب
تكمن الفرضية القائلة أ ّن الكون ليس منقط ًعا ببساطة .هناك إمكاني ٌة ملعرفة الحقيقة من خالل التجربة .التجربة قد
تكون سيئ ًة ملر ٍة وال تؤدي إىل أيّة نتيج ٍة ،أو عىل األقل ال تعطي النتائج املرج ّوة ،ولكن مهام كانت نسبة هذا االحتامل،
تبقى إمكان ّية معرفة الحقيقة التي افرتضها من خالل التجربة .يف هذه الحالة ،هي فرضية أ ّن الكون يخضع للنظام
والوضوح.
مم ينبغي .ال شك أ ّن العالِم يفرتض أن هذا النوع من األشياء موجو ٌد ومن املر ّجح أن يت ّم
ر :أعتقد أنك تع ّمم أكرث ّ
حتم ،وهذا أم ٌر مه ٌم ج ًدا يف الفيزياء الحديثة.
إيجاده ،ولك ّنه ال يفرتض أنّه سيجده ً
عب عنه الربوفيسور
ك :حس ًنا ،أعتقد أنه يفرتض أو ُملز ٌم باالفرتاض ضمن ًيا أثناء املامرسة العملية .قد يكون ذلك كام ّ
بعض من جزيئات املاء سوف تطري كالبخار ،وليس هناك طريق ٌة ملعرفة أيّها
هالدين« :عندما أشعل الغاز تحت اإلناءٌ ،
التي سوف تفعل ذلك» ،ولكن هذا ال يعني بالرضورة أن فكرة الحظ هي التفسري الذي يجب تقدميه ،ألنها فكر ٌة مرتبط ٌة
بحدود معارفنا.
تفس ذلك ،عىل األقل إذا جاز يل أن أص ّدق ما يقول .هو يجد الكثري من األشياء ،العالِم يكتشف الكثري
ر :ال الفكرة ال ّ
من األشياء التي تحدث يف العامل ،والتي هي أولً بداياتٌ لسالسل السببية ،األسباب األوىل التي ليس لديها يف ح ّد ذاتها
أسباب .هو ال يفرتض أن لكل يش ٍء سبب.
ٌ
السبب األ ّول.
ك :من املؤكد أن هذا هو السبب األول يف ّ
أي مجا ٍل معنيٍ ،إنّه نسب ًيا ّ
أسباب ،عندها سيكون قاد ًرا عىل
ر :ال أعتقد أنه قد يقول ذلك .إذا كنا يف عال ٍَم معظم أحداثه ولكن ليس كلها لها
ٌ
سبب وراءه .ومبا أنّك لن تحصل عىل أكرث من
رشح االحتامالت والشكوك بافرتاض أ ّن الحدث الذي تهتم به يقبل وجود ٍ

46

فلسفة الدين
Hasna Nina Khaled

كل الحاالت ،فهذا جي ٌد كفاية.
احتام ٍل يف ّ
ك :من املحتمل أ ّن العالِم ال يأمل يف الحصول عىل أكرث من احتامل ،ولكن مع طرح السؤال هو يفرتض أن السؤال عن
سبب وجود الكون له معنى .ولكن موقفك عمو ًما لورد راسل ،هو أنه ال يجوز حتى طرح السؤال عن سبب وجود العامل؟
ر :نعم ،هذا هو موقفي.
ك :إذا كان السؤال بالنسبة لك ليس له معنى ،فبالطبع من الصعب ج ًدا مناقشته ،أليس كذلك؟
صعب جد .ما رأيك أن ننتقل إىل مسائل األخرى؟
ر :نعم ،ذلك
ٌ

التجربة الدينية
ك :لننتقل .حس ًنا ،رمبا سأقول كلم ًة عن التجربة الدينية ،وبعد ذلك ميكننا أن نذهب إىل التجربة األخالقية .أنا ال أعترب
دليل صار ًما عىل وجود الله ،ولهذا فإن طابع املناقشة قد يتغري إىل ح ٍّد ما ،ولكني أعتقد أن أفضل تفسريٍ
التجربة الدينية ً
وغامضا
للتجربة الدين ّية هو وجود الله .من خالل التجربة الدينية ال أقصد مج ّرد مشاعر جميلة ،بل أعني وع ًيا ُمحب ًبا
ً
بوجود أشياء ال ت ُقا َوم تبدو لصاحب التجربة أنها تسمو به وتتجاوز ذاته ،أشياء تتجاوز كافة أنواع التجارب العادية،
أشياء ال ميكن تصويرها أو رشحها ،ولكنها تنبع من واقعٍ يستحيل أن يخامره أدىن شك ،عىل األقل خالل التجربة ذاتها.
أو ّد القول بأنه من الصعب رشحها رش ًحا مناس ًبا يف ظل وجود تأثري ٍ
ات شخصي ٍة .عىل كل حال أسهل تفسريٍ للواقع األسايس
موضوعي وراءها.
سبب
لهذه التجربة هو افرتاض وجود ٍ
ٍ
ر :أو ّد الرد عىل ذلك الجزء من الحوار الذي يعترب الح ّجة الدين ّية كلّها تنتقل من حالتنا الذهن ّية إىل يش ٍء خار ٍج عن
نطاقنا ،إنها مسأل ٌة مخادع ٌة للغاية .حتى عندما اعرتفنا جمي ًعا بصالحيتها أحسسنا بوجود م ّرب ٍر لذلك ،أعتقد أ ّن امل ّربر هو
إجامع البرشية .إذا كان هناك حش ٌد من الناس يف غرف ٍة وهناك ساع ٌة يف تلك الغرفة ،وكلّهم يستطيعون رؤية الساعة من
الوجه الذي يجعلهم جمي ًعا مييلون لالعتقاد أنها ليست هلوسة ،يف حني أن التجارب الدينية متيل إىل أن تكون خاص ًة
ج ًدا.
ك :نعم ،هي كذلك .أنا أتح ّدث هنا عن التجربة الروحانيّة املحضة ،وهذا بالتأكيد ال يشمل ،باملناسبة ،ما يُسمى بال ّرؤى.
ممكن،خصوصا الكائن الغيبي أو ما يبدو أنه كائ ٌن غيبي .أتذكر
أعني التجربة ببساطة ،وأنا أعرتف متا ًما أ ّن تعريفها غري
ً
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حقيقي
قائل :أن التجربة الدينية ،أو التجربة الروحان ّية ،هي تجرب ٌة حقيق ّي ٌة بقدر ما هو
جوليان هكسيل يف محارض ٍة ً
ٌّ
الشّ عور بالوقوع يف الحب أوالشعور بتقدير الشعر والفن .حس ًنا ،أعتقد أننا عندما نق ّدر الشعر والفن فنحن بصدد
اإلعجاب بقصائد بعينها ،أو بقطع ٍة فن ّي ٍة مح ّدد ٍة.
عندما نقع يف الحب ،حس ًنا ،نحن نقع يف حب ٍ
معي وليس مع املجهول.
شخص ّ
أي نجا ٍح
ر :هل يل أن أقاطعك للحظ ٍة هنا .ليس األمر كام تصف دامئًا ،فالروائيون اليابان ّيون ال يعتربون أب ًدا ً أنهم حققوا ّ
ما مل يقم عد ٌد كب ٌري من األشخاص الحقيق ّيني باالنتحار يف سبيل ح ّبهم لبطلة ال ّرواية الوهم ّية.
ك :حس ًنا ،يجب أن آخذ منك الكلمة حول ما يجري يف اليابان .أنا مل انتحر ،أنا سعي ٌد لقول هذا ،لكني اتّخذت قرارين
قليل ج ًدا
مه ّمني يف حيايت انطالقًا من تأث ّري الشديد بسريتني ذات ّيتني كنت قد قرأتهام .ومع ذلك ،أنا أرى وجه التشابه ٌ
خارج عن
يل وبني تأثري التجربة الروحية الخالصة .لح ّد اآلن هذه هي الفكرة التي متكّن ٌ
شخص ٌ
بني تأثري تلك الكتب ع ّ
التجربة من تحصيلها.
ر :حس ًنا ،أعني أننا لن ننظر إىل الله من نفس املستوى الذي ننظر به لشخصي ٍة من نسج الخيال .هل تعرتف بوجود
فرقٍ هنا؟
ك :هذا مؤكّد .ولكن أو ّد القول أ ّن أفضل تفسريٍ يبدو ذلك الخايل متا ًما من املوضوع ّية ،وبالطبع الرشح غري املوضوعي
ممك ٌن يف حالة بعض الناس ذوي العالقة الضعيفة بني التجربة والحياة ،ويف حالة الناس املخادعني واملهلوسني ،وهل ّم
نقي ،كام يس ّميه الق ّديس فرنسيس األسيزي ،عندما تحصل عىل
ج ّرا .ولكن عندما تحصل عىل ما ميكننا أن نسميه نو ٌع ٌّ
موضوعي حقيقي.
سبب
فيضا من الحب الدينامييك املبدع .أحسن تفسريٍ لهذه التجربة هو وجود ٍ
تجرب ٍة تنتج ً
ٍ
ر :حس ًنا ،أنا ال أجادل بطريق ٍة دغامئي ٍة ألّ وجود لله .ما أناقشه هو أننا ال نعرف أنه موجود .أنا ال ميكنني أن آخذ بعني
واثق من أنك لن تقبل أشياء
االعتبار إال ما هو مسجل ،وأنا أجد أن سجال ٍّت أخرى وأشياء كثري ٍة ج ًدا قد ت ّم تبليغها ،وأنا ٌ
خصوصا أنه قد ت ّم تسجيلهم متا ًما بنفس درجة اليقني وبنفس االقتناع .والروحاين،
حول الجن والشياطني وما إىل ذلك،
ً
يف حال كانت رؤيته صادقة ،ميكنه القول أنه يعلم بوجود الشياطني .لكني ال أعرف إن كانت الشياطني موجود ًة حقًا.
أساسا عن الرؤى واملكشوف واملالئكة أو الجن وما إىل ذلك.
ك :لكن املؤكّد يف حالة الشياطني ،هناك
ٌ
أشخاص يتحدثون ً
ُفس مبنأى عن وجود هذا الكائن الذي من املفرتض أنّه قد شوهد.
أو ّد أن أستبعد الكشوف البرصية ،ألنني أعتقد أنها ت َّ
ٍ
أشخاص يعتقدون أنهم قد سمعوا الشيطان يخاطب قلوبهم،
ر :ولكن أال تظن أن هناك حاالتٌ وفري ٌة مسجل ٌة عن
وبنفس الطريقة التي يؤكد بها الروحاين مخاطبة الله ،وأنا ال أتحدث اآلن عن رؤي ٍة خارج ّي ٍة ،أنا أتحدث عن تجرب ٍة
ذهنيّ ٍة بحتة .و يبدو أنها من نفس نوع تجربة الروحاين مع الله ،وأنا ال أسعى إىل ما يخربنا به الروحاين عن إمكانيّة
الحصول عىل أيّة عبار ٍة يف سبيل الله ليست مساوي ًة لعبارة الشيطان.
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أشخاص تخ ّيلوا أو فكّروا أنهم سمعوا أو رأوا الشيطان .وليس لدي أيّة رغب ٍة يف املرور إىل
ك :أتفق معك طب ًعا ،أن هناك
ٌ
إنكار وجود الشيطان لكني ال أعتقد أن الناس ي ّدعون أنهم اختربوا الشيطان بنفس الدقة الذي يدعي الروحانيون أنهم
مثل ،قال أنّه يعرتف باختبار يش ٍء ال ميكن وصفه ،كائ ٌن من الحب،
اختربوا بها الله .لنأخذ حالة غري املسيحي أفالطون ً
وبهذا ليس كائ ًنا يسبب ال ّرعب واالشمئزاز .وتأثري تلك التجربة أو باألحرى ص ّحة تلك التّجربة ،قد أنجبت سجالت حياة
السجالت التي تروي عن
أفالطون .عىل ّ
كل حال من املعقول أن نفرتض أنه م ّر بتلك التجربة إذا كنا عىل استعدا ٍد لقبول ّ
طيبة أفالطون وإحسانه.
دليل بأيّة حال من األحوال عىل كونه حقيقة.
أخالقي جي ٌد عىل البرش ال يشكّل ً
ر :واق ُع أن اإلميان له تأث ٌري
ٌ
مسؤول عن تأثريٍ ٍ
جيد عىل حياة البرش ،أو ّد أن أعترب هذا
ً
فعل إثبات أن اإلميان كان يف الواقع
ك :ال ،ولكن إذا أمكن ً
دليل عىل فعالية اإلميان ككل .ولكني أستخدم
فرضي ًة لصالح الحقيقة .عىل أية حال ،هذا الجزء اإليجايب من اإلميان ليس ً
دليل عىل صدق معتقدات ال ّروحانيني.
هذه الخاصية من الحياة كدليلٍ عىل صحة وعقالنية اإلميان بدل أن أستخدمها ً
تغيت لألفضل .كانت
ر :لكن حتى هذا ال أجده ً
غيت شخصيتي بعمق ،وظننت حينها أنّها ّ
دليل أب ًدا .لقد عشت تجارب ّ
تلك التجارب مه ّم ًة ولكنها ال تعني وجود كيانٍ خار ٍج عني ،وال أعتقد أنني حتى لو فكّرت أنها حدثت بفعل كيانٍ خار ٍج
دليل عىل كوين ُمحق.
عني ،فواق ُع أ ّن تأثريها ناف ٌع ليس ً
ك :ال ،لكني أعتقد أن التأثري الج ّيد سيشهد عىل صدق وصفك لتجربتك .رجا ًء تذكر أنني ال أقول أن ادعاءات الروحاين
مبنأى عن النقاش أو النقد.
بالتواصل ال ّروحي يجب أن تكون ً
عظيم من عظامء التاريخ ،ويحدث أن يكون الرجل
أي ٍ
شاب قد تتأث ّر إيجابيًا بشكلٍ كبريٍ مبا يقرأه عن ٍ
ر :بديهيًا ،أخالق ّ
أسطور ًة ال وجود لها يف أرض الواقع  ،لكن الشاب متأث ٌر به كام لو كان موجو ًدا .أمثال هذا الشاب موجودون بكرثة.
يف حياة «بلوتارخ» يأخذ «يكورغوس» كمثال ،والذي بالتأكيد مل يكن موجو ًدا ،ولكنك قد تتأثر بش ّدة خالل قراءتك
ٍ
عندئذ أنت متأث ٌر بكائنٍ أحببته ،ولكن ذلك كائ ٌن مل يكون
عن «يكورغوس» تحت االنطباع أنه كان موجو ًدا يف السابق.
موجو ًدا يو ًما.
عم أث ّر
ك :أتفق معك عىل هذا،طب ًعا من املمكن أن يتأثر اإلنسان بشخصي ٍة من نسج الخيال .دون أن أذهب للتساؤل ّ
السامية) وأعتقد أن حالة هذا الشاب والروحاين مختلفتان .بالنهاية الشاب املتأث ّر
يل القول أنها أحد القيم ّ
به تحدي ًدا (ع ّ
بـ «بيكورغوس» مل يعش االنطباع الذي ال يقاوم بأن تجربته هي الحقيقة املطلقة.
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ر :ال أظ ّنك قد فهمت وجهة نظري حول هذه الشخصيات التاريخية ،هذه الشخصيات الغري موجودة يف التاريخ
حقيقي
الحقيقي .أنا ال افرتض ما تسميه تأثريها عىل العقل .بل أفرتض أن الشاب قرأ عن هذا الشخص وص ّدق أنه
ٌّ
وأحبّه ،وهو أمر يحدث عادةً ،ومع ذلك تلك املحبة وهمي ٌة فهو يحب شب ًحا.
صحيح متا ًما ،لكن املعنى الذي أقصده أنه يحب «س» أو «ع» الذي ال وجود له.
ك :مبعنى آخر هو يحب شب ًحا ،هذا
ٌ
ولكن يف نفس الوقت -كام أعتقد -ذلك الشاب يحب شب ًحا ،يتص ّوره كقيم ٍة حقيقي ٍة ،كفكر ٍة يدرك قيمتها ووجودها
بشكلٍ
موضوعي ،وهذا ما يثري ح ّبه.
ٍّ
ر :حس ًنا ،هذا يدور يف نفس مجال ومعنى الشخصيات األدبية الخيالية التي تح ّدثنا عنها.
ك :نعم ،باألحرى الشاب يحب شب ًحا .ولكن مبعنى آخر هو يحب القيمة العليا التي ميثّلها.
الح ّجة األخالق ّية:
خي ،وبهذا عندما يحب ذلك الشخص أي يش ٍء ّ ٍ
ر :ولكن ألست اآلن تقول بالتأثري؟ أين أعني بالله ّ
خي فإنه
كل ما هو ّ
يحب الله .أليس هذا ما تقوله ،ألنه إذا كان كذلك ،فهذا يحتاج بعض الجدل.
خي باملعنى الربويب ،أنا لست ربوب ًيا ،ولكن أعتقد أن كل
ك :أنا ال أقول هذا ،بأ ّن الله هو قس ٌم من أو هو كل ما هو ّ ٌ
انعكاس لله بطريق ٍة ما وهو ٍ
آت منه ،وبهذا فالشخص الذي يحب الخري املطلق يحب الله حتى لو مل يكن يشري
خريٍهو
ٌ
لله .مع هذا مازلت أوافق عىل أ ّن صحة هذا التفسري لسلوك الشاب يعتمد عىل االعرتاف بوجود الله ،بديه ًيا.
ر :نعم ،وهذه وجهة نظ ٍر تحتاج إىل إثبات.
الصدد.
ك :نعم إىل ح ٍّد ما ،ولكن أنا أرى أ ّن الحجة امليتافيزيقية تثبت هذا ،لكننا نختلف بهذا ّ
ر :أرأيت ،أشعر أ ّن هناك أشيا ٌء ج ّيد ٌة وأخرى سيئة .أنا أحب األشياء ال ّجيدة ،أو التي أعتقد أنّها ج ّيدة ،وأكره األشياء
التي أعتقد أنّها سيئة .ال أقول أ ّن هذه األشياء جيد ٌة ألنها تساهم يف الخري اإللهي.
ك :نعم ولكن ما هو تربيرك للتفريق بني الخري والرش ،بعبار ٍة أخرى :هل ترى من فرقٍ بينهام؟
ر :ال أرى من فرقٍ بينهام أكرث مام أرى من فرقٍ بني اللونني األزرق واألصفر .ما هو م ّربري للتفريق بني األزرق واألصفر؟
أستطيع أن أرى أنهام مختلفان.
ك :حس ًنا ،هذا مرب ٌر ممتازٌ ،أت ّفق معك .أنت تف ّرق بني األزرق واألصفر عن طريق الرؤية ،فام هي امللكة التي متيز بها
بني الخري والرش؟
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ر :عن طريق أحاسييس.
ك :عن طريق أحاسيسك؟ حس ًنا ،هذا ما كنت أسأل عنه .أنت تفكّر يف أ ّن الخري والرش يعودان ببساط ٍة لإلحساس؟
ر :حس ًنا ،ملَ يبدو لنا شيئًا ما أصفر اللون بينام يبدو لنا آخر أزرق؟ أستطيع بطريق ٍة أو بأخرى أن أعطي إجاب ًة عىل ذلك
خيا وآخر رشي ًرا ،أر ّجح أ ّن هناك إجاب ٌة ما تشبه اإلجابة األوىل
بفضل علامء الفيزياء .أما بالنسبة لكوين أجد ترصفًا معي ًنأ ّ ً
السبل وأنا ال استطيع إعطاءها لك اآلن.
لكنها ال مت ّر بنفس ّ
رصف
رصف لكلينا منبوذًا ورشي ًرا .أنت تفرتض أ ّن هذا الت ّ
رصف القائد بلسن .يبدو الت ّ
ك :حس ًنا ،لنأخذ عىل سبيل املثال ت ّ
رشا.
بالنسبة آلدولف هتلر يبدو جي ًدا ومرغوبًا .أتوقّع أنه عليك االعرتاف أ ّن هتلر يجده خ ًريا وأنك تجده ًّ
ر :ال ،ال يجب أن أذهب بعي ًدا لهذا الحد .أقصد أ ّن الناس قد يخطئون بخصوص ذلك كام يفعلون مع أشياء أخرى .إذا
كنت تعاين من الريقان فسرتى أصف ًرا ما ليس بأصفر ،هنا أنت ترتكب خطأ.
ك :نعم ،يرتكب الواحد منا األخطاء ،لكن هل بإمكانك أن ترتكب خطأً عندما تتعلق املسألة ببساطة ٍباإلحساس
رس عواطفه.
أوالعاطفة؟ مؤك ٌد أن هتلر هو الوحيد الذي يستطيع أن يحكم مبا ي ّ
رس مشاعره ،لكنك تستطيع أن تقول ذلك إضاف ًة إىل أشياء أخرى ،إذا كان ذلك
ر :يبدو من الصحيح القول بأ ّن ذلك ي ّ
السور ملشاعر هتلر ،فهتلر يولّد عندي نو ًعا مختلفًا من املشاعر.
النوع من الترصفات يولّد نو ًعا من ّ
رصف القائد بلسن؟
ك :متشكّر ،لكن من وجهة نظرك ،أال يوجد معيا ٌر
موضوعي بعي ًدا عن األحاسيس ،ملحاكمة ت ّ
ٌّ
مم لدى ٍ
شخص يعاين من عمى األلوان حني نضعه يف وضعٍ مشاب ٍه ونسأله أن يحكم عىل ألوان األشياء .ملاذا
ر :ليس أكرث ّ
شخصا يعاين من عمى األلوان؟ أليس ألنه جز ٌء من أقل ّية؟
نحاكم عقل ًيا ً
ك :سأقول ألنه يفتقر إىل خاصي ٍة طبيعي ٍة من خصائص اإلنسان.
ر :نعم ،لكن لو كان جز ًءا من األغلبية ،ملا قلنا ذلك.
رصف السيد
رصف القائد بلسن وت ّ
ك :إذًا فأنت تقول بأن ال وجود ملعيا ٍر خارج األحاسيس ميكّننا من التفريق بني ت ّ

51

فلسفة الدين
Hasna Nina Khaled

ستافورد كريبس أو أسقف كانرتبريي.
ر:األحاسيس بسيط ٌة نو ًعا ما .عليك أن تأخذ يف الحسبان النتائج املرتتبة عىل األفعال وإحساسك تجاه تلك النتائج.
أرأيت؟ ستكون لك حج ٌة بخصوص ذلك إذا استطعت القول أن بعض األحداث هي من النوع الذي يروقك ،وبعضها
اآلخر من النوع الذي ال يروقك.بعدها تأخذ يف الحسبان نتائج األفعال .ميكنك القول أ ّن نتائج أفعال القائد بلسن كانت
مؤمل ًة وغري مرضي ٍة.
ك :من املؤكد أنّها كذلك أتفق معك ،جد مؤملة وفظيعة لكل من تواجد يف املخيم.
ر :نعم ،ليس فقط ملن كانوا يف املخيم ،حتى من كانوا خارجه تذ ّمروا بخصوص ذلك.
ك :نعم أتخيل أ ّن هذا صحيح ،وهذا ما كنت أتحدث عنه .أنا ال أق ّر بهذه الترصفات ،وأعلم أنّك ال تق ّرها كذلك ،لك ّني
أي ٍ
أساس ال تق ّر بها ،بالنهاية بالنسبة للقائد بلسن نفسه فتلك األفعال كانت سا ّرة.
ال أرى عىل ّ
أي ٍ
أشخاص يعتقدون أ ّن
أساس يف هذه الحالة كام احتاجه يف حالة إدراك األلوان .هناك
ٌ
ر :نعم ،كام ترى ال أحتاج إىل ّ
كل يش ٍء أصفر ألنّهم يعانون من الريقان (االصفرار) .وأنا ال أتّفق معهم .ال أستطيع أن أثبت لهم أ ّن األشياء ليست صفراء.
ومعظم الناس تتفق معي أ ّن القائد بلسن كان يرتكب األخطاء.
واجب أخالقي؟
أي
ٍ
ك :حس ًنا ،هل تقبل بوجود ّ
يل أن أعطي تعريفًا للواجب األخالقي ٍ
بحرص
ر :حس ًنا ،تلزمني عبار ٌة طويل ٌة لإلجابة هنا .عمل ًيا :نعم .نظريًا سيكون ع ّ
شديد.
معنى عاطف ًيا؟
ك :حس ًنا ،هل تعتقد أ ّن كلمة واجب تحمل ً
رصف
ر :ال ،ال أعتقد ذلك .ألنّني كام ترى ،كام قلت لك منذ لحظات ،عىل املرء أن يأخذ النتائج يف الحسبان .بنظري الت ّ
السليم هو ذاك الذي قد ينتج عنه أعظم توازنٍ ممكنٍ عىل مستوى القيم الداخلية مقارن ًة بأفعا ٍل أخرى قد نرتكبها يف
ٍ
ظروف مشابه ٍة ،وعليك أن تأخذ بعني االعتبار كل النتائج التي قد ترتتب عن أفعالك أثناء محاولة تقييم ما هو صحيح.
ك :حس ًنا ،لقد استحرضت مسألة الواجب األخالقي ألنّني فكّرت أنها قد تق ّربنا من مسألة وجود الله بطريق ٍة ما .الغالبية
ٍ
فروقات بني الصحيح والخطأ .الغالبية الساحقة باعتقادي
العظمى من الجنس البرشي ستتّخذ ،وقد ات ّخذت دامئًا،
وواجب
واجب أخالقي .برأيي الشخيص ،اإلجامع عىل إدراك القيم ،والوعي بوجود قانون
عندها نو ٌع من الوعي بوجود
ٍ
ٍ
فس عىل أكمل وج ٍه الفرضية القائلة أ ّن هناك جذو ٌر غيب ّي ٌة لهذه القيم ولكاتب هذا القانون األخالقي .ما أعنيه
أخالقي يُ َّ
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كاتب اعتباطي .أعتقد أ ّن امللحدين الجدد الذين يحت ّجون بعكس رأيي ويقولون
أي ٍ
بـ «كاتب القانون األخالقي» هو ّ
لقيم مطلقة وال لقوانني مطلقة» برأيي هم محقّون.
«مبا أ ّن الله غري موجود ،إذًا ال وجود ٍ
يتغي باستمرار .يف
ر :ال تعجبني كلمة مطلق .ال أعتقد بوجود يش ٍء مطلق مهام كان .قانون األخالق ،عىل سبيل املثالّ ،
واجب.
مرحل ٍة مع ّين ٍة من تاريخ الجنس البرشي ،أجمعوا تقري ًبا عىل أ ّن أكل لحوم البرش
ٌ
ك :حس ًنا ،ال أرى بأ ّن الفروقات عىل مستوى األحكام األخالقية تصلح لتكون حج ًة حاسم ًة بشأن عامليّة القانون األخالقي.
ٍ
وجامعات
قيم أخالقي ًة مطلقة ،حتى يف وجود هذه الفرضية من املتوقّع أن نجد أفرا ًدا هنا
دعنا نفرتض للحظ ٍة أ ّن هناك ً
رؤى مختلف ًة لهذه القيم األخالقية نفسها.
هناك يشكّلون ً
ر :أميل للتفكري بأ ّن «الواجب» ،اإلحساس الذي ينتاب أحدنا عن «الواجب» هو صدى التلقني الذي نتلقّاه من الوالدين
أو الحاضنة.
ك :حس ًنا ،أتساءل إن كنت تستطيع رشح فكرة الواجب ببساط ٍة بعي ًدا عن تلقني اآلباء والحاضنات .أنا حقيق ًة ال أرى
شخص بصف ٍة أخرى عدا هذه الطّريقة .يبدو أنّه يف حال وجود ٍ
ألي ٍ
أخالقي يثقل كاهل الضمري
ضابط
كيف ميكن إيصالها ّ
ٍّ
غامضا يف حال فصله عن وجود الله.
اإلنساين ،فهذا الضابط األخالقي سيكون ً
ر :حينها عليك أن تقبل واحد ًة من اثنتني .إ ّما أ ّن الله يتح ّدث إىل نسب ٍة قليل ٍة من البرش -وأنت واح ٌد منهم -أو أنّه
متع ّم ًدا يلقي بأفكار غري صحيح ٍة يف ضامئر املتوحشني من أكلة لحوم البرش.
ك :حس ًنا ،كام ترى أنا ال أقرتح أن الله مييل املفاهيم األخالق ّية عىل الضامئر .تعتمد أفكار اإلنسان عن محتوى القانون
األخالقي كل ّي ًة وإىل ح ٍّد كبريٍ عىل التعليم واملحيط ،وعىل اإلنسان أن يستعمل عقله أثناء تقييمه لفعال ّية األفكار األخالقية
التي يحتكم إليها مجتمعه .لكن إمكانية انتقاد القانون األخالقي املتعارف عليه تفرتض ضمن ًيا وجود ٍ
أخالقي
ضابط
ٍّ
مثايل ،يفرض نفسه (أعني أنّه من الواضح احتواءه عىل خاص ّية الوجوب) .أعتقد أ ّن التع ّرف عىل الضابط األخالقي املثايل
جز ٌء من التع ّرف عىل الصدفة .إنها تؤدي إىل وضع ٍ
حقيقي لوجود الله.
أساس
ٍ
شخص يف منزلتهام .هناك العديد من ملقّني األخالق
ر :لكن بالنسبة يل ،لطاملا كان ملقّن القانون هام وال َد ْي املرء أو ٌ
يفس كيف أ ّن ضامئر الناّس تختلف بطريق ٍة مذهل ٍة كلام اختلفت األماكن
األرضيني لنأخذهم بعني االعتبار ،وهذا ما ّ
واألزمان.
ك :إنها تساعد يف تفسري االختالف يف النظر لبعض القيم األخالقية ،التي ال ميكن تفسريها بطريق ٍة أخرى .ستساعد يف فهم
التغيات الطّارئة عىل مادة القانون األخالقي ،ويف فهم محتوى املفاهيم املقبولة يف هذه األ ّمة أو تلك ،وعند هذا الفرد
ّ
ألي شخص
أو ذاك .لك ّن شكلها ما يسميه كانط بالواجب املطلق ،هذا الواجب حقيق ٌة ال ميكنني رؤية إمكانية توصيله ّ
عن طريق حاضن ٍة أو ٍ
ألي مصطل ٍح لح ّد اآلن ميكننا من رشحه .ال ميكن رشحه إال مبصطلحه نفسه ،ألنك
والد ألنّه ال وجود ّ
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ٍ
الصحيح .حينها ال ميكن تسميته الواجب
مبج ّرد أن تحاول تعريفه باستعامل
مصطلحات أخرى ،فأنت تبتعد عن رشحه ّ
أي يش ٍء آخر.
األخالقي ،بل ّ
رص ٍف ما .قد يكون هذا االستنكار يف مخ ّيلة
ر :حس ًنا ،أعتقد أ ّن اإلحساس بالواجب ناج ٌم عن استنكا ٍر يف مخ ّيلة أحدهم لت ّ
الله ،لك ّنه استنكا ٌر خيا ٌّيل بالنهاية .وهذا ما تعنيه كلمة الواجب بالنسبة يل.
ك :تبدو يل تلك التقاليد الخارجيّة والتابوهات واألشياء من هذا النوع ،التي يسهل تفسريها غالبًا عن طريق التعليم
واملحيط ،لكن كل ذلك يعود ملا أس ّميه مبا ّدة القانون .فكرة الواجب كام هي ال ميكن إيصالها إلنسانٍ من خالل رئيس
ٍ
أي ٍ
ملصطلحات ميكن رشحها بها .هذا رأيي.
شخص آخر ،ألنّه ال وجود
القبيلة أو ّ
سبب لقول هذا –كلّنا نعلم بوجود املن ّبهات الرشطية .نعلم أ ّن الحيوان ،إذا متّت معاقبته باستمرار
ر :لكن ال أجد من ٍ
معي بعد مد ٍة سيرتكه .ال أعتقد أ ّن الحيوان توقف بعد ٍ
يل مع نفسه« .سيغضب مني سيدي لو
عىل فعلٍ ّ ِ
نقاش داخ ٍّ
فعلت هذا» .لديه اإلحساس بأنّه ليس الفعل املناسب ليقوم به .هذا ما ميكننا فعله بأنفسنا ال شيئًا أكرث.
ك :ال أرى من سبب لتوقّع امتالك حيوانٍ
واجب أخالقي .من املؤكد أننا ال نعترب الحيوان مسؤولً عن
لوعي بوجود
ٍ
ٍ
سبب لتوقّع أننا قد نخضع كل البرش كام نخضع
حس الواجب والقيم األخالقية .ال أرى من ٍ
عصيانه .لك ّن اإلنسان ميتلك ّ
ٍ
اختالف أخالقي
أي
الحيوان .وال أتوقّع أنك تريد ذلك حتى لو كان ممك ًنا .لو كانت «السلوك ّية» صحيح ًة ،ملا كان هناك ّ
ٍّموضوعي بني االمرباطور نريو والسانت فرانسيس السييس .ال أستطيع منع نفيس لورد راسل من اإلحساس أنك تعترب
ٍّ
أي ٍ
رص ٍف مشابه ،حتى
رصف القائد بلسن أخالق ًيا
ٌ
مرفوض متا ًما ،وأنك أنت نفسك تحت ّ
ظرف من الظّروف لن تقوم بت ّ
ت ّ
رش آخرين بتلك الطّريقة
ولو فكرت أو كان لك حاف ٌز للتفكري بأ ّن سعادة الجنس البرشي قد تزيد عن طريق معاملة ب ٍ
البشعة.
كلب مسعور .حقيق ًة أين لن أفعل ذلك ،ال ترتبط فعليًا باملسألة التي نحن بصدد مناقشتها.
ر :ال ،ال ميكن أن أقلّد أفعال ٍ
ك :ال ،لكن إذا كنت تق ّدم رش ًحا نفع ًيا للصحيح والخطأ بنا ًء عىل النتائج ،فباإلمكان اإلقرار ،وأتوقع أ ّن بعض النازيني
املخلصني قد أق ّروا أنه رغم أ ّن الترصف بتلك الطّريقة مخ ّي ٌب ج ًدا ،لك ّن الكفّة عىل املدى الطّويل تر ّجحت لصالح سعاد ٍة
عم إذا
عظمى .ال أظنك ستوافق عىل هذا أليس كذلك؟ أظنك ستق ّر بأ ّن هذا النوع من األفعال خطأ يف ح ّد ذاته ،بعي ًدا ّ
كانت موازين السعادة عمو ًما سرتتفع أم ال .أما إذا كنت جاه ًزا لقول هذا ،أظن أنّك الب ّد أن متتلك معيا ًرا ما لألحاسيس
بدرج ٍة ما .بالنسبة يل ،هذا االعرتاف سيقود بالنهاية لالعرتاف بوجود ٍ
إلـهي للقيم.
أساس ٍّ
ر :أظننا ننغمس يف سوء تفاهم .ليس اإلحساس املبارش املتعلّق بالفعل هو معياري للحكم ،إمنا اإلحساس متعل ٌّق
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أي ٍ
ظرف بأ ّن نو ًعا من األفعال كالتي أنت بصدد مناقشتها قد تأيت بخري .ال ميكنني تخ ّيل
بالنتائج .وأنا ال أعرتف تحت ّ
ٍ
ظروف تتيح لهذه األفعال أن تأيت بنتيج ٍة مفيدة .وأعتقد أ ّن األشخاص الذين يظنون أنها قد تأيت بخري يخادعون أنفسهم.
ٌ
ظروف تأيت فيها هذه األفعال بنتائج طيبة ،حينها سأكون مج ًربا -بتحف ٍّظ -أن أقول« :حس ًنا ،أنا ال أحب
ويف حال ُوجدت
هذه الترصفات ،ولكني سأذعن لها»  ،متا ًما كام أذعن لقانون الجرمية ،مع أنّني أعارض العقاب بش ّدة.
أول أننا نستطيع إثبات وجود الله فلسف ًيا
ك:حس ًنا ،يبدو أنّه حان الوقت ألل ّخص موقفي .لقد تح ّججت بح ّجتنيً ،
باستعامل حج ٍة ميتافيزيقية .ثان ًيا ،أ ّن وجود الله وحده يعطي معنى لتجارب اإلنسان األخالقية والدينية .شخص ًيا ،أعتقد
أ ّن طريقتك يف ال ّنظر ألحكام اإلنسان األخالقيّة تؤ ّدي إىل ٍ
تناقض بني متطلّبات نظريتك وأحكامك العفويّة عىل األفعال.
منعزل ،وتفسريه منعزلً ليس تفس ًريا.
ً
تفس الواجب األخالقي
إضاف ًة إىل ذلك ،نظريتك ّ
ٍ
كائنات جاءت بالصدفة .أي
بالنسبة للحجة امليتافيزيقية ،يبدو أنّنا متفقان عىل ما أسميناه أ ّن العامل يتك ّون ببساط ٍة من
أنّه ،ال أحد من تلك الكائنات يستطيع أن يعلّل وجوده بنفسه.
ألي رش ٍح :أنا أقول ،إذا مل يكن هناك من دا ٍع لوجود كائنٍ واجب الوجود ،وال يستطيع
أنت تقول بأ ّن سلسلة األحداث ّ
أن ال يكون موجو ًدا ،فلن يوجد يشء .ال نهائية تسلسل الكائنات املوجودة بالصدفة ،حتى وإن تم إثباتها ،ستكون غري
خارج عن سلسلة الكائنات املوجودة صدف ًة .إذا
مناسبة .وجود يش ٍء ما يؤدي بالرضورة لوجود علّ ٍة وراء ذلك ،كائ ٌن ٌ
وصول لهذه النقطة،
ً
خيا ،وما إىل ذلك.
أقررت بهذا ،بإمكاننا بعدها أن نناقش إمكانية أن يكون هذا الكائن شخصان ًياً ّ ،
سواء ُوجد هذا الكائن واجب الوجود أم مل يوجد ،أجد نفيس أنض ّم يف تفكريي إىل الغالبية العظمى من الفالسفة
الكالسيكيني.
أنت تتمسك ،عىل ما أعتقد ،بفكرة أن الكائنات موجود ٌة هكذا ببساطة ،وأنني ال أملك ما ي ّربر طرحي ملسألة تفسري
مدعوم بتحليلٍ
يعب عن فلسفة تحتاج بح ّد ذاتها إىل
وجودها .لك ّني أريد أن أن ّوه إىل أن هذا املوقف غري
ٍ
منطقي ،إنّه ّ
ٍّ
لطريق مسدو ٍد أل ّن أفكارنا الفلسف ّية مختلف ٌة جذريًا .يبدو يل أن ما أسميه جز ًءا من الفلسفة ،تعتربه
دليل.أظننا وصلنا
ٍ
أنت فلسف ًة كامل ًة ،عىل األقل باعتبار عقالنية الفلسفة.
يبدو يل -واعذرين يف ما أقول -أنّه إضاف ًة إىل منهجك املنطقي الذي تسميه حديثا املناقض للمنطق القديم ،أنت تعتمد
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فلسف ًة ال ميكن دعمها بتحليلٍ منطقي .بالنهاية ،إشكاليّة وجود الله ،إشكالي ٌة وجودي ٌة بينام ال يتناول املنطق التحلييل
رش .إذًا ،يبدو يل أن أُعلِن أن املصطلحات املستعملة يف مناقشة إشكالية ما بال معنى ألننا ال
قضايا الوجود بشكلٍ مبا ٍ
يل أن أجزم بالبداية ما هي طبيعة الفلسف وما درجاتها ،وهذا بحد
نحتاجها عند تناولنا إلشكالي ٍة أخرى ،معناه أن ع ّ
فعل فلسفي بحاج ٍة إىل تربير.
ذاته ٌ
يخص الحجة امليتافيزيقية :انا ال أعرتف مبرادفات
ر :حس ًنا ،أريد أن أقول بعض الكلامت من جهتي كتلخيصً .
أول ،يف ما ّ
لكلمة الصدفة وال بإمكانية الرشح عىل نحو األب كوبلستنون.
عرضا هكذا .وال أظ ّنه
أعتقد أ ّن كلمة صدفة تقرتح إمكانية وجود يش ٍء ال يحتوي عىل ما تسميه أنت بخاصية الحدوث ً
صحي ًحا إال باملعنى الجوهري للسببية .بإمكانك أحيانًا أن تعطي تفس ًريا سبب ًيا ليش ٍء ما بحيث أنّه نتيجة حدوث يش ٍء
آخر ،ولكن هذا مج ّرد إرجا ٍع لحدوث يش ٍء ليش ٍء آخر .وهذا بظ ّني غري موجو ٍد متا ًما يف تفسريات األب كوبلستون ملعنى
أي يش ٍء بـأنه جاء صدف ًة فقط ألنه ال ميكن إال أن يكون كذلك.
أي يشء ،كام أنه ال معنى لتسمية ّ
قليل عن ات ّهام حول األب كوبلستون يقيض بأّين أتخذ من املنطق
هذا ما لدي بخصوص ذلك ،ولكني أريد التح ّدث ً
الفلسفة كلّها .هذا ليس صحي ًحا أب ًدا .ال أعتقد أ ّن املنطق هو الفلسفة كلها ،ويف هذا أنا وهو متشابهان.
خصوصا يف زمن أرسطو ،كان هناك الكثري من اللغط حول ذلك .أرسطو
عندما كان املنطق الذي يستعمله جديدان
ً
أصيل ومحرت ًما ،وال داعي إلحداث كل ذلك
أحدث جلب ًة كبري ًة بسبب ذلك املنطق .ويف أيامنا هذه أصبح منطقه يعترب ً
يل أن أقلّد أرسطو يف إحداث بعض اللغط حوله .لكن هذا
اللغط حوله .املنطق الذي أؤمن به جدي ٌد باملقارنة ،ولهذا ع ّ
ال يعني أنني أعتربه الفلسفة كلّها ،ال أوافق عىل هذا .أعتقد أنه جز ٌء من الفلسفة ،وعندما أقول هذا ال أجد من معنى
كل الكلامت املستعملة يف امليتافيزيقيا خالي ًة
لهذه الكلمة أو تلك ،من خالل التفكري بذلك .ليس املوقف عا ًماً عىل أ ّن ّ
من املعنى أو أي يش ٍء من هذا ..أنا ال أفكر هكذا.
أشخاص يعتقدون
يخص الحجة األخالقية ،أجد ذلك عندما يقوم أحدهم بدراسة العلوم اإلنسانية أو التاريخ ،هناك
ٌ
فيام ّ
ٍ
مقدس.
إلـهي
أ ّن واجبهم هو إظهار األفعال البشعة ،لكني بالتأكيد ال أستطيع أن أعزو مادة الواجب األخالقي إىل مصد ٍر ٍ
وهذا ما مل يسألني إياه األب كوبلستون ،لكني أعتقد أ ّن شكل الواجب األخالقي ،عندما يصبح عىل شاكلة أن يحظر
جميل؛ وبالتايل ال أستطيع أن أعزوه ملصد ٍر إلـهي ،وأعتقد أن الواجب
نبيل وال ً
عليك أكل أبيك أو عدم أكله ،ال يبدو ً
األخالقي ميكن اعتباره وال ّنظر إليه من جوانب أخرى.
املصدرhttp://www.scandalon.co.uk/philosophy/cosmological_radio.htm :
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ٍ
بطقوس ال
يولد اإلنسان عىل فطرة اإللحاد ،ث ّم يكتسب الدين من املحيط الذي يرتعرع فيه ،فينخرط يف الق ّيام
يفهمها ،ال علم له مبعناها ،يف البداية يكون عقله طريًّا متعطّشً ا ملعرفة أرسار الكون فال يخلو من عالمات االستفهام
كل األشياء املحيطة به ،لكن يبدأ هذا العقل بالتوقّف عن األسئلة حني يت ّم تلقينه مبجموع ٍة من املسلّامت
حول ّ
واملعطيات قد توارثتها الناس عرب العصور كأجوب ٍة لتلك األسئلة العميقة ،فتتل ّخص هذه األجوبة يف مجموع ٍة من األفكار
والعقائد املرتبطة مبا وراء الطبيعة ،إذ تعمل عىل تفسري عالقة البرش بالكون ،و تتمحور بدورها يف مصطلح الدين
فام الدين؟ هل يتضمن معنى محد ًدا أم تختلف املعاين والتعريفات حوله؟
لقد استشكلت مجموع ٌة من الفالسفة ال ّدين من خالل طرحهم مجموع ًة من األسئلة ،وعىل رأس هؤالء الفيلسوف
(توماس هوبس)
تخص اإلنسان فقط؟ يجيب :مبا
 هوبس :طرح السؤال التايل :هل الدين ظاهر ٌة مشرتك ٌة بني جميع املخلوقات أم أنّها ّإن عالمات الصالة والصوم إلخ ت ُظهر الدين ،فال يوجد دا ٍع للشك أن بذور الدين ال توجد إالّ عند البرش ،فالحيوانات ال
أسباب:
دين لها وتعود املسألة لعدة
ٍ
السبب األول :من خصائص اإلنسان الثابتة له البحث يف األشياء.
ولكل بداي ٍة حكاية ،فيبحث عن العلل األوىل ،ما يدفعه إىل التديّن.
لكل يش ٍء بداية ّ
السبب الثاين :اإلنسان يرى أن ّ
السبب الثالث :الحيوانات ال تتن ّبأ باملستقبل ،لغياب املالحظة عكس البرش الذين يالحظون وقوع الظواهر ،وسبب
حدوثها ،وإن مل يجدوا أسبابًا ،فهم يخرتعونها.
 سبينوزا :ذهب إىل القول بالدين الشبيهي والدين الحقيقي ،األول يكون مبن ًّيا عىل الخوف والشعوذة ،فيصبحالخوف سبب وجود الخرافة ويبقيها ويق ّويها ،والخرافة تعتمد عىل الحقد والخداع ،ألنها غري قامئ ٍة عىل العقل ،بل
عىل االنفعال والهوى ،فالدين الحقيقي عند سبينوزا يقوم عىل مبدئني :العدل واإلحسان ،فأن تكون متديّ ًنا فهذا معناه
يصل.
أن تكون عادلً  ،ألن الله يدعو إىل العدل ،فاإلنسان العادل املحسن إنسا ٌن متديّ ٌن ،وإن مل يكن ّ
 كانط رأى يف كتابه (الدين يف حدود العقل) أن الدين ال ميكن أن يكون خارج أو داخل العقل ،إمنا يف حدوده،ويفصل كانط بني الدين الشبيهي والحقيقي ...
طقويس،
تعبدي
فاألول دي ٌن
ٌّ
ٌّ
لقي مبني عىل األخالق،
الثاين دي ٌن ُخ ٌّ
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فقلب كانط الدين عن األخالق ،ورأى أن األخالق ال تُبنى عىل الدين ،إنّ ا نابع ٌة من الضمري اإلنساين ،والدين أوامر
ديني ،واإلنسان الديني عند كانط يبني أخالقه عىل الخوف من العقاب ،أما اإلنسان األخالقي
أخالق ّي ٌة ،لكن تفسريها ٌّ
يستمع إىل ضمري أخالقه ،فأخالقه نابع ٌة من داخله.
 شالير ماخر رأى أن الدين غري متعل ٍّق بامليتافيزيقا ،إنّ ا متعل ٌّق باملطلق ،حني يشعر اإلنسان أنه متنا ٍه أمامالنص قد
خاص ٌة ،فالدين عند ماخر ليس التقديس
الخارجي للنصوص ،بل ّ
الالّمتناهي ،هذا يفرتض أن الدين تجرب ٌة ّ
ّ
يكون رضي ًحا للدين ،حيث يت ّم التش ّبث بظاهر الدين ،والدين عند ماخر ال ميكن اختزاله يف األخالق أو امليثولوجيا،
إحساس باملطلق ،وكذلك ال ميكن أن نرى الدين إالّ يف إطار التع ّدد ،ومن ال يرى هذا فال دين له ،فالدين ليس من
بل
ٌ
العصبيّة يف يش ٍء.
إحساس وجدانٌ) ويرى يف ذلك تغييباً للعقل ،فهيغل ميثل
 هيغل :ينتقد هيغل الدين عند شالير ماخر (عاطف ٌةٌ
تبي لك العامل غري عقالين ،فالعيب فيك ال يف العامل ،فأنت تسقط إحساسك عىل العامل ،يرى
جوهر العقالن ّية فإذا ّ
تعقل وليس عاطف ٌة ،فينتقد التعلّق عند ماخر.
هيغل الدين ٌّ
ويصف هذا التعلّق مبوقف الكلب يف تعلّقه مبواله ،وهذا ال يليق بالبرش فال دي ٌن دون حريّ ٍة ،والتعلق قي ٌد ،كذلك
يح ّدد هيغل الدين من خالل مضمونه ،فالنسبة له الدين محتواه هو الله ،فهو حديثٌ عن الله ،ويجيب هيغل عن
معنى الله من الناح ّية العلم ّية فهو اس ٌم عا ٌّم ،كقولنا شجرةٌ ،ويرى يف ذلك أن فلسفة الدين دورها تحديد مفهوم الله
باعتباره مفهو ًما أساس ًّيا يف الدين ،فعند هيغل الله تاري ٌخ فهو بداي ٌة ال نهاي ٌة وهو ليس معطى ،بل يتحقق ويتط ّور
ويتجسد يف التاريخ ،ويتحقّق يف املستقبل واإلنسان هو من يحقّقه.
ّ

املصادر
 الدين يف حدود العقل ،إميانويل كانط ،ترجمة فتحي املسكيني اللفياتان ،توماس هوبس ،ترجمة ديانا حرب و برشى صعب -رسالة يف الالهوت و السياسة ،سبينوزا ،ترجمة حسن حنفي
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مسيحي من مواليد  1949يعيش يف سويرسا.
فلسطيني
ٌّ
ٌّ
حاصل عىل شهادة الليسانس والدكتوراه يف القانون من
ٌ
ودبلوم يف العلوم السياسية
جامعة فريبورغ يف سويرسا،
ٍ
من املعهد الجامعي للدراسات الدولية يف جنيف.
كان عنوان أطروحة الدكتوراه« :تأثري الدين عىل النظام
القانوين ،الحالة يف مرص ،غري املسلمني يف البلدان اإلسالمية».
عمل كمسؤو ٍل عن القانون العريب واإلسالمي يف املعهد السويرسي للقانون
املقارن يف لوزان من  1ترشين الثاين -نوفمرب  1980إىل  31كانون األول  -ديسمرب .2009
ٍ
ات قانوني ًة ومحارض ٍ
يف أيار  -مايو  ،2009أنشأ مركز القانون العريب واإلسالمي الذي يق ّدم استشار ٍ
وترجامت
ات
وأبحاثاً ودروساً ،يف حزيران  -يونيو  ،2009حصل عىل التأهيل لإلرشاف عىل البحوث ( )HDRمن جامعة بوردو،
ويف شباط  -فرباير  ،2010حصل عىل لقب «أستاذ جامعات» من املركز القومي الفرنيس للجامعات .ويد ّرس الرشيعة
ٍ
ٍ
جامعات مختلف ٍة.
جامعات ايطالي ٍة وفرنسية وسويرسي ٍة ،وألقى مئات املحارضات يف
اإلسالمية والقانون العريب يف ع ّدة
له أكرث من  30كتاباً ومئتي مقا ٍل يف القانون العريب واإلسالمي ،وترجم القرآن إىل الفرنسية وستصدر له قريباً ترجم ٌة
إيطالي ٌة وانكليزي ٌة ،ويع ّد طبع ًة علمي ًة للقرآن بالعربية بالتسلسل التاريخي وفقاً لألزهر بالرسم الكويف املج ّرد والعثامين
واإلماليئ ،مع إشار ٍة ألسباب النزول والقراءات املختلفة السنية والشيعية والناسخ واملنسوخ ومصادر القرآن ومعاين
كتاب عن ختان الذكور واإلناث عند اليهود واملسيح ّيني واملسلمني :الجدل
الكلامت واألخطاء اللغوية واإلنشائية .وله أوسع ٍ
الديني والط ّبي واالجتامعي والقانوين ،صدر بالعربية والفرنسية واإلنكليزية ،وله موق ٌع الكرتو ٌّين يتضمن أكرث كتاباته،
خاص ًة ،وصفح ًة يف الحوار املتمدن.
ومدون ٌة غني ٌة تتضمن عرضاً للمقاالت اليومية التي تصدر عن األديان عام ًة ،واإلسالم ّ
الحوار املتمدن www.ahewar.org/m.asp?i=5388 :
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أي يش ٍء عنك يف هذه املقدمة؟
س 1-هل أغفلنا ّ
شكرا ً عىل املقدمة ،وليس يل يش ٌء أضيفه عليها
عام من قيام
س 2-والدة اإلنسان يف املكان والزمان قد تخ ّط الكثري من خطواته يف الحياة ،ووالدتك كانت يف فلسطني بعد ٍ
عشت طفولتك قرب جنني ،هل تذكر بعض األحداث
دولة إرسائيل .كيف كان شكل هذه الحياة يف بدايتها ،حيث إنك
َ
والصور من طفولتك يف تلك البيئة؟
علم مبا
ولدت عام  1949يف ما كان يُس ّمى األردن يف ذاك الوقت ،قبل احتالل ارسائيل للضفة الغربية .فلم أك ْن عىل ٍ
حدث بعد تكون دولة ارسائيل وطرد الفلسطينيني من قراهم وتهدميها .مل تكن يل صل ٌة بالالجئني الفلسطينيني يف ذاك
ٍ
مخيامت .وكنت أدرس يف مدرس ٍة حكومي ٍة يف الصفوف االبتدائية ،لكن كانت القضية
الوقت ،إذ كانوا يعيشون يف
الفلسطينية مغيب ًة متاماً من املناهج التعليمية.
كانت مدرستي خليطاً من طلب ٍة مسلمني ومسيحيني .وكانت العالقة حميم ًة بني املجموعتني .وأذكر أن املسلمني كانوا
يأتون إىل بيوت املسيحيني يف أعيادنا ليعايدوا عليهم .وكان املسيحيون أيضاً يزورون املسلمني ليعايدوا عليهم .وكانت
الدروس الدينية للمسيحيني تعطى ضمن كنائسهم وفقاً لطوائفهم .بينام املسلمون كانوا يدرسون التعليم الديني يف
املدرسة الحكومية .ويف عمر  11السنة (عام  ،)1961اختارتني الكنيسة الكاثوليكية (التي تسمى الالتينية) ليك اذهب إىل
اإلكلرييكية ،وهي مدرس ٌة داخلي ٌة يف مدينة بيت جاال ،قرب بيت لحم .وكنا من قريتي عىل ما اذكر أربعة أوال ٍد .والهدف
مسيحي مستقبالً .وم ّدة الدراسة  12سن ًة .تنقسم إىل خمس سنني اكلرييكية صغرى تت ّم
كان إعدادي؛ ألكون رجل دينٍ
ٍّ
ٍ
وعلوم ،يضاف إليها تعلّم
رياضيات وتاري ٍخ وجغرافيا
تعليمي يتض ّمن املواد التعليمية املعتادة من
فيها دراسة منه ٍج
ٍ
ٍّ
اللغات :العربية والفرنسية واإلنكليزية واإليطالية والالتينية .وبعد النجاح يف خمس السنني األوىل ينتقل الطالب إىل
اإلكلرييكية الكربى ،حيث تت ّم دراسة الفلسفة لثالث سننيٍ ،تتبعها أربع سن ٍني الهوت .ويف آخر املطاف ،يصبح الشخص
رجل دينٍ يف عمر  22سنة تقريباً .لكن هذه املدرسة تفصل سنوياً عددا ً من الطالب لعدم مالءمتهم للكهنوت ،أو كان
بعضهم يرتكون املدرسة ألن نظامها ال يصلح لهم .فإذا قبلت املدرسة يف السنني األوىل  20طالباً عىل سبيل املثال ،ال يصل
طالب يصبحون كهن ًة .نظام هذه املدرسة صار ٌم .فلم يكن يسمح للطلبة زيارة
منهم يف آخر املطاف إال اثنان أو ثالثة ٍ
أهلهم إال م ّر ًة يف السنة مبناسبة عيد امليالد ،وكان األهل يأتون لزيارة أبنائهم بعض األوقات.
بقيت يف هذه املدرسة فقط أربع سننيٍ .ففي عام  1965عىل عيد امليالد ذهبت لزيارة أهيل ،وقد أعطاين رئيس املدرسة
طبيعي ،خلوه
رسال ًة لكاهن طائفتي .وخالل السفر ،فتحت الرسالة وكانت قصري ًة تقول حسب ما أذكر :هذا الولد غري
ٍّ
يف القرية .تفاجأت بش ّد ٍة لكني أعطيت الرسالة للكاهن وأخربت أهيل أين طُردت من املدرسة .وكانت أوقات عصيب ُة يل
يل ليك أصبح رجل دينٍ  .وال أعرف حتى اليوم ملاذا طُرِدت؟! فقد
جدا ً .فأهيل فقرا ٌء .وكنت االبن األكرب وكانوا يع ّولون ع ّ
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كل مصاريف
كنت من األوائل يف الدراسة .واملدرسة ح ّر ٌة يف قرارها ،وال ميكن مساءلتها عنه ،وخاص ًة أنها مجاني ٌة وتتحمل ّ
كنت كثري النقاش مع رجال الدين وال أتقبل ما يقولونه بسهول ٍة .وهم
الدراسة .ورمبا أحد اسباب طردي من املدرسة أين ُ
بطبيعة الحال يريدون طلب ًة يتفقون مع رأيهم.
واملشكلة أن شهادات هذه املدرسة مل تكن معرتفاً بها من الحكومة .فرغم مستواها العلمي الرفيع ،مل يكن يف إمكان من
طرد أن يلتحق مبدرس ٍة اعتيادي ٍة .والحل الوحيد الذي كان أمامي الذهاب ملدرس ٍة خاص ٍة يديرها اآلباء السالزيان يف بيت
لحم؛ ألتعلم مهن ًة ،رغم ّأن مل أكن أرغب يف تعلّم مهن ٍة .وكانت املدرسة داخلي ًة تتضمن دروساً مثل غريها من املدارس
قداس
بجانب تعليم املهنة .ومبا أنّها مدرس ٌة تتبع هيئ ًة ديني ًة ،فقد كانت الصالة تأخذ حيزا ً كبريا ًّ .
فكل ٍ
يوم كان هناك ٌ
وغريها من الطقوس الدينية اإلجبارية .وهذا مل يكن يناسبني كثريا ً ،وخاص ًة ّأن طردت من املدرسة السابقة وتأملت من
لدي .كانت هناك صداماتٌ بيني وبني رجال
ذلك كثريا ً .لكني كنت مجربا ً عىل اتباع نظام املدرسة ألنها الخيار الوحيد ّ
كنت آخ ُذ معي كتاباً ألقرأه .وكان رجال الدين
الدين.
فكنت أذهب إىل الكنيسة ،وبدالً من أن التزم بالطقس الدينيُ ،
ُ
يراقبونني .ومر ًة أخذوا مني الكتاب ليمنعوين من القراءة يف الكنيسة .هذه إحدى الحوادث.
يف عام  1967نشبت الحرب ،فدخل الجيش اإلرسائييل الضفة الغربية واحتلها .وكانت الحرب خاطف ًة .ولو دامت مد ًة
أطول لعاىن الناس مصائب كبري ًة من الجوع والترشد .وكنت خالل تلك الحرب يف عطل ٍة عند أهيل .وعدت بعد نهاية
العطلة إىل مدرستي يف بيت لحم قبل أن تبدأ الدراسة بأسبوعٍ .لذلك مل أمتكن من البقاء فيها .فقررت أن أذهب إىل
دي ٍر ألقيض بعض األيام هناك يف انتظار بدء الدراسة ،كان هذا الدير يدعى دير اللرتون .وكنت قد زرته عدة مر ٍ
ات
عندما كنت يف املدرسة اإلكلرييكية التي كانت تأخذنا هناك لعمل ٍ
قداس يوم اإلثنني بعد عيد القيامة مبناسبة لقاء
السيد املسيح بتالميذه يف عمواس ،حيث توجد آثار كنيسة من القرون األوىل .وكان الدير عىل مقرب ٍة منها .وقَب َِل الدير
سويرسي كان يقيض بعض األيام للصالة .وقد بقيت معه عىل
استضافتي ملدة أسبوع فالتقيت برجل دينٍ دومينيكا ٍّين
ٍّ
يل لن أنساه أبدا ً .وسوف أعود له الحقاً.
اتصا ٍل ،وكان لهذا الكاهن ٌ
فضل ع ّ
خالل إقامتي يف دير اللرتون أخذين املسؤول إىل قرية عمواس .ففوجئت أن القرية قد ت ّم هدمها عن بكرة أبيها مع
قرية بيت نوبا ويالو من قبل الجيش اإلرسائييل الذي طرد جميع سكانها؛ ألنه كانت عنده أطام ٌع يف تلك املنطقة .بكيت
كثريا عندما رأيت هذه القرية مهد ّم ٌة وخاوي ٌة من أهلها الذين تم ترشيدهم .ومنهم من مات عىل الطريق ،ومنهم من
ٍ
مبخيامت يف الضفة الغربية أو ذهب إىل األردن .كانت صدم ًة كبري ًة يل .وما أصاب تلك القرى الثالث كان ميكن
التحق
كل املنطقة.
أن يصيب ّ
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رجعت إىل مدرستي يف بيت لحم وحصلت عىل شهادة الخياطة هناك عام  ،1968ثم رجعت اىل قريتي حيث مارست
مهنة الخياطة يف مدينة جنني عند ٍ
يوم من األيام ،اتصل يب رجل الدين يف جنني ،وطلب مني مقابلة
خياط هناك .ويف ٍ
موظف الصليب األحمر السويرسي الذي أعطاين عمالً يف مكتب للصليب األحمر يف جنني الذي كان يف دير الالتني يف
كمرتجم
ذاك الوقت .وكان عميل يوماً أو يومني يف األسبوع (ال أتذكر جيدا ً) ومهمتي كانت مرافقة املوظف السويرسي
ٍ
عند زيارته لعائالت املعتقلني الفلسطينيني يف السجون اإلرسائيلية .وقد عملت معه لسنتني.
درست فيها وطردتني ت ّم االعرتاف بها
يف األشهر األوىل من عام  1970جاءين خ ٌرب أن مدرسة اإلكلرييكية التي كنت قد
ُ
ٍ
معرتف بها تعادل الثالث
من الحكومة التي وافقت عىل معادلة شهاداتها .فذهبت إليها وحصلت فعالً عىل شهاد ٍة
خاص ٍة للثانوية الحكومية .وسجلت نفيس
اإلعدادي .وكان بإمكاين مع شهاديت الثانوية الصناعية أن أقدم امتحان دراس ٍة ّ
لالمتحان ،القسم األديب ،الذي كان موعده بعد ثالثة أشهرٍ .فاشرتيت الكتب املقررة وبدأت بدراستها ليل نهار بينام كنت
ٍ
كمرتجم ،ودخلت االمتحان وحققت فيه نجاحاً كبريا ً.
كخياط ومع الصليب األحمر الدويل
ال أزال اعمل
ٍ
س 3-هل ممكن ان تكلمنا عن دراساتك الجامعية يف سويرسا؟
قبل حصويل عىل نتائج االمتحان ،كتبت إىل صديقي الكاهن السويرسي ألستشريه إن كانت هناك إمكاني ٌة للدراسة يف
سويرسا ،وخاص ًة أنه مل تكن هناك جامعاتٌ يف الصفة الغربية وأهيل مل يكن معهم املال لدفع تكاليف الدراسة خارج
الضفة الغربية .فقام صديقي الكاهن باالتصال بهيئ ٍة خريي ٍة تعطي منحاً دراسي ًة يف مدينة فريبورغ وحصل يل عىل منح ًة.
وحال حصويل عىل نتائج الثانوية أرسلتها لجامعة فريبورغ .وت ّم تسجييل فيها لدراسة العلوم االقتصادية .إال أين اكتشفت
أن دراسة االقتصاد يتطلب معرف ًة مع ّمق ًة بالرياضيات باللغة الفرنسية .فقررت أن أنتقل إىل كلية القانون بعد أسبو ٍع
يل بعض الدروس.
من التحاقي بالجامعة .ومبا أين حرضت متأخرا ً إىل سويرسا ّ
وغيت الكلية ،فضاعت ع ّ
لكن تربع أحد رفاقي السويرسيني ملساعديت ألحصل عىل ما فاتني من ٍ
دروس .وكان من عائلة مزارعني مثيل .وقد بقيت
عالقته معي حتى يومنا هذا .وهو الوحيد الذي ما زال يتصل يب ويزورين رغم مرور السنني .وكنت الوحيد الذي حرض
زواجه من بني الطلبة رفاقه .وعندما حصلت عىل الجنسية السويرسية بعد إقامة  12سنة يف سويرسا ،كانت قريته هي
التي وافقت عىل تجنييس .فوفقاً للنظام السويرسي يجب أن تقبل بك قري ًة ،ثم مقاطع ًة ثم الحكومة الفيدرالية حتى
تحصل عىل الجنسية.
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م ّدة الدراسة للحصول عىل الليسانس عىل األقل ثالث سن ٍني ونصف (أي سبع فصو ٍل) .لكن عا ّمة كان الطلبة يبقون أربع
أو خمس سننيٍ ،كان صفي يف ذاك الوقت مكوناً من  24طالباً فقط ،بينهم إفريقيان وأنا ،اآلخرون سويرسيون .أنهيت
دراستي لليسانس خالل سبعة فصول .كنا فقط اثنان من بني  ،24بينام اآلخرون أنهوا دراستهم بعدنا .من بينهم صديقي
فقمت مبساعدته ليك ينهي دراسته .وهكذا قضيت ديني نحوه.
السويرسي الذي ساعدين يف بداية الدراسة.
ُ
وبسبب نجاحي يف دراستي يف أقرص فرت ٍة ممكن ٍة ،ق ّررت الهيئة املانحة أن مت ّدد املنحة ليك أحصل عىل الدكتوراه .وفعالً
قمت بالتسجيل للدكتوراه ،وكان موضوعها :تأثري الدين عىل النظام القانوين ،الحالة يف مرص ،غري املسلمني يف البلدان
اإلسالمية.
دبلوم يف العلوم
لت يف املعهد الجامعي للدراسات الدولية يف مدينة جنيف لعمل ٍ
بينام كنت أع ّد لرسالة الدكتوراه ،س ّج ُ
السياسية .ومن متطلبات الدبلوم كان متابعة الدروس وعمل أربع در ٍ
اسات قصري ٍة ،منها دراستان مقارن ًة بني نظرة ابن
خلدون وماركس للتاريخ واملجتمع.
حق الشعوب يف تقرير املصري ،وهي دراس ٌة تحليلي ٌة للامركسية اللينينية واملوقف
ثم كانت هناك دراس ٌة مطول ٌة عن ّ
كل كتب ماركس ولينني
قمت فيها بقراءة ّ
السوفييتي ( 276صفح ًة) .وقد
حصلت عىل أعىل عالم ٍة لهذه الدراسة .وقد ُ
ُ
وستالني وغريهم يف مجال هذا املوضوع .وكان سبب اختياري هذا املوضوع معرفة سبب مساندة االتحاد السوفييتي
فكنت أريد أن أرى كيف يعامل االتحاد السوفييتي أقلياته .واكتشفت الكثري من األمور التي أدت
للقضية الفلسطينية.
ُ
بعد ذلك إىل تفكك االتحاد السوفييتي .فلو أ ّن االتحاد السوفييتي نهج منهجاً أكرث عدالً ملا أصابه ما أصابه .هنا نرى نفس
وحروب طائفي ٍة .فاكتشفت أن مساندة
مصائب
األمر مع الدول العربية التي ال تعامل أقلياتها بعد ٍل مع ما نراه من
ٍ
َ
ألسباب
حق الشعوب يف تقرير مصريها ،لكن
ٍ
االتحاد السوفييتي للقضية الفلسطينية مل يكن نابعاً من احرتامه ملبدأ ّ
سياسي ٍة دولي ٍة.
ٍ
يل أ ّوالً أن أرى كيف هو بيت ذاك املهندس.
قلت يف نفيس يف بداية دراستي :إن أردتُ أن ابني بيتاً أوكّله
ملهندس ،ع ّ
فوجدته مهلهالً .فقد كان االتحاد السوفييتي كابتاً للحريات بصور ٍة فظ ٍة ،وكان ستالني (الرجل الفوالذي) بال رحم ٍة ،رغم
انه كان يف صباه يريد أن يصبح رجل دينٍ مثيل.
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وعشت فيها مل ّدة سن ٍة تقريباً بهدف جمع املصادر ودراسة أطروحتك الجديدة عن “تأثري الدين
قمت بزيارة مرص
َ
سَ 4-
والتقيت يف تلك الفرتة بكثريٍ من املفكرين
عىل النظام القانوين ،الحالة يف مرص ،غري املسلمني يف البلدان اإلسالمية“.
َ
املرصيني .هل ميكنك أن تكلمنا عن هذه الفرتة؟
اخرتتُ موضوع رسالة الدكتوراه لعالقته بالقضية الفلسطينية .لقد كانت الدعاية الفلسطينية يف الغرب مرتكز ًة عىل
مقولة (دولة دميقراطية علامنية) .فسألت نفيس :لنفرض أن مرص هي فلسطني ،ما الوضع القانوين يف مرص؟ وهل هي
دول ٌة علامني ٌة دميقراطي ٌة؟ وكيف تعامل األقليات فيها؟ وماذا عليها أن تفعله لتصبح علامني ًة؟
كتب عربي ٌة يف هذا
ذهبت ملرص ملدة سنة ( )1976-1977ألبحث عن املصادر لرسالة الدكتوراه ألنه مل تكن يف سويرسا ٌ
املوضوع يف الجامعات السويرسية .وسكنت يف مرص الجديدة ،وكنت أتردد عىل كليتي حقوق عني شمس ،وحقوق
القاهرة والجمعيات القانونية ومحكمة النقض ومكتبة اآلباء الدومينيكان يف العباسية.
قمت خالل إقامتي بلقاء قرابة  40شخصي ًة مرصي ًة مسلم ًة ومسيحية ألطرح عليهم أسئل ًة حول موضوع رسالة الدكتوراه
ُ
ومعرفة رأيهم يف العلامنية وحقوق األقليات والرشيعة اإلسالمية.
زلت محتفظاً بها ،وقد نرشتُ مقابلتني منها يف الحوار املتمدن ،األوىل مع مصطفى محمود
كنت أكتب ّ
كل مقابل ٍة ،وما ُ
ُ
تحت عنوان مقابلة مع املهووس مصطفى محمود ( )1والثانية مع املفكر حسني فوزي تحت عنوان:
حسني فوزي :األنبياء كذابون ( .)2وآمل أن أنرش قريباً مقاباليت مع زيك نجيب محمود ،ونجيب محفوظ ،وبطرس غايل،
ومحمد احمد خلف الله ،ولويس عوض ،وثروت اباظة  ،وحسن حنفي ،ويحيى الجمل ،ووليم سليامن ،وميالد حنا،
واألنبا غريغوريوس ،وغريهم ،كام سأنرش مقابل ًة طويل ًة مع قداسة البابا شنودة مع الحقوقيني كنت قد حرضتها يف 26
آب  -أغسطس  1977حول تطبيق الرشيعة اإلسالمية وح ّد الردة.
تخص العالقة بني األقباط والحكومة املرصية .أكرث هذه املالحق شكاوى من
نرشتُ يف رسالة الدكتوراه مثانية مالحق ّ
الكنيسة املرصية مق ّدم ًة للحكومة حول أوضاع وحقوق األقباط .هذه النصوص ترجمتها باللغة الفرنسية ،ومل تنرش حتى
اآلن باللغة العربية.
والوضع يف مرص لألقليات الدينية نفس الوضع الحايل .فام زال التمييز والتعدي عىل الكنائس وانتقاص حقوق األقباط
أغي شيئاً يف رسالة الدكتوراه،
وموضوع تغيري الديانة واألحوال الشخصية ،كام كان عليه األمر عام  .1977ولو أردت أن ّ
يوم.
لن أجد شيئاً جديدا ً يستحق الذكر .ال بل إن الوضع يزيد تفاقامً يوماً بعد ٍ
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قدمت الكثري من الكتب واملؤلفات بالكثري من اللغات ،ويصعب علينا ذكرها كلّها ،لكن هال تكلمنا قليالً عن
س 5-لقد
َ
ٍ
خطوط ،العربية اإلمالئية والعثامنية
ومفصالً بثالثة
القرآن الذي نرشته بالعربية بالرتتيب الزمني بحسب األزهر منشورا ً ّ
خلص َت إليها من خالله؟
والكوفية غري املنقّطة .ما الدافع خلف هذا العمل؟ وهل كانت هناك استنتاجاتٌ جديد ٌة ْ
وكونك مسيحي األصل أمل يكن من األجدر أن تركز عىل األناجيل أكرث من النص القرآين؟وهل الهتاممك بالقرآن وتكريس
الكثري من الوقت والجهد يف العمل عليه دوافع مهني ٌة ،كونك تخوض يف املجال القانوين أم أن لذلك تفسريا ً آخر؟
الكتابة يل وسيل ًة للتعلم .أجد نفيس أمام أمو ٍر ال أفهمها فأحاول فهمها من خالل البحث وتنظيم األفكار وصياغتها كتابة
رصف اآلخرين عا ّم ًة بصور ٍة مجاني ٍة ظانّاً أن ما أكتب قد يفيدهم أو يوفر لهم وقتاً طويالً
أوالً لنفيس ،ثم أضعها تحت ت ّ
يحق
حق املؤلف .فال ّ
حق القارئ أه ّم من ّ
للوصول للمعلومات التي وجدتها .ومجانية الكتب نابع ٌة من اعتقادي أن ّ
خيين ساعدوين للدراسة يف
لك أن تحرم أحدا ً من اكتساب املعرفة لعدم توافر املال لديه .من جه ٍة أخرى ،وجدتُ أناساً ّ
الجامعة ،فكان من واجبي ان أق ّدم بعض الدين لآلخرين ،عرفانا بالجميل.
مسلم ،ويؤث ّر إيجاباً وسلباً عىل
اهتاممي بالقرآن يدخل ضمن محاولتي لفهم هذا الكتاب الذي يتبعه أكرث من مليار
ٍ
حياتهم ومجتمعهم الذي أعيش فيه ،وعىل نفيس أيضاً .من جه ٍة أخرى ،أحتاج القرآن يف كتابايت األخرى يف ٍ
لغات مختلف ٍة.
من هنا أجهدتُ نفيس لرتجمته للفرنسية وأنهي حالياً ترجم ًة إيطالي ًة وإنكليزي ًة ،كام أع ُّد طبع ًة عربي ًة للقرآن ،مع
ميز ٍ
أي طبع ٍة أخرى للقرآن .وآمل أن يستفيد غريي من هذا العمل لفهم أفضل للقرآن ،وملحاولة تقليل
ات ال تجدها يف ّ
آثاره السلبية عىل املجتمع.
أعطيت أهمي ًة كبري ًة يف طبعتي العربية للقرآن إىل األخطاء اللغوية واإلنشائية ،ألين كنت بحاج ٍة لها يف ترجاميت
لقد
ُ
لغوي وإنشا ٍّيئ يف النص
توسع يف اكتشاف اخطاء القرآن .وقد وجدت قرابة  2500خطأٍ ٍّ
للقرآن ،وألين مل أجد كتاباً آخر ّ
فتحت باباً جديدا ً للبحث يف القرآن يخاف املسلمون الدخول فيه
القرآين .ال أ ّدعي العصمة يف استنتاجايت ،لك ّني أظ ُن أين
ُ
كتاب .فأنا أعتقد
كتاب
أي ٍ
برشي يصيب ويخطئ ،مثله مثل ّ
ٌّ
خوفاً عىل حياتهم أو تو ّرعاً .ليس هديف إثبات أن القرآن ٌ
يهودي مسطو ٍل ،لكن
حاخام
يقينا انه ال ينزل من السامء إال املطر والنيازك وبراز الطيور ،كام أعتقد أن القرآن تأليف
ٍ
ٍّ
وضع هذه األخطاء أمام أعني املسلمني الذين اعتادوا عىل مقولة (القرآن كالم الله الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه
ومن خلفه) قد يجعلهم يتساءلون عن مدى ص ّحة هذه املقولة .هذا بدوره سيؤدي إىل رفع القداسة عن القرآن ،ويقود
إىل تغيريٍ
جذري يف املجتمع العريب واإلسالمي .فأساس مصائب هذا املجتمع تقديس القرآن الذي يقودهم إىل االعتقاد
ٍّ
نظم رغم عدم انسجامها مع حقوق اإلنسان.
برضورة تطبيق ما جاء به من ٍ
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مقدس،
كتاب
فالله ّ
أحق يف نظرهم أن يطاع ّ
مم جاء يف وثائق حقوق اإلنسان .ونفس األمر لو أنت اعتقدتَ أن التوراة ٌ
ٌ
وأردت عىل هذا األساس تطبيق كل ما فيها ،فسيقودنا هذا التطبيق للهمجية .هنا نرى أن األمانة العلمية لها فوائد
أيضاً اجتامعي ٌة .وهناك حديثٌ
علم ال ينفع .والعلم النافع يف نظري هو الذي يقود
نبوي يقول :اللهم إين أعوذ بك من ٍ
ٌّ
إىل تغيري املجتمع لألفضل.
وأ ّما بخصوص سؤالك «كونك مسيحي األصل أمل يكن من األجدر أن تركز عىل األناجيل أكرث من النص القرآين؟» ،عا ّم ًة
أقوم يف كتابايت مبقارن ٍة بني اليهودية واملسيحية واإلسالم .لكن القرآن أكرث الكتب املكدسة تأثريا ً بصور ٍة سلبي ٍة يف املجتمع
ٍ
ٍ
شخص أن يكون نجارا ً وطيارا ً يف آنٍ
فلكل
واحدّ .
كل
مطالب من ّ
العريب واإلسالمي ،هذا هو مجال تخصيص .وليس
ٌ
أحتج عىل ٍ
أحد إن أراد أن يتع ّرض للتوراة أو اإلنجيل أو ألف ليل ٍة وليل ٍة ،ال بل أش ّجعه عىل ذلك.
ّ
تخصصه .وال ّ
س 6-أحد أكرث األعامل أهمي ًة من أعاملك إخراج األخطاء البالغية وأخطاء يف املعنى يف القرآن ،والتي أحصيتها يف ما يزيد
عن ألفني وخمسمئة خطأٍ .ويذهب الكثريون من املدافعني عن القرآن إىل أنها من تجلّيات بالغة القرآن.
فأين برأيك يكون الخط الفاصل بني البالغة والخطأ سواء يف التقديم أم التأخري يف اللغة؟
إبهام أو ٍ
وكل
التباسّ .
كلمة البالغة مشتق ٌة من الفعل بلغ ،والبالغة تكمن يف ايصال املتكلم الخطاب إىل املخاطب دون ٍ
بأي حا ٍل اعتباره بليغاً .فأين مثالً البالغة يف األحرف املقطّعة؟ ال أحد ينكر أن
ٍ
خطاب ال يفي بهذا التعريف ال ميكن ّ
كل النص القرآين الذي يتضمن قرابة  20%من ٍ
يف القرآن عبار ٍ
آيات مبهم ٍة ،اختلف
ات بليغ ًة ،لكن هذا ال ينطبق عىل ّ
املفرسون يف فهمها اختالفاً شاسعاً جدا ً.
رص يف الجملة التأكيد عىل نقط ٍة معين ٍة يف الخطاب ،وهذا ال يعترب خطأً ،إال أن الخطاب
وقد يقصد بتقديم وتأخري عن ٍ
بأي حا ٍل من األحوال اعتباره خطاباً بليغاً.
الذي يتضمن تقدمياً وتأخريا ً يؤديان إىل ٍ
إبهام يف املعنى ،فال ميكن ّ
س 7-عىل اعتبار أن النحويني أتوا بعد القرآن ،وهم من وضعوا قواعد اللغة والنحو وكانوا مسلمني ،أال ترى أن هناك
تعارضاً وتناقضاً يف كوننا نعتمد عىل النتيجة يف تقييم ومحاكمة األصل؟
قواعد اللغة العربية موجود ٌة قبل القرآن يف الشعر الجاهيل ،واملفرسون يعتمدون عىل هذا الشعر ليفرسوا القرآن
وأساليب التعبري فيه واستعامل صيغ الكالم .والنحويون مل يخرتعوا قواعد اللغة العربية ،بل استنتجوها من النصوص
الشفهية والكتابية املتوافرة لديهم.
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ٍ
نصوص تنتمي إىل مصادر سبقته ،وليست جميعها ذات قيم ٍة بالغي ٍة واحد ٍة.
من بني هذه النصوص القرآن .فهو تجميع
النساخ ،أو ضياع أجزا ٍء منه ،أو إصابة مؤلف النص املذكور
وجاءت يف القرآن أخطا ٌء لغوي ٌة وإنشائي ٌة قد يكون سببها سهو ّ
مبا يسمى اضطراب اللغة (أي ال يجمع كام يقال يف العامية) فينتقل من املفرد إىل املثنى والجمع ،أو يخلط بني املايض
والحارض واألمر ،او يجمع بني املتكلم واملخاطب والغائب (وهذا ما يطلق عليه االلتفات) أو يستعمل حرف جر بدالً
من ٍ
مخل مبعنى العبارة .والكتشاف هذه األخطاء يجب الرتكيز عىل النص،
حرف آخر ،أو يستعمل فعالً بدل فعلٍ آخر ّ ً
ورفع القداسة عنه ،وحرية التعبري.
النص كالم الله املعصوم عن الخطأ ،أو مل تكن عندك إمكانية التعبري عن رأيك
فإن قرأت النص كالببغاء ،أو اعتربت ّ
توسعت يف ذلك يف مقال يل
خوفاً عىل حياتك ،فلن تكتشف هذه األخطاء ،أو عىل األقل لن تبوح أ ّن هناك أخطا ًء .وقد ّ
عنونته :أخطاء القرآن والخوف من السلطان( )3رددت فيه عىل ٍ
نقد وجهه يل الدكتور عدنان إبراهيم دون ذكر اسمي
يف خطب ٍة مسجل ٍة له عىل اليوتيوب.
يخص الختان ،ملاذا برأيك كانت األعضاء التناسلية هي التي يجب قطعها حتى يتخلّص الجسم من الدنس
س 8-فيام ّ
ويصبح طاهرا ً؟ وملاذا كان تركيز اإلله كبريا ً حول هذه القطعة من هذه األعضاء؟
اهتممت به كثريا ونرشتُ بخصوصه كتاباً ضخامً بالعربية مع مقدمة
موضوع ختان الذكور واإلناث املوضوع الذي
ُ
للدكتورة نوال السعداوي ،وترجمته للفرنسية واإلنكليزية .وأنا اعت ّز بهذا الكتاب ألنه قد يساعد يف تخليص أطفال من
جرمية ختان الذكور واإلناث .وكغريه من كتبي ،متواف ٌر ورقياً يف أمازون ،ومتواف ٌر مجاناً يف موقعي.
وبطبيعة الحال أنا ال أؤمن أن الله أمر بهذه الجرمية  -إن كان هناك الله  -فال أظن أن الله بهذه الدرجة من الغباء
أسباب كثري ٌة ولكن مهام كان السبب ،فهو جرمي ٌة ،وقد تكون أكرث الجرائم التي يقرتفها اإلنسان
والسادية .فالختان له
ٌ
ألنها تتم عىل قرابة كل األطفال الذكور عند املسلمني واليهود .وهي من أبشع الجرائم يف العامل ألنها تتم عىل أطفا ٍل
حقيقي ،وهي يف نظري تعب ٌري عن وحشية اإلنسان وساديته ،إذ يشبع هذه الغريزة
طبي
أي ٍ
أبريا ٍء عا ّم ٍة دون ّ
ٍّ
سبب ٍّ
بالتع ّدي عىل األطفال .ويف التوراة ،يف الفصل  17من سفر التكوين ،جاء الختان كعالمة العهد بني الله وإبراهيم أن
يعطيه الله أرض كنعان له ولنسله إىل األبد .فتكون عملي ًة سياسي ًة يعتمد عليها اليهود يف مطالبتهم بأرض فلسطني
وحرمان غري اليهود منها .وتسمى هذه العملية بالعربية (بريت ميال) أي عهد القطع ،ومن هنا جاءت عبارة قطعت
قطعت تعبريا ً عن العهد.
أي
ُ
عهدا ًّ ،
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ٍ
وصف مثل ال أدري أو
تتعصب البن بلدك املسيح .لكن لِ َم تنأى بنفسك عن
س 9-تصف نفسك أنك
مسيحي؛ كونك ّ
ٌّ
ربو ٍّيب أو ٍ
ملحد؟
يف الواقع أنا أعت ّز بانتاميئ للمسيحية ،وأشكر الله عىل أين ولدتُ يف عائل ٍة مسيحي ٍة وليس يف عائل ٍة مسلم ٍة .ألن هذا
أعطاين أكرث حري ًة يف التعبري عن آرايئ عن املسيحية أو اإلسالم أو اليهودية .فاملسلم تت ّم برمجته بالرتهيب والرتغيب
بحيث مينع نفسه من نقد ديانته .وحتى عندما ينتقد الديانة املسيحية واليهودية يبقى ضمن حدود رسمها له القرآن
والسنة.
بلقب غري مسيحي ،وحتى إن مل أمنح أهمي ًة للعقائد املسيحية الغيبية .وال أقبل أن يقوم رجال
ال أرى سبباً ألس ّمي نفيس ٍ
الحق يف االنتامء إىل مجموع ٍة من املعتقدات ،وأعطي نفيس الحق يف أن
الدين املسيحيني باحتكار لقب املسيحي .لهم ّ
أعرف املسيحية كام أراها انا ،دون أن افرض رأيي عىل أحد ،دون تكفري ٍ
أحد ،كام ال أرىض أن يكفرين أح ٌد .وما يه ّمني
يف املسيح تعاليمه األخالقية الرفيعة.
س 5-ماذا عن العنف يف التوراة؟
ما قلته سابقاً عن السيد املسيح وتعاليمه ،ينطبق بصور ٍة أوىل عىل التوراة .هناك أمو ٌر جميل ٌة يف التوراة ،لكن إن طبقناها
بحذافريها فسوف نجد أنفسنا يف مجتمعٍ غاي ًة يف الهمجية .التوراة مجموعة من الكتب تنتمي إىل عصو ٍر مختلف ٍة
ٍ
ٍ
وترصفات غاي ًة يف الوحشية.
تطلعات للخري وتعاليم
وتعكس ثقافة العرص الذي كتبت فيه ،مع
س 10-أرشت إىل َ
نفسك كنبي يف العديد من املرات .ما فكرتك عن النبوة ،وما الدور الذي ميكن للنبي أن يلعبه يف عرصنا
هذا ،وكيف ترى مصداقية األنبياء املذكورين تاريخياً يف ظل نظرتك تلك؟
وكل فراعنة مرص يحملون لقب النبي .وحتى يومنا هذا كلمة النبي يف الحبشة
كلمة نبي فرعونية األصل ،وتعني الرئيسّ .
كش األسد عن أنيابه.
تشري إىل رئيس القبيلة .ويف العربية تستعمل كلمة الناب للداللة عىل السن األكرث قوةً ،ونقول ّ
ولكن تم تحوير الكلمة بالعربية فأصبحت (نبي ،وجمعها نبييم) ،ومنها جاءت الكلمة العربية (نبي ،جمعها انبياء).
وتعني من ينقل الخرب .ونقول يف العربية نرشة األنباء .فيكون النبي عبارة عن مذيع األنباء .وقد جاء استعاملها يف القرآن
مبعنى أخرب :وعلّم آدم األسامء كلها ثم عرضهم عىل املالئكة فقال انبئوين بأسامء هؤالء ان كنتم صادقني (سورة البقرة
 .)31وتقول اآلية  213من سورة البقرة :كان الناس أم ًة واحد ًة فبعث الله النبيني مبرشين ومنذرين .وواضح ان القرآن
هنا استعمل الجمع العربي (النبيني) ،بدال من الجمع العريب (األنبياء) ،ما يدل عىل أن مؤلف القرآن ذو ثقافة عربية.
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يحسن من عادات
رص ّ
وميكن أن نقول إن كلمة نبي تعني املصلح االجتامعيّ .
ولكل ع ٍ
نبي يحاول أن ّ
ولكل مجتمع ٌّ
مجتمعه .وهناك حديثٌ
نبوي يقول :إن الله يبعث لهذه األمة عىل رأس كل مئة سن ٍة .ولكنه قد يفسد بسبب وصوله
ٌّ
للسلطة .كام حدث مع مجرمني مثل نريون وستالين وهتلر ماو تيس تونغ وغريهم .ولعلمك ،كان ستالني (أي الرجل
الفوالذي) واسمه الحقيقي  Iosseb Bessarionis dze Djoughachviliيريد أن يكون رجل دينٍ مثيل لح ّد عمر 20
تقي يف شبابه ،وبقي عىل زوج ٍة
سنة ،ثم أصبح ما أصبح .وكان النبي محمد ،وهو لقب (واسمه الحقيقي قثم) ٌ
رجل ٌّ
واحد ٍة وهي خديجة ،ثم بعد وفاتها وانتقاله إىل املدينة أصبح مزواجاً سفاحاً ،والقرآن امليك يختلف متاماً عن القرآن
املدين .فاألول مساملٌ ،بينام الثاين ظاملٌ ،وعليه تعتمد داعش وأخواتها القرتاف أفظع الجرائم وتعيث يف األرض فسادا ً.
وحتى يحتكر الفكر ،ادعى مح ّم ٌد أنه «خاتم النبيني» (األحزاب  ،)40مضيفاً« :اليوم أكملت لكم دينكم» (املائدة ،)3
«ومن يبتغ غري اإلسالم ديناً فلن يقبل منه» (آل عمران  )85بينام قبل استالمه السلطة كان يقول« :إمنا أنا برش مثلكم»
(فصلت .)6
دور النبي أن يكون الضمري الحي للمجتمع ،وتكون أمانته يف مهمته عىل قدر رصاحته يف كالمه وعدم إبهامه فيام يقول
وعدم لجوئه للتقية .فإذا سكت العامل تقية والجاهل يجهل فمتى يظهر الحق؟والنبي ال يداهن ،وال يسعى ملصلح ٍة
شخصي ٍة ،وال يبغض أحدا ً ،بل يبتغي فقط الصالح العام.
نبي فهذا ليس عن عنجهي ٍة ،لكن ألكرس فكرة أن النبوة انتهت مع محمد ،وألبني أنه من الرضوري أن
وإن ادعيت أين ٌّ
كل ٍ
كل عىل قدر استطاعته .فإن كان األنبياء قد قاموا مبهمتهم سابقاً ،علينا أن
شخص بدوره يف إصالح املجتمعٌّ ،
يقوم ّ
نسعى لتحسني عادات املجتمع دوماً ملالءمتها مع حقوق اإلنسان ،ضاربني عرض الحائط ما جاء يف الكتب املكدسة
لنبي.
السابقة من تعاليم تخالف هذه الحقوق .فال عصمة ال
ٍ
لكتاب أو ٍّ
تلك أم ٌة قد خلت ،لها ما كسبت ولكم ما كسبتم وال تسألون عام كانوا يعملون (سورة البقرة ،مكررة يف اآلية 134
و  .)141ومن هنا أرى رضورة إعادة صياغة تعريف الوحي ،أنه ليس كالم الله للبرش ،بل كالم البرش عن الله ،أو قل
ٍ
مثقف نبياً ،ألن له رسالة يريد
كل
كالم البرش ملصلحة البرشية يعرب عن رغبة يف تحسني اخالقيات البرشية .وأنا أعترب ّ
كل من أحمد القبانجي ،ونوال
أن يوصلها للغري .وقيمة املثقف تقاس مبدى التزامه باملعايري التي ذكرتها أعاله .فمثالً ٌّ
السعداوي ،وسيد القمني ،وإسامعيل محمد ،وأحمد حرقان ،ومحمود محمد طه ،وفرج فودة ،ونرص أبو زيد ،وغاندي،
ومانديال ،ومارتن لوثر كينغ هو نبي يف نظري .ولألسف  99%من مثقفينا أنبيا ٌء مخصيون ،ألنّه ت ّم لجمهم ،فليس لهم
ألسباب مختلف ٍة .وقد يكون هذا من أهم أسباب عدم تق ّدم املجتمع العريب واإلسالمي .لذلك
الشجاعة لقول الحقيقة
ٍ
اقرتحت يف مقا ٍل يل( )4أن يتم سقي كل املثقفني العرب سطل خمرٍ؛ ليفلت لسانهم ،فيقولوا ما يفكرون فيه دون ٍ
خوف،
وأنا اضمن أن اإلسالم سوف يختفي عن وجه األرض .وأكاد اجزم ان أحد أسباب منع الخمر يف اإلسالم الخوف من فلتان
لسان اتباعه.
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كل الديانات والرموز املك ّدسة تحتوي شيئا من العنف؟ وعىل سبيل املثال املسيحية .فيسوع رغم
س 11-أال ترى أ ّن ّ
اعتباره رمزا ً للمحبة والسالم إال أن له بعضاً من املقوالت يف العهد الجديد ال ميكن وصفها بهذا مثل ما ذكر يف لوقا (:19
 )27و ( )51 ,49 :12ويف متى ( )35 ,34 :10عىل سبيل املثال؟
أنا ال أحيط السيد املسيح أو مح ّمدا ً أو غريه من «األنبياء» بالعصمة .واعترب أن املسيح يصيب ويخطئ ،وأعطي لنفيس
أي ديان ٍة أو فلسف ٍة ،ورفض ما أراه غري صال ٍح ومل يعد يتفق مع حقوق اإلنسان.
الحق يف اختيار ما أراه صالحاً يف تعاليم ّ
كتب مكدس ٌة .
وليس عندي أصالً يش ٌء يس ّمى كتاباً مقدساً .فكلّها أصفها أنها ٌ
ٍ
دالالت كثري ًة
وضعت
س 12-يف مقال ألمل الخطيب بعنوان « الجذور الوثنية للديانات اإلبراهيمية» يف العدد السابع.
ْ
تظهر كم التطابق بني الديانات اإلبراهيمية والديانات الوثنية بدءا ً من قصة الخلق البابلية إىل فكرة خلق اإلنسان من
طني وقصة الطوفان ووالدة موىس وليس انتها ًء باإلرساء واملعراج والحج .برأيك هل هذه العالقة غري واضح ٍة مبا يكفي
أم أن هناك مانعاً آخر يجعل الناس تعمى عن هذا الربط؟
يف هوامش طبعتي العربية للقرآن ذكرتُ ما أعتربه مصادر اعتمد عليها مؤلف القرآن يف صياغة كتابه ،وهي املصادر
تنتمي خاص ًة للثقافة اليهودية والنرصانية والشعر الجاهيل ،لكن هناك مصاد ٌر أخرى .وقد اشار بعض املرتجمني الغربيني
ٍ
هيئات إسالمي ٍة ،تم حذف هذه الهوامش
لهذه املصادر يف هوامش ترجامتهم ،لكن عندما تم طبع تلك الرتجامت من
نص القرآن من عند الله ،وإن كان هناك تشاب ٌه بينه
حتى ال يظن أن القرآن مأخو ٌذ منها .فوفقاً لالعتقاد اإلسالميّ ،
ٍ
كل تلك النصوص ،مبا فيها القرآن ،من نفس املصدر ،أي
نصوص مسيحي ٍة أو نرصاني ٍة مك ّدس ٍة ،فسبب هذا صدور ّ
وبني
الله .وقد منع مح ّم ٌد أتباعه قراءة كتب اليهود والنصارى ،وما زال املنع قامئاً يف كثريٍ من الفتاوى ،وال يستثنى إال من
كان متب ّحرا ً يف الدين اإلسالمي ويريد أن ير ّد عىل اليهود والنصارى .وال نجد يف مكتبات املدارس الحكومية يف العامل
العريب واإلسالمي التوراة واإلنجيل حتى ال يطلع عليهام الطالب املسلمون .وهناك ٌ
دول متنع دخول هذين الكتابني عىل
أراضيها ،بينام ترعى توزيع القرآن مجاناً حتى أمام الربملان السويرسي ويف معارض الكتب الغربية كام رأيته بعيني .ولو
أن املسلمني اعرتفوا أن بعض ما جاء يف القرآن (وهو يوازي قرابة  80%من مضمونه) من املصادر التي كانت قبله ،فهذا
منسوب إىل
لكالم
ٍ
وحي نزل» ،وفقاً ٍ
يعني أن مح ّمدا ً ٌ
كذاب ،أو كام يقول الشاعر« :لعبت هاشم بامللك فال خ ٌرب جاء وال ٌّ
كتاب خوفاً عىل
وربا كان تحت تأثري الخمر .وواضح أن من يلجأ إىل منع قراءة ٍ
يزيد بن معاوية ،ثاين الخلفاء األموينيّ ،
واثق من دينه ،أو يريد أن يبقي الناس جهاالً.
شخص غري ٍ
دينه هو ٌ
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لقص ٍة توارثتها ع ّدة حضار ٍ
ات يف املنطقة يف أسامء مثل حورس
س 13-ما رأيك بفكرة أن املسيح شخصي ٌة أسطوري ٌة ّ
ٍ
بأحداث فلكي ٍة ؟
وديونايسس وأتياس وكريشنا وميرثا وغريهم ،كان لها عالقة
ٍ
لشخصيات كثري ٍة ،منها إبراهيم وموىس وداؤود وسليامن واملسيح ومح ّم ٌد ،كام
هناك من شكك يف الوجود التاريخي
ٌ
تشكيك يف وجود مكة يف العرص الذي يظن أن مح ّمدا ً عاش فيه ،أو وجود النارصة يف العرص الذي يظن ان املسيح
هناك
عاش فيه .وهناك من اعترب خروج اليهود من مرص وذهابهم إىل فلسطني عبورا ً بسيناء كام جاء يف التوراة والقرآن مج ّرد
أي ٍ
خوف ،وأن يسمح بالرأي
أسطور ٍة ،وهذا أم ٌر يجب أن يبقى مفتوحا للنقاش بني املؤرخني وذوي االختصاص ،دون ّ
والرأي اآلخر حتى نصل إىل الحقيقة التاريخية ،إن أمكن ذلك .وعندما تكلم طه حسني يف كتابه الشعر الجاهيل عن
أسطورة إبراهيم وابنه إسامعيل ،متت محاكمته وأجرب يف الطبعة الالحقة عىل تغيري العنوان إىل األدب الجاهيل ،وحذف
رأي يف هذا املجال .لكن كل ما يه ّمني إعطاء الحق
الفقرات املتنازع عليهاُ .
لست من ذوي االختصاص ،لذلك ليس يل ٌّ
بكل حريّ ٍة .ويف هذا املجال اتبع مقولة :من قال ال
لكل من يريد أن يبحث يف املوضوع ويعرض آراءه يف هذا املجال ّ
ّ
ٍ
تحفظ.
كل االحتامالت دون أي
أعرف فقد أفتى .ويف نفس الوقت ،أبقى منفتحاً عىل ّ
س 14-يف موضو ٍع للصديق موىس يف مجلة امللحدين العرب يف العددين الثامن عرش والتاسع عرش طرح فكرة قدمها
الباحث توم هوالند حول أصول اإلسالم ونظرية أ ّن مح ّمدا ً نفسه قد يكون شخصي ًة وهمي ًة باعتبار أقدم مصادر ونصوص
اإلسالم كُتبت كلّها يف فرت ٍة زمني ٍة واحد ٍة بعد ما يقارب املئتي سنة من وفاة شخصية مح ّم ٍد ويف منطقة جغرافية أقرب
كل هذا العنف والرببرية يف عقائد ورشائع اإلسالم؟ وهل كانت رشا ً ال
إىل بالد الشام .فبحسب هذه الفكرة من أين أىت ّ
ب ّد منه ليك يستطيع اإلسالم الوليد البقاء حياً؟
ٍ
كندي اسمه Dan Gibson
ملؤلف
كتاب مه ٌّم قرأته
ٍّ
أعرف هذه النظريات التي تستحق فعالً االطالع عليها،وهناك ٌ
وعنوانه Quranic Geographyوهناك كث ٌري من الكتب يف الغرب التي تتبع هذا املنهج الذي يشكك يف مصداقية ما
تنقله لنا املصادر اإلسالمية ،وما يعلم يف مدارسنا وجامعاتنا وجوامعنا ووسائل إعالمنا العربية واإلسالمية.
كل ما ميكنني قوله :إننا ما زلنا يف بداية الطريق ،وقد ال نصل أبدا ً للحقيقة التاريخية .فهناك حلقاتٌ مفقود ٌة يف التاريخ
اإلسالمي .ومن املعروف مثالً أن الكتابة التي كانت تستعمل يف منطقة مكة مل تكن الكتابة العربية التي كتب بها القرآن،
يخص همجية
بل الكتابة اليمنية .ما يعني أن القرآن مل يكتب يف مكة أو يف املدينة ،بل ما بني الشام والعراق .وفيام ّ
نص عليه القرآن
القرآن والرشائع اإلسالمية ،فمصدرها التعاليم التوراتية والعادات يف تلك املنطقة .فنظام الحرب كام ّ
نفس النظام املذكور يف التوراة.
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س 15-الديانة املسيحية عاشت فرت ًة كانت فيها غاي ًة يف الدموية والتصفية أيام محاكم التفتيش وحرق الساحرات وقتل
كل هذا وقلّمت أظفار
تغي ّ
الطوائف لبعضها البعض يف مجاز َر كرنفالي ٍة .وبعد انقضاء عصور الظالم وبزوغ فجر النهضة ّ
وأنياب الدين املسيحي ،.هل ترى أنه من املمكن أن يعيش اإلسالم تحوالً مشابهاً ،وأن يتخلّص من جانبه املظلم؟
كتبت مقاالً مطوالً يف هذا الخصوص يف الحوار املتمدن( )5عنوانه «هل من وسيلة لتطوير اإلسالم ملالءمة حقوق
ُ
اإلنسان؟» من يه ّمه األمر ميكنه الرجوع اليه.
النص األسايس يف املسيحية ليس نصاً قانونياً ترشيعياً ،بل نصاً أخالقياً،
تطوير اإلسالم أصعب من تطوير املسيحية أل ّن ّ
خالفاً للقرآن والسنة ،والسيد املسيح وتالميذه مل يكونا قاد ًة عسكريني ،خالفا ملح ّم ٍد والخلفاء من بعد .فمح ّم ٌد أسو ٌة
أساس يف القرآن والسنة.
حسن ٌة للمسلمني ،وداعش عىل سيبل املثال مل تعمل شيئاً مل يفعله مح ّم ٌد وليس له ٌ
اقرتحت يف مقا ٍل يف الحوار املتمدن( )6عنونته «اإلسالم مرصان أعور» حالً جذرياً .أنقله هنا:
وقد
ُ
«الحل الوحيد أمام املسلمني هو  -رصاح ًة  -وضع القرآن والسنة مع مومياء الفراعنة يف متحف القاهرة ،وإعامل العقل
وتغيري جميع املناهج التعليمية من الروضة إىل الجامعة ،ومن الجامع إىل وسائل اإلعالم .هذه هي الوسيلة الوحيدة
لخروج العامل العريب واإلسالمي من محنته وللحفاظ عىل السالم يف العامل .فعلينا تشجيع جميع الحركات اإللحادية يف
بكل قوانا ألنها الوحيدة التي ميكنها أن تخلّصنا من ورطتنا ،فاإلسالم والسالم ال ميكن
العامل العريب واإلسالمي ،ودعمها ّ
مسيحي ،ال أقول بتح ّول املسلمني للمسيحية ،أل ّن الديانة املسيحية معقد ٌة عقائدياً.
لهام ان يجتمعان يف عاملنا .ورغم ّأن
ٌّ
وإذا ما استثنينا بعض املتحولني للمسيحية القالئل ،يصعب عىل املسلم تق ّبل املسيحية بصور ٍة عا ٍّمة ،إال اللهم إذا
ٍ
بشخص املسيح كقدو ٍة حسن ٍة ،وبتعاليمه
جعلناها ديان ًة خفيف ًة عىل املعدة ،فنف ّرغها من العقائد الغيبية لالحتفاظ فقط
األخالقية .ويف انتظار ذلك ،ال يبقى أمام املسلم خيار إال اإللحاد».
ٍ
جديد؟
كتاب
س 16-هل لك مشاريع مستقبلي ٌة قريب ٌة كنرش ٍ
حالياً أعمل عىل إنهاء الطبعة الثانية من ترجمتي الفرنسية للقرآن بالتسلسل التاريخي ،وتصحيح ترجمتي اإلنكليزية
واإليطالية ،وتكميل طبعتي العربية للقرآن .وآمل أن أنتهي من هذه املهمة خالل األشهر القليلة القادمة .وبعدها حاالً
سأصدر كتاباً حول أخطاء القرآن اللغوية واإلنشائية معتمدا ً عىل طبعتي العربية للقرآن .وسيكون من  100صفح ٍة ،ال
أكرث ،لتسهل قراءته ،وقد أقوم برتجمته للفرنسية ،وسيكون الكتاب متوافرا ً مجاناً.
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من جه ٍة أخرى أعمل عىل سلسلة من الكتب لتدبّر بعض آيات القرآن متبعاً املنهج التايل:
كل ما قاله املفرسون القدامى واملعارصون من جميع املدارس واملذاهب مرتبني وفقاً لتاريخ وفاتهم .وقد
 تجميع ّاستندت يف ذلك عىل موقع (التفسري) ( )7وغريه من املواقع (قرابة  80تفسريا ً)
 ترجم ٌة حرفي ٌة أو مخترص ٌة ملا جاء يف هذه األقوال. مق ّدم ٌة مط ّول ٌة تعرض معنى كلامت اآلية وتذكر اآليات واألحاديث التي اعتمد عليها املفرسون يف فهمهم لهذه اآلية،رص ملا جاء يف هذه التفاسري.
بشكلٍ مخت ٍ
كتب يف هذه السلسلة هي:
وقد صدر يل حتى اآلن ثالثة ٍ
كتاب حول اآلية السابعة من سورة الفاتحة (رصاط الذين انعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني) .وهذا
 ٌيبي وفقاً للمفرسين من هم املغضوب عليهم ومن هم الضالون .وهو متواف ٌر باللغة الفرنسية واإلنكليزية
الكتاب ّ
واالملانية.
كتاب حول اآلية  256من سورة البقرة (ال اكراه يف الدين قد تبني الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله
 ٌيبي وفقا للمفرسين ما معنى عبارة ال
فقد استمسك بالعروة الوثقى ال انفصام لها والله سميع عليم) .وهذا الكتاب ّ
إكراه يف الدين .وهو متواف ٌر باللغة الفرنسية واإلنكليزية.
كتاب حول اآلية  28من سورة آل عمران (ال يتخذ املؤمنون الكافرين اولياء من دون املؤمنني ومن يفعل ذلك فليس
 ٌيبي وفقاً
للمفسين عالقة
ّ
من الله يف يشء اال ان تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه واىل الله املصري) .وهذا الكتاب ّ
املسلمني بغري املسلمني من خالل نظرية الوالء والرباء ،واللجوء إىل التقية يف عالقتهم عندما يخافون منهم .وهو متواف ٌر
باللغة الفرنسية.
مفس حرفياً حول هذه اآليات هو باللغة العربية .لذلك ميكن للقارئ العريب االستفادة من
وأشري هنا إىل أن ما قاله ّ
كل ّ ٍ
هذه الكتب ،وحتى إن مل تُفهم مقدمة الكتاب باللغات املذكورة.
كتب أخرى تتبع هذا املنهج حول ٍ
آيات مه ّم ٍة ،منها:
سوف أستمر يف نرش ٍ
كتاب حول اآلية  60من سورة التوبة (امنا الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة قلوبهم ويف الرقاب
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والغارمني ويف سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) ،التي تستعمل كركيز ٍة لتمويل اإلرهاب وتدمري
البالد اليوم.
كتاب حول اآلية  29من سورة التوبة (قاتلوا الذين ال يؤمنون بالله وال باليوم االخر وال يحرمون ما حرم الله ورسوله
 ٌوال يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) ،التي تستعمل لفرض الجزية
عىل غري املسلمني من الحركات اإلرهابية.
كتاب حول اآلية  5من سورة التوبة (فاذا انسلخ االشهر الحرم فاقتلوا املرشكني حيث وجدمتوهم وخذوهم واحرصوهم
 ٌواقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصالة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم) ،التي تس ّمى آية السيف
وتعترب الركيزة التي يعتمد عليها الفقهاء لنسخ جميع اآليات املتسامحة ،من بينها اآلية (ال اكراه يف الدين) واآلية (لكم
دينكم ويل دين) واآلية (وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر).
موضوعي موث ٍّق ملعنى آيات القرآن كام جاء يف كتب التفاسري القدمية واملعارصة،
لفهم
هذه السلسلة إذا ً محاول ٌة مني ٍ
ٍّ
بعيدا عن منهج الدعاية والتمويه الذي يلجأ له السياسيون ورجال الدين واإلعالميون املسلمون اليوم.
س 17-هل هناك رسال ٌة تحب أن تو ّجهها لق ّراء املجلة؟
نحب الجميع ،مهام كانت انتامءاتنا الدينية أو الفكرية ،وأن نتعلم الحوار دون ٍ
عنف ،وأن ال نخاف من
يجب أن ّ
مبني عىل املعادلة التالية:
وإقتصادي
إجتامعي
فكل تق ّد ٍم
االختالف يف الرأيّ .
ٍّ
ٍّ
وفكري ٌّ
ٍّ
األطروحة ،نقيض األطروحة ،التوليف
Thesis, antithesis, synthesis
فمن صدام اليهودية باملسيحية خرج اإلسالم

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=400299
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=400037
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=468096
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=447733
http://www.ahewar.org/debat/s.asp?aid=419540
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=475750
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العميد :هل لديك يش ٌء تقولينه لتدافعي عن نفسك؟
ٍ
حسابات قدمية
فاتنة :الدكتورة تهينني أمام الصف ،ورائدة ليست صديقتي بل تحاول تصفية
د .سناء :تظنني اآلخرين حقودين مثلك؟
العميد :علينا فصلك مؤقتًا لألسف ريثام يتسنى لنا التحقيق باملوضوع يا فاتنة.
فاتنة :لست متفاجئة .شك ًرا عىل عدم فصيل نهائ ًيا عىل األقل
تنظر سناء ورائدة يف عيني بعض مع ابتسامة
تغادر فاتنة
راندي :فاتنة...كيف حالك اليوم؟
فاتنة :كيف تترصف مع مشاعرك عندما تتأذى كث ًريا؟
عادل ،وسيناريو للوضع ينتهي كل يش ٍء فيه لصالحي حتى ما ىذوين به.
راندي :أخرتع قص ًة يكون العامل فيها ً
فاتنة  :ذلك يحزنني
راندي :الحقد يشبه رشب زجاجة س ٍّم وتأمل موت الشخص الذي تكرهه نتيجة ذلك كام يقول مانديال.
فاتنة :صحيح ،لكن عندما تصبح املعركة معركة بقاء فكل األسلحة عادلة ،أليس كذلك؟
راندي :رمبا ...
فاتنة :سأعترب إجابتك نعم.
تكتب فاتنة يف دفرتها الرسي تلك الليلة:
رضوري لبقايئ .أنا لن أفعله ألنهم كانوا ال أخالقني  ،بل ألنها معركة بقا ٍء
ال أعرف إن كان ما سأفعله أخالق ًيا  ،لكنه
ٌّ
ووجو ٍد ومستقبل.
الفصل التاسع والعرشون
فاتنة تخرب د .رامي ما حدث مع د .سناء ورائدة
رامي :هذا ليس عدالً! وكيف سيحقق العميد ومباذا؟
فاتنة :ال أعتقد أن التحقيق سيكون حقيق ًيا .فقط إضاعة وقت .أنت تعرف أن العميد نفسه مهدد إذا قام مبساعدة
ٍ
وقت لذلك ،أريد
شخص ٍ
متهم باإلساءة للدين .عىل األغلب سيقوموا بفصيل لفرتة برشط أن أعود تائبة .لكن ليس لدي ٌ
إكامل دراستي والسفر .كام أنني ال أريد متثيل التوبة.
رامي :والدي عميد كلية الطب ،بإمكانه التحدث مع العميد.
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فاتنة :إذا كان بإمكانه أن يقول يل ماذا سيفعلون قبل صدور القرار ستكون قد ساعدتني كث ًريا.
رامي :سأتصل بك عندما أسمع شيئًا
قلق شديد
تقيض فاتنة الليلة يف ٍ
رامي يتصل بها يف الصباح :فاتنة ...لدي أخبا ٌر سيئة
فاتنة :ماذا؟
رامي :هل كنت تعرفني أن د .سناء ابنة وزير سابق وله اتصاالته مع املسؤولني؟ سيقوموا بفصلك يا فاتنة .و د .سناء
ِ
رفضت
علني مع فصل لسنة وشكر يف نهاية االعتذار لتسامحها معك ،أو فصلك نهائ ًيا أذا
طلبت تخيريك بني اعتذا ٍر ٍّ
هذا الرشط .العميد اعتذر من والدي وقال أن املوضوع أكرب منه بسبب مركز والد د .سناء ،وجود شاهدة عىل موضوع
أيضا يتهمونك بها بازدراء األديان والتشكيك بالقيم.
العنف ،ووجود طلبة متدينني قدموا شكوى للعميد ً
فاتنة :شك ًرا لك رامي .أقدر لك هذه الخدمة.
ِ
سمحت يل ميكنني االتصال بالدكتورة سناء وترتيب طريق ٍة تطلبني
رامي :أنا آسف ج ًدا ألنني ال أستطيع املساعدة .إذا
فيها الصفح وتفادي كل تلك املشاكل.
أفضل املوت عىل االعتذار منها.
فاتنة :هي من أخطأ بحقي! ثم إن املسألة أصبحت مسالة ُذ ٍل وإذالل! ّ
رامي :مل أعهدك هكذا يا فاتنة أين املنطق؟ فقط قويل لها كلمتني وانتهى.
فاتنة :ليس بهذه الطريقة ال! إسمع رامي أنا سأترصف ال عليك.
رامي :لكن يا فاتنة...
فاتنة :شك ًرا رامي .نتحدث الحقًا ،إىل اللقاء
رامي :إىل اللقاء....
اتصال :آلو....جميل؟
قليل ثم ت ُجري ً
فاتنة ترتدد ً

الفصل الثالثون
فاتنة :أريد أن أراك ألطلب منك خدم ًة يا جميل.
جميل :أين ومتى؟
فاتنة :يف أقرب وقت...مقهى العاصمة يناسبك؟
جميل :سأرسل لك سائقًا خالل نصف ساعة
فاتنة :ال...أراك هناك بعد ساعة.
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جميل :أر ِ
اك هناك
يف مقهى العاصمة
فاتنة :جميل...أنا محرج ٌة ج ًدا مام سأقوله وسأتفهم لو رفضت
جميل :لن أرفض قويل
كصديق فقط وبدون مقابل؟
فاتنة :هل تسمح يل باستغاللك
ٍ
يبتسم جميل :هل استغاليل سيجعلك سعيدة؟
فاتنة :أجل ):
جميل :استغليني إذًا كام تشائني
فاتنة :جميل...
جميل :أجل ما هو طلبك؟
فاتنة :أقصد جميل أنك تسمح يل أن أستغلك ):
جميل يبتسم
فاتنة :ال أعرف مدى املساعدة التي ميكن أن تقدمها يل...مشكلتي ليست مع ٍ
شخص عادي بل ابنة وزي ٍر سابق و..
يقاطعها جميل :وزير سابق؟
فاتنة :أجل لذلك ال أعرف إن كان بإمكانك املساعدة و...
جميل :وزير سابق؟
فاتنة... :؟
جميل..... :
فاتنة :ملاذا تضحك؟
أنت تكلمني جميل رفيق...عىل كلٍ ِ ،
جميل :ما بك يا فاتنة؟ ِ
أنت تحاولني استنهاض كربيايئ أليس كذلك؟ لقد نجحتي...
من هي سيئة الحظ؟
فاتنة :سأبدأ منذ البداية...
ترسد فاتنة القصة لجميل منذ البداية ،وتنساب دموعها عندما تصل إىل النهاية
جميل :تلك النكرة الحقرية! ماذا تريدين أن يحدث لها؟ حادث سيارة؟ انتحار؟
وأل تتأخر دراستي ،وتبقى هي بعيد ًة عني.
فاتنة :جميل هل أنت مجنون؟ فقط أريد ّأل يفصلوين ّ
جميل :ال ،هي أرادت إذاللك ،لذلك يجب أن تدفع الثمن
فاتنة :ال أريد مشاكل
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جميل :لن يكون لديك مشاكل...أما هي فمشاكلها بدأت اآلن
فاتنة :ماذا ستفعل؟ أرجوك ال تؤذيها أكرث مام أرادت إيذايئ ألن ذلك ليس عدلً
جميل :أرادت فصلك وتدمري مستقبلك أو إذاللك وإيذاءك .لذلك اختاري إذاللها وايذاءها أو تدمري مستقبلها متا ًما
فاتنة :أنت طاغية يا جميل ):
جميل :لن أضيع فرص ًة لخدمتك
فاتنة :اللعنة عليك أيها الطاغية  ):أشعر بأنني سيئ ٌة اآلن...ألنني أشعر أ ّن الفساد يش ٌء لذي ٌذ عندما يخدم مصالحك...
هل هكذا يصبح الشخص طاغية؟
ٍ
لشخص أن يتحدث معي بهذه الطريقة ...وال حتى أقرب أصدقايئ .
جميل :مل أسمح يف حيايت
فاتنة :مبا أن مخاويف ستزول ...أخربين...كيف تربر لنفسك سحق اآلخرين يا طاغيتي؟
جميل :كام برريت لنفسك اليوم .لو مل تربري ملا اتصلتي يب.
فاتنة :انا أسألك ألنني أريد أن أبرر لنفيس كام تفعل أنت...فأجبني.
جميل :أنت ال تؤمنني بالدين كام تأكدت منك اليوم .هذا يسعدين ألنه يجعل الرشح أسهل .أليس املتدينون يربرون ظلم
أصحاب الطوائف األخرى أو النظر إليهم بدوني ٍة بأنهم مختارون من قوة ُعليا؟
فاتنة :أجل ...
جميل  :هذه طبيع ٌة يف االنسان...يف غريزة البقاء...الفرق أنني ارى نفيس القوة العليا نفسها ،وهم دوين ألن يل سلط ًة
عليهم .ولو كان ألحدهم سلط ًة عيل لخضعت له مضط ًرا .إنه قانون الطبيعة.
فاتنة :أنت ال تؤمن باآللهة إذًا؟
جميل :ال
فاتنة :انت مجنون ):
جميل :ال أنا واقعي
فاتنة :لكن...أال تشعر مبعاناة من هم دونك؟
ٌ
مسؤول عن معاناتهم؟
جميل :وهل أنا
ٌ
مسؤول بشكلٍ أو بآخر.
فاتنة :أنت القوى العليا يف عاملك ،لذلك إذا مل تفعل ما بوسعك لتخفيف معاناتهم فأنت
جميل :هل متتحنينني أخالق ًيا؟
فاتنة :بل أمتحن نفيس...وأريد منك أن متتحن نفسك
جميل  :ملاذا؟
فاتنة :ليك ال أشعر بالذنب عىل عالقتي بك
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جميل :تشعرين بالذنب عىل عالقة صداقة؟
فاتنة :بل عىل اإلعجاب بطاغية
جميل :من هي تلك املرأة التي ال تجذبها القوة؟
فاتنة :كنت أعرف أن كالمي عن أن نبقى أصدقاء فقط بعد هذا الطلب ال معنى له .لكن أريد أن نحاول أن نبقى كذلك
فقط.
جميل :ما أجملك عندما تكذبني....أنت تعرفني أنني أحبك
فاتنة :هل بإمكاين ان أكون رصيح ًة معك يا جميل...بدون أن يحدث يل «حادث»؟
شخصا ال يؤذيه
جميل :طب ًعا ،من يحب ً
مهووس يب فقط .الهوس
فاتنة :متا ًما! لقد اخترصت عيل الكثري بتلك العبارة .جميل أنا ال أعتقد أنك تحبّني حقًا .أنت
ٌ
بيش ٍء أكرث ما يخيفني يف هذا العامل .الهوس العاطفي مثل الهوس الديني
حب وليس هوس .أعطني وقتًا فقط.
جميل :سأثبت لك أنه ٌ
ٍ
قريب مني ،حتى لو كنت لغريك .هذا رشطي
فاتنة :موافقة ،لكن ِعدين ّأل تؤذيني أب ًدا وال أي
شخص ٍ
جميل :أعدك
فاتنة تبتسم :خربت أخالقي ):
جميل :األخالق تتبعك وليست أنت من تتبعينها أيتها العظيمة.
فاتنة :يكفي اليوم! إسمع...
جميل :كيل آذا ٌن صاغية
فاتنة :فصل ستة أشهر للدكتورة ولرائدة .وال أريد اعتذا ًرا  .فقط تأديبهم ّأل يتعرضو يل مر ًة ثانية.
جميل  :سيت ّم ذلك .سيخافون عند ذكر اسمك
فاتنة :أنا رشير ٌة اآلن! قد أندم عىل كل هذا الحقًا
جميل :ال ،أنت واقعي ٌة اآلن ،لن تندمي
فاتنة :سرنى...
تكتب فاتنة يف دفرتها الرسي يف تلك الليلة:
رمبا أنني أكذب عىل نفيس...رمبا أنني فقط أبرر .لكن هناك يش ٌء يشدين إىل جميل...رمبا أستطيع إصالح عيوبه ...وبهذا
أجعل كل شيئًا أفضل للجميع ...رمبا...أمتنى لو كنت أستطيع أن أفعل ذلك ليس فقط مع جميل...بل مع الله نفسه!
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الفصل الواحد والثالثون
فاتنة تعود للبيت بعد نسيان هاتفها طوال اليوم لتجد ثالث رسائل صوتية من د .سناء:
عم بدر مني
 ٨:٣٠صبا ًحا :فاتنة أنا آسفة ّ
 ٩:١٥صبا ًحأ :آنسة فاتنة أنا آسفة ج ًدا عىل رعونتي وترصفايت الصبيانية ،أرجو عفوك عني.
ِ
رجل كبري بالسن وال يحتمل السجن ،إذا ُحكم يف
أرجوك ،والدي ٌ
 ١١:٢٥صبا ًحا :آنسة فاتنة أنا أطلب الرحمة والعفو
السبع قضايا فساد والرشوة ورسقة املال العام وغريها من التهم املوجهة له فسيموت يف السجن.
فاتنة تتصل بجميل  :جميل! قلنا ستة أشه ٍر فصل فقط!
جميل :صحيح وهذا ما فعلت
فاتنة :ووالدها؟ سجن؟
جميل :مل تقويل يل شيئًا عن الرفق بوالدها ،فترصفت
فاتنة :مل نتفق عىل ذلك!
جميل :ومل نتفق عىل عكس ذلك
فاتنة :هل تريد أن أخاف منك يف املستقبل؟
جميل :يف املستقبل ال ترتيك األمور تتأزم هكذا قبل اللجوء إيل حتى ال أضطر إىل ردود الفعل القوية
فاتنة :أنت غريب...ال أعرف مباذا أشعر تجاهك .قل يل ،كيف كانت النساء األخريات اللوايت عرفتهن؟ ماذا قلن لك؟
جميل :مل يكن لدي عالقة يف حيايت .فقط أخرج مع نسا ٍء كثريات.
فاتنة :مل أتوقع ذلك أب ًدا...مل تجرب عالقة لكنك تريد الزواج يب دفع ًة واحدة؟ وقبل أن تعرفني؟ ما هذا التناقض
جميل :من قال لك أين ال أعرفك
فاتنة :من أين عرفتني قبل أن تطلب رشايئ من أيب؟ من رؤيتي يف حفلة تخرج؟ وما هو الرس أنك أردت ذلك منذ بلغت
أنا سن الرشد؟
جميل :مل أحاول رشاءك هو قال لنا أ ّن كل يش ٍء بيده وعلينا إرضاؤه ليقبل تزويجك .منذ رأيتك يف تلك الحفلة أحببتك
فاتنة :سبحان مقلب القلوب واألبصار
جميل :يال جرأتك بالحديث معي!
فاتنة :أريد أن أفهم كل يشء .هل ذلك خطأ؟
جميل :ال لكنك تحققني معي بتهمة الحب!
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فاتنة :الحب أم الهوس؟ يف ذلك أحقق .لكن جميل أريدك أن تعرف أنني أقدر لك كل يشء فعلته من أجيل إىل اآلن.
وأريد أن أعتذر عىل ترصيف عندما أتيت مع والدك لزيارة أمي يف املستشفى .أنا مدينة لك.
جميل :يف الحقيقة أتينا لنعرض تسفريها للعالج يف الخارج.
فاتنة :جميل أنا قبلت منك خدم ًة اآلن ،أما يف ذلك الوقت فكنت أراك مقربة أحالمي
جميل :أنا مقربة أحالمك؟! أنا حلم كل فتيات العامل!
فاتنة :ليس كلهن ،أتعرف نقطة مقتل األنثى؟ أقصد التناقض األسايس الذي يجعل الكثري من النساء يُسنئ االختيار؟
جميل :مل أعرف بوجود يش ٍء كهذا
فاتنة :النساء ينجذبن إىل الرجل الطموح صاحب األحالم الحية...املشكلة أن هذه الصفات نفسها هي التي تجعل من
الرجل رسيع امللل ينقل قلبه من منز ٍل إىل آخر .إنظر كيف قلت يل أنك تتنقل بني النساء بدون عالقة ،ثم تريد مني
الزواج بك!
وإىل اآلن ال يوجد سبب مقنع لهذا الحب الذي تحدثني عنه
جميل :أريد أن نقيض ا ُمسية م ًعا...وسأرشح لك كل يشء.
فاتنة :موافقة
جميل :حقًا؟ أنت غريب ٌة ومليئ ٌة باملفاجآت
فاتنة :كل وجودي مفاجأة ،عىل أية حال ،والد سناء ر ّد يدك عنه
جميل :ال تريديه أن يحاسب عىل الفساد ؟
فاتنة :بل أال يحاسب عىل أفعال ابنته .أين كان الفساد قبل اآلن؟
جميل :رمبا أنني أمهل وال أهمل؟ لكن كام تريدين ،سنسمح له بدفع غرامات مالية إذًا
فاتنة :كيف تتحكم بكل يشء؟ ال يوجد قايض وال شخص ليقول لك ال؟
جميل :يوجد ،يف السجن أو أسوأ.
فاتنة :أريد أن يتغري ذلك
جميل :ماذا تقصدين
فاتنة :إذا استمرت عالقتنا أريدك أن تغري من أساليبك
جميل :تريدين أن تلعبي دور «كاي» زوجة مايكل يف فلم الع ّراب؟
فاتنة  :بل أريد أن العب دور فاتنة ...

85

رواية فـاتنة
سام مار

الفصل الثاين والثالثون
الدكتور رامي يتصل بفاتنة
رامي :أشعر أنك تغرييت معي..وال تريدين أن نخرج م ًعا .أتفهم ِ
أنك مل تريدي عالق ًة حقيقي ًة عىل أية حال ،لكنني اشتقت
لك..
شاب رائ ٌع وتستحق أفضل مني و...
فاتنة :أنت ٌ
رامي :ال! ال! ال تفعيل ذلك ...ال تريدين جرح كربيايئ فتجرحينه أكرث بهذا الكالم ألنني أفهم مغزاه!
فاتنة :رامي أنا ...
رامي :مع السالمة يا فاتني أنا وأنت انتهينا
فاتنة :مع السالمة يا صديقي
يف تلك الليلة ...يتناول رامي الكثري من أقداح الفودكا...الكثري..عىل أنغام أغنية قدمية «لو نويت تنىس اليل فات...واليل
كان والزكريات...ليه تجرحني بكالمك...طب ما تهجر من ُسكَات...لو نوييييت»..
تتصل فاتنة براندي وتشكو له أنها متأثر ٌة ألنها مل تستطع االحتفاظ برامي كصديق
راندي :فكري فقط باألوقات الجيدة التي قضيتموها م ًعا...وال تلتفتي ملا قاله عند الفراق
فاتنة :راندي ملاذا أسمع ضجة شارع حولك ؟
راندي :ال يشء
فاتنة :ال أخربين
راندي :والدي طردين من البيت وأمي قالت يل أنها تتمنى أن أموت...فكرت باالنتحار ثم تذكرت ما قلتيه يل مرة أن
اإلنسان يعيش عىل األمل .وأنا ما زال لدي أمل
حال؟ وأنا أتصل بك الشكو عن مشكلة ال تقارن مبا متر به!
فاتنة :هذا القول كان للمياء....لكن راندي ملاذا مل تتصل يب ً
ملاذا غضبوا عليك؟
راندي :ألنني قلت لهم عندما فاتحوين بالزواج ال أريد الزواج أب ًدا فأنا ال أنجذب للنساء!
فاتنة :وأين ستقيض ليلتك؟
راندي :يف الشارع طب ًعا ،أيب قال يل إذا عدت الليلة سيقتلني
فاتنة :أليس لك أصدقاء غريي؟ أقصد صديق تقيض الليلة عنده
راندي :صديقي الوحيد توقف عن الحديث معي بسبب «اإلشاعات « فبالتأكيد لن يريد استقبايل ليؤكدها!
حبل
رميت لك ً
فاتنة :اسمع ،تعال إىل بيتي ،لكن ال تدق الباب ،شباك غرفتي يف الطابق الثاين من السهل أن تصله إذا ُ
وربطته برسيري الثقيل .ستنام هنا لرنى ما ستفعل غ ًدا.
86

رواية فـاتنة
سام مار

راندي :ال يا فاتنة هذا خط ٌر عليك
فاتنة :ال تخف سمعتي سيئ ٌة عىل أية حال واإلشاعات عني ليست بحاج ٍة لتأكيد!
راندي :كل امرأ ٍة ذات جام ٍل أ ّخا ٍذ سمعتها هكذا هنا..إال إذا قرت يف بيتها
فاتنة :املهم تعال
راندي :ال يا فاتنة ،سأذهب وأعلن توبتي النصوح وأقول أنني قلت ذلك ليك ال يكلموين عن الزواج ،ال أمل غري ذلك.
اطلبي يل التوفيق من الله.
فاتنة :موفق...

الفصل الثالث والثالثون
األم :يا ابنتي هل جننتي؟ تريدين أن تخرجي نهاية األسبوع وتقولني يل أن ال اقلق مهام تأخريت؟
فاتنة :متا ًما هذا ما قلته
األم :هل تظنني نفسك يف أوروبا؟
فاتنة :ال ،أعرف أين أنا ولكنني أرفض واقعي .من ماذا تخافني عىل أية حال؟ أن تسوء سمعتي أكرث فال أتزوج؟ أنا ال أريد
الزواج .ولن أكون علنية إىل درجة أن تسوء معاملة الناس لك بسببي .إذًا دعيني أفعل ما أشاء
األم :يا ابنتي ملاذا أنت هكذا؟ أريد أن أطمنئ ِ
عليك قبل أن أموت
فاتنة :اطمئني! لو مل يضيع ايب عيل البعثة الدراسية ملا كنت قادر ًة عىل وضعي تحت الرقابة!
األم :يا ابنتي لكن املجتمع هنا يعترب سمعتك قيمتك.
فاتنة :أمي اسمعي  ،انا لست غبية ،لو كنت أخطط البقاء هنا أو الزواج لكنت حريص ًة ج ًدا عىل هذه األمور  .ولكنني
أرفض تلك الحياة ،وأريد أن أعيش بطريق ٍة مختلفة .أنا ال أفعل ما أفعل ألتحدى ،بل ليك أعيش! أمل متيل من هذا
املوضوع؟ إنه عيد ميالدي الحادي والعرشين لست طفلة!
األم :مع من ستكونني؟
فاتنة :جميل رفيق
األم :ماذا؟؟؟؟!؟ مجنونة؟ معتوهة؟ ُمختلة؟!؟
فاتنة :شك ًرا يا أمي عىل رؤيتك يل كمختلة لكن أين الجنون يف ذلك؟
أول هو يستطيع أن يفعل بك ما يشاء ويرميك دون زواج وال غريه! ثان ًيا كان يريد الزواج منك ورفضتي حتى النخاع
األمً :
واآلن تخرجني معه بدون زواج؟ تترصفني عكس العامل؟
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يحسن حيايت فرفضت.
فاتنة :ما زلت أرفض الزواج منه ،أما الخروج معه فلم أكن أعرفه وأيب أراد أن يبيعني ال أن ّ
األم :وماذا لو مل تنتهي العالقة بالزواج؟!
لسبب ما ،ملاذا أتزوجه وأربط نفيس به بدل شق طريقي؟
فاتنة :لن تنتهي بالزواج ،هو يريد الزواج يب
ٍ
رجل يعرض عليك املال واملركز! ويبدو أنه يعجبك وإال ملا خرجتي معه!
األم :هل املسألة تحدي فقط؟ ما هو طريقك ؟ ٌ
وهو يحبك ! الزواج هو الطريق الصحيح .استيقظي! الرشف يا بنتي ! الرشف إذا ذهب ال يعود أب ًدا!
فاتنة :سلمي يل عىل الرشف وهو يف طريقه إىل الخارج يا أمي
األم :فاتنة تريدينني أن أموت حزينة؟
ِ
أرجوك أقسم لك أنني تعبت من هذه الدراما عىل نفس املوضوع ! يف وضعي بالذات أنا خارج ٌة من هذه
فاتنة :يا أمي
البالد ولو بقيت فيها لن أتزوج أب ًدا فام أفعله ال عالقة له مبستقبيل .قلت لك لو كنت أخطط للبقاء لغريت ترصفايت .ثم
مثل يف الجامعة صديقي الشاب الوحيد مثيل و...
أنني حذر ٌة نسب ًيا من إثارة الفضائح العلنية ً
األم :مثيل؟؟ أستغفر الله العيل العظيم ! ما هذا الزمن؟ ثم هل يعرف الناس أنه مثيل أم يظنونه عشيقك؟ ال أعرف إن
كانت معرفتهم أفضل أو أسوأ
فاتنة :أمي ...توقفي
تضم فاتنة أمها
االم :أنا فقط أريد مصلحتك يا ابنتي
فاتنة :أعرف...اطمئني.
ٍ
ترصف كام لديك اآلن.
األم :عديني ألّ تكوين غبي ًة وأن يكون لديك إجاب ًة منطقي ًة لكل
فاتنة :أعدك.
فاتنة تكتب يف دفرتها الرسي يف تلك الليلة:
...ولست عاهرةً..أنا امرأة
...ولست كامل ًة
ًا..ولست مثالي ًة
لست مالك
ُ
ُ
ُ
أنا ُ

الفصل الرابع والثالثون
فاتنة عىل الهاتف :إذًا...اان سأقيض الوقت حول عيد ميالدي الواحد والعرشين معك يا جميل؟
حفل بتلك املناسبة فلتكن مفاجئ ًة إذًا ،السائق سيكون عندك الساعة الخامسة .املكان يحتاج
جميل :مبا أنك ال تريدين ً
بعض الوقت للوصول إليه
فاتنة :موع ٌد مبكّر ...إسمع ،هل لديك سائق ٌة فتاة وسيار ٌة عادية؟ أقصد ليست فاره ًة ج ًدا ومحصن ٌة من الرصاص؟
جميل  :ماذا؟
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فاتنة :من أجل أمي فقط .هي تعرف أين أذهب لكن جوقة الرتحيب أمام بيتي قد تسبب يل املشاكل.
عمذا تتكلمني؟
جميلّ :
فاتنة :جميل أنت تعرف أين أعيش وماذا أقصد وملاذا طلبت هذا الطلب.
جميل :حس ًنا ،لدي خادمة تستطيع أن تقود السيارة إىل بيتك.
طلب آخر
فاتنة :لدي ٌ
جميل :ما هو؟
فاتنة :بعد تلك األمسية ،أريدك أن تأيت معي لزيارة حي الرماد الشعبي
جميل :هل هذه محاولة اغتيال؟
فاتنة :ال ،أريدك فقط أن ترى بعض األشياء  .حتى حي بيتي املتوسط ال يكشف لك ما سيكشفه حي الرماد.
شعبي وبدون حراسة؟
حي
ٍّ
جميل :تريدينني أن أظهر يف ٍّ
فاتنة :أنت لست معروفًا كوالدك .سنجد لك طريقة تنكر.
أول إذًا؟ ال أريد أن أفكر يف املوعد القادم يف ذلك الحي أثناء أمسيتنا م ًعا ،لدينا
جميل :تعرفني؟ ملاذا ال نزور حي الرماد ً
أربعة أيام قبل املوعد ،متى نذهب لحي الرماد؟
فاتنة :غ ًدا إذًا
جميل :أراك غ ًدا
يصل جميل وفاتنة التي وضعت شالً عىل رأسها إىل حي الرماد ...أفقر أحياء العاصمة وأعالها نسبة جرائم
جميل :ما الذي أىت بك إىل هنا يف السابق؟
فاتنة :هذه أول مرة..فقط كنت أسمع.
جميل :تسمعني ماذا؟
فاتنة :أ ّن هذا هو الجحيم...إنظر إىل شبكة الرصف الصحي املفتوحة...األطفال املرشدين يف الشوارع...نظرات املحرومني.
مباذا تشعر عندما ترى ذلك؟
جميل :بأنها مسؤوليتهم .هذه نتيجة خياراتهم.
فاتنة :واألطفال!
جميل :نتيجة خيارات أهلهم السيئة.
فاتنة :ولكن ...أنت تستطيع تغيري كل ذلك!
جميل :من عمل منهم لتغيري وضعه قد ميكنه تغيريه...أنا لن أغريهم بل هم يغريون أنفسهم
ٍ
بظروف يستحيل تجاوزها.
فاتنة :لكن بعضهم عاج ٌز يا جميل...وجد نفسه
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جميل :فاتنة ،تصل مكتب والدي آالف طلبات االستجداء أو طلب العمل من هؤالء ،كام تعلمني مبا أ ّن والدي يريد مني
استالم كل يش ٍء من بعده كوين اإلبن الوحيد ،أقوم باالستجابة لبعض طلباتهم بني فرت ٍة وفرتة.
فاتنة :والبقية ؟
جميل :فاتنة األمور ليست بهذه البساطة ،هناك ديناميكياتٌ سياسي ٌة واجتامعي ٌة رمبا أنت ال تفهمينها بعد .الشخص
صاحب املركز يجب أن يترصف بحكمة
فاتنة ساخرة :سمعت شيئًا من هذا القبيل يف السابق...
جميل :متى سنغادر هذا املكان نظراتهم ال تروق يل وأشعر أنهم سيحطمون السيارة بعد قليلٍ انظري كيف يتجمعون.
فاتنة :حس ًنا
يف تلك اللحظة يرضب أحد الشباب الذي امتأل وجهه بالندبات عىل السيارة  :ملاذا تظن أنك تستطيع أن تحتفظ بها
لوحدك؟ أعطنا منها القليل...
جميل ميد يده إىل حافظة السيارة إلخراج مسدس
فاتنة :الاااا! أرجوك اتركه ولنخرج من هنا حاالً!
جميل يخرج هاتفه ويأخذ صورة ثم ينطلق برسعة
فاتنة :ملاذا أخذت صورة؟
طلبت ،أر ِ
ِ
اك نهاية األسبوع ،خادمتي ستكمل توصيلك لبيتك من هنا بينام آخذ سياريت األُخرى
جميل :فاتنة ،فعلت ما
إىل البيت .لدي الكثري من األعامل اليوم وأضيف لها شيئًا آخر اآلن.
فاتنة :الااا أرجوك! أنا من طلبت مجيئك إىل هنا ال أريد التسبب بأذى إنسان! هذا مل يكن قصدي
جميل :هو من أذى نفسه
فاتنة :ماذا ستفعل به؟
جميل :ال يشء
فاتنة :قل يل
جميل :ال
فاتنة :أرجوك ال تقتله
جميل :حس ًنأ
يأخذ جميل رشفة من علبة مرشوب الطاقة الذي كان يتناوله...ثم يسحق العلبة بقبضته وهو سارح يف األفق بنظرة
فيها يش ٌء من القسوة
فاتنة :جميل...أعطني هاتفك
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جميل :ملاذا؟
فاتنة بدالل :أريد أن أرى إن كنت تتحدث مع بنات غريي ):
جميل يبدو عليه الهدوء فجأة :أنت تعرفني كيف تحصلني عىل ما تريدين من أي رجلٍ بدون حروب...يلزمني امرأ ٌة
مثلك إىل جانبي...خذي امحي الصورة كام تشائني
فاتنة :جميل
جميل :أجل؟
فاتنة :أقصد ما قلته ،جميل ):
يف ذلك املساء تكتب فاتنة يف دفرتها الرسي:
«أنا مجنونة «
الفصل الخامس والثالثون
إنها عطلة نهاية األسبوع...فاتنة تجهز نفسها أمام املرآه مرتدي ًة فستانًا أزرق اللون يضيق عىل خرصها املتناسقُ ،مظه ًرا
ضمور بطنها و تناسق وركها ،مكشوفًا من الظهر ليظهر تقوس ظهرها املُغري بينام يرتخي عليه شعرها الحريري املالس
الذي أطلقت له العنان ،ينتهي الفستان فوق الركبة مبساف ٍة تجعل من جلوس فاتنة ُمشكل ًة قومية ،عىل الفستان رشائط
يلتف حول
فيض مع أحجا ٍر زرقاء؛ قر ٌط وعق ٌد ّ
فضي ًة تتناسب مع الرشائط عىل محفظتها الزرقاء ومع طقم إكسسوارات ّ
أيضا حذا ًء
رقبتها ويعكس اللون يف عينيها امللتهبتني دو ًما .ومن العقد تتدىل قالد ٌة ُمرصع ٌة تتناسب مع الربوشيه .وترتدي ً
محكم وكأنهام ُصنعتا حسب أحالم الرجال .رموشها
عايل الكعب أزرق اللون .أحمر الشفاه يظهر شفتيها املربومتني بر ًما
ً
الطويلة التي يظن املرء للوهلة األوىل انهم من البالستيك املتقن اكتحلتا وعينيها باالمثد الشديد السواد ليظهر بياض
تعض عىل شفتيها وتغمز نفسها
عينيها الذي ال تكاد ترى فيه ُحمره ،مع بعض الكحلة الزرقاء عىل األطراف الخارجيةّ .
بثق ٍة ثم متسك حقيبتها وتنظر إىل الساعة .مواعيد جميل ال تُخطىء .يف الخامسة متا ًما تتوقف سيارة خادمة جميل أمام
البيت .عندما تخطو فاتنة خارج الباب إىل السيارة تعلو صافرات «جوقة الرتحيب» ويرصخ أحدهم «الله....الله.عظمة
عىل عظمة يا ست»
ويرصخ آخر  »:ابتعد من وجهي ألرى نعم ريب ! « وأما ثالث فيصيح «يا ليتني حذاءك»...
تنطلق السيارة بفاتنة
فاتنة :إىل أين؟
الخادمة :إىل املطار
فاتنة :ماذا؟ ملاذا املطار؟
الخادمة :تعليامت السيد جميل يا سيديت
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تفهم فاتنة أن الخادمة غري مسمو ٍح لها باإلفصاح .تتحدث معها يف مواضيع أُخرى.
تتجاوز الخادمة حواجز املطار دون إيقاف إىل أن تصل الحاجز األخري
الخادمة  :وصلنا ياسيديت
بستقبل فاتنة أربعة رجا ٍل يرتدون البذالت السوداء وميشون معها إىل طائر ٍة صغرية .هذا النوع من الطائرات النفاثة
حديثٌ ج ًدا ومل يبدأ باالنتشار بني أغنياء العامل حتى العام  ٢٠١٨فهي قادر ٌة عىل اإلقالع عاموديًا لكنها أرسع من الطائرة
العاموديّة بكثريٍ وقادر ٌة عىل كرس حاجز الصوت.
فاتنة  :أين جميل؟
أحد الرجال :يف انتظارك يا سيديت.
تدخل فاتنة إىل الطائرة ،تتفاجأ أن جميل هو الطيار
فاتنة :أنت تستطيع قيادة طائرة؟
جميل :ال ،سأتدرب الليلة ،هيا بنا
فاتنة :حس ًنا ملاذا ال أتدرب أنا إذًا كون كالنا ال خربة له؟ دعني أجرب
جميل :ليس لديك إجاباتٌ عادية؟ دامئًا إفحام؟
فاتنة :أغلق الباب وانطلق أكاد أ ِمل!
جميل بينام يغلق األبواب ويجهز الطائرة لإلقالع :هل ِ
بدأت تفهمني اآلن ملاذا أريدك؟ أنت تترصفني وكأّنّك معتاد ٌة عىل
هذه األمورِ ،
أنت عبقري ٌة بالفعل يا فاتنة .دامئًا تفرضني نفسك.
فاتنة :هل فكرت يف إخباري إىل أين سنذهب وملاذا طائرة؟
جميل :أمل أقل لك أن املرة القادمة لن تري أح ًدأ غرينا ألميال؟
يشعل جميل محركات الطائرة...ثم يبدأ باالرتفاع عاموديًا...يتسارع باالرتفاع ثم يتوقف عىل ارتفا ٍع عا ٍل قبل أن ينطلق
إىل األمام بتسار ٍع هائلٍ ج ًدا
فاتنة :كنت أقصد مكانًا هادئًا وليس منفى
جميل :إنه منفى العشاق
فاتنة :كم نحتاج لنصل إىل منفى العشاق؟
جميل :بضع دقائق .هذا اليشء رسي ٌع ج ًدا
فاتنة تنظر من الشباك :أين اختفت املدينة بهذة الرسعة؟
جميل :نسري برسعة ٢٧٠٠كم يف الساعة أي أكرث من ضعف رسعة الصوت ماذاتتوقعني؟
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فاتنة :كرسنا حاجز الصوت؟ لكنني مل أسمع شيئًا
جميل :ألننا أرسع من صوت كرس الحاجز ،الناس خارج الطائرة فقط تسمعه.
فاتنة :صحيح ،أشعر بالغباء اآلن
جميل  :آسف مل اقصد ،عىل العكس أنت ذكي ٌة ج ًدا  ،أنا أعرف هذه املعلومة ومل أستنتجها لوحدي .ال تكوين قاسي ًة عىل
نفسك هكذا
فاتنة :جميل! اول مر ٍة أكون مع ٍ
شخص ال يريد اإلنزال من قيمتي!
جميل :ملاذا أنزل من قيمتك؟ الذين يفعلون ذلك عاد ًة هم من يَ َر ْون أنفسهم أقزا ٌم أمامك فرييدون إنزالك إىل
مستواهم...أما أنا ،أنا جميل رفيق!
فاتنة :حسنا ستحصل عىل قبل ٍة الليلة!
جميل  :جميل!
فاتنة :ملاذا تنادي عىل نفسك؟
جميل :أقصد جميل ما قلتيه
فاتنة؛ أعرف ما قصدته ):
جميل :أعرف أنك تعرفني ):
خشبي موجو ٌد يف نصف بحري ٍة فوق
بيت
يبدأ جميل بتخفيض رسعة الطائرة والنزول باتجاه قمة جبل ،وعىل القمة ٌ
ٌّ
طريق له عرب البحرية  ،فقط مكا ٌن لهبوط الطائرة يف الباحة األمامية
القمة الربكانية وال يوجد ٌ
ِ
تكفيك؟
جميل :الخدم انرصفوا يف الطائرة األُخرى  .ال يوجد أح ٌد هنا سوانا .هل هذه الخصوصية
فاتنة :تم اإلبهار
تهبط الطائرة
جميل :مباذا تشعرين؟
فاتنة :بأنني مجنون ٌة...ج ًدا
جميل :ملاذا ؟
فاتنة :هل جربت أن تكون يف مكانٍ منعز ٍل عن العامل مع طاغية؟
جميل :أنت أكرب طاغي ٍة يا فاتنة وتعرفني ذلك...أعتذر أنني مل أمتدح فستانك إىل اآلن...فقد شغلني عنه وجهك وعيونك
وقوامك..
فاتنة :إفتح باب الطائرة ال أريد تقبيلك هنا
يبتسم جميل ويفتح الباب...يدخالن إىل البيت ويقودها جميل إىل رشف ٍة يف خلفية البيت تطل عىل البحرية املحيطة
ٍ
مبرشوبات
دوالب معد ٌّين كبري .يضغط جميل عىل ز ٍّر فينقلب باب الدوالب فإذا به ميل ٌء
مبارشةً ،وفيها ضو ٌء خافت ،و
ٌ
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فاخر ٍة ج ًدا وكل زجاج ٍة موصول ٍة بأنبوب
فاتنة :ما هذا ؟
جميل :بار إلكرتوين بدل أن نضيع وقتنا بخلط املشاريب بأنفسنا
فاتنة :وماذا لو أردتُ أن أخلط لك مرشوبًا عىل ذوقي؟
يدوي ميكنك طلب النسب
جميل :يوجد خيا ٌر ٌّ
فاتنة :وأين مدفأة النار؟
ِ
عرفت أن هناك مدفأة نار؟
جميل :كيف
فاتنة :ألن كل يش ٍء تفعله كامل...وال ينقصه يشء...إضاف ًة ألنني عرفت ذلك عندما رأيت كرسيني هزازين.
جميل :لنبدأ سهرتنا!
يكشف جميل عن املدفأة ،ويطلب «كوزموبوليتان» لفاتنة بينام تطلب هي له «الجن مع التونيك»
تنعكس النريان يف عيني فاتنة...وتشتعل يف قلب جميل....

الفصل السادس والثالثون
ضوء مدفئة الحطب إضاف ُة إىل أضواء زرقاء خافتة تعطي الغرفة التي فيها جميل وفاتنة ج ًوا ممي ًزا.
أول أريد أن أقدم لك هدية عيد ميالدك
جميلً :
أيضا؟
فاتنة :أحرضت هدي ًة ً
يقدم جميل صندوقًا كب ًريا لفاتنة
فاتنة :هل تسمح يل بفتحها؟
جميل :طب ًعا
تكشف فاتنة غالف الهدية لتجد صندوقًا عليه صورة وعاء طب ٍخ وعدة مطبخ
جميل يراقب االستغراب عىل وجه فاتنة فيستطرد برسعة :افتحي الصندوق
ٍ
ٍ
حديث ج ًدا
هاتف
تفتح فاتنة الصندوق فتجد صندوقًا أصغر يف الداخل عليه صورة
فاتنة :شك ًرا جميل و...
جميل :افتحيه
تفتح فاتنة الصندوق فتجد علبة سوداء فاخر ًة ًجدا...تفتحها لتجد مفتاح سيارة مثنها ثرو ٌة كامل ٌة
فاتنة :ما هذا يا جميل؟
أيضا
جميل ضاحكًا :هديتك ،ستقودينها من املطار إىل البيت ،أصدرت لك رخصة قياد ٍة ً
فاتنة :جميل ،املوضوع ليس مضحكًا...زعلتني
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جميل :ماذا؟
بأي شكلٍ من األشكال أن أقبل هذه كهدية؟
فاتنة:هل كنت تتوقع مني ّ
جميل :ملَ ال؟
فاتنة  :جميل ،سأعطيك خمس ثواين لتفكر يف املوقف وتعتذر وتبدأ من جديد .ال أمزح
قليل لكن...
جميل :حس ًنا...رمبا ترسعت ً
قليل؟
فاتنةً :
جميل :كث ًريا...كان يجب أن أبدأ بيش ٍء صغري و...
فاتنة :ال ،كان يجب أن تبدأ بيش ٍء رمزي .قبويل دعواتك إىل أماكن فاخرة يشء وقبول عطايا يش ٌء آخر متا ًما! األوىل جز ٌء
ٍ
مكانات أو حتى فرض عالقة! مل أتوقع منك هذا يا جميل! أنت تخرج مع
من العالقة أما الثانية فتأكيد سيطر ٍة وفرض
وغي املوضوع !
فاتنة وليس مع فتا ٍة عرشيني ٍة عادية! خذ مفتاحك ّ
جميل  :أمرك...أنا آسف
فاتنة ترشب كأسها دفع ًة واحدة  :اعتذارك مقبول ،اآلن إطلب يل رشابًا قويًا عىل ذوقك
جميلِ :
إليك االبسينثي ،مرشوب فان جوخ وبيكاسو
فاتنة :تريد أن تسبب يل الهلوسة بسبب عشبة الدودة التي يحتويها هذا الرشاب؟ أيها اللعني ):
جميل :من أين تعرفني ذلك ؟! املهم ...أنا آسف عىل موضوع الهدية و...
فاتنة :أيّة هدية؟
جميل :صحيح...بدأنا من جديد
فاتنة :إذًا قل يل من أنا يف نظرك؟
جميلِ :
أنت فاتنة
فاتنة :أقصد من أنا كإنسانة يف نظرك؟
جميل :قصدت فاتنة كصفة وليس إسم ):
فاتنة  :جميل ):
جميل :اطلبي يل رشابًا عىل ذوقك
فاتنة :إليك مرشوب ساينت جريمان الذي يحتوي زهرة العجوز ،ال يسبب الهلوسة كخيارك يل ،ألَنِّ طيب ٌة و لست مثلك ):
جميل :أنا؟ ماذا فعلت لك لتقويل ذلك؟
طيب ج ًدا معي...ولطيف...لكن هذا ليس ألنك كذلك ،مثل الله
فاتنة :أتعرف يا جميل...أنت ٌ
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جميل  :مثل الله؟!
فاتنة :كل دين اإلله يريد أن ينعم عىل أتباعه لكنه يريد أن يعذب البقية .ماذا يكشف ذلك عن شخصيته؟ هو ليس
شخصا جي ًدا ،لكنه جي ٌد مع أتباعه.
ً
جميل :مجنونة
فاتنة :ما أقصده...هو...هل ميكن أن أقنعك بأن تكون طي ًبا مع الجميع؟
جميل :لو كان ما تقوليه صحي ًحا فال أعتقد أنك تستطيعني تغيريه ...لكنك مخطئة
فاتنة :كيف؟
رشا .تعلمت ذلك من والدي .هل تظنني أ ّن الرجال مثل والدي يصلون إىل
جميل :أنا حاز ٌم يف تعاميل لكن ذلك ليس ً
مراكزهم بالصدفة؟ هناك قواعد علمني إياها والدي ال تستطيعني نقض منطقها
فاتنة :دعني أج ّرب
أول ،إذا التقى رجلني يف تصادم مصالح ،فقط الرجل الغبي سيجعل الحظ يحدد من الرابح
جميلً :
مثل أن يتغلب عليه بذكائه أو قدرته
قالب أخالقي .أي ً
فاتنة :العبارة صحيح ٌة فقط إذا كان هناك ٌ
جميل :ال ،خطأ ،الرجل الطموح يقهر بقية الرجال بطريقتني ،إذا كانت قدراته خارق ًة يقهرهم بقدراته ،إذا مل تكن كذلك
يقهرهم بأن يتحكم بزمام األمور بأيّة طريقة
فاتنة :ال أحتمل الغدر أب ًدا وأحتقر من يطعن يف الظهر
ِ
نسيت أننا نتحدث عن رجلني يتبارزان ،أي يف حالة تأهب ،ال يوجد طعن يف الظهر .لكن قد يوجد معاناة،
جميل :فاتنة،
قرأيت كتاب  ١٩٨٤لجورج اورويل؟
فاتنة :طب ًعا
رجل بآخر يا ونستون؟ ونستون :بأن يجعله يُعاين «
جميل :تذكرين تلك العبارة «كيف يتحكم ٌ
رجل بامرأة يا وينستون؟
فاتنة تتقدم مبشيتها املغرية تجاه جميل ثم تقرب وجهها منه :وكيف يتحكم ٌ
أول
جميل يحاول تقبيلها ،ترجع رأسها :ال ...أجبني ً
جميل :بأن يجعلها تحبه؟
فاتنة :نو ًعا ما ،لكن قل يل ،كيف ميلكها؟
جميلِ :
أنت تؤمنني أ ّن الرجل ميلك املرأة؟ ظننت ذلك ضد مبادئك متا ًما
فاتنة تسحب ثلج ًة من رشابها...ومتررها عىل شفتيها وهي تتحدث ثم تقرتب من جميل حتى تالمس شفتيها أذنه
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وتهمس :إذا جعلها تشعر أنها أعظم امرأ ٍة يف العامل...تصبح ُملكه!
شفتي فاتنة أصبحتا باردتني كالثلج...تطبق بهام فاتنة بنعومة عىل جز ٍء من إذن جميل فيشعر بنعومتهام وبرودتهام
م ًعا..ثم يشعر بلسانها الداىفء مير بني شفتيها عىل أذنه بنفس الوقت ..بينام مترر فاتنة الثلجة عىل رقبته تاركة خطا
بار ًدا...تتبعه بتمرير لسانها الداىفء يبطىء...ثم ترجع رأسها اىل الوراء وتنظر يف عينيه ...وتبدأ باالبتعاد
جميل :إىل أين ؟
يسحبها إليه بقو ٍة ويق ّبل شفتيها ،بعد القبلة ت ُرجع فاتنة رأسها إىل الوراء وتغمض عينيها فيمطرها جميل بالقبل عىل
وجهها ورقبتها
فاتنة بدالل :جميل...ال...ال...
جميل يقبلها أكرث ،فجأ ًة تفتح عينيها ،تنظر يف عينيه بقوة ،ثم تندفع لتقبيله كال َن ِمرة...يطفىء جميل الضوء وتبقى
املدفأة فقط

الفصل السابع والثالثون
بينام يتبادل جميل وفاتنة ال ُق َبل عىل ضوء مدفئة الحطب يبدأ جميل بخلع فستان فاتنة من األعىل ...تتوقف فاتنة عن
التقبيل ثم تنظر اليه بابتسامة قبل ان تخلع هي الفستان كاشف ًة مالبس داخلية زرقاء-فضية متناسقة تظهر مفاتنها.
ثم تنسحب من تحت جميل برسعة وتخرج اىل الرشفة و تناديه  :تعال.
يتبعها جميل وعندما يفتح الباب ينبهر مبنظر فاتنة بجسدها املتناسق تحت ضوء القمر الفيض وكأن لون املالبس
الداخلية األزرق-الفيض متناسب متاماً مع لون انعكاس ضوء القمر عىل باقي جسدها.
يندفع جميل باتجاهها ويبدأ بتقبيلها عىل رقبتها والجزء املكشوف من صدرها...ترمتي فاتنة اىل الوراء ثم تقول :دخيلك
دخت...دخت
يتوقف جميل للحظة ،ترتكه فاتنة وتدخل ثم تعود و هي تلتحف غطاء الرسير حولها.
أيضا وعد لنجلس تحت القمر.
فاتنة :أحرض غطا ًء أنت ً
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جميل :ولكن...
فاتنة :أال تريد أن تجلس معي تحت القمر؟
جميل...:بىل ولكن...
فاتنة :هل أنا ممل ٌة إىل هذه الدرجة ؟ ):
جميل يحرض غطا ًء هو اآلخر ويجلس إىل جانب فاتنة عىل األرجوحة التي عىل الرشفة
فاتنة :جميل...
جميل :القمر؟
فاتنة :ال ،قصدت إسمك يا جميل ):
جميل :فاتنة
فاتنة :معك حق ،أنا إس ٌم عىل ُمسمى
جميل :من أين تعلمتي ان تتكلمي هكذا؟ كم عمرك؟ حقًا  ٢١أم أنك مصاصة دما ٍء عمرها قرون؟
فاتنة :أمل تراين يف ضوء الشمس سابقًا؟ قل يل ،ما هذا املكان؟
جميل :منفى العشاق
سمه منفى العشاق؟
فاتنة :من ّ
طفل .كان يقول يل أنه ال يشعر باألمان إال هنا.
جميل :أنا ،يف الحقيقة هذا البيت اشرتاه والدي منذ كنت ً
يطوق جميل فاتنة بذراعه وهام جالسان
أيضأ...أليس ذلك غري ًبا؟
فاتنة :أشعر باألمان أنا ً
جميل :ملاذا؟
فاتنة :أمل تكن عىل وشك قتل رجلٍ يف حي الرماد ؟ مل أ َر أي ترد ٍد عىل وجهك وأنت ته ّم بإشهار مسدسك.
جميل  :أين الغرابة يف شعورك معي باألمان مل أفهم؟
فاتنة :أال ترى وجه العالقة؟
جميل :طب ًعا ال ،هل يخاف الشبل من أمه ألنها تقتل حامر الوحش؟
فاتنة :أقنعتني ):
جميل يحاول تقبيلها فاتنة تتمنع ثم تضع إصبعها عىل شفته
فاتنة :أشعر بالنعاس ،أنت نم هنا عىل األُرجوحة الجو داىفء .سأنام يف الداخل.
جميل :حس ًنا...
يف الصباح يستيقظ جميل عىل رائحة الطعام ،فاتنة ربطت شعرها وارتدت بدلة مترينٍ خفيفة.
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فاتنة :صباح الخري! سمحت لنفيس بإعداد فطور بسيط .تحب أن ترشب الشاي أم القهوة؟
جميل :مرشوب الطاقة
فاتنة :سترشب الشاي معي إذًا ،ثم تعيدين إىل البيت
جميل :ملاذا ال نقيض اليوم هنا؟
فاتنة :أل ّن أُمي اتصلت يب أكرث من  ١٢مرة .
جميل :أمل تقويل لها أنك ستقضني الليلة هنا؟
فاتنة :ال قلت لها أنني سأتاخر فقط
جميل :لكنك كنت تعرفني أنك ستقضني الليلة هنا
فاتنة :كيف عرفت؟
جميل :ألنك أحرضت هذه املالبس يف حقيبتك !
صارم نبوة! كيف غاب ذلك عني؟
فاتنة :لكل جوا ٍد كبوة ولكل عا ٍمل هفوة ولكل ٍ
جميل :ال تكوين قاسي ًة عىل نفسك هكذا
يتناوالن الفطور متبادلني أحاديث عادية
يف مكانٍ آخر ،تجري أحداث من نو ٍع مختلف-يوسف نجح بعقد لجنة اإلفراج عن السجناء التي تلتقي مع أخيه أبو صابر
مدير اللجنة الشيخ عدنان :يا سيد أبو صابر أعطنا سب ًبا لإلفراج املبكر عنك ،أهل القتيلة تنازلوا عن حقهم لكن ماذا
عن الحق العام؟
أبو صابر :أنا مسجو ٌن ألنني مل أقبل التنازل عن ديني ورشيف يا سيدي الشيخ .القابض عىل دينه هذه األيام كالقابض
عىل الجمر.
الشيخ عدنان :لكن الجرمية حدثت يف مكان عام ويجب حفظ هيبة القانون
أبو صابر :هل أصبح غسل العار جرمية ؟ يا سيدي الشيخ ضع نفسك مكاين ،ماذا ستفعل لو قالت لك ابنتك انا ذاهب ٌة
ملضاجعة رجال كفار بدون عقد نكاح؟
الشيخ عدنان :سنعرض املوضوع عىل اللجنة العليا ،وسأويص أنا باإلفراج عنك تحت بند التوبة النصوح.
يبتسم يوسف وأبو صابر برىض
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الفصل الثامن والثالثون
جميل يعيد فاتنة إىل املطار ومنه تعيدها الخادمة إىل البيت.
األم تستقبل فاتنة عىل الباب :يا ابنتي ما الذي تفعلينه! أال تعرفني حكم املجتمع عىل من تترصف هكذا؟
فاتنة :أعرف ،اإلعدام
األم :عىل االقل أعادتك فتاة إىل البيت ،لكن أين كنت؟
فاتنة :يف منفى العشاق
األم :اللعنة عىل تلك الكتب واملسلسالت الرومانسية التي لعبت بعقلك
حقيقي يا أمي  ):تعايل أحدثك عنه
فاتنة :منفى العشاق مكا ٌن
ٌ
األم :ال ال أريد أن أعرف ،ضغطي ارتفع
فاتنة :سالمتك يا أمي
تتفاجىء فاتنة عندما تدخل البيت....

يتبـ؏ يف العدد القادم ...
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تجمع مصادر التاريخ اإلسالم ّية بأن أحد أسباب قتل
عثامن أشنع قتل ٍة ،هو اتهامه بتغيري القرآن ،وهو ما قاله
محمد ابن الخليفة أبو بكر لعثامن قبل قتله
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يُتّهم الشيعة بأنهم يقولون أن القرآن مح ّر ٌف ،ولذلك نجد حملة من التيّار السني ضدهم ،وأنقل هنا فقرة من كتاب
عنوانه الشيعة وتحريف القرآن:
ٍ
بحرف من
أصل من أصول الدين وأركانه ،والكافر به ولو
(يا أبناء الشيعة اإلثني عرشة :إن اإلميان بص ّحة القرآن الكريم ٌ
حروفه فقد كفر به وبأصلٍ من أصول الدين ،وإن عدم اإلميان بحفظ القرآن وصيانته يج ّر إىل إنكار القرآن وتعطيل
وتحريف،
تبديل
الرشيعة التي جاء بها رسول الله ألنه حينذاك يُحتمل يف كل آي ٍة من آيات القرآن الحكيم أنه وقع فيها ٌ
ٌ
وحني تقع االحتامالت تبطل االعتقادات واإلميان ،ألن اإلميان ال يكون إال باليقينيّات وأ ّما بالظنيّات واالحتامالت فال
يكون)
نقص فقد خرج من دين اإلسالم.
رصح كبار علامء الس ّنة أن من اعتقد أن القرآن فيه زيّاد ٌة أو ٌ
ويضيف هذا الكتابّ « :
ويُستشهد يف هذا الخصوص بعد ٍد من فقهاء املسلمني الذين يعتربون أن من يعتقد ذلك فهو كاف ٌر.
بعضا من الس ّنة والشيعة يُق ّرون بأن هناك آياتٌ ضاعت من القرآن أو أنها ليست من القرآن.
وحقيقة األمر أن ً
ما عليه القرآن اآلن وما عدد آيات القرآن:
القرآن الحايل يتض ّمن  114سورة ممزوج ًة تخلط بني السور املك ّية واملدن ّية خالفًا ألي
منطق ،ويف السور املك ّية آياتٌ
ٍ
رشا بني اآليات املك ّية.
مدن ّي ٌة ت ّم حرشها ح ً
وعدد آيات القرآن يختلف حسب الروايات .ويشري البعض إىل وجود الرتاقيم التالية:
 الرتقيم املدين األول ( 6000أي ٍة) الرتقيم املدين األخري املتداول يف املغرب ( 6214أي ٍة)يك ( 6219أي ٍة)
 الرتقيم امل ّالشامي ( 6226أي ٍة)
 الرتقيمّ
كل من مصحف امللك فؤاد يف عام  1923ومصحف املدينة الذي يوزّعه مجمع امللك
 الرتقيم الكويف ( 6236أية) ويتبعه ٌّفهد لطباعة املصحف الرشيف
 الرتقيم البرصي املتداول يف السودان ( 6204أي ًة) ترقيم املسترشق األملاين جوستاف فلوجل « »Flügelلعام  6238( 1834آية) -ترقيم الدولة العثامنية حوايل عام  6344( 1880آية)
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وهذا ال يعني أن النص القرآين يختلف يف الطول أو القرص وفقًا للروايات ،ولكن ت ّم تقسيم اآليات بصور ٍة مختلف ٍة؛ وهذا
أي عد ٍد يجب اإلعتامد؟ ولذلك يطالب القرآنيّون،
األمر يخلق ارتباكًا عند أتباع نظريّة اإلعجاز العددي للقرآن ،فعىل ّ
وترقيم مو ّح ٍد آليات القرآن،
عددي يف القرآن ،بأن يتم اإلتفاق عىل تعدا ٍد مو ّح ٍد
وهم من أوائل امل ّدعني بوجود إعجا ٍز
ٍ
ٍّ
يوسعوا عدد مستمعيهم الذين
حتى يتمكّنوا من الهلوسة براحتهم دون اإلصطدام باختالف تعداد آيات القرائني وحتى ّ
يضحكون عليهم.
ما يعتربه البعض ليس من القرآن:
املسلمون متّفقون عا ّم ًة أ ّن كل ما يف القرآن هو جز ٌء ال يتج ّزأ من القرآن ،وأن كل ما يف القرآن هو من القرآن ،وأن القرآن
محفو ٌظ من التحريف إعتام ًدا عىل قول القرآن «إِنَّا نَ ْح ُن نَ َّزلْ َنا ال ِّذكْ َر َوإِنَّا لَ ُه لَ َحا ِفظُونَ» ،فال زيّادة وال نقصان فيه ،هذا
برشي وليس
كنص
عقائدي ال يعريه الباحث أي
منطلق
ٍ
ٌ
اهتامم ويراه مج ّرد هرا ٍء يف هراء ،فالباحث يتعامل مع القرآن ٍّ
ٍّ
ٌّ
ككتاب ناز ٍل من السامء ،إذ ال ينزل من السامء إالّ املطر والنيازك وبراز الطيور ،وهذا اإلعتقاد يخالف ما نجده يف املصادر
ٍ
اإلسالميّة ذاتها ،فهناك من اعترب أن بعض السور أو بعض اآليات ليست من القرآن ولذلك قام بحذفها من نسخته ،ونذكر
هنا عىل سبيل املثال:
أنكر عبد الله ابن مسعود عىل لجنة عثامن إضافة املعوذتني إىل القرآن (أي سوريت الفلق والناس ،وهام أخر سورتني وفقًا
لرتتيب مصحف عثامن 20-113 :و ،)21-114وكذلك األمر يف الفاتحة (أي السورة .)5-1
فيكون عدد سور قرآن ابن مسعود  111سورة بدل  114سور ٍة يتض ّمنها قرآن عثامن.،
يقول الس ّيوطي حول هذا املوضوع« :أن ابن مسعود كان ينكر كون سورة الفاتحة واملع ّوذتني من القرآن وهو يف غاية
الصعوبة ،ألنه إذا قلنا إن النقل املتواتر كان حاصالً يف عرص الصحابة كون ذلك من القرآن ،فإنكاره يوجب الكفر وإن
حاصل يف ذلك الزمان فيلزم أن القرآن ليس مبتوات ٍر يف األصل».
ً
قلنا مل يكن
نصه أفضل
ويُشار هنا إىل أن قرآن ابن مسعود كان واسع اإلنتشار يف الكوفة وقد رفض تسليم قرآنه لحرقه معت ًربا أن ّ
مسلم يف مكة قبل مولد زيد،
نص زيد بن ثابت ،وأنه كان يجب اختياره لجمع القرآن بدالً من زيد ،فقد أصبح
من ّ
ً
وصي الطوال مع الطوال ،والقصار مع القصار من السور ،وكتب يف جمع
ويخربنا اليعقويب« :جمع عثامن القرآن وألّفهّ ،
مصحف إال فعل به ذلك خال
املصاحف من اآلفاق حتى جمعت ،ثم سلقها باملاء الحار والخل ،وقيل أحرقها ،فلم يبق
ٌ
مصحف ابن مسعود ،وكان ابن مسعود بالكوفة ،فامتنع أن يدفع مصحفه إىل عبد الله بن عامرٍ ،وكتب إليه عثامن :أن
خبال وهذه األمة فسا ًدا ،فدخل املسجد وعثامن يخطب ،فقال عثامن :إنه قد قدمت
أشخصه ،إنه مل يكن هذا الدين ً
بكالم ٍ
كس له ضلعان».
عليكم دابّة سو ٍء ،فكلّمه ابن مسعود ٍ
غليظ فأمر به عثامن ،فج ّز برجله حتى ّ
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ويظهر أن مصحف ابن مسعود استمر موجو ًدا حتى عام  389هجريّة حيث ت ّم حرقه بعد فتنة بني الشيعة والس ّنة
ببغداد ،ويقول الرسخيس يف املبسوط« :ونحن أثبتنا التتابع بقراءة ابن مسعو ٍد فإنها كانت مشهورة إىل زمن أيب حنيفة
وختم من مصحف عثامن والزيّادة عندنا
ختم عىل حرف ابن مسعود ً
رحمه الله تعاىل حتى كان سليامن األعمش يقرأ ً
تثبت بالخرب املشهور».
ويقول املعتزلة بأن سورة املسد ( )6-111ليست من القرآن ،فقد كان عمرو بن عبيد إمام املعتزلة يتمنى ويقول:
«وددت أنني أحك سورة ت َ َّب ْت يَ َدا أَ ِب لَ َه ٍب َوت ََّب» ،ألن املعتزلة كانوا قدريّة ،وهذه السورة نزلت َع َل أيب لهب وهو ال
يزال ح ًّيا ومخاط ًبا بالدعوة ،وفيها إخبا ٌر بأنه من أهل النار.
أيضا ليست من القرآن ،وهذا القول ينسب إىل طائفتني منهم هام العجاردة
ويقول الخوارج أن سورة يوسف (ً )53-12
وامليمونية ،وح ّجتهم يف هذا أن القرآن جاء بالج ّد ،وسورة يوسف اشتملت عىل قصص الحب والعشق.
وقد ابتدع الدكتور رشاد خليفة من القرآنيّني فكرة اإلعجاز العددي للقرآن اعتامدا عىل رقم  ،19الذي جاء يف اآليات
ش» .وقد استقبل املسلمون نظريّته هذه
َ « 30 - 27 :74و َما أَ ْد َر َاك َما َس َق ُر ال ت ُ ْب ِقي َوال ت َ َذ ُر لَ َّوا َح ٌة �لِّلْ َب َ ِ
ش َعلَ ْي َها تِ ْس َع َة َع َ َ
بالتزمري والتطبيل والتهليل ،إال أن حساباته اصطدمت بآيتني أفسدت عليه نظريته وهام اآليتان  128 :9و129
«لَ َق ْد َجا َءكُ ْم َر ُس ٌ
ِيص َعلَ ْيكُم بِالْ ُم ْؤ ِم ِن َني َر ُؤ ٌ
وف َّر ِحي ٌم
ول ِّم ْن أَنف ُِس ُك ْم َعزِي ٌز َعلَ ْي ِه َما َع ِنتُّ ْم َحر ٌ
فَ ِإن تَ َولَّ ْوا فَق ُْل َح ْسب َِي اللَّ ُه ال إِلَ َه إِالَّ ُه َو َعلَ ْي ِه تَ َوكَّل ُْت َو ُه َو َر ُّب الْ َع ْر ِش الْ َع ِظ ِيم»
فقام بحذفهام من ترجمته اإلنكليزية للقرآن ،وقد تبنى نفس الفكرة تلميذه الرتيك أديب يوكسل يف ترجمته اإلنكليزية،
مضيفًا اآليتني دون ترقيم ووضع مالحظة لآلية  127مش ًريا إىل أنهام ليستا من القرآن.
ما ضاع من القرآن وفقًا للت ّيار الس ّني:
تذكر كتب الرتاث اإلسالمي ،أن املالك جربيل كان يراجع القرآن كل سنة مع النبي ،ويف آخر سنة كانت املراجعة قبل
وفاته ،وكان املالك يحذف عد ًدا من اآليات يف كل مراجع ٍة.
ورغم ما يتض ّمن هذا الكالم من خرافة إال أن الس ّيوطي (توىف عام  )1505يذكر لنا إن عدد آيات سورة األحزاب 90-33
يبق منها حال ًيا إال  73آية.
كان  200آية أو أطول من سورة البقرة  87-2التي تتضمن  286آية ،ولكن مل َ
ويعطي السيوطي أمثلة أخرى لسور ٍ
وآيات اختفت من القرآن وينقل عن أيب عبيد :حدثنا إسامعيل بن إبراهيم ،عن
أيوب عن نافعٍ عن ابن عم ٍر قال ال يقول ّن أحدكم أخذت القرآن كلّه وما يدريه ما كلّه ،قد ذهب منه قرآ ٌن كث ٌري ،ولكن
ليقل قد أخذت منه ما ظهر
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ويالحظ أن سورة التوبة هي السورة الوحيدة يف القرآن التي ال تبدأ بالبسملة« :ب ِْاس ِم اللَّ ِه ال َّر ْح َمنِ ال َّر ِح ِيم» .ويرى ٌ
مالك
بن ٍ
أنس أنه سقط منها الكثري عندما سقطت البسملة ،وهناك من يرى أنه مل يبق منها يف القرآن الحايل إال ربعها ،مام
يعني أنه سقط منها ثالثة أرباع آياتها مبا فيه البسملة.
نصهام
وتشري بعض الروايات إىل أن ابن كعب يضيف إىل قرآنه سوريت القنوت ،وهام سورة الخلع وسورة الحفد ،وهذا ّ
وفقًا ملصاد ٍر مختلف ٍة:
سورة الخلع« :ا َللّ ُه ّم إِنّا نَ ْستَ ِع ْي ُنك َونَ ْستَ ْغ ِف ُر َك ونُثْ ِن ْي َعلَ ْي َك اَلْ َخ ْ َي وال نَ ْك ُف ُرك ونَ ْخلَ ُع ون َـــت ْـ ُر ُك َم ْن يَ ْف ُج ُرك».
سورة الحفد« :ا َللّ ُه ّم إيّ َاك نَ ْع ُب ُد ول ََك نُ َص ِّل ونَ ْس ُج ُد َوإِلَ ْي َك نَ ْس َعى ونَ ْح ِف ُد نَ ْر ُج ْو َر ْح َمتَ ْك ونَ ْخ َش َعذَابَ َك اَلْ َجد إِن َع َذاْبَ َك
بِال ُك ّفاْ ِر ُمل ِْح ٌق».
وكان الكثريون يعتربون هاتني السورتني جز ًءا من القرآن ومنهم ابن عبّاس وأبو موىس األشعري وأنس بن مالك ،وابراهيم
النخعي وسفيان الثوري والحسن البرصي .وكان عمر بن الخطاب يقرأ هاتني السورتني يف الصالة ،وقد وضعهام جالل
الدين الس ّيوطي يف آخر تفسريه «الد ّر املنثور» بعد (املع ّوذتني) إميانًا منه بأنـهام سورتان من القرآن.
ولو اعتمدنا عىل الروايات الصحيحة واملوث ّقة عند أهل الس ّنة فإن القرآن الحايل ال يبلغ نصف القرآن املن ّزل عىل مح ّمد.
ضاع ثلثي القرآن وفقًا للشيعة:
ش أَل َْف آيَ ٍة»،
يذكر الكليني امللقب «ثقة اإلسالم» (تويف عام « )941إِ َّن الْ ُق ْرآ َن ال َِّذي َجا َء ِب ِه َج ْ َبئِ ُيل إىل ُم َح َّم ٍد َس ْب َع َة َع َ َ
علام بأن القرآن الذي بني أيدينا يتضمن  6236آي ٍة ،مام يعني أن قرابة ثلثي القرآن قد ضاعا وفقًا للشيعة ،ويف كالمه
ات َواللَّ ِه َما ِفي ِه ِم ْن قُ ْرآنِ ُك ْم َح ْر ٌف َو ِ
عن مصحف فاطمة ،يقول الكلينيُ « :م ْص َح ٌف ِفي ِه ِمث ُْل قُ ْرآنِ ُك ْم َهذَا �ث َ َلثَ َم َّر ٍ
احد».
وقد ذكر الفيض الكاشاين (متويف عام  )1680يف املقدمة السادسة لتفسريه (الصايف)« :إن القرآن الذي بني أظهرنا ليس
مغي ومح ّر ٌف ،وإنه قد حذف عنه أشيا ًء كثرية،
بتاممه كام أنزل عىل مح ّم ٍد ،منه ما هو خالف ما أنزل الله ومنه ما هو ّ ٌ
أيضا عىل الرتتيب املريض عند الله وعند رسوله [ .]...ويرد
يل يف كثريٍ من املواضع ومنها غري ذلك وأنه ليس ً
منها إسم ع ٍّ
عىل هذا كلّه إشكال وهو أنه عىل هذا التقدير مل يبق لنا االعتامد عىل يش ٍء من القرآن إذ عىل هذا يحتمل كل آية منه
ومغيا ،ويكون عىل خالف ما أنزل الله فلم يبق لنا يف القرآن ح ّج ًة أصالً فتنتفي فائدته وفائدة األمر
أن يكون مح ّرفًا ّ ً
باتباعه والوص ّية بالتمسك به إىل غري ذلك».

105

ما ليس من القرآن
و ما ضاع منه

سامي الذيب

ويتهم بعض الشيعة الخليفة عثامن (تويف  )656بحذف أو تعديل نصوص قرآنيّة تشري إىل عيل (تويف  ،)661منافسه
سني  208أمثلة
السيايس ،ويقولون إن سورا كاملة وعددا من اآليات اختفت أو اجتثت من القرآن .ويذكر كاتب ّ
كتاب شيعي ينفي مثل هذه اإلتهامات عن الشيعة ويضيف أن ادعاءات
للتحريف الذي يزعمه الشيعة ،ولكن هناك ٌ
تحريف مامثل ،أكرث عددا توجد يف كتب سن ّية.
ومن بني تلك السور التي يعتقد بعض الشيعة أنه تم حذفها من مصحف عثامن سورة الوالية وسورة النورين ،يك ال
يحصل عيل بن أيب طالب عىل الخالفة بعد وفاة محمد ،ونحن ننقلهام هنا ملجرد العلم .فالعلم باليشء خ ٌري من الجهل
به:
سورة الوالية
نبي وو ّيل بعضهام من
﴿يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي وبالويل اللذيّن بعثناهام يهديانكم إىل رصاط مستقيم ﴿﴾ ٌّ
ٍ
بعض ،وأنا العليم الخبري﴿﴾ إن الذين يوفون بعهد الله لهم جنات النعيم ﴿﴾ والذين إذا تليت عليهم آياتنا كانوا بآياتنا
مكذّبني ﴿﴾ إن لهم يف جه ّنم مقاما عظيام إذا نودي لهم يوم القيّامة أين الظاملون املكذّبون للمرسلني ﴿﴾ ما خلفهم
املرسلني إال بالحق وما كان الله ليظهرهم إىل أجلٍ
يل من الشاهدين﴾.
ٍ
قريب ،وس ّبح بحمد ربك وع ّ
سورة النورين
عظيم ﴿﴾ نوران بعضهام
يوم
ٍ
﴿يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنورين أنزلناهام يتلوان عليكم آيايت ويحذرانكم عذاب ٍ
بعض وأنا السميع العليم ﴿﴾ إن الذين يوفون ورسوله يف ٍ
من ٍ
آيات لهم ج ّنات النعيم ﴿﴾ والذين كفروا من بعد ما
آمنوا بنقضهم ميثاقهم وما عاهدهم الرسول عليه يقذفون يف الجحيم ﴿﴾ ظلموا أنفسهم وعصوا الويص الرسول أولئك
حميم ﴿﴾ إن الله الذي نور السموات واألرض مبا شاء واصطفى من املالئكة وجعل من املؤمنني أولئك يف
يسقون من
ٍ
خلقه يفعل الله ما يشاء ال إله إال هو الرحمن الرحيم ﴿﴾ قد مكر الذين من قبلهم برسلهم فأخذهم مبكرهم إن أخذي
شدي ٌد ألي ٌم ﴿﴾ إن الله قد أهلك عادا ومثودا مبا كسبوا وجعلهم لكم تذكر ًة فال تتقون ﴿﴾ وفرعون مبا طغى عىل موىس
وأخيه هارون أغرقته ومن تبعه أجمعني ﴿﴾ ليكون لكم آية وإن أكرثكم فاسقون ﴿﴾ إن الله يجمعهم يف يوم الحرش فال
يستطيعون الجواب حني يسألون ﴿﴾ إن الجحيم مأواهم وأن الله عليم حكيم ﴿﴾ يا أيها الرسول بلغ إنذاري فسوف
يعلمون ﴿﴾ قد خرس الذين كانوا عن آيايت وحكمي معرضون ﴿﴾ مثل الذين يوفون بعهدك ّأن جزيتهم جنات النعيم
عظيم ﴿﴾ وإن عل ّيا من املتقني ﴿﴾ وإنا لنوفيه حقّه يوم الدين ﴿﴾ ما نحن عن ظلمه
﴿﴾ إن الله لذو مغفر ٍة وأج ٍر ٍ
بغافلني ﴿﴾ وكرمناه عىل أهلك أجمعني ﴿﴾ فإنه وذريّته لصابرون ﴿﴾ وإن عد ّوهم أمام املجرمني ﴿﴾
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﴿﴾ قل للذين كفروا بعدما آمنوا طلبتم زينة الحياة الدنيا واستعجلتم بها ونسيتم ما وعدكم الله ورسوله ونقضتم
آيات ٍ
العهود من بعد توكيدها وقد رضبنا لكم األمثال لعلكم تهتدون ﴿﴾ يا أيها الرسول قد أنزلنا إليك ٍ
بينات فيها من
يوم ال
يتوفاه مؤم ًنا ومن يتوليه من بعدك يظهرون ﴿﴾ فأعرض عنهم إنهم معرضون ﴿﴾ إنا لهم محرضون ﴿﴾ يف ٍ
يغني عنهم يش ٌء وال هم يُرحمون ﴿﴾ إن لهم جهنم مقاما عنه ال يعدلون ﴿﴾ فسبح باسم ربك وكن من الساجدين ﴿
﴾ ولقد أرسلنا موىس وهارون مبا استخلف فبغوا هارون ﴿﴾ فصرب جميل فجعلنا منهم القردة والخنازير ولعناهم إىل
يوم يبعثون ﴿﴾ فاصرب فسوف يبرصون ﴿﴾ ولقد آتينا بك الحكم كالذين من قبلك من املرسلني ﴿﴾ وجعلنا لك منهم
وص ًّيا لعلهم يرجعون ﴿﴾ ومن يتوىل عن أمري فإين مرجعه فليتمتعوا بكفرهم قليالً فال تسأل عن الناكثني ﴿﴾ يا أيها
الرسول قد جعلنا لك يف أعناق الذين آمنوا عه ًدا فخذه وكن من الشاكرين ﴿﴾ إن عليّا قانتا بالليل ساج ًدا يحذر اآلخرة
ويرجوا ثواب ربّه قل هل يستوي الذين ظلموا وهم بعذايب يعلمون ﴿﴾ سنجعل األغالل يف أعناقهم وهم عىل أعاملهم
يندمون ﴿﴾ إنا برشناك بذريته الصالحني ﴿﴾ وإنهم ألمرنا ال يخلفون ﴿﴾ فعليهم مني صلواتٌ ورحم ٌة أحيا ًء وأموات ًا
يوم يبعثون وعىل الذين يبغون عليهم من بعدك غضبي إنهم قو ٌم سوء خارسين ﴿﴾ وعىل الذين سلكوا مسلكهم مني
رحم ٌة وهم يف الغرفات آمنون ﴿﴾ والحمد لله رب العاملني﴾
عواقب ضياع أجزاء كبرية من القرآن:
أ ّدى ضياع أجزاء كبرية القرآن إىل تفكّك أوصال القرآن.
لنفرض أنك وجدت قط ًعا من متثال كبري مهشم  ،فتحاول أن تعيد تركيب أجزاء هذا الثمثال ..ولكن إن ضاعت أجزا ٌء من
فمثل ترى أنه بال أنف ،أو بال ذراع أو بال رجل أو
هذا التمثال ،فإنك سوف تصل إىل متثال غري مكتمل ميلء بالثقوبً ،
خاصة الطويلة منها ،تجد أن تركيبها
بال عني إلخ .وهذا ما نالحظه يف القرآن ،فإن أنت قرأت أية سورة من سور القرآنّ ،
معيب ،حاول أن تأخذ سورة البقرة عىل سبيل املثال وضع فهرسا ملحتوياتها وابحث عن الروابط بني تلك املحتويات،
فستجد بأن القرآن يقفز من موضوع إىل أخر دون أي سبب معقول.
وترى تفكّك أوصال القرآن ضمن اآلية الواحدة يف بعض األوقات ،فلنأخذ مثال اآلية الثالثة من سورة البقرةَ ﴿ :وإِ ْن ِخ ْفتُ ْم
َاب لَ ُك ْم ِم َن ال ِّن َسا ِء َمثْ َنى َو�ث ُ َلثَ َو ُربَا َع فَ ِإ ْن ِخ ْفتُ ْم أَ َّل تَ ْع ِدلُوا فَ َو ِ
اح َد ًة أَ ْو َما َملَك َْت
أَ َّل تُق ِْسطُوا ِف الْ َيتَا َمى فَانْ ِك ُحوا َما ط َ
أَ ْ َيانُ ُك ْم َذلِ َك أَ ْد َن أَلَّ تَ ُعولُوا﴾ .فام عالقة اليتامى مع الزواج من أربع ٍة؟
وقد رأى البعض أن ما بني الجزء األول من اآلية والجزء الثاين ضاع ثلث القرآن.

107

ما ليس من القرآن
و ما ضاع منه

سامي الذيب

وتقول اآلية األوىل من سورة املائدة ﴿يَا أَيُّ َها ال َِّذي َن َآ َم ُنوا أَ ْوفُوا بِالْ ُعقُو ِد أُ ِحل َّْت لَ ُك ْم بَهِي َم ُة الْ َنْ َع ِام إِلَّ َما يُتْ َل َعلَ ْي ُك ْم غ ْ ََي
الص ْي ِد َوأَنْتُ ْم ُح ُر ٌم إِ َّن اللَّ َه يَ ْح ُك ُم َما يُرِي ُد﴾.
ُم ِح ِّل َّ
فام عالقة الوفاء بالعقود واملحرمات يف مجال الطعام؟ ال يشء البتّة ،مام يثبت أن جز ًءا من النص القرآين قد فُقد.
اخترص الشيخ مصطفى راشد الحالة التي عليها القرآن األن يف مقال ( )1نأخذ منه خالصته:
أن القرآن الكريم املس ّمى مبصحف عثامن ،املوجود بني أيدينا اآلن ،هو ما متكّن عثامن بن عفان من جمعه أو أراد ذلك،
ومتسك به دون باقي املصاحف ،ثم أحرق باقي املصاحف ،مثل مصحف عبد الله ابن مسعود ،ومصحف ابن عباس،
ومصحف عائشة ،وغريهم مام جعل الصحابة واملسلمني ،وعىل رأسهم السيدة عائشة ،يكفرون عثامن ويطالبون بقتله،
ثم يرفضون دفنه بعد قتله يف مقابر املسلمني .وبالفعل دفن يف مقابر اليهود مبنطقة حش كوكب باملدينة.
ونحن ال نستطيع أن ننكر أن هناك الكثري من اآليات املفقودة ،وعلينا أن نكون صادقني مع الله ونقر ونفتي بأن القرآن
جاهل أو يكذب عىل الله وهو الكفر بعينه والعياذ بالله.
غري مكتملٍ وأن من يقول بغري ذلك فإما ٌ

املصدر http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=334809 - 1 :
نُرش سابقًا يف الحوار املتمدن
د .سامي الذيب
مدير مركز القانون العريب واإلسالمي http://www.sami-aldeeb.com :
كتبي http://www.sami-aldeeb.com/sections/view.php?id=14 :
طبعتي العربية للقرآن بالتسلسل التاريخي والرسم الكويف املجرد:
http://www.sami-aldeeb.com/articles/view.php?id=315
كتايب عن الختانhttp://www.sami-aldeeb.com/articles/view.php?id=131 :
من يجد مشكلة يف التحميل ،ميكنه االتصال يب عىل عنواينsami.aldeeb@yahoo.fr :
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إنهم يلوحون بكتبهم املقدسة بوجه
املارة ،يرصخون بوصاياهم عىل املثليني،
يركعون عىل ركبهم ويتع ّبدون منص ًة
حجري ًة تحتوي عىل وصاياهم العرشة،
يف حني يطالبون بالسامح للصالة يف
يتوسلون للرب أن ينقذ
املدارس .إنّهم ّ
وخصوصا
أمريكا من خصومها السياسيني
ً
الدميقراطيني ،إنهم يتج ّمعون يف مالعب
كرة القدم باآلالف ل ُي َصلُّوا لخالص البلد.
إنهم محتالو الرب ،مسيحيو الكافرتيا
(أو مؤمنو البوفيه كام نس ّميهم) الذين
ٍ
مقتطفات من اإلنجيل للتبشري
يختارون
أقل من عنايتهم باختيار
بها بعناي ٍة ّ
الطبق الجانبي للغداء .ينضم اليهم بعض
املبتكرين األصوليني الذين ال يستطيعون
إيجاد ٍ
نص يالئم تو ّجهاتهم ومعتقداتهم
لذلك يلوون العبارات ويعدلون التفسري
ليثبتوا بأنهم يق ّدسون كلمة الكتاب
املقدس .
إنها مل تعد مسألة إميان شخيص مع وجود
هؤالء السياسيني والقادة االجتامعيني
وحتى رجال الدين الذين يستشهدون
بكتاب ال يبدو أنهم قرأوه وفهموا كلامته.
ٍ
أمريكا حال ًيا محارص ٌة بجهل الكتاب
املقدس ،يقولون بأن التغيري املناخي
مستحيل بسبب وعد الرب إىل نوح.
ٌ
الوصايا الفسيفسائية من العهد القديم
هي ما تقود الحكومة األمريكية حيث
أن نظرية الخلق يجب تعليمها باملدارس،
مساعدة السوريني عىل مقاومة األسلحة
الكيميائية هو عالم ٌة عىل اقرتاب ساعة
النهاية  ..كل هذه النقاشات مستمر ٌة عىل
يد السياسيني اإلنجيليني وأتباعهم رغم
أنه ال يشء مام ذُكر أعاله موث ّق بالنصوص
أصل .
املكتوبة ً

By: Kurt Eichenwald
ترجمة  :أسامة الوراق McKie Theman -
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اإلنجيل ليس ذلك الكتاب الذي يظنه األمريكيون األصوليون واالنتهازيون السياسيون ،أو باألحرى ليس الكتاب الذي
رأي قام به مركز بيو للدراسات (Pew Research
يريدونه .لقد تم إثبات قلّة معلوماتهم عن اإلنجيل ،فوفقًا الستطالع ٍ
قليل من امللحدين بخصوص فهم العهد الجديد وتعاليم يسوع .
 )Centerسنة  ،2010كانت رتبة اإلنجيليني أعىل ً
 األمريكان يوقرون الكتاب املقدس ولكن القدر الكبري منهم ال يقرأه ...كام كتب جورج غالوب االبن  .George Gallup Jrوجيم كاستييل  Jim Castelliواضعي استطالعات الرأي والبحوث
التي تركز عىل الدين يف الواليات املتحدة االمريكية .وجدت مجموعة بارنا  The Barna Groupالرشكة املختصة
باستطالعات الرأي املسيحية سنة  2012بأن اإلنجيليني يتق ّبلون سلوكات ومعتقدات القادة الفريسيني -وهم قاد ٌة
ص ّورهم العهد الجديد كأعداء ليسوع ورسالته -أكرث من تق ّبلهم لتعاليم يسوع نفسها .
مذهب عىل آخر وليست للجدال عن
رحلة نيوزويك  Newsweekاالستكشافية هذه يف تاريخ اإلنجيل ليست لحساب
ٍ
كتاب قد أساء الناس استخدامه وي ّدعون توقريه وهم مل يقرؤوه
وجود الرب من عدمه ،إنها فقط لتسليط الضوء عىل ٍ
أصل ،خالقني الكثري من املآيس لآلخرين بسببه حيث يقود جهل الذين يدعون أنهم مثقفون إنجيل ًيا العائالت إىل طرد
ً
أبنائهم من بيوتهم وقلب الجريان عىل بعضهم .
إنه يزيد من حاالت الكراهية ويقيّد العلم ويستخف بالذكاء ،املوضوع مه ٌم ج ًدا وال ميكن لألمريكان تجاهله مهام
تفاوتت درجات تديّنهم سواء كانوا ملحدين أو مؤمنني .
وبعض منها يعود إىل قرونٍ
هذه الدراسة موثقة يف الكثري من أجزائها بواسطة دراسات الالهوتيني واألكادمييني املختصني ٌ
مضت ،إنها مجرد مراجع ٍة لتأريخ اإلنجيل وإعاد ٌة لرسد كلامته ،وكل هذا من خالل معرفة من أين أىت اإلنجيل ومن
جمعه وفهم ما يقوله أعظم كتاب يف التاريخ واألهم من هذا  ..ما ال يقوله .
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لعبة الهاتف مع كلمة الرب
رش تلفزيو ٌين قد قرأ اإلنجيل من قبل ،كام مل يقرأه أي سيايس إنجييل ،مل يقرأه البابا ،مل أقرأه أنا ومل تقرأه
ال يوجد مب ٌ
أنت .ففي أحسن األحوال ما قرأناه جمي ًعا هو ترجم ٌة س ّيئ ٌة لرتجم ٍة أخرى لرتجم ٍة أخرى من نسخ ٍة مستنسخ ٍة يدويًا
من نسخ ٍة أخرى وهذه بدورها منسوخ ٌة من نسخ ٍة أخرى مئات املرات.
هناك ٌ
زمني قدره حوايل  400سن ٍة ما بني كتابة أول املخطوطات املسيحية وتصنيفها ضمن ط ّيات العهد الجديد
فارق ٌ
(وهو نفس الفارق الزمني بني وصول ركاب سفينة املايفالور  – Mayflowerوهي سفينة إنكليزية جاء بها املهاجرون
من ميناء بالميوث يف إنجلرتا اىل العامل الجديد – وبني اليوم)  .متت كتابة أول كتب العهد القديم قبل حوايل 1000
ٍ
ٍ
قضيب يف الطّني وما بني
يل بوضع
بكلامت أخرى هناك حوايل  1500سن ٍة ما بني قيام أول
سنة من هذا ،أي
ٍ
مؤلف إنجي ٍ
اختيار الكتب التي كانت ستشكل ما يُسمى العهد الجديد ومل يكن هناك أي مطابع حتى بعد  1000سن ٍة الحقًا .مل
يكن موجو ًدا لديهم التكنولوجيا لحفظ األشياء يف أماكن عدمية الهواء للحفاظ عىل الورق بحالته االعتيادية ملدة قرون.
الفخار الجاف مع ّر ٌض للكرس ،مخطوطات الربدي والرق قابلة للتفتت ،الحرب البدايئ مع ّرض للزوال .
يف ذلك الوقت كانت الطريقة الوحيدة لتمرير الكتابات من جيلٍ إىل آخر هي النسخ اليدوي ،كان هناك محرتفون
ٍ
كتابات من وقت يسوع إال بعد قرون من كتابتها ،قبل
يك ّرسون حياتهم لهذا العمل املضني ولكنهم مل يبدؤوا بنسخ أي
ذلك كان الناسخون املبتدئون يتكفّلون بهذا العمل .
كُتبت هذه املخطوطات أولً بواسطة لغة الكويني ( Koinéاللغة الدارجة لدى اليونانيني ما بني الحقبتني الكالسيكية
والبيزنطية) وال يتكلّمها الكثري من الناسخني الغري محرتفني وليس لديهم اإلملام الكامل بقواعدها .بعضهم نسخ
املخطوطات دون أن يفهموا الكلامت .وكانت لغة الكويني تكتب مبا يُسمى بالخط املستمر  scriptio continuaأي
كتابة بال مسافات وفواصل وعالمات ترقيم فمثال جملة  weshouldgoeatmomميكن ترجمتها إىل (We should go
( )eat , Momيجب أن نذهب لنأكل  ,يا أمي) أو (( )We should go eat Momيجب أن نذهب لنأكل أمي) ميكن
للجمل إن تعني أشياء أخرى بحسب وجود املسافات بني الكلامت فمثال  godisnowhereميكن أن تعني (God is now
( )hereالرب هنا االن) أو (( )God is nowhereالرب غري موجود) .
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مهم لعدة قرون ألن املسيحيني كانوا متأكدين من أن الرب مل يرشد أيدي الكتاب األصليني فقط وإمنا
مل يكن أي من هذا ً
أيضا .لكن تم اكتشاف عرشات اآلالف من مخطوطات العهد الجديد يف املائة سنة املاضية ويعود
أرشد أيدي الناسخني ً
عمرها إىل قرون ويعلم األكادمييون اإلنجيليون اآلن بأن هناك اختالفًا طفيفًا ما بني النسخ األحدث والنسخ األقدم .يف
الواقع حتى النسخ التي من نفس الحقبة الزمنية تختلف فيام بينها « .هناك اختالفاتٌ بني املخطوطات تفوق بعددها
عدد الكلامت التي يف العهد الجديد « كام يقول الدكتور بارت د .ايرمان Bart D. Ehrmanاألكادميي اإلنجييل البارز
والربوفيسور يف جامعة نورث كارولينا وصاحب العديد من الكتب املختصة بالعهد الجديد.
معظم هذه التناقضات يُشكّل أكرث من مجرد خطأ إماليئ أو قواعدي ،وهذه التناقضات موجود ٌة يف املخطوطات
فمثل يف نسخ ٍة قدمي ٍة من
أيضا تغيرياتٌ طفيف ٌة قام بها الناسخون ملا رأوه خطًا خالل إعادة النسخً .
املستقبلية وهناك ً
لوقا (اإلصحاح الثالث اآلية : )16
اب يُو َح َّنا الْ َج ِمي َع ِقائِ ًل« :أَنَا أُ َع ِّم ُدكُ ْم بِ َا ٍءَ ،ول ِك ْن يَأْ ِت َم ْن ُه َو أَقْ َوى
“ ”…John answered, saying to all of themأَ َج َ
ِم ِّني »...
نجد أن الخلل هنا هو أنه ال أحد سأل يوحنا أي يش ٍء حتى يجيب.
لذلك قام نساخ القرن الخامس بتغيري ذلك إىل « ”…John, knowing what they were thinking, said“ :يوحنا ,
الذي يعرف مباذا كانوا يفكرون  ,قال » ...
و اليوم نجد بأن النسخ اإلنكليزية من اإلنجيل قد عادت إىل النص األصيل الصحيح واملحري بذات الوقت «أجاب يوحنا
الجميع» يف حني أن نس ًخا أخرى مثل إنجيل الحياة الجديدة  The New Life Version Bibleوهي نسخة إنجيلٍ
بلغ ٍة إنكليزي ٍة مبسط ٍة قام برتجمته كل من غليسون وكاثرين ليديارد  Gleason & Kathryn Ledyardقام باستخدام
النصوص املضاربة لألصيل .
النقاش هنا عن يش ٍء أكرب من مجرد كون أحد الناسخني يف العصور الوسطى قد ق ّرر بأن الرب مل يرشد يد لوقا ،فهناك
ٍ
كلامت
الحساس ،فالنساخ قد أضافوا مقاطع كامل ًة إىل العهد الجديد وأزالوا
اختالفاتٌ كثري ٌة بني النسخ ترضب عىل الوتر ّ
وجملٍ من شأنها أن تناقض املعتقدات العادية .
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مثل قص ًة مشهور ًة ج ًدا من العهد الجديد والتي تبتدئ من سفر يوحنا (إصحاح  8آية َ « )3وقَ َّد َم إِلَ ْي ِه الْ َكتَ َب ُة
لنأخذ ً
َوالْ َف ِّر ِ
يس ُيو َن ا ْم َرأَ ًة أُ ْم ِسك َْت ِف ِزنًاَ .ول ََّم أَقَا ُمو َها ِف الْ َو ْس ِط « فبحسب قوانني موىس يف العهد القديم فإن الزانية ت ُرجم
لح ّد املوت ،فيسأل الفريسيون يسوع عام إذا وجب ترك الزانية أو قتلها كمحاول ٍة منهم إلجباره عىل االختيار بني تقديس
قوانني موىس وبني تعاليمه املتسامحة ،يجيبهم يسوعَ « :م ْن كَا َن ِم ْن ُك ْم ِبالَ َخ ِط َّي ٍة فَل َ ْْي ِم َها أَ َّولً ِب َح َجرٍ» فيغادر الجمع
ويطلب يسوع من املرأة أن ال تزين مجددا .
إنها قص ٌة رائع ٌة ومعروف ٌة حتى للذين لديهم معرف ٌة عابر ٌة لإلنجيل وتم تجسيدها يف فلم ميل غيبسون The Passion
 – of The Christآالم املسيح – ويستخدمها منافقو املسيحيني كث ًريا عند اإلشارة إىل خطايا اآلخرين.
لكن لسوء الحظ فإن يوحنا مل يكتب هذه القصة وإمنا أضافها الناسخون ٍ
بوقت ما خالل العصور الوسطى .حيث أن
هذه القصة ال تظهر يف أي من األناجيل الثالثة السابقة متى ومرقص ولوقا وال تظهر حتى يف النسخة اليونانية القدمية
معصوم إلخبارنا عن رفع يسوع فالقصة ببساطة مل تحصل أب ًدا.
كتاب
إلنجيل يوحنا .وحتى لو كان إنجيل يوحنا مجرد ٍ
ٍ
إضاف ًة لذلك ووفقًا أليرمان فأن أسلوب كتابة القصة يختلف عن أسلوب الرسد املوجود يف باقي إنجيل يوحنا كام أن
هذا املقطع يتض ّمن عبار ٍ
ات ال تظهر يف باقي اإلنجيل .حيث يقول األكادمييون بأن هذه الكلامت أصبحت متداول ًة بعد
ٍ
وقت طويلٍ من كتابة اإلنجيل .
بالنسبة ملسيحيي الحركة الخمسينية العنرصة  ،Pentecostalوهي حرك ٌة ديني ٌة بروتستانتي ٌة ظهرت يف الواليات املتحدة
األمريكية يف أواخر القرن التاسع عرش والقرن العرشين ،فهم يستغلّون بعض اآليات من إنجيل مرقس (إصحاح  16آيات
.)17-18
َ « 17و ِ
هذ ِه اآليَاتُ تَتْ َب ُع الْ ُم ْؤ ِم ِن َني :يُ ْخ ِر ُجو َن الشَّ َي ِاط َني ب ِْاس ِميَ ،ويَتَ َكلَّ ُمو َن ِبأَل ِْس َن ٍة َج ِدي َد ٍة».
 «18يَ ْح ِملُو َن َح َّي ٍ
ض ُه ْمَ ،ويَ َض ُعو َن أَيْ ِديَ ُه ْم َع َل الْ َم ْر َض فيربؤون».
اتَ ،وإِ ْن َ ِ
شبُوا شَ ْيئًا ُم ِميتًا الَ يَ ُ ُّ
ٍ
قوى خارق ًة مثل القدرة عىل إخراج
أي أن أتباع املسيح سيتمكّنون من التكلم
بلغات مل يعرفوها من قبل وسيمتلكون ً
ٍ
أصوات مبهم ٍة
الشياطني ومعالجة املرىض واإلمساك بالثعابني من دون أن يتأثروا ..لذلك يقوم قساوسة العنرصة بإصدار
– وفقا للمقاطع يف إنجيل مرقس – حيث يقومون بهذا للداللة عىل أن الروح القدس ترسي بهم .كام أن هذه املقاطع
هي سبب ظهور مسيحيي العنرصة الذين ُيسكون الثعابني بأيديهم .
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لكن مجد ًدا هذا النص يأيت من أحد الناسخني بعد ٍ
وقت طويلٍ من كتابة إنجيل مرقس .ففي الواقع ويف النسخ األقدم
من كتاب مرقس إذا توقفنا عند اإلصحاح الثامن أية  16سنجد أن هناك نهاي ًة غريب ًة حيث أن النساء الثالثة ذهنب إىل
رجل هناك ويطلب منهن أن يخربن تالميذ يسوع بأن يسوع الذي
مدفن يسوع الذي تم وضعه به بعد صلبه ليقابلن ً
قام من بني األموات سيقابلهم يف أرض الجليل .تهرب النساء من هناك وال يخربن أي ٍ
أحد عام حصل بسبب خوفهن .
يف النسخ القدمية املكتوبة باللغة اليونانية تنتهي القصة هنا ،اآليات اإلثنا عرش التي تتبع األحداث أعاله يف األناجيل
الحديثة – ظهور يسوع إىل مريم املجدلية وتالميذه ثم ذهابه إىل الساموات – ليست موجودة هناك ،إنه يش ٌء من
الصعب نسيانه إذا فكرنا به مل ًيا .
أيضا يف الكثري من األجزاء املهمة يف اإلنجيل كام يف :
هذا اليشء وار ٌد ً
وح الْ ُق ُد ُسَ .وه ُؤالَ ِء
رسالة يوحنا األوىل (إصحاح  5أية « )7فَ ِإ َّن ال َِّذي َن يَشْ َه ُدو َن ِف َّ
اآلبَ ،والْ َكلِ َم ُةَ ،وال ُّر ُ
الس َم ِء ُه ْم �ثَالَث َ ٌةُ :
الثَّالَث َ ُة ُه ْم َو ِ
اح ٌد « .
أيضا بَ ْع َد الْ َعشَ ا ِء قَائِ ًلِ :
«هذ ِه الْ َكأْ ُس ِه َي الْ َع ْه ُد الْ َج ِدي ُد ِب َد ِمي ال َِّذي يُ ْسف َُك
لوقا (إصحاح  22أية َ ) 20وكَذلِ َك الْ َكأْ َس ً
َع ْن ُك ْم » .
الس َم ِء»
لوقا (إصحاح  24أية َ « )51و ِف َ
يم ُه َو يُبَا ِركُ ُه ُم ،انْ َف َر َد َع ْن ُه ْم َوأُ ْص ِع َد إِ َل َّ
أول من استخدم هذه اآليات هم املرتجمون الذين كتبوا نسخة امللك جيمس وهي غري موجودة يف النسخ اليونانية
األقدم منها مبئات السنني .
هذه ليست األجزاء الوحيدة التي يظهر أنها قد أُضيفت إىل اإلنجيل الحقًا .فهناك الكثري الكثري الذي ال ميكننا التطرق
إليه من دون ملء أعدا ٍد كثري ٍة من مجلة . Newsweek
استحالة الرتجمة
و هنا تأيت مشكلة الرتجمة الدقيقة ،العديد من الكلامت يف النسخة اليونانية للعهد الجديد ال متلك ما يرادفها باللغة
ٍ
تحديات
اإلنكليزية .هناك اختالفاتٌ كثري ٌة من حيث صيغة الجملة وإنشائها وأسلوبها وكل هذه االختالفات تُعترب
بوجه تحويل كتب العهد الجديد إىل اإلنكليزية وال ميكن حل هذه املشكلة بواسطة أي من طرق برليتز ( Berlitzرشكة
مختصة يف التدريب والتعليم اللغوي مقرها الرئييس يف والية نيو جرييس يف الواليات املتحدة) .لغة الكويني هي لغ ٌة
يوناني ٌة قدمي ٌة وال يتح ّدث بها اآلن أحد ،ولهذا تختلف الرتجمة اإلنكليزية عن النسخ األصلية ألنها تعكس أراء وأفكار
املرتجمني الحديثني .
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املعيار الذهبي لألناجيل اإلنكليزية هو نسخة امللك جيمس الذي اكتمل سنة  ،1611لكنه مل يكن ترجم ًة للنص اليوناين
األصيل .حيث أن لجنة كنيسة إنجلرتا اعتمدت عىل املخطوطات الالتينية التي هي ترجم ٌة للنص اليوناين األصيل .وفقا
لجيسون دايفد بيدون  Jason David BeDuhnبروفيسور الدراسات الدينية يف جامعة شامل أريزونا ومؤلف كتاب
ٍ
كلامت إنكليزي ٍة صحيح ٍة ،وحني
الحقيقة يف الرتجمة  Truth in Translationفقد كان صع ًبا ج ًدا عىل اللجنة أن تجد
قامت اللجنة مبقارنة الرتجمة الالتينية مع النسخ اليونانية القدمية وجدت تناقضا فقررت أن تعتمد عىل النسخة الالتينية
األحدث باعتبارها األصح واعتبار النسخ اليونانية القدمية خطأ .
عمل رائ ًعا ودقيقًا برتجمته وواض ًحا مبعانيه ،لكن هذا مل يحصل « .إنجيل
كان هدف املرتجمني هو صنع إنجيلٍ يكون ً
امللك جيمس هو أحد األعامل األدبية اإلنكليزية الجميلة « يقول بيدون «لكن باعتبار الهدفني اآلخرين .فإن هذه
مقصة».
الرتجمة ّ
هذه اإلضافات القليلة من املرتجمني يف إنجيل امللك جيمس تحولت إىل عبارات تالئم أفكار مرتجمني أكرث يف األناجيل
اإلنكليزية الالحقة .بعبار ٍة أخرى ،املعتقدات الدينية هي التي ح ّددت خيارات املرتجمنيً ،
فمثل كلمة  (προσκυνέωت ُلفظ
 ) proskyneooهي كلم ٌة يوناني ٌة استخدمت حوايل  60مرة يف العهد الجديد ،وهي موجود ٌة مع أسطر مثل «�to pros
( « trate oneselfيركع الشخص) و» ( « to praise Godحمد الرب) ومتت ترجمتها إىل الالتينية «( »adoroيعشق)
بينام يف إنجيل امللك جيمس تحولت الكلمة إىل « ( « worshipيعبد) ولكن هاتني الكلمتني ال تحمالن نفس املعنى،
ففي وقت كتابة إنجيل امللك جيمس مل ميكن استخدام كلمة  worshipلتعني حمد الرب وكذلك لتعني تقديس النفس،
إنها ليست ترجم ًة مثالي ًة لكنها ترجم ٌة مقبول ٌة .
و نتيج ًة لهذا سنجد أن الناس يف كتاب امللك جيمس قد ‹عبدت› الكثري من األشياء ،فالعبد كان يعبد مالكه وأحد
التجمعات الشيطانية كانت تعبد مالكًا ،والجنود الرومان الذين كانوا يستهزؤون بيسوع كانوا يعبدونه كذلك .وسط
كل هذه الحاالت فإن الكلمة ال تعني ‹تبارك مجد الرب› وال حتى معنى مقاربًا لها ،بل تعني الركوع للنفس بالتايل فإن
األناجيل اإلنكليزية مثل النسخة العاملية الجديدة ( The New International Versionوهي ترجمة إنكليزية لإلنجيل
برعاية منظمة  Biblicaالغري ربحية) والنسخة القياسية االمريكية ( The New American Standard Bibleأكرث
نسخة مرتجمة حرفيًا صدرت يف القرن العرشين) واإلنجيل الحي( The Living Bibleنسخة مرتجمة بحرفية أخرى متت
كقالب) ونسخ أخرى قد قامت بإسقاط كلمة  Worshipعند استخدامها ملا عدا
باستخدام النسخة القياسية األمريكية
ٍ
الرب أو يسوع .بالتايل فإنه حني تظهر كلمة  προσκυνέωيف العهد الجديد بجانب يسوع يكون معناها العبادة وحني
تستخدم مع شخص آخر يكون معناها االنحناء أو الركوع .برتجمة كلم ٍة واحد ٍة ملعاين عدة فإن هذه األناجيل الجديدة
قد أضافت دعام لغويا إىل الفكرة التي تقول بأن الناس الذين عرفوا يسوع قالوا بأنه إله.
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بعبار ٍة أخرى ،ومع بعض الخدع الرتجمية فأن البنية األساسية التي تنبثق منها املسيحية – ألوهية يسوع  -قد تم
إسنادها باإلنجيل وحتى يف األماكن التي تحتوي آيات مناقضة .
هذا النوع من التالعب يحصل مر ٍ
ات عديد ٍة ،ففي الفليبيني يتم ترجمة الكلامت من إنجيل امللك جيمس لرتمز ليسوع
عىل انه « ( « being in the form of Godكائ ٌن يف هيئة الرب) الكلمة اليونانية لـ ( formهيئة) تعني ببساط ٍة
أن يسوع كان صور ًة للرب .لكن النارشين لبعض األناجيل قرروا أن يدرجوا معتقداتهم يف الرتجمة التي ليس لها
واضح ج ًدا بأن املرتجمني
صل ٌة باليونانية .اإلنجيل الحي مثال يقول أن يسوع كان الرب  was Godعىل الرغم من أنه
ٌ
املعارصين قد اخرتعوا كلمة  wasللتو .
هناك ما يثري املشاكل لدى املسيحيني أال وهو الثالوث – االعتقاد بأن يسوع والرب هم نفس الشخص مع الروح القدس
أسايس ومح ٌري عقائديًا ،فأين يف املخطوطات اليونانية يظهر بأن الرب ويسوع هام جز ٌء من
ككيانٍ مستقلٍ – هو يش ٌء
ٌ
ٍ
ثالوث ما ؟
لن تجد الجواب بأي مكان ،ويف هذا الخداع تكمن قصة قتلٍ
جامعي .
ٍ
اإلمرباطور املعتوه
ملاذا يقوم الرب بالحديث بالهمسات واأللغاز أثناء نرش رسالته للعامل؟ هذا ٌ
أحمق ،ولكن االعتقاد بأنه رفض نرش
ترصف ٌ
رسال ٍة واضح ٍة أدى إىل مقتل أالف املسيحيني بيد املسيحيني أنفسهم ،يف الواقع إن املسيحيني قد أبادوا من أتباع يسوع
أكرث مام قامت به أي طائف ٍة أو أم ٍة أخرى .
هؤالء الذين يؤمنون بالثالوث قد أبادوا املسيحيني الذين مل يؤمنوا به ،املجاميع التي آمنت بأن يسوع كان كيانني – الرب
ودم .البعض يظن أن الرب قد أوحى بكتابة العهد
واإلنسان – قامت بقتل هؤالء الذين آمنوا أن يسوع كان مجرد ٍ
لحم ٍ
ٍ
مختلف ،إل ٍه رشي ٍر  .البعض يؤمن بأن الصلب قد جلب الخالص لإلنسانية،
القديم ،وآخرون مقتنعون بأنه نتاج إل ٍه
رصون أن هذا مل يحصل وآخرون يؤمنون بأنه مل يتم صلب يسوع .
وآخرون ي ّ
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ٍ
كتابات متضارب ٍة عن حياته ومعنى ألوهيته وقتلوا من اختلف
بعد مئات السنني من موت يسوع ،تبنت بعض املجاميع
معهم .فلقرون عديدة كانت املعركة بني املسيحيني معركة أفكا ٍر ثم تحولت إىل معركة دما ٍء .والسبب يف معظم هذه
النزاعات هو عدم وجود مخطوط ٍة مقبول ٍة من الجميع تبني ما معنى أن تكون مسيح ًيا لذلك كان لدى كل الطوائف
كتابها الخاص بها.
كانت هناك أناجيل عديدة ،فقد كان هناك إنجيل مريم املجدلية وإنجيل سمعان بطرس وإنجيل فيليبس وإنجيل برنابا
أحد طوائف املسيحية – الغنوصية – تؤمن بأن التلميذ توما مل يكن فقط أخ يسوع التوأم بل كان مؤسس الكنائس عرب
وخصوصا مع اتهام الطوائف لبعضها بالهرطقة .وبعدها يف أوائل القرن
آسيا .كانت املسيحية يف فوىض خالل أيامها األوىل
ً
الثالث أعلن اإلمرباطور الروماين قسطنطني بأنه أصبح من أتباع يسوع ُمنهيا اضطهاد إمرباطورتيه للمسيحيني و ُممه ًدا
إلنهاء الخالفات بني الطوائف.
رشسا حيث قام بقتل ابنه البكر وقطع رأس زوج أخته وقام بقتل زوجته بغليها وهي حية.
كان قسطنطني معتو ًها ً
هائل يف مسار التاريخ املسيحي ومؤث ًرا
وهذا حصل بعد تركه لعبادة إله الشمس وتحوله للمسيحية محدث ًا بذلك تغي ًريا ً
بالكامل عىل الكتب التي اختريت لتتحول إىل العهد الجديد.
يف ذلك الوقت كان الخالف الرئييس يتمركز عن ألوهية يسوع حيث أن أتباع الكاهن أريوس  Ariusكانوا يقولون بأن
يسوع مل يكن إل ًها والرب هو من خلقه .يف حني قال أتباع املطران الكسندر  Alexanderبأن يسوع كان إل ًها وموجو ٌد
دامئًا وأب ًدا .هذا النزاع وصل إىل شوارع القسطنطينية حيث أن الجميع – أصحاب املحالت والخبازين والتجار وغريهم
– كانوا يتناقشون عن أي نظري ٍة كانت صحيح ًة .قسطنطني  ,وبسبب فهمه القليل لعلم الالهوت انزعج من هذا النزاع
وخاف أن يسبب رش ًخا يف أرجاء اإلمرباطورية ويضعف نفوذه السيايس لذلك قرر أن يتم العمل للوصول إىل اتفاقٍ بشأن
هذا املوضوع .
ٍ
دعوات إىل املطرانات وقادة الفرق املختلفة – رغم
قام قسطنطني بعقد اجتام ٍع يف نيقيا املطلة عىل البحرية ،تم إرسال
انه مل يدعو الجميع – تضمن الجمع املثقف والجاهل ،املتعصبني والناسكني .وصل قسطنطني وهو يلبس الجواهر
متلهف للتوصل إىل حقيقة ذلك النجار الفقري الذي عاش منذ 300
والذهب عىل ردائه القرمزي واللؤلؤ يف تاجه وهو
ٌ
سنة .

117

الكتاب املقدس عدم فهمه
خطيئة

Kurt Eichenwald

األشياء املقبولة اليوم من دون ادين تفكري تم تبنيها أو دعمها يف نيقيا .مثال يف العهد القديم نرى أن الرب قد اسرتاح يف
جاعل إياه يوم السبت  .Sabbathوأالن اليوم السابع من األسبوع هو األحد .السبت هو يوم اليهود للعطلة
اليوم السابع ً
والتعبد (حتى يسوع نفسه أحتج عىل التقديس اليهودي للسبت) كلمة األحد  Sundayال تظهر يف اإلنجيل وال يظهر
ٍ
سنوات من مج ّمع نيقيا كان قسطنطني قد أعلن األحد كيوم عطل ٍة لتقديس
السبت وال أي يشء آخر .لكن قبل أربع
إله الشمس.
تم تبني قواعد الصالة يف نيقيا حيث تم اعتامد الصالة وقوفا وليس ركوعا كام يفعل اليهود ،كام مل يأيت ذكر سبت اليهود
 .العديد من علامء الالهوت واملؤرخني املسيحيني قرروا بأنه إلرضاء قسطنطني والتزامه تجاه أتباع اله الشمس املنترشين
مناقضا بذلك الكلامت الواضحة ملا أصبح بالنهاية الكتاب املق ّدس.
يف اإلمرباطورية تم تأخري السبت املق ّدس يو ًما واح ًدا
ً
وبينام مل يُذكَر أي يش ٍء عن تاريخ والدة يسوع يف اإلنجيل ،كان الرومان يحتفلون بوالدة اله الشمس يوم الخامس
والعرشين من ديسمرب يف روما ،ويقول املؤرخون املسيحيون من القرن الثاين عرش ميالدي بأن تاريخ عيد امليال د �Christ
 masقد جاء باألصل من ٍ
وثني .
عيد ٍ
انقىض معظم وقت اجتامع نيقيا يف النقاش حول كون يسوع إنسانًا وابن الرب كام يدعي اريوس أو هو الرب نفسه كام
ٍ
وكتابات مسيحي ٍة أخرى حيث نجد يف
يقول التسلسل الهرمي للكنيسة .أتباع اريوس استخدموا أدل ًة من رسائل بولص
انجيل مرقس املقطع الذي يتكلم عن املجيء الثاين ليسوع حيث نراه يقول :
« But of that day and that hour knoweth no man, no, not the angels which are in heaven, neither
« the Son, but the Father
اآلب»
السا َع ُة فَال ي ْعلَ ُم ِبه َِم أَ َح ٌدَ ،والَ الْ َمالَئِ َك ُة ال َِّذي َن ِف َّ
« َوأَ َّما ذلِ َك الْيَ ْو ُم َوتِل َْك َّ
الس َم ِء ،والَ االبْ ُن ،إِالَّ ُ
يف رسالة بولص األوىل اىل كورنثوس نجد أنه كتب :
« « there is but one God, the Father…and there is but one Lord, Jesus Christ
اآلب ال َِّذي ِم ْن ُه َج ِمي ُع األَشْ َيا ِءَ ،ونَ ْح ُن ل ُهَ .و َر ٌّب َو ِ
«ل ِك ْنلَ َنا إِل ٌه َو ِ
يح ،ال َِّذي ب ِه َج ِمي ُع األَشْ َيا ِءَ ،ونَ ْح ُن
اح ٌد :يَ ُسو ُع الْ َم ِس ُ
اح ٌدُ :
ِب ِه».
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و نجد يف رسالته األوىل اىل تيموثاوس :
“”.For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus
ٌواح ٌد و َو ِسي ٌط َو ِ
«ألَنَّ ُه يُو َج ُد إِله ِ
اح ٌد بَ ْي َنا لل ِه وال َّن ِ
يح»،
اس :ا ِإلنْ َسا ُن يَ ُسو ُع الْ َم ِس ُ
كتابات بولص تدل عىل انه يستدل عىل الرب ككائنٍ مستقلٍ ويسوع كابنه ،ونرى هذا يف إنجيل متي حني يقول سمعان
يح ابْ ُنا لل ِه الْ َح ِّي!» فيجيب يسوع :
بطرس ليسوع «أَنْت ُه َو الْ َم ِس ُ
الس َم َو ِ
ات»
«ط َ
ُوب ل ََك يَ ِاس ْم َعا ُن بْن يُونَا ،إِ َّن لَ ْح ًم و َد ًما لَ ْم يُ ْعلِ ْن ل ََك ،ل ِك َّن أَ ِب ال َِّذي ِف َّ
و نرى ان يسوع نادى الرب بـ (أيب) حني تم صلبه .
ورجل .لذلك تب ّنى مجتمع نيقيا هذا االعتقاد وقد
ولكن قسطنطني ات ّخذ جانب أولئك الذين قالوا بأن يسوع كان إل ًها ً
نُفي كل من مل رفض التوقيع عىل هذا ،و ُذبِح آخرون بعد عودتهم إىل بيوتهم وابتعادهم عن روما ،وبعض الذين وقّعوا
عىل هذا الكالم بعثوا رسائل إىل قسطنطني مبينني بها أنهم وقعوا عىل محرض مجتمع نيقيا خوفًا عىل حياتهم فقط .
بعد خمسني عا ًما ،ويف عام  381م قام الرومان بعقد اجتام ٍع آخر وهذه املرة يف القسطنطينية نفسها حيث تم التوصل
ٍ
إىل اتفاقٍ
جديد –مل يعد يسوع مبوجبه كائنني بل صار ثالثة ،األب واالبن والروح القدس – أُعيدت كتابة محرض نيقيا
ونُفي من مل يوقع وحصلت مذبحة أخرى .هذه امل ّرة ذُبح من رفض الثالوث ،هذا املفهوم الذي ال وجود له يف النص
اليوناين نهائيًا ،بل غالبًا ما يكون مناقضا له.
إىل هذا اليوم ما زال املصلّون يصلّون أيّام األحد يف كل أنحاء العامل وفقا ملا تم التوصل إليه يف مجتمع نيقيا ويصلّون
أصل وكانت سب ًبا يف
تأكي ًدا للثالوث ،عىل ما يبدو ،ال أحد منهم يعرف أن الكلامت التي يقولونها ليست من اإلنجيل ً
شال ٍل من الدماء (بعض املسيحيني املعارصين يستخدمون إنجيل يوحنا للداللة عىل الثالوث – رغم انه مل يذكره برصاحة
– إنهم فقط يعتمدون عىل الرتجمة السيئة من اليونانية وما أدرجه الناسخون باإلنجيل)
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ليك نفهم كيف متت صياغة اإلنجيل ،يجب أن نفهم بأن املعتقدات التي صارت جزءا من املسيحية تم إدراجها بواسطة
اإلمرباطورية الرومانية املقدسة ،ففي القرن الخامس امليالدي صوتت املجالس السياسية والدينية عىل الكتب التي
ستصنع العهد الجديد .ومع وجود روما ملساندتهم قام معتنقو هذا املعتقد بالقضاء عىل باقي الطوائف وحاولوا تدمري
كتبهم ومخطوطاتهم.
أصل يعملون وفقا لوثائق مش ّوهة بشكلٍ كبريٍ .حيث اكتُ ِشفت أخطا ٌء ومراجعاتٌ كتبها النساخ يف القرن
ال ننىس أنهم ً
الخامس .اعتُربت بعض الكتب التي تتكلم عن العهد الجديد وكذلك بعض رسائل بولص مزور ًة تغرض لتشويه الالهوت،
ال عجب إذا عندما نرى التناقضات املوجودة يف العهد الجديد ،بعضها تاف ٌه والبعض األخر يخلق مشاكل لإلنجيليني الذين
يزعمون أنهم يعيشون وفقا لكلمة الرب .
ماذا عن امللوك الثالثة؟
دعنا نستذكر قصة ميالد املسيح حتى نبني كيف تتضاعف تأثريات التناقضات الصغرية التافهة لتصل أبعا ًدا عميقة.
لقد ولد يسوع كابن إلحدى عائالت بيت لحم .وكان والده يوسف النجار يعتزم طالق أمه مريم إىل أن حلُ َمت مريم أنها
حملت بطفلٍ بوساطة الروح القدس .لكن بعكس زعم القصة ،مل يشهد والدة طفلها أي حكام ٍء ومل يضئ من فوقهم نج ٌم
ٍ
سنوات عادوا من بعدها إىل أرض إرسائيل آملني العيش يف
أثناءها .لقد نزح يوسف وعائلته إىل مرص ،حيث مكثوا عدة
منطقة يهودا ،لكنهم اضطروا لالستقرار يف بلد ٍة صغري ٍة تسمى النارصة لتعذّر ذلك.
لعلك ترى ،عزيزي القارئ ،اختالفًا بني هذه القصة وتلك التي تعرفها .أين املالك الذي يظهر ملريم؟ أمل يولد يسوع يف
مذود؟ أمل ي ّردهم أحدهم لعدم وجود مكانٍ يؤويهم يف فندقه؟ ثم أين ذكر هدايا الذهب والبخور وامل ّر؟ وماذا عن
هروبهم إىل أرض مرص؟ كيف عاشوا يف النارصة أثناء طفولة يسوع وليس قبل والدته؟
قد تبدو هذه الرواية عن حياة يسوع غريب ًة ،لكنها إحدى ال ّروايات املوجودة يف األناجيل .فرنى أن إنجييل متّى ولوقا
ٍ
بروايات متخالف ٍة متا ًما ومتناقضة .وحتى ينسج املسيحيون قصة ميالد املسيح املألوفة ،عمدوا
يرويان قصة ميالد املسيح
مزيج من القصتني ،أهملوا يف بنائها تناقضاتهام .والقصة التي أوردناها للتو تحذو حذوهم ،فتستعمل
إىل خلق قص ٍة هي ٌ
مم يعني أن القصة متداول ٌة بأربع نس ٍخ :نسختان نتجتا عن
أجزا ًء من القصص التي يذكرها اإلنجيالن يتم عاد ًة تجاهلهاّ .
مزج ٍ
قصص مختلف ٍة ،ونسختان تأتيان مبارش ًة من األناجيل ،ولك أن تختار فيام بني كل تلك النسخ.
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فمثل ،يرى الكثري
أضف إىل ذلك ،أن مثة أخطا ًء منطقي ًة فادح ًة يف املوضوع تتب ّدى لكل قارئٍ متمعنٍ للكتاب املقدسً .
من املسيحيني أن العهد القديم يتنبأ بأن املسيح سينحدر من نسل داوود ،والذي كان أحد أبرز الشخصيات التوراتية
وكل من متّى ولوقا يقدمان إثباتاتهام عىل ذلك ،حيث يتتبع كالهام ساللة يسوع من أبيه
وثاين ملوك مملكة إرسائيلٌ .
وحتى امللك داوود.
ولكن ،يوسف النجار مل يكن والد يسوع ،فيسوع هو ابن الله ،أليس كذلك؟ ناهيك عن أن نسب يسوع يختلف بني
اإلنجيلني ،وتحدي ًدا ،ال يتفق اإلنجيالن عىل اسمي والد وج ّد يوسف النجار .والشخص الوحيد الذي متكن من محاولة
تتبع نسبه إىل امللك داوود هو مريم والدة يسوع ،ولكن أيًا من اإلنجيلني ال يأيت عىل ذكر ذلك.
ونجد كذلك تباي ًنا يف قصص األناجيل األربعة فيام يتعلق بقصة موت وقيامة املسيح .فيذكر إنجيل مرقس أنه عندما َمثُل
يسوع بني يدي بيالطس البنطي مل يتفوه يسوع سوى بكلمتني وحيدتني دون أن يحظى بحكم الرباءة .بينام ينقل إنجيل
ٍ
رصح مرا ًرا وتكرا ًرا أن هذا السجني اليهودي بريء يستحق إخالء
يوحنا
محادثات مط ّولة دارت بني يسوع وبيالطس الذي ّ
سبيله .ومام يجدر ذكره ،أن إنجيل يوحنا كان آخر ما كُتب من األناجيل ،وقد جاء يف وقت ازداد فيه تأثري غري اليهود
عوضا عنهم ،األمر الذي
عىل املسيحية؛ مام يفرس تحلل الرومان من مسؤولية قتل يسوع ،واستقرار اللوم عىل اليهود ً
أسس لقرون تلت ذلك من معاداة السامية.
ولننتقل إىل السؤال عن شخصيات الذين ذهبوا ليدهنوا جسد يسوع بالحنوط يف قربه؟ يف إنجيل متّى اشتملت
أيضا اسمها مريم ،وقابلهم ٌ
مالك عند القرب .أما يف إنجيل مرقس فكانت مريم
املجموعة عىل مريم أمه ،وامرأ ٍة أخرى ً
شاب قابلهم .ويف إنجيل يوحنا ،تذكر القصة مريم وحدها دون أن يقابلها
املجدلية ،ومريم أم يسوع وسالومة إضافة إىل ٍ
أحد .وحسب متّى ،فقد تو ّجه التالميذ إىل الجليل بعد الصلب ورأوا يسوع يصعد إىل السامء؛ أما ِسفر أعامل الرسل،
والذي كتبه لوقا ،فيقول أن الرسل لبثوا يف القدس ورأوا يسوع يصعد إىل السامء من هناك.
بعض هذه التناقضات ما هي إال تعارضات بني ما يعتربه اإلنجيليون evangelicalsأم ًرا مطلقًا من جهة ،وبني ما قاله
فعل من جهة أخرى .فعىل سبيل املثال ،بينام يتحدث اإلنجيليون دو ًما عن القيم األرسية ،نرى أن يسوع كان
يسوع ً
يرى يف األرسة عائقًا يف الطريق إىل الله ،حيث نجده يقول يف إنجيل متّىَ « :وك ُُّل َم ْن تَ َر َك بُ ُيوت ًا أَ ْو إِ ْخ َو ًة أَ ْو أَ َخ َو ٍ
ات أَ ْو أَبًا
ُول ِم ْن أَ ْجلِ ْاس ِمي يَأْ ُخ ُذ ِمئَ َة ِض ْع ٍف َويَرِثُ الْ َح َيا َة األَبَ ِديَّ َةَ .ولَ ِك ْن كَ ِث ُريو َن أَ َّولُو َن يَكُونُو َن
أَ ْو أُ ًّما أَ ِو ا ْم َرأَ ًة أَ ْو أَ ْوالَ ًدا أَ ْو ُحق ً
آخرِي َن َو ِ
ِ
آخ ُرو َن أَ َّولِ َني» [متّى .]٢٩ :١٩
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ثم هنالك ما يعتربه العديد من املسيحني األصوليني أحد أهم عنارص الكتاب املقدس ،أال وهو عقيدة الظهور الثاين
للمسيح ونهاية العامل .واليشء الذي يريد اإلنجيليون املعارصون أن يؤمنوا به يف هذا اإلطار ال يتفق مع ما يقوله الكتاب
املقدس.
ففي إنجيل مرقس ،يقول يسوع عن نهاية العامل:
ِيل َحتَّى يَكُو َن َهذَا كُلُّ ُه» [مرقس،]٣٠: ١٣ :
«اَلْ َح َّق أَق ُُول لَ ُك ْم :الَ َ ْي ِض َهذَا الْج ُ
أو بعبار ٍة أخرى ،سيشهد معارصو يسوع نهاية العامل.
ويزيد بولس األمر توضي ًحا يف الرسالة األوىل إىل كورنثوس حني يقول:
َص» [.]٢٩: ٧
«الْ َوق ُْت ُم ْن ُذ اآل َن ُمق َّ ٌ
ٍ
زوجات ،وأن يتعاملوا مع مقتنياتهم وكأنها
ونظ ًرا القرتاب النهاية يدعو بعد ذلك املسيحيني ألن يعيشوا وكأمنا كانوا بال
ليست ملكًا لهم .لكن بعض اإلنجيليني يعارضون هذه الكلامت الواضحة باقتباسهم من رسالة الرسول بطرس الثانية حني
اح ًدا ِع ْن َد ال َّر ِّب كَأَل ِْف َس َن ٍةَ ،وأَل َْف َس َن ٍة كَ َي ْو ٍم َو ِ
يقول« :أَ َّن يَ ْو ًما َو ِ
اح ٍد[ ».بطرس الثانية .]٨ :٣
لكن هذا يوقعهم يف مشكلتني :أوالهام أن االقتباس املذكور ال يُبطل ما قاله يسوع أو الرسول بولس .والثانية ،أن رسالة
رأي تدعمه الغالبية العظمى من
بطرس املذكورة قد اعتربها الكثري من قادة املسيحيني منذ القدم رسال ًة مزورةً ،وهو ٌ
علامء الكتاب املقدس اليوم.
ومع أن كل هذه األمور هي حقائق ،فهي ال تح ّط من قدر الكتاب املقدس .وأولئك املسيحيون الذين تغضبهم هذه
الحقائق ،عليهم أن يو ّجهوا غضبهم عىل الكتاب نفسه ال عىل من يشري إىل وجودها فيه.

رصاع الله مع التنانني
إذا ما ا ّدعى أحدهم صدق قصة الخلق التوراتية أمامك ،فعليك بسؤاله« ،أية واحد ٍة من قصص الخلق التوراتية تعني؟»
قل ٌة هم املسيحيون املؤمنون الذين يعرفون أن الكتاب املقدس يحتوي عدة نس ٍخ عن قصة الخلق.
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أوالها تظهر عىل الصفحة األوىل من اإلصحاح األول من سفر التكوين ،وهي النسخة التي مييل أغلب الناس لتبنيها .لكنه
ليس من الصعب أن نجد النسخة الثانية ،فهي موجود ٌة يف اإلصحاح الثاين من سفر التكوين نفسه ،بل إنها ترد عىل
الس َم َو ِ
ات
الصفحة ذاتها عادة .يستهل اإلصحاح األول من سفر التكوين القصة بالكلامت التاليةِ :
«ف الْ َب ْد ِء َخل ََق الل ُه َّ
قائل:
َواال ْر َض[ ».تكوين  .]١ :١أما اإلصحاح الثاين من نفس السفر فيبدأ القصة ً
الس َم َو ِ
الس َم َو ِ
ات» [تكوين .]٤ :٢
ات َواال ْر ِض ِح َني ُخلِق ْ
َت يَ ْو َم َع ِم َل ال َّر ُّب االلَ ُه اال ْر َض َو َّ
« َه ِذ ِه َم َبا ِدئُ َّ
ويعرِف كل من قرأ السفر بتأنٍ أن القصتان تناقض إحداهام األخرى .فاإلصحاح األول يبدأ بفصل الله املا َء إىل جزأين،
خالقًا األرض فيام بينهام .أما اإلصحاح الثاين فيصف عاملًا ال يكرث فيه املاء ،وأن املاء يأيت الحقًا.
معكوسا يف اإلصحاح الثاين .يف
يف اإلصحاح األول نجد النباتات قد ُخلقت قبل الشمس والنجوم؛ ونرى ترتيب ذلك
ً
اإلصحاح األول يسبق خلق النبات والحيوان خلق اإلنسان ،بينام يأيت النبات والحيوان بعد اإلنسان يف اإلصحاح الثاين .يف
اإلصحاح األول يتم خلق آدم وحواء يف ذات الوقت ،أما يف اإلصحاح الثاين فيتم خلق حواء من ضلع آدم.
رصون أن موىس
ليست هذه التباينات غريب ًة عن النمط السائد يف أسفار العهد القديم ،بل إن العديد من اإلنجيليني ي ّ
هو من كتب األسفار الخمسة األوىل من العهد القديم (مبا فيها سفر التثنية ،والذي يتحدث عن موت ودفن موىس) ،لكن
علامء الكتاب املقدس قد وصلوا إىل استنتا ٍج مفاده أن اثنتني من فرق اليهود قامتا بكتابة أغلب أسفار العهد القديم،
حيث جهزت كل فرقة نسختها من العهد القديم ،ثم تم دمج النسختني دومنا أدىن محاول ٍة للتوفيق بني تناقضاتهام.
تُعرف هذه التكرارات باسم الثنائيا ت  ،doubletsويقول بصددها ريتشارد إليوت فريدمان �Richard Elliot Fried
 ،manوهو باحثٌ يف شؤون الكتاب املقدس من جامعة جورجيا األمريكية« :يف أغلب األحيان ،تشري إحدى النسخ إىل
اإلله يف سياق القصة باسم يهوه ،بينام تشري إليه األخرى فقط بلقب اإلله ».وحاملا يتم فصل النص إىل جزئني تب ًعا للفظة
التي تشري إىل اإلله تتكشّ ف صفاتٌ أخرى مت ّيز النصني أحدهام عن اآلخر .ويكمل فريدمان مش ًريا إىل تركيبة األسفار
الخمسة األوىل من العهد القديم« :هذه املالحظات تدعم الفرضية القائلة أن أح ًدا ما قام بأخذ مصدرين قدميني وقام
ٍ
بتقطيعهام إىل أجزاء أصغر أعاد استعاملها بعد ذلك يف نسج ٍ
جديد».
نص
إحساس أنه يسري فيام يشبه قاعة مرايا.
وبأخذ هذه الثنائيات بعني االعتبار عند قراءة العهد القديم ،يتك ّون لدى القارئ
ٌ
خذ عىل سبيل املثال قصة نو ٍح والطوفان كام ترد يف سفر التكوين .يف اإلصحاح السادس يأمر الله نو ًحا أن يبني الفلك
وح َح َس َب ك ُِّل َما ا َم َر ُه ِب ِه الل ُهَ .ه َكذَا فَ َع َل »[تكوين .]٢٢ :٦
وميأله بالحيوانات «فَ َف َع َل نُ ٌ
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وح َح َس َب ك ُِّل َما ا َم َر ُه ِب ِه ال َّر ُّب»
أما يف اإلصحاح السابع ،فرنى الله يأمر نو ًحا ثاني ًة مبلء الفلك بالحيوانات« ،فَ َف َع َل نُ ٌ
[تكوين  .]٥ :٧يف املرة األوىل أمر الله نو ًحا أن يجلب إىل الفلك زو ًجا واح ًدا من كل نوع ،لكن التعليامت اختلفت يف
املرة الثانية ،حيث كان عىل نو ٍح جلب سبعة أزوا ٍج من كل نوع من البهائم الطاهرة ،وزو ًجا واح ًدا من البهائم التي
ليست طاهرة.
نوح وعائلته الفلك ،ثم يبدأ الطوفان .ثم يف اآلية
وتزيد القصة إغراقًا يف الغرابة ،ففي سفر التكوين  ،١٢-٧ :٧يدخل ٌ
نوح وعائلته الفلك مجد ًدا ويبدأ الطوفان مر ًة أخرى .ويذكر السفر أن الطوفان غمر
التي تتلو ذلك تكوين  ،١٣ :٧يدخل ٌ
نوح مع عائلته
األرض مدة أربعني يو ًما (تكوين  ،)١٧ :٧أو مئة وخمسني يو ًما (تكوين  .)٢٤ :٧ومع ذلك ،فقد أمىض ٌ
عا ًما كاملـًا عىل منت الفلك (تكوين .)١٣ :٨
ونجد التناقضات حتى يف أكرث القصص شيو ًعا .فكل طفلٍ صغ ٍري يعرف أن دا ُود هو من قتل ُجلْ َياتَ  ،حيث نجد هذا
التفصيل يف سفر صموئيل األول  .٥٠ :١٧لكن إياك أن تقص عىل األطفال القصة كام ترد يف اآلية  ١٩ :٢١من سفر
صموئيل الثاين ،وإال سببت لهم االرتباك ،ذلك أن تلك اآلية يف كثريٍ من النسخ تخربنا أن قاتل ُجلْيَاتَ هو إلحنان .ونجد يف
بعض نسخ الكتاب املقدس أن القصة تم تعديلها لتتوافق مع ما ورد يف سفر األخبار األول عن قتل إلحنان ألخي ُجلْ َياتَ .
تكمن خطورة هذه التعارضات بني الروايات يف إرصار اإلنجيليني عىل صالحية العهد القديم كأدا ٍة مرشوع ٍة يف نقضها
للعلم .لكن األمثلة التي أوردناها تبني بوضو ٍح أن الكتاب املقدس ال يكف عن نقض نفسه بنفسه.
يحتوي الكتاب املقدس عىل ثالث نس ٍخ مختلف ٍة عن قصة الخلق ،ورمبا كانوا أرب ًعا حسب رأي بعض الخرباء .فباإلضافة
إىل النسختني املوجودتني يف سفر التكوين ،هنالك ثالثة تشري إليها أسفار إِشَ ْع َيا َء واملزامري وأيّوب .ويف هذه النسخة نجد
أن خلق العامل كان نتيج ًة ملعرك ٍة عظيم ٍة دارت بني الله وما يعتربه الالهوتيون تني ًنا مائ ًيا اسمه َر َه ْب .وليس رهب هو
الكائن األسطوري الوحيد الذي تعايش مع الله أو خلقه الله ،فالله ال َع َب وحشً ا بحريًا اسمه لَ ِويَاث َانُ ،ويف نسخة امللك
جيمس نقرأ عن الحريش( unicornوذلك عىل الرغم من أن الرتجمة الصحيحة من األصل العربي ال تتفق مع ذلك).
األصلَة ، cockatriceلكن هذه الكلمة تم استبدالها يف ٍ
الحق
وقت ٍ
كام نجد ذك ًرا ألفا ٍع من نار وأخرى تطري ،إضافة إىل َ
قصص عن سحرة فرعون مرص الذين كانوا يحولون العيص إىل أفا ٍع
بلفظة «حية» .وإذا توجهنا إىل سفر الخروج تطالعنا ٌ
دم .ويحدثنا سفر التكوين عن زواج «أبناء الله» من «بنات اإلنسان» ليخرج من نسلهم أطفالً ؛ وأبناء الله
واملاء إىل ٍ
حسب سفر أيوب واملزامري ليسوا سوى املالئكة.
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يحب اإلنجيليون اقتباس سفر التكوين ٍ
كتحد للعلم الذي يُد ّرس يف املدارس ،لكنهم ال يحبون الحديث عن أسفار العهد
والسحر.
القديم التي تذكر الوحوش ّ
يف هذه اللحظات ترتكب سارة پيلني الخطيئة
واملسمة بالكتاب املقدس
يف النسخة األمريكية املعتمدة الجديدة للكتاب املقدس ،New American Standard Bible
ّ
الحي  ،Living Bibleنجد أن ترجمة الرسالة األوىل إىل تيموثاوس تخربنا كيف أن مامريس املثلية الجنسية لن يرثوا
مملكة الرب .لكن هذه الرتجمة تنطوي عىل يش ٍء من الغرابة ،إذ أن تعبري املثلية الجنسية مل يتم اخرتاعه إال بعد
ميض  ١٨٠٠عام من التاريخ املفرتض لكتابة تلك الرسالة .فكيف وجد ذلك التعبري طريقه إىل ما بني دفتي الكتاب
ٍ
بقناعات ديني ٍة ككثريين
املقدس؟ الجواب بسيطٌ :قام منقّحو الكتاب املقدس يف العرص الحديث باختالقها مدفوعني
ممن سبقوهم من املرتجمني والنساخ ،فعمدوا إىل إدخال يش ٍء أرادوا أن يقولوه ألن النص مل يذكره رصاح ًة أو بوضو ٍح
يتناسب مع معتقداتهم.
يستعمل نص اآلية األصيل يف الكتاب املقدس املكتوب باللغة اإلغريقية القدمية (املعروفة باسم كوينه  )κοινήلفظة
 ἀρσενοκοῖταιمقابل ما متت ترجمته مؤخ ًرا إىل مثيل جنيس .أما النسخة الالتينية فاستعملت تعبري masculorum
 ،concubitoresوالذي ترجمته نسخة امللك جيمس إىل «أولئك الذين يدنسون أنفسهم مع الذكور» ،وقد تكون تلك
إشار ًة إىل الرجال الذين ميارسون الجنس مع رجا ٍل آخرين ،كام قد تكون إشار ًة إىل غري ذلك.
هذا يحدو بنا إىل السؤال عام إذا كانت الرسالة األوىل إىل تيموثاوس مبني ًة عىل ٍ
نص مزورٍ .والجواب عن ذلك هو «نعم»
مدوي ًة ،ففي عام  ١٨٠٧قام باحثٌ أملاين اسمه فريدريخ شالي ِ
ِرماخر  Friedrich Schleirmacherبنرش مقا ٍل الحظ فيه
أن الرسالة األوىل إىل تيموثاوس استعملت حج ًجا تتعارض مع رسائل أخرى كتبها الرسول بولس.
أضف إىل ذلك أن الرسالة األوىل إىل تيموثاوس تهاجم تعاليم تصفها بالزائفة .لكن هذه التعاليم مل تكن متداول ًة أيام
بولس ،فهي أقرب ما تكون إىل تعاليم الغنوصية ،وهي طائف ٌة مل تتكون إال بعد مامت بولس بفرت ٍة طويل ٍة .كذلك نرى
ٍ
كلامت تشابه كلامت بولس ،إال أنه يعني بها معانٍ مغايرة .واليوم
أن أيًّا كان كاتب الرسالة ،فهو رغم استعامله أحيانًا
أغلب علامء الكتاب املقدس يتفقون عىل أن كاتب الرسالة األوىل إىل تيموثاوس مل يكن الرسول بولس.
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فعل يشري إىل املثليني .حتى يف تلك الحالة
لكن دعنا نفرتض أن بولس كان من كتبها ،وأن تعبري «من يدنسون أنفسهم» ً
يقع املسيحيون اإلنجيليون وكل من يفرس الكتاب املقدس بشكل حريف يف مشاكل عدة ،فبعكس ما يؤمن به األصوليون،
ترتيب لدرجات الخطايا خارج إطار الوصايا العرش ،فالعهد الجديد ال ينادي باملثلية الجنسية خطيئ ًة شنيع ًة
ليس مثة
ٌ
فوق كل الخطايا .كال ،فكل الخطايا تتساوى يف وزنها عند الله .وكاتب الرسالة األوىل إىل تيموثاوس ،سواء كان بولس أو
أيضا خطيئة العصيان والكذب والثاملة .مام يعني أن اإلنجيليني لو أرادوا اعتبار هذه الرسالة إدان ًة للمثلية،
غريه ،يدين ً
فعليهم إدانة جموع الشباب األمرييك املنتمي إىل نوادي األخويات والذين يرتكبون خطايا تتساوى مع املثلية .لكن واقع
الحال أننا ال نسمع األهايل يتربؤون من أبنائهم بسبب الخطايا التي يرتكبونها ليايل السبت.
ولننتقل اآلن إىل ما تقوله الرسالة األوىل إىل تيموثاوس عن النساء ،ففي شهر مارس آذار املايض هاجمت النائبة الجمهورية
عن والية مينيسوتا األمريكية ميشل باكمن  Michele Bachmannاملثليني واصف ًة إياهم باملتنمرين ملعارضتهم ترشي ًعا
كان سيسمح للمصالح التجارية يف والية أريزونا األمريكية بالتمييز يف املعاملة ضد األزواج املثليني .لكن حسب الكتاب
املقدس ،عىل ميشل باكمن أن تجلس ملتزم ًة الصمت ،بل إن عىل كل امرأة تشتغل بالسياسة وتؤمن أن العهد الجديد
هو كلمة الله املعصومة أن تستقيل من فورها أو أن تعرتف بأنها منافقة.
ذلك أن الرسالة األوىل إىل تيموثاوس هي من أكرث كتب العهد الجديد عدا ًءا للنساء ،وهذا العداء يف الواقع سم ٌة فارق ٌة
أخرى متيزها عن باقي رسائل بولس .ويف نسخة امللك جيمس تقول هذه الرسالة أن عىل النساء أن يلبسن بحشمة وأن
ال يزي ّن شعرهن بضفائر ،أو أن يرتدين اللؤلؤ أو الذهب وأن عليهن التزام الصمت .كذلك ،متنع تلك الرسال ُة املرأ َة من
الوصول إىل مصدر سلطة تتحكم فيه بالرجال ،بل حتى متنع من املرأة أن تكون معلمة ،مام يعني أن نسا ًءا من أمثال
ٍ
منؤمنات حقًا بأن الكتاب املقدس هو كلمة الله املعصومة عن الخطأ ،فعليهن أن ال يدخلن العمل
باكمن ،إن ك ّن
فعل إشار ًة عابر ًة إىل ما ميكن تفسريه أنه املثلية الجنسية ،نجدها باملقابل
السيايس .لذا ،فمع أن هذه الرسالة تحوي ً
مباح لهن.
تتحدث بيش ٍء من اإلسهاب عىل مدى ست آيات عن نقائص النساء وعن قصورهن وتفصل حدود ما هو ٌ
لكننا نجد مسيحيني كرث يشريون إىل مواقع إضافية يف العهد الجديد تشجب املثلية ،ومن أكرثها شعبية رسالة بولس إىل
رومية ،والتي ،حسب نسخة امللك جيمس ،تدين الرجال الذين « اشْ تَ َعلُوا بِشَ ْه َوتِ ِه ْم بَ ْع ِض ِه ْم لِ َب ْع ٍض » [الرسالة إىل أهل
رومية  ،]٢٧ :١وهي ترجم ٌة تبدو أمين ًة إذا ما قورنت باملصادر اإلغريقية املبكرة ،كام أن الباحثني أجمعوا عىل نسبتها
فعل إىل بولس.
ً
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وبعبار ٍة أخرى ،فالرسالة إىل أهل رومية هي جزء حقيقي من األناجيل ،مام يعني أنه ليس مبقدور أتباع التفسري الحريف
التشكيك مبحتواها .وتب ًعا لذلك ،فعىل الداعية التلفزيوين پات روبرتسون  Pat Robertsonأن يُ ِع ّد نفسه لقضاء األبدية
يف جهنم .فمن عىل منصة برنامجه التلفزيوين نادي ال،700The 700 Club
قائل« :يا الله ،نحتاج
ألقى روبرتسون مؤخ ًرا خطبة عصامء ق ّرع فيها باراك أوباما ،وكعادته ،صىل للرب طالبًا املساعدة ً
املالئكة! نحتاج عونك! علينا فعل يشء ما ،علينا الدعاء للخالص من هذا الرئيس».
وبفعله ذلك ،ارتكب روبرتسون خطيئة ،ذلك أن الرسالة إىل أهل رومية-والتي يقتبسها الكثريون إلدانة املثلية -ترسد يف
سلسل ٍة مطول ٍة من اآليات كيف عىل األتقياء أن يترصفوا تجاه سلطة الحكام .ففي اآليات  ٢-١ :١٣تقول الرسالة:
السال َِط ُني الْكَائِ َن ُة ِه َي ُم َرتَّ َب ٌة ِم َن الل ِه َحتَّى إِ َّن َم ْن
لسال َِطني الْفَائِ َق ِة ألَنَّ ُه لَ ْي َس ُسلْطَا ٌن إِالَّ ِم َن الل ِه َو َّ
« لِتَ ْخ َض ْع ك ُُّل نَف ٍْس لِ َّ
ِيب الل ِه َوالْ ُمقَا ِو ُمو َن َسيَأْ ُخذُو َن ألَنْف ُِس ِه ْم َديْ ُنونَ ًة».
يُقَا ِو ُم ُّ
السلْطَا َن يُقَا ِو ُم ت َ ْرت َ
أيضا مثاين آيات تدين من ينتقد سلطة
نعم ،الرسالة إىل أهل رومية تحوي آي ًة وحيد ًة عن املثلية الجنسية ،ولكن فيها ً
ٍ
وبكلامت أخرى ،فاملسيحيون األصوليون الذين يشجبون أوباما قد ارتكبوا خطيئ ًة توازي خطيئة املثليني.
الحاكم.
لكن األمر ال يتوقف عند هذا الحد ،ففي ذات الجزء الذي يتحدث فيام يظهر عن املثلية ،يج ّرم بولس الجدال (فهل
كل أعضاء الكونچرس ملعونون إذن؟) ،وال ِك ْب وعصيان األبوين وخداع الناس (أجل ،كل أعضاء الكونچرس ملعونون ).ال
يوجد ما مييز الجزء املتعلق باملثلية عن غريه يف رسالة بولس ،فهو يعتربها بنفس فداحة الكرب والجدال.
ونرى األمر ذاته يتكرر يف اقتباس األصوليني آلي ٍة أخرى من العهد الجديد بهدف تحقريهم للمثليني .تأيت اآلية من الرسالة
فعل
األوىل إىل أهل كورنثوس ،واملنسوبة هي األخرى إىل بولس ،وترجمتها جيدة ،ويعتقد الخرباء يف املوضوع أنها ً
من كتابة بولس .لكن حذار أن يقرب األصولوين الذين يعتمدون عليها من املحاكم ،إذ يدين فيها بولس من يقايض
مسيحيني آخرين .وتتساوى يف نظر بولس خطايا الزنا والجشع والكذب ،والتي يراها عىل قدم املساواة مع املثلية.
لكن بطبيعة الحال ،هنالك الكثري من األصوليني ممن يجهل مواقع اآليات التي تدين املثلية ،مثلام يجهل سياق تلك
اآليات .فرتاهم يلجؤون إىل سفر الالويني من العهد القديم ،وهو سفر يعج باملباحات واملحرمات ،بل ويحفظون عن ظهر
قلب اآلية القائلة « َواذَا ْاضطَ َج َع َر ُج ٌل َم َع َذكَ ٍر ْاض ِط َجا َع ا ْم َرا ٍة فَ َق ْد فَ َعال كِال ُه َم ِر ْجسا[ ».الويني  ،]١٣ :٢٠وهم بذلك
يربهنون يف كل مرة يقتبسونها جهلهم مبحتوى العهد الجديد.
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ترتكزإحدى أهم التعارضات الكامنة يف العهد الجديد-بل رمبا كانت أهمها عىل اإلطالق يف الكتاب املقدس ككل-حول
ما إذا كان صلب املسيح قد نسخ قوانني موىس .ويكمن منبع التعارض يف أن بولس ترأس كنيس ًة يف أنطاكية حاول
ٍ
كمتطلبات لاللتحاق بالدين،
اجتذاب غري اليهود إليها بالرتويج ملسيحي ٍة متحرر ٍة خففت من بعض قيود تعاليم موىس
مثل الختان ،وأكل الطعام الحالل اليهودي وغريها من القيود املوجودة يف العهد القديم .بينام عىل بعد مئات األميال
كان تالميذ يسوع مع يعقوب البار ،أخي يسوع ،يديرون كنيس ًة يف القدس ،وعىل إثر سامعهم عن ما يحدث يف أنطاكية
ٍ
كرشط لدخولهم املسيحية.
دار نقاش حول ما إذا كان عىل غري اليهود أن يتحولوا يهو ًدا ويتبعوا تعاليم موىس
يف سياق ذلك أيّد بعض التالميذ ذلك ،وهو رأي يتوافق مع ما قاله يسوع يف إنجيل متى « :الَ تَظُ ُّنوا أَ ِّن ِجئْ ُت ألَنْق َُض
وس أَ ِو األَنْ ِبيَا َء[ ».متّى  .]١٧ :٥وقد حرص مؤلف إنجيل متّى عىل تبيان أن عىل املسيحي الساعي للخالص اتباع
ال َّنا ُم َ
يهودي .لكن بولس يؤكد ،وتحدي ًدا يف الرسالتني إىل أهل غالطية وإىل أهل رومية ،أن
التعاليم اليهودية كأي متدينٍ
ٍ
خالص املرء يأيت عرب إميانه مبوت املسيح وقيامته فقط ،بل إنه اعتقد أن من يحاول من املسيحيني اتباع تعاليم موىس
قد يعرض فوزه بالخالص للفقدان.
وبعبار ٍة أخرى ،فبمقدور اليهود التقليديني إدانة املثلية باالستناد إىل سفر الالويني دون الوقوع يف الرياء .لكن املسيحي
خت وأن ال يرتدي منسوجات امتزجت فيها
األصويل ال بد أن يختار :إما أن يتبع تعاليم موىس بأكل الحالل اليهودي ،وأن يُ َ
الخيوط وما شابه ،أو أن يقبل أن طريق الخالص يكون فقط عرب قيامة املسيح ،مام يزيح سفر الالويني من بني أدواته.
وهذا يولّد مشكل ًة أخري ًة أمام األصوليني الراغبني بإدانة املثليني أو غريهم :فإن هم قبلوا بكتابات بولس وآمنوا أن كل
خالص للجميع ،فالنص ال يستثني
الناس خطأة ،فبولس يقول لهم أن الخالص يأيت من اإلميان باملسيح والقيامة .وهو ٌ
الخطايا التي ال يحبها اإلنجيليون.
مجادل أو حتى
ً
كام يبدو إذن ،ال يحتاج الله عون األصوليني يف تحديد ما سيحدث يف اآلخرة ملن كان متك ًربا أو جش ًعا أو
مثل ًيا .مام قد يفرس تحذير يسوع ألتباعه من إدانة الغري ،متناسني خطاياهم ،لدرجة أنه خصص كلم ًة محدد ًة لإلشارة
مهووسا بذنوب الغري :لقد أسامهم منافقني.
لكل من كان
ً
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ال فرصة أمامهم للنجاح
يف شهر آب أغسطس من عام  2011استضاف حاكم والية تكساس األمريكية ريك پريي  Rick Perryاحتفالية صال ٍة ودعا ٍء
هائل ًة يف مدينة هيوسنت أُجريت فيام كان يُعرف ٍ
آنئذ باستاد رالينت  ،Reliant Stadiumوهو امللعب الذي يستعمله
فريق املدينة لكرة القدم األمرييك االحرتايف .عند البدء اعتىل پريي املنصة ومن حوله ثالثني ٍ
ألف من املسيحيني .وعىل
الشاشة الكبرية من خلفه ُعرِض وجهه وقد أغلق عينيه وأحنى رأسه وابتهل بدعا ٍء مطو ٍل سأل فيه الله أن يجعل من
أمريكا مكانًا أفضل .ومن حوله إخوته يف اإلميان بني ٍ
واقف وراكعٍ ،يبكون ويرصخون :آمني.
أما يف والية لويزيانا األمريكية ،فقد أعلن الحاكم بويب جندال  Bobby Jindalأنه يعتزم عقد احتفالية صال ٍة ودعا ٍء
مشابه ًة يف إحدى الحلبات الرياضية يف مدينة باتون روج  Baton Rougeيف الوالية ،حيث قام بتوجيه الدعوة إىل ما
يزيد عن مئة ٍ
ألف من القساوسة اإلنجيليني.
لو شاهد يسوع ذلك كان سريتاع هل ًعا ،أو هذا عىل األقل ما يخربنا به الكتاب املقدس.
هنا نرى إحدى أعمق التناقضات وأكرثها عجبًا بني ترصف اإلنجيليني وكلامت الكتاب املقدس الواضحة .ت ُقام استعراضات
الصالة تلك أسبوع ًيا ،وال أجد كلم ًة أدق من استعراض هنا ،وهي إن مل تتم بوجود مرشحني للرئاسة من الحزب الجمهوري
يف حلبة رياضية ،نجدها ت ُقام أسبوع ًيا أيام األحد يف إحدى الكنائس الضخمة الحديثة التي تستطيع احتواء عرشات آالف
املؤمنني ،تراهم فيها رافعني أذرعهم يتاميلون مين ًة ويرس ًة يبكون ويترضعون بالدعاء.
لكن يسوع كانت تعاليمه ضد ذلك يف عظته عىل الجبل ،وهي أطول خطبة له يف العهد الجديد .والتي كام وردت يف
إنجيل متّى ،تخربنا أن يسوع قد جاء عىل ذكر من كانوا يعرضون تدينهم بشكلٍ ساف ٍر عىل املأل .والواقع أن استعراضات
الصالة اليوم تقلّد إىل ٍ
ٍ
أحداث مشابه ٍة ترسدها النصوص املسيحية املبكرة ،وباألخص طقوس صالة
حد كبريٍ أوصاف
الفريسيني والصدوقيني ،واللتان كانتا من أكرب الحركات الدينية يف منطقة يهودا أثناء حياة يسوع .ونجد يسوع يف أماكن
بعضا من غضبه عىل أسلوب صالتهم العلني.
عدة يف األناجيل يشجب هاتني املجموعتني صابًا ً
تولّد كلامت نسخة امللك جيمس من الكتاب املقدس ارتباكًا يف نفس القارئ كونها مل تكتب باإلنچليزية الحديثة ،لكن
قائل« :ا ْح َ ِتزُوا ِم ْن أَ ْن ت َْص َن ُعوا
بديل جي ًدا لهذا الغرض ،إذ أنها تذكر يسوع ً
النسخة املنقحة املعتمدة الجديدة توفر ً
الس َم َو ِ
َص َدقَتَ ُك ْم قُ َّدا َم ال َّن ِ
ات[ ».متّى ]٦:١
اس لِ َ ْ
ك يَ ْنظُ ُروكُ ْم َوإِلَّ فَلَ ْي َس لَ ُك ْم أَ ْج ٌر ِع ْن َد أَبِي ُك ُم ال َِّذي ِف َّ
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وال يكتفي يسوع بذلك ،بل ويزيد محذ ًرا من كافة أشكال الصالة االستعراضية ،كالتي صارت موض ًة رائج ًة بني إنجييل
اليوم .ويكمل يسوع يف إنجيل متّى
ك ُ َي َّج ُدوا ِم َن ال َّن ِ
« فَ َمتَى َص َن ْع َت َص َدقَ ًة فَالَ ت َُص ِّوتْ قُ َّدا َم َك بِالْبُوقِ ك ََم يَ ْف َع ُل الْ ُم َرا ُؤو َن ِف الْ َم َجا ِمعِ َو ِف األَ ِزقَّ ِة لِ َ ْ
اس .اَلْ َح َّق
أَق ُُول لَ ُك ْم :إِنَّ ُه ْم ق َِد ْاستَ ْوفَ ْوا أَ ْج َر ُه ْم!» [متّى ]٣-٢ :٦
مغلق.وكام قال يسوع:
فاملتدين الحق ،حسب يسوع ،هو من يصيل وحي ًدا ويف الرس ،يف غرف ٍة من وراء ٍ
باب ٍ
«فَأَبُ َوك ال َِّذي يَ َرى ِف الْ َخفَا ِء ُه َو يُ َجاز َِيك َعالَنِ َي ًة» [متّى ]٦ :٦
وترد مسألة نقاش الصالة والدعاء عرشات املرات يف الكتاب املقدس ،ويف أغلبها نرى تركي ًزا عىل مسألة قدرة الله عىل
شخيص ٍ
وخاص ج ًدا يكون فيها
معرفة طلبات الداعي .ويف العهد الجديد ت ُصور مسألة الدعاء عىل أنها مسأل ٌة ذات طابعٍ
ٍ
املرء كاملسجون يف زنزان ٍة يترضع إىل الله بالدعاء ،ينارص الله فيها من ناحيته الداعي املظلوم.
كذلك نجد أن ثرثرة ريك پريي  Rick Perryوالكثريين من أمثاله التي يربطون فيها اإلميان بالوطن ومباركة أمريكا،
تتعارض مع ما يقوله يسوع عن الدعاء يف الكتاب املقدس ،كمثل قوله
اب لَ ُه ْم .فَالَ تَتَشَ َّب ُهوا ِب ِه ْم .ألَ َّن أَبَاكُ ْم
« َو ِحي َن َم ت َُصلُّو َن الَ ت ُ َك ِّر ُروا الْ َكالَ َم بَ ِاط ًل كَاألُ َم ِم فَ ِإنَّ ُه ْم يَظُ ُّنو َن أَنَّ ُه ِبك ْ ََث ِة كَالَ ِم ِه ْم يُ ْستَ َج ُ
يَ ْعلَ ُم َما ت َ ْحتَا ُجو َن إِلَ ْي ِه قَ ْب َل أَ ْن ت َْسأَلُو ُه[ ».متّى ]٨-٧ :٦
املفصل املطول طاملا أن الله يعلم حاجة الداعي .لذا نرى يسوع يف إنجييل متّى ولوقا يخرب الناس بأن
فال داعي للدعاء ّ
من أراد الدعاء فعليه االكتفاء بتالوة نص الصالة الربّيّة .لكن املشكلة هنا أن حتى نص تلك الصالة قد ورد يف اإلنجيلني
بنصني مختلفني ،مام يتطلب من املسيحي أن يختار بينهام.
إنها تقري ًبا ألعجوبة أن نرى املنقحني املحدثني يح ّولون تعبري بولس املوجه«لِل ُّزنَا ِة ،لِ ُم َضا ِج ِعي ال ُّذكُورِ» [تيموثاوس األوىل
 ]١٠ :١إىل تعبري “املثليني جنس ًيا” ،ويف نفس اآلن يتجاهلون كلامت يسوع الواضحة البسيطة التي أوردناها من إنجيل
متّى.
لكن األكرث إثار ٍة للدهشة هو أن من ضمن التساؤالت الدائرة حول الكتاب املقدس ،نرى أن تعاليم املسيح حول أسلوب
الصالة التتناقض ومحتوى النص ،بل ترد مرا ًرا وتكرا ًرا يف أرجاء الكتاب املقدس.
ٍ
موقف وصل فيه يسوع إىل ما يشابه الصالة العلنية يف العهد الجديد كان عندما أطعم اآلالف بخمسة أرغفة
وأقرب
خب ٍز وسمكتني .ويف هذه القصة التي وردت يف كل األناجيل نجد النص يصف يسوع يشكر الله أو ينظر إىل السامء وهو
يبارك الطعام .لكن كل األناجيل تذكر أنه بعد ذلك توجه إىل الصالة وحي ًدا بعد أن ابتعد عن الناس.
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ويحاول بعض اإلنجيليني تفسري التناقض الكائن بني كلامت يسوع يف إنجيل متّى من جهة ،ومظاهر الصالة العلنية يف
يومنا هذا من جهة أخرى بقولهم أن يسوع شجب الصالة الجامعية التي يتعمد املصلون أداءها بهدف أن يُ َروا وهم
يصلون .لكن كيف لنا أن نفرس ما نراه يف مظاهر الصالة العلنية اليوم سوى االستعراض؟
فاليوم نرى حكام واليات يصلون عل ًنا وصورهم ت ُشاهد عىل شاشاٍ ضخم ٍة عالية الدقة ،ونرى اآلالف من املحتشدين
يف الصاالت الرياضية ينتحبون ويتاميلون ،واملزيد من اآلالف ينقل التلفزيون صلواتهم من كنائس مهولة الحجم .من
بسبب يفرس كل هذا سوى رغبتهم يف أن يراهم الناس يصلون .والكتاب املقدس واضح يف أن الله حتى
الصعب أن نأيت
ٍ
يسمع الدعاء ال يحتاج من ٍ
قدم ليدعوه.
أحد أن يستقل سيارته متوج ًها نحو استاد كرة ٍ
وهذا يقودنا إىل سؤا ٍل بديهي :ما الذي مينع املزيد من املسيحيني من أن يعارضوا إقامة الصالة يف املدارس؟ فهم لو
كانوا يؤمنون حقًا بأن الكتاب املقدس هو كالم الله لعلموا أبناءهم الصالة ال ّربّية ،وطلبوا إليهم أداءها يف عزلة غرفهم
وحدهم.
ٍ
دعم من الناس من خالل مظاهر ٍ
ودعوات غاضب ٍة لتنحية قضا ٍة من مناصبهم عىل
ات
لكن مؤازرة هذا الحل ال تلقى ً
الرغم من أنه يتبع تعاليم األناجيل ،وكأمنا هو أمر يتعارض مع ما جوهر ما يدعون إليه.
ال تدينوا ليك ال ت ُ َدانوا
فإن كانت تلك هي الحال ،ما الذي يدفعنا لدراسة الكتاب املقدس؟ أليس حريًا بنا أن نهجر كتابًا تأكله التناقضات
نساخ مجهولو الهوية
وأخطاء الرتجمة ،كتابًا مل يكتبه شهو ٌد عىل األحداث ً
أصل ،وتناثرت عىل صفحاته كلامتٌ أضافها ّ
لحقنه بفكر الكنيسة؟
ال ،فالدراسة بني يدي القارئ ليست هجو ًما عىل الكتاب املقدس أو املسيحية ،وإمنا هي محاول ٌة إلنقاذ الكتاب املقدس
فهم أعمق لدينهم ،فهم إن أرادوا
من الجهل والكراهية والتحيز التي باتت تكتنفه ،نقدمها للمسيحيني الساعني وراء ٍ
ٍ
كأساس لدينهم ،يتعني عليهم أن يعرفوه أولً  .فكث ٌري من املسيحيني ينك ّبون قراء ًة عىل
حقًا التعامل مع العهد الجديد
روايات جون چريشام John Grishamيعطونها اهتام ًما يفوق مبر ٍ
ات ما يعطونه للكتاب الذي يعتربونه األهم يف العامل.
ٍ
تعقيدات يف سبيل محاولة مواءمة محتواه مع ما يريد
ال ميكننا تجاهل تاريخ الكتاب املقدس وكلامته وما يتبع ذلك من
الناس أن يؤمنوا به وذلك اتبا ًعا ملا يقوله أصحابهم وأفراد عائلتهم وقساوسة كنائسهم .مل يرد ال يف األناجيل وال يف أعامل
أصل ومؤلفو
الرسل وال الرؤى النبوئية أي ادعا ٍء ملا راج الحقًا حول عصمة كلمة الله .وكيف ألحدهم أن ي ّدعي ذلك ً
أجزاء الكتاب املقدس ما كانوا يعلمون أنهم يقومون بتأليف ما سيصبح الحقًا كتاب املسيحيني املقدس؟
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فاختيار كتاباتهم لتك ّون العهد الجديد دون غريهم من الكتّاب قد تم من قبل أعضاء لجان سياسي ٍة وكهنوتي ٍة بعد مامت
أولئك الكتّاب بأمد بعيد.
رشا ،مام يفرس لنا عيوبه
إن الكتاب املقدس هو نتاج برشي بامتيازٍ .فالذين كتبوه وجمعوه ثم نسخوه وترجموه كانوا ب ً
ونقائصه وتناقضاته والخالفات الكهنوتية التي تلف صفحاته .متى فهمنا ذلك وسلمنا به ،آن لنا أن نبحث عن أجزاء
الكتاب التي ال تعود إىل أوائل املخطوطات اإلغريقية ،وهي أجزا ٌء متثل ترجم ًة رديئ ًة .ثم علينا مقارنة األناجيل ببعضها،
فعل
حتى يتسنى لنا فهم رسالة هذا الكتاب وتبني أجزاءه التي تحقق باحثو الكتاب املقدس املعارصين من انتامئها ً
للعهد الجديد.
أيضاَ « :وث َانِ َي ٌة ِمثْلُ َها ِه َي :ت ُِح ُّب
يبي أخطاء الغري ويتجاهل أخطاءه ،وقال ً
لقد قال يسوع :ال تدينوا ،شاج ًبا فعل من ّ
قَرِي َب َك كَ َنف ِْس َك .لَ ْي َس َو ِص َّي ٌة أُ ْخ َرى أَ ْعظَ َم ِم ْن َهات َْيِ» [مرقس.]٣١: ١٢ :
ولعل هذه الوصايا هي نقطة بداي ٍة جيد ٍة ملا قد يأيت.

نُرش يف:

Newsweek

رابط املقال:
www.newsweek.com/2015/01/02/thats-not-what-bible-says-294018.html
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مجلّة امللحدين العرب مجل ٌة رقمي ٌة مبني ٌة
ج ٍه سياسي؛
ي تو ّ
بجهودٍ فردي ٍة؛ وال تتبنّى أ ّ
هدفها نشر أفكار امللحدين على اختالف
جهاتهم وانتماءاتهم بحرّي ٍة كامل ٍة.
تو ّ
املعلومات والرسومات واملواضيع املطروحة
تُعتبر مسؤولية أصحابها من الناحية األدبية
وناحية حقوق النشر وحفظ امللكية الفكرية.
الناشرون
امللحدين
والالديني
ّ
بالنشر .

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

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