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غياب الدليل

Raed Alabsy
الدليل الكوزمولوجي 1
لسوء حظ  ،امللحد أنه دامئا مطالب بعمل الكثري  ،فهو دامئا مطالب باإلثبات و تفسري كل يشء  ،و إجابة كل األسئلة
 ،لدرجة أن املؤمن يدعي بوجود إله  ،و بدال من أن يأيت بدليل قاطع عىل ما يقول  ،يطلب من امللحد أن يربهن عىل
عدم وجوده؟!.
قد ينزعج امللحد من وضعه هذا  ،و قد يشعر بالتعب من كرث األسئلة امللقاة عىل عاتقه  ،و قد يخرج عن طوره و يهاجم
(أو ينتقد) موقف الطرف اآلخر بدون أن يستدعي الحوار ذلك .
طبعا أنا أرى أن موقف املؤمن طبيعي جدا  ،و تدفق تلك األسئلة عىل امللحد رضورة منطقية  ،مبعنى أن كل األسئلة
التي تطرح مرشوعة و رضورية بالنسبة للموقف اإللحادي  ،باستثناء املطالبة بإثبات عدم وجود اله .
بالنظر إىل الدور الذي تلعبه فكرة اإلله  ،سيتضح أن فرضية وجود إله تجيب تلقائيا عىل كل األسئلة تقريبا التي قد
تخطر عىل بال اإلنسان  ،قد يقبل املؤمن بعض أو كل اإلجابات التي تقدمها النظريات العلمية  ،لكن العلم يرتك ورائه
أسئلة  ،كام أن هناك أسئلة ميتافيزيائية ال يجيب عنها العلم  ،إال أن تلك األسئلة ال تقلق املؤمن (يف الغالب عىل األقل)
 ،ألن فكرة اإلله ستكون إجابة نهائية عىل كل تلك األسئلة .بعبارة أخرى  ،افرتاض وجود إله يغلق باب السؤال (ميكن
للمؤمن أن يفتح باب السؤال بالقدر املناسب يف بعض األحيان) .
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لسوء حظ املؤمن  ،باب اإللحاد يتمثل مبسائلة فكرة اإلله ذاتها  ،تلك الفكرة التي يفرتضها املؤمن و يغلق باب التساؤل
حولها (أو يحرمه)  ،ألن اإلله بحسب تعريف املؤمن النهايئ  ،بحيث ال ميكن للعقل استيعابه .
أصبح من الواضح أن التخيل عن فرضية وجود إله يؤدي حتام إىل فتح باب األسئلة عىل مرصاعيه  ،و هذه أهم ميزات
املوقف اإللحادي من وجهة نظري  ،و األسباب كثرية منها أن إبقاء باب التساؤل مفتوحا يتالءم مع حرية التعبري و
يتسق مع منطق العلم  ،لكن أهم سبب العتبار ذلك ميزة  ،أن عدم إغالق باب التساؤل يجنبنا تبني إجابات خاطئة .
يف سلسلة من عدة مقاالت سأحاول بناء أساس نظري متني للموقف اإللحادي  ،و لن أكرر خطأ املوقف اإلمياين فأنا
ال أسعى لتقديم إجابات جاهزة لكل يشء  ،لكني سأجيب عن بعض األسئلة و سأحاول وضع املبادئ األساسية التي
ستساعد  -بحسب ما اعتقد  -امللحد يف حواره مع املؤمن  ،ميكنكم القول أين سأحاول وضع أركان اإللحاد  ،لكنها
لن تكون مقدسة هي وجهة نظر تقبل التعديل و املناقشة  .البداية ال بد أن تكون بإلقاء نظرة نقدية عىل األدلة أو
االحتجاجات التي يطرحها املؤمن إلثبات وجود إله .
هناك محاوالت كثرية إلثبات وجود إله  ،ميكن تصنيف كل تلك املحاوالت إىل ثالث فئات رئيسية :
 -1الدليل الكوزمولوجي .
 -2االحتجاج بالتصميم .
 -3الدليل األونتولوجي .
سأبدأ بتسليط الضوء عىل الدليل الكوزمولوجي باعتباره األكرث استخداما  ،إلثبات وجود إله .

يحتج املؤمن برضورة وجود سبب لوجود الكون انطالقا من قاعدة السببية و من افرتاض أن الكون عارض (أي ممكن
الوجود) و املمكن يحتاج ملرجح .
قبل الدخول يف التفاصيل يجب التنويه عىل أن عالقة اإلله (السبب) بالكون (النتيجة) تحتمل إحدى صورتني  ،فإما أن
يكون السبب علة حدوث أو أن يكون علة وجود .
5

غياب الدليل:
Raed Alabsy

هناك فارق مهم بني الحالتني  ،ففي الحالة األوىل اإلدعاء يقترص عىل أن اإلله سبب نشوء الكون  ،لكنه ليس سببا
الستمراره  ،مثل عالقة البناء بالبيت  ،فوجود الب ّناء سبب رضوري لحدوث البيت  ،لكن وجود البيت (بعد حدوثه)
ال يشرتط استمرار وجود الب ّناء  ،اعتقد أن جذور هذا الدليل يرجع إىل املتكلمني (الالهوتيني املسلمني مثل الغزايل و
الكندي)  ،لكن مؤخرا قدم وليم كريج صياغة جديدة لهذا االحتجاج  ،بينام يف الحالة الثانية وجود السبب يعترب رشط
رضوري لوجود النتيجة  ،فإن توقف السبب عن الوجود انعدمت النتيجة  ،مثال إذا قلنا أن السحاب هو سبب املطر ،
فإنه سيكون سببا مالزما فلن يكون هناك مطر بدون وجود سحب  ،هذه الصورة تعود إىل أفالطون و أرسطو  ،و هناك
صياغة الكويناس و أخرى لاليبنز .
سأكتفي يف بقية هذا املقال مبناقشة النموذج األول بصيغته القدمية (كام وضعها املتكلمون) و ساؤجل صيغة كريج اىل
مقال العدد القادم.
ميكن صياغة دليل الكالم كالتايل :

 )1لكل حادث (الحادث ما له بداية يف الزمن) سبب .
 )2الكون حادث .
 )3إذا هناك سبب لوجود الكون.
 )4إذا الله موجود.
(بحسب التعريف الله هو سبب وجود الكون) .

من الواضح أن املقدمة ( )2ليست صحيحة بذاتها و بالتايل تحتاج إىل إثبات  ،و بالفعل كانت هناك يف ذلك الوقت
محاوالت إلثباتها  .مهام كانت تلك املحاوالت فإنها تبدو فائضة عن الحاجة يف زماننا هذا  ،نظرا لوجود إثبات علمي
(نظرية االنفجار العظيم)  ،يؤكد عىل أن عمر الكون محدود  ،و قد يدل هذا عىل أن هناك بداية للكون عىل األقل هذا
ما يبدو للوهلة األوىل .
سأتحدث عن هذه النقطة بالتفصيل عند مناقشة صيغة كريج  ،أما اآلن فسأكتفي باإلشارة إىل أن الكون ليس بالرضورة
ممثال لكل الوجود املادي  ،فقد يكون الكون مجرد جزء من الوجود املادي ( ،مثال كون من عدة أكوان)  ،بعبارات أخرى
 ،التسليم بأن الكون حادث (بناء عىل اإلثبات العلمي) ال يعني بأن الله موجود فمن املمكن افرتاض وجود سبب مادي
لوجود الكون  ،و هذا يعني أن الوجود املادي ميتد أبعد من وجود الكون  ،و هذا سيعيدنا إىل محاوالت القدماء  ،لكن
هذه املرة إلثبات أن الوجود املادي (بدال من الكون) حادث .
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الطريقة األوىل :
 )1الكون ممكن الوجود.
 )2كل ما هو ممكن الوجود يحتاج مرجح لوجوده .
 )3الكون يحتاج مرجح لوجوده و بالتايل حادث .
ممكن الوجود !  ...ما معنى هذه العبارة ؟
اإلجابة األبسط  ،املمكن هو كل ما ميكن تخيل عدم وجوده  ،يف املقابل هناك واجب الوجود  ،أي ذاك الذي ال ميكن
تخيل عدم وجوده (فهو موجود بالرضورة) .
مرة أخرى أتساءل !  ،ما الذي يجعل الكون ممكن الوجود ؟
ما املشكلة يف اعتبار أن الكون واجب الوجود؟  ،باملثل أتساءل  ،ما الذي يجعل الله واجب الوجود ؟  ،أليس من املمكن
اعتباره ممكن الوجود ؟ .
هذه التساؤالت تلمح إىل أن اإلثبات مجرد مصادرة عىل املطلوب (،أي وضع النتائج يف املقدمات)  ،فهي تفرتض أن
الكون ممكن الوجود  ،و تفرتض ضمنيا أن الله واجب الوجود  ،و هذا وحده كايف إلثبات النتيجة  ( ،إثبات أن الكون
حادث ) ألن هذه النتيجة متضمنة يف االفرتاضني املذكورين .
وفقا للمالحظة السابقة يتبني أن اإلثبات ناقص  ،تحديدا ينقصه شيئان :
أوال  :يجب تعريف املمكن و تعريف الواجب بوضوح كايف .
ثانيا  :يجب تفسري اتصاف الكون بأنه ممكن  ،و تفسري اتصاف الله بأنه واجب .
نقول عن حدث ما أنه ممكن إذ مل ُيك هناك مربر كاف لحدوثه  ،و ال مربر كاف لعدم حدوثه  ،مبعنى أن املمكن هو كل
ما ال منلك معرفة بسبب وجوده  ،و بالتايل فإننا نعجز عن تفسري حدوثه ( ،كام إننا نعجز عن تربير حاالت عدم حدوثه)
 ،باملقابل نقول عن حدث ما أنه واجب الوجود إذا كنا منتلك معرفة واضحة باألسباب املوضوعية القاطعة التي أدت
إىل حدوثه ( ،و بالتايل نستطيع تربير حاالت عدم حدوثه باإلشارة إىل غياب واحد أو أكرث من األسباب الالزمة لحدوثه) .
إذا املمكن هو االحتاميل الذي ال ميكن التنبؤ به عىل وجه اليقني  ،و من ثم فاملمكن هو الالحتمي و الغري قابل للتعيني
 ،و هذا ما يجعلنا منيل إىل االعتقاد بأن هناك أسبابا مجهولة و أن علينا البحث عنها ليك تكتمل معرفتنا .
وفقا ملا سبق  ،ميكن أن نالحظ بسهولة أن هذه الطريقة (إلثبات أن الكون حادث) تستند إىل مبدأ رضورة اكتامل
التفسري اكتامل املعرفة  ،أو مبا يعرف بالسبب الكايف sufficient reason.
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لذلك من الواضح أن الخالف األسايس هو عدم اتفاق عىل مبدأ رضورة اكتامل التفسري .
لقد أرشت إىل إشكالية اكتامل التفسري يف بداية املقال  ،و هذه اإلشكالية ستتكرر كثريا يف تحليلنا للدليل الكوزمولوجي
 ،و ذلك ألن الدليل الكوزمولوجي مبختلف صيغه يستند كليا عىل مبدأ رضورة اكتامل التفسري .
املشكلة األساسية يف هذا املبدأ هي أن اكتامل التفسري غري ممكن إال بوضع حد للتساؤل  ،و ذلك بوضع حد فاصل بني
السؤال املرشوع وبني السؤال الغري مرشوع (أي السؤال الخاطئ) .
هذا يدفعني إىل التساؤل  ،متى يكون السؤال خاطئا ؟  ،أنا أرى ثالثة حاالت يكون فيها السؤال خاطئا ،
-1إذا كان السؤال متناقض منطقيا .
 -2أو إذا كان حول مسلامت متفق عليها (أو حول قضايا صحيحة بالتعريف ) .
 -3أو إذا كانت إجابة السؤال غري ممكنة (أي خارج حدود قدراتنا املعرفية).
الحالة الثالثة هي ما يهمني اآلن  ،فهي تفرتض محدودية نطاق املعرفة  ،و بالتايل وضع تصور معني (فرضية لتفسري
الظواهر) و االدعاء بأنه تفسري نهايئ لكل يشء (كل الظواهر)  ،يتضمن ادعاء أن املقدمات األساسية  ،لذلك التصور يجب
أن ت ُقبل كام هي و ال ميكن تفسري مجاهلها  ،ألنها خارج حدود نطاقنا املعريف .
هذه الطريقة ليست حكرا عىل املؤمنني  ،فقد يستخدمها امللحد إذا كان يعتقد برضورة اكتامل التفسري  ،بالرغم من أن
كل منهام (املؤمن و امللحد) يستخدمها بطريقة مختلفة .
سنأيت بهذه النقطة بالتفصيل فيام بعد  ،أما اآلن  ،فسألقي نظرة عىل السؤال الذي يحتج به املؤمن  ،متهيدا الفرتاض
وجود إله كرضورة الكتامل التفسري  ،أنه السؤال الشائع ˝ملاذا هناك يشء بدال من ال يشء؟˝ .
نالحظ أوال أن املؤمن يجيب عن هذا السؤال إجابتني مختلفتني يف سياقني مختلفني  ،فعندما يكون السؤال حول الكون
يجيبك بأن الله خلق الكون  ،ولكن عندما يكون السؤال حول وجود الله (وجود الله أيضا عبارة عن وجود يشء و بالتايل
يحق لنا أن نعيد السؤال ملاذا هنالك يشء – أي الله – بدال من ال يشء؟)  ،يجيبك بأن وجود الله رضوري و أزيل و بالتايل
ال يحتاج لتفسري  ،و من ثم يرى املؤمن يف هذه الحالة األخرية أن السؤال خاطئ .

8

غياب الدليل:
Raed Alabsy

لكن ملاذا ال نفرتض أن السؤال غري سليم يف الحالة األوىل؟ !  ،هل هناك ما مينع ذلك ؟!  .بالطبع ال يوجد أي مانع إال إذا
افرتضنا وجود المادي  ،و افرتضنا أن املعرفة ليست محدودة مبا هو مادي  ،و إمنا تشمل الالمادي أو جزء منه عىل األقل .
بناء عىل ذلك  ،يحق لنا أن نحاكم تلك االفرتاضات.
أوال  ،ما هو الدليل عىل أن هناك وجود المادي ؟  ،لنالحظ أن الدليل يجب أن يكون استدالال منطقيا  ،ألن الالمادي هو
ما ال ميكن إدراكه بالحواس و امتداداتها (أي أجهزة القياس)  ،و بالتايل ال ميكن إثبات وجوده تجريبيا .
سيجيبون بأن وجوده رضوري الكتامل التفسري (كسبب كايف لوجود العامل املادي)  ،لكن أليس من األفضل إكامل التفسري
 ،بافرتاض أن السؤال عن سبب وجود الكون (أو العامل املادي ككل) سؤال خاطئ ألنه يتجاوز حدود معرفتنا؟ .
من الواضح أن من األسهل أن نتوقف عند السؤال عن سبب وجود الكون  ،بدال من االفرتاض بأن هناك سببا الماديا
ال نعرف عنه شيئا !  ،ألن الفرض األخري زائد عن الحاجة  ،عبارة عن إضافة مجهول جديد ال يضيف شيئا إىل محتوى
معارفنا .
هناك إجابة أخرى متوقعة  ،و هي االحتجاج بوجود الوعي (العقل أو الروح)  ،كمثال عىل وجود المادي  ،لكن اعتبار
أن العقل وجود المادي يرفضه امللحد يف الغالب  ،سأكتفي باإلشارة إىل أن رفض امللحد يستند إىل املراهنة عىل إمكانية
تفسري كل الظواهر املرتبطة بالعقل تفسريا ماديا موضوعيا (التفسري العلمي الفسيولوجي للدماغ)  ،سأعود ملناقشة هذه
النقطة يف مقال الحق حرصا عىل عدم تشعب املوضوع .
ثانيا  ،إذا افرتضنا أن مدى معرفتنا يشمل الالمادي (عىل افرتاض وجوده)  ،أو جزء منه  ،فإننا سنواجه الكثري من األسئلة
املرشوعة حول هذا الالمادي  ،تنتظر إجابة و انطالقا من رضورة اكتامل التفسري سيكون املؤمن مطالبا بإجابة كل تلك
األسئلة.
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مبالحظة أن محاولة تفسري الالمادي أصعب بكثري من تفسري املادي  ،سيصبح من الواضح أن إقحام الالمادي يف التفسري
يصعب مهمة البحث عن تفسري كيل بدال من أن يسهلها .
سيلجأ املؤمن أخريا إىل افرتاض أن حدود معرفتنا تشمل جزء محدود من الالمادي فقط  ،و لكن كيف ميكن تحديد هذا
الجزء و متييزه عن بقية الوجود الالمادي ؟ .
مبعنى أن تفسري الالمادي جزئيا كاف الكتامل التفسري  ،عىل األقل يجب أن يشمل تعريف الالمادي الخصائص الالزمة
لتسبب الكون  .سينتج عن تلك املحاولة فرضية تفرس سبب وجود الكون  ،تلك الفرضية مكونة من شقني  ،الشق األول
تحديد مفهوم اإلله (الالمادي) أي تعديد الصفات التي يتميز بها .
أما الشق الثاين  ،تفسري كون ذلك اإلله سببا لوجود الكون  ،طبعا يشرتط يف هذه الفرضية أن تضيف إىل معرفتنا (أن
تفرس أكرث)  ،و أن تكون متسقة منطقيا  .بعيدا عن مفهوم اإلله  ،نجد أن كل الفرضيات املمكنة ستشمل القضيتني
التاليتني :
 )1هناك بداية زمنية للكون .
 )2الله هو سبب وجود الكون .
ميكن تلخيصهام يف املقولة الشائعة ˝الله خلق العامل املادي من العدم˝  ،بهذه الصيغة نرى تناقضا منطقيا صارخا ،
فالوجود ال ميكن أن يكون من عدم حتى لو افرتضنا وجود إله يف املعادلة ألن العبارة تشري (عىل األقل مبعنى معني)
إىل أن اإلله حول العدم إىل وجود و كأن العدم هو املادة الخام لصناعة الوجود و كأن العدم وجود!  ،أليس العدم هو
الالوجود بحسب التعريف ؟ .
حول هذه النقطة يدور جدل كبري  ،لعل السبب يرجع اىل تبني بعض العلامء ملقولة ˝الكون وجد من العدم˝ يف محاولة
لتفسري نشأة الكون علميا بدون افرتاض وجود إله .
ال أرى أي داع لهذا الجدل ألنه مبني عىل
ازدواجية يف املعنى  ،فعندما قلت أن ˝نشأة
الوجود من العدم˝ عبارة متناقضة ذاتيا  ،كنت
أستند إىل مفهوم العدم بأنه الالوجود  ،و بالتايل
فإن العبارة تعني ˝الوجود نشأ من الالوجود˝
و من ثم ˝الوجود مكون من الالوجود˝ أو
˝الوجود عبارة عن الوجود˝  ،و هذا تناقض
منطقي واضح .
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لذلك يجب االنتباه إىل املعنى الذي تبناه العلامء للفظ ˝العدم˝ سواء أشاروا إىل ذلك املعنى رصاحة أو إدراكه من خالل
السياق الذي استخدم فيه اللفظ  ،و إذا أرص البعض عىل أنهم استخدموه بنفس املعنى الذي حددته أنا فإن فرضياتهم
ستصبح متناقضة منطقيا  ،و بالتايل علينا أن نرفضها أو نرفض قانون عدم التناقض .
سأعود ملناقشة النظريات العلمية املتعلقة بنشأة الكون عندما أعرض صيغة كريج يف املقال القادم .
قد يعدل املؤمن املقولة املتناقضة بحيث يزيل التناقض إىل ˝الله خلق العامل املادي بعد أن مل يكن˝ مبعنى ان الله سبب
لوجود العامل املادي و أنه ال يحتاج ملادة خام يف إحداثه للكون (أو العامل املادي) .
مل يعد هناك تناقض منطقي يف العبارة  ،لكن استخدام مبدأ السببية بهذه الطريقة غري مقبول ألن مبدأ السببية ال يعني
إحداث السبب للنتيجة من العدم  ،تحديدا مبدأ السببية يربط السبب بالنتيجة بناء عىل دور السبب يف إحداث تغيري
مادي يؤدي إىل ظهور النتيجة .
إذا مبدأ السببية يفرس التغري يف الوجود املادي و ليس صالحا  ،يف صيغته املتفق عليها  ،لتفسري حالة تسبيب بدون تغري
 ،سأعود لتوضيح إلية التغري يف مناقشة الطريقة الثانية ملحاولة إثبات حدوث الكون .
عودة إىل السؤال ˝ملاذا هنالك يشء بدال من اليشء؟˝  ،و لكن هذه املرة يف سياق الحديث عن الوجود الكيل (سواء أكان
هناك وجود المادي أم ال)  ،يف هذه الحالة سيصبح السؤال عن علة وجود الوجود ! .
لكن العدم ال ميكن أن يكون علة  ،ألن العلة يجب أن تكون حدثا و الحدث وجود بحسب التعريف  ،بناء عىل ذلك ،
ليس أمامنا سوى رفض السؤال عىل أساس أنه بال معنى أو غري مرشوع  ،و هذا واضح منذ البداية  ،فالسائل يسأل ˝ملاذا
الوجود موجود؟˝! ,و اإلجابة البديهية  :ألنه ال ميكن أن يكون غري موجود .
باختصار شديد  ،الوجود واجب الوجود (رضورة منطقية)  ،و بالتايل السؤال عن سبب وجوده يتضمن تناقض منطقي
( ،ألنه يفرتض أن من املمكن أن يكون الوجود غري موجود !)  ،و من ثم فهو سؤال مرفوض .
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الطريقة الثانية -:
 )1كل متغري حادث .
 )2الكون متغري .
 )3إذا الكون حادث .
لرفض النتيجة يجب رفض إحدى املقدمتني .
رفض املقدمة الثانية ليس سهال  ،إذا ليس أمامي سوى رفض املقدمة األوىل .
املقدمة األوىل ببساطة استنتاج مبارش من الخربة  ،فواقع الحال يقول أن كل يشء من حولنا ميكن أن يتغري  ،و التغري
يشمل حدوث أشياء و انعدام أشياء أخرى  ،إذا املتغري أو التغري بشكل عام يتسم بالنقص  ،بسبب ارتباط التغري
بالحدوث و الحدوث نقص  ،يف املقابل لدينا الكامل أي الثابت (الالمتغري) الرضوري الوجود فهو ليس حادث  ،و بالتايل
ال يصح السؤال عن سبب وجوده .
نظرة رسيعة تكفي الكتشاف املغالطة األوىل يف هذا االستنتاج  ،بينام ميكن أن نقبل أن كل متغري حادث يف سياق
الحديث عن األشياء املختلفة التي تشكل الكون  ،أي عن األجزاء  ،لكن عندما يتعلق األمر بالكل يجب أن نرتدد يف قبول
هذا املبدأ .
صحيح أن الكل يتغري  ،لكن تغريه ال يؤدي إىل زيادة و ال إىل نقص يف كمية الوجود الذي يحتويه  ،فقط يتغري شكل
ذلك الوجود  .سيعرتض البعض عىل كالمي  ،فأنا أحتج بقانون حفظ الطاقة  ،و أوالئك البعض باألساس معرتضون عىل
قانون حفظ الطاقة .
بالطبع أنا لن أناقش قانون حفظ الطاقة علميا يف هذا املقال  ،لكني سأفعل يف املقال القادم عند مناقشة صيغة كريج
 ،لذا سأكتفي باإلشارة إىل املقدمات األساسية التي يستند إليها هذا القانون  ،موضحا عواقب رفضه .
هناك مبدآن أساسيان أحدهام ينص عىل ˝اليشء يظهر من اليشء˝ و اآلخر ينص عىل ˝اليشء يتحول إىل اليشء˝ (ذكرهام
كانت يف ˝نقد العقل املحض˝ يف سياق تفنيد الدليل الكوزمولوجي) ,قانون حفظ الطاقة أيضا مكون من مبدأين
مشابهني ˝الطاقة ال تُفنى˝ و ˝الطاقة ال تستحدث من عدم˝ ,إلثبات هذين املبدأين يكفي أن نذكر بأن من البديهي أن
نرفض فكرة تحول يشء (وجود) إىل اليشء (عدم) متاما مثلام نرفض فكرة حدوث يشء من اليشء  ،إذا كان من املمكن
أن يتحول الوجود إىل عدم  ،ومن املمكن أيضا أن يتحول العدم إىل وجود  ،و هنا تفشل املقدمة األوىل يف الدليل
الكوزمولوجي ˝لكل حادث سبب˝ .
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أصل اإلشكال يكمن يف سوء فهم املدافعني عن دليل الكالم ملاهية التغري  ،و سوء الفهم هذا يصاحبه بالرضورة سوء فهم
ملبدأ السببية  .بالنسبة لهم يكفي أن يكون هناك سبب لحدوث أمر ما  ،و من ثم يغفلون عن تفسري مصدر املادة التي
يتكون منها ذلك الحادث  ،سوء الفهم هذا تحديدا  ،هو ما يربر لهم اعتقادهم بأن السبب ميكن أن يكون ثابتا ال يتغري
(ميكن أن يحدث السبب أثرا بدون أن يتغري!) .مبا أن قانون السببية قانون تجريبي ناتج عن تعميم استقرايئ (و هذا من
ما ال شك فيه منذ نقد ديفيد هيوم)  ،فإن استخدامه خارج رشوطه املوضوعية غري مربر عىل اإلطالق .
الوجود من عدم هي الطريقة الوحيدة لفصل السبب عن النتيجة ( ،عدا ذلك فإن السبب يجب أن يكون متغريا ألحداث
النتيجة)  ،لكننا نتساءل هل هذه النسخة من قانون السببية (تسبب وجود من عدم)  ،قضية تركيبية أو تحليلية ؟ ،
إذ قيل بأنها تركيبية  ،فإن هذا يعني أن من املمكن أن يُحدث وجودا ماديا منعزال (ميكن أن نفرض أيضا أنه يف حالة
استقرار و ليس متغري) الكون (عاملنا املادي) من العدم!  ،أما إذا قيل بأنها قضية تحليلية فإنه من حقنا أن نرفضها من
األساس باعتبار أننا ال نسلم بها و بالتايل يصبح اإلثبات مصادرة عىل املطلوب.
الطريقة الثالثة-:
 )1الالنهاية الفعلية مستحيلة .
 )2إذا تسلسل األسباب املادية ال ميكن أن يكون بال نهاية .
 )3إذا الكون حادث .
ذا ما أردنا رفض هذا االستدالل علينا أن نفند املقدمة (الالنهاية الفعلية مستحيلة)  ،و لكن تلك املهمة ليست بالسهلة
 ،لكن باملقابل قبول املقدمة  Yيؤدي إىل تبني قضية خاطئة (مستحيلة منطقيا)  ،فإذا كانت الالنهاية الفعلية مستحيلة
فإن وجود سبب أول رضورة منطقية  ،و ليك يكون يشء ما سبب أول يجب أن ال يكون متغريا  ،لكن ذلك مستحيل
فكيف ميكن آلي يشء أن يُحدث شيئا آخر بدون أن يتغري ؟  ،أليس اإلحداث فعل و القيام بالفعل تغري بالفاعل ؟.
من الواضح أن البديل الوحيد للمقدمة األوىل هي مبدأ التسبب من عدم  ،التي ناقشناها يف الفقرة السابقة .
بناء عىل ذلك  ،عىل اقل تقدير  ،ميكن إثبات استحالة إثبات وجود إله و أيضا استحالة إثبات عدم وجوده  ،هذا املوقف
يُسمى ˝االأدرية˝  ،و هي تحديدا الجزم باستحالة اكتامل املعرفة (التفسري) بسبب وجود أسئلة بال إجابة نهائية (إجابة
ال تخلق أسئلة جديدة) .
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كنا نقول يف اإلسالم  :إين ال أتصور أن رجل يسعي للسلطة ويخدع من أجلها من حوله ويطلبها وال يسعي بالتوازي لجمع
املال  ،فلامذا نري محمد وقد مات فقريا .
لطاملا استوقفني هذا السؤال عندما كنت تابعا للدين  ،وما زلت أراه يتكرر من قبل الكثريين املعتقدين فعال أن محمدا
مل يكن ميلك شيئا ومات فقريا ،ولعل دليلهم عىل ذلك انه مل يورث أهله شيئا  ،فلرنى إذا -:
ويف صحيح بخاري( ˝ :)42/4فقال لها أبو بكر إن رسول الله قال  :ال نورث  ،ما تركنا صدقة ! فغضبت فاطمة بنت رسول
الله  ،فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله ستة أشهر ˝ !
وقد تحجج أبو بكر بأن كل أموال النبي طُ ْع َم ٌة أطعمه الله إياها يف حياته  ،وهي بعد لويل األمر ! ففي رشح معاين
اآلثار˝ ،8 3/3:فإمنا كان من طعمة أطعمها الله إياه وملكه إياها حياته  ،وقطعها عن ذوي قرابته مبوته .
فإن كان اإلرث قليال فلام كل هذه املعاداة بني فاطمة وأبو بكر لدرجه أن عىل شهد لها إال أن شهادته مل تقبل
بعد نزول آية  :وآت ذا القرىب حقه  ،منح الرسول ابنته فاطمة فدكاً جاء يف فتوح البلدان( )34/2أن فاطمة قالت أليب
بكر  :أعطني فدكاً فقد جعلها رسول الله يل  ،فسألها البينة فجاءت بأم أمين و رباح موىل رسول الله  ،فشهدا لها بذلك
فقال لها أبو بكر  :إن هذا األمر ال تجوز فيه إال شهادة رجل وامرأتني  ،ويف رواية أخرى شهد لها عيل بن أيب طالب
فسألها شاهد آخر لها !
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أما عن ماذا كان ميلك محمد عندما مات :
تركة النبي من الضياع :
 - 1ترك النبي الحوائط السبعة الاليت وهبهن له مخرييق اليهودي رئيس بني النظري  ،والذي أسلم وقتل يف أ ُحد .
 - 2ما وهبه األنصار إياه  ،وهو كل ما ارتفع من أراضيهم الزراعية .
 - 3أرايض بني النضري الزراعية ونخيلها .
 8 - 4أسهم من مجموع  36سهامً من أرايض خيرب .
 - 5أرايض وادي القرى الزراعية .
وبعد وفاة النبي  ،استوىل عليها أبو بكر
جاء يف مجمع الزوائد( )39/9عن عمر ،أنه ملا قبض رسول الله جئت أنا وأبو بكر إىل عيل فقلنا  :ما تقول يف ما ترك
رسول الله ؟ قال  :نحن أحق الناس برسول الله ! قال فقلت :والذي بخيرب؟ قال :والذي بخيرب.قلت  :والذي بفدك ؟ قال
 :والذي بفدك ! فقلت :أما والله حتى تحزوا رقابنا باملناشري !

واليكم خطبة فاطمة فيام يخص ارثها موجهه أليب بكر
وذكر فيه خطبة فاطمة الزهراء (عليها السالم) يف املسجد النبوي ! وهي طويلة وقد أجابها أبو بكر وأجابته  ،وجاء فيها:
˝ يا ابن أيب قحافة  ،أيف كتاب الله أن ترث أباك وال أرث أيب ؟! أفعيل عمد تركتم كتاب الله  ،ونبذمتوه وراء ظهوركم  ،إذ
يقول الله تبارك وتعاىل :وورث سليامن داود  ،وقال الله عز وجل يف ما قص من خرب يحيى بن زكريا  :رب هب يل من
لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وقال عز وجل  :وأولو األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب الله  ،وقال  :يوصيكم
الله يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني .
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أموال الرسول
Sameer Samee

وقال  :إن ترك خريا الوصية للوالدين واألقربني باملعروف حقاً عىل املتقني ! وزعمتم أن ال حظوة وال إرث يل من أيب ،
وال رحم بيننا ،أفخصكم الله بآية أخرج منها نبيه  ،أم لعلكم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من النبي(صىل الله عليه
و آله)  ،أفحكم الجاهلية تبغون !
يف دراسة أعدت لنيل درجة املاجستري يف االقتصاد اإلسالمي تناول فيه الباحث ( يوسف نور الزبري شمس الحق) مصادر
عرشة ألموال النبي  ،وهي كالتايل:
-1تكسبه من مزاولة التجارة .
 -2مرياثه من والديه .
 -3مرياثه من زوجته خديجة بنت خويلد .
 -4الفيء (أموال بني النضري ،وحصون خيرب وفدك وغريها) .
 -5الصفي (صفيه قبل الغنائم ،ومنه بعض نسائه) .
 -6الهدايا (من الصحابة وامللوك وغريهم) .
 -7سهم النبي مجاهدا ً .
 -8خصائصه يف الرزق.
 -9األنفال ومنها الغنائم
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?

أسئلة جريئة هي حلقة تواصل بيننا وبني القارئ ومن ميتلك أسئلة بأمكان ُه أرسالها مبارشة عىل بريدي االلكرتوين
Al.baghdady@gmail.com
						
للرد عليها يف االعداد القادمة.

ماهو الدليل عىل عدم وجود الله؟

يك تنتقل من االسالم اىل املسيحية ,يجب أن تؤمن إمياناً مطلقاً بخطة الله املسيحي الغريبة ألنقاذك من الشيطان .يك
تخطو هذه الخطوة فأنت يف الحقيقة التحتاج اىل دليل يثبت لك مايدور يف رأس الله .بل يكفي أن تقتنع عاطفياً بأن
هناك خلل ما يف االسالم ,سواء عقائدي أو تطبيقي ,ثم تعرض عليك املسيحية بصورة لطيفة .تدريجياً تجد يف داخلك
ميول متنامية تجاه املسيحية و أبتعاد متزايد من أفكار االسالم وظاهرة االسالم التي تشعر بأنها مرهقة وغري إنسانية .يك
تنتقل باالتجاه املعاكس من املسيحية اىل االسالم ,فأنت تسلك نفس الطريق ولكن باالتجاه اآلخر .رمبا الروحية املفرطة
يف املسيحية أرهقتك ألنك التجد معنى أو هدف مادي حقيقي لك يف ذلك ,فيعرض عليك االسالم بلطف وكل مافيه من
قوانني ملموسة وتعاليم تحدد لك حياتك ,فتبدأ بامليول ل ُه تدريجياً واالبتعاد عن الروحية الخاوية يف املسيحية تدريجياً
حتى تأيت النقطة الفصل التي تنظر فيها لنفسك كمسلم وتعلن أنفصالك عن املسيحية لألبد .مررت شخصياً باملرحلتني
وأعرف متاماً أن املوضوع عاطفي بحت والعالقة ل ُه بدليل أو علم أو منطق.
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يك تنتقل من اإلميان بالله اىل عدم اإلميان بالله (االلحاد) فأنت يف الحقيقة تحتاج أكرث من دليل ودليل يك تخطو مثل
هذه الخطوة .اإلميان بالله هو ورقة التوت االخرية التي يسرت اإلنسان فيها عجزه الفكري .لهذا فأن سقوط هذه الورقة
وأكتشاف أن ُه ليس هناك آلهة أو شياطني يف هذا الكون وبأننا يف الحقيقة وحيدون عىل كوكب االرض يحتاج ليس دليالً
واحدا ً بل بحث شاق ومتواصل للوصول اىل ماعجز أجدادنا عن الوصول ل ُه ,الحقيقة .طاملا أنك ولدت يف عائلة متدينة
فهذا يعني أن كل أجدادك ولعدة أجيال ولدوا لعوائل مؤمنة وأستمروا عىل الدين الذي ولدوا فيه وهذا ماكنت تفعل ُه
أنت كذلك حتى اليوم الذي قررت فيه أن تعيش حياتك لنفسك .لكن كيف ,أين تبدأ وكيف تتأكد من حقيقة عدم
وجود آلهة أو شياطني أو جن أو مالئكة حولك؟ أين الدليل؟
أوالً وقبل كل شئ ,فأن القاعدة املنطقية
التي يجب أن نفهمها جميعاً بأن الدليل
دامئاً وأبدا ً هو دليل إيجايب والميكن أن
يكون سلبياً مهام كان .أي بعبارة أخرى
فأننا نستطيع مثالً أن نثبت وجود كائنات
حية عىل سطح املريخ من خالل تقديم
دليل عىل وجودها لكن من املستحيل أن
نثبت عدم وجود كائنات حية عىل سطح
املريخ .عدم أمتالكنا دليالً عىل وجود
كائنات حية عىل سطح املريخ اليعني بأن
الحياة غري موجودة عليه ,وكذلك اليعني
بأنها موجودة ,لكن مايعنيه ذلك بأنه
اليوجد مايشري اىل وجود حياة عىل سطح
املريخ .السبب املنطقي الذي جعل الدليل
دامئاً ايجابياً هو أن الدليل االيجايب أسهل
بكثري وأكرث وضوحاً من الدليل السلبي.
لو كان أي شئ موجودا ً فأن الدليل عىل
وجوده سيكون ُمتاحاً بطريقة ما حتى وإن مل نتوصل لها بعد .لكن القول بوجود شئ ما يحتم عىل القائل تقديم الربهان
عىل مايقوله ,واال أصبح الكالم هذا كالم مرسل ورجم يف الغيب فقط.
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لو خرج علينا العلامء يف وكالة ناسا لألبحاث الفضائية اليوم يف مؤمتر صحفي ليعلنوا لنا بأن ُه ونظرا ً لعدم وجود أي دليل
ينفي أو مينع عدم وجود كائنات فضائية عىل سطح كوكب االرض أذن هذا يدل عىل أن هناك كائنات فضائية تعيش
بيننا .السؤآل املنطقي الذي سيسأل ُه أي شخص يف هذه الحالة ,وهل هناك أي دليل يدل عىل وجود هذه الكائنات
الفضائية بيننا؟ هل هناك أي شئ يشري لذلك؟ وهل عدم وجود دليل ينفي وجودهم يعني أنهم موجودون حقاً بيننا؟
هذه هي أهم أسباب عدم منطقية وعدم مصداقية الدليل السلبي .فقط ألنك المتلك دليالً ينفي حدوث شئ ما فهذا
اليعني بأن هذا الشئ قد حدث ,فقط ألنك المتتلك دليالً ينفي وجود شئ ما اليعني بأن هذا الشئ موجود.

ال يوجد دليل
على عدم وجود
السنافر

عودة للسؤآل االسايس هنا ,وهو هل لدينا دليل ينفي وجود الله؟ مقارنة باالسئلة أعاله يبدو واضحاً أن هذا السؤآل
باطل ألن ُه قائم عىل مغالطة نقل عبء االثبات من املتحدث املطالب بأثبات أدعائه اىل اآلخرين الغري مطالبني باالساس
بأثبات أي شئ .هناك قاعدة قانونية شهرية تقول ˝البينة عىل من أدعى˝ ,وبغض النظر عن نوع أو حجم أدعاء أي
شخص ,فأن البينة تقع دامئاً عىل من يدعي شئ ما .أما الدليل بالنفي فهو دليل باطل الوجود ل ُه عىل االطالق .عىل سبيل
املثال أستطيع أن أدعي بأنني باالمس والناس نيام صعدت للسامء العارشة وتناولت العشاء مع جدي التاسع عرش عىل
ظهر بطة وردية .مبجرد أن يسألني أحد عن الدليل ,أستطيع وبأستخدام دليل النفي الباطل أعاله أن أطالبه بأثبات أنني
مل أفعل ذلك .عجزك عن أثبات أنني مل أصعد للسامء العارشة وأتناول العشاء مع أجدادي القيمة ل ُه واليعترب دليالً بأي
حال من االحوال عىل صعودي للسامء .كذلك عدم أمتاليك دليل ينفي وجود الله اليعترب بأي حال من االحوال دليالً عىل
وجود الله أو عدم وجود أي شئ آخر.
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هذا النوع من االسئلة يندرج تحت قامئة املغالطات املنطقية التي يكرث أستخدامها يف االقناع الديني للبسطاء .عدم
أدراك االنسان للمطبات املنطقية يجعل ُه فريسة سهلة لهذه املغالطات التي يتم ترديدها وتشذيبها عىل صيغة أسئلة
متعددة لكنها تحمل نفس املغالطة .عىل سبيل املثال ال الحرص ,لو ناقشنا مسألة وجود الله (هل لديك دليل يثبت عدم
وجود الله؟) .ولو ناقشنا صعود محمد أو املسيح للسامء( ,هل لديك دليل يثبت عدم صعودهم للسامء؟) .ولو ناقشنا
حقيقة الوحي وتحدث االنبياء مع أنفسهم وأعتقادهم بأنهم يخاطبون الله( ,هل لديك دليل عىل أن الوحي مل يخاطب
االنبياء) .وهلم جرا ً من االسئلة التي التنتهي والتي تنقل عبء االثبات عىل املتلقي ,حينها يشعر املتلقي بالعجز عن
االتيان بدليل ينفي مايقوله االول ولضعف خلفيته املنطقية يقع ضحية سهلة لهذا الفخ العقيل الذي ينصب ُه رجال الدين
بكرثة يف خطابهم.

أخريا ً ,لو كان الله موجودا ً ,فهل سيحتاج الله ألستخدام مغالطات منطقية وفخاخ عقلية ألثبات وجوده؟
بسام البغدادي
22
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قراءه يف
آية

Hunger
Mind

استكامال لسلسة تناقضات كتاب
املسلمني املُقدس  ،نستعرض يف هذا
املقال أكرث من آية َو َر َد ذكرهم يف
ِسور مختلفة من ِسور القرآن  ،وال
يظن القارئ بأنه عيل اختالف أماكن
تواجدهم  ،أنه يوجد خالف بينهم يف
املوضوع املُتناول  .أنها آيات اختلفت
يف املوضع ولكنها اتفقت يف التناول (
أو هكذا يظن الصالعمة )
ونبدأ باآلية التي بنيت عليها فكرة
هذا املقال وهي رقم  18-من سورة
رب املسلمني عيل
ق -وفيها يقول ُ
لسان صاحب الرسالة املزعومة ˝ ما
يب َعتي ٌد...
يَل ُف ُظ ِمن قَو ٍل إِال لَدي ِه َر ٍق ُ
( الحظ اليقني والتوكيد يف العلم
والحرص -الكيل الشامل -كام يقولون
˝ يعني مش بيفوت هفوه˝)
( السادة القراء عذرا إن استخدمت
لفظ عامي)
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قراءه يف آية
Hunger Mind

الص ٌد ُور˝ -ويظهر هنا من معني اآلية
آية أخري من آيات القرآن يقول فيها رب املسلمني ˝ يَعلً ُم َخائن َة األعينُ ِ وما تُخ ِفي ٌ
الجيل بأن من يعلم -هو الله ، -ذاك الكيان الذي يؤمن املسلمون بأنه يقبع يف األعايل  ،حيث يتحكم برميوت كنرتول -ال
تسألني عن حجمه  ،شكله  ،ميكانيزم عمله  ،مام يخوله أن يدير شئون العباد يف كل أرجاء البسيطة من موت  ،رزق
 ،أجل  ،سعادة  ،شقاء  ،وحتى دخول الحامم .
رب املسلمني عيل لسان نبيه
وأخريا مع اآلية وفيها يقول ُ
˝و َربٌ َك يًعلً ُم َما تٌ ٍك ُن ٌص ٌد ُو َر ُهم وما يٌعلٍ ُن ُون˝
الشاهد من ذكر تلك اآليات هي أنها أجمعت مبا ال يدع
مجاال لتأويل أو اختالف يف تفسري بأن رب املسلمني عيل
دراية كاملة بكل شاردة ووارده  ،خافية وظاهره من ترصفات
عباده املسلم منهم  ،الكافر  ،البوذي  ،املجويس  ،امللحد ،
الزرادشتي  ،الخ عيل اعتبار بأنه العلم الشامل الكامل وأنه
كام قال القرآن أيضا ˝ أحاط ٍبكٌلٍ يشء علام˝.
واإلشكال هنا ˝(إذا كان الله ميتلك تلك القدرة املعرفية
املتكاملة  ،ما حاجته يف أن يُعني عيل كتف كل عبد من
عباده اثنني من مالئكته يعدون عليه الشاردة والواردة  ،ثم
يحصونها يف كتاب  ،بناء عليه يتم حساب العبد يوم القيامة
ليرُ ي إن كان من أهل الخلد والنعيم  ،أو من أهل البؤس
والجحيم˝) .
وباستخدام املنطق األبيكوريس ( نسبة للفيلسوف أبيكورس)
نستنتج ما ييل .
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قراءه يف آية
Hunger Mind

أوال  :هل الله يحتاج إيل من يساعده يف إنهاء عمله ؟؟!!
إذا فهو ليس مطلق القدرة وال متناهي اإلمكانيات!!!
ثانيا  :هل الله يعرتيه ما يعرتي البرش من سقط ومن نسيان ؟؟ بحيث يحتاج إيل عمل مادي مكتوب يشبه الدليل
الجنايئ عيل ما فعله عبده حيث سيقرر يف النهاية مصريه؟؟
إذن فهو ليس كُيل األلوهية التي ترتفع عن كل ذلل (اإلدراك)  ،ونقيصه (النسيان)  ،فرمبا هو مثال كهرقليز بطل
املسلسالت الخرافية .
وال داعي للذكر بأن التشبيه نفسه يضع الله يف صورة رجل األعامل العاملي  ،الذي ال ميلك الوقت الكايف ألن يتابع ويبارش
ثرواته فيقوم بتوكيل من ينوب عنه يف متابعة تلك األعامل ثم يخرج علينا متشدقا بأنه يعلم دبيب النملة العرجاء عيل
الصخرة الصامء يف الليلة الظلامء.
َتسق ُط ِمن َو َرقَ ِة ِإلاَ يَ ُعلُ ٌمها وال حب ِة يف ظُلامت األرض وال رطب وال يابس إال يف كتاب مبني˝
وهنا نُ َعر ُِج عيل اآلية ˝ وما ُ
 .والرأي للقارئ الحصيف أن يضع كل آية يف مقارنه عقليه منطقيه مع أأليه األساسية من سورة ق لريي ويستنبط.
وما يتبادر إيل الذهن هنا  ،بأنه ذَكرت السنة عيل لسان ُمحمد بأن ( الله كتب أقدار العباد قبل أن يولدوا بخمسني ألف
عام ووضعها يف اللوح املحفوظ.؟؟) وهنا نتساءل  ،إن كانت بالفعل مكتوبة وأن اإلنسان أيت الدنيا لينفذ دورا ُمعد له
سلفا !  ،ما الحاجة إذن لتسجيل ما ٌسجل؟  ،وتوثيق ما هو بالفعل معروف وموثق؟!! أتراه اإلعجاز العلمي  ،إذن فلنسأل
الدكتور زغلول النجار ليحل لنا هذا اإلشكال ؟؟ أم هو اإلفالس الفكري والبرشية املحضة يف الكتابة
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قراءه يف آية
Hunger Mind

أم نذهب إيل مشايخ السلف من أمثال بن باز (ليس صديقي الذي يكتب هنا)  ،ابن عثيمني  ،ابن حنبل  ،ليبدؤوا
بدورهم يف عملية تأليف األحاديث  ،و النصوص ليربروا هذا التناقض  ،بل ولينفوه  ،ولريدوا القصور إيل عقولنا املريضة
وقلوبنا التي عامها الرشك  ،فران عيل قلوبنا وطٌبع عليها  ،فلم تعد تري هذا النور الرباين  ،ناهيك عن نظرتهم املسبقة
ورأيهم يف علم املنطق ورجاله .
ما هو عدد تلك املالئكة التي ت ُتابع كل عبد من العباد عيل مدار اليوم والساعة وتسجل عليه؟!  ،ما هو حجم هذا
الكتاب الذي يٌسجل فيه ع ّمنا رقيب والحاج عتيد كل ما يَص ُدر عنا ؟؟ ما الذي يضمن يل نزاهتهم فيام يكتبون ؟؟!!! هل
يعملون عيل مدار الساعة ؟  ،أو يأخذون فرتات راحة ؟  ،هل الضامن أنهم مالئكة ؟!  ،يف الحقيقة ما أروعه من ضامن
 ،فأنت بهذا تستدل عيل املاء بوصفه إمبو.
ال أدري ما الحكمة يف كل تلك املتناقضات  ،وما الداعي لذلك العبث الذي يضع العقل يف أقل ما يوصف بأنه االضطراب
والتشويش .
أليس القرآن ك ٌٌل واحد؟ إذا من أين يأيت التناقض؟؟
أوليس يكمل بعضه بعضا ؟؟ إذن فليفرس لنا أحد
ماهية الزئبقية يف هذا النص القرآين الذي تُدك
حصون آياته بنظره متواضعة فاحصه للنصوص!!
يف الحقيقة لن أطيل عليكم فبعد قرائه متأنية
للقرآن أكرث من مره  ،وبصفتي كنت يف يوم ما أحد
الحفظة لهذا الكتاب  ،أقول بكل رصاحة ووضوح
 ،أن هذا التناقض يرضب األلوهية يف الصميم ،
والنبوة يف مقتل.
وإن دل عيل يشء يدل عيل أننا أمام نص برشي متاما
 ،بل وأقل من برشي  ،كٌتب بواسطة وحي مزعوم ،
أو بيد رجل مخبول يعاين فٌصاما حادا .
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األخطر أن هناك من ينادي بجعل هذا القرآن ( جييل املسلمني) دستورا ومنهاجا  ،من ينادي بصالحيته إلدارة العامل ،
وبأن فيه خري الدنيا واآلخرة
وهنا أقول إن كان هذا هو حاله انطبقت عليه معايري الدنيا من منطق بني آياته وبعضها فظهر يل هذا الخواء  .فكيف
أضمنه إلدارة ُدنيا  ،فضال أن يهديني إيل الفوز يف اآلخرة املزعومة ؟؟
وتبقي عالمة التعجب تدور حيثام دار العقل مع النص القرآين  ،وال تستطيع أن تُغمض عيناك عن عالمات االستفهام
التي تتبادر إليك حني تقرأ ذاك النص  ،ومحاولتك املضنية عىل أن تضعه يف إطار محدد يمٌ كنك من أن ت ٌصنفه ككاتب
أديب  ،فلسفي ،علمي  ،ديني  ،هزيل  ،أو كل هذا ٌمجمعا  ،أو ال يشء من هذا إطالقا .
وختاما نقول– تكمن املشكل ٌة دوما يف ذلك الكائن القابع يف رؤوسنا  ،والذي نُرص دوما بأن نُغيبه  ،والذي نُسلمه بأيدينا
آلخرين يقبعون فيه  ،ميارسون الزنا املنطقي والفلسفي  ،يُفكرن عنا  ،يقررون لنا  ،منيل معهم حيث مالوا  ،ونهيج معهم
حيث هاجوا .
ُدمتم ودام سامعكم

ﻫﻞ ﺩﻓﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ،ﺍﻻﻟﻪ!

قريبا كتاب سمير سامي ....

ﻣﻨﺎﻇﺮﻩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﻭﻓﻴﺴﻮﺭ ﺭﻳﺘﺸﺎﺭﺩ ﺩﻭﻛﻨﺰ ﻭ ﺍﻟﺒﺮﻭﻓﻴﺴﻮﺭ ﺟﻮﻥ ﻟﻴﻨﻜﺲ

هل دفن العلم اهلل
مناظرة ما بين البروفيسور
ريتشارد دوكنز و البروفيسور جون لينكس مع تقديم
شرح و دراسة للمناظرة
تقدم كحلقات في مجلة الملحدين العرب
إبتدأ من العدد الثالث
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تكمن خطورة األديان الحقيقة بسيطرتها التامة عىل عقول البرش  ،فمن رشوط االنتامء لدين معني ما  ،هو االستسالم
الكامل لكل قواعد و تعاليم ذلك الدين و أخذها عىل محمل الجد  ،وعىل أنها الحقيقة املطلقة التي ال تقبل الشك أو
التفكري أو حتى االنتقاد  ،و يجب عىل الفرد التقبل الكامل لكل ما يحمله دينه من كراهية  ،و حقد  ،و إجرام يف حق
اآلخرين املخالفني له يف املعتقد  ،متسبب بذلك تعطيل اإلنسانية داخل النفس البرشية .
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الدين محور الرش  ،و الدافع عىل ارتكاب األفعال الرشيرة و بضمري مرتاح  ،فكام قال ستيفن واينبزغ :
( مع أو من دون دين  ،سيكون هناك أناس طيبون يقومون بأفعال جيدة وأناس أرشار يفعلون الرش ،لكن حتى يقوم
الناس الطيبون بارتكاب الرشور ،فهذا يحتاج للدين ) .
الرش:
هي قوة سوداء خارجنا جميعا عرضة لها  ،و علينا مقاومتها  ،أم هو شيطان يف الروح  ...أو أنه اختالل وظيفي يف دماغنا
 ،نستخدمها لنبعد أنفوسنا عن الترصفات اإلنسانية املالزمة لنا بالفطرة .
يختلف البرش يف أعطى معنى أو مفهوم ثابت لرش  ،فهو يختلف من مجتمع إىل آخر  ،لكنهم بنهاية األمر يتفقون عىل
أنه أي ترصف غري إنساين قد يتسبب يف أذى اآلخرين .
لقد حار العلامء يف محاولة فهم ماهية الرش  ،وملاذا يلجأ البعض لهذه الطرق  ،وهل هناك قوى خفية تعمل عىل دفعنا
لعمل الرش  ،أم أننا نحن نقنع أنفسنا أن ما نفعله مربر  ،أو أنه خري وأن من نقتله أو نؤذيه هو الذي عىل خطأ فيحل
لنا أذيته ..
ويف محاولة منهم لفهم هذا األمر  ،قام العلامء بتجارب عديدة للكشف عن مصدر الرش  ،و رمبا أشهرها كانت تجربة
سجن ستانفورد.

تجربة سجن ستانفورد

يف عام  ١٩٧١بدأ فيليب زميباردو وهو بروفيسور يف علم
النفس بجامعة ستانفورد بدراسة عملية نقل اإلنسان
العادي إىل ارتكاب ما ندعوه الرش  ،قام برتتيب يف عملية
إلقاء قبض عىل  ٩شبان  ،فوضع كل سجني بسيارة رشطه
 ،وقام بتشغيل األضواء و صفارات اإلنذار بسيارة و تحت
أنظار الجريان  ،ليتساءل الجميع عن ما فعله ذلك الفتى
ليقع يف هذه املشكلة .
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مل يقرتف أي من هؤالء الشبان خطاً  ،كانوا طبيعيني  ،و بصحة جيده عىل جميع املستويات  ،ومل يكن لهم أي تاريخ
يف عامل اإلجرام  ،أو تعاطي املخدرات  ،و كانوا ساملني من املشاكل العقلية و الجسدية .
الشبان متطوعني يف دراسة لترصفات  ،وقد تم انتقائهم من عينه كبريه مكونه من  ٧٥شخص كانوا قد استجابوا إلعالن
الجامعة يف صحيفة املدينة لدراسة عن حياة السجني
كان هناك تسعة شبان آخرون بانتظار سجناء زميباردو يف الطابق السفيل من قسم علم النفس يف ستانفورد  ،وهم أيضا
متطوعون قد تم انتقائهم  ،و كان عليهم القيام بدور حراس السجن .
حول زميباردو و فريقه قبو الجامعة إىل سجن فعال  ،تم سجن املتطوعني كل ثالثة يف زنزانة واحده  ،و كام يف السجون
الحقيقية تم استخدام الزي الرسمي و األرقام لتجريدهم من فرديتهم  ،و كان الحراس يرتدون البزات العسكرية .
أعطيه لكل سجني رقم يرمز إىل اسمه  ،كام أمر زميباردو الحراس بارتداء النظارات الشمسية  ،وكان الغرض منها
تجريدهم من إنسانيتهم  ،فقد علقه زميباردو عىل هذا الطلب قائال  ( :ستجردك النظارات الشمسية من إنسانيتك ،
فمعظم إنسانيتا تظهر عندما نتفاعل مع الناس من خالل التواصل البرصي  ،و النظر بشكل مبارش إىل أعني الناس  ،و
عندما نقوم بتغطية هذا تسهل األذية بني الناس )
يف صباح اليوم الثاين  ،كان هناك مترد يف السجن إىل حد كبري  ،متثل هذا التمرد بسد أبواب السجن  ،حتى ال يتمكن
الحراس من الدخول  ،و أزالوا أرقامهم  ،ألنهم مل يرغبوا بأن يكونوا مجهولني  ،و شتموا الحراس  ،و رفضوا الخروج من
زنازينهم  ،كان عدد املساجني يفوق عدد الحراس  ،لذا اتجهت الحراس إىل مرشف السجن زميباردو  ،فسألوه عن ما
عساهم فاعلني حيال هذا األمر  ،فرد عليه املرشف  :أنه سجنكم وأنتم من عليهم اتخاذ القرار .
فقرر الحراس الترصف عىل نحوا ً حاسم باستدعاء قوات املساندة  ،و اقتحم السجن  ،وقاموا بتعرية السجناء  ،و تقيدهم
 ،و قد قام احد الحراس برش ثاين أكسيد الكربون املوجود يف طفاية الحريق  ،الذي يحرق الجلد عىل السجناء حتى
يجربهم عىل العودة إىل زنزانتهم .
تم قمع السجناء و تذوق الحراس ألول مره طعم التمتع بالقوة  ،لكن جاء تحدي آخر مع تلك القوى  ،كيف سيتم
التحكم يف املستقبل مبنع حدوث انفجار و مترد آخرين ؟
كانت اإلجابة بسيطة للحراس  :تحطيم الروح املعنوية للسجناء .
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بعد ميض  ٣٦ساعة فقط تعرض سجني النهيار عاطفي  ،و بدأ بالرصاخ والبكاء  ،و بدأ يفكر بطريقة غري عقالنيه  ،نجح
العذاب النفيس مع السجناء  ،و بدأت تحوالت مذهله بالظهور .
يقول الربوفيسور زميباردو ( كانت هذه نقطة تحول بني أوالد يلعبون لعبة الرشطي والسارق  ،و بني أناس بدءوا
يتقمصون دور الحراس  ،ثم أضاف قائال  :الرش عمليه متدرجة  ،أنها مثل حافة زلقة  ،حيث أنك عندما تبدأ لن تتصور
 ،بدأ أن األمر سينتهي يف هذا املطاف املريع  ،لهذا عليك املقاومة يف الخطوة األوىل  ،ألنك إن مل تفعل فستكون الخطوة
الثانية أسهل فالثالثة فالرابعة  ،وبذلك ستجد أنك يف نهاية الطريق قد أصبحت مجرما ) .
اكتمل تحول الحراس الذين بدءوا بقمع السجناء  ،يف اليوم الرابع كان جون الحارس األكرث رشا ً و األكرث إبداعا يف ابتكار
الطرق لتحطيم السجناء نفسياً  ،أعطوه السجناء لقب جون وين .
أعطوه هذا االسم ألنه كان جلفاً و قاسياً معهم  ،أصبح جون مصدر رعب و إرهاب لسجناء زميباردو  ،بعد أن قام العلامء
بسؤل جون عن سبب ترصفاته العدائية  :أخربهم بأنه كان يجري بعض التجارب عىل السجناء لريى إىل أي مدى ميكن
أن يضغط عىل السجناء قبل أن يتمردوا  ،ولكن عندما ال يتمردون عليه فقد تعاطفه معهم  ،و بدأ يعاملهم بطريقه
أسوء فأسوء  ،و كان زميباردو يعتقد أن هذا كان نوع من التربير ألفعاله الرشيرة .
كان مستوى العدائية يتصاعد يوماً بعد يوم  ،وكان الحراس يعملون بنوبات  ،مدة كالً منها  ٨ساعات  ،و هذا يعني أنهم
يقضون  ١٦ساعة خارج السجن يومياً  ،كان لديهم الوقت الكايف ليفكروا  ،بكل تلك األمور املريعة التي كانوا يفعلونها
مع هؤالء السجناء األبرياء .
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افرتض العلامء بأنهم سيشعرون بالذنب لكن حدث العكس متاماً ( تذكروا بأن هؤالء السجناء و الحراس طالب للجامعة
يف تجربه لسجن يف مخترب علم النفس )
دخلوا هذه التجربة كشبان طبيعيني و أصحاء لكن العلامء مل يستطيعوا التعرف عليهم عندما بدءوا يحصلون عىل
متعتهم السادية من خالل إهانتهم للسجناء .
عندما الحظ زميباردو بأن التحقري الجسدي بدأ بتصعد أدرك بأن الطالب بدءوا يتقمصون أدوارهم بشكل أكرث من الالزم
 ،و أن املستويات املتعددة لترصفات السادية بدأت بالظهور  ،علق زميباردو عىل هذا الوضع قائالُ  :أنهم أصبحوا مثل
الحراس الذين نعرفهم يف سجن ابو غريب الذي دارستهم بشكل مكثف .
أبتدئ زميباردو تجربة سجن ستانفورد بنية مالحظة تأثري القوى الظرفية عىل السلوك البرشي  ،لكن يف نهاية التجربة
كانت إحدى أكرث املالحظات أثاره يف تجربته هي تلك التي تتعلق به هو نفسه  ،يقول زميباردو  :كان ذلك يف اليوم
الرابع  ،وقت الزيارة الليلية للسجناء  ،استدعوا عائالتهم أو أصدقائهم إىل السجن للزيارة  ،و كانت تلك إحدى املرات
القليلة التي كنت موجودا ً فيها بالساحة  ،فقد كنت قادماً لإلرشاف عىل الزيارة .
عندما شاهدت الفيديو املسجل للتجربة بعد انتهاء مدة الزيارة  ،كنت مذهوالً من ما شاهدته  ،و ما أذهلني هي
الطريقة التي كنت أقف و أميش بها  ،لغة جسدي هي ما أذهلتني
يدي مشبوكتني خلف ظهري
!!  ،فإثناء خروجي من الساحة كانت َّ
 ،و هذه الوضعية التي ترى بها الشخصيات التي تتمتع بسلطة  ،أو
عندما يتابع شخص سيايس أو عسكري فرقته أمامه  ،عندما رأيت
ذلك أدركت بأين أصبحت مرشف سجن تجربة ستانفورد .
دعا زميباردو يف اليوم الخامس زمالئهم املحرتفني ألخذ جولة  ،عندما
أدراك الحد الذي بلغه  ،يقول زميباردو كان احد األشخاص الذين
أتوا معنا امرأة تدعى كريستينا  ،و هي إحدى طالبايت املتخرجات
 ،هي اآلن أستاذه مساعده يف بركيل  ،ما رأته بالتجربة هو الجنون
الذي ميأل املكان  ،رأت سجناء بحقائب عىل رؤوسهم  ،أو معصويب
األعني و مقيدين  ،و أن هناك حراس يرصخون عليهم ببذاءة ،
فنظرت إليها وقلت  :كريس هذه هي قسوة الطبيعة البرشية ،
انظري إىل هذا الترصف  ،مل يرى أحد شيئاً كهذا  ،فقالت  :أوقف
هذا  ،فبدأ زميباردو بالنظر إىل كيف أن األمر انعكس عىل إدراكه
و أصبح واقعياً له .
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يف العرشين من أغسطس عام  ١٩٧١و بعد ميض خمس أيام من أساءت حراس السجن املتصاعدة إىل املساجني  ،تم
إيقاف التجربة قبل موعدها املقرر بأسبوع قال زميباردو  :لقد قررت إنهاء التجربة  ،ألن دوري تحول من باحث إىل
مرشف عىل السجن  ،و يف ذلك السياق كنت قد فقدت منظوري ألدب املهنة  ،و كان هذا ذنباُ اضطررت للتعايش معه
طوال تلك السنني التي كانت بعد تلك التجربة .
جميعنا يذكر كم حرباً دينية اندلعت يف سبيل دين يدعو للحب والرقة  ،وكم شخصا أحرق حيا بن َّية صادقة إلنقاذ
األرواح من نار جهنم األبدية . .
كارل بوبر
عالقة التجربة بالشخصيات الدينية :
لو درسنا حياة الشخصيات الدينية نجد بأن مراحل تطور العنف يف كتبهم ال تختلف عن مراحل تطور العنف لدى
حراس سجن زميباردو  ،و كون الرسل كلهم متشابهني و كوين مسلمة سابقة سآخذ محمدا كمثل عىل التجربة  ،حياة
محمد كرسول تنقسم إىل فرتتني .
الفرتة املكية :
و هي فرتة بداية دعوة محمد  ،كانت فرتة خالية من العنف  ،كان شعاره بالدعوة ( ادع إىل سبيل ربك بالحكمة
واملوعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم مبن ضل عن سبيله وهو أعلم باملهتدين ) سورة النحل
سوره مكيه  ،هذه الفرتة بالتحديد محمد مل يك ميلك أي سلطة عىل قومه و أتباعه  ،كانوا قله بالكاد حتى يذكرون من
املستضعفني  ،لهجة القران يف مخاطبة الناس كانت جدا ً مساملة و كان القران متسامح مع من يخالفون دين الله ( لَ ُك ْم
ِدي ُن ُك ْم َوليِ َ ِدينِ ) سورة الكافرون مكيه  ،كان القران يف ذلك الوقت ينافس أقوال غاندي يف السالم والحب و التعايش
السلمي بني البرش عىل مختلف أديانهم
الرش عمليه متدرجة أنها مثل حافة زلقه  ،حيث أنك عندما تبدأ لن تتصور أبدا ُ أن األمر سينتهي يف هذا املطاف املريع ،
لهذا عليك املقاومة يف الخطوة األوىل  ،ألنك إن مل تفعل فستكون الخطوة الثانية أسهل فالثالثة فالرابعة و فجاءه ستجد
نفسك يف نهاية الطريق قد أصبحت مجرماً
فيليب زميباردو  ...................بروفيسور يف علم النفس
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الفرتة املدنية :
لكن ما أن انتقل محمد إىل املدينة حتى بدأت لهجة القران تتغري بشكل تدريجي  ،أصبحت اعنف شيئاً فشيئاً  ،محمد
يف هذه الفرتة يحظى مبساندين أقوياء من زعامء القبائل التي كانت تسكن املدنية  ،فتلك الفرتة أصبح ملحمد السلطة و
املال ملعاقبة من يخالفون أوامره  ،فنجد أن هذه اآلية ( ادع إىل سبيل ربك بالحكمة واملوعظة الحسنة وجادلهم بالتي
هي أحسن إن ربك هو أعلم مبن ضل عن سبيله وهو أعلم باملهتدين ) سورة النحل مكيه تستبدل بهذه اآلية ( قَاتِلُو ُه ْم
يُ َع ِّذبْ ُه ُم اللَّ ُه ِبأَيْ ِدي ُك ْم َويُ ْخ ِز ِه ْم َويَ ْنصرُ ْكُ ْم َعلَ ْي ِه ْم َويَشْ ِف ُص ُدو َر قَ ْو ٍم ُم ْؤ ِم ِن َني ) سورة التوبة مدنية  ،و أيضا ( َوقَاتِلُو ُه ْم
َحتَّى لاَ تَكُو َن ِفتْ َن ٌة َويَكُو َن ال ِّدي ُن لِلَّ ِه فَ ِإنِ انْتَ َه ْوا فَلاَ ُع ْد َوا َن إِلاَّ َعلىَ الظَّالِ ِم َني ) سورة البقرة مدنية .
فنجد بأن الحكمة و املوعظة الحسنة  ،هنا تختفي مع السلطة و القوة  ،و تستبدل بالقتال والعنف  ،أيضا التعايش مع
اآلخر بسالم يف هذه اآلية ( لَ ُك ْم ِدي ُن ُك ْم َوليِ َ ِدينِ ) سورة الكافرون مكيه تستبدل بالقتال أو الجزية يف هذه اآلية ( قَاتِلُوا
اب
ال َِّذي َن لاَ يُ ْؤ ِم ُنو َن بِاللَّ ِه َولاَ بِالْ َي ْو ِم الآْ ِخ ِر َولاَ يُ َح ِّر ُمو َن َما َح َّر َم اللَّ ُه َو َر ُسولُ ُه َولاَ يَ ِدي ُنو َن ِدي َن الْ َح ِّق ِم َن ال َِّذي َن أُوتُوا الْ ِكتَ َ
اب
َحتَّى يُ ْعطُوا الْ ِج ْزيَ َة َع ْن يَ ٍد َو ُه ْم َصا ِغ ُرو َن )  ،كام نالحظ هنا ذكر باآلية ( َولاَ يَ ِدي ُنو َن ِدي َن الْ َح ِّق ِم َن ال َِّذي َن أُوتُوا الْ ِكتَ َ
َحتَّى يُ ْعطُوا الْ ِج ْزيَ َة َع ْن يَ ٍد َو ُه ْم َصا ِغ ُرو َن ) أي ال يدينون بدين اإلسالم يف السورة املدنية أين ذهبت ( لَ ُك ْم ِدي ُن ُك ْم َوليِ َ
ِدينِ ) التي كانت بالسورة املكية هنا كانت نقطة تحول محمد من إنسان عادي إىل ديكتاتور  ،كام تحول حراس سجن
زميباردو من طالب عاديني تحت التجربة إىل جالدين حقيقيني .

ما الذي يدفع األشخاص بعد وصولهم إىل السلطة املطلقة الترصف بعنف ؟؟
ليس كل شخص يصبح لديه سلطة مطلقة يتحول إىل شخص عنيف  ،فقد رأى العامل كله ما فعله الرئيس الربازييل السابق
˝ لوالدا سيلفا ˝ عىل سبيل املثال لشعبه  ،و بالده  ،حظى الرئيس ˝لوالدا سيلفا˝ بشعبية كبرية يف الربازيل  ،و خاصة
الطبقة الفقرية  ،و أطلقوا عليه لقب ˝بطل الفقراء˝  ،نظرا لعمله البطويل من أجل فقراء الربازيل  ،حيث استطاع إقناع
العديد من رجال األعامل و الطبقة املتوسطة بااللتفاف حول الفقراء  ،كام قام بوضع العديد من الربامج االجتامعية التي
أسهمت إىل حد كبري يف التقدم الذي حدث يف الربازيل  ،و غريها الكثري من االنجازات  ،وصفته مجلة ˝تايم˝ األمريكية
بالزعيم األكرث تأثريا يف العامل  ،و بعد أن انتهت فرتته الرئاسية  ،طلب منه شعبه أن يقوكم بعديل الدستور  ،ليتمكن من
الرتشح للمرة الثالثة فرد الرئيس ˝ قبل عرشين سنة ,ناضلت  ,و دخلت السجن ملنع الرؤساء من أن يبقوا يف الحكم
أطول من املدة القانونية  ،كيف أسمح لنفيس أن أفعل ذلك اآلن ˝ ترك الرئيس الربازيل كريس الرئاسة لخلفه وسط دموع
محبيه من أبناء الشعب الربازييل .
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إذا ما الذي دفع ببعض األشخاص الترصف بعنف  ،فالسلطة مل تجعل شخص مثل رئيس الربازيل إىل شخص عنيف ،
قد نجد اإلجابة عىل هذا السؤال يف علم الجرمية  ،حيث اكتشف العلامء منذ فرتة طويلة بأن املجرمني ميلكون معدالت
ذكاء منخفضة مقارن ًة بغريهم من البرش  ،لكنهم ال يعرفون السبب .
افرتض العلامء فرضيتني :
الفرضية األوىل :
أن األشياء التي نعتربها بعاملنا الحارض جرمية كالقتل و الرسقة واالغتصاب و السطو  ،كانت يف املايض بني أسالف البرش
متثل وسائل روتينية من أجل املنافسة  ،يستخدمها الذكور من أسالف البرش عند التنافس عىل املوارد و فرص التزاوج
املحدودة لفرتة طويلة من التاريخ التطوري للبرش  ،و نستنتج هذا األمر من حقيقة أن السلوك البرشي يصنف عىل إنه
إجرامي متى ما كان واقعاً عىل برش كالقتل و االغتصاب و االعتداء  ،و هذه سلوكيات شائعة بني بقية األنواع األخرى
غري البرش أيضاً ..
َوث ََق عامل الجرمية { يل إليس } بالصور العديد من الحاالت و املشاهدات للسلوك اإلجرامي بني بقية األحياء األخرى سنة
 ، 1998و كذلك فعل املتخصص يف أبحاث القردة العليا فرانس دي و زمالئه العديد من السلوكيات الوحشية و العنف
الشخيص بني قردة الشيمبانزي و البونوبو و غريها من أنواع القرود
الفرضية الثانية :
إن التقنيات و الترشيعات ألتي تسيطر و تكتشف و تعاقب عىل السلوك اإلجرامي يف املجتمع اليوم مثل كامريات
املراقبة و أجهزة الرشطة و املحاكم و السجون كلها وسائل حديثة من وجهة نظر تطورية  ،حيث هناك جهة خارجية
تتخذ طابعا رسميا بفرض قواعد ُملزِمة يف األوساط االجتامعية .
و نتيجة لذلك فمن املنطقي من وجهة النظر التي تطرحها هذه الفرضية  ،أن الرجال ذوي متوسط الذكاء املنخفض
يلجئون عىل األرجح لوسائل تطورية مألوفة يف التنافس  ،من أجل املوارد كالرسقة (بدالً من الوظيفة بدوام كامل من
أجل املال)  ،و االغتصاب (بدالً من مواعدة فتاة عىل النت)  ،دون إدراك أو تَفَهم عواقب هذا السلوك اإلجرامي  ،التي
تفرضها جهات فرض القانون الحديثة الوجود من وجهة نظر تطورية  ..حيث يكون الرجال ذوي الذكاء املنخفض أقل
تفهامً و استيعابا لهذه الجهات الحديثة تطورياً .
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لو أخذنا تلك الفرضيتني  ،وحاولنا تطبيقها ببعض أحكام األديان خصوصا األديان اإلبراهيمية  ،نجد بأن أصحاب هذه
األديان كانوا يف مرحلة ما من مراحل التطور البرشي يف مستوى الذكاء  ،و أن أحكامهم يف حل املشاكل تعترب يف عرصنا
الحايل جرمية  ،و لنأخذ عىل سيبل املثال حكم كحكم الرسقة ( السارق تقطع يده بدال من إعادة تأهيله اجتامعياً أو
سجنه )  ،نحل الكارثة بكارثة أكرب  ،الزاين و الزانية يرجمون بدال من السؤال عن السبب الذي أدى بهم إىل الخيانة و
معالجة السبب  ،جلد شارب الخمر بدال من إعادة تأهيله اجتامعياً يف حالة اإلدمان أغلب أحكام األديان تكون عنيفة و
مبالغ بها يف بعض األحيان  ،أيضا املطالبة بتغري األشياء تبدأ باليد أي باستخدام القوة (من رأى منكم منكرا فليغريه بيده ،
فإن مل يستطع فبلسانه  ،فإن مل يستطع فبقلبه  ،وذلك أضعف اإلميان )  ،حتى تلك التي تبدأ بلطف تنتهي بعنف  ،مثال
ذلك حل مسالة نشوز الزوجة ( َواللاَّتيِ ت َ َخافُو َن نُشُ و َز ُه َّن فَ ِعظُو ُه َّن َوا ْه ُج ُرو ُه َّن فيِ الْ َم َضا ِجعِ َواضرْ ِ بُو ُه َّن ) سورة النساء .
و رمبا من هنا جاءت العبارة التي تقول امللحد أذىك من املؤمن  ،الن عقل امللحد يرفض هذه األحكام الرجعية .

أين تكمن خطورة األديان ؟
تكمن خطورة األديان الحقيقية بأنه رش مقدس ال ميكن الخالص منه بالطرق التقاليد التي نعرفها  ،فعىل سبيل املثال
قانون العبودية يف كل العامل تم إلغائه  ،بعد أن أدراك العامل بأنه عمل غري أخالقي و رشير  ،النظام النازي تم القضاء
عليه  ،ألنه نظام فاسد يدعوا إىل التطهري العرقي و سيادة العرق اآلري  ،حتى العادات البسيطة عىل مر الزمان تم
تعديلها عندما اتضح خطئها  ،مثل رضب األطفال باملدارس التي كانت يف املايض قانونيه أصبح اآلن غري قانونية  ،بسبب
اإلرضار الجسيمة لهذا الفعل عىل األطفال نفسياً يف املستقبل  ،لكن هل نستطيع إقناع شخص متشدد بعدم أخالقية
الزواج بالقارصات  ،أو إلغاء هذا من الفقه اإلسالمي و تحرميه  ،أو عدم أخالقية قطع يد السارق مثالً الجواب  :ال .
و أيضا مثة أمر آخر  ،أن أتباع األديان يؤمنون بها إميان أعمى دون تفكري  ،فقد صدق كارل ماركس عندما قال ( الدين
أفيون الشعوب ) و هذا هو األخطر عىل البرشية  ،و أشد فتكاً من القنبلة الذرية نفسها  ،يوجد بالعامل اآلن عدد ال
يحىص من األديان يعتقد البعض بأن هناك أكرث من عرشة آالف دين بالعامل  150 ،ديانة منها فقط عدد املؤمنني بها
مليون فرد فأكرث  ،أما بقية األديان فعدد تابعيها أقل من املليون .
كل دين من هذه األديان يسعى إىل إلغاء األخر  ،و فرض سيادته عىل العامل  ،و لك أن تتخيل كم سيعاين البرش كلام
ازداد عدد املتدينني املتشددين من كل دين  ،وكم من األرواح ستزهق من أجل نرش خرافاتهم كام فعلوا بالسابق .
علم األعصاب يفرس لنا سبب رجعية املتدينني و تعصبهم املبالغ فيه يف بعض األحيان  ،من أجل موقف تافه مثل رسم
كاركتري أو فيديو رديء الصنع مدته ال تتجاوز العرش دقائق وكيف يؤثرون عىل عقول الغري متدينني من عامة البرش  ،و
يقودونهم إىل الترصف بطريقه غري عقالنيه .
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ما سبب رجعية املتدينني وكيف يؤثرون عىل العامة ؟؟
يذكر ريتشارد ريستاك يف كتابه املخ الجديد بأن املخ عبارة عن أله محاكاة قوية  ،صممت للمالحظة و االستجابة للعديد
من النوايا التي تبدو عىل اآلخرين  ،مثال عىل ذلك أن الطفل الرضيع يقلد خالل األيام األوىل من حياته أفعال و تعبريات
الوجه للراشدين  ،فهو يخرج لسانه محاكاة للراشد الذي يقوم بالفعل نفسه  ،ميثل هذا السلوك أول جهود املخ التي
تبذل لصياغة و تكوين الروابط الوجدانية مع اآلخرين  ،كام أنها تقدم مثاالً مبكرا ً ملحاولة الطفل الرضيع إرساء روابط
بني األفعال و الحاالت النفسية  ،و يحايك الرضيع يف الشهر الثامن عرش األفعال البرشية املالحظة  ،و يقوم بها كام يحدث
عند تفكيكه للعبة معينة  ،و لكن الطفل يتجاهل ذلك إذا كان القائم بالسلوك أله ميكانيكية  ،و يالحظ العلامء أن
هذا التقليد االنتقايئ للسلوك اإلنساين يقوم بالدور املوجه الذي يساعد يف تفسري سلوك اآلخرين يف ضوء نواياهم  ،و
رغباتهم و مبحاكاتنا السلوك شخص ما  ،فإننا يف الحقيقة نصبح مشابهني لهم  ،و لذلك تزخر النصائح و األمثال الشعبية
بالتنبيهات التي تحث عىل أهمية االختيار الصحيح للنامذج التي تقوم مبحاكاتها و اختيار الصديق األصلح  ،مثلام نجد
يف املثل الشعبي الشائع الطيور عىل أشكالها تقع  ..لكم اآلن أن تعرفوا ملاذا دامئا ترصفات أغلب املتدينني تكون رجعيه
و يف منظورنا الحضاري متخلفة  ،ألن مثلهم األعىل شخصيات تفوقهم مبستوى الذكاء يف التاريخ التطور البرشي .

كيف يؤثرون املتدينني عىل العامة و يدفعونهم للترصفات الجنونية ؟!
إن االنفعاالت السلبية لسوء الحظ لها تأثري أقوى من االنفعاالت االيجابية يف املواقف االجتامعية  ،و يرجع ذلك إىل
حدوث ما يسمى ˝ العدوى االنفعالية ˝  ،ولقد كان أول تعريف للعدوى االنفعالية من خالل عامل النفس الكبري
ستيفن ستونىس  ،و هو خبري أمرييك يف مجال دراسات الغضب يف الشارع  ،حيث كان يرى أن  :الحنق و الغضب أكرث
االنفعاالت عدوى  ،إنك متيل أن تكون غاضباً و مستا ًء إذا كان بالقرب منك شخص يشعر بتلك االنفعاالت نفسها  ،فإذا
عرب السائق يف الطريق إشارات غاضبة و تعبريات الوجه العدائية  ،فسوف يحايك السائقون املحيطون به ذلك السلوك
بشكل الشعوري  ،و بالتايل يتفىش الغضب و االستياء بني جميع السائقني .
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أختم برسالة بيل ماهر إىل كل عقالء العامل .
الدين خطر  ،ألن لديه القدرة عىل تحويل مسار اإلنسان إىل توجهات مدمرة قد يؤدي بالفعل إىل نهاية العامل .
الحقيقة الواضحة  ،هي أن الدين يجب أن ميوت ليك يعيش الجنس البرشي  ،لقد تأخر الوقت كثريا ً لنتساهل يف ترك
القرارات املصريية يف أيدي رجال الدين  ،و املتخلفني  ،و أولئك الذين يقودون سفينة الدولة ليس بالبوصلة و لكن مبا
يشبه قراءة الطالع يف أمعاء الدجاج  ،لقد صىل جورج بوش كثريا ً من أجل العراق و لكنه مل يعرف الكثري عنها .
اإلميان هو اعتبار عدم التفكري فضيلة  ،أنه يشء ال يصح التباهي به  ،و أولئك الذين يبرشون باإلميان يكنون له االحرتام
 ،و يرفعون من شانه  ،هم أسياد العبيد الذين يجعلون البرش عبيدا ً للخيال  ،و الالواقعية  ،هم من تسببوا يف الكثري
من الجنون و الدمار.
الدين يشكل خطر ألنه يسمح ألولئك الذين ال ميلكون اإلجابات أن يعتقدوا العكس  ،كثري من الناس يظنون أنه يشء
رائع أن يقول أحدهم ( أنا مذعن يا إلهي  ،سأفعل كل ما تريده ) بينام أنه ليس هناك آلهة تتحدث إلينا  ،فيقوم الناس
بسد هذا الفراغ بفسادهم  ،أي أحد يقول لك أنه يعلم كيف ستكون نهاية العامل  ،أو أنه يعلم متاما ما قد سيحصل ما
بعد املوت  ،أعدك بأنه ال يعلم  ،ملاذا أنا متأكد إىل هذا الحد ؟ ألين ال أعلم و هم ال ميلكون قوى عقليه ال أملكها .
املوقف الالئق الوحيد الذي يجب أن يتخذه اإلنسان فيام يتعلق باملسائل الكربى  ،ليس اليقني املتعجرف الذي هو
السمة املميزة لدين  ،و لكن الشك  .....الشك فضيلة و هذا ما يجب أن يكون عليه اإلنسان ،
لذا يجب عىل العقالء املناهضني للدين أن يضعوا حدا ً لهذا األمر  ،و يخرجوا من مخابئهم  ،أما هؤالء الذين يعتربون
أنفسهم معتدلني فأنتم بحاجه ألن تنظروا إىل املرآة ليك تدركوا أن شعوركم بالعزاء و السلوى الذي مينحه لكم الدين ال
يأيت يف الواقع إال بثمن باهظ  ( ،يقصد الدماء التي سفكت من أجل نرش الدين والتي ستسفك يف املستقبل من أجله )
إذا حدث و انتهى العامل بالفعل سواء هنا أو أي مكان بالعامل  ،بفعل إرهاب نووي قد يتسبب به الدين  ،دعنا نتذكر أن
املشكلة الحقيقية تكمن يف أننا تعلمنا كيف نعجل باملوت الجامعي ألنفسنا  ،قبل أن نتغلب عىل الخلل العقيل الذي
كنا نتمنى القضاء عليه
هذا هو األمر ببساطه أنضج أو مت
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يف حوار مع...........
رقية عبد العيل فتاة يف ربيعها العرشين ،ما زالت يف ريعان
الشباب ،ذات طموح ومبدا ،تبذل املستحيل الجل احقاق ما تؤمن
به ،اال هوه ،ثورة علىاملجتمع الذكوري ،،هذه الجملة التي اخرتاتها رقية
عنوانا لصفحتها عىل موقع التواصل االجتامعي الفيس بوك
س  1الزميلة صاحبة صفحة ثورة عىل املجتمع الذكوري اهال وسهال بك يف العدد
الرابع من مجلة امللحدين العرب ،وارجو ان تقدمي لنا نفسك ان كنا نسينا او اهملنا
اي يشء تودين للقارئ ان يعرفه
اهالً وسهالً بكم يسعدين التواجد معكم  ،اسمي رقية عبد العيل عمري  20عاماً اسكن يف بغداد
قمت بكتابة بحث عن رضورة املساواة يف االرث وذلك بطلب من منظمة حرية املرأة
عملت لقاءات عديدة منها

مع منظمة الوكالة االملانية DW
اذاعة عراق الحر
جريدة اىل االمام
bbc
نرش عني وعن صفحتي تقرير يف مجلة الحياة الكويتيه
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يف حوار مع...........
س 2االن وقبل ان نبدأ بالحوار ،نحن نعرف ان حرية الفكر والعقيده قد تؤدي بالشخص ان يرتك الدين الذي نشأ
عليه ،ليك يصبح ،اما تابعا لدين اخر ،،او ال ديني ،او ربويب ،او ال ربويب (ملحد) فهل لك ان تصنفي نفسك للقارئ يك
نعلم ماهية االسئلة الواجب طرحها عليك؟
حرية الرأي والفكر ال تتعارض ابدا ً مع ديني لذلك بقيت عىل الدين الذي تربيت عليه ليس ألين تربيت عليه مثل أغلبية
املسلمني بل بعد فهم عميق لهذا الدين
س  3السؤال التقليدي دامئا ،،اخربينا عن :ما الذي حدث مام ادى بك اىل التفكري يف االديان بشكل رئيس ،وما السبب
الذي جعليك (ال دينية ،ملحده ،،ربوبية ،،اختاري ماذا انتي بالضبط)
عندما كنت صغرية كنا ندرس يف مادة الرتبية االسالمية حديث منسوب للرسول وهو (لو كنت آمر أحدا أن يسجد ألحد
ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها) .أذكر حينها غضبت جدا ً ورحت ابحث عن احاديث الرسول واكتشفت ان هناك احاديث
كثرية تنسب للرسول والطامة الكربى انها تدرس كمنهج تربوي للتكريس عبودية اإلنسان واملرأة ،ومنذ ذلك الوقت
اخذت ابحث وابحث واقرأ ألكتشف الكثري من الحقائق التي كانوا يخادعوننا بعكسها يف كل مكان يف البيت واملدرسه
والشارع ،وعرفت كم ان الكهنوت قد زورا التاريخ
ربوبية  ،ألن الشعور به بداخيل هو من البديهيات بالنسبة يل
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يف حوار مع...........
س 4كفتاه رشقيه تعيش يف مجتمع ذكوري ،،،كيف اتتك هذه الفكرة ،وما الذي دعايك للمناداة بها،،؟
الحادثه السابقة التي ذكرتها لك التي كشفت يل الكثري من االمور واخذت اقرأ الكثري من الكتب  ،وكذلك احسايس
ببشاعة الوجود عندما ارى ام متيز بني اوالدها الذكور عىل حساب االناث عندما ارى القوانني الوضعيه ذكورية
عندما ارى املوروث الديني ذكوري والعادات والتقاليد ذكوريه عندما رأيت املجتمع الذكوري مبنظار انساين فتحت
صفحتي (ثورة عىل املجتمع الذكوري)
س :5هل وجديت تجاوبا يدعويك لالستمرار فيام تقومني به ،ام ان التجاوب كان محبطا لالمال ،مبعنى ،،هل فاجئك
موقف الفتيات يف الدول العربية حول هذه القضية؟
االحباط جاء من املشرتكيني العراقيني حيث اين االحظ دامئا ويف كل الصفحات التي تدعوا اىل حقوق املرأة ان املشرتكيني
العراقيني ال يشرتكون بنفس الكمية التي يشرتكون بها يف باقي الصفحات ،
لكن بصورة عامة اكيد وجدت تجاوب وتشجيع من االعضاء ومن االعالم كل هذا يخليني اكمل
س :وماذا عن موقف النساء؟
نعم لألسف كنت انصدم احياناً من موقف بعض النساء  ،العتب هو عىل قلة التوعية الثقافية وتعريف املرأة بحقوقها
 ،كيف تريد منها ان تدافع عن حقوقها وهي ال تعرف ما هي حقوقها اصال ؟
س ،7باعتقادك ،ملاذا نجد ان االنثى اكرث التزاما بتعاليم الدين ،،رغم ما نعلمه عن ان الدين ينتقص من قيمة االنثى
وخصوصا يف املجتمعات الرشقية
ال اعتقد ان املرأة اكرث التزاماً بتعاليم الدين هي فقط تتطبق ما يأمرها به املجتمع الذكوري ،
عندما تستتمع ملعظم رجال الدين ستجد ان معظم فتاويهم هي عن كيفية تغطية املرأة وتهميشها وتطبيق الفتاوي
عليها هنا الرجل الذي يستمع اىل هذه الفتاوي يرسع لتطبيقها عىل زوجته واخته وابنته ومبا انها تابعه لسيدها الذكر
يف اغلب االحيان ستقوم بتطبيق هذه الفتاوي رغام عن انفها
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يف حوار مع...........
س :8االنثى ليست نصف املجتمع ،،رأيي هي كل املجتمع ،فهي من تلد الذكر الذي يعد هوالنصف االخر ،وهي من
تزرع فيه كل القيم الرشقية التي يف النهاية تكون ضدها هي ،برأيك ما هي الطريقة االمثل لتثقيف االنثى يف هذه
املجتمعات؟
هنا يأيت دور الحكومه ومنظامت املجتمع املدين واالعالم يف معالجة النظرة املتدنية للمرأة  ،وكذلك تغيري مناهج وامناط
الرتبية والتعليم  ،توظيف وسائل االعالم يف تناول قضايا املرأة كإنسانة ورشيكة للرجل  ،والعمل عىل نرش ثقافة حقوق
االنسان

س 9هل كان لك نشاط اخر يف هذه الثورة ضد املجتمع الذكوري ،غري املواقع االجتامعيه ،اقصد عىل ارض الواقع،،
ماذا تفعلني يف سبيل نرش ما تدعني
يف الحقيقة ومبا انني ال زلت طالبة وال سيام يف قسم القانون الذي يحتاج اىل ساعات طويلة للدراسة فهذا يشء يعيقني
كثريا ً للقيام بكثري من املشاريع التي اطمح بها مثل تأسيس منظمة مجتمع مدين  ،لكن مع ذلك فأنا يف تواصل دائم
بالنشاطات يف حقوق املرأة للمناقشة الكثري من القضايا التي تخص املرأة  ،وقد كتبت بعض املقاالت التي انوي نرشها
يف الصحف يف االيام القادمه بأذن الله
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يف حوار مع...........
س 10ما هي اكرث الصعوبات التي واجهتك ،وكيف تغلبتي عليها؟
بعض التهديدات التي وصلتني من اعداء اإلنسانية  ،واجهتها بشجاعة وعدم الخوف من املوت ووضع هذه املقولة
امامي دامئاً (((ميوت الشخص لكن ال متوت فكرته ))
س 11كلمة اخريه توجهها للقارئ
شكرا ً ألنكم قرأتم كل ما اجبت عنه  ،وشكرا ً ألنكم وصلتم لهذا السؤال

قام بالحوار ................... Sameer Samee
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تكون الجنني بني
الحقيقة واوهام
اإلعجاز العلمى يف
القرآن والسنة
املسلمون يبحثون عن اى ضوء يعيد إليهم ثقتهم ىف أنفسهم
وىف دينهم بعد أن أصبحوا ىف ذيل االمم بسبب تخلفهم وجهلهم
ومتسكهم بخزعبالت قرأنهم وسنه نبيهم ...
والتى يؤمنون أشد اإلميان أن فيهام كل شئ عن الدنيا سابقها
وحارضها ومستقبلها ..بل وفيهام كل شئ عن األخرة جنتها
وجحيمها ..يؤمنون ان قرأنهم فيه كل شئ بل ان فيه إعجازا
علميا يفحم علامء الغرب الكفرة فكل ما وصلوا إليه من علم
عن طريق البحث والتجربة لسنوات طويلة وجهود شاقه موجود
ومسطور منذ الف وربعامئه عام ىف كتابهم املقدس ˝القرأن˝ ثم
يخرجون للعلم والعلامء لسانهم  ،كلام أعلن العلامء عن كشف
علمى جديد ...
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تكون الجنني بني الحقيقة واوهام اإلعجاز العلمى يف القرآن والسنة

إنتاج مجلة امللحدين العرب

بل اليكتفى أباطره ما يسمى باإلعجاز العلمى ىف القران بذلك بل يتجرؤن عىل العلم والعلامء
ويستخرجون أيات من القرأن ترشح الحقائق العلمية التى وصل اليها العلم
بعد جهد جهيد ويلون عنقها ويتالعبون مبعانيها لىك تصبح مناسبة
للمكتشفات العلمية الحديثة ..وهناك هيئة تسمى هيئة
اإلعجاز العلمى ىف القرأن ميزانيها باملليارات تنفق عىل
هذا الدجل العلمى حشو أدمغه املسلمني بهذه
الخزعبالت ومحاوله تلبيس املكتشفات العلمية
الحديثة ثوب القداسة والزعم بإنها موجودة
ىف أيات القرأن منذ عرشات القرون
لكنهم أى علامء العرب مل ينتبهوا إليها
حتى أكتشفها الغرب الكافر ..ولعل
اهم هذه املعضالت التى يسميها
املسلمون إعجازيات ىف كتاب الله
هى خلق اإلنسان ومراحل تطور
الجنني وكيفيه إمتام عمليه الخلق
أو التكون ىف أحشاء االم ..لكن رغم
محاوالت سامرسة اإلعجاز العلمى
املسلمني رسقه جهود العلامء عىل
مدار مئات السنني ونسبتها لكتابهم
املقدس إال انهم فشلوا فشال ذريعا
ىف ذلك ...ليس ذلك فحسب بل ان
محاوالتهم لرسقه اإلنجازات العلميه
أدت إىل كشف األخطاء العلمية التى
يزخر بها كتابهم املقدس ˝القرأن ˝ ورغم
ان العلامء يقولون ان ما جاء من معلومات
علمية ىف كل الكتب الدينية وعىل رأسها القرأن
ماهى إال مجرد معلومات متداوله ىف عرصه ومعروفه
للناس ىف ذلك الزمان وهى ليست من عند اإلله وإال
ملا وجدنا بها هذه األخطاء العلمية الجسيمة ..سنحاول ىف
هذا املوضوع عقد مقارنة بني خلق اإلنسان ومراحل منو الجنني ىف
القرأن وما وصل إليه العلم وهل ما جاء ىف الكتاب املقدس للمسلمني
يتفق مع العلم ؟
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لعل أشهر ما يقدمه لنا مدعو اإلعجاز العلمى ىف القران هو
مراحل تطور منوالجنني حني يقدمون لنا األيات الخاصة بها ىف
سورة املؤمنون ˝( ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طني ( 12
) ثم جعلناه نطفة يف قرار مكني (  ) 13ثم خلقنا النطفة علقة
فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا املضغة عظاما فكسونا العظام
لحام ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقني˝ هى
أيات تتحدث إىل املجتمع حينذاك بلغته املتداولة حينذاك
عن معجزة الخلق التى هى مجرد خلق هذا الجنني بدون
التفاصيل العلمية التى يدعونها وعملية خلق الجنني والحمل
والوالدة ىف حد ذاتها إقشعر لها بدن اإلنسان منذ العرص
الحجرى  ،ومل يكن وقتها محتاجا ألى تفاصيل علمية دقيقة
بأن هذه معجزة ..
كانوا قدميا ينسبونها لقوى غامضة ثم نسبت بعد ذلك
إىل قدرة ساموية خارقه هى الله ومايدعيه أصحاب
بازرات اإلعجاز العلمى من أن هذه األيات تتحدث عن
أمور علمية معارصة خطأ كبري الن املفاهيم القدمية
واملتداولة وقت تأليف القرأن كانت تتحدث عن أن
الجامع وماينزل منه من سائل منوى هو سبب الحمل
 ،وحتى ىف سفر التكوين عندما ادين ˝أونان˝ ملامرسته
العادة الرسية كانت اإلدانة بسبب أنه بهذه العادة مينع
النسل وهذه معلومة متداولة التعنى أى إعجاز إذا كانت
النطفة تعنى الحيوانات املنوية كام يزعمون ،فالنطفة
هى قطرة املاء  ،والعلقة هى الدم الغليظ والعالقة
لها بالدودة( العلق ) التى تحدث عنها زعيم سامرسة
اإلعجاز العلمى زغلول النجار  ،واملضغة وغريها من
األشكال ال عالقه لها بأطوار تكون الجنني ولكنها ببساطة
مراحل شاهدتها القابالت واألمهات والناس حينذاك من
مالحظة بسيطة أثناء الحمل واإلجهاض  ،فاإلجهاض يتم
ىف أى مرحلة ومن الوارد جدا عندما يحدث اإلجهاض أن
يصفه هؤالء بأنه شبه العلقة أو املضغه ...ألخ
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 ،كل هذا اليعكس أى معجزة علمية حديثة فاملفاهيم القدمية التذكر أبدا دور البويضة ولكن تذكر ماء الرجل وماء
املرأة وهو املاء الذى ينزل منها عند اإليالج والعالقة له بتكون الجنني بدليل ان فهم محمد لهذه األشياء كان مرتبطا
مبعتقدات ذلك الزمان وعىل سبيل املثال الحديث الذى يجيب فيه محمد عن سؤال املرأة ˝هل تغتسل إذا أحتلمت ؟
فرد محمد – عندما قالت عائشة تربت يداك -قائال :دعيها وهل يكون الشبة إالمن قبل ذلك إذا عالماؤها ماء الرجل
أشبه الولد أخواله وإذا عال ماء الرجل ماءها أشبه الولد أعاممة ˝  ،هذه املفاهيم وغريها هى التى كانت سائدة ورغم
أنها جاءات ىف القران والسنة إال انها المتت للمعلومات العلمية الحقيقية بصله ...فمثال مل نجد ذكر ىف القرأن وال
السنة عن مفهموم اتحاد الحيوان املنوى بالبويضة والتى مل نجد لها ذكر ىف ثقافة العرب القدماء وبالتاىل القرأن  ،أما
أيه فكسونا العظام لحام فهى تتحدث أيضا عن مفهوم قديم لدى العرب الذى كانوا يعتقدون ىف خلق اإلنسان عىل
طريقة خلق الصنم أو التمثال والذى كان يبدأ بصناعة الهيكل ثم يتم حشوه بالطني ليتشكل التمثال  ،وبالتاىل نجد
القرأن يتحدث عن خلق العظام قبل العضالت وهو ما يعتربه سامرسة اإلعجاز إعجازا حقيقيا ..لكنهم سيندهشون
حني يعرفون أن العظام واللحم يتكونا ىف نفس الزمن الن أى دارس لعلم األجنه يعرف أن خاليا الجنني تنقسم إىل ثالث
طبقات  :إكتوديرم وميزوديرم وإندوديرم  ،واألوىل يتكون منها املخ واألعصاب والجلد والثانية هى محور حديثنا يتكون
منها العظام والعضالت بالتزامن والتوازى وليس عظم قبل لحم كام كان القدماء يتصورون  ،اما الطبقة االخرية فيتكون
منها األمعاء والكبد ...ألخ .
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أما مفهوم تشكيل الجنني من املاء الدافق بني الصلب والرتائب هو مفهوم أيضا يتسق مع املفهوم الذى كان يقول
قدميا هذا اإلبن من صلبى أو من ظهرى وبالطبع كان يقولها القدماء قبل القرأن بدون أدعاء أى إعجاز وكان رجال
الدين اليهود واملسيحيون يجاولون نفس املحاولة مع سفر التكوين حني خاطب الله يعقوب قائال ˝وملوك سيخرجون
من صلبك˝ وبالطبع تغريت الفكرة االن وعرفنا أن الحيوانات املنوية تفرز من الخصيتني وتسبح ىف سائل من الربوستانا
والحويصالت املنوية وبذلك نكون قد تأكدنا من أن محاوالت سامرسة اإلعجاز العلمى ىف كافة األديان إلثبات اإلعجاز
العلمى ىف كتبهم محاولة فاشلة ومفضوحة .
ولزيادة ىف التوضيح واملقارنة بني ماجاء ىف القرأن ىف هذا الشان وهل يتفق مع العلم الحديث من عدمه إليكم هذه
املقارنة السهلة املدعمه بالصور التوضيحية والتى ستكشف لكم بدون أى عناء األخطاء العلمية الواردة ىف كتاب
املسلمني املقدس

مصدر الحيوانات املنوية عند الرجل  ،ومصدر والبويضة عند املرأة من
ناحية علمية :
أوال الرجل  :السائل املنوي :
السائل املنوي يتكون من إفرازات تنتج يف الخصية  ،واملوثة  ،وغدة كوبر  ،والحويصالت املنوية  ،واملني يتكون من
جزأين :
 -1خاليا حية وتعرف بـالحيوانات املنوية ومصدرها الخصية.
 -2وسائل بالزمي يساعد عىل بقاء الحيوانات املنوية حية وميدها بالطاقة .
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ثانيا البويضة عند املرأة :
البويضة تخرج من املبيضني عىل جانبي الرحم يف البطن  .وهذا من جانب علمي .

أما من الجانب الديني فقد بني القرآن بحسب فهم علامء الدين أن مني الرجل يخرج من عظام الظهر  ،أو كام يسمونه
العرب الصلب  ،وماء املرأة يخرج من عظام الصدر  ،أو كام يسمونه الرتائب  ،وقال آخرون  :يخرج من صلب الرجل
وترائبه  ،وصلب املرأة وترائبها .
ونذكر األدلة التي استندوا إليها :

أوال القرآن :
 -1فلينظر اإلنسان مام خلق  ،خلق من ماء دافق يخرج من بني الصلب و الرتائب (سورة الطارق) .
 -2وحالئل أبناءكم الذين من أصالبكم (سورة النساء )
 -3وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ( األعراف ) .
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يبني القرآن هنا خروج املني من الصلب و الرتائب  ،وليس معنى من بني أي مكان بني هذا وهذا  ،بل تعني منهام ،
وذلك :
أ  :أنه دارج يف اللغة العربية أن كلمة من بني تعني منهام .
ب  :ال توجد يف اللغة العربية أو أي لغة أخرى تصف مكان يف الجسم أنه بني عظام الظهر وبني عظام الصدر  ،فهذا
التعبري ليس موجودا يف لغة البرش .
جـ  :اآلية الثانية تؤكد أصل األبناء من الصلب .
د :اآلية الثالثة تبني إخراج الله للذرية من الظهر .

ثانيا السنة النبوية :
 -1عن نبي اإلسالم أنه قال  :إن الله أخذ امليثاق من ظهر آدم عليه السالم بنعامن  -يعني  :عرفة  ،فأخرج من صلبه كل
ذرية ذرأها  ،فنرثها بني يديه  ...الخ
 -2أَ َّن ال َّنب َِّي قال ˝ كَانَ ْت َر ْو ُح ُه نُو ًرا بَينْ َ يَ َد ِي اللَّ ِه ت َ َعالىَ  ،قَ ْب َل أَ ْن يَ ْخل َُق آ َد َم ِبأَلْف َْي َع ٍام  ،يُ َس ِّب ُح َذلِ َك ال ُّنو ُر َ ،وت َُس ّب ُح
الْ َملاَ ئِ َك ُة ِبتَ ْسب ِ
ِيح ِه  ،فَلَماَّ َخل ََق اللَّ ُه آ َد َم  ،أَلْقَى َذلِ َك ال ُّنو َر فيِ ُصلْ ِب ِه ˝  ،فَق ََال َر ُس ُ
ول اللَّ ِه ˝ :فَأَ ْه َبطَ ِني اللَّ ُه إِلىَ الأْ َ ْر ِض فيِ
ُصلْب آ َد َم َ ،و َج َعلَ ِني فيِ ُصل ِْب نُو ٍح َ ،وقَذ ََف بيِ فيِ ُصل ِْب إِبْ َرا ِهي َم  ،ث ُ َّم لَ ْم يَ َز ِل اللَّ ُه ت َ َعالىَ يَ ْن ُقلُ ِني ِم َن األَ ْصلاَ ِب الْ َك ِرميَ ِة ،
َوالأْ َ ْر َحام الطَّا ِه َر ِة َ ،حتَّى أَ ْخ َر َج ِني ِم َن أَبَ َو َّي .
و نرى هنا السنة النبوية تؤكد مكان الذرية أنها يف الظهر  ،وأن النبي كان يف صلب آدم ثم كان يتنقل يف أصالب آبائه ،
فالحديث األخري يبني أن عمد الله إلخراج الذرية من الظهر  ،ذلك ألن العرب كانوا يعتقدون أن املني يخرج من الظهر .

ثالثا  :أقوال املفرسين -:
 -1القرطبي يف قولة ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طني :
أ  -فالنطفة ساللة  ،والولد سليل وساللة  ،عنى به املاء يسل من الظهر سال .
ب – سورة الطارق ( يخرج من بني الصلب والرتائب )
قال قتادة  :املعنى ويخرج من صلب الرجل وترائب املرأة .
جـ  -و حىك الفراء أن مثل هذا يأيت عن العرب وعليه فيكون معنى من بني الصلب  :من الصلب .
د  -وقال الحسن  :املعنى  :يخرج من صلب الرجل و ترائب الرجل  ،ومن صلب املرأة و ترائب املرأة .
هـ  -ثم إنا نعلم أن النطفة من جميع أجزاء البدن ولذلك يشبه الرجل والديه كثريا  .وهذه الحكمة يف غسل جميع
الجسد من خروج املني  .وأيضا املكرث من الجامع يجد وجعا يف ظهره وصلبه وليس ذلك إال لخلو صلبه عام كان محتبسا
من املاء .
53

تكون الجنني بني الحقيقة واوهام اإلعجاز العلمى يف القرآن والسنة

إنتاج مجلة امللحدين العرب

 -2تفسري ابن كثري  ( :يف قولة ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طني )
أ  ( -ثم خلقنا النطفة علقة ) أي  :ثم صرينا النطفة  ،وهي املاء الدافق الذي يخرج من صلب الرجل وهو ظهره و ترائب
املرأة وهي عظام صدرها ما بني الرتقوة إىل الثندوة .
ب  ( -خلق من ماء دافق ) يعني  :املني ; يخرج دفقا من الرجل ومن املرأة  ،فيتولد منهام الولد بإذن الله  ;،ولهذا
قال  ( :يخرج من بني الصلب و الرتائب ) يعني  :صلب الرجل و ترائب املرأة  ،وهو صدرها .
 -3الطربي  ،يف قولة ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طني :
أ ( -ثم جعلناه نطفة يف قرار مكني ) عىل أن ذلك كذلك  ،ألنه معلوم أنه مل يرص يف قرار مكني إال بعد خلقه يف صلب
الفحل  ،ومن بعد تحوله من صلبه صار يف قرار مكني .
ب _ ( يخرج من بني الصلب و الرتائب ) يقول  :يخرج من بني ذلك  ،ومعنى الكالم  :منهام  ،كام يقال  :سيخرج من
بني هذين الشيئني خري كثري  ،مبعنى  :يخرج منهام .
 -4البغوي :
(ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طني )
أ  ( -من ساللة ) قال عكرمة  :هو يسيل من الظهر .
ب  ( -إنه عىل رجعه لقادر ) قال عكرمة  :عىل رد املاء يف الصلب الذي خرج منه .
انتهى كالم املفرسين .
وظل هذا املفهوم سائدا عند املسلمني حتى أواخر القرن العرشين .
فأول خطوة تكلم عنها الدين يف علم األجنة خروج املني من ظهر الرجل وصدر املرأة وهو وخطأ فاحش  ،فاملعلومة
بعيدة عن الحقيقة العلمية كل البعد  ،وال يصلح أن يخرج هذا الكالم من شخص متعلم  ،فام بالك لو قالوا أنه كالم
إله بكل يشء عليم !!! .
 -3ماء املرأة !!
قال نبي اإلسالم أن للمرأة ماء يخرج عند الشهوة  ،ويرى بالعني املجردة  ،فيصف شكله ولونه  ،و يتسابق مع مني الرجل
إىل الرحم  ،ومنه يتكون الولد  ،ويأمر املرأة إذا أحتلمت بالغسل يف حال رؤيته يف اليقظة .
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نعلم اليوم أن اإلفرازات التي تخرج أثناء اإلثارة الجنسية  ،هي بسبب غديت بارثولني اللتان تقعان قرب فتحة املهبل
وهاتان الغدتان تفرزان مخاطاً لزجاً إضافياً يعمل كمزحلق لتسهيل الجامع  ،وليست لها عالقة يف تكون منها الجنني .
علميا الذي يتكون منه الجنني هو حيوان منوي وبويضة  ،والبويضة خلية مايكروسكوبيه مل يتكلم أحد من قبل عن
لونها  ،وتنزل البوضية الرحم تلقائيا يف وقت يرتاوح بني نهاية األسبوع الثاين وبداية األسبوع الثالث ( من بداية نزول
الدورة الشهرية )  ،وعندما تصل إىل الرحم تكون مستعدة للتلقيح  ،فال تخرج جراء شهوة أو لقاء جنيس  ،وال ترى
بالعني املجردة  ،وال تخرج من الفرج أثناء الجامع .

ونذكر األحاديث النبوية وأقوال رجال الدين الذين قالوا بأن للمرأة ماء (مني) ينزل أثناء الشهوة الجنسية أو أثناء
الجامع  ،ويري بالعني املجردة ويتكون منه الجنني .

األحاديث :
قالت أم سليم  :يا رسول الله  ،إن الله ال يستحي من الحق  ،هل عىل املرأة غسل إذا احتلمت ؟ قال  ˝ :نعم  ،إذا رأت
املاء ˝ فضحكت أم سلمة  ،فقالت  :أتحتلم املرأة ؟ فقال النبي  ˝ :فبم شبه الولد ˝ .
والحظوا معي العبارات التي استخدمت ( إذا احتلمت – إذا رأت املاء – أتحتلم املرأة ؟ – فبام يشبه الولد )
مفردات الحديث :
إذا احتلمت املرأة  ،أي ضاجعت باملنام رجال .
إذا رأت املاء  :أنزلت املني ورأته بعينها أو باللمس .
أوتحتلم املرأة؟  :أي هل تنزل املني أثناء االحتالم ؟  .والسؤال الغرض منه التعجب
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فبم شبه الولد ؟  :سؤال الغرض من االستنكار  ،أي ينكر عليها تعجبها بسؤالها أوتحتلم املرأة ؟  ،وهنا يؤكد النبي أن
املاء الذي نزل من املرأة يشارك يف تكوين الجنني
النووي يف رشح صحيح مسلم :
صفات مني املرأة  :وأما مني املرأة فهو أصفر رقيق وقد يبيض لفضل قوتها ،وله خاصيتان يعرف بهام ،
إحداهام  :أن رائحته كرائحة مني الرجل.
والثانية :التلذذ بخروجه  ،وفتور شهوتها عقب خروجه  .انتهى .
ويف املغني البن قدامة :
خروج املني الدافق بشهوة  ،يوجب الغسل من الرجل واملرأة يف يقظة أو يف نوم  .وهو قول عامة الفقهاء  .قاله الرتمذي
 .وال نعلم فيه خالفا  .انتهى.
نقول هنا أن اإلفرازات التي تخرج من املرأة أثناء الجامع أو اعند الشهوة كان يعتقد نبي اإلسالم أنها املني الذي يكون
الجنني  ،وكذلك فهمها رجال الدين السابقني .
ولكن هل قال العلم اليوم أن اإلفرازات التي تخرج إثناء الجامع لها عالقة يف تكوين الجنني ؟ اإلجابة ال طبعا .
إذا هل ممكن أن النبي كان يقصد يف حديثه البويضة ؟ دعونا نعيد النظر يف بعض عبارات الحديث
-1قول النبي ( إذا رأت املاء ) النبي هنا يتكلم عن ماء يخرج من الفرج و تراه املرأة  ،و البوضة ال تخرج من الفرج أثناء
الجامع  ،وال ترى بالعني املجردة .
-2سؤال أم سلمة ( أوتحتلم املرأة )  ،وتأكيد النبي لها بـ ( نعم فبم يشبهها ولدها ) ونجده هنا يتكلم عن مني يخرج
عند الشهوة  ،والبويضة ليس لنزولها عالقة بالشهوة .
-3ويف البخاري قال نبي اإلسالم يف حديث طويل َ ( :وأَ َّما أَ َّو ُل طَ َع ٍام يَأْكُلُ ُه أَ ْه ُل الْ َج َّن ِة فَ ِزيَا َد ُة كَب ِِد ُح ٍ
وت َ ،وإِذَا َسبَ َق َما ُء
ال َّر ُجلِ َما َء الْ َم ْرأَ ِة نَ َز َع الْ َولَ ُد َ ،وإِذَا َس َب َق َما ُء الْ َم ْرأَ ِة نَ َز َع ْت )  ،ويف حديث آخر  :قال  ˝ :ترب جبينك فأىن يكون شبه
الخئولة إال من ذلك ؟ أي النطفتني سبقت إىل الرحم غلبت عىل الشبه .
وهنا نجده يتكلم عن ماء للمرأة يتسابق مع ماء الرجل إىل الرحم  ،ونحن نعلم أن البويضة تصل إىل الرحم بكل األحوال
قبل الحيوان املنوي .
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فقطعا هو ال يتكلم عن البويضة وال ينطبق كل ما قاله مع البويضة .
وباملناسبة أريد أن أنوه حول صورة تروج يف املنتديات اإلسالمية عىل أنها صورة أخذت أثناء خروج البويضة من املبيض
ليقولوا بأن العلم أكتشف أن لون البويضة أصفر كام ذكرت باألحاديث  ،والحقيقة أين عرضت هذه الصورة دكتور يف
كلية الطب فقال  :أنها صورة مفربكة  ،وما يقال عنها ليس بحقيقة  ،وإن كانت الصورة حقيقية فهي لتك ّيس يف املبيض .

إنتاج مجلة امللحدين العرب
عمل عىل إنجاز هذا العمل....:
		
Sara Adam
عقالين			
Shakek Altaher
		
John Silver
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الحلقة الثانية

Sameer Samee

في الحلقة السابقه من المناظره
وصلنا الى انه لم يكن يجدر
بدزكنز ان يشير الى موضوع
التطور في هذه اللحظات ،النه
بذلك يعطي لينكس مخرجا
من مأزقه ،ويترك له المجال
لتغيير النقاش ،ومن ناحية
اخرى ،لربمما (بما ان دوكنز
متخصص في التطور) اراد
ان يتم التطرق لهذا الموضوع
لنرى رد لينكس على هذه
المداخلة :
58

Sameer Samee

البروفيسور لينكس  ˝ :هناك  3أو  4محاور أولها ما فعله داروين˝
(الحظ معي أنه بالفعل قد بدء بالتنويه إلى أنه سيخوض في نظرية التطور)

وإستطرد قائال  ˝ :ويبدو لي بأنك قد إعترفت بأن داروين لم يفصل في نشوء الحياة وال أصل
الكون ،وأنا أريد البدء من هنا :
أنت تقول بأنك ال تعرف كيف نشأت (أصل الحياة) ،ولكن حين يقوم علماء الكون والفيزياء
بدراستهم فدراستهم بذاتها وعلمك أنت أيضا يفترض بأن يكون الكون قابال للفهم عقالنيا ،األن :
{ وصححني إن كنت مخطئ  ....يبدو لي أن ˝الالربوبيه˝ تقول بأن األفكار في عقولنا هي مجرد
˝ ناتج لعملية بال عقل وال دليل ˝ فإذا كان األمر هكذا ،فـ يبدو لي بأنه من الصعب تصور قدرتهم
على إخبارنا بأي شيء حقيقي عن أنفسنا ،وأقتبس هنا كالم (ستيفن بنكر) أعتقد أن التطور له
عالقة بالنجاح في التكاثر وليس له صلة بالحقيقة و(جون غري) وهو ال ربوبي أيضا و قال:
قبل وقت غير بعيد وجدنا أن المشكلة في الداروينيه إذا أخذتها بشكلها المتطرف ،فإنها تضعف
فكرة ˝أننا نستطيع االعتماد على تفكيرنا˝ }
إذا ال بد أن الربوبيتك تقلل من شأن العقالنية ذاتها التي نفترضها أنا وأنت حين ندرس الكون.
-----------------------------------هنا البد لنا من وقفه
نالحظ أن ˝لينكس˝ قد ذكر في بداية مداخلته أن الرد على ˝دوكنز˝ يتمحور حول  3أو 4
مداخل ،إال أن ˝لينكس˝ لم يتطرق إال إلى مدخل واحد فها هو األن بالفعل يتهرب من الرد على
السؤال حول اإلله ونشوءه وبالذات اإلله المسيحي ووالدته من عذراء للمرة الثانية ،وها هو
يستخدم داروين والتطور لكي ينجو من هذا السؤال بل وينجح في قلب الموازين لمصلحته مرة
أخرى (كما سنرى) سيجبر ˝دوكنز˝ للتحدث حول التطور وسيجعله يترك سؤاله الذي هو محور
المناظرة أصال.
أيضا في عالم المنظرات ،كان يحق لـ ˝دوكنز˝ أن يصر على أن ليتزم ˝لينكس˝ باإلجابة على كل
ما تضمنته المداخلة  ،ال أن ينتقي منها ما يريد  ،ولكن هذا لم يمنع المشاهد من المالحظة  -أن
موقف لينكس بدأ ضعيفا -لنتابع رد دوكنز على هذه المداخلة
------------------------------------
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البروفيسور دوكنز :يبدو لي بأنه من السخيف حقا القول بـ  :بما أن األدمغة تطورت باإلصطفاء
الطبيعي ،فمعنى ذلك تقويض قدرتنا على فهم أي شيء ،اإلصطفاء الطبيعي يبني األدمغة القادرة
على البقاء واألدمغة القادرة على البقاء هي التي تبقى في العالم.
هنا يقوم ˝لينكس˝ بمقاطعة ˝دوكنز˝ قائال (ولكن أين هو مبدأ الحقيقة ،كيف يمكن ˝لألدمغة˝ تمييز
األشياء الحقيقية ،إن كانت تلك األفكار تختزل بالفيزياء والكيمياء وفسيولوجيا األعصاب ،فكيف
تبين الحقيقة؟)
مالحظة هامة
(بما أن مبدأ المناظرة قائم على إعطاء الحق لكل شخص بإبداء رأيه ضمن الوقت المحدد له وترك
المجال لألخر بأن يرد ضمن وقته المحدد أيضا ،كان البد لمدير المناظرة من أن يعترض على
هذه المقاطعة ،وكان األجدر ب ˝لينكس˝ اإلنتظار حتى يحين دور مداخلته ليقوم بالتعقيب ،ولكنه
إعتقد إن هو قام بطرح مفهوم الحقيقة فإنه قد يربك ˝دوكنز˝ فيما كان يريد أن يقول ،وهذا أسلوب
متبع في كثير من المناظرات إلرباك الطرف اآلخر ،وجعله ينسى ما قد نظمه عقله من ردود).
....لنتابع الرد
البروفيسور دوكنز ˝ :الحقيقة˝ هي ما يحدث واقعًا ،الحيوان الذي حاول البقاء ولم يميز الحقيقة
من الزيف بشكل ما فإنه لن يستطيع البقاء˝ ،الحقيقة˝ معناها أنك تعيش في العالم الحقيقي بالطريقة
البديهية ،حين ترى صخره في طريقك لن تتجه إلختراقها ،ستموت إن أنت فعلت ذلك ،وإن قفزت
عن حافة جبل ستموت ً
أيضا˝ .هذه هي الحقيقة˝ فمن المفهوم أن اإلصطفاء الطبيعي سيقوم على
تفضيل الحيوان الذي يعي الحقيقة ويتصرف بنا ًءا عليها.
(رد رائع وقوي وعلمي وهو متوقع من عالم مثل ˝دوكنز˝ ،لي تعقيب بسيط هنا ،إن تركيب
األدمغة هو ما يجعلها تعي الحقائق وتـُفكر وبإختالف التركيب لهذه الجزيئات المكونة للدماغ من
شخص آلخر ،فإن التفكير والوعي يختلف من شخص آلخر).
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رد البروفيسور لينكس  :ولكني الحظت بأنه يوجد الكثير من إخوتي البشر يؤدون جيدا من خالل
قول الكذب ...؟
(محاوال بذلك إيصال مفهوم أنه يقصد الوعي عند اإلنسان وليس فقط معرفة الحقيقة ) وبالطبع
قال ˝دوكنز˝ مداخال { هذه نقطة منفصلة } فقال ˝لينكس˝ {بالطبع هي نقطة منفصلة إال أني ال
أستطيع أن أفهم كيف لإلصطفاء الطبعي إنتاج هذه الحقيقة ؟
وإستطرد ˝ أنت تقول إن صورة التصميم الخادعة (أي أن الكائنات ليست مصممة ولكنها تبدو
كذلك) هذه تشير لنا بأنه من المغري جدا أن نصدق أن الكائنات مصممة ولكن داروين كشف
لنا أن التصميم إيحاء خادع ،ولكني مهتم جدا بما يقوله (سايمون موريس) إنك لو نظرت إلى
المسارات التطورية فستجدها تستدل في فضاء معلوماتي ضخم بدقة مدهشة ولهذا هناك بصمة
تصميم على ذلك المستوى ،أعني أنه لو أن اإلصطفاء الطبيعي والذي ال يشرح أصل الحياة لو
كانت ذكية بشكل مدهش فإنها هي بحد ذاتها تعطي دليال على وجود عقل وراءها.
البروفيسور دوكنز ˝ :إن الغاية الكلية لإلصطفاء الطبيعي الدارويني ان يعمل بدون تصميم بدون
بصيره ،بدون إرشاد ،و يقوم ˝لينكس˝ للمرة الثانية بمقاطعة ˝دوكنز˝ ويقول (أنت تفترض هذا،
أو إن هذا مجرد افتراض) فيرد دوكنز :
˝ ال هذا ليس إفتراض بل هكذا يعمل اإلصطفاء الطبيعي بالضبط  ،قبل داروين كان القول السائد،
وأنه حتى لو حدث تطور فإنه البد من قوة عاقلة وراء هذا التطور ،ولكن اإلصطفاء الطبيعي ال
يعمل هكذا ،ويمكننا باإلدراك المتأخرمالحظة :
أن الحيوانات الباقية هي تلك التي إمتلكت القدرة على البقاء ،فلديها الجينات التي تمكنها من ذلك
(سايمون موريس ) لن ينكر هذا وأنا أتفق مع وجهة نظره حول التطور التقاربي ،وأنا وهو على
الطرف المتشدد بين الداروينيين في تأكيدنا على قدرة اإلصطفاء الطبيعي بأن يسترشد نحو نتائج
محدده.
لو نظرت حول المتحف لوجدت حيوانات جرابيه من أستراليا تشبه بشكل خارق الحيوانات الغير
جرابيه ،أنا و˝سايمون˝ مهتمين بهذا ولكن هذا نتيجة إصطفاء طبيعي كما سيقول لك فاإلصطفاء
الطبيعي هو قوة آلية عمياء تلقائية ال أستطيع أن أقول غير م َ
ُرش َده ،ولكنها ال تحتاج إلى إرشاد،
فالنقطة الجوهرية أنها تعمل بال إرشاد.
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البروفيسور لينكس ( :ولكن يمكن أن تكون م َ
ُرش َده ،أم هل ستلغي هذا تماما ؟) محاوال إنتزاع أي
إعتراف وجره إلى التنويه أو التشكيك من قبل دوكنز بوجود قوة عاقلة وراء اإلصطفاء الطبيعي،
إال أن دوكنز أجاب
تفسيرا كامال ال يتطلب اإلرشاد !
لماذا القلق حول وجود مُرشد وأنت تملك
ً
البروفيسورلينكس  :يستطرد˝ أنت تستخدم كلمات مثل عمياء وتلقائية ؟ ،هذه الساعة عمياء
وتلقائية ولكن لها صانع ...؟ فالكلمات نفسها ال تلغي تلك الفكرة واإلنطباع الذي أشعر به هو ما
يتبين لنا األن...؟ ،وأن عملية التطور هذه راقية جدا ،حتى أنها هي بذاتها تقدم دليال على عقل
منطقي وراءها ولكن ؟ ،هل فهمي لك في محله حين ما قلت بأنك تنكر هذا ألن لديك سبب مبدئي
لرفضه ،وهو أن كل شيء من وجهة نظرك يجب أن ينتقل من األبسط إلى األعقد (أكثر تعقي ًدا)
ُحا َو ْل
ولهذا فحجتك األساسية في كتابك (وهم االله) هي أن اهلل بالتعريف هو أكثر تعقي ًدا مما ي َ
تفسيره وبالتالي ال بد أن يكون له تفسير˝
البروفيسور دوكنز :نعم هذه نقطة رئيسية أردت وضعها ،ولكن دعني أعود لما كنت تقول عن
حجرا ويقع على األرض ،أنت كعالم ستفسر هذا بالجاذبية ولن تتجرأ بأن
اإلرشاد ،حين ترمي
ً
تقول (هناك إله يدفعه لألسفل) ولكن هذا بالضبط ما تقوله عن التطور ،ألننا نفهم التطور بنفس
مستوى فهمنا للجاذبيه بل وحتى بمستوى أفضل.
---------------------------يبدو لي ان ˝دوكنز˝ وبما أنه مختص بشكل كبير في التطور ،فإنه يحاول إبقاء النقاش في هذا
المحور ،فهو هنا يستخدم نفس أسلوب ˝لينكس˝ في عدم الرد على النقطة األخيرة التي طرحها
˝لينكس˝ حول ما أشار له ˝دوكنز˝ في كتابه (وهم اإلله)عن اإلله المعقد ،ويجبر ˝لينكس˝ إلى
العودة للحوار حول التطور ،ولكن كان رد ˝لينكس˝ منفعال
--------------------------- البروفيسورلينكس  :ال فهذه نقطة مهمة جدا ألنني الحظت في كثير من كتاباتك أنك ترفض(اهلل) في التفسيرات العلمية ،فحينما إكتشف نيوتن الجاذبية لم يقل :
(رائع األن ال أحتاج اهلل)
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اهلل هو تفسير للظواهر على مستوى الوكالة وليس األلية فيمكننا دراسة آليات البيولوجيا وكلما
كانت متطورة أكثر كلما كانت تشير إلى وكيل ،ال يمكننا إستبعاد وجود وكيل من خالل اإلشارة
إلى وجود آليه  ،وأنا أستغرب كيف يمكنك الوصول إلى أن ˝ اهلل ˝ و˝ العلم ˝ هما تفسيران
متناقضان!
 من الواضح جدا أن ˝لينكس˝ ال يختلف عن غيره من الربوبيين ،فكونه عالم رياضيات ،لميمنعه من اللجوء الى حجة السببية ،محاوال إثبات أن هناك قوة عاقلة وراء كل األشياء في حياتنا،
وبالطبع ˝دوكنز˝ كان يملك اإلجابة حول هذا المبدأ ،لنرى
البروفيسور دوكنز :أعتقد أنك ال تحتاج إلى وكيل إذا كان الوكيل غير ضروري في التفسير ،لو
كنت تشاهد سيارة تمضي وتتجنب الحواجز ستقول هناك وكيل يقود هذه السيارة وبالتأكيد هناك
˝سائق˝ ،ولكن إن لم تكن تحتاج وكيال كي تفسر ما يحدث (ونحن ال نحتاج وكيال في األحياء وال
في الجاذبية) بالطبع أقبل أن نيوتن كان ربوبيا فقد عاش في القرن السابع عشر ،والجميع كانوا
ربوبيين.
-----------------------------(هذا كان ردا ذكيًا إشارة لـ ˝لينكس˝ بأن من يقول ˝نيوتن˝ كان ال ربوبيا فهو مخطئ ،ذكاء خارق
من ˝دوكنز˝ في هذه المداخلة ،ثم استطرد
البروفيسور دوكنز  :أنت ال تحتاج وكيل عندما يكون الوكيل غير ضروري في التفسير فهذا
كإعطاء مكسب مجاني لشيء ال تحتاجه.
-----------------------------البروفيسورلينكس  :أجد هذا غير مقنع ،ألنك حتى لو كنت تقبل النموذج التطوري فإن حدوثه
يء الكون)
ـش ْ
يعتمد على وجود كون مضبوط وهذا الكون المضبوط ،يطرح أسئلة كبرى من ( ُم ْن ِ
فالتطور ال يتناول ال َم ْن َش ْأ الكون وال َم ْن َش ْأ الحياة
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--------------------------(الحظ معي عزيزي القارئ أن ˝لينكس˝ بدأ يتخبط في السرد ،وهاهو يتهرب من النقاش في
التطور ،محاوال أخذ الحوار الى طرف آخر وهو الحديث عن نشأة الكون ،فقد عرف ˝لينكس˝
بأنه ليس ن ًدا لـ˝دوكنز˝ في هذا المجال ،وبأنه قد يكسب بعض النقاط إن هو قام بتغيير محور
الحديث ،ولكن ˝دوكنز˝ كان منتبها لهذا،
--------------------------البروفيسور دوكينز  :رد على مداخلته بأن قال :
˝هذه نقاط منفصلة ،وحيث أننا نتحدث عن التطور فالنبق هكذا ،وإذا ما أردت أن نمضي للنقاش
في هذه األشياء فهذا سوف يسعدني˝
 رد دوكنز هذا يبين لمتابع المناظرة أن ˝لينكس˝ قد أفلس وأنه يحاول التهرب ،ورغم هذا فمازال في جعبة دوكنز الكثير ،وقد بين لنا و له بأنه يمكن أن يترك فحوى هذا الحوار عن التطور
وينتقل لنقطة أخرى ،مؤك ًدا مرات ومرات أن من يملك العلم والثوابت والحقيقة ،لن يتهرب من
أي نقطة يثيرها النظير ،وهذا ما سيعطيه قوة أكثر وقدرة على اإلقناع من نظيره ،سنرى هذا جليا
من خالل األسئلة التي طرحت من الجمهور في نهاية المناظره...... .
البروفيسور لينكس  :يسعدني نقاشها أيضا ،ولكن فكرة أن األشياء يجب أن تنتقل من البساطة
(مشيرا له بأنه غير مقتنع بها) هنا تدخل ˝دوكنز˝ قائال
إلى التعقيد ،وهي فكرتك وأنت مقتنع بها
ً
بحزم :
تفسيرا لهذا اإلنتقال ،فـ
˝إن األشياء يجب أن تنتقل من البساطة إلى التعقيد ،وإن كنا سنحتاج
ً
˝اإلصطفاء الطبيعي˝ يفسر هذا بشكل دقيق وهو التفسير المعتمد في البيولوجيا˝.
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اإلنجيل
و أخالقيات الله

McKie Theman
طرح سام هاريس العامل يف مجال األعصاب والدماغ
يف مناظرة بينه وبني املناظر املسيحي أإلنجييل الدكتور
الين كريغ التي عقدت ضمن الفعاليات السنوية الثانية يف
مؤمترات ومناظرات الله
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McKie Theman

اسألوا أنفسكم  :ما مشكلة إمضاء األبدية يف جهنم ؟
حسنا  ..قد أخربوين أن املكان ساخن هناك كبداية
الدكتور كريغ ال يقدم لكم هنا رؤية أخري لألخالقيات  ..فكام تعرفون أن هدف الدين املسيحي كام أظن هو إنقاذ اكرب
عدد ممكن من األرواح البرشية من النار ,
لحسن الحظ ال يوجد أي دليل عىل وجود الجحيم املسيحي  ,لذا رمبا علينا النظر إىل عواقب هذا األميان وعواقب هذا
االعتقاد الديني والنظر لنتائجه عىل األطر األخالقية الناتجة عنه ..
هناك تسعة ماليني طفل ميوتون سنويا قبل الوصول لسن الخامسة ,
لو وضعنا بعني األعتبار ان ( التسونامي ) الذي رضب اسيا عام  2004قتل ربع مليون شخص وقتها فقط  ..تخيلوا واحدا
من هذه كل عرشة أيام يقتل األطفال تحت سن الخامسة  ..و مبعدل أربعة وعرشين ألف طفل يف اليوم أي ألف طفل يف
الساعة حوايل السبعني طفل يف الدقيقة مام يعني انه قبل إنهاءي لهذه الجملة هناك من قىض نحبه من األطفال تحت
الرعب و العذاب  .فكروا يف والدي هؤالء األطفال  ..فمعظمهم من املؤمنني بوجود اإلله و يصلون لحد اآلن لخالص
أطفالهم  ..ولن يتم االستجابة لصلواتهم .

وفقا للدكتور كريغ  ..فهذا كله جزء من خطة الرب  ..أي اله يسمح مبعاناة و موت أطفال باملاليني هكذا ؟  ..و آباء
يحزنون عليهم هكذا ؟  ..إما انه ال يستطيع فعل يشء لهم  ..او انه ال يهتم لهم  ..انه إما عاجز أو رشير  ..و أيضا وفقا
ملنظور الدكتور كريغ فأن معظم هؤالء الناس سيذهبون للجحيم ألنهم كانوا يعبدون اإلله الخاطئ !
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فكروا بهذا  ..فهم ولسبب ليس من ذنبهم ولدوا يف مكان تابع لثقافة مختلفة و تلقوا معلومات دينية خاطئة لذا فهم
أضاعوا فرصة الخالص  .هناك مليار و مئتي مليون شخص يف الهند حاليا معظمهم هندوس لذا فمعظمهم من متعددي
اآللهة  ,ويف عامل الدكتور كريغ فهؤالء ملعونون وسيتم تعذيبهم مهام كانوا صالحني !! إذا كنت تعبد االله القرد (
هانامان ) فأنت ملعون و ستقيض األبدية يف الجحيم تعذب لهذا األمر ..اآلن  .هل هناك دليل عىل هذا ؟؟
ال  ..تم ذكر هذا فقط يف ( مرقص  ) 9و ( متي  ) 13و ( الرؤيا  .. ) 14رمبا تذكرون يف قصة سيد الخواتم ذكر أنه عندما
ميوت الجن فإنهم يذهبون إىل فالينور حيث ميكن أن يولدوا مجددا يف األرض الوسطى  ..أقول هذا من مبدأ املقارنة .
إذا الله هو من عزل الهندوس هكذا وهو من هندس طريقة موتهم ليموتوا دون الحصول عىل الخالص ثم اخرتع عقوبة
مناسبة لجهلهم هذا وهو التعذيب األبدي يف النار .
ومن جهة أخرى وبحسب وجهة نظر الدكتور كريغ  ..لو
افرتضنا أنك أحد القتلة املتسلسلني يف أمريكا تقتل وتعذب
األطفال  .والتجأت لله و لسيوع املسيح قبل إعدامك  .هنا
يف هذه الحالة وبعد الوجبة األخرية من الدجاج املقيل فإنك
ستخلد يف الجنة !

يا اهلل
لقد أمسكو بي
و سيعدمونني
إغفر لي !!

يجب ان يكون معلوما لديكم بوضوح أن هذه الرؤية للحياة
ليس لها عالقة باملسؤولية األخالقية  ..رجاءا الحظوا املعايري
املزدوجة التي يقوم بها الناس من أمثال الدكتور كريغ لتطهري
اإلله من كل هذا الرش  ..فقد تم إخبارنا ان الله محب و
عادل و أنه جوهريا خري  ..لكن حني يشري شخص مثيل مثال
إىل الواقع الواضح و باألدلة بأن الله قايس و غري عادل وغري
مهتم ألنه يسمح مبعاناة الناس هكذا و ومبقاييس عمالقة
تحرج وتخجل حتى اكرث املجانني واملجرمني إجراما  ..يتم
إخبارنا أن الله غامض  ..وأن ال أحد يفهم مشيئة الله .
وهذا بالضبط ما يستخدم  .إن قدرة الناس املحدودة لفهم
مشيئة الله هو ما يستخدمه املؤمنون أساسا الفرتاض الخري
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يف الله  ..إذا ما حدث شيئ جيد للمسيحي وأحس بالربكة والسعادة بعد صالته أو برؤيته لتطور إيجايب يف حياته حينها
سيخربك أن الله خري .
لكن حني يتم انتزاع أطفال وبعرشات اآلالف من بني أحضان أهاليهم ويتم إغراقهم بدون سبب حينها سيخربوك أن الله
غامض !
هذا يشبه لعب التنس من دون الشبكة الفاصلة  ..وأنا ال أريد أن أقول بأن هذا الفكر مزعج ومتعب عندما يتكلم به
الناس فحسب  ..بل انه مكروه ومذموم أخالقيا أيضا .
هذا النوع من اإلميان هو تجسيد واضح للرنجسية املتكاملة  ..فعندما أقول أن الله يحبني أنا  ..لقد شفاين من الربو
 ..انه يجعلني اشعر بحالة نفسية جيدة حني اغني يف الكنيسة  ..و عندما كدت أن أفقد األمل جعل الله احد موظفي
البنك يقلل الفائدة عىل دفعات قرض أمي .
إن منح إلهكم هذا الفضل وصفات الخري ألمور شخصية ليس مقبول بعيون اآلخرين وخصوصا لرتكه للكثري من األطفال
يعانون يف بؤس حتى يف هذه اللحظة هكذا  ..هذا النوع من اإلميان هو فاجر وإهانة للمنطق  ..والتفكري بهذا الشكل
هو فشل يف التفكري السليم النزيه أو عدم قدرة عىل االهتامم بشكل كايف باملعاناة البرشية .
وإذا كان الله طيبا و خلوقا وعادال و يريد حقا خالصنا و ارسل لنا كتابا يرشدنا أخالقيا  ..ملاذا ارسل كتابا يشجع عىل
العبودية ؟ ملاذا ارسل كتابا يأمرنا بقتل الناس بسبب جرائم خيالية مثل السحر ؟
طبعا هناك طريقة يتم بها تجاهل هذه األسئلة  ..فوفقا لنظرية األمر اإللهي للدكتور كريغ فأن الله ليس ملزما وال مقيدا
بقوانيننا األخالقية فمهام أمر بيشء فهو صالح  .لذا عندما أمر اإلرسائيليني بذبح أعداءهم العزل فهذا الفعل صار خريا يف
جوهره ألنه صادر من الرب  ..أنا سعيد ألن الدكتور كريغ قد ذكر الجنون وانعدام التعاطف فالدكتور كريغ طرح موقفا
مجنونا وعديم التعاطف بالكامل  ..حيث أنه موقف مجنون ألنه ال يوجد مربر منطقي يدفعنا لنصدق بأننا عشنا بكون
يحكمه وحش خفي اسمه ( يهوه )  ..وهو عديم التعاطف ألنه يجردنا من عاطفتنا تجاه معاناة باقي الجنس البرشي
ويربر بشكل كامل ومقبول ذبح األطفال عىل خلفية أنه أمر الهي .
فكروا باملسلمني الذين يفجرون نفسهم معتقدين أنهم ينفذون مشيئة الله  ..ال يوجد ما يستطيع الدكتور كريغ قوله
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ضد هذا السلوك أخالقيا فيام عدا عن ادعائه الديني بانهم يعبدون األله الخاطئ  ..فلو كانوا يعبدون اإلله الصحيح
لكان ما يفعلونه خريا وفقا لنظرية األمر اإللهي .
أنا هنا ال اعني ان الدكتور كريغ و كل املؤمنني هم ناس عدميي التعاطف و مجانني  ..لكن هذا بالنسبة يل يوضح حقيقة
الدين املرعبة ..وهي أنها تسمح ملاليني الناس الرشفاء الطيبني والعاقلني وباملليارات أن يقبلوا مواقف يتخذها املجانني
واملرىض فقط يف الحاالت الطبيعية
فإذا استيقظت غدا صباحا مثال معتقدا أنك بقول بضع كلامت التينية عىل قطعة الكعك ستحولها إىل جسد الفيس
بريسيل  ..ستكون حينها قد فقدت عقلك !
لكن إذا اعتقدت نفس اليشء عن قطعة بسكويت وبأنها تصبح جسدا للرب يسوع ستكون حينها كاثوليكيا فقط ..

وأنا لست أألول ألالحظ هذا النوع الغريب جدا من اإلله املحب الرحيم الذي يريد تحقيق الخالص اإللهي عرب التصديق
بوجوده من خالل بعض األدلة الواهية ..
لو عشنا قبل ألفي سنة كان هناك أدلة فالرب وقتها كان يقوم باملعجزات و الخوارق لكن يبدو انه تعب اآلن من كرثة
مساعدته للناس  ..ونحن اليوم ورثنا كل هذا الهم الثقيل من العقائد والفرضيات .بل وأن زيادة معارفنا الحديثة عن
الكون وأصول النصوص املقدسة البرشي يجعل مهمة قبول هذه العقائد والفرضيات أصعب وأصعب .
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طبعا نحن ال نتكلم عن اإلله املجرد الذي وصفه الدكتور كريغ بل الله األب واملسيح االبن فبحسب ما يرى الدكتور كريغ
املسيحية هي الرثوة األخالقية يف العامل
 ..اكره إخباركم هذا لكن املسيحية هي عقيدة تحتفل باألضاحي البرشية ..
إنها ليست دين ينبذ التضحية البرشية بل دين مبني عليها ويحتفل بالتضحية بحياة إنسان واحد وكأنها مؤثرة .
الله يحب البرش لدرجة انه وهب لهم ابنه ( يوحنا  ) 16 : 3والفكرة بأن اليسوع صلب ليك ال نعاين نحن من نار جهنم
بعده ..طبعا فيام عدا املليارات يف الهند و املليارات غريهم عرب التأريخ .
هذه كانت مجرد خطوة يف رحلتنا الطويلة يف التاريخ البرشي العاملي يف مرحلة من الجهل العلمي والوحشية الدينية
 ..لقد أتينا من أسالف كانوا يدفنون أطفالهم تحت أساسات مبانيهم الجديدة كقرابني إلرضاءا آللهة وهمية ..فكروا
باألمر ..
حدث هذا يف الكثري من املجتمعات  ..كانوا يدفنون أطفالهم يف حفر معدة مسبقا يف أساسات األبنية معتقدين أن ذالك
سيمنع قيام ذلك الحوش الخفي بهدم البناء عليهم .
وهذا النوع من الناس هم من كتبوا اإلنجيل .
إذا كان هناك أي إطار أخالقي أدنأ وأسوأ أخالقيا من املوقف الذي يقدمه الدكتور كريغ فأنا مل أسمع به إىل اآلن .
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سفر التثنية
َ ˝20ول ِك ْن إِ ْن كَا َن هذَا األَ ْم ُر َص ِحي ًحا ،لَ ْم ت ُو َج ْد ُع ْذ َر ٌة لِلْ َفتَا ِة
اب بَ ْي ِت أَبِي َهاَ ،ويَ ْر ُج ُم َها ِر َج ُال َم ِدي َن ِت َها بِال ِْح َجا َر ِة َحتَّى تمَ ُوتَ  ،ألَنَّ َها َع ِمل َْت قَ َبا َح ًة فيِ إِسرْ َائِ َيل
21.يُ ْخ ِر ُجو َن الْ َفتَا َة إِلىَ بَ ِ
ِب ِزنَا َها فيِ بَ ْي ِت أَبِي َها .فَتَ ْن ِز ُع الشرََّّ ِم ْن َو َس ِط َك.
˝22إِذَا ُو ِج َد َر ُج ٌل ُم ْضطَ ِج ًعا َم َع ا ْم َرأَ ٍة َز ْو َج ِة بَ ْعل ،يُ ْقتَ ُل االث ْ َنانِ  :ال َّر ُج ُل الْ ُم ْضطَ ِج ُع َم َع الْ َم ْرأَ ِةَ ،والْ َم ْرأَةُ .فَتَ ْن ِز ُع الشرََّّ ِم ْن
إِسرْ َائِ َيل
˝23.إِذَا كَانَ ْت فَتَا ٌة َع ْذ َرا ُء َم ْخطُوبَ ًة لِ َر ُجل ،فَ َو َج َد َها َر ُج ٌل فيِ الْ َم ِدي َن ِة َو ْاضطَ َج َع َم َع َها،
اب تِل َْك الْ َم ِدي َن ِة َوا ْر ُج ُمو ُهماَ بِال ِْح َجا َر ِة َحتَّى يمَ ُوتَا .الْ َفتَا ُة ِم ْن أَ ْجلِ أَنَّ َها لَ ْم تَصرْ ُ ْخ فيِ الْ َم ِدي َن ِة،
24فَأَ ْخ ِر ُجو ُهماَ كِلَ ْي ِهماَ إِلىَ بَ ِ
َوال َّر ُج ُل ِم ْن أَ ْجلِ أَنَّ ُه أَذ ََّل ا ْم َرأَ َة َص ِ
اح ِب ِه .فَتَ ْن ِز ُع الشرََّّ ِم ْن َو َس ِط َك.
آية الرجم
مل تحذف أو حكمها غري موجود يف القرآن ولكن العبارة الصحيحة أنها نسخت لفظا وبقي حكمها  ،وهذا أمر مقرر رشعا
 ،وهو نسخ اللفظ وبقاء الحكم  ،و نسخ اللفظ  :هو رفع التالوة و بقاء الحكم . .
آية الرجم ˝الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهام البتة نكاال من الله والله عزيز حكيم ˝الراوي :زر املحدث :ابن جرير
الطربي  -املصدر :مسند عمر  -الصفحة أو الرقم873/2 :
خالصة حكم املحدث :إسناده صحيح
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مل استغرق الكثري من الوقت يف البحث حتى أجد اآليات التي تحرض عىل الرجم و القتل يف األديان الذي يعتقد أتباعها
أنها ساموية سواء يف الكتاب املقدس أم القرآن .
و من املثري للسخرية أثناء بحثي عن اآليات عىل محرك البحث ˝غوغل˝ عندما كنت أكتب آيات تدل عىل الرجم يف
الكتاب املقدس  ،يقودين ˝غوغل˝إىل مواقع إسالمية يوجد فيها آيات من الكتاب املقدس تدل عىل عقوبة الزاين وهي
الرجم  ،و العكس كذالك عندما بحثت عن اآليات يف القرآن مل أجد إال املواقع املسيحية مرجعا يل .
عزيزي القارئ البد أنك اآلن تسأل نفسك  ،ملاذا يوجد آيات من الكتاب املقدس يف مواقع إسالمية  ،و آيات من القرآن
يف مواقع مسيحية !
السؤال أصال ال يحتاج إىل إجابة ألن الرش هو الرش و الخري هو الخري و العقل البرشي هو خري مدرك  ،ما هو الخري و ما
هو الرش من دون الحاجة إىل من يخربه أو يقوده إىل الخري .
ال بد يل اآلن االبتعاد قليال عن املوضوع الرئييس  ،ليك أعطي ملحة موجزة عن أصل األخالق  ،وقد وقع اختياري عىل
البحث الذي قام به العامل األملاين (مارك هاوزر)  ،حيث فرس يف كتابة العقل األخالقي  ،عىل أن األخالق مبنية يف عقولنا
 ،مثلها مثل اللغة  ،فمن املعروف أنه رغم اختالف الثقافات متتلك البنية اللغوية للبرش نفس الرتاكيب اللغوية (الفعل
 ،الفاعل  ،املفعول به ..الخ)  ،وبعض الرتاكيب املشرتكة عند العديد من اللغات (مثل الظرف الزماين واملكاين)
وهذه الفكرة طرحها نعوم تشومسيك  ،وأكدتها أبحاث الدماغ  ،حيث بينت أن منطقة الكالم املسئولة عن نطق األفعال
مقاربة للمنطقة املسئولة عن الفعل الحريك  ،واملنطقة املسئولة عن األسامء واملعرفات تقع بالقرب من منطقة متييز
األمناط وهكذا .
لنعود إىل البحث الذي قام به العامل هاوزر  ،حيث كانت فرضيته تنص عىل أن األسس األخالقية العامة موجودة يف
بنية الدماغ ذاته  ،وتكونت عرب التاريخ التطوري لإلنسان  ،أثناء انتقاله من مجتمعات الصيد وااللتقاط إىل التجمعات
البدائية الزراعية ثم املدنيات .
يعطي مارك هاوزر مجموعة من التجارب العقلية التي تبني أننا نعطي ردود فعل مبنية عىل أسس أخالقية  ،دون أن
نعرف السبب الذي أدى بنا إىل اعتامد هذه املقاييس  ،مثلها مثل تراكيب اللغة  ،و إليكم بعض األسئلة الذي تم طرحها
عىل مجموعات مختلفة من البرش من خلفيات دينية و ثقافية مختلفة
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ملسألة األوىل :
تخيل أن هناك قاطرة رسيعة منفلتة عىل سكة قطار  ،ويوجد يف نهاية السكة خمسة أشخاص محشورين وستصدمهم
القاطرة وميوتون  ،ولكنك اكتشفت أن بقربك مفتاح لتحويل القاطرة إىل مسار جانبي وإنقاذ األشخاص الخمسة ،
لكن املسار الجديد للقاطرة سيصدم شخص واحد محشور عىل السكة الجديدة  ،عىل افرتاض أنه ال يوجد مفاضلة بني
األشخاص الستة  ،فهل سترتك القاطرة تصدم الخمسة أشخاص  ،أو أنك ستضغط مفتاح التحويلة وتنقذ الخمسة ولكنك
ستقتل الشخص الواحد؟؟
املسألة الثانية :
افرتض نفس املسألة مع األشخاص الخمسة لكنه ال يوجد هناك تحويلة جانبية  ،يف املقابل تعرف أنه ميكن إيقاف
القاطرة إذا ألقيت أمامها يشء ثقيل  ،اليشء الوحيد الذي وجدته أمامك إليقاف القاطرة هو شخص سمني جدا يقف
عىل جرس يطل عىل السكة  ،وأنت تقف بقربه  ،أنت تعلم يقينا أنك إذا دفعت الشخص السمني من عىل الجرس فانه
سيقع عىل السكة أمام القاطرة املنفلتة فتدهسه  ،ولكن بسبب ثقل وزنه ستقف القاطرة وتنقذ الخمسة األشخاص.
فهل ستدفعه آو ال؟؟
املسألة الثالثة :
افرتض أن غرفة الطوارئ يف مستشفى استقبلت خمسة أشخاص مصابني يف حادث مروري  ،بحيث أن كل شخص لديه
عضو تالف مختلف عن اآلخر  ( ،أحدهم متزقت رئته  ،واآلخر كبده  ،والثالث كليتيه  ،والرابع قلبه  ،والخامس احرتق
جلده ويحتاج لرتقيع طارئ )  ،الطبيب يحتاج ملتربعني إلنقاذ هؤالء الخمسة برسعة  ،أثناء التحاليل النسيجية اكتشف
الطبيب أنه يوجد يف غرفة االنتظار شخص صحيح الجسد كان سابقا يف املستشفى  ،وعلم الطبيب أن أنسجته تتطابق
مع الخمسة املصابني املحتاجني لعملية تربع طارئة  ،هل يحق للطبيب أخذ هذا الشخص عنوة وانتزاع أعضائه (وبالتايل
موته حتام) ولكن باملقابل يتمكن من إنقاذ الخمسة مصابني؟؟
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اليكم االن نتائج البحث
* يف الحالة االوىل  %95من األشخاص الذين تم سؤالهم أجابوا بأنهم سيقومون بدفع مفتاح التحويلة وتحويل القاطرة
إىل السكة الجانبية إلنقاذ الخمسة والتضحية بالواحد .
*  %90من األشخاص أجابوا أنهم يرفضون وبشدة دفع الشخص السمني أمام القاطرة إليقافها .
*  %98من األشخاص أجابوا أنهم يرفضون وبشدة أن يقوم الطبيب بأخذ أعضاء الشخص السليم إلنقاذ املصابني الخمسة
.
عندما سألهم هاوزر عن تربير كل اختياراتهم عىل الرغم من اشرتاك الحاالت الثالث بحقيقة التضحية بواحد إلنقاذ
خمسة  ،أجابوا أنهم ال يعرفون السبب الذي اعتمدوا عليه لتربير اختالف أحكامهم  ،لكنهم اتفقوا عىل أنهم شعروا بأن
هناك ما يدفعهم التخاذ هذه القرارات نابع من داخلهم  ،هم ال يعرفون طبيعته .
واآلن عزيزي القارئ  ،ال بد أنك تسأل نفسك مرة أخرى عن عالقة تجربة هاوزر باملوضوع الرئييس الذي قدمتة لك يف
البداية ،
لنعود إىل املوضوع األسايس كام ذكرت سابقا إنني تعجبت من وجود آيات من الكتاب املقدس تدل عىل رجم الزاين يف
مواقع إسالمية و العكس كذالك  ،كام قلت لك عزيزي القارئ بأن اإلجابة ال تستوجب الكثري من التحليل .
لنقوم برتتيب أفكارنا  ،لنفرتض أنني إنسان نشأت يف عائلة تعتنق الديانة املسيحية  ،و قد تم تلقيني و تربيتي منذ
الصغر عىل العادات و املعتقدات املسيحية  ،من دون حتى التفكري مبا يتم تلقيني به أو حتى أن يحق يل طرح األسئلة
 ،لذالك النتيجة الحتمية و الطبيعية بأن أصبح عبارة عن إنسان عنرصي و متطرف ملن يحاول االقرتاب من مقدسايت و
معتقدايت التي تم تلقيني بها سابقا .
ولكن هناك دامئا األمل موجود يف الحرية و التحرر من املعتقدات الغري مجربة والغري مثبت صحتها  ،حيث دامئا العقل
البرشي هو األقوى  ،لذالك ال أستطيع أن أكبح عقيل عن التفكري حتى لو القليال من الوقت يف نقد ذايت و معتقدايت
املوروثة  ،و ال البث حتى اكتشف الكثري من األخطاء و اإلشكاليات الذي تنايف العقل البرشي  ،و التي تنايف اإلنسانية
بحد ذاتها يف املعتقدات املوروثة حتى أخوض معركة األفكار و اتخاذ القرار  ،لكن هنا تحصل املشكلة األعظم  ،ليس
كل من يدخل معركة األفكار سينترص  ،مع أن خوض هذه املعركة بحد ذاته انتصار للحرية و للعقل ولكرامة اإلنسان
 ،لكن االنتصار يف هذه املعركة يعتمد عىل رغبة العقل يف اكتشاف الحقيقة و مدى الوعي الذي اكتسبه العقل سابقا .
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و جميعنا نعلم أن طريق الحقيقة و االنتصار صعب و ميلء باملصاعب و العرثات و املتغريات و املجهول  ،و يزيد عىل
ذالك الخوف من العقاب اإللهي  ،لذالك الجأ إىل الحل األسهل  ،و هو االستسالم إىل معتقدايت السابقة  ،ولكن كيف
سأستطيع الرجوع إىل األساطري القدمية و الهرطقات البالية بعدما تنفس عقيل رائحة الحرية  ،و تذوق طعم التفكري ،
لذالك حتميا سيصيبني اليأس و عدم الثقة يف معتقدايت و مقدسايت  ،وال يلبث هذا اليأس إىل أن يتحول إىل غضب و
حقد خصوصا بعدما اكتشفت حقيقة معتقدايت البالية  ،و األخطاء التي تم تلقيني بها سابقا  ،لكني ال أستطيع اتخاذ
قراري برتك هذه املعتقدات  ،رمبا خوفا من عقاب إله أو خوفا من أن اشعر بشذوذ  ،بسبب املجتمع الذي يحيط يب  ،و
يف النهاية يدفعني يأيس إىل البحث عن أخطاء يف معتقدات اآلخرين و خصوصا املعتقدات املنافسة ملعتقدايت  ،و هذا
ما حصل بالفعل  ،ألن أجد آيات من الكتاب املقدس يف مواقع إسالمية و العكس كذالك  ،إن أصحاب الديانات املسمية
الديانات الساموية يقومون بالبحث عن األخطاء يف معتقدات اآلخرين  ،ليك يظهروا لآلخرين أننا لسنا الوحيدين
املخطئني  ،و من املثري للسخرية  ،أن أصحاب كل دين لديهم ما يجعلهم يثقون يف دينهم  ،ولديهم ما يكفيهم للتشكيك
يف أديان الغري ...وكل متدين ال يعمل عقله إال يف أديان الغري .
و اآلن ليس بوسعي إال أن أقوم بربط العالقة بني تجربة هاوزر و املوضوع خاصتي  ،ال بد لك عزيزي القارئ بعد قدم
لنا العامل األملاين من خالل تجربته  ،و يثني عىل نتائج بحثه تشومسيك  ،أن األخالق مصدرها العقل البرشي  ،و هناك
أماكن محددة يف الدماغ مسئولة عن األحكام األخالقية .
و لذالك من الخطأ القول أن الدين هو مصدر األخالق  ،ألن العينة الذي اختارها األملاين هاوزر هي عينة من خلفيات
دينية و ثقافية مختلفة  ،و من أماكن مختلفة  ،و مع ذالك قد أظهرت النتائج تقارب كبري يف اآلراء و األحكام األخالقية
 ،لذالك أصحاب الديانات يسخرون من أحكام ديانات اآلخرين  ،عىل الرغم من تشابه معتقداتهم  ،فقط ألن لديهم
الحس األخالقي اإلنساين الذي يخربهم بأن قتل من ميارس الحب هي قمة ال إنسانية و عار عىل البرشية .
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االتجاه العلامين يف اإلسالم أال يعد اتجاها ترويضيا لإلسالم  ،وخصوصا بعد أن نعرف أن جذوره مستمدة تاريخيا
من الفكر اإلسالمي  ،وعىل وجه الدقة يف االتجاهات الفلسفية اإلسالمية التي تأثرت بالفلسفة اليونانية  ،وهي املعتزلة
والتي ظهرت يف أواخر العرص األموي  ،وازدهرت يف العرص العبايس  ،ولكن هنا يستحرضنا سؤال مهم وهو ملاذا ظهرت
مثل هذه الحركة الفكرية القوية  ،والتي كانت غذا ًء ألي حركة فكرية تنويرية إسالمية ؟ .
وأعتقد هو أن علامء املسلمني بعد أن تسنى لهم االطالع عىل الثقافات الغربية  ،وبصورة خاصة الفلسفة اليونانية  ،مل
يجدوا لهم مخرجا للدفاع عن عقيدتهم إال باستخدام العقل  ،فأدرك هؤالء الفالسفة اإلسالميني أن الفكر ال يواجه إال
بالفكر  ،وليك يثبتوا وجودهم بني هؤالء الحفنة التي كان لها الدور األعظم يف عملية التقدم والتطور فيام بعد  ،كان البد
من استخدام العقول  ،فمحاوالتهم هذه والتي كانت نتيجة الصطدام النقل مع العقل مام شكل رضبة موجعة لعلامء
اإلسالم الذين تداركوا هذا بحدة ذكائهم  ،وعملوا قدر اإلمكان لتخفيف من الهفوات بني دينهم والفكر  ،حيث جعلوا
من األفكار الواردة قوالب  ،حاولوا صياغة األقوال والفكر العقائدي اإلسالمي ضمن هذه األفكار  ،والذي اعترب فيام
بعد نوعاً من التجاوزات املرفوضة من قبل العقيدة اإلسالمية  ،فاعتامد املعتزلة عىل العقل قادهم إىل مخالفة النقل ،
واملتعزلة كان لها خمسة نقاط رئيسية يف مذهبهم  ،ولكن ما يتضح أن يف النقطتني األوىل والثانية مخالفة واضحة للنص
القرآين ،
ففي النقطة األوىل  :التوحيد :وخالصته برأيهم  ،هو
أن الله تعاىل منزه عن الشبيه واملامثل (ليس كمثله
يشء)  ،وال ينازعه أحد يف سلطانه  ،وال يجري عليه
يشء مام يجري عىل الناس .
وبنوا عليه نتائج منها  :استحالة رؤية الله تعاىل
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القتضاء ذلك نفي الصفات  ،وأن الصفات ليست شيئاً غري الذات  ،لذلك يعدون من نايف الصفات  ،وبنوا عىل ذلك أيضاَ
أن القرآن مخلوق لله سبحانه وتعاىل لنفيهم عنه سبحانه صفة الكالم .
ويف هذا الكالم نجد رشخا كبري بني النص القرآين واالجتهاد الفكري  ،فمتى عدنا إىل بعض النصوص وليس كلها
ألبطلنا هذا الكالم الذي جاء به أعالم املعتزلة :
ك ُُّل َم ْن َعلَ ْي َها فَانٍ َويَ ْبقَى َو ْج ُه َربِّ َك ذُو الْ َجالَ ِل َوا ِإلكْ َر ِام * سورة الرحمن  26 :55و, 27
َوقَال َِت الْ َي ُهو ُد يَ ُد اللَّ ِه َم ْغلُولَ ٌة ُغل َّْت أَيْ ِدي ِه ْم َولُ ِع ُنوا بمِ َا قَالُوا بَ ْل يَ َدا ُه َم ْب ُسوطَتَانِ
يُ ْن ِف ُق كَ ْي َف يَشَ ا ُء * ,,,سورة املائدة 64 :5
وس تَ ْكلِيامً * سورة النساء , 164 :4
َ ,,,وكَلَّ َم اللَّ ُه ُم ىَ
وهذه بعض اآليات وليس كلها  ،حيث أعطى القرآن لله وجها ويدان ولسان ليتكلم به  ،كام أن القرآن أعطى لله صفات
برشيه يف نصوصه  ،فنسب إليه املكر والكيد والتحرس والحب والعفو ....الخ  ،وهذه كلها انفعاالت نفسانية  ،فهنا البون
شاسع بني ما جاء به النص القرآين وما أمثر عنه اجتهاد الفكر اإلسالمي الذي جرب استخدم العقل واملنطق يف هذا الدين
 ،وبتايل أدى إىل خروج منه  ،وهذا ما يقودنا هنا إىل عدم توافق النقل مع العقل  ،أما يف النقطة الثانية والتي أرغب
بتناولها لهذا املذهب وهي :
العدل  :ومعناه برأيهم أن الله ال يخلق أفعال العباد  ،وال يحب الفساد  ،بل إن العباد يفعلون ما أمروا به وينتهون عام
نهوا عنه  ،بالقدرة التي جعلها الله لهم  ،وركبها فيهم  ،وأنه مل يأمر إال مبا أراد  ،ومل ينه إال عام كره  ،وأنه ويل كل حسنة
أمر بها  ،بريء من كل سيئة نهى عنها  ،مل يكلفهم ما ال يطيقون وال أراد منهم ما ال يقدرون عليه .
ولو قصدنا بعض من اآليات القرآنية التي تنايف هذا الكالم لوجدنا منها الكثري يف القرآن منها .
{لِ َمن شَ آ َء ِمن ُك ْم أَن يَ ْستَ ِقي َم * َو َما ت َشَ آ ُءو َن إِالَّ أَن يَشَ آ َء اللَّ ُه َر ُّب الْ َعـلَ ِم َني } [التكوير]29 ،28 :
{ َولَ ْو شَ آ َء اللَّ ُه َما اقْتَتَلُوا ْ َولَـ ِك َّن اللَّ َه يَ ْف َع ُل َما يُرِي ُد } [البقرة]253 :
{ َولَ ْو شَ آ َء اللَّ ُه َما فَ َعلُو ُه فَ َذ ْر ُه ْم َو َما يَ ْفترَ ُو َن } [األنعام]137 :
اب إِ َّن ذلِ َك َعلىَ اللَّ ِه يَ ِس ٌري } [الحج.]70 :
الس آَم ِء واألرض إِ َّن ذلِ َك فيِ كِتَ ٍ
{أَلَ ْم تَ ْعلَ ْم أَ َّن اللَّ َه يَ ْعلَ ُم َما فيِ َّ
79

املعتزلة بعثاً أم
ترويضاً لإلسالم ؟

حال األحمد

وهذه آيات واضحة للفهم  ،وال تحتاج إىل عبقرية إلدراك معانيها  ،فاآليات هنا تبني أن اإلنسان كل ما يقوم به من أقوال
أو أفعال معلومة عند الله  ،مكتوبة عنده  ،وهو من شاءها وخلقها  ،وال أريد أن أسهب بجميع بنود الفكري األعتزايل
 ،وكان اتخاذي لهاتني النقطتني كافيتني لتبيان أن هؤالء الفالسفة والفقهاء العرب شعروا بضيق الدائرة التي وضعهم
بها النص القرآين أمام مواكبة ركب الحضارة والتقدم  ،وعندما جربوا أن يطوعوا النص للعقل خرجوا عنه  ،وهذا ما
يدعونا إىل أن أي خروج عن النص هو بتايل خروج عن ماهية الدين  ،واعتامدهم عىل العقل يف تحليل األمور دفعهم
أيضاً إىل تكذيب كبار الصحابة  ،وعدم اعتامد شهاداتهم لهم  ،ووصفهم لها بالزور  ،وأبرز من انربى ملواجهتهم ودحض
ما توصلت إليه عقولهم فيام يخص عقائدهم أبو الحسن األشعري  ،وابن تيمية  ،واإلمام احمد بن حنبل  ،هؤالء الذين
يوصفوا بشيوخ املسلمني وأهل السنة ضد شيوخ املتعزلة  ،كاعرتاف منهم هنا بأن املعتزلة خرجت عن الدين عندما
استخدمت العقل يف غري مجاله .
وأرغب هنا باستطراد بسيط :
(العقل يف غري مجاله ) جملة يتوه فيها التفكري عندما يتمعن معانيها ويتساءل املرء فينا قائالً  :هل للعقل حدود ال
يتوجب الخروج عنها  ،ومجاالت محظور االقرتاب منها ؟؟؟
وهل كان للعقل مثل هذه الحدود واملجاالت قبل الدين اإلسالمي وحتى قبل أي دين ساموي  ،وإن كان الله حريصاً
عىل بلورة مثل هذه الحدود يف الفكر البرشي يف كتبه الساموية  ،وذلك خدمة لإلنسانية و األلوهية يف آن واحد  ،فأين
كان حرص الله هذا قبل نزول هذه الديانات ؟؟  ،فاإلنسان أسبق بالوجود من األديان ولله كام جاء يف كتب رسله صاحب
الجاللة والقدرة كيف يخلق كائن يخىش عقله أويل كان قادرا عىل برمجة هذا العقل كام يحب دومنا حاجة منه لكل
هذه املتاهات التي تودي بدورها إىل اختالفات
وبالعودة إىل موضوعنا نجد أن املعتزلة وبأبرز أعالمها بدأ من مؤسسها واصل ابن عطاء وصوالً إىل إبراهيم بن يسار
بن هانئ النظام وبرش بن املعتمر وأبو عمرو بن بحر ( الجاحظ ) وغريهم قد أدركوا برشيّة القرآن  ،والذي كان له صدى
واضحاً يف أفكارهم ومبادئهم واملعتمدين فيها عىل استنباطهم العقيل  ،وأبسط مثال عىل ذلك هو نفيهم لصفات الله
الذي قالها يف كتابه ( القرآن ) عن نفسه  ،فهل هم أعلم بالله من نفسه لو كانوا مؤمنني أن هذا كتاب من عند الله ؟
ولكن وما يدعونا للتساؤل حقاً أن هؤالء الفالسفة ملاذا مل يحاولوا أن يثوروا عىل هذا الفكر بعد أن اكتشفوا حقيقته ؟
هل كانوا يرغبون ببعث جديد لإلسالم  ،وخصوصاً بعد أن عرفنا أن هذا الفكر قدر له أن يولد من جديد يف زماننا هذا
متخذ لنفسه أكرث من قناع مثل العقالنية أو التنوير أو التجديد أو اليسار اإلسالمي أو التيار الديني املستنري ؟؟؟؟؟؟
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انا اسف الن عيل ان ابدأ باإلختالف مع حرضة القس  ,اذا
كنت شخص ترىب بطريقة جدية وميتلك أخالقا ونزاهة وكنت
تريد الدفاع عن الكنيسة الكاثوليكية علنا امام جمهور املثقفني
واملتعلمني ,فانك ببساطة عليك ان تبدأ بعدد كبري من االعتذارات
القلبية والندم وطلب السامح واملغفرة.
يحق لكم بالكامل أيه األخوة واالخوات أن تسألوا من انا حتى
اقول هذا ,حسنا ,يف يوبيل االلفية لسنة  ٢٠٠٠ميالدية ,رشح
املتحدث بأسم الفاتيكان املطران بيريو ماريني خطبة كاملة
من االعتذار التي قدمها قداسة البابا و نظرا لعدد الخطايا التي
ارتكبت يف القرن العرشين ,اشار اليها عىل انها مجرد خطبة
ملخصة فقط..
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أعتقد أن املطران ماريني كان عىل حق ,اما أنا فيجب أن اكون أكرث تلخيصا  .بخصوص تلك املناسبة كانت يف  12مارس
سنة  2000إذا كنتم ترغبون يف البحث عنها  ،فقد توسل قداسته للسامح وللمغفرة لعدة امور منها عىل سبيل املثال ال
الحرص  .الحروب الصليبية ،محاكم التفتيش ،واالضطهاد للشعب اليهودي ،والظلم تجاه املرأة (هذا نصف العرق البرشي
هنا)  ,والتحويل القرسي للسكان األصليني ،وخاصة يف أمريكا الجنوبية .تجارة العبيد األفارقة ،واعرتاف بأن غاليليو كان
عىل حق والصمت القرسي خالل حل هتلر النهايئ  -أو شوا ،وأنها ال تنتهي عند هذا الحد .ولكن هناك جرائم أصغر
لكنها مهمة ومؤثرة  ،ال تقل أهمية من األمثلة املجاهر بها لضمري سيئ للغاية ,وشملت هذه اعتذاره وندمه الغتصاب
وتعذيب األيتام وغريهم من األطفال يف املدارس التي ترشف عليها الكنيسة يف كل بلد تقريبا عىل وجه األرض من ايرلندا
اىل اسرتاليا.
هذه مسائل خطرية جدا وليس للضحك عليها من قبل املرشفني عىل اعامل الكنيسة الخريية  ,ولكني أود أن ألفت
انتباهكم ايها السيدات والسادة ليس فقط اىل االعتذارات فحسب  ,بل اىل اسلوب املراوغة و وضع مساحيق التجميل
عىل الكلامت الذي يتخذونه ..
جوزيف راتزينغر البابا الحايل  ،يُعترب من قبل بعض الكاثوليكيني عىل انه نائب املسيح عىل األرض  ،يف تعليق له وهو
واحد من التعليقات القليلة التي قام بها عىل مسألة إضفاء الطابع املؤسيس لالغتصاب والتعذيب وإساءة معاملة
األطفال يف املؤسسات الكاثوليكية ،وقال انها مصيبة كبرية جدا والتي تلزمنا بالتايل  :تلزمنا بإعطاء هؤالء الضحايا أكرب
قدر ممكن من رعاية ومحبة الكنسية
حسنا ,انا اسف ,فهم حصلوا بالفعل عىل ذلك منكم
وهذا هو الرد الذي يضعه لنا والذي يحمل اعرتافا مروعا برفض تحمل املسؤولية بأي منطق ناضج ..
نفس لطافة التعبري تأيت من بعض املسيحيني الذي سمحوا النفسهم ان يُخدعوا بنفس الطريقة والعمل ضد االنجيل.
حسناً ,معاداة السامية كان مبرشا ً بها عىل انها املذهب الرسمي للكنيسة حتى عام  , ١٩٦٤هل تعتقد ان هذا له عالقة
بالرأي العام يف النمسا وبافاريا وبولندا وليثوانيا ؟ سيأيت اليوم الذي تصدر فيه الكنيسة اعتذارات ورشوحات ومطالبات
باملغفرة والتربيرات الغري مقنعة عن امور مازالت تفعلها اليوم.
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أعتقد أنه سيكون هناك اعتذار عن ما حدث يف رواندا ،البلد األكرث كاثوليكية يف أفريقيا  ،حيث الكهنة والراهبات
واألساقفة يمُ ثلون أمام املحكمة بتهم التشجيع من عىل منابرهم ومن صحف و محطات الكنيسة اإلذاعية عىل املجازر
يف حق إخوانهم و اخواتهم.
وما زلنا يف الحديث عن افريقيا  ,أعتقد أنه يف يوم من األيام سيكون هناك اعرتاف مليئ بالخجل أنه قد كان هناك خطأ
أن نقول أن اإليدز هو مرض سيئ  ،سيئ للغاية  ،ولكن ليس سيئا مبقدار الواقي الذكري  ،أو انه ليس ال أخالقي بنفس
الطريقة.
انا اقولها يف حرضة جاللته  ,واقولها يف وجهه  ,تعاليم كنيسته هي املسؤولة عن موت ومعاناة وبؤس املاليني من اخوانه
واخواته االفارقة  ,وأنه يجب ان يعتذر لهم  ,و يجب ان يظهر بعض الخجل والندم.
إلدانة صديقي ستيفن فراي  ,بالقول له انه لن يستطع ان يكون عضوا يف كنيستنا  ,انت ولدت يف الخطيئة  ,هو مل يُدان
عىل مافعل  ,بل ا ُدين عىل ماهو عليه  ,هل انت طفل ُصنع عىل صورة الله ؟  ,اوه ال ! ,
انت لست كذلك  ,انت قذر وشاذ جنسيا واليحق لك االلتحاق بكنيستك والميكنك دخول الجنة .
هذا مخزي  ,غري انساين وكالم فاحش يأيت من حفنة هستريية رشيرة من العذارى الذين خانوا عهدتهم يف االطفال يف
كنيستهم مفسها !
عار عليكم  ..عار عليكم !
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اين ال امتنى أي سوء ألي كائن او حتى الي من أقاريب من الرأيسيات الثديية  ,لذا انا ال اتطلع ملوت جوزيف راتزينغر
 .بالتأكيد ال  ,وال ألي بابا اخر  ,ماعدا يف سبب صغري جدا ارتئيت ان اعرتف واشارككم به  ,عندما ميوت البابا ستكون
هناك فرتة طويلة نسبيا اىل ان يعقد االجتامع رسي الذي يخص إنتخاب بابا جديد  .سيكون هناك تلك الفرتة الطويلة
نسبيا واللذيذة و الواضحة التي لن يستطيع خاللها أحد عىل وجه األرض أن يدعي أنه معصوم عن الخطيئة  ,اليس
هذا جميال ؟
كل ما أعتقد  ،كل ما أريد أن أقرتح يف الختام هو إذا كان الجنس البرشي سريتقي إىل املستوى الكامل الذي يستحقه
ذكاؤه وكرامته  ,فيجب علينا جميعا االنتقال إىل حالة حيث تكون رشوط الكرامة والذكاء محققة و ثابتة وأعتقد أننا
يجب أن نهم بهذا ...
شكرا لكم الستضافتي
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حقيق ًة أن هذه الصورة والتي أخذتها من صديق كان قد نرشها قد أوحت يل مبوضوع كتابتي هذا فأكرث  ،ما لفت نظري
هو التعليقات عىل هذه الصورة  ،مفادها أن اليابانيني ذو فهم  ،ألنهم قد خصصوا حصة للنوم  ،أما نحن العرب فنفتقر
إىل الشعور بإنسانية اإلنسان  ،وأهمية الراحة بالنسبة له  ،أي أن اليابانيني بهذا السلوك قد فهموا متاماً ما بحاجة إليه
أطفالهم  ،وهو رضوري ليك يتمكن الطالب أو الطفل من أخذ قسطاً من الراحة تتيح له استيعاب أفضل  ،ويف الحقيقة
أعرف أن من انتبه لها قد قال ما قاله  ،ليس ألنه أدرك عمق معنى هذه الصورة  ،فهي إما بالدرجة األوىل إعجاباً باليابان
وبكل ما تقوم به حتى لو مل ندرك املعاين الحقيقية لحركاتها  ،أو لعقدة نقص فينا تجعلنا نظن أن كل ما تقوم به أي
دولة تُعترب من دول العامل األول هو جيد بغض النظر عن إبعاده ،
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فعال مشاهديت لتلك التعليقات أصابتني بصدم ًة  ،وكشفت يل مدى اضمحالل اإلدراك العريب لألسف  ،فكل ما تبادر
ألذهانهم أن اليابان تقوم مبا تقوم به فيام يتعلق بالصورة من أجل راحة الطفل  ،والحقيقة هي أن هذا هو انعكاس
منايف للصورة املفهومة للوهلة األوىل  ،وتحليل هذه الصورة ال يحتاج إىل جهد كبري  ،فمجرد التمعن فيها تدرك أن اليابان
أرادت يشء أكرب من أطفالها لخلق مثل هذه الحصص يف مدارسها وهي:
 -1تدريب الطفل عىل الرتكيز ،بحيث يستطيع أن يكون قادرا ً عىل الرتكيز  ،وهو القدرة عىل النوم .
 -2إذا ما نظرنا إىل الصورة بشكل جيد نجد أن نوم هؤالء األطفال غري مريح متاماً ،
أوال  :هم ينامون عىل مقاعد خشبية  ،وهي حتام غري مريحة .
ثانيا  :يتخذون مواضع إجبارية من أجل التكيف مع املكان الذي هم عليه .
وثالثاً  :ينامون دون أغطية  ،وهذا بحد ذاته ال يجوز وإن كان الطقس دافئ وجميعنا يعلم هذا .
رابعاً إذا ما نظرنا لهؤالء األطفال فأننا نجد أنهم ينامون بثياب غري ثياب النوم  ،وأحذية أيضاً  ،وهذا أيضاً غري مريح
باإلضافة إىل كرثة عددهم وضوء النهار املزعج يف حالة النوم .
وبعد كل هذا عزيزي القارئ أوجه إليك سؤايل :
هل قصدت اليابان ما فهمت من الصورة وهي حصة النوم اللذيذة ضمن الحصص املدرسية ؟؟؟؟؟؟
طبعاً ال وإمنا مقاصدها كانت عكسية متاما عن ما تبادر إىل ذهنك  ،وهو صنع جيل قادر عىل التكيف والتأقلم والتحمل
والرتكيز مهام كانت ظروفه  ،فهم هنا يعلمون أطفالهم تحدي الظروف مهام كانت عسرية وصعبة  ،فأين نحن من
هؤالء ؟؟؟
إن كنا غري قادرين حتى عىل تحليل صورة بسيطة  ،ملاذا نعاين كشعوب عرفت الويالت مثل ما عرفت اليابان وكوريا
وغريها من الشعوب من ضعف اإلدراك وسطحية الرؤية ؟؟؟
من املسئول عن هذا ؟؟؟  ،ال أعرف إن كانت ضعف الثقافة  ،أو ضيق األفق  ،أو االبتعاد عن األخر  ،ولكن النقطة األخرية
أيضاً غري مربرة  ،وذلك أن اليابان كانت بالد منغلقة عىل نفسها يف تاريخها القديم  ،ومل تك تسمح ألحد من مواطنيها
أن يخرج منها أو لغريب بالدخول إليها  ،ومل تفك طوقها هذا إال منذ مئة سنة تقريباً  ،وبعد عمليات إقناع أخذت طابع
القوة أحيانا من أجل فتح بالدها للتجارة الخارجية من قبل القبطان األمرييك بريي .
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ولكن أين يكمن الرس عندنا من حيث اإلدراك واألداء  ،وإذا ما تطلعنا إىل أقطار الوطن العريب قاطب ًة  ،فإننا نجد نفس
العلة  ،وحتى لتتعدى هذه العلة البلدان اإلسالمية  ،نعم عزيزي القارئ أعتقد أن ديننا اإلسالمي هو أساس البالء فينا ،
هذا الدين طوقنا وقطع الطريق عىل كل فكرة أو نظرة قد تؤدي إىل إيجابيات بحياتنا  ،وبتايل يجعلنا ننشغل عنه ونراه
ثانوي  ،فهو حارصنا وحكم علينا العيش ضمن زمانه  ،وبتلك العقلية التي استشفت من بيئتها (الصحراوية ) الظروف
املالمئة للحياة  ،فكمثال بسيط الدشداشة هو لباس مناسب للبيئة الصحراوية  ،فإذا ما نظرنا إىل بالد املسلمني لوجدنا
أنهم يلبسونها أكرث من أصحابها أنفسهم  ،وهذا دليل عىل عمق السيطرة الفكرية لهذا الدين  ،وقد رضبنا هذا كمثال
بسيط عىل فرض السيطرة املكانية  ،أما فيام يخص بالسيطرة الزمنية لهذا الدين  ،فإننا نرى أن حارضنا بأغلبه خاضع
لزمان الذي وجد فيه أيضا  ،هذا الدين ومثال هذا كثري  ،أبرزها أحكام هذا الدين فيام يخص املرأة  ،بغض النظر عن
متغريات الحارض فاملرأة التي ت ُطلق أو ميوت زوجها يفرض عليها الع ّدة املؤلفة من شهران إىل أربعة أشهر  ،وجميعنا
يعرف أن هذا كان من أجل أن يتم الكشف عن هذه املرأة فيام إذا كانت حامل أو ال  ،والعجيب فعالً أن برغم من
التطور العلمي الذي حدث فيام يخص هذا املوضوع  ،بحيث أن املرأة تستطيع يف أقل من ساعة أن تعرف فيام إذا
كانت حامل أو ال  ،فإننا نجد أن الرشيعة تفرض عليها هذا التطبيق لألمر وهو ما يزال مطبق حتى اآلن .
وهذا خري مثال عىل تطبيق ظروف زمانه عىل حياتنا وإخضاع زماننا لذلك الزمان  ،وبتايل نحن هنا ومع كل هذا
االستبداد الفكري والشلل املفروض عىل مستجدات زماننا من قبل هذا املرجعية الدينية السلبية ستؤدي بصورة حتمية
إىل محارصة أي فكرة مستقبلية  ،ولو كانت يف مصلحة البلد الذي ينترش فيه  ،وذلك دليل دامغ من أن هذا الدين وما
يتضمنه هو حالة مرضية مستفحلة عاكسه لنتائج مدمرة يف مختلف امليادين ويتوجب اجتثاثه من جذوره والخالص
منه .
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سأكتب هذه املرة يف هذه املشكلة  ،محاوال اإلحاطة ببعض جوانبها وأسبابها ومظاهرها  ،انطالقا من خلفيتي املهنية ،
وال ادعي هنا طبعا بأن ما سريد ميثل الكل أو أنه يصف الجميع أو أنه سيكون مالمئا أو مقبوال من الجميع  ،لذلك سأقدم
احرتامي لكل نقد  ،واعتذاري لكل رفض يرد عىل هذا املوضوع .
إن املالحظ لسلوك غالبية الشباب العريب وعذرا ال أقصد الكل  ،يرصد اضطرابات تكاد تكون حرصية له  ،ال مياثله
بامتالكها غريه من األقران يف باقي بلدان العامل املتحرض  ،وهذا طبعا مل يأت من الفراغ  ،بل من أركان يف هذه الشخصية
التي تكونت بحكم الظروف الزمكانية واالجتامعية  ،والتي ميكننا أن منر عليها ونفتح ملفاتها  ،والتي أستطيع تلخيصها
بالتايل :
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 .1الفهم الخاطئ للحرية -:
بحكم انتشار وسائل االتصال الحديثة  ،والتي جعلت من العامل قرية صغرية  ،و يف ظل اطالع الشباب العريب عىل ماديات
الحريات ألقرانه من الشعوب األخرى  ،صار عنده فهم مشوه ملامرسة ما متيرس له من حريات  ،اتخذت أشكاال ليس
أقلها أحيانا االنفالت والوقاحة  ،وهنا كانت والدة أزمة حقيقية بني الجيل القديم املتمسك بأسنانه باملوروث  ،وبني
الجيل الناشئ الطامح ملامرسة الحرية كسلوك  ،دون التسلح بالوعي الذي يعطي الحرية فهام مالئم يجعل منها أحد
أركان البيئة النفسية السليمة .

مبروك
جاتك
أزمه

لقد فهم الكثري من الشباب الحرية فهام سطحيا  ،وبأنها التاميش مع القدرة عىل فعل األشياء حسب اإلتاحة  ،وهنا كان
الخطأ الفادح  ،ألن اإلتاحة والقدرة تعني يف أغلب األحيان التجاوز عىل أفضية الحرية لآلخرين  ،ملا هو معروف من
تقاطع هذه الفضية يف ميادين عديدة من الحياة واملواقف  ،إن هكذا نتائج قطعا تحصل يف ظل غياب توعية منهجية
مركزية من املجتمعات ألبنائها  ،مبا يخص الحريات العامة والفردية  ،هذا عىل فرض أن هذه املجتمعات حرة باألصل
وتسعى لغرس هذا املفهوم  ،فام بالكم مبن يحارب الحرية منها تحت عنوان األصالة  ،واملحافظة عىل املوروث .
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 .2الفردية -:
إن الشخصية العربية تتصف بالفردية  ،وهذه ناشئة من األنانية التي يعيشها نفس الشاب  ،بحكم أن هذه املجتمعات
ما تزال يف الخطوة األوىل من النهضة املدنية  ،إذا ما كانت يف حالة نكسة رجعية أصال  ،وهنا يكون اإلنسان فيها أقرب
للبدائية من التحرض  ،وهذا أيضا باألصل مرتبط بقلة الوعي الذي يهب اإلنسان طبيعة العالقات واألفعال وتأثريها عىل
املجموع  ،فرناه بعيدا عن الغريية والتعاونية  ،أنانيا إىل حد بعيد  ،فرديا يفكر بنفسه أوال وأخريا  ،ألنه يرى الصالح
بنجاحه هو  ،حتى وإن كان عىل حساب غريه  ،وبهذا يخرس الجهد الجمعي واالنتامء الذي يهب الطأمنينة .

 .3االهتامم باملظهر مع إهامل الجوهر -:
حني يود الشاب العريب الخروج ألي مكان ولقضاء أي حاجة فإنه يستعد لها وكأنه ذاهب لحفلة  ،فرناه يتزين بتكلف
كبري عىل األغلب ومبا ال ينسجم مع الهدف من الظهور  ...يف الجامعة أو املعمل أو الدائرة  ،وهذا قطعا ليس بعيدا عن
موضوع الخواء الفكري الناتج عن الشحن الديني املستمر باملوروث والتاريخ  ،وموضوع الكبت الجنيس والذي سريد
الحديث عنه بالنقطة التالية .

 .4الكبت الجنيس -:
أرى من غري إن أكون متفقا بالكامل مع تحليل فرويد النفيس  ،الذي يضع االنفعاالت الجنسية هي حجر الزاوية ،
واألساس لكل نشاط برشي  ،إن هذا املوضوع من أكرث املواضيع حساسية يف حياة الشباب العريب  ،ملا يحيطه من كتامن
وتحفظ وجوع  ،ناهيك عن الرتكيز القيمي والديني عليه  ،حيث تبدأ حياة هذا الشاب منذ الصغر بال  ،وكال  ،وإياك ،
واصمت  ،وعيب  ،واحذر وكل األدوات الناهية والنافية لترتك  ،بعد كل ذلك استفهامات عامئة  ،ورغبات هامئة  ،تجد
طريقها إىل اإلشباع أو املعرفة بتشوه  ،بعيدا عن أبسط مقومات الصحة النفسية .
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 .5التشظي الديني -:
واضح جدا بأن العنوان الديني اليوم هو العنوان األبرز واألهم واألكرث سيادة من بني الكثري من العناوين األخرى التي
قد تكون جامع شعبيا  ،عىل الرغم مام يعانيه هذا العنوان من أصول وفروع مختلفة وإتباع مختلفني أيضا  ،فهو يطغي
ويق ّدم عىل أي معيار آخر  ،وانطالقا من التناحر املوجود ضمن األديان  ،يف املنطقة العربية  ،أصبح التاميز الديني عامل
اعتالل نفيس  ،ألنه يرتك النفس يف دوامة الشعور الواهم بالرقي والعلو وامتالك الحق والتعايل وحتى التطاول عىل
اآلخرين  ،مبا ال يرتك مجاال للتواشج واللحمة مع املحيط املخالف له .
إن باقي املجتمعات انتبهت لهذا التاميز الخطري  ،واستبعدته من قوائم املسميات اإلنسانية  ،ملا ينطوي عليه من
مشاعر غضب وإسقاط لآلخر  ،فيام لو ترك كعنوان للتاميز  ،واختزله بالقناعة الشخصية والحق الشخيص دون التمدد
عىل حقوق اآلخرين أي مبعنى انتقلت للمجتمع العلامين .

.6عقلية الضحية ونظرية املؤامرة-:
تشحن املخيلة العربية منذ بداياتها بأفكار
وصور الخسارة  ،وبأن ما عند الغري من
رقي قد قام عىل رسقة خرياتنا والتالعب
بالقوة بخياراتنا  ،وبأننا دامئا ضمن
مسلسل من التآمر علينا من قبل الغري
املرتبصني بخرياتنا و˝ديننا ˝  ،وهذا يرتك
الشاب العريب متوجس غري مرتاح لحاله ،
و حتى لو أنه نشأ بالصحراء وحيدا  ،إن
الشعور بالهزمية والخسارة عامل حيوي يف
إيقاظ روح االنتقام والثأر .
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 .7التعصب للموروث والرصامة يف منهجية التعليم -:
من الواضح جدا بأن طرق التعلم وأساليبها تعيد إنتاج نفسها مبباركة األسالف ورفضهم لكل ثورة أو تغيري قد يطرأ ملا
اختربوه يف صغرهم وبتعلمهم وبأي شكل من أشكاله  ،سواء أكانت العائلية أم املؤسساتية  ،فرنى استمرارية تقديس
مذهب التلقني األعمى والتأكيد عىل أهمية كم الحفظ بال تفكري  ،وهنا يقتل مذهب البحث العلمي وتطوير الذات
ومحاكاتها واالرتقاء بها وبصوتها  ،الذي غالبا ما يكون ذائبا ضمن القناعة الجمعية بال أدىن جرأة  ،إلظهار الفكر املخالف
الذي يولد مع تفتح املدارك  ،فيغضب األب مبناقشة ابنه له يف موضوع حسب أسلوب يفرتضه قطعا سليام  ،بحكم أنه
اخترب هذا السلوك مع السلف  ،وبدوره يتربم االبن ألنه يرفض طريقة التلقي العسكري  ،وهنا يكون للغضب األبوي ،
وعدم الرضا من قبل االبن دوره يف خلق اضطراب نفيس .

 .8العزلة -:
إن غياب االختالط بني الجنسني يف التعامل االجتامعي والحيايت
يف الكثري من هذه البلدان  ،وأيضا عدم وجود محافل تواصل
واقعية بني الشباب تقرب بينهم  ،وافتقار أغلب املجتمعات
العربية ملراكز تأهيل نفيس توفر فرصة االستامع واملساعدة كان
له دورا كبريا يف تعاظم هذه املشكلة  ..الغريب باألمر أن من
يراجع مراكز الصحة النفسية رغم قلتها سوف ينعت أول ما
ينعت بالجنون يف هذه املجتمعات

 .9أخريا -:
يبقى هناك تفاوت حتى بني بلدان العامل العريب  ،يكون قريبا من أحد هذه التشخيصات أو بعيدا عنه أو انه يضيف لها
أو ينقص منها مبقدار ذاك التفاوت .
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مجلة شهرية بجهود فردية تصدر في الثاني عشر من كل شهر

مجلة امللحدين العرب هي مجلة هدفها
نشر أفكار امللحدين العرب على إختالف
توجهاتهم السياسية و العرقية بحرية
كاملة
اجمللة عبارة عن مجلة رقمية مبنية بجهود
فردية وال تنتمي الي توجه سياسي ..
املعلومات و املواضيع املوضوعة في اجمللة
تعتبر مسؤلية أصحابها من الناحية األدبية و
ناحية حقوق النشر و حفظ امللكية الفكرية
الناشرون في اجمللة هم من أعضاء مجموعة
مجلة امللحدين العرب أو من الكتاب العرب
امللحدين ممن إستطعنا التواصل معه ألخذ
اإلذن بالنشر
مينع نشر كل ماهو مناف لألخالق العامه و
كذلك التحريض أو التصريحات العنصرية
لهيئة التحرير احلق باختيار ما تراه مناسبا
من املواضيع املوضوعة في اجملموعة للنشر
فنشر أي موضوع صمن اجملموعة يعتبر
تفويضا للمجلة بالنشر
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www.aamagazine.blogspot.com

