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كلمة حترير اجمللة
كثيراً ما يتناقش املؤمنون وغير املؤمنني بشأن قضايا 

مفاهيمية ال يختلف اثنان على تعريفها وتصور مفهومها ، 
قضايا ومفاهيم مثل اإلنسانية, احلرية ، العدالة االجتماعية, 

التعايش مع اآلخر, الالعنف في حل اخلالفات, املساواة ، 
السالم العاملي وغيرها من املفاهيم .

وفي الغالب األعم يحتدم النقاش ويصل التفاهم إلى طريق 
مسدود حني يحاول املؤمنون بكافة السبل تبرير كل الثغرات 

واملمارسات الدينية التي تناقض أحد هذه املفاهيم ويبدؤون 
بلّي عنق الوقائع واألحداث واملفاهيم لتتناسب مع احلقيقة 

التي يتوهمون أنهم ميتلكونها  .

فاملؤمن يعتقد أنه ميتلك احلقيقة ، لكن اجلميل في احلقيقة 
هو أن من يتوهم أنه ميتلكها في الغالب يعتقد أنه على أمت 
االستعداد ملواجهة الواقع واالنتصار عليه بعصي احلقيقة 
السحرية التي حتوي كل احللول واإلجابات ، لكن عند حلظة 

املواجهة تنتصر احلقيقة وحتطم أفكار من يتوهم أنه ميتلكها 
وتتركه تائها في صحارى الفكر ال يدري إلى أين يتجه . 

هناك جانب سيئ في مثل هذه النقاشات ، وهو أن األفكار 
احملطمة جراء انتصار احلقيقة متثل صميم اعتقادات املؤمن ، أي 
أن ارتباط املؤمن بأفكاره له منحى وعمق عاطفي ، فمثالً عندما 
يتحدث مؤمن عن أن الدين يكفل احلرية ، وتُظهر حقيقة احلرية 

أنه مستعبد مبخاوفه وأخطائه ، وأنه يستعبد اآلخرين ، وال 
يرى خطأً في ذلك لتشوه تصوره حلقيقة احلرية ، جتده يتشبث 

بالفكرة الدينية ، وقد تسمعه يقول أنه إذا كانت احلرية هي 
شيء آخر غير الذي عهده فهو ال يحتاجها وال يريدها ، أو جتده 

يلتمس األعذار ، بأنه ال يرى أنه غير حر وأنه سعيد بواقعه 
، هنا متاماً يظهر االختالف جلياً ، حيث ال يتفق املؤمن وغير 
املؤمن سوى في رسم حروف ومسميات املفاهيم اجلوهرية 

للحياة اإلنسانية ، ويختلفون في كل ما هو أعمق من ذلك .

فصحراء الفكر قاحلة وحتتاج لتطوير مستويات أعمق مللكات 
التفكير واالبتكار والنقد والتحليل والتنقيح لالختيار بني 

آالف األفكار املزيفة واحلقيقية أو اختراع أفكار جديدة ملواجهة 
الواقع ، تلك امللكات التي عطلتها األديان بتقدمي حلول وقوالب 

فكرية تّدعي صالحيتها املطلقة .
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هل الدين فريوس ؟ 
Leo Atheo

ملاذا يوجد الدين؟ و ملاذا جميع األديان  دون استثناء مليئة باألمور الغري عقالنية ؟ هذا الدين يؤمن بأن اإلنسان الرشير 

سيعود إىل الحياة كذبابة ، و ذاك يؤمن بأن رجل شق البحر بعصاه ، و الثالث يروج أن رجل طار بحصانه و هلم جرا.

 و الغريب أن أناس عقالء و منهم من يحمل شهادات عليا يف العلوم يؤمنون بهذه الخزعبالت ، لدرجة أنهم مستعدون 

للموت من أجلها ! 

ما الذي يجري هنا ؟ !! 

عىل  األديان  تستمر  ملاذا  و 

و  العلوم  تطور  من  الرغم 

انتشار املنهج العلامين العقالين 

يف  الحديثة  الدولة  إدارة  يف 

العامل الغريب عىل األقل !.
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Leo Atheo

هل الدين فريوس ؟ 

ديني منطقي و دينك خزعبالت :

يروي اإلنرثوبولوجي باسكال بوير و املتخصص بإنرثوبولوجيا 

التي  و  الكامريون  الفانج يف  قبيلة  يدرس  كان  أنه  األديان 

و   ، ليال  الجو  يف  يحلقن  ساحرات  بوجود  أفرادها  يؤمن 

لديهم القدرة عىل تخريب املحاصيل و تسميم الدماء ، و 

ال بد من تقديم القرابني لهن درءا لرشهم .

القصة ملجموعة من األساتذة من  بويد يروي هذه  و كان 

جامعة كيمربيدج و هم عىل طاولة العشاء ، و فجأة عقب 

)املسيحي(  الالهوت  علم  يف  استاذ  هو  و  الجالسني  أحد 

الناس هذه  : ˝يا له من شيئ غريب. كيف يصدق  و قال 

الخزعبالت؟

-

يكمل بوير حديثه :˝ كدت أن أغص بلقمتي و أنا أسمع هذا 

الرجل املسيحي الذي يصدق أن شخص اسمه عيىس و الذي 

ولد المرأة عذراء هو ابن لله ، و أنه مل ميوت بل صعد إىل 

السامء هو و أمه من بعده ، و أن النبيذ املقروء عليه هو 

من دمه ، يقول أن اإلميان بالساحرات يف افريقيا خزعبالت !

 Great religions deserve great abs

إله اإلغريق زيوس - 

-
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اإلنسان الذي يؤمن بدين معني دامئا يعتقد أن دينه صحيح و دين غريه خزعبالت أو عىل األقل محرف أو مزور .

 فاملسلم يضحك عىل ˝خزعبالت˝ الهندوس كوجود إله ميلك أكرث من وجه مثل كريشنا و جانيش و هانومان و راما و 

أمهاتهم شاكتي و ديفي و كايل ، بينام ال يشك لحظة يف أن رسوله محمد حلق يف الفضاء الخارجي عىل ظهر حصان له 

رأس إنسان ! باملناسبة ، هذا يذكرين برد طريف عىل موضوع يف يوم من األيام عن محمد ، أتذكر أين قلت أنه ال يوجد 

شهود عىل ادعاء محمد باإلرساء و املعراج. أحد األشخاص رد لدحض كالمي هذا بقوله :˝اتق الله يا رجل! من قال لك 

ال يوجد شهود ، بل يوجد شهود و هم جميع الرسل الذين قابلهم محمد يف السامء!˝ و نعم الشهود و نعم العقل ، و 

كام تقول حارضة لبنان ˝هيك عأل بدو هيك منطأ˝.

كيف يقبل العقل الدين و خزعبالته الغري معقولة ؟

يجيبنا عن هذا السؤال البيولوجي الربيطاين املعروف ريتشارد دوكنز و الذي يسوق لنا نظرية ˝عقل الطفل˝ ليفرس 

استمرارية األديان ، النظرية معقدة بعض اليشء لذلك لن أخوض يف كل تفاصيلها و إال سأضطر لكتابة أربعني صفحة. 

النظرية قامئة عىل املبادئ الداروينية القاضية ان الطبيعة ˝ستكافئ˝ السلوكيات و الخصال التي تبقي الكائن عىل قيد 

الحياة و تعاقب غريها عن طريق إنهاء فصيلته إذا ما أرص عليها. و عليه فإن الكائن الناجح و الذي سيستمر بالحياة 

هو ذاك الذي ˝يكيف˝ سلوكياتة لتتوافق مع ˝طلبات˝ الطبيعة.

Leo Atheo

هل الدين فريوس ؟ 
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عىل سبيل املثال ، اإلنسان الناضج يعلم أنه ال ميثل يشء، من وجهة نظر الطبيعة ، سوى ˝طعام˝ بالنسبة للنمر ، و أن 

هناك سلوكان مقبوالن لضامن استمرار فصيلة اإلنسان عند مواجهته للنمر ، و هام إما الفرار منه أو قتله إن أمكن. 

حسنا، كيف تعلم اإلنسان ذلك ؟ 

هل من التجربة املبارشة كل مرة يواجه فيها منر؟ كال بالطبع و إال النقرضت الفصيلة البرشية لغبائها . اإلنسان يتعلم 

ما هو مفيد لبقائه ممن هم أكرب منه بالسن ، ذوو الخربة ، عادة األب أو الجد أو ما يُدعى بشيخ القبيلة. و عليه، و 

هنا الفكرة املهمة ، فقد ترَبمج مخ الطفل عىل تصديق كالم من هم أكرب منه سنا دون سؤال و بغض النظر عن إذا ما 

كانت املعلومات صحيحة أم ال. فالطفل يصدق الكبري عندما يحذره من السباحة يف نهر ملئ بالتامسيح ، ألنها سوف 

تفرتسه )معلومة صحيحة( و كذلك يصدقه بوجود ˝حامرة القايلة˝ التي تأكل األطفال الذين ال ينامون يف فرتة الظهرية 

)معلومة كاذبة(.

Leo Atheo

هل الدين فريوس ؟ 

أطفال ال ينامون وقت الظهرية

نم نم ..... سأكلهم

خاصية عقل الطفل هذه ، أي تصديق ما يقوله الكبار دون سؤال ، تجعله عرضة لفريوس الدين . 

كيف؟

 اسأل نفسك إذا كنت مؤمن بأي دين ، من أين جاء إميانك ؟ ، أكرث من تسعني باملائة منكم سريدون : ˝من شخص أكرب 

مني عندما كنت يف مرحلة الطفولة.˝ هل هي صدفة ؟ االحتامالت تقول مستحيل . 
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قابليتك كطفل لتصديق أي يشء يقوله الكبار تجعل الهندويس يصدق أن هناك إله لونه أزرق ، و له أكرث من يدين ،  

اسمه كريشنا ، و تجعل املسيحي يعتقد أن عييس هو ابن الله ، و اليهودي يؤمن أنه من شعب الله املختار ، و املسلم 

متأكد أن الشهيد سينكح عرشات العذارى فوق الغيوم بعد أن يأخذه عزرائيل من كوكب األرض .

 أتريد أن تخترب مصداقية هذه النظرية ؟ اسأل أي واحد من أصحاب هذه الديانات عن مدى مصداقية قصص اآلخرين 

، ستجده يقع عىل األرض من الضحك عليهم و عىل خزعبالتهم .

جنة املسلمني ، سكر و جنس و عربدة ، ملاذا؟ أين األخالق اإلسالمية؟

Leo Atheo

هل الدين فريوس ؟ 

كيف نتعامل مع هذا الفريوس ؟

إذا يف هذه الحالة ميكن النظر لألديان و كأنها فريوسات معدية ، تنتقل من جيل إىل آخر يف مرحلة الطفولة ، فنالحظ أن 

األدلجة الدينية يف جميع املجتمعات البرشية تحدث يف مرحلة الطفولة ألنها املرحلة التي تسهل فيها اإلصابة بفريوس 

الدين املليئ بالخزعبالت التي ال يصدقها اإلنسان العاقل ، فلو أنها قدمت له ألول مرة و هو يف سن الثالثني مثال ، 

اإلنسان الناضج محصن ضد الدين بالعقل ، مقارنة بالطفل الفاقد لهذه املناعة ، لذلك يسهل غرس الفريوس فيه من 

طرف أقرب الناس إليه : الوالدان. لكن.. قد يقول قائل: ما املشكلة هنا ؟ فليغرس الفريوس من يغرسه وبالنهاية مسئولية 

تربية األطفال تقع عىل الوالدين بالدرجة األوىل فهم من ينرصه و من يهوده و من يؤسلمه فام شأنك انت؟
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كالم جميل يف ظاهره و تساؤل منطقي و مرشوع لكن يف حالة واحدة - أن يكون هذا بالفعل شأن األبوين فقط و ليس 

شأن املدرسة أو القانون أو الحكومة أو الصحافة. رمبا الحظتم اآلن اىل أين أنا ماض بهذه الفكرة.

 نعم ، غرس فريوس الدين يف األطفال هو شأن األرسة و ليس شأن الدولة ، الغرب انتبه لهذه اإلشكالية قبل أربعة قرون 

و قرروا الخروج بعالج يضمن عزل هذا الفريوس عن الحياة العامة للناس ، 

!هذا العالج اسمه العلامنية.

هذا العالج الواقي و الذي أثبت نجاحه يف جميع الدول املتقدمة يضمن بقاء الفريوس الديني شأنا خاصا باألرسة و ال 

أحد سوى األرسة ، فيمنع تدريس الدين يف املدارس العامة ، كام يعزل أي تأثري ديني يف سن القوانني ، و إن حدثت شبهة 

، يطعن بعدم دستورية الترشيع .

 فالدستور العلامين ال يحدد دين رسمي للدولة و القوانني املنبثقة منه تعامل املصاب بفريوس اإلسالم مثل املصاب 

بعض  به يف  ، كام هو معمول  الدولة  للحصول عىل جنسية  اإلسالم  بفريوس  اإلصابة  فال يشرتط   ، املسيحية  بفريوس 

املجتمعات والدول اإلسالمية ، و ال يهدد من شفى من هذا الفريوس بالقتل أو بالفصل بينه و زوجته ، أو باضطهاده 

اجتامعيا أو يف رزقه.

و من هنا نالحظ فائدة معاملة األديان كالفريوسات املعدية ، و األمراض السارية التي يجب عزلها عن العموم ، و إبقائها 

يف محيط األرسة الخاص مام سيعود عىل املجتمع مبنافع ال ميكن قياس أثرها إال بعد مرور أكرث من جيل خايل من اإلصابة 

بهذا الفريوس من خالل املؤسسات العامة .

Leo Atheo

هل الدين فريوس ؟ 
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ملاذا 

يختم الله 

الرساآلت 

بالقرن 

السابع 

امليالدي ؟

Nesta Fz
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Nesta Fz

ملاذا يختم الله الرساآلت 
بالقرن السابع امليالدي ؟

بثقٍة مفرطة يف الذات ، وكعادة بعض األنبياء ، أعلن النبي محمد عن أنّه آخر األنبياء واملرسلني من السامء ، وأّن رسالته 

ن نسأل الله أن يجعل كالمنا  دوناً عن باقي رساالت الله هي رسالة للبرش كآفة ، بل وللعامل بكل مخلوقاته مبا فيها الجِّ

خفيٌف عليهم !! 

و ما حمله النبي محمد من قرآن ، وإّدعى أنّه مُيثل تلك الرسالة الخامتة حسب ظني مل يُعلِّل السبّب يف قرار اإلله بأن 

يختم رساالته الواردة من السامء ، أو السبب يف إعالنه بأنُّه ـ أي الله ـ يف القرن السابع امليالدي قد أكمل للعامل دينه 

ورىض له اإلسالم ديناً ، وأّن الدين عنده هو فقط وفقط اإلسالم .

ورغم أّن القرآن مل يوضح السبّب إالّ أنّه ، وكالعادة ، تطوع الكثريون إلجالء الرس اإللهي وتربير هذا القرار الرباين املثري 

واملصريي ، لذلك فإننا ال منلك إالّ أن نناقش تلك التربيرات والتعليالت التي ساقها هؤالء املفكرين واملفرسين املسلمني 

، لتبيان أسباب ختم الوحي الرباين ، ومناقشتها .

 وقد وجدُت أّن أقواها ُحّجًة هي تلك التي أفرد لها حيزاً واسعاً يف كتابه ) العاملية اإلسالمية الثانية ( الفيلسوف اإلسالمي 

واملفكر والكاتب الربيع الراحل محمد أبو القاسم حاج حمد تغشت قربه الشآبيب الرِطاب ، والتي سبق وأن ساقها أحد 

اإلسالميني يف واحدة من حوارايت معه عىل متون إحدى املجموعات اإلسفريية التابعة لحزبه،  والتي انتهت بطردي من 

تلك املجموعة .

بعيد عن الشخصنة والتحديد نقول : علّل بعضهم تأجيل الرسالة الكونية حتى القرن السابع : ) لحني تبلور مفاهيم 

األممية وإكتامل التطور البرشي والنمو املعريف ( ، وزعموا : ) بأّن الرساالت كانت مقترصة عىل أقواٍم بعينها ألّن السياق 

الزمني الذي عاش فيه هؤالء األقوام ـ أي من عاشوا قبل القرن السابع امليالدي ـ وتطورهم الفكري وتطلعاتهم املحدودة 

والنوازع  األممية  والتطلعات  واإلتحاد  التحالفات  مفاهيم  ألّن   ، الخامتة  بالرسالة  الكوين  التكليف  لهذا  يؤهلهم  ال   ،

التوسعية مل تكن موجودة بذات الشكل الذي صارت عليه أبان البعثة املحمدية الكونية ( .

وملناقشة هذا التعليل او التربير لتأجيل ختم الرسالة للقرن السابع امليالدي فالبد أن نوضح بأّن علم اإلجتامع أو السلوك 

اإلجتامعي يضع معايري علمية لقياس تأثري البيئة الثقافية عىل اإلنسان ودراسة حالته العقلية والسلوكية ، وبالتايل معرفة 

مدى ما بلغه اإلنسان من منو وتطور معريف ، و التطبيقات التي أُجريت وفقاً لهذه املعايري قد حّققت نجاحاً كبرياً ال 

مجال الستعراض تفاصيلها بهذه الُعجالة تجنباً لعدم توهان القارئ عن املوضوع أو النقطة الرئيسة التي يحاول املقال 

معالجتها .
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بيد أنّك لو أعملت هذه املعايري لخلصت إىل حكم موضوعي ـ قد يوافقنا عليه الجميع بداهًة ـ مفاده أّن بيئة بدوية 

قاحلة معرفياً وحضارياً الميكن أن تكون هي البيئة املناسبة إلنتاج برش أو سياق إجتامعي لدى أفراده القدرة عىل تحمل 

عبئ هكذا رسالة كونية ، وال حتى ) تطورهم الحضاري أو منوهم املعريف أو تطلعاتهم املحدودة ( ، كان يؤهلهم لهكذا 

دور أممي رسايل ، لو أّن هذه هي بالفعل املعايري التي تحتاجها الرساالت يف ذلك الوقت يك تضمن اإلنتشار كام يزعم 

ضمنياً أصحاب تعليل الرسالة الخامتة الذين نحاورهم هنا .

املعريف وتبلور مفاهيم  التطور  امليالدي بسبب عدم  السابع  للقرن  الرسالة  تأجيل ختم  السبب يف  أرجأوا  فهم عندما 

األممية ، فهذا يعني ضمنياً أنّهم يُّقرون بتوفر التطور املعريف وتبلور املفاهيم األممية بالقرن السابع امليالدي الذي ُختم 

فيه الوحي وباألمة التي أُنيطت بها نرش هذه الدعوة ، والخروج بها من القومية إىل رحاب العاملية أو الكونية . 

طبعاً بالنظر إىل خارطة التطور التاريخي الحضاري سنكتشف أّن الرسالة املحمدية مل تأت إالّ بعد أن إنهزمت معظم 

املشاريع األممية واإلتحادية ، والتي أستغرب من هؤالء إنكارها عندما يقولون بعدم تبلور النزعات االممية والتوسعية 

واإلتحادية إالّ بالقرن السابع امليالدي ، إذ يحيك لنا التاريخ عن حضارات توسعية أممية أفرد لها سطورا واسعة من 

طياته ، ليس إبتداًء من اإلسكندر األكرب قبل ما يقارب األلف عام من البعثة املحمدية ، والتي كانت األرايض الخاضعة 

له قد إمتدت من البحر األدرياتييك غربًا إىل نهر السند رشقاً ، مروراً باألخمينيون قبل أكرث من خمسة قرون قبل امليالد ، 

الذين إستولوا عىل إيران ومرص وفلسطني واألردن ووصلوا حتى ليبيا ووادي السند ، وهناك الحضارة النوبية التي بلغت 

حد اإلستيالء عىل بالد الفرس ومهاجمة مرص، وليس إنتهاًء بالفينيقيني واإلغريق والرومان .كلها كانت حضارات إمتازت 

بالنزعات التوسعية والتمدن والحضارة أكرث من تلك التي كانت أبان البعثة ) الكونية ( املحمدية ، والتي عندها كانت 

قد بدأت الحضارات تشهد إنحطاطاً ) الفرس ، الروم ( عكس مايذهب إليه هؤالء من زعٍم : ) بأّن العامل كان قد ترّشب 

مفاهيم اإلتحاد ( بل العكس متاماً هو الصحيح ، كان العامل حينها قد إستفرغ هذه املفاهيم وإستنفذها .

تقدمها  مدى  ويصور  يعكس  والذي  ـ  السابقة  ولألمم  للتاريخ  واإلسالمي  القرآين  املنظور  أو  القرآنية  الرواية  وحتى 

الحضاري واملعريف ـ هذا املنظور الذي كان من املفرتض أن يوظفه هؤالء ليُضفوا رشعيًة عىل تفسريهم وتعليلهم إلرجاء 

الرسالة الكونية حتى القرن السابع ، يروي لنا عكس تعليلهم هذا متاماً ، حيث يتحدث القرآن عن الحضارة الفرعونية ) 

الحضارة الكونية األوىل ملا بعد الطوفان ، وطبعاً الحضارة األوىل ملا قبل الطوفان كانت الحضارة البابلية االوىل ( والتي 

إشتغلت بالعلوم الفلكية والرياضية والعلوم النفسية .... والحاجة لنا لنذكر أّن نُضج الحضارة املرصية قبل األلف الثالث 

من امليالد كان قبل البعثة املوسوية التي كانت تقريبا حوايل العام 1400 قبل امليالد والتي هي بدورها قد نهلت من 

معني قوانني ساللة امللوك البابليني ) بابل الثانية بعد الطوفان ( وتحديدا من رشيعة حمورايب 1793 قبل امليالد . .
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ومن هذا املنطلق والقراءة لتاريخ التطور الحضاري وما تبعه من تبلور مفاهيم االتحاد والتوسع نجد أّن كثري من األُّمم 

والقرون التي خلت قرن النبي محمد السابع تستحق أن تحمل مشاعل تلك الرسالة الكونية أكرث من العرب أنفسهم 

نزوالً عند املعايري التي حّددها أصحاب التعليل بإرجاء الرسالة الخامتة ، بل إّن اإلرسائيلني كانوا أحق ـ وفقا لتأويل هؤالء 

ـ من أمة العرب ألنّهم من غري شك تأثروا بالحضارة املرصية أكرث من تأثر العرب بحضارة الروم والفرس املجاورينت لهم ، 

وحتى نبي اليهود موىس كان ربيب الحضارة املرصية العظيمة وعجينتها ، حيث عاش يف سيناء قبل ) تلقيه كلامت من 

ربه ( تشبع فيها بحضارة ضاربة الجزور ) قال ألّم نربك فينا وليداً ولبثّت فينا من عمرك سنني ( وكان لزاماً عىل اليهود 

أن يكونوا قد تأثروا بهذا املناخ الحضاري وينعكس هذاعىل مستوى حياتهم وتطورهم املعريف ككل . . 

لذلك فإنني أعتقد بأّن السياق الزمني أبان البعثة املوسوية كان مؤهالً لتكليف الرسالة الكونية أكرث منه أبان العهد 

املحمدي ، فالحضارة املرصية التي عارصتها البعثة املوسوية كانت تُعزز ثقة اإلنسان بنفسه ووعيه ومتده بطاقات مهولة 

لإلبتكار والتطوير والتغيري لألفضل ، نتيجًة المتالك تلك الحضارة لعّدد من الوسائط العلمية يف التعامل مع الطبيعة 

وترويضها والسيطرة عليها نسبياً يف ذلك الوقت ، األمر الذي مل يكن متوفراً حتى يف الحضارات التي عارصها النبي محمد 

والتي كانت كام أوضحنا تعاين من إنحطاط مريع . 
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ما  حضارات  لنا  ليذكر  ذاته  القرآن  مع  ولنميض 

أعظمها حتى من حضارات القرن السابع ، فيتلوا 

علينا نبأ )إرم ذات العامد التي مل يخلق مثلها يف 

البالد ومثود الذين جابوا الصخر بالواد ( وحضارة 

 . الحضارات  من  وغريها  العظيمة  البلقيسية  سبأ 

وأمام كلِّ هذه الحضارات والتقدم العلمي والتوسع 

التي  الحضارات  اإلمرباطوري والنمو املعريف لهذه 

 : يُجيبونا  أن  لهؤالء  هل  بعجالة  أعاله  سقناها 

وسيوفهم  وأغنامهم  بخيولهم  ـ  العرب  يقف  أين 

وبيدائهم ، وأين يقف القرن السابع امليالدي الذي 

أفُلت معظم تلك الحضارات وإندثرت تقريباً عند 

ذلك  من  يقفوا  أين   : أقول   ، البهي  غري  مطلعه 

التي  لالتحاد  املفاهيمي  والتبلور  األممي  الوعي 

الوحي  وتعليالً إلرجاء ختم  البعض معياراً  جعلها 

اإللهي حتى ميالد النبي محمد؟
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لكل ذلك فأنا أعتقد أّن فهم هؤالء للتاريخ بهذا الشكل دون أن يكلفوا أنفسهم عناء إنتقاء مناذج محددة ـ ولو ضيقة 

، أعتقد أّن من شأن ذلك أن يُعطيهم قواعد قياسية مطلقة من  ـ لريشدونا بها عىل صحة تحليلهم أو تربيرهم هذا 

السخف الزعم بأنّنا نستطيع أن نفهم بها أو نُعقلن بواسطتها تشاريع اإلله وإرادته ورغباته يف تحديد شكل رسائله إىل 

البرش ، وذلك سواًء مبنطق التاريخ القرآين أو العلمي نفسه ، تلك اإلرادة التي تبدوا وكأنّها عمياء أو تعمل خبط عشواء 

فإنتقت القرن السابع امليالدي لتختم به صالتها ) الرسالية عىل األقل ( مع البرش . كان لهؤالء أن يكونوا أكرث تصالحاً مع 

إعتقاداتهم الالهوتية ويقولوا بأنّه )ال يُسئل عام يفعل وهم يُسئلون ( . 

طبعاً باإلمكان الزعم بأّن الرسالة ال تختص بالعرب وحدهم ، وأّن األُمة التي ختم بها الله رسائله لألرض هي أُمة عاملية 

ال تختص بعرق محّدد . ورغم أّن ذلك ال يُجيب عىل سؤالنا حول ملاذا ختم الله النبوة والرسولية ؟ ولكّننا سنبحث بهذا 

الزعم أيضاً ولنفعل ذلك البد من العودة لنصوص تلك الرسالة ) الخامتة ( القرآن لنعرف معاين ودالالت األُمة ، وهل 

تعني بالقرآن األُمة العاملية بالفعل ، أم أنّها أفردت للعرب ) قوم النبي محمد ( مركزية بتلك العاملية ؟.
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أو  القرآن  للغة  عرضت  التي  اآليات  إىل  بالنظر 

باملنطوق  والتباهي  الفخر  من  نوعاً  نلحظ  لسانه 

العريب )لسان عريب مبني ( ) نزل به الروح األمني ... 

بلسان عريب مبني ( ) إنا أنزلناه قرآنا عربياً مبينا ( 

) قرآنا عربياً غري ذي عوج ( ) هذا كتاب مصدق 

لساناً عربيا ( ) وكذلك أنزلناه حكامً عربيا ( وستجد 

كذلك ربطاً ـ غريباً صدوره مبنِت خطاٍب عاملي ـ ما 

بني اللغة العربية والفهم واإلستيعاب والتعقل : ) 

إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون ( ) ولو جعلناه 

قرآنا أعجمياً لقالوا لوال فُصلت آياته أعجمي وعريب 

قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ( ) لسان الذي 

يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عريب مبني ( ، وال 

يسع املُطّلع عىل كل تلك اآليات إالّ أن يقول بنفسه 

ج عباده وخلقه من أجل تسويغ  : لكأين بالله يُحاجِّ

قرآنه للفهم العريب تحديداً ، وتأكيد عروبية القرآن 

وكأنّها كانت محّل شٍك !!
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أنا أعتقد بأّن مفهوم األُمة بالقرآن مفهوم مزدوج ، مبعنى أّن مركزية العرب يف الخطاب القرآين المُيكن القفز  عموماً 

عليها ـ نقول هذا ونعلم متاماً بالبُعد العاملي يف ) معظم ( الخطاب القرآين ـ ونُضيف إىل اآليات التي أوردناها يف محرض 

سعينا للتدليل عىل مركزية العرب أو عىل األقل لغتهم يف القرآن آيات أُخرى خّصت العرب بالِذكرووحّملتهم املسؤولية 

عن القرآن دوناً عن العاملني لُنعزِّز مفهومنا لإلزدواجية الداللية ملصطلح األُمة يف القرآن العريب/العاملي . 

يقول القرآن : )إنّه لذكر لك ولقومك وسوف تُسئلون ( الحظ هنا استخدام ُمفردة ) قوم ( متبوعة بالكاف مام يُضفي 

عليها املحدودية الضيقة لكلمة قوم فالكاف هنا تعني النبي محمد ، أي قوم محمد ، والحظ من سوف يُسئل عنه .وآية 

أُخرى تقول : ) هو الذي بعث يف األميني رسوالً منهم ...( ) وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بني يديه ولتنزر أُم 

القرى ومن حولها ( الحظ املفردات املستخدمة هنا أُميون / سكان مكة ومن حولها ، وطبعاً المُيكننا القول : أّن هذا ) 

الحول ( املذكور باآلية هو العامل ، فالقرآن يستخدم مفردات ُمغايرة عند اإلشارة للعاملية أو األُمة مبفهومها العاملي ، فضالً 

عن أنّه ليس من املنطقي أن نقول مثالً: ) حول الدار ( . ومنُِّد من داللة هذا ) الحول ( للمرشق إذا كان الدار باملغرب 

، أو أقول : حول بيتي مبدينة الحاج يوسف . وأعني شيكاغو ولندن ومرسيليا ! 

د /  يُعني ) املركز ( أُم القرى ، فاملنطقي أن يكون ) الحول ( هنا القبائل املجاورة ملكة / أُم القرى .  فالقرآن هنا يُحدِّ

قه عديُد اآليات ، بيد أنّه باملثل ال مُيكن إغفال الدور  وطبعاً كل ذلك ال ينفي عاملية الخطاب يف القرآن ، فهذا أمٌر تُحقِّ

القرآين هو حتامً   ) النزول   ( فسياق   ، العاملية  لهم وسط هذه  املمنوح  واملركز  للعرب  القرآن  رسمه  الذي  التاريخي 

اجتامعي متأثر إىل حٍد بعيد ـ رغم مبادئه العاملية ـ باإلطار الثقايف العام املتولِد من هذه السياقات ، لذلك ال ترثيب 

علينا إن تسائلنا حول امليزة التي أُختص بها العريب بالقرن السابع ليُعطى مبوجبها هذا الترشيف وهذا املركز ضمن سياق 

الرسالة التي يُزَعم أنّها خامتة للوحي ، ذلك الترشيف الذي ال يُنال ـ حسب زعم املربِّرين لختم الرسالة ـ إالّ ملن اكتمل 

وعيه املعريف واتسم بالنزوع نحو التوسع وترّشب املفاهيم العاليمة ؟.

وإزاء عاملية الرسالة الخامتة املحمدية نتسائل : ما الحكمة من عامليتها ؟ وهل باإلمكان لرسالة دينية أن تكون عاملية 

والقرآن ذاته يتحدث عن استحالة أن يهدي الله الناس ) العامل ( كله بقوله : )ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن 

يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عام كنتم تعملون( ، فامدام أّن العامل محكوٌم عليه بالتفرقة الدينيية إىل األزل 

، ما الحكمة من إرسال رسالة للعامل والله ضمناً يعلم أّن العامل لن يستجيب لها ، ألّن ذلك ضد إرادته أورغبته ؟ ، ما 

معنى أن أُرِسل رسالة لشخٍص ما تحتوي عىل أوامر عليه تنفيذها وأنا ال أرغب والّ أُريد أو أشاء أن ينفذها ، وأعلم أنُّه 

لن يُنفذها ؟
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إّن أُلوف السنني من التاريخ اإلسالمي تُثِبت أّن اإلسالم / الدين عىل عكس ما سامه فرويد ) نرجسية اإلختالفات الصغرية 

( ، هو ليس إختالفا صغرياً ، ناهيك عن أن يكون بؤرة تجمع البرشعىل مستوى عاملي وتوحيدهم بعراها كام يتصور دعاة 

الرسالة اإلسالمية الخامتة ، بل لعّل اإلسالم عرب التاريخ كان أعمق إختالف ميكن أن يُوجد بني البرش الذين دخلوا اإلسالم 

منذ وفاة النبي محمد وإىل اليوم ، يف العام 1993 وحدُه شارك املسلمون بأكرث من عرشين رصاع ) إسالمي إسالمي ( 

راجع كالً من ت. روبرت جور وصامويل هنتنجتون كتاب صدام الحضارات ، ناهيك عن الحروب التاريخية بني السنة 

والشيعة واألنظمة املستبدة بإسم اإلسالم التي ال تزال إىل اليوم ال سيّام يف بلدان الربيع العريب مصدراً للتفرقة والفتنة 

بني أبناء الوطن الواحد . 

وأمام كل هذه الشواهد التاريخية والنصية املتمثلة يف ترصيح اإلله اإلسالمي بأنّه رغم قدرته عىل ذلك إالّ أنّه ال يُريد 

توحيد العامل )ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عام كنتم تعملون(، إزاء 

هذا ال يسع املرء إالّ أن يُشكِّك يف مدى صحة األسباب التي سيقت لتربير ختم الرساالت الساموية ، بل بوسع املرء أن 

يزعم بأنّه لو كان مثّة من رسالة خامتة عاملية فهي قطعاً لن تكون اإلسالم . 

عموماً التاريخ نفسه مل يُصدق مزاعم النبي محمد بأنّه خاتم الوحي اإللهي وأّن كتابه املقدس هو خاتم الكتب املقدسة 

، فمن بعده جاء عرشات إن مل يكن املئات ممن زعموا أنّه يُوحى إليهم أشهرهم مرزا غالم القادياين مؤسس القاديانية يف 

الهند ، وكذلك إمرأة تونسية إسمها زهرة أطلقت عىل نفسها لقب )أم األنبياء( ، وكذلك إمرأة مينية إسمها ثريا منقوش 

Nesta Fz

ملاذا يختم الله الرساآلت 
بالقرن السابع امليالدي ؟

، وميني آخر اسمه محمد بكاري ، وشخص مرصي إسمه لطيف صبحي ولقب نفسه بالنبي ، وأليس لوكونا السودانية 

من الجنوب املبتور وهي مسيحية كاثوليكية ، واألستاذ محمود محمد طه ومؤخراً األستاذ سامي الذيب الذي أىت بدين 

جديد ...

وال مُيكننا أن نحتج بأّن هؤالء األنبياء عىل عكس النبي محمد واإلسالم مل يتبعهم إالّ قلة عّددية، فمعيار كرثة وقلة األتباع 

ال يُحددان صدق الرساالت ، وإالّ كانت املسيحية هي الرسالة الخامتة من حيث أّن عّدد ُمعتنقيها هو األكرث عاملياً من 

حيث العّدد حتى من اإلسالم ذاته ، ومن حيث املضمون فإنك لن تجد كثري إختالٍف بني دعواهم والقيم التي يبرشون 

بها وبني تلك املضمنة باإلسالم ، بل إّن دين األستاذ سامي الذيب به كثرٌي من القيّم التي تعلو من وجهة نظري عن قيم 

اإلسالم لو إتخذنا امليثاق العاملي لحقوق اإلنسان معياراً أخالقياً للقيّم وأعتقد أّن معظم املجددين اإلسالميني ال يرون 

جناح عىل هذا املعيار، بل هم ، أو غالبيتهم ، يسعون جاهدين لنفي أي تعارض بني تلك املواثيق والقرآن ، مام يعني 

إقرارهم الضمني بأخالقيته ـ أي اإلعالن العاملي للحقوق ، بل ومعياريته .

تبقى نقطة أخرية وهي هل بإستطاعة هؤالء يأتوا باملعجزات / اآليات ؟ ، وهنا نتسائل : هل إستطاع النبي محمد أن 

يفعل ذلك ؟ وسنجيب عن هذا السؤال األسبوع القادم مبقالة ستكون إمتداد لهذه املقالة إن نسأ من بيده األنفس 

باجآلنا .
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facebook group :https://www.facebook.com/groups/463489917026603/

Blog :   https://www.aamagazine.blogspot.com

facebokPage : https://www.facebook.com/pages/AAMagazine/498136386890299
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?
أسئلة جريئة هي حلقة تواصل بيننا وبني القارئ ومن ميتلك أسئلة بأمكانُه أرسالها مبارشة عىل بريدي االلكرتوين

Al.baghdady@gmail.com  للرد عليها يف االعداد القادمة.      

النجدة... خائفة من املثليني جنسياً!!

سؤآل وصلني عىل بريدي االلكرتوين من إنسانة تعيش يف الرشق االوسط وتشعر بالرعب والشك تجاه كل من حولها 

من االناث ألعتقادها بأن ابسط عالمات الصداقة واملودة تحمل بني طياتها إشارات جنسية. وهي تسأل ماسبب املثلية 

الجنسية؟ وهل ستتخلص من الخوف من املثليني حولها؟ وسؤآل قرأتُه بني االسطر هو خوفها عىل نفسها وميولها الخاصة 

بها.
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عند أنتقايل اىل السويد, كنت أعاين من ظاهرة الخوف من املثلية الجنسية )الهوموفوبيا(. بالطبع ليس غريباً أن تعاين 

من كل أنواع الفوبيا والرعب من اآلخرين بعد سنني طويلة من الربمجة النفسية املتواصلة عىل التخويف من كل شئ 

ُمختلف عن ماتعودنا عليه منذ آآلف السنني. فنحن نعاين من الخوف من كل شئ جديد, من الكامريا ثم التلفزيون 

والتلفون والراديو ثم السيارة ثم الطيارة ثم الكومبيوتر ثم الفيسبوك اىل آخره من مخاوفنا واملحرمات املتوالية علينا. 

وبعد هذا وذاك, يخرج أحدنا من زنزانة الرشق االوسط االخالقية, ليدخل يف عامل مفتوح االبعاد واالجناس والهويات, 

فيستيقظ يف داخلنا الرعب القديم الذي واضبنا عىل أبقاءه عىل قيد الحياة يف نفوسنا, الرعب من كل شئ يف هذا 

العامل الجديد. فمالبسهم ليست كمالبسنا و أخالقهم مهام كانت طيبة تجاهنا فهي سيئة وليست مثل أخالقنا بل حتى 

تعاطفهم مع قضايانا نعتقد أنُه ذو مقاصد رشيرة وخفية. هذه هي حصيلة سنني طويلة من الرعب والخوف املربمج يف 

نفوسنا من كل شئ اليشبهنا, وليس حرصاً املثليني جنسياً, لكن اليوم سأتحدث عن املثلية الجنسية والرعب الغري مربر 

منها وكأنها سالح مشع يؤذي كل من يقرتب منه.

املثليني جنسياً يف الوطن )العريب( يتم غالباً وصفهم زيفاً بالشواذ جنسياً ألجبارنا عىل عدم القبول بهم أو التعاطف معهم 

ومع قضيتهم يف نيل حقوقهم كمواطنني متساويني بالحقوق والواجبات. متاماً كام يتم وصف العلامنني أو العقالنني أو 

امللحدين بأنهم شاذين أو ميارسون الجنس مع محارمهم فقط لطمغهم بوصمة ترعب البسطاء منهم وتجعلهم يكافحون 

ليس للتعبري عن أفكارهم وأمنا للدفاع عن أنفسهم من هذه االتهامات السخيفة. عندما تدخل مجتمعاً جديداً يبيح 

للمثليني جنسياً الزواج واملعيشة املشرتكة بل ويف بعض الحاالت حتى أنجاب االطفال فأنت تشعر لسبب تجلهُه بالتقزز 

من أخالقيات هذا املجتمع. تعتقد أنك ذيك جداً بل أذىك من الجميع يف هذا املجتمع ولك نظرة ثاقبة لالمور فتقرر بأن 

املجتمع الذي يسمح مبثل هذا )االنحالل( الجنيس واالخالقي مصريه للخراب والزوال.

يوم بعد يوم تراقب نرشات االخبار السيئة يف هذا املجتمع, تشاهد املزيد من االحصائيات حول زيادة عدد مدمني 

املستشفيات.  الطبية يف  االخطاء  أرتفاع معدل  و  والقطارات  السيارات  زيادة حوادث  أحصائيات  املخدرات, وتالحظ 
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تطارد هذه االرقام وتؤكدها أكرث باالخبار السيئة والجرائم التي تظهر يف نرشات االخبار. كل خرب مفجع و اليم يؤكد 

نظريتك السابقة عن هذا املجتمع, يف طريقه للزوال, النُه يسمح مبثل هذا الشذوذ الجنيس. كل خرب سئ هو نقطة 

جديدة تحسب لصالح نظريتك أنت, فتتكئ وتبتسم كلام حل مصيبة ما يف مجتمعك الجديد. 

لكن, الحقيقة التي تصفعك كل يوم حتى تكرس عدستك املشوهة لالمور هو الواقع الذي تقابلُه رغامً عن أنفك يف 

مجتمعك الجديد. فرغم االخبار التي سمعتها باالمس عن املخدرات والحوادث يف املستشفيات فال االخالق يف مجتمعك 

)الكافر( الجديد يف أنحدار متواصل وال الحقوق والحريات يف تقلص وأنحسار. بل عىل العكس, املجتمع من حولك 

يزداد تطوراً وأزدهار. رقي وإنسانية املجتمع حولك ملموسة وتقدر أن تالحظها تطورها وبشكل ملموس مع الغرباء 

والخطاب  السياسية  والنامذج  والتقنيات  والشوارع  اإلنسان  يتطور,  البلد  لعام. كل شئ يف هذا  عام  واملهاجرين من 

تلجأ لالخبار  بأن هذا املجتمع يف طريقِه للخراب,  التي تؤكد نظريتك,  الدخول لقوقعتك  االعالمي. لكنك, ترص عىل 

واألحصائيات يف املنتديات الدينية وتصبح مدمن عىل متابعة قنوات دينية مثل )قناة الجزيرة( لتؤكد لكربيائك نظرتك 

املغلوطة للواقع وتقنع نفسك بأن عدساتك ونظرتك الثاقبة للواقع تقول لك بأن هذا املجتمع سينهار قريباً ألنُه ُمجتمع 

ُمنحل أخالقياً يسمح ِبزواِج املثلينّي.

عالج املثلية يف اإلسالم .......... الرمي من شاهق
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عىل الطرف اآلخر, تشاهد وطنك, يف هذه الحالة العراق, الذي يتحىل بأرقى االخالق يف العامل طبقاً ملقاييس االخالق التي 

أنت تعتقد بها, وميتلك كذلك أفضل املالبس املحتشمة و و و و... الخ. تشاهد وطنك الذي قامت عليه نظريتك الثاقبة 

الطائفية. بل وتشاهد  الداخلية والتناحرات  الحروب  وتأكلُه  أبنائُه ترشداً  إنحالالً ويزداد  يزداد  ينهار.. بل يترشذم, و 

املاليني من أبناء وطنك )العظيم الخلوق الكريم الشهم ذي الغرية( يقومون بتفجري بعضهم بعض, وأغتصاب بعضهم 

بعض وتعذيب بعضهم بعض باملنشار أو املثقب الكهربايئ وأخرياً النحر عىل قبلة أسيادهم و آلهتهم املختلفة. لكنك 

ترص, أن نظريتك صحيحة, وبأن السويد بلد منحل اخالقياً وسينهار والعراق بلد عظيم وسينهض من جديد. وتعتقد أن 

نظرتك الثاقبة للواقع مل ولن تخيب.

لكنك تعود لتخرج كل يوم من قوقعتك التي بنيتها لنفسك بني قناة الجزيرة وكتبك املقدسة وأحصائياتك املريبة, تخرج 

يك تعمل أو تدرس وتصطدم بحقيقة الواقع الذي تعيش فيه. تكتشف أن هناك خطأ ما يف نظرتك للواقع, تكتشف أن 

هناك خلل ما يف نظريتك. تبدأ بقراءة الواقع من جديد, وبعد جهد جهيد, تقنع نفسك ملراجعة نظريتك من جديد. 

تبحث يف كتب علمية عن سبب املثلية الجنسية, وملاذا هذه املجتمعات ليست مصابة بهسرتيا أخالقية ضد هذا الشئ؟ 

تكتشف يوم بعد يوم بأن هناك حولك العديد من املثليني جنسياً والذين ماكنت تعرف أنهم كذلك لو مل يتحدث هو 

عن زوجِه أو هي عن زوجتها, وتكتشف أنهم لطفاء وطيبني, متاماً مثل كل اآلخرين. حينها متتلك خيارين ال ثالث لهام. 

أما أن تعود لقوقعتك, وقناة الجزيرة وكتبك املقدسة التي تطالب بإحراق أو رجم أو ذبح هؤالء املالعني الكفرة, أو أن 

تقبل بالحياة الرائعة كام هي وتصدق مبا توصل لُه العلم الحديث بأن املثلية أو االختالفات بامليول الجنسية ليست 

مرض, وأمنا هي شئ طبيعي موجود يف الجنس البرشي ويف كل الثدييات االخرى.

الخوف من املثلية الجنسية لشخص من الرشق االوسط شئ طبيعي ألننا جميعنا نشأنا مع عقدة الخوف من كل شئ. 

لكن أن ترتك خوفك يتغلب عليك فهذا هو املرض الحقيقي, وليس االختالف مبيولك الجنسية. حاول أن تعيش حياتك 

وتكتشف هويتك الجنسية بعيداً عن تأثريات املجتمع من حولك وتذكر دامئاً, بأن الحب بني شخصني اليتوقف عىل 

نوع العضو املوجود بني فخذيهام, بل مبقدار الحب املوجود يف عقليهام تجاه اإلنسان اآلخر الذي يختارون أن يتقاسموا 

الحياة معُه.
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hunger 

mind
تغييب 

العقل 

يف النص 

القرآين 

 حوار مويس والخرض منوذجا

باألمس كان يوم الجمعة ، ذلك اليوم الذي ينفر فيه املسلمون إيل 

لهم  وسنها  عليها  تعارفوا  شعريه  أداء  أجل  من  الظهرية  يف  املساجد 

البصمجي الجاهل محمد عبدالله

تعج  منطقه  يف  أسكن  وألنني  الكهف,  سورة  قراءة  هو  انتباهي  لفت  ما 

بالنعيق  امليكرفونات  أصوات  فيها  وترتفع  وصوب  كل حدب  من  باملساجد 

والنعر خمس مرات يف اليوم ، فلم أقدر أن أمنع نفيس من سامع هذا الكالم 

الغث ، لكني أشكر ذلك املذياع القابع فوق سطح املنزل املقابل لنا ألنه ألهمني 

فكرة هذا املقال
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تغييب العقل يف النص 
القرآين 

ولنبدأ يف العرض للنص القرآين الذي أقصده وهو من سورة الكهف

ا َعىَل آَثَارِِهاَم قََصًصا )64( فََوَجَدا َعبًْدا ِمْن ِعبَاِدنَا آَتَيَْناُه رَْحَمًة ِمْن ِعْنِدنَا َوَعلَّْمَناُه ِمْن لَُدنَّا ِعلاًْم  قَاَل َذلَِك َما كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّ

َِّبُعَك َعىَل أَْن تَُعلَِّمِن ِمامَّ ُعلِّْمَت رُْشًدا )66( قَاَل إِنََّك لَْن تَْستَِطيَع َمِعَي َصرْبًا )67( وَكَيَْف تَْصرِبُ  )65( قَاَل لَُه ُموىَس َهْل أَت

َعىَل َما لَْم تُِحْط ِبِه ُخرْبًا )68( قَاَل َستَِجُديِن إِْن َشاَء اللَُّه َصاِبرًا َواَل أَْعِص لََك أَْمرًا )69( قَاَل فَِإِن اتَّبَْعتَِني فاََل تَْسأَلِْني َعْن 

ِفيَنِة َخرَقََها قَاَل أََخرَقْتََها لِتُْغرَِق أَْهلََها لََقْد ِجئَْت َشيْئًا  ٍء َحتَّى أُْحِدَث لََك ِمْنُه ِذكْرًا )70( فَانْطَلََقا َحتَّى إَِذا َركِبَا يِف السَّ يَشْ

إِْمرًا )71( قَاَل أَلَْم أَقُْل إِنََّك لَْن تَْستَِطيَع َمِعَي َصرْبًا )72( قَاَل اَل تُؤَاِخْذيِن مِبَا نَِسيُت َواَل تُرِْهْقِني ِمْن أَْمِري ُعرْسًا )73( 

فَانْطَلََقا َحتَّى إَِذا لَِقيَا ُغاَلًما فََقتَلَُه قَاَل أَقَتَلَْت نَْفًسا َزكِيًَّة ِبَغرْيِ نَْفٍس لََقْد ِجئَْت َشيْئًا نُْكرًا )74( قَاَل أَلَْم أَقُْل لََك إِنََّك لَْن 

ٍء بَْعَدَها فاََل تَُصاِحبِْني قَْد بَلَْغَت ِمْن لَُدينِّ ُعْذًرا )76( فَانْطَلََقا َحتَّى إَِذا  تَْستَِطيَع َمِعَي َصرْبًا )75( قَاَل إِْن َسأَلْتَُك َعْن يَشْ

أَتَيَا أَْهَل قَْريٍَة اْستَطَْعاَم أَْهلََها فَأَبَْوا أَْن يَُضيُِّفوُهاَم فََوَجَدا ِفيَها ِجَداًرا يُِريُد أَْن يَْنَقضَّ فَأَقَاَمُه قَاَل لَْو ِشئَْت اَلتََّخْذَت َعلَيِْه 

ِفيَنُة فََكانَْت لَِمَساكنَِي يَْعَملُوَن  ا السَّ أَْجرًا )77( قَاَل َهَذا ِفرَاُق بَيِْني َوبَيِْنَك َسأُنَبِّئَُك ِبتَأِْويِل َما لَْم تَْستَِطْع َعلَيِْه َصرْبًا )78( أَمَّ

ا الُْغاَلُم فََكاَن أَبََواُه ُمْؤِمَننْيِ فََخِشيَنا أَْن  يِف الْبَْحِر فَأَرَْدُت أَْن أَِعيبََها وَكَاَن َوَراَءُهْم َملٌِك يَأُْخُذ كُلَّ َسِفيَنٍة َغْصبًا )79( َوأَمَّ

ا الِْجَداُر فََكاَن لُِغاَلَمنْيِ يَِتيَمنْيِ  يُرِْهَقُهاَم طُْغيَانًا وَكُْفرًا )80( فَأَرَْدنَا أَْن يُبِْدلَُهاَم َربُُّهاَم َخرْيًا ِمْنُه َزكَاًة َوأَقْرََب رُْحاًم )81( َوأَمَّ

ُهاَم َويَْستَْخرَِجا كَْنزَُهاَم رَْحَمًة ِمْن َربَِّك َوَما  يِف الَْمِديَنِة وَكَاَن تَْحتَُه كَْنٌز لَُهاَم وَكَاَن أَبُوُهاَم َصالًِحا فَأََراَد َربَُّك أَْن يَبْلَُغا أَُشدَّ

فََعلْتُُه َعْن أَْمِري َذلَِك تَأِْويُل َما لَْم تَْسِطْع َعلَيِْه َصرْبًا )82(

hunger mind

تبدأ القصة كام ورد يف األثر بأن مويس أدعي انه اعلم أهل األرض يف زمانه ، فغضب الله منه وقرر أن يؤدبه عىل فعلته 

وألنه كليمه تكلم مع الله وأخربه أن هناك عىل ظهر األرض من هو أعلم منه ، وما كان من مويس إال أن استنفر ملالقاة 

هذا الرجل الذي أبلغه الله بأنه أعلم منه.

وكانت العالمة عيل وجود هذا الرجل هو أن تغييب السمكة ) الحوت يف البحر(
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ولنبدأ من هنا يف طرح أسئلتنا

1: ما هي رضورة ذكر الدليل املكاين ) قفز السمكة إيل البحر مره أخرى( كعالمة لوصول مويس ملكان الخرض ، مل يقل 

الله لكليمه عيل املكان مبارشه ويكون قد وفر عليه عناء البقاء يقظا طوال الرحلة من أجل االنتباه  للعالمة ؟

2: ما هي املدة الزمنية التي بقيت فيها تلك السمكة مع مويس يف القارب ؟؟ وما هو نوع تلك السمكة التي تقدر أن 

تقفز يف املياه مره أخرى وكأنها مل تفارقها ؟؟

3: فيم كان ذكر الفتي يوشع بن نون ، وأين ذهب بعد وصول مويس ، أو هو كان مجرد سائق ملويس مع العلم أنه طبقا 

للنص قد عادا معا إيل املكان الذي قفزت فيه السمكة عائدة إيل املياه ) آية 65(

4: كيف لرجل أويت رحمة وعلام تفصله بني مويس بالد وبالد أن يعرف مسبقا بأن مويس مل ولن يصرب عيل مصاحبته

) آية 67(

5: ما رضورة التلميح بغباء هذا الخرض يف اآلية )68( ألنه وببساطه إذا كان لدى مويس خربا

فام حاجته أصال أن يأيت إليك؟

7: كيف لنبي من أويل العزم أال يكون صبورا ؟؟

8: ملاذا بقي الخرض دوما طوال الرحلة كتوما عن مويس وال يريد أن يجيبه عيل أسئلته؟

أتراه كان ينمي فيه غريزة االشتياق إيل املعلومة ؟ أو كان مستعجبا ومستنكرا أصال لعملية السؤال؟؟

أو كانت رحلة لتكدير صفو مويس وتأديبه وتعليمه بأال يدعي مطلقا أبدا بأنه عىل علم؟ 

تغييب العقل يف النص 
القرآين 

hunger mind

فها هي أحداث تقع أمام عينيك وأنت ال 

تدري ما سببها

يجيب  ملا  االبتدايئ  مدرس  كلمة  بفتكر   (

عشان  اعيل  مستوي  من  صعب  سؤال 

يعجز طالب بيحب يسأل ، فعشان يداري 

عجزه وخيبته وعدم متكنه من علمه وكذا 

دماغه  يريح  كامن  وعشان  إدعائه  زيف 

ما   ، تجاوب  ما  فيقولو   ، األسئله  زن  من 

تجاوب عشان تبقي تبطل تتفلحس (
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وهنا نعرج ببساطه أن طبيعة العقل البرشي هو أنه يبحث دوما عن سبب ، وتستفزه الترصفات الغري منطقيه ، فيبدأ 

بالبحث عن ما يشفي غليل سؤاله ، أضف إيل ذلك أنك يف حرضة رجل قال رب مويس أنه أعلم أهل األرض ، ثم ما هو 

املغزى من الرحلة ؟

أهو التكدير والعقاب ؟؟ إذا فلامذا تغليفها بغالف رحلة البحث العلمي؟

أم كانت رحله غرضها فعال التعليم واالستكشاف وتعلم ما هو جديد ، إذا ملاذا تعذيب مويس يف طلب اإلجابة عيل 

األسئلة ، ملاذا يظهر يف صورة من يستجدي األجوبة ؟ وما الرضورة

يف معرفة اإلجابة لكل األسئلة مرة واحده؟

وتبقي دوما عالمات االستفهام حائرة بال أجوبه سوي من إجابة واحده وهي أيضا من هذا النص الغث

˝ ال تسألوا عن أشياء إن تبدي لكم تسوؤكم˝

˝ وما أوتيتم من العلم إال قليال˝

تغييب العقل يف النص 
القرآين 

hunger mind

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

قريبا كتاب سمير سامي ....

هل دفن العلم اهلل
مناظرة ما بين البروفيسور 

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

تقدم كحلقات في مجلة الملحدين العرب 
إبتدأ من العدد الثالث
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ألبري صابر
يف حوار مع...........

درس اداب فلسفة و يحب دراسة األديان ومقارنة االديان وهو 

ناشط سيايس منذ 2008 يف اواخر عقده الثاين من العمر 

) 28 سنة ( ، اعتقل يف مرص 14 سبتمرب 2012 اثر تحريض ضدة من 

عيل موقع فيس بوك أدي ملظاهرة أمام منزله و محاولة أقتحامه لقتلة ، 

يف  يعيش  االن  وهو   ،)2012-12-17( بتاريخ  اطلق رساحه  االديان  بازدراء  أتهم 

)أوروبا( انه البري صابر

س : الزميل البري صابر اهال وسهال بك يف العدد الخامس  من مجلة امللحدين العرب، هل هناك 

يشء كنا قد نسيناه يف تقديم حرضتكم كالحالة االجتامعيه مثال او بعض النشاطات املحورية يف 

حياتك

الحالة األجتامعية مرتبط ومل أستطيع الزواج بسبب عدم وجود زواج مدين يف مرص و حبيبتي حاليا معي يف 

اوروبا 

س: يف البدايه وقبل الخوض يف ظروف اعتقالك وما حدث معك، اخربنا عن نشأتك، ما هي اصولك الدينيه، كيف وملاذا 

تركت الدين؟

نشاة يف أرسة مسيحية عادية والدي كان يصيل قبل األكل و النوم و كنت اشاركهم بحكم أين أبنهم وهم يعلمونني الدين

و لكن مل أكن اعرف يشء عن الدين حتي الصف الثاين الثانوي مل أكن أعرف من هو مويس او سلميان او أي واحد من 

االنبياء او الرسل سوى اسامئهم فقط مام أثار أنتباهي هو أنني أل أعرفهم وال اعرف من أبن من او ايهام قبل االخر

و قررت دراسة الكتاب املقدس و األلتزام يف الذهاب للكنيسة و املشاركة يف الطقوس الدينية

وهذه البداية فقط
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حتي دخلت كلية  األداب قسم الفلسفة يف 2002 ومنها بدات التفكري يف االحوال السياسية يف مرص و االديان

بحكم دراستي يف الكلية كنت  أدرس:

 مقارنة االديان و الفلسفة الرشقية القدمية و الفلسفة األسالمية و اليونانية و ... الخ من املواد و كنت أحب القراءة جدا 

و كانت يف تلك الفرتة األنرتنت غري منترشة فقد كانت ساعة االنرتنت بـ 1 دوالر تقريبا

و بدأت أدرس األديان بشكل أكرب و أوسع و رصحت بها عالنا بني أصدقايئ أنني ال أؤمن باي ديانة او نبي او كتاب ولكني 

مؤمن بالله – حدود تفكريي يف وقتها – سوف أدرس ألعرف و أختار ديني ليك ال أكون مؤمن بالوراثة

حتي عام 2005 بعد البحث و الدراسة و التحدث مع مختلف الناس من مختلف الثقافات و األعمرا  و األديان و حتي 

رجال الدين من شيوخ و أزهريني و قساوسة و رهبان فكرت أن اوفق بني جميع األديان و فكرت أنها عدة طرق مختلفة  

لله ولكن مبجرد أن بدأت أتأمل تلك الفكرة وصلت أنها كل تلك االديان خرافات و ال يعقل وجود اله

س: البد ان هذا التحول يف الفكر، ادى اىل وجود بعض التحديات يف حياتك، كيف استطعت مواجهة هذه التحديات 

مع االرسة واملجتمع املحيل

من حيث األرسة منذ عام 2002 تنبأت يل مبستقبل أما السجن أو املعتقل ألين أتناقش مع الناس يف الدين و السياسة 

وهي من املحرمات يف سياسة الدولة و يف املجتمع كان نقايش ملجرد التعرف عيل األفكار ألنني مل اكن قد كونت فكرة 

او معتقد ثابت بعد ولكن بعد الثورة املرصية تغريت كل األحوال مل يكن هناك مشكلة من املجتمع ألن اغلب النشطاء 

من قبل الثورة يحرتمون حرية األعتقاد بل و كثري منهم أما ربوبيني أو ملحدين ولكن بتعايل صيحات التيارات الراديكالية 

الدينية بدأت املشاكل بشكل عام و باألخص عندما بدأت تلعب بورقة الرشيعة و الدين 

ألبري صابر
يف حوار مع...........
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س: طبعا الجميع علم عن قصتك مع الحكومه املرصيه والتهمة التي وجهة لك هي ازدراء االديان، حدثنا عام حصل 

معك، وعن ظروف اعتقالك

السادسة مساء و حتي أن  الساعة  األربعاء 12 سبتمرب 2012 مبكاملات كثرية جدا بدات من  بدات املشكلة من يوم 

حبيبتي كانت معي و قالت يل أن ال أعود ملنزيل ألنه ممكن أن يشكل خطر عىل حيايت كانت كل املكاملات تهديد و وعيد 

و شتائم واحد املتصلني كان محرتم و تكلم بالعقل و سألته ما سبب كل هذة املكاملات و اخربين بان عدد من الصفحات 

عيل الفيس بوك نرشت صوريت و كل بيانايت و رقم موباييل و تتهمني بحرق املصحف او اهانة الرسول او .. او .. الخ

وعند عوديت ملنزل مل يكن هناك يشء و بعدها بوقت قليل جاء شاب و معه مجموعة من الناس يسألون عن منزيل

فعندما سمعتهم من بلكونتي نزلت ألرى سبب تسائلهم عني فقالوا للمتواجدين امام املنزل انني انرش فيديوهات 

ازدري بها االديان و الرسل و ادعي االلوهية فقلت لهم هذا الكالم غري حقيقي و انني مل ادعي االلوهية و لكن هذا فهم 

خاطئ ملا قلته فطلبوا مني اصطحايب ملقهى االنرتنت ملواجهتي مبا هو منسوب ايل و اثناء ذهابنا قام احدهم باستدعاء 

احد اصحاب املحالت و هو مسيحي و خادم يف الكنيسه ليكون شاهد عيل يف اسائتي لالديان و عندما وصلنا عند مقهى 

االنرتنت كان هناك عدد كبري من الشباب متجمعني يف انتظاري و عرضوا احد مقاطعي املرفوعه عىل موقع اليوتيوب 

و كان عنوان هذا املقطع ) املتحدث الرسمي باسم الله ( و كنت اتحدث فيه عن من هو املتحدث الرسمي باسم الله

فجميع رجال الدين من مختلف الديانات يخربنا بأنه الوكيل الحرصي للدين وانه هو املتحدث الرسمي باسم الله و 

جميعهم يكفرون بعضهم البعض ، فمن هو املتحدث الرسمي باسم الله ؟

و طرحت بعض االمثلة من املسيحية و اليهودية و االسالم فعندما شاهدوا الجزء االول من املقطع صاح احدهم ) ها 

هو يسب الله و رسله و ديننا ( وقام البعض منهم باالعتداء عيل فتدخل احد الرجال الكبار يف السن و قال لهم ال اجد 

يف كالمه اي اساءة و ال يصح ما يحدث معه االن فقال الرجل املسيحي انه تحدث مع كاهن الكنيسه عن طريق الهاتف 

املحمول و كاهن الكنيسه اخربه انه طاملا ان هذا الشخص ملحد و يسئ لجميع االديان مبا فيها املسيحية فان الكنيسه 

ليس لها دخل يف املوضوع 

و بعد ذلك اصطحبني بعض الرجال الكبار يف السن و قاموا بتهدئتي و طأمنتي و اصطحبوين حتى منزيل دون ان يجعلوا 

احد يتعرض يل بشئ و بعدها بفرتة وجيزة تجمهر البعض تحت منزيل و قاموا بالصياح و التهديد و الوعيد و االهانة 

فنزلت لهم والديت لتهدئتهم و انهاء هذه الحالة و بالفعل نجحت الن العدد مل يكن كبري و لكن ظل البعض جالسا اسفل 

املنزل مرتبصا حتى اليوم التايل ، و كان هذا مساء يوم االربعاء 12 سبتمرب

ألبري صابر
يف حوار مع...........
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اما يف يوم الخميس 13 سبتمرب فكنت قد استيقظت متأخرا حواىل الساعة السابعة مساءا و استيقظت مبجرد عودة 

امي من الخارج بعض رشاء بعض حاجيات للمنزل و اخربتني بانه يوجد عدد كبري من الناس متحاشدين امام املنزل و 

يتهامسون باسمي فيام بينهم و بعد فرتة وجيزة سمعنا صياح فوجدنا ان عدد كبري جدا من الناس متظاهر اسفل منزلنا 

مطالبني بنزويل لهم ليقتصوا مني ، فعندما تحدثت والديت معهم من رشفة املنزل قاموا بسبها بافظع الشتائم فدخلت 

امي من الرشفة تتصل بالرشطة لعمل بالغ بالواقعة و تطلب منهم التواجد الثبات الحالة فيام يحدث معنا 

و يف اثناء انتظارنا لقدوم الرشطة كان الصياح يتزايد مع تزايد اعداد املتجمهرين حتى صاح احدهم ) ملاذا ننتظر حتى 

ينزل نحن سوف نصعد له ليك نتعامل معه فال داعي لالنتظار ( و بالفعل صعدت مجموعة كبرية من الناس محاولني 

تحطيم باب شقتنا و قد كنا نحمي باب الشقة من الداخل و نحاول االتصال بالرشطة مرة اخرى لتأخرهم يف القدوم ، 

و استمر هذا الوضع فيام يقرب من ساعة و نصف مع محاوالت تدخل بعض الرجال العقالء و الجريان لتهدئة الوضع 

و لكنهم فشلوا امام جيوش من الغوغائيني و الهمجيني 

و بعدها بفرتة و جيزة هدئت محاوالت كرس باب الشقة و قام شخص ما بالتحدث مع والديت من خلف الباب و اخربها 

انه رشطة و انها عليها ان تفتح الباب االن و اخربت و الديت ان تخربه ان ميرر لنا بطاقة هويته من باب الشقة للتأكد 

من انه رشطة و بالفعل مرر كارت مكتوب عليه مديرية امن القاهرة و اسمه و صورته و لكن مل يكن مذكور فيه اىل اي 

قسم او جهة او معلومة اخرى فاخربت والديت انه ال يجب ان نفتح له النه ال يتبع اىل قسم الرشطة التابع لنا و عندما 

اخربته والديت انه كان من املفروض ان تأيت قوة من الرشطة و ليس مبفرده و انها لن تفتح الباب اال بتواجد قوة من 

الرشطة و بعد ابعاد الناس التي تحاول اقتحام شقتنا النهم كانوا متواجدين بجواره و يتحدثون معه فقام مبحاولة كرس 

باب الشقة مع االشخاص الغوغائية مع صمودنا يف الدفاع عن كرس الباب

و بعدها بفرتة وجيزة سمعت صوت تهليل و تصفيق بالشارع فخرجت مرسعا الملح ماذا يوجد يف الشارع اسفل رشفتنا 

و كان خروجي ودخويل مرسعا لعدم استفزاز االخرين فام ملحته هي سيارة نقل صغرية و سط عدد كبري جدا من الناس 

فلم اكن اعرف ملن تتبع هذه السيارة و ما سبب تهليل و تصفيق الناس و سمعت بعدها احد الناس يقول ال داعي 

لتدخلكم فاناا سوف نقوم بحرق املنزل باكمله و بعدها سمعنا صوت حركة غري طبيعية عىل سلم العامرة و كانت 

مجموعة من الناس تحاول كرس باب الشقة بطريقة عنيفة جدا و مختلفة فقد كانوا يجرون يف الطرقة اىل باب شقتنا 

راكضني باب الشقة بارجلهم بعنف فاخربت والديت باننا علينا االبتعاد من وراء الباب النه لن يصمد اكرث من ذلك و علينا 

بتقبل ما سيحدث مهام كانت النتائج و ذهبت اىل غرفتي و غريت مالبيس و جلست عىل االرض منتظرا ما سيحدث

و بعد ان انكرس باب الشقة كانت مجموعة من الناس بلبس عادي و ليس لبس رشطة فاخربها احدهم انه ضابط 

رشطة من القسم و انه يريد التحدث معي فقالت له )كيف تريد أخذ ابني و نحن املجنى علينا و نحن من اتصلنا بكم 

لحاميتنا من هؤالء الناس (
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 فقال لها انه لن يستطيع عمل شئ امام كل هذا العدد من الناس وانه سوف يصطحبني اىل القسم لحاميتي و ان والديت 

تستطيع ان تأيت غدا الصطحايب بعيدا عن تلك املنطقة حرصا عىل سالمتنا وامننا

و اثناء ذلك الحديث قامت مجموعه من املخربين بتفتيش الشقة و اخذ جهاز الالب توب و قام الظابط باخذ بطاقتي 

الشخصية و بعض الكروت االخرى الخاصة يب مثل بطاقة الدراسة و بعض الكروت الخاصة بهويتي و امر املجموعة التي 

معه بتأمني سلم العامرة و امام املنزل تجهيزا لنقيل اىل قسم الرشطة و كام رأى جميع الناس يف الفيديو الخاص بالقبض 

عيل املنشور عاليوتيوب اعتداء الناس عيل اثناء القبض عيل و نقيل ىل قسم الرشطة هاتفني ) الله اكرب يا ابن الكلب ، 

صيل عالنبي ..الخ(ويف قسم الرشطة تم احتجازي يف مبنى خاص بقطاع امن الدولة و بعدها بفرتة جاء الظابط الذي 

القى القبض عيل يسألني عن سبب كل ما حدث فاخربته تلك القصة من البداية اىل النهاية

و ظل يخرج و يدخل كثريا من الغرفة وما فهمته انه يتصل ببعض الرتب االعىل منه يف وزارة الداخلية و عندما سألته 

عن والديت فقال يل ان مدير االمن اتصل و اخربه ان يذهب مع قوة كبية مسلحة لحاميتها و حامية املنزل وانه شخصيا 

سيقوم باخراج والديت و حاميتها حتى يطأمن انها يف امان ، و بعد وقت حواىل ساعة رن هاتف الظابط ووضح من الكالم 

ان من يتحدث معه و رتبة كبرية يف الداخلية و بدأ الظابط يف كتابة املحرض بحسب ما ميىل عليه من الهاتف وبعدها 

طلب مني ان اوقع عىل املحرض فاخربته ان ما ذكر يف املحرض ليست اقوايل و مل تحدث فاخربين انه يجب عيل ان اوقع 

االن و اال فانه يستطيع ان يخرجني خارج القسم ألالقي املتظاهرين خارج القسم الذين ينتظروين او يرتكهم يدخلون 

و يأخذوين فمن االفضل ان اوقع بالذوق و بالفعل وقعت عىل املحرض ، و بعد فرتة اىت بعض الناس من الذين كانوا 

متجمهرين امام املنزل يطالبون باخذي من القسم و ان املوضوع خاص بهم و ال يخص الرشطة يف شئ فاخربهم الظابط 

انه تم كتابة املحرض و ان وزارة الداخلية عىل علم بكل ما حدث و انه ال يستطيع ان يطلق رساحي و اخربهم بانهم 

طاملا سيظلون متواجدين خارج القسم فان الرشطة لن تطلق رساحي و لكن ان اطلق رساحه سوف تأخذونه

فقام احدهم وهو الشخص االول الذي كان يسال عني امام املنزل يوم االربعاء وهذا الفتى ايضا هو صاحب مقهى 

االنرتنت وهو الذي دعا الناس للتجمهر تحت املنزل و اخرب ضابط الرشطة ان لديه اقوال و اسطوانه و مقاطع فيديو 

يريد تقدميها ضدي فقال له الضابط اذهب و احرضها االن و سارفقها لك يف مذكرة اخرى باملحرض و من االفضل ان 

تحتفظ بنسخة اخرى لتقدميها للنيابة و قام الظابط باخراجهم من املكتب ليك ياتوا مبا ميتلكونه من اشياء ضدي و 

امر العساكر باصطحايب اىل الحجز ، و اثناء تواجدي بالحجز دخل احد الظباط و يدعى ) مينا شنوده ( و سال اين هو 

البري صابر ؟ و مبجرد ان اجبته انهال عيل بالسباب و اللعن و قام بنقيل اىل زنزانة اخرى و قبل ادخايل اليها اخرب من 
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يف الزنزانه ان هذا الشخص ال يؤمن بالله و ال مبحمد و ال باملسيح و ال باالنبياء او الرسل فهل توافقونه فيام يعتقده 

.. فصاح الجميع ال ، فاخربهم انهم يستطيعون االن التعامل معي كيفام يشائون فقاموا باالعتداء عيل و قام احدهم 

بقطع رقبتي بشفرة موس حالقة مام تسبب يف جرح عميق يف الرقبة و نزيف لطخ مالبيس بالدماء و بدأت اشعر بحالة 

هبوط فعندما بدات اسقط عىل االرض اخربهم الرشطي بالتوقف و اخذين ووضعني بزنزانه اخرى موصيا املحتجزين 

بهذه الزنزانه بعدم التحدث معي او اعطايئ اكل او رشب و اخربهم انه سيقوم باملرور عليهم كل ساعة فاذا وجدين 

نامئا او حتى جالسا سيقوم مبعاقبتهم جميعا و انه يجب عيل ان اظل واقفا يف الحامم حتى يايت وياخذين مرة اخرى و 

بعد خروجه من الحجز قاموا املحتجزين بربط رقبتي اليقاف النزيف محاولني اعطايئ بعض االدوية و االكل و الرشب 

و لكنني رفضت اي اكل او رشب منهم شاكرا اياهم 

و يف صباح يوم الجمعة 14 سبنمرب 2012 تم نقيل اىل النيابة و سالني وكيل النيابة عام هو مذكور امامه يف محرض 

الرشطة فاخربته الرشطة كام رويتها اليكم فقام بتحوييل اىل رئيس نيابة رشق القاهرة و عند رئيس النيابة وجدت بعض 

املحامني الذين تضامنوا معي مع العلم انني ال اعرف ايا منهم و قاموا مبامرسة حقهم القانوين بتواجدهم معي اثناء 

التحقيق و كان رئيس النيابة جميع اسئلته تدور حول معتقدايت الشخصية و ارايئ و افكاري عن الله و االنبياء والرسل 

طالب  و  الخروج  املحامي  رفض  عندما  و  املكتب  من  بالخروج  املحامي  النيابة  رئيس  عالقتي  وايضا حول  االديان  و 

مبامرسة حقه القانوين بالتواجد معي يف التحقيق فامر رجال الرشطة باخراج هذا املحامي خارج مبنى النيابة كله ، و 

يف اخر التحقيق عرض عيل رئيس النيابة اسطوانة مدمجة CD وفالشة ميموري و هاتفي املحمول فاخربته ان ما اعرفه 

و يخصني من االشياء هو هاتفي املحمول فقط و ال اعرف شيئا عن هذه االسطوانه او الفالشة ، و بعدها عرض رئيس 

النيابة محتويات االسطوانه و كان مسجل عليها مقطع الفيديو الخاص يب املرفوع عىل اليوتيوب و عنوانه ) املتحدث 

الرسمي باسم الله ( وكان رئيس النيابة يصيغ كالمي بطريقة مختلفة عام هو مذكور يف املقطع و كان احيانا يضيف 

بعض الكلامت و عندما اعرتضت عىل اسلوب صياغة كالمي و اضافاته عليها فاخربين انه يكتب وجهة نظره و ما يراه 

و انني يف املحكمة من حقي ان اعرتض امام القايض عىل هذه الصياغة و انتهى التحقيق معي حوايل الساعة الواحدة 

و النصف فجرا مع العلم بان التحقيق بدا معي من الساعة الثالثة عرصا تقريبا و تم نقيل اىل قسم رشطة اخر وتوقيع 

الكشف الطبي بخصوص الجرح املوجود يف رقبتي مع اثبات ما حدث معي يف قسم الرشطة من املدعو مينا شنودة و 

امر رئيس النيابة باحتجازي اربعة ايام عىل ذمة التحقيقو يف اليوم التايل تم نقيل اىل  مصلحة الطب الرشعي لعمل تقرير 

حول الجرح املوجود برقبتي ويف اليوم الرابع تم ترحييل اىل رئيس النيابة مرة اخرى و منها اىل السجن مبارشة بدون ان 

يعلم مكان تواجدي ايا من املحامني او اهيل او حتى انا شخصيا 
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و يف السجن كنت محبوسا يف زنزانة انفرادي ضيقة جدا كان عرضها حوايل مرت ونصف و طولها حوايل مرتين و نصف و 

سيئة جدا بحيث كانت دورة املياه فيها عبارة عن صنبور مياه نادرا ما يوجد به مياه و بالعة صغرية لقضاء الحاجه و 

ايضا كنت ممنوع من الخروج من هذه الزنزانه سوى اثناء زيارة اهيل و حبيبتي االسبوعية و الخروج للجلسات فقط 

الغري فقد كنت ممنوع من الذهاب اىل الطبيب او املكتبة وايضا من الحصول عىل قلم ا اوراق او كتب من اهىل يف 

الزيارة واحيانا كثرية من االكل الذي كان يحرضه يل اهيل وحبيبتي اثناء زيارتهم يل ، و كانت اخر جلسة يل باملحكمة 

بتاريخ االربعاء 12 ديسمرب 2012 وكانت تلك الجلسة هي جلسة النطق بالحكم بعد تأجيلها مرتني ، اول مرة كانت 

محجوزة للنطق بالحكم و املرة الثانية بسبب ارضاب القضاة يف مرص و يف تلك الجلسة مل اسمع الحكم مبارشة النه تم 

الحكم عيل وانا يف الحجز الخاص باملحكمة وتم الحكم بدون عمل جلسة من االساس و لكن اخبار املحامني بالحكم و 

كان الحكم السجن ملدة ثالث سنوات و كفالة الف جنيه اليقاف التنفيذ لحني االستئناف و يف يوم االثنني املوافق 17 

ديسمرب 2012  تم األفراج عن من مديرية أمن القاهرة

 

س: ماذا تقول عن قانون ازدراء االديان؟

ليس قانون ولكنه وسيلة لقمع حرية االعتقاد و وسيلة تستخدم دامئا امام اي صاحب فكر و تستخدم أكرث ضد أي 

معارض سيايس 

و أغلب من أتهموا بتلك التهمة  يف مرص تم دمج معاها أهانة الرئيس و األمثلة عديدة مثل كريم عامر و ابراهيم عييس 

و بشوي – كانت قضيتة يف نفس وقت قضيتي – و أخريا باسم يوسف

س: نحن نعلم ان العديد من الهيئات واملؤسسات سواء كانت محليه او دوليه، وكذلك العديد من االفراد الذين اهتموا 

جدا مبنارصتك، ما مدى تأثري ذلك عليك اوال من ناحية نفسية، وعىل موقفك يف التهم املوجه ضدك امام القضاء املرصي، 

وهل فعال كان لها دور يف اطالق رساحك؟

أل أنكر أنها كانت من أول أسباب رفع معنويات بل و صمودي أمام جدران الزنزانة و السجن فقد كانت تصلني الجرائد 

و علمت مدي أهتامم الصحف بعرض القضية بشكل محايد للراي العام و عرفت طلب منظمة العفو الدولية باألفراج 

عني و تلك من أكرب املواقف التي حسنت حالتي النفسية و خصوصا أنني كنت محبوس أنفرادي وال يسمح يل بالخروج 
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نهايئ حتي للمكتبة او الدكتور

و أعتقد و مام عرفتة من املتضامنني معي أن الكثري من املنظامت و السفراء بل و بعض السياسني يف بعض الدول طالبوا 

أنه سبب تلك الضغوط هو من جعل الحكومة املرصية تفرج عني مؤقتا  الحكومة املرصية بأخالء سيبييل و اعتقد 

ألجباري عيل السفر للتخلص من مشلكتي والضغوط عليهم

س: بعد ان خرجت،، ما الذي دفعك ان تخرج من مرص؟ اقصد هل كان هناك موانع لبقائك هناك،، هل تم تهديد 

حياتك مثال؟

التهديدات قامئة من 13 سبتمرب كام ذكرت من قبل وحتي أثناء اعتقايل – حبيس االحتياطي – كانت التهديدات ألفراد 

أرسيت وكل من يتضامن معي و ما دفعني للخروج من مرص هو ضغط املحامني و األهل و األصدقاء حتي حبيبتي

ووجدت أنه ال مفر من السجن و خصوصا أنني مل أنكر أي يشء بل بالعكس أجاهر مبعتقدايت و أدافع عنها و رضخت 

للسفر بعد أن قررت أن ال أجعل أرسيت و أصدقايئ يتعذبون من أجيل و خصوصا أن اهيل و حبيبتي كانوا يتعرضون 

للمضايقات و التحرش يف كل زيارة

س: انت ناشط من خالل صفحات الفيس بوك، ولك مدونه باسمك وايضا علمنا ان لك قناة عىل يوتيوب، حبذا لو اخربت 

القارئ عن فحوى كتاباتك، وما هو ام ما كتبت، وملاذا اخرتت هذا النوع من الكتابات؟

الفطرة األنسانية بني الغباء و صناعة التطرف

ألنها تناقش مشكلة التطرف و التعصب و مشكلة برمجة العقل منذ الطفولة

وهو ما يجعل عقلك محدود و قارص النظر و يفقدك اي حيادية يف التفكري
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س : اثناء تجويل يف صفحاتك، وخصوصا بعض مشاركاتك عىل الفيس بوك، وجدت انك يف بعض االحيان، تستخدم الفاظا 

جارحه، وال بد انك تعلم ان اتباع االديان، يربطون االخالق بالدين، فهل تعترب ان هذا سيعطيهم الحق يف تثبيت فكرتهم 

عن ان االخالق مرتبطه بالدين فعال، اذا كانت االجابه ال؟ فارجو توضيح استخدامك لهذه االلفاظ.

سبب أستخادمي لتلك االلفاظ سببني

اوال اللفظ نفسة يحطم أعظم مقدس يف نظرة و هنا يل العديد من وجهات النظر كام أن ابراهيم حطم املقدسات ها 

أنا ذا احطم صنمك الذي ال يسمع وال يجيب وال يستطيع أن يوقني

ثانيا أنا أفضل مبداء الصدام أمام من يستبيح دمك و عرضك بل و عرض أهلك ولن أقف مكتوف األيدي ولو يفكرون 

أن اخالقي ستمنعني من الرد بالعكس أنا قادر أرد بشكل أقوي من قلة أدبهم

و أخريا اعتربة رد فعل بل دفاع عن النفس مرشوع أمام من لن يبخل بكل ما لدية  لقتلك معنويا و نفسيا بل و جسديا

س: ما هو تقييمك للشباب العريب، فيام يخص 1- الثقافه السياسية، 2- الثقافه الدينيه؟ 

أختلف مع كلمة عريب ملجرد أنهم يتحدثون العربية ولكنه األن يف حالة خروج من قمع دام لسنني و سيتعرثون يف 

البداية حتي يتعرفون عيل حقوقهم و كيفية أحرتام األخرين و حرياتهم و ثقافتهم لسة يف سنة أويل

و كثري منهم يردد ما يسمعة من األعالم او األنرتنت ولكن بدأ البعض منهم بالقراءة و التفكري و هم قلة

س: لو اتيح للشباب العريب، حرية الفكر والعقيده، هل تعتقد ان الشاب العريب، سيكون عىل قدر هذه املسؤوليه وعىل 

قدر هذا التحدي، ام انه سيفهم هذه الحرية بشكل خاطئ

أعتقد انه من الطبيعي التعرث يف البداية ولكني أري و اعرف الكثريين يستطيعون التغيري و تحمل املسؤلية

رغم وجود كثرية ال تدرك املعني الحقيقي للحرية و املسؤلية

ألبري صابر
يف حوار مع...........
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س:  كلمة اخريه توجهها للقارئ

ال تعترب من يختلف معك هو عدوك بل صديقك األختالف يشء طبيعي يف الحياة

كام تعتقد أنك أبيض ال تنيس وجود الون األسود بل عدد غري محدود من األلوان معك

بدون كل هذة األلوان لن تسطيع أن تري روعة الصورة

 ....................

شكرا جزيال لك

تقبل مني فائق االحرتام والتقدير

ألبري صابر
يف حوار مع...........

................... Sameer Samee قام بالحوار
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املوقع الرئيسي ملؤسسة احلوار املتمدن 
يسارية , علمانية , دميقراطية 

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

http://www.ahewar.org
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عادل أحمد 

املغالطات 

املنطقية

عادل مصطفى،  للكاتب  املنطقية،  املغالطات  اسمه  والكتاب  لقراءته،  لألعضاء  كتاب  باقرتاح  قمت  السابقة  األيام  يف 

بالدين(،  له  الكتاب ال عالقة  الكتاب )رغم أن  املغالطات املوجودة يف  للكتاب هو مالحظتي أن كل  اقرتاحي  وسبب 

يستخدمها املؤمنون وامللحدون يف حججهم، وكلمة مغالطات عموماً تعني تكل الحجج الباطلة التي تتخذ يف مظهر 

الحجج الصحيحة، وسأحاول أن أقوم بتخليص الكتاب مع وضع أمثلة )دينية( لتوضيح املغالطات.
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املغالطات املنطقية
عادل أحمد 

وأنا أريد أن أضع مالحظتني:

األوىل: أن استخدامي إىل أمثلة دينية يف رشح املغالطات ال يعني أن امللحد أحياناً يقوم باالنزالق يف بعض املغالطات عند 

حواره، ولكن من ناحية شخصية كانت املغالطات اإلميانية أكرث وضوحاً يل، وأرجو أن يتصدى أحد املؤمنني بعد قراءة 

الكتاب ليقوم بتلخيص املغالطات املنطقة التي يستخدمها امللحد يف حواراته.

الثانية: لقد حاولت أن أركز عىل ثالثة جوانب من األمثلة، وهي نشأة الحياة ونشأة الكون ومربهنة إثبات اإلله، ملا لهم 

من أهمية يف الحوارات الدينوإلحادية، ولكن بصورة عامة الكتاب ال يتطرق ألي دين أو جهة.

واآلن إىل رشح مخترص جداً ألهم مغالطات الكتاب واألمثلة التي حاولت أن أوضحها بها:

1. مغالطة املصادرة عىل املطلوب: 
هي التسليم باملسألة املراد الربهنة عليها من أجل الربهنة عليها.

مثال: )إذا نظرت إىل هذا الكون العظيم، يجب أن تعرف أن له خالق عظيم، ألنك إن نظرت إىل دقة اإلنسان، واتساق 

الكون، عرفت أن ذلك يأيت من خالق عظيم(.

التحليل ]املقدمة: عظمة الكون تدل عىل عظمة من صنعه، النتيجة: عظمة بعض مكونات الكون تدل عىل عظمة من 

صنعه، الخالصة: تم تجاهل تقديم سبب وتم االستعاضة عنه بالتكرار[.

2. االستدالل الدائري: 
وهو استدالل تتوقف صحته عىل صحة نتيجته.

مثال )نحن نعرف طبيعة الرب وصفاته من اإلنجيل، ونحن نعرف أن ثقتنا يف اإلنجيل مطلقة ألنه من الرب(.

التحليل: ]املقدمة: إثبات الرب من خالل اإلنجيل، النتيجة: إثبات اإلنجيل من خالل الرب[.

3. مغالطة املنشأ: 
وفيها يكون املصدر هو الربهان عىل الحجة وليس قوة الحجة ومنطقيتها نفسها.

مثال: )ال تقل يل أن تعدد الزوجات غري أخالقي، إنه موجود يف القرآن نفسه(.

التحليل ]املقدمة: تعدد الزوجات أخالقي، النتيجة: يوجد مصدر ما يقول إنه أخالقي[.
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4. التعميم املترسع: 
وفيه نستمد خصائص فئة كلية من خالل فئة معينة.

مثال: )ال تحدثني عن اإللحاد، أمل تر ما فعله استالني بالعامل؟، هل هذا ما تريد أن يحدث لنا بانتشار هذا الداء الفتاك؟(.

التحليل: ]املقدمة: اإللحاد فكر هدام، النتيجة: إستالني كان ملحد وقد فعل أفعال هدامة[.

5. النصوع املضلل: 
وفيه يكون بريق الحجة وملعانها هو دليل صحتها وليس قوتها ومدى انطباقها مع الحقائق.

مثال: )كيف تقول يل أن اإلسالم مل يكرم املرأة، أنظر إىل هذه الدكتورة املشهورة يف العامل، إنها فعالً تدل عىل أن اإلسالم 

كرم املرأة(.

التحليل: ]املقدمة: اإلسالم كرم املرأة، النتيجة: هناك امرأة ما مسلمة وناجحة[.

6. تجاهل املطلوب: 
وفيه يتم تجاهل املوضوع املطلوب الربهنة عليه واالتجاه إىل موضوع آخر.

مثال: )كيف تقول أن الكون ليس له خالق عظيم؟ هل تريد أن تتفىش الجرائم وسوء األخالق والدعارة؟(

التحليل: ]املقدمة: الكون ال بد له من خالق عظيم، النتيجة: غياب هذه الفكرة من األذهان تجعل البرش تعج بالفوىض، 

مالحظة: مل يتم تقديم حجة عىل أصل القضية، بل تم االنتقال إىل النتائج املرتتبة عليها[.

7. الرنجة الحمراء: 
وفيها يتم أخذ املستمع بعيداً عن املوضوع بطرح قضية أخرى براقة أكرث جاذبية له من القضية املطروحة.

مثال: )ال تقل يل أن نظرية التطور صحيحة، هل تعلم أن هذه النظرية استخدمت يف استعباد سكان إفريقيا، وهذا ما 

يفعله العامل األول اآلن، يحولنا إىل عبيد باستنزاف مواردنا وبرتولنا، ونغوص نحن يف التخلف والجهل(.

التحليل:] املقدمة: نظرية التطور خطأ، النتيجة: دول العامل األول تستغل دول العامل الثالث[.

املغالطات املنطقية
عادل أحمد 
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8. الحجة الشخصية: 
وفيها يعمد املحاور إىل الطعن يف شخص املتحاور الخصم بدالً عن تفنيد قوله.

مثال: )أنت ال تعرف هذا الداروين حتى تأخذ بنظريته، هل تعلم أنه طرد من املدرسة؟ وهل تعلم أنه مل يحصل عىل 

تعليم عايل نهايئ؟(.

التحليل ]املقدمة: نظرية داروين خطأ، النتيجة: الظروف الشخصية لداروين كانت سيئة[.

9. مغالطة )أنت أيضاً تفعل(: 
وفيها يعمد املحاور ألن يقوم باتهام الخصم بنفس سالح الخصم، بدالً عن أن يرد له عىل حجته.

مثال: )ال تقل يل ليس لديك دليل عىل اإلله، فإن اإللحاد ليس إال إميان هو اآلخر، ولكنه إميان بعدم وجود إله(.

التحليل: ]املقدمة: يجب أن يكون هناك إله، النتيجة: اإللحاد نوع من أنواع اإلميان[.

10. مغالطة تسمم البرئ: 
النفسية  البيئة  يسمم  بذلك  يبدأ مربهنته، وهو  أن  قبل حتى  املتحاور  التشكيك يف شخص  إىل  املغالط  يعمد  وفيها 

للمستمعني قبل أن يتم طرح الحجة أصالً.

مثال: )ما رأيكم يف النظرية النسبية التي أىت بها آينشتاين الذي هو من أصل يهودي، ومن أرسة متشددة ضد العرب 

واملسلمني؟(.

التحليل: ]املقدمة: رأي املستمع يف رأي النظرية النسبية، النتيجة: توجيه رأي املستمع إىل رأي بعينه مبني عىل الخلفية 

الشخصية[.

11. مغالطة االحتكام إىل السلطة: 
وفيها يعمد املتحدث إىل أن يربهن عىل محوره بناًء عىل االستشهاد بسلطة ما أقرت هذه املربهنة.

مثال: )إن آنتوين فلو كان من كبار امللحدين، وها هو اآلن يؤمن بوجود إله، أال يدلكم ذلك عىل أن اإللحاد ال قيمة له؟(.

التحليل: املقدمة: ]اإللحاد ال قيمة له، النتيجة، أحد كبار امللحدين تركه[.

املغالطات املنطقية
عادل أحمد 
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12. االحتكام إىل عامة الناس: 
وفيه يقر املحاور بأن حجة ما صحيحة نسبة لشيوعها أو اجتمع عدد كبري من الناس عليها.

إله، فهل هناك مجال للشك يف أن ذلك واقع ال ينكره إال  العامل يؤمنون بوجود  مثال: )إن أكرث من 80% من سكان 

متحزلق؟(.

التحليل: ]املقدمة: اإلميان فكرة شائعة، النتيجة: يجب أن تكون صحيحة[.

االحتكام إىل القوة: وفيها يعمد املتحاور إىل أن يثني خصمه عن رأيه بالقوة دون اللجوء إىل تفنيد الحجة املطروحة.

مثال: )إنهم ملحدين، يجب أن نرسق حساباتهم اإللكرتونية ونغلق صفحاتهم، ونغرق منتدياتهم بالتعليقات(.

النتيجة: استخدام القوة يف محاربته، مالحظة: مل تتم مناقشة األسباب التي جعلت  التحليل: ]املقدمة: اإللحاد خطأ، 

اإللحاد خطأ[.

13. االحتكام إىل النتائج: 
ويف هذه املغالطة يقوم املتحاور بأن يقبل الفكرة ألنها تؤدي إىل نتائج مرغوبة، بينام يقوم باستنكار فكره ألنها تؤدي 

إىل نتائج غري مرغوب فيها.

مثال: )كيف تقول يل أنه ال يوجد جنة ونار؟، هل تعني أن الظامل سينجو بفعلته؟، هل تعني أن املظلوم سيموت بظلمه 

دون أن يرد له حقه؟(.

التحليل: ]أنا أرغب يف أن يرد للمظلوم حقه ويحاكم الظامل، النتيجة: يجب أن يكون هناك يوم لحدوث ذلك[.

مثال آخر: )إن الدارونيني ال يفقهون يشء، كيف ميكن أن يجعلوا القرود أنباء قرابتنا؟(.

التحليل: ]املقدمة: نظرية النشوء ليست صحيحة، النتيجة: أنا ال أرغب يف أن يكون قريبي قرد[. مالحظة: )رهان باسكال 

من أشهر األمثلة عىل االحتكام للنتائج(.

14. مغالطة األلفاظ امللغمة: 
وفيها يشكك املتحاور يف املعنى الحقيقي الذي أراد أن يطرحه املتحاور الخصم، بأن يركز عىل إحدى املفردات التي ميكن 

صياغتها بأكرث من معنى ومن أمثلة املتاقبالت التي ميكن صياغتها بأكرث من معنى )صارم تحول إىل عنيد، واثق تحول 

إىل متعجرف، مجامل تحول إىل متملق، مدقق تحول إىل موسوس، يقول تحول إىل يدعي(.

مثال: )امللحد هو شخص يدعي أن ال يشء نتج عن ال يشء فتحول ال يشء إىل ال يشء بقدرة ال يشء(.

التحليل: ]ما يقوله امللحد خطأ، النتيجة: واضح أنه خطأ ألنه مجرد إدعاء[.

املغالطات املنطقية
عادل أحمد 
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15. املنحدر الزلق: 
وفيها يعمد املتحاور إىل أنه لن يقبل نتيجة مرحلية، ألن املسألة ستستمر ويقبل بقية النتائج.

مثال: )أنا لن أقبل بتوزيع الواقي الذكري يف الصيدليات، ألنني بذلك أدعو إىل الرزيلة والفاحشة وإىل دمار املجتمع 

املسلم(.

التحليل: ]املقدمة: توزيع الواقي الذكري مرفوض، النتيجة: سترتتب عليه نتائج متتالية تؤدي إىل عواقب ال أقبلها[.

16. القسمة الثنائية الزائفة: 
وفيها يضع املتحدث خيارين ويوحي بأنه ال ثالث لهام، ويقوم باستبعاد واحدة وقبول الثانية دون وضع اعتبار ألن يرى 

بقية االحتامالت املتوفرة.

مثال: ) إما أن يكون هناك إله واعي عاقل قدير حميد لطيف قام بخلق هذا الكون، أو يكون هذا الكون العظيم قد 

نشأ هكذا اعتباطاً من نفسه(.

التحليل: ]املقدمة: ال يوجد غري خيارين، أحدهام متصل بصفات مسبقة، والثاين منبوذ من لغة استخدامه، النتيجة: 

يتم قبول الرأي غري املنبوذ[. )مالحظة: مل يتم سبب استبعاد الحجة الثانية، ومل يتم السبب الذي تم فيه لربط الصفات 

املذكرة بوعي متسبب يف وجود الكون(.

17. السبب الزائف: 
وفيه يعمد املتحاور إىل إلزام سبب ما إىل نتائج دون أن يقوم بالربط بني هذا السبب والنتائج.

مثال: )كيف تقول يل أن اإلسالم ليس عىل حق؟ ويف أنفسهم أفال يبرصون؟، إن روعة هذا الخلق ألكرب دليل(.

التحليل: ]املقدمة: اإلسالم عىل حق، النتيجة: روعة خلق اإلنسان دليل عىل ذلك، مالحظة: ال يوجد ربط بني النتيجة 

وبني أن يكون اإلله من منظور إسالمي بالذات هو الذي عىل حق[.

املغالطات املنطقية
عادل أحمد 
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18. املغالطة البعدية: 
وفيها يلزم املتحاور النتائج بأسباب محددة يطرحها دون غريها.

مثال: )أليس من الواضح أن تساهلنا يف أمور ديننا هي التي جلبت لنا البؤس والفقر وجعلت الدول األخرى تسيطر 

علينا؟(

التحليل: ]ترك فرائض الدين أمر مزموم، النتيجة: تسبب ذلك يف نتائج اقتصادية وتبيعة لدول أخرى[.

19. السؤال املشحون: 
وفيه يعمد املتحاور ألن يضع سؤال تكون إجابة نعم فيه أو ال خصامً عىل متحاوره، وهو بذلك يبعد املوضوع عن الحجة 

األصلية املطروحة.

مثال: )هل تقبل أن يحكم الدولة غري رشع الله الذي خلق البرش وهو أعلم بحاجاتهم؟(.

التحليل: ]املقدمة: تم تقديم سؤال افرتايض، النتيجة: كال اإلجابتني املتوفرتني خصامً عىل املجيب الذي يتبنى النظام 

الوضعي[.

20. التفكري التشبيهي: 
وفيه يعمد املتحاور إىل الربط بني نتيجتني ال يوجد رابط فعيل بينهام.

مثال: )إنه يريد أن يقر بنظرية داروين، إن نظام الغابة ليس إال وحشية، يأكل فيه القوي الضعيف(.

التحليل: ] املقدمة: نظرية داروين خطأ، النتيجة: نظام الغابة غري إنساين، مالحظة، ال يوجد صلة بني املقدمات والنتائج[.

21. مغالطة رجل القش: 
وفيها يعمد املتحاور إىل الهجوم عىل نظرية أخرى غري املطروحة للنقاش.

مثال: )هل تعلم أنه يف زمن وضع داروين لنظريته كان الشائع بني العلامء أن الطني ينشأ منه الضفدع؟ وأن اللحم ينشأ 

منه الدود؟، وداروين نفسه كان يظن ذلك(.

التحليل: ]املقدمة: نظرية داروين خطأ، النتيجة: هناك نظرية أخرى معارصة له كانت خطأ[.

املغالطات املنطقية
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22. مغالطة التشييء: 
وفيها يعمد املتحاور ألن يستخدم معاين ضمنيه عىل أنها كيانات كائنة.

مثال: )أنت ال تؤمن بالله ألنك ال تراه، فكيف تؤمن بالعقل رغم أنك ال تراه(.

التحليل: ]املقدمة: ليس بالرضورة أن تنفي وجود ما ال تراه، النتيجة: العقل ال تراه وهو موجود، مالحظة: ال يوجد 

ترشيحياً جزء من الدماغ أسمه العقل، ولكن هو نتاج العمليات الحيوية التي يتم من خاللها التفكري[.

23. التأييد األعمى: 
وفيه يعمد املتحاور إىل جمع وجهات النظر التي تخدم قضيته وال يلتفت إىل أي رأي يقف ضد فرضيته.

مثال: )يجب أن تكون نظرية داروين خطأ، سأكتب يف محرك البحث أخطاء نظرية داروين ألبني ذلك(.

24. االحتكام إىل الجهل: 
وفيها يعمد املتحاور إىل أن جهل الخصم بجزء من الحجة يعني بالتايل أن الحجة صائبة.

مثال: )من يقولون أن الله غري موجود عليهم أن يخلقوا بعوضة(.

التحليل: ]يعجز اإلنسان عن خلق بعوضة، النتيجة: إذن الله موجود[.

مثال آخر: )من أين أتت الخلية األوىل؟ أنت ال تعرف، إذن الله من خلقها(.

مثال آخر: )من أين أتت املفردة األوىل قبل االنفجار العظيم؟، أنت ال تعرف، إذن الله فعلها(.

املغالطات املنطقية
عادل أحمد 

45



علوم الفراغات

ترجمة مجلة امللحدين العرب

 TheraminTrees أو Link

هو أسم الشخصية املميزة التي ترجمنا عنها هذا املقال 

هو باحث يف علوم النفس ومعالج نفيس معتمد يف اململكة املتحدة 

له كتابة مميزة ومفردات غزيرة وأسلوب عرض أفكار بطريقة مبتكرة ممتعة وعميقة 

جدا 

قناته عىل اليوتوب هي :

http://www.youtube.com/user/TheraminTrees

People who don`t want you to think are never your friend.
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غالبا ما يرى املثقفون والعقالنيون العلوم الزائفة عىل أنها  سفاسفية , شديدة الحمق و منافية للعقل لدرجة ال ميكن 

أن تكون  معها خطرية .. وهذا املوقف من القضية ليس حكيام 

 روري كوكر 

بروفيسور يف الفيزياء من جامعة تكساس  

يف بعض االحيان أواجه بالقول بأن عميل مركز فقط عىل الدين , وردي عىل هذا الكالم هو انظر اىل الغيمة خلف تلك 

الغيمة ) الصورة األكرب ( , سرتى ان اهتاممي االول هو علم النفس , وخاصة يف القضايا املتعلقة بالتالعب واإلستغالل . 

غالبا ما يحصد الدين أغلب اإلهتامم بهذا الشأن كون الدين من أكرث التطبيقات املنهجية للتالعب واإلستغالل النفيس 

التي ميكن أن نتفاعل معها يف حياتنا.

 

انها موسوعة يف االستغالل لكنها بعيدة عن ان تكون فريدة , هناك غيمة اخرى , العلوم الزائفة, فهي نظم يف العقيدة 

واملامرسة تُقَدم زوراً عىل انها مثرة  املناهج والطرق العلمية و مثل الغيوم, فأن والدين والعلوم الزائفة ميكن ان تنجرف 

يف بعضها البعض . ولكن بصفة عامة ، ليس هناك رشط يف العلوم الزائفة لالعتقاد يف أي من اآللهة. ومع ذلك  فإن أوجه 

التشابه االجتامعي والنفيس الفتة للنظر. 

مثبتة  ادعاءات غري  أجوبة سهلة ألسئلة معقدة، من خالل  كاذبة من خالل  تقدم وعوداً  الزائفة  العلوم  الدين،  مثل 

وحرصية لبعض األفراد . و مثل الدين, فأن أنصاره  يردون عىل االنتقادات باستخدام املغالطات املنطقية واملحاججات 

الفاسدة  والفارغة . األكرث سخرية من ذلك كله هي الدفاعات التي تشجب وتنكر العلم ومنهجه يف حني أن العلوم 

الزائفة نفسها تسعى اىل االعرتاف بها من خالل إدعائها بأنها علوم تعتمد عىل األدلة. 

مثل الدين، العلوم الزائفة ايضا تسلط الضوء عىل صعوبةاإلعرتاف بجهلنا وضعفنا الذي نعاين منها  . عندما ننظر إىل 

مجاالت الحياة التي تشغلها العلوم الزائفة ، سيكون من غري املستغرب كثريا انها املجاالت نفسها التي تشغلها اآللهة 

وتدعي تفسريها - اي تحتل الثغرات يف معرفتنا .... 

نجد ان العلوم الزائفة ترسم خرائط كاذبة لتنبؤات 

مستقبلية مثل أزمة التنبؤ بنهاية العامل يف الـ2012 

إىل اتصال زائف مع السامء يف ما يعرف باألبراج 

النجوم مبصري وطباع اإلنسان كام  وعالقة مواضع 

تقدم آمال كاذبة للمرىض واملحتاجني لألمل وسيل 

للملل  أمئة  والزعامء  املعلمني  من  له  نهاية  ال 

العلمية التي تجتذب وتؤثر بالكثري من التابعني  
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إذا ألقينا نظرة فاحصة عىل هؤالء الرموز واملعلمني ˝ األمئة ˝ 

نرى أنه متاما مثل الدين ميكن أن متارس العلوم الزائفة من قبل مؤمنني حقيقيني بها مقتنعني متاما من صحة عملهم , 

أو من قبل غري مؤمنني من أشخاص يعملون لتحقيق مكاسب شخصية و ليس لديهم اعتقاد فيام يبرشون به. 

وكام هو الحال مع الدين ميكن لهؤالء ان ينتقلو ويتحولو بني الحالتني حيث ينتقل غري املؤمنني املخادعني إىل اإلميان 

مبا يفعلون مع الوقت بينام البعض اآلخر من املؤمنني الحقيقيني يستيقظون من أوهامهم، ليكتشفوا أنهم ال ميلكون 

مهارات يف أي مهنة أخرى، مام يدفع بهم إىل االستمرار يف مهنة ومجال يرفضونه شخصيا مع انفسهم. 

إجتامعي عىل  منتدى  - www.clergyproject.org – وهو موقع  الدين˝   لهذا ˝مرشوع رجال  الدينية  األمثلة  ومن 

االنرتنت للقساوسة و الكهنة الذين اليحملون أي اعتقاد خارق للطبيعة والذي ازدادت عضويته من حوايل 50 عضو يف 

مارس 2011 إىل أكرث من 400 عضو مارس 2013 

رفض ورمي األطروحة كام ترمى الفضالت 

“من حق الجميع أن يكون لهم رأيهم الخاص . ولكن باملقابل ليس من حق الجميع أن يكون لهم حقائقهم الخاصة ˝

مايكل سبيكتري . 

كاتب وصحفي أمرييك مختص باملقاالت العلمية والتكنولوجية 

العلوم الزائفة تأيت ضمن مجموعتني واسعتني ميكن والتي ميكن أن نسميهام  كيوي و  دجاج  وكام يوحي اسم الكيوي 

فهو اليطري متاما واألفكار التي تندرج تحت هذا التصنيف ال تعطي اي نتائج وال تقوم عىل أي دليل وال تقدم اي نظرية 

علمية قابلة لالختبار 

48



إنتاج مجلة امللحدين العرب علم الفراغات 

عادة عبارات مثل ˝االهتزازات˝ و ˝ التآلفات الكونية˝ تطفو عىل السطح 

وعند املطالبة بتعريفات عملية لهذه املصطلحات يأيت الرد دوما عىل مبدأ “ignotum per ignotius”   أي تفسريات 

هي أكرث غموضا من اليشء املراد تفسريه . أمثلة من األطروحات املصنفة عىل أنها كيوي تشمل العالج بالبلورات او 

الكريستال و الطب التجانيس و الراييك ) الطب الروحي الياباين (  والفنج شوي )  العالج بالتناغم مع البيئة وتدفقات 

الطاقة املحيطة (  والتنجيم ) األبراج ( .  الكيوي ميكن إعتباره ترفيها للذين ال ينهضون عن مقاعدهم املريحة ويقومون 

بالعمل العلمي الحقيقي, أو تجارة رائجة لالستفادة املادية من تأثري البالسيبو )الدواء الوهمي(. 

ثم لدينا األطروحات التي ميكن تصنيفها عىل أنها الدجاج - املفاهيم التي ميكن أن تأخذ الطريان ملسافات قصرية ، مع 

رفرفة وضجة كبرية . هذا النوع يحتوي عىل بعض الرواسب من مادة علمية قابلة للتطبيق ، سواء عن قصد أو مصادفة. 

ولكنه مثقل ومحمل بعدم وجود الرصامة واإللتزام املهني العلمي , وعدم االكرتاث بالرشعية ، وإدخال عنارص غري مثبتة 

وفساد العنارص مقبولة و  املعقولة  . عىل سبيل املثال، عندما تؤخذ استعارة ما حرفيا أو عندما تحدث ظاهرة ما تنطبق 

عىل بعض الحاالت فتعمم بشكل اكرث من الالزم إىل جميع الحاالت , مثل عالج جميع األمراض عىل انها أمراض نفسية 

يف األصل. 

كمثال عىل أطروحات الدجاج سيكون لدينا السينتولوجيا أو العلمولوجيا ˝ Scientology ˝ التي توظف جهازيشبه 

إسرتجاعه  أثناء  املفحوص  جسدية  فعل  ردود  تلتقط  التي    ˝  e-meters  ˝ تسمى  تقنية  مستخدما  الكذب  كاشف 

للذكريات ووالتفاعالت اإلجتامعية . وتسمى هذه الجلسات `التدقيق`، وتظهر االستجابات العاطفية يف تأرجح متغري 

إلبرة e-meters - الهدف من ذلك هو التعامل مع االستجابات الصادمة. 

هناك أصداء ورواسب من املامرسات العالجية السليمة األخرى هنا -

ففي الواقع العالج النفيس غالبا ما ينطوي عىل إعادة إكتشاف الذكريات املؤملة ومواجهتها . 

عالجات الفوبيا او الخوف الغري مربر تتضمن إرشاك املواجهة النفسية مع املوضوع املخيف ، اىل ان يختفي الخوف عند 

املريض. 

ولكن وضع وتصنيف السينتولوجيا كدجاج  طعن يف الظهر من قبل نظريتها األساسية 

أكد مؤسس السيانتولوجيا الفاييت رون هوبارد أن العقل البرشي يعاين من `اإلنغرامس` ‘engrams’ . وهذه عبارة عن 

تسجيالت عقلية من مآيس وكوارث املايض ، يتم إسرتجاعها عندما نكون يف حالة الالوعي . وادعى هوبارد أننا خالل حالة 

توقف الوعي هذه ) النوم , الغيبوبة , التخدير ( ، بأننا نواصل معالجة كل إحساس من حولنا ، حتى يف أدق التفاصيل. 

ادعى هوبارد ان تسجيالت الالوعي هذه `اإلنغرامس` ‘engrams’ هي مصدر الالعقالنية لدينا. والهدف من جلسات 

الوضوح`  إنغرامس`، وصوال إىل مرحلة معينة يتحقق فيها حالة من̀  ˝التدقيق˝ هو تخليص الناس من كل ما لديهم من̀ 

، وامتالك قدرات عقلية هائلة . ومع ذلك ، قد يستغرق هذا بعض الوقت، ألن وجود الفرد ومكتسباته بكاملها يجب 

أن تكتشف يف هذه الجلسات . حتى أنه إعترب الوالدة يف حد ذاتها `انغرام`، وهذا هو السبب دعوة هوبارد ملامرسة 

الوالدة الصامتة ) أثناء الوالدة مينع الكالم وإصدار األصوات كليا من املوجودين ( . 
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لكن املسألة متتط ابعد للوراء, ميكن لألحداث قبل املولد ان تولد `اإلنغرامس` - وحتى األحداث قبل الحمل حيث تكلم 

هوبارد عن ˝أحالم الحيوانات املنوية ˝ أي ذكريات سجلت عندما كان الفرد حيوان منوي . وقد فشل هوبارد بتقديم 

أي تفسري لكيفية ان األمشاج التي بال عقول وال حتى جهاز عصبي ميكن أن تؤدي إىل إدراك ومتيز نفسها عىل حيوانات 

منوية أخرى ، ناهيك عن تسجيل خربتها يف الذاكرة. لكننا رسعان ما ننجرف إىل الوراء أبعد من ذلك ، إىل الحيوات 

السابقة يف املايض , ليس حياة البرش فقط , فقد ذكر املامرس الطبي لهوبارد ˝جيم دنكاليس`` جلسة املخدرات حيث 

اطعم هوبارد األمفيتامينات البنه إىل النقطة التي ادعى أنه قد تراجع وعاد إىل حياة كان فيها محارة . 

الوضوح`  اإلنغرامس` الكثرية والغنية لتصل اىل حالة̀  ينبغي أن يكون لديك الوقت واملال للقيام مبراجعة وتدقيق هذه̀ 

، ثم عليك االنتقال إىل تدقيق األرواح الغريبة ) الفضائية ( الخالدة املعروفة باسم “thetans “ ، والتي ادعى هوبارد 

انها عالقة بنا عىل شكل حزم ، ومتنعنا من الوصول إىل كامل طاقتنا الكامنة. من األرواح الفضائية الغريبة اىل الحيوات 

السابقة من املايض إىل أحالم الحيوانات املنوية إىل تسجيالت الالوعي الدقيقة، فإن أياً من هذه املفاهيم الدخل له عىل 

االطالق باي شيئ من العلم ، عىل الرغم من إدعائات هوبارد الدامئة واملتكررة والغري موضحة التي ينسب هذه األمور 

إىل ˝مخترب األدلة” . 

أفضل  املصطلح.  ˝الالوعي˝. لسُت من محبي هذا  بال  ما يسمى  ينجذب ويستخدم  الزائفة  العلوم  أن مفهوم  يبدو 

تسميتها بـ ˝األمور التي نقوم بها خارج وعينا˝. هذا يثبت الرتكيز عىل األشياء التي نقوم بها ونعيها ، و الذي ميكننا من 

مناقشة مواد ميكن مالحظتها واختبارها.عندما نبدأ الحديث عن ˝الالوعي˝ ، ونبدأ بتوقع وتخيل ما ميكن أن يعطينا 

إياه من معلومات ، سنفقد يف هذا أي مصداقية لبحوثنا حول هذا املجال ، حيث تصبح النتائج مشكوك فيها. و بني 

األيدي الغري مؤهلة للعلامء الزائفني حيث تجرف هذه املامرسات التي ال متلك أي أسس راسية الخيال و أحالم اليقظة 

ألي متعامل معها أو دارس لها وأيضا املتعالجني بها .
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أثناء عالجها ، ˝نادين كول˝ ، من والية وسنكوسن ،إقتنعت بالفعل بأنها كانت ضالعة يف طقوس و عبادات شيطانية 

و أكل الرضع و التعرض لالغتصاب و مامرسة الجنس مع الحيوانات. كام صدقت فعليا أنها قد طورت ما يقرب 120 

شخصية من بينها : شخصيات أطفال ، مالئكة ، عروس الشيطان و بطة .

تم ادخالها املستشفى أكرث من 30 مرة ، بسبب رغبات انتحارية حادة تم اكتسابها أثناء الجلسات العالجية . كام أنها 

واجهت والدها باتهامها له بانتهاكات شيطانية تم اإليحاء بها من طرف معالجتها ، ˝كينيث أولسون˝ . ضاعت أي فرصة 

للتصالح مع والدها بسبب وفاته بعد أسبوع ، عندما لقي هذا األخري حتفه بسبب نوبة قلبية . يف مارس 1997 ، ربحت 

نادين دعوى قضائية بتسوية مالية تبلغ 2.4 مليون دوالر يف محاكمة ضد معالجتها أولسون. كنتيجة للمحاكمة ، تقدم 

الكثري من الخاضعني للعالج  لديها و الذين أبانوا أعراض و خياالت مطابقة لنادين من إنتاج إيحائات املعالجة.

الالوعي˝ مجاال مهام يف تاريخ العلوم الزائفة ، و التي وجدُت نفيس غارق يف غياهبها مؤخرا.  كام وضحت سابقا ،  يُعترب̋ 

علم النفس يشكل مجاال مهام من مجاالت اهتاممي. درسته يف الثانوية كام تابعت ذلك يف الجامعة و بعد نييل شهاديت ، 

باملوازاة مع مهنتي يف النرش ، واصلت تدريبايت وورشات العمل و قمت مبتابعة دورات و دروس و التي بلغت ذروتها يف 

دورة ما بعد التخرج ، و التي تم تأهييل فيها كمعالج نفيس قبل بضعة سنوات من اآلن . زماليئ املوظفني كانوا متحمسني 

جدا ملتابعة البحوث و األدلة ، ثم قبل أشهر من اآلن ، أحسست بنفيس منجذبا لهذا املجال الذي ظهر عىل أنه حقل 

معرفة جديد ينتظر مني اكتشافه .

املثرية لالهتامم يف هذا  امللفات  الكثري من  التنموي˝ و تطلعت ملناقشة  النفس  بـ ˝علم  دخلت بدراسة مادة تدعى 

املنهاج ، ولكن يف آخر املطاف كان يتم إشغالنا مبواضيع افرتاضية ، هالمية و غري منضبطة ، مثل مواضيع تدور حول 

مالذي يفكر فيه الجنني عندما يكون داخل الرحم. لقد وصلنا لحضيض هذا املوضوع عندما افرتضنا أن الوعي يبدأ 

عند بداية الحمل . حصلت مضاربات و نقاشات جد غريبة حول نفسية الجنني . أود تسليط الضوء عىل بعض املقاطع 

الفاضحة و التي كان علينا متابعتها و قراءتها بصوت عايل أثناء الحلقات الدراسية ، عىل سبيل املثال ، هذا املقطع الذي 

يبني فيه اكتشاف الجنني للحظة افرتاق أبويه : 

˝ `إدراكات مبكرة للوالدين` تنص عىل أن العالقات املستقلة يتم اختبارها من طرف الجنني بأشكال برازه عىل شكل 

متوضع معني لشكل أعضائه و متوضع القضيب مع الثدي واملعدة والفم و املهبل يف إشباع متبادل، والتي تخلق مواد 

دراسية مثينة جديدة أكرث من أي وقت مىض عن شكل براز الرضع. ˝

]41.An Introduction to Object Relations. Free Association Books: London. p )1997( .Gomez, L[

بعد قراءة هذا املقطع ، قلت يف نفيس  :˝ ليس من نيتي أن أسخف وأحتقر فكرة براز الرضع وماء الوالدة ، ولكن هذا 

الكالم ليس إال كومة من الرباز ) الهراء ( ˝. لكن وبشكل غري متوقع ، أبدى قارئ النص إعجابه املتناهي باملقطع حيث 

علق عليه أنه ` لغة الخطاب غنية جدا باملعاين ` .
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املدافعة هي يف  األدلة   . املدعومة  املفاهيم  كثرية من  ، هناك مواضع  أنها دجاج  املصنفة عىل  باألفكار  يليق  مثلام   

معظمها مبنية عىل السلوكيات الفاسدة التي ميكن مالحظتها. نجد أن الناس يقسمون خرباتهم و تجاربهم و مفاهيمهم 

يف الحياة إىل ثنايئ ) مغالطة املأزق املفتعل - false dichotomy ( : أسود أو أبيض ، قديسني أو فاسقني ،عذارى أو 

عاهرات ، جنة أو نار. كام أنهم يحولون محاججاتهم إىل أهداف أسهل بغض النظر عن القضية املطروحة , لقد الحظ 

الراحل كريستوفر هيتشنز دفاعا شائعا آخر ) التكوين العكيس : حيث يتخذ الفرد موقفا يعرب عن عكس الدافع املوجود 

عنده ( حيث كام وضح جليا : أنه ينتظر و يضع ساعة عد تنازيل لكل مناهض شغوف ضد املثليني الجنسيني مراهنا عىل 

اكتشافهم متلبسني يف وضعيات مثلية .

 لقد تم اقرتاح أمثلة أخرى أمناط أخرى من املواقف 

الحظتم  أنكم  أظن   . العالج  جلسات  أثناء  تصادفنا 

دامئا  الناس  أن  املتعالج  يشكو  كيف  حياتكم  يف 

يقومون بخذله ) لعب ورقة الضحية ( . طبعا يصبح 

من الواضح ˝أنهم خذلوه˝ ألنه يطلب خدمات غري 

معقولة : مثل طلب اقرتاض أموال ضخمة ، أو طلب 

يف  عطلة  حجز  ألنه   ، الفور  عىل  املطار  إىل  إيصاله 

اللحظة األخرية. 

˝بخذالنه  أبدء  عندما  أتعجب  أن  املفرتض  من  هل 

˝ أيضا ؟ .. ال ، إنها مجرد لعبة يلعبها مع الناس ، و 

أيضا. سلوكيات  أنه سيلعبها معي  تقول  االحتامالت 

لكن  و   ، ملالحظتها  للعيان  بادية  هذه  مثل  تفاعل 

العلامء الزائفني غري راضون بحرشهم يف زاوية املراقبة 

مثل  متاما  إنهم  املنطقية.  و  العلمية  املالحظة  و 

إيكاروس * ، يحاولون الطريان ملرتفعات ال تستطيع 

الحالة  هذه  يف  و  إليها   حملهم  املزيفة  أجنحتهم 

النتيجة هي   ، إيكاروس  . و مثل  أجنحة من حدس 

طائر ) دجاجة(  كبرية مشوية .

* إيكاروس ) أسطورة أغريقية عن شخص يصنع أجنحة من الريش والشمع ليطري بها وتنتهي القصة مبوته ألنه إرتفع بها قريبا من الشمس (

العفة يا أختاه

العفففففة
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رفس الدلو ) رصاصة الرحمة ( 

“ هل تعرف ين ماذا يسمى ˝الدواء البديل˝ الذي يثبت أنه يعمل . ؟

يسمى دواء ..! “

تيم ميتشني : موسيقي وكوميدي بريطاين 

كام هو الحال مع مؤسسات العلوم الزائفة , فلم يكن هناك اي اهتامم مبعايري انشاء الصالحية يف الدورة التعليمية التي 

دخلتها . بدال منها , تم اقرتاح أن نتمسك باألفكار التي تعجبنا بشكل شخص . 

انا و طالب اخر صاحب خلفية علمية كنا رصيحني 

جدا بنقدنا . و لكن و كام هو متوقع وعىل النقيص 

من االملناهج و الدروس األخرى مل يكن النقد مرحبا به 

. حيث بدال من التعامل مع النقد , قامت شخصيات 

حيث  دفاعي  موقف  بأخذ  الزائفة  العلوم  مامريس 

اصبحوا دفاعيني , سلبيني , عصبيني ولجأوا اىل التهجم 

عىل شخوص املحاورين .

النايف  نقدي ملفهوم جونغ  نقدي بخصوص  ردا عىل 

من  بدال  حيث   .  ) التزامن   ( بـ  املتعلق  للصدفة 

من  واحدة  اخربين   , نقدي  محتوى  عىل  الحديث 

مدرائهم بأنه يجب عيل اكون ˝متفتح العقل˝ اكرث 

بالقول ان امتالك عقل متفتح يعني  . رددت عليها 

تقبل االستامع اىل االفكار الجديدة .. وال يعني قبولها 

كام هي بالرضورة  .

العقل ال يجب ان يكون كالدلو )اي أنه  : ان  قلت 

فهذه    ) متييز  بدون  األفكار  بكل  وميتلئ   يحتوي 

ليست تفتحا للعقل بل سذاجة .

بل يجب ان يكون كاملصفاة نقدية اي يحتوي عىل ما 

يصفي الكالم الذي تم اخبارنا به و يخرج الغري مربر .
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وبعد وقفة تفكري عميق زائفة .. قامت املديرة بأعالن انها تعترب نفسها كالدلو .. كان جوابا ابله و غري صحيح أيضا . تم 

اثبات هذا عليها بكثري من املرات .. مثال كانت تحللني بطريقتهم العلمية الزائفة يف احد املرات فسعلت حينها فقفزت 

عيل قائلة ان كالمها لحظة سعايل قد حرك شيئا بداخيل بسبب سعايل هذا .. 

لكني بينت لها – وهي تعرف جيدا – اين كنت اعاين من مرض إلتهايب بصدري من خمسة اسابيع .. لكنها بنت نظريتها 

مسبقا عىل ان السعال كان بسبب تحليلها يل ومل تقبل بالنظر ألي رشح اخر .. كانت اسوأ من الدلو بكثري فلو كانت دلوا 

فعال لسمعت بعض الرشوحات االخرى و لكنها كانت اسوأ و مثلت بذلك ميزة اخرى للعلوم الزائفة اال وهي التحيز 

ألفكارها .

يف كتابه املشهور ) عندما نكون عاقلني يف اماكن مجنونة ( وضح لنا روزينهان اآلثار املدمرة لتحيز االفكار يف التقييم 

النفيس .. حيث نظم قبول 8 مرىض مزيفني يف 12 مصحة نفسية مختلفة .. و حني وصولهم أعلنوا أنهم سمعوا اصوات 

كانت تقول ) فارغ – اجوف – خاوي ( فقط ال غري 

عدى عن ذالك اعطوا تفاصيل حياتهم كاملة و غريوا اسامئهم و مهنهم فقط .. 

مل يبلغوا عن اي مشاكل غري طبيعية لديهم حني قبولهم ..لذلك ترصفوا بشكل طبيعي و اتبعوا التعليامت لكنهم مل 

يأخذوا اي ادوية .. و شاركوا باملحادثات و بكتابة اليوميات ليك ميرروا الوقت الذي كان كبريا و مل يكن لديهم الكثري 

ليفعلوه ليقضوا به الوقت . .. يف 11 من 12 حالة تم تشخيص اصابات بانفصام الشخصية .. الحظ روزينهان تاريخ 

املرىض املزيفني مع االمراض قد تم العبث به عن طريق الكادر ليالئم االفكار املنترشة عن انفصام الشخصية . رد سلبي 

عادي عىل سوء معاملة الكادر لهم أخذ عىل أنه أعراض لإلختالل النفيس . و بالنسبة لثالث مرىض منهم فأن يومياتهم 

التي كانو يكتبونها إعتربت أعراضا للمرض .

روزينهان الحظ ايضا ان الجلوس خارج مقهى لفرتة قصرية قبل ان تفتح تم  تشخيصه من احد االطباء عىل انه مرض 

الهوس باألكل  .

مؤسسة العلوم الزائفة التي كنت بها كانت تنترش بها هذه التحيزات الطبية 

سوء التعامل من قبل الكادر عاد بشكل مستمر عىل الطالب بشكل هراء الزائف .. 

عندما اشتكيت اىل ادارة املؤسسة من قسوة احد افراد الكادر ومخالفته لقوانني وأخالقيات املهنة قالوا ان مشكلتي 

معهاسببها أنها كانت تذكرين بشخص اخر - رمبا امي - .. مل اصدق هذا الكالشيه املكررة التي سمعتها .. 
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فقلت : “انا متأكد أنني لو جئت اليك و صفعتك عىل وجهك فإننا سنخوض حوارا ممتعا عن الناس الذين اذكرك بهم .. 

لكن الواقع يبقى اين صفعتك عىل وجهك .. متاما كام اخرتق ذلك العضو كل الحواجز وأخالقية املهنة”

ميكنني فهم ملاذا معظم الطالب كانوا ال مباليني ويتجنبون مواجهة هذه االنحرافات بسبب مقدار عناد الكادر وقسوته  

املرات  من  مرة  و يف  بالبداية  ازدادت  فاملقاومة  متوقعا  كان  كام  و  بدريب  جاء  كل يشء  اكتساح  من  ولكني متكنت 

اضطررت ملواجهة ثالث اعضاء معا وعىل الرغم من محاوالتهم وهجومهم املتكرر متكنت من ازاحة اي مقاومة بدريب 

موضحا أنني لن أحيد عن موضوعي ولن أنجرف إىل مواضيع وأفكار فرعية.

 

من بني كل لحظات املضايقة التي شهدتها و اختربتها .. كانت املواجهة التي خضتها مع املرشفة بخصوص حنجريت .. 

يف احد فيديوهايت الصغرية عن املوت كنت قد تكلمت عن مشكلتي مع بلعومي فيام ظننت انه رسطان .. لكن ورمي مل 

يكن خبيثا . أي أن حالتي كانت تعني ان صويت سيتعب ارسع من قبل ومع االحاديث الطويلة خالل اليوم كان وضعي 

يكون مزعجا ثم مؤملا ,  تأقلمت مع هذا عن طريق اخذ اسرتاحة  وعدم اإلكثار من الحديث .

و عندما قمت وإخطار املؤسسة بهذه املشكلة - وزيادة يف مفاجأيت - قامت احد املرشفات بدفعي اىل تكثيف قرائتي 

يف فصلها بشكل متعمد حيث رصحت لها  أن طلبها موفوص متاما .. كان هناك منط ثابت ملجادالتنا هذه , فحني رفضت 

القراءة كانت ترص اكرث اىل ان اغضب و انهي كل الحوار , و من املثري للدهشة ان نفس اليشء كان يتكرر يف كل مرة .

اتصلت مع عضو هيئة االعتامد يف الدورة .. كانت متفاجئة جدا واخربتني ان ترصفها مل يكن ال اخالقيا فقط بل كان غري 

قانوين ايضا .. 

املؤسسات املحرتفة أو التعليمية ملزمة قانونيا ان تضع ما يسمى ) التعديالت املنطقية ( لتحتوي اي عجز بدين يحظر 

مامرسة بعض االنشطة .

يف حالتي كانت ببساطة تعني ان يقوم احد غريي بالقراءة و بكلامت اوضح  . الضغط عيل للقراءة كان ليعني اعتداءا 

عيل وعىل حقوقي .

اخذت هذه الفكرة اىل مدراء املؤسسة فقاموا بتقديم عذر سخيف يدافع عن املرشفة يقول بانها شخصت حالة حنجريت 

عىل انها نتيجة لحالة نفسية غري واعية . قلت لهم : ˝ ان هذا غري مقبول و ان حالتي مشخصة طبيا وأنني خضعت 

لفحوص مكثفة  كام أنني مل اسئلها عن رأيها وهي غري مؤهلة طبيا لتعطيني رأيها ˝.

كنت غاضبا .. فهزوا رؤوسهم موافقني و اخربوين انهم سيقدرون حالتي .. لكني عرفت ان هذه املرشفة كانت توجه 

الطالب ألن يتجاهلوا حاالت ومرضاهم الطبية بطرق مشابهة ومؤذية .

كمثال كان لدى احد الطالب متعالج  لديه حالة طبية تتطلب منه بأن يستلقي عىل االرض عند العالج بسبب مشكلة 

لديه مع الجلوس عىل الكريس حيث كان مؤملا له .. و بدون ادىن استفسار طبي امرته بأن يجلس املريض عىل الكريس .. 

معللة سبب تجنب املتعالج للكريس عىل انه محاولة غري واعية لتخريب جلسة العالج .

ساورت الطالب الكثري من الظنون بهذا الشأن و لكنه فعل بالنهاية ما تم امره به .
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حتى تجعل شخصا جيدا يقوم بعمل يسء تحتاج إىل الدين˝ ولكن نفس اليشء ينطبق بسهولة  قال ستيفن واينربغ مرة :̋ 

عىل العلوم الزائفة . فهؤالء الطالب كانوا ناسا جيدين و حساسني . شعرت بالحزن عليهم . لكن حزنت اكرث عىل املرىض 

. و هذا ما يغضبني . إضطهاد املرىض بهذا الشكل الفظيع . 

قامت تشانتيل الفني بالتبليغ بأنها قد تم ) طبخها حتى املوت ( عن طريق دورة اجرتها لها املدربة الحياتية الغورو 

غابريل فريشيت .. الجلسة التي كانت بها الفني كانت جزء من ندوة بأسم ) املوت يف الوعي ( حيث قام فريشيت 

- الذي ادعى تواصله مع شخصية من االنجيل اسمها ) ملكيصادق : ملك مدينة القدس( -  ترك تشانتيل مع مثانية 

اخرين مغطون بالطني , ملفوفني بالبالستيك ثم تم تغطيتهم ببطانيات ووضع صناديق يف رؤوسهم لتسع ساعات مع 

ارشادات بعدم التهوية .. درجة حرارة الجسم العادية هي 37 درجة ... وحني تم ايصال الفني اىل املستشفى كانت حرارتها 

40,5 درجة . فريشيت تنصلت من مسؤوليتها عن الحادث وقالت أنها تعتقد حينها ان عملها اكتمل حني اتصلت برقم 

الطوارئ )911( . ومازالت تتلقى الحجوزات للمعالجة. رصفت تشانتيل حوايل 19000 دوالر عىل تلك الجلسة القاتلة .

.. حيث كانت قد   ) الساينتولوجيا  الثدي والتي كانت تتبع ديانة )  , يخربنا كيف ماتت اخته برسطان  بروس هاينز 

وصلت اىل اعىل مرتبةروحية موجودة بتلك الديانة حيث تؤهلها هذه الرتبة للقيام بعملية اسمها ) ثيتان 8 ( .. و يرشح 

لنا هاينز هذه العملية بأنها تعني مرتبة قريبة من االله و بذلك يستطيع االنسان مغادرة جسده و بهذه املرتبة سيتم 

ضامن الخلود و لن تتعرض ألي مشاكل جسدية بعد االن .

كان رسطان اخته ينترش ببطء يف جسدها و كان من سهل السيطرة عليه .. و اكد لنا هاينز ان الكثريين من الساينتولوجيني 

.. اال ان اخته مل تؤمن بهذا واختارت أن تتجاهل العالج الطبي وأرصت عىل ان  يعالجون انفسهم بالطب االعتيدي 

˝التدقيقات˝  التي تقوم بها ستشفيها .. لكنها ماتت بعمر الـ 55 .

كانديس نيوميكر .. كانت بعمر العارشة حني تم خنقها حتى املوت يف احد جلسات العالج التي تستخدم العلوم الزائفة 

لتعزيز اإلرتباط العاطفي .

هذا اإلجراء املأفون تم لعالج االنحسار النفيس ملساعدة االطفال الذين عالقتهم بأهلهم غري جيدة .. تم تثبيت كانديس 

تحت بطانية عن طريق اربع راشدين .. وتم طلب منها ان تخرج نفسها من هناك يف عملية تحايك الوالدة لتشجيعها 

عىل اعادة توطيد عالقتها بأمها . رغم ان كانديس رصخت كثريا انها ال تستطيع التنفس و كانت عىل وشك املوت ولكن 

بدون نتيجة ..

 بل أن احد املعالجات ) جوليا بوندر ( حتى قامت بالسخرية منها قائلة ) هيا مويت .. مويت فعال ( و بعد اربعون دقيقة 

من هذا الخنق قالت كانديس كلمتها االخرية و توقفت عن الحركة و مع ذلك استمرت بوندر بالرصاخ و السخرية منها 

قائلة : ) متخاذلة .. متخاذلة .. أنت متخاذلة ( .
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التعايش مع الفراغات  

عندما نحاول الركض قبل ان نستطيع امليش .. سنسقط ! .. و هذا ما نراه مع العلوم الزائفة .. حيث ان الناس يسقطون 

دوما  باتباعها مام يؤدي اىل األذى , االفالس , املرض  و املوت .. و سيستمر هذا اىل ان نبدأ بأحرتام الفراغات التي 

تحتويها معرفتنا . أن نواجه هذه الفراغات بالفضول و االنضباط .. و ليس ملئها بأجوبة سهلة تقدمها العلوم الزائفة . 

بأختصار.. انت نتعلم التأقلم مع تلك الفراغات . مام يقودنا للحديث عن الشكوكية ) املنهج العلمي الشيك ( .. 

الشكوكسة ليست فقط أكرث املواقف ذكائا و صدقا .. حيث يلعب الشك دورا فاعال وعمليا كالعتلة التي تفتح مجاال 

للتفكري بني األثر ورد الفعل و بذلك ال يكون رد فعلنا بدون ايقاع  و انعكاسات افعالنا بدون تفكري .. يعطينا مجاال 

لنتوقف ونضع بعني اإلعتبار و نترصف بوعي و عفوية 

الشك كان ميكن ان يكون كعتلة تفسح مجاال للتفكري عند قتلة كانديس نيوميكر .. كان من املمكن ان يجعلهم يتوقفوا 

قليال ملعرفة سبب بكاؤها بدال من تركها هكذا لتموت بني أيديهم .

الشك كان ميكنه ان يجعل الدجاج ) أفكار العلوم الزائفة (  يتطور اىل طائر يطري ملدى أبعد .. كان ميكن للتفكري الشيك 

ان يجعلهم يترصفون بوعي اكرث وتطبيق إلتزام مهني قبل اطالق نظرياتهم الكسولة و السخيفة .

ويف ضوء كل ما قلته عن العلوم الزائفة ال أريدكم أن تعتربوا انني منافق إذا ما قدمت طرحا لفكرة ˝علمية زائفة˝ أيضا 

من تأليفي - عىل سبيل املجازية -

أستطيع وصفها بأنها نوع من ˝خيمياء الطيور˝ .. 

دعونا نحول كل هذه الدجاجات و الكيويات اىل طائر الدودو* .

العلم يشبه قمة عالية من النزاهة الفكرية و االنصاف و العقالنية 

القمة زلقة و ليست سهلة تحتاج اىل جهد كبري للبقاء بقربها و التكاسل عن هذا الجهد سيسقطك يف العلوم الزائفة ..

روري كوكر

* الدودو : طائر منقرض واملعنى من املقولة هو جعل العلوم الزائفة تختفي

إنتاج مجلة امللحدين العرب

عمل عىل إنجاز هذا العمل:....

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

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

..................... ترجمة   Leo Atheo

..................... متابعة و تدقيق و تواصل الغراب الحكيم  
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سيكولوجية املرأة

 املسلمة 

Gaia Athiest
˝ الجهل هو دامئاً الوجه اآلخر للعبودية˝- 

عبد الرحمن منيف

 ، املقولة  بهذه  أبدأ  أن  أردت 

ألنها اخترصت الكثري من الرشح 

، فاستعباد الجهالء سهل جداً ، 

املتعلّمني  استعباد  عكس  عىل 

و املفّكرين ، نبدأ من هنا ، من 

يُفرتض   . تحديداً  النقطة  هذه 

أن العبودية للجهالء ، و لكن ما 

قولكم باملتعلّمني و املتعلاّمت 

هنا  املوضوع  و  خصوصا-    -

عن املرأة املسلمة .
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سيكولوجية املرأة 
املسلمة 

Gaia Athiest

 قد يتساءل البعض ، ملاذا نجد من بني املسلامت من هن حاصالت عىل درجات علمية عالية و يف مختلف التخصصات 

، إن حاورتها يف أي محور غري الدين تجدها ذكيّة ملّاحة منطلقة ، و إن حاورتها يف الدين ، واحتقار اإلسالم للمرأة ، 

تجدها تتملّص من اإلجابة تدريجيّاً ، تارة تكّذبك و تارة أخرى تنكر بعض األحاديث و أخرياً تبدأ بالتربير والتفسري واللف 

والدوران ، تجد أمامك صورة حيّة إلنسانة وقد عطّلت إنسانيتها و تخلّت عن عقالنيّتها ، و كل هذا يف سبيل الدفاع 

املستميت عن دين ال يأبه ألبسط حقوقها كإنسانة.

إذاً من أين جاء هذا التناقض الفعيل بني مقولة منيف و بني عبودية املتعلاّمت؟

ليك نفهم سيكولوجية املسلمة ، علينا أن نرجع لسنوات طفولتها األوىل ، و كام نعرف فإن سنني الطفولة األوىل هي التي 

تشّكل شخصية اإلنسان ، ما الّذي ُزرع فيها منذ نعومة أظافرها؟

لنتخيّل معاً هذه املسلمة ، هذه الطفلة وهي تجلس مع أّمها تستمع لكلامت كهذه : ˝ يا ابنتي لن يحبّك الله و لن 

يحبّك رسوله حتى تطيعينه يف كل يشء ، ديننا يحفظ للمرأة كرامتها و يحميها من الذئاب ، بحجابها و تقواها و اتّباعها 

ألوامره ، يا ابنتي عليِك بالحجاب ، فأنِت لن تكوين مرضية لله بدونه ، شعرك هذا ، ووجهك هذا ، و جسمك هذا ، عورة 

، أي ال ميكن ألي شخص أن يراهم ، إال محارمك و زوجك ، أما بقية الرجال فهم خطر محدق ، رشفنا كله بني أفخاذك ، 

هذه املنطقة ، تحافظني عليها أكرث من نفسك ، حتى يأيت زوجك ، لن تعريف قيمة الزوج يف اإلسالم حتى تتزّوجي ، هو 

الذي ال تستطيعني مخالفته بأي شكل من األشكال ، خروجك و دخولك و نومك و كل عالقاتك االجتامعية مرتبطة برضاه 

، و إن غضب عليِك زوجك ، غضب الله و رسوله و مالئكته ، يا ابنتي ديننا يراعي اختالف الرجل عن املرأة ، أحل الله 

له أن يعدد و يتزوج غريك ، فال تتأفّفي وكوين مطيعة ،  يا ابنتي ال تقارين نفسك بأخيِك فهو رجل و الرجال أعىل درجة 

من النساء يف ديننا ، الرجل هو املتحكم بكافة جوانب حياتك ، فال تعليم ، و ال سفر ، و ال زواج إال بإذنه و موافقته ، 

أنِت ناقصة عقل أي عاجزة عن اتخاذ القرار املناسب يف حياتك ، البد من الرجل ليقرر عنِك ، ليصّدق عىل اختيارك إن 

أعجبه ، و إن مل يعجبه فعليِك الخنوع ملا يقوله .˝
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نحن هنا قد وجدنا جزءاً من اإلجابة ،  و إذا ُعرف السبب بطل العجب ، فمن يتم تلقينها بهذه األفكار منذ الصغر ، 

كيف ستتمّكن من التخلّص منها ، لتفّكر بشكل عقالين إنساين ، فمنذ طفولتها ُسلبت منها إنسانيّتها ، وتُركت لتعيش مع 

عقدة ذنب دامئة ، ال تدري ما مصدرها ، املرأة املسلمة حني تدافع عن دينها ، ميكن أن نقّسمها لثالثة أصناف رئيسية:

1- العبدة التّي تخلّت عن إنسانيّتها و عقالنيّتها متاما.

2- العبدة التّي ما زالت تحتفظ بيشء من إنسانيّتها و عقالنيّتها و لكن ال تجرؤ عىل السؤال أو التشكيك فليس لها إاّل 

الخضوع بعد رصاع مع النفس.

3- العبدة التّي مترّدت وسألت و شكّكت و رصّحت وحاربت عبوديّتها، و لكن بقاءها يف اإلسالم يسبب لها مراجعة دامئة 

للنفس و شعور ناقص تجاه رضا ربها عنها ، فتبقى حبيسة هذا الرصاع.

واآلن عزيزي القارىء لنتعّمق أكرث يف سيكولوجية العبد الذي يستميت يف الدفاع عن سيّده ، هل سمعت مبتالزمة 

ستوكهومل؟

سيكولوجية املرأة 
املسلمة 

Gaia Athiest

البد يل من التطرّق إليها ألترك لك مجال املقارنة بني هذه و تلك .

متالزمة ستوكهومل : هو مصطلح يطلق عىل الحالة النفسية التي تصيب الفرد عندما يتعاطف أو يتعاون مع عدوه أو 

من أساء إليه بشكل من األشكال ، أو يظهر بعض عالمات الوالء له مثل أن يتعاطف املخطوف مع املُختَِطف .

أطلق عىل هذه الحالة اسم ˝متالزمة ستوكهومل˝ نسبة إىل حادثة حدثت يف ستوكهومل يف السويد حيث سطا مجموعة 

من اللصوص عىل بنك كريديتبانكني Kreditbanken هناك يف عام 1973، واتخذوا بعضاً من موظفي البنك رهائن ملدة 

ستة أيام ، خالل تلك الفرتة بدأ الرهائن يرتبطون عاطفياً مع الجناة ، وقاموا بالدفاع عنهم بعد إطالق رساحهم .
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لن أتعّمق أكرث ولكن كام يقولون) القط يحب خّناقه(، حيث تبلغ العبودية باملسلمة درجة تتامهى فيها مع عدّوها، 

تتنازل معها عن حقوقها كإنسانة واعية بالغة عاقلة، مقابل أن تنقذ مغتصبي إنسانيّتها من النقد، فام بالك بأن تتحّرر؟ 

أو تنادي بكلمة حريّة!

مهام بلغت درجتها العلميّة، هنا تتساوى الجاهلة باملتعلّمة، حتى إنّها تعود لتكمل الدائرة ، بأن تزرع مفاهيم دينها 

املشّوهة يف بناتها، بنفس الطريقة التي مورست عليها يف طفولتها ، ثم تجدها تنظر بعني الغرية و الحسد لكل امرأة حرّة 

، فتبدأ يف مهاجمتها و مناقضتها ، حتى متأل ما ينقصها من اعتداد بالنفس بالسخرية ممن فاقتها شجاعة و عنفوان ، و 

أنا أقول أن هذا الترصف فيه من الطفولة و السذاجة اليشء الكثري 

، أشبّه ذلك باألطفال ، حني ترضبهم املعلّمة مثال، يقومون برسعة 

هذا ال يؤمل˝، حتى ال يشمت بهم زمالئهم  و يضحكون ويقولون :̋ 

يف الصف ، فهم يتجرّعون األمل و املرارة بروح واهية تتعاىل لتواري 

عىل ما تعرضوا له من إذالل .

السم  تتجّرع  و  تكابر  فهي  املسلمة  مع  يحدث  ما  متاما  هذا 

بابتسامة عريضة بلهاء ، تقنع نفسها بأهميّتها الوهمية ، تصاب 

برنجسية مضللة ، و كأنّها معجبة متيّمة مبا ميارس عليها ، وكأنه 

برضاها و موافقتها! .

سيكولوجية املرأة 
املسلمة 

Gaia Athiest

فتجدها مثالً تقول لك : حجايب هو حريّتي الشخصية ،  ال يا سيديت حجابك ليس حريّة شخصية ، كيف تعتربينه حريّة 

شخصية و دينك أمرك به ؟ ، إن كنِت محجبة فأنِت مطيعة ألوامره ، و إن كنِت غري محجبّة فأنِت دامئاً تتعرّضني للنقد 

من مجتمعك ، وترزحني تحت ضغط نفيس ، تشعرين معه بعدم إرضاء ربك بشكل كامل ، إذاً أين هي الحرية الشخصية 

بالضبط ؟ ال حرية شخصية مع الدين ، ال حرية شخصية مع الرتهيب و ثقافة العقاب األبدي.
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ال تستغرب عزيزي القارىء يف املرة القادمة التّي تناقش فيها مسلمة ، بل هي أوىل بشفقتك ، أشفق عىل عقلها ، و 

إنسانيتها املهدورة ، أشفق عىل ما أضاعته من عمرها يف محاولة إلرضاء أبيها ، أخيها ، زوجها ، ربّها ، رسولها ، أشفق 

عليها كلاّم رأيتها تتفحص إمراة حرّة يف الشارع، بينام هي متيش وراء بعلها مغطّاة من رأسها حتى أخمص قدميها ، أشفق 

عىل جسمها الذي مل يالمسه الهواء يوماً ، عىل وجهها الذي مل تسمع كلمة غزل واحدة فيه بالصدفة ، عىل شعرها الذي 

مل تعد تتعب نفسها بتصفيفه ، ولكن عىل نفسها جنت براقش!.

˝الشئ الذي يهيمن عىل روح الجامهري ليس الحاجة إىل الحرية و إمنا إىل العبودية ، ذلك أن ظأمها للطاعه يجعلها 

تخضع غرائزياً ملن يعلن بأنه زعيمها” .

- جوتساف لوبون كتاب)سيكولوجية الجامهري(.

عزيزيت املرأة كلمة أخرية : أنِت أكرب من كل خزعبالتهم ، ال تصّدقي أنك ناقصة عقل ، أنِت لست أقل إنسانية من الرجل 

، أنِت لسِت عورة ، و ليس يف جسمك أي عيب حتى تخفيه ، و كام يتنفس الرجل و مييش يف الشارع بكل كربياء ، أنِت 

أيضاً لِك الحق يف ذلك ، لك الحق يف اختيار منط حياتك ، و رشيك حياتك ، ومكان إقامتك ، دون خوف أو رهبة من أي 

رجل .

أنِت مل توجدي عىل هذه األرض إلرضاء الرجل و غرائزه و تفريخ أبنائه ، أنِت أكرب من ذلك ، ارجعي إلنسانيّتك و مترّدي 

عىل كل ما يسبب لك التناقض .

ثُوري ! . أحبِّك أن تثُوري ..

ثُوري عىل رشق السبايا . والتكايا .. والبُخوِر

ثُوري عىل التاريخ ، وانترصي عىل الوهم الكبريِ

ال ترهبي أحداً . فإن الشمس مقربُة النسوِر

ثُوري عىل رشٍق يراِك وليمًة فوَق الرسيِر

- نزار قباين

سيكولوجية املرأة 
املسلمة 

Gaia Athiest
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الحلقة الرابعة

Sameer Samee

وفي  السابقة  الحلقة  في  لمسنا 
كيف  )لينكس(  ل  تعقيب  اخر 
كان يقفز من  موضوع الخر 

أن  لمحت  القارئ  أخي  لعلك 
˝لينكس˝ قد نفذت منه الحجج ، 
ولم يعد لديه أي حوار، لذا فإنه 
ألخرى،  نقطة  من  ينتقل  بدأ 
ومن حوار ألخر وهذا فعال ما 

لمسه البروفيسور ˝دوكنز˝
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Sameer Samee

-˝دوكنز˝ : حسنا أنت تقفز من موضوع آلخر، يمكننا الحديث عن أصل الحياة، أو فكرة المعجزات، 
أو فكرة أن أسلوبي في العلم قد ينفر الناس من العلوم ، فالنبدأ باألخير اذًا .

)الحظ عزيزي القارئ كيف أن دوكنز أشار بإعتراضه على هذا القفز من موضوع  آلخر، بيد 
أنه لم ينفيه، بل أراد أن يبين للمتابع أنه يستطيع أن يرد على أي إستفسار أو أي موضوع يطرحه 
الطرف اآلخر، وألن الرد يجب أن يكون علميا، فقد إختار دوكنز أن يبدأ في الرد على أسلوبه 

العلمي( 

لنتابع ماذا قال: عندما تشاء، تقوم بإقحام السحر، من أجل معجزات الكتاب المقدس. وتقحم السحر 
في منشأ الحياة، صحيح أني ال أستطيع أن أفسر منشأ الحياة حاليا.- ال احد يستطيع - 

) فيقاطعه ˝لينكس˝ بقوله : ولكن هل تؤمن أن تفسيرها سيكون طبيعيا( بالطبع يريد لينكس أن 
ينتهز أي فرصة قد تشير إلى إمكانه وجود قوة عاقلة وراء نشأة الحياة، ولكن طبعا دوكنز سيجيب 

على هذه النقطة بنعم أكيد.

-˝دوكنز˝ : نعم.... وأعتقد أنه من الجبن واإلنهزامية أن نفترض بأنه لمجرد جهلنا بالشيء فإنه 
حدث بواسطة سحر مشيرا هنا، إلى أنه ال يجوز أن نستعمل إله الفجوات في سد الثغرات التي 

لم يستطع العلم تفسيرها بعد  

هنا يعترف لينكس: بالطبع فأنا ضد إستعمال إله الثغرات.
 

 فيعقب دوكنز، ولكن هذا ما تفترضه أنت، إنه إله الثغرات فأنت تشير إلى ُمْنِشيْء الحياة  وُمْنِشيْء 
الحامض النووي وتقول داروين فسر كل  شيء بعد َمْنَشأ الحياة لكنه لم يفسر َمْنَشأ الحياة، وهذا 

إله الثغرات.

الثغرات ، ونظرا الن دوكنز وضعه في موقف  إله  لينكس وافق على عدم إستخدام  نظرًا ألن 
محرج في حديثه عن منشأ الحياة، كان البد لعالم مثل ˝لينكس˝ أن يجد مخرجا.
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Sameer Samee

-˝لينكس˝: أعتقد بأن هناك نوعين من الثغرات، هناك ثغرات سيئة يغلقها العلم ، ولكن أليس من 
الممكن أن العلم يفتح ثغرات جديدة؟ وما أقصده، أن إفتراضك كما أفهمه بأنه سيوجد تفسير شامل 
إختزالي طبيعي  لكل شيء بمصطلحات  علمية، وأنا ال أعتقد هذا، فإن كان هناك إله، وهو خالق 
الكون، وإن كان إلًها شخصًيا كما أؤمن به فسأتوقع أن تحصل بعض األشياء، أحدها )ربما( أننا 
سنجد دالئل في الكون،على وجود اهلل وأعتقد أنها موجودة في قابلية الكون للتفسير الرياضي وفي 
التوليف الدقيق لقوانين الكون وفي التطور البديع فيه، أتوقع أن أجد يد اهلل هناك، سأتوقع أيضا 

وجود حاالت يتحدث فيها اهلل بطرق خاصه.

وبالتالي فإننا حين نحاول تفسير تلك الحاالت بوسائل علمية إختزالية بحتة فإنها تزداد صعوبة 
بدال من تبسيطها، ال أتوقع أن تلك الحاالت كثيرة، ولكن منشأ الحياة من ضمنها، وبالتأكيد إذا 
أنا جوهرية ومهمة جدا وأنت  أعتبرها  والتي  المعجزات  القريب، وأنت ذكرت  التاريخ  تناولنا 

تعتبرها تافهة، ألنها تتناول شيًئا يهم كل إنسان.

)سؤال الموت( إن كان اليسوع بعث من الموت تاريخًيا فهذا يشكل فارًقا عظيًما في رؤيتنا للعالم، 
لماذا   ........ متناهية  بجدية  فسآخذه  يخاطبنا  اهلل  هو  هذا  كان  إن  تافهة،  إعتبارها  عكس  فعلى 

تعتبرها تافهة ؟

نقطه  ينتقل من  فها هو  أكون مكانه،  أن  أتمنى  لينكس على موقفه، وال  أحسد  أنا ال  الواقع  في 
ألخرى، حتى أنه ذهب إلى أسلوب العاطفة. 

)وهذا مرفوض طبعا في عالم المناظرات العلمية( 
ونجده قد طرح عدة نقاط ،، مما سيجعل نظيره يقع في حيرة من أمره و من تحديد النقطة األكثر 
أهمية للرد عليها، وفي هذه الحالة، يجب على المناظر أن يدون بعض مما جاء به الطرف األخر، 
وهذا بالفعل ما فعله دوكنز، و بالرغم من أن لينكس قد تخطى الوقت المتاح له، إال أن دوكنز لم 

يعترض، ألنه سيعتمد على ما طرحه لينكس لتقويض كالمه، لنرى الرد من دوكنز
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البروفيسور دوكنز: بالطبع ستشكل فرقا كبيرا لو كانت حقيقة - ولكنك إنحدرت فجأة من نقاش 
راٍق حول أصول الكون - حيث كنا نناقش إحتمال تأسيس عبقرية كونية لقوانين الفيزياء - إلى 

رجل عاش قبل ألفي سنة و ولد من عذراء وبعث بعد الموت - 

طبعا قام دوكنز بوضع لينكس بموقف حرج للغاية، ألنه قد بين له اإلنحدار في الفكر، فلم يكن من 
لينكس إال أن يدافع عنه نفسه بقول جملة معترضة

 )لكني ذكرته ألنك تناولته منذ البداية( 

لمن تابع المناظرة، فإنه يعلم بأن دوكنز ذكر موت المسيح ووالدته من عذراء فقط لإلستخفاف 
من )الفكرة(، وليس للنقاش بها.

 
يتابع دوكنز: أعتقد أن هذا كالم تافه مقارنة بجالل الكون.

وهنا اراد دوكنز ان يؤكد على وجهة نظره عندما جاء على ذكر يسوع إذ قال :
سأعيد طرح نقطتي مرة أخرى ) هل تعتقد فعال أن الذي صمم هذا الصرح الكوني العظيم بتوسع 
مجراته لم يجد وسيلة أفضل من تخليص الخطايا على ذرة الغبار هذه )االرض( إال بأن يسلم نفسه 

للتعذيب..؟ فهو الذي يصفح عن الخطايا بكل األحول..؟ فلماذا ال يصفح وحسب........؟ (

لينكس: ألن هذا الكون أخالقي يا ريتشارد، والصفح وحسب، ليس منطقيا، فقاطعه دوكنز بسؤال 
)هل تعني أنه وجب عليه أن يقتل نفسه؟( بالطبع رد 

لينكس: هو لم يقتل نفسه أو سلم نفسه للقتل والتعذيب ، اهلل أرسل إبنه للعالم  لكي يقدم الغفران 
ولكي يقدم أرضية بناء، عليها يمكن أن يجلب الغفران لي و)للبشر( بعدالة.

وهنا اصر دوكنز على إعادة السؤال مرة أخرى
ولدي  للحظات  هذا  نتجاوز  أن  علينا  للقول:  لينكس  إضطر  مما  هذا؟  أجل  من  يقتل  أن  اعليه 
موضوع ذو صلة، )بالطبع أراد أن يتملص من هذا السؤال المحرج مما إضطره أن ينقل الحوار 

إلى نقطة جديدة، فسأل: في عالمك أين توجد العدالة؟
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هذا السؤال غـــالبًا ما يقع فيه الخلقيين ، وهذا لظنهم أن اإلنسان غير قادر على تحقيق العدالة 
المطلقة في العالم ، وهم يرون بأنه في حال لم يتم تطبيق العدالة على األرض، فال بد أن يوجد 

عالم الالورائي بحيث يقوم أحدهم )اإلله( بتحقيق العدالة المطلقة، فهل هذا صحيح...؟
 

إن من ُيظلم على األرض، لن )ينفعه( يهمه إذا ما تم األخذ بحقه بعد أن يموت، فبالموت ينتهي كل 
شيء بالنسبة للحياة على األرض، أما فيما يخص الحياة األخرى، فهي ستبقى نظرية، توقعات، 
حلم جميل، يحلم به اإلنسان ألنه ال يقبل الهزيمة، وال يقبل أن يكون مظلوما دون الثأر لنفسه أو 
حتى توكيل أحدهم للثأر له، هذه الفكرة تدفع بالكثيرين إلى اإلستمرار في هذه الحياة آخذين هذا 

الحلم كأساس إلسترداد الحقوق، وهي - كما نرى- نظرة عاطفية بحته.

من جهة اخرى، نرى ان االنسان استطاع - نتيجة لتطور الدماغ لديه - ان يضع القوانين التي 
من خاللها يمكن ان يحقق العدالة او حتى جزئ منها، باعتقادي، لو ان االنسان لم يؤمن بالحياة 
لكان  المظلوم،  هذا  يريدها  كما  العدالة  وتحقيق  حقة  باسترداد  سيقوم  من  هناك  وبأن  االخرى، 
احرى به ان يبذل كل ما في وسعه لرفض الظلم والفساد في هذه الحياة، مما يساهم في تحقيق قدر 

اكبر من العدالة في حياتنا االرضية، بالطبع كل منا له نظرته الخاصة حول العدالة، 

واألن لنعد إلى السؤال الذي طرحه دوكنز 
)فلماذا ال يصفح وحسب( 

وكذلك االجابة التي رد بها لينكس 
)الن هذا الكون اخالقي يا ريتشارد، والصفح وحسب، ليس منطقيا( 

هذه اإلجابة والحكم على منطقية الصفح من عدمه بأنها ليست منطقية، هي وجهة نظر لينكس 
المنطقي  ما هو  أن يعرف  يمكن لإلنسان  فكيف  إله عاقل،  أن هناك  فلو فرضنا جداًل  كإنسان، 

والغير منطقي من وجهة نظر هذا اإلله ! 

أعتقد أنه كان يجدر بـ البروفيسور˝دوكنز˝ أن ينتهز هذه الزلة وأن يبادر بسؤال أخر مفاده : كيف 
علمت أن هذا الصفح سيكون غير منطقي عند اإلله !
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ولكن لنرى اجابة البروفيسور على هذا السؤال.

دوكنز : العدالة مفهوم بشري ذا أهمية عالية في العالقات البشرية وهو شيء يحمل أغلبيتنا حسا 
له وأعتقد أنه يمكن تفسيره بالتطور الدارويني ولكني ال أستوعب ما تريد أن تصل إليه.

بالطبع دوكنز يفهم السؤال، أعني أن أي شخص يمكن أن يفهم ما الذي يريده لينكس، ولكن يبدو 
لي أن البروفيسور دوكنز - وحسب خبرته في عالم المناظرات- يريد من لينكس أن يفسر نظرته 
للعدالة، و ما المقصود بـ أن هناك من سيكون قادرا على تحقيق العدالة المطلقة من غير البشر. 

ويرد لينكس قائال: سؤالي هو هل توجد عدالة مطلقة ؟ قد تقول أن هذا تافه، ولكني أقول أني 
أجد نفسي في عـالم محطم، عـالم فيه الكثير من الظلم، فالكثير من الناس ال يجدون حقهم، ونحن 
لم يكن  الخ ، لكن إن  لنعيش....  المال  الكثير من  أننا نعيش في أكسفورد ولدينا  إذ  محظوظون 
هناك إله، فلن توجد عدالة مطلقة، وأحد األشياء التي تنقل بعث اليسوع من التفاهة إلى األهمية 
المركزية، هو أنه ان كان البعث حقيقيا فهناك أمل حقيقي بالتقييم العقالني للعدالة في نهاية العالم، 

والالربوبيه تفتقد لهذا.

هامش : هل الحظت معي أنه قد إستخدم التعبير )ان كان البعث حقيقيا( هو يضع االحتماالت 
ليبني عليها نظرية يتمنى أن تكون حقيقة، وأنا أشبه هذا كمن يقول :

 )إن كان  هناك درج لنصعد به إلى القمر( فسيكون ذلك رائعا، فهل يعقل أن نبني األمال بتحقيق 
حلم الصعود إلى القمر عن طريق وجود درج يوصلنا إلى القمر..؟ ولكن دوكنز بالطبع كان لديه 

ردا أخر.

دوكنز : حسنا فالنفرض أنه ال يوجد أمل، وال عدالة ، لنفرض أنه ال يوجد إال المآسي والظلم 
والشؤم، لنفرض أنه ال يوجد ما قد نتطلع إليه أو نأمل من أجله فالنفرض كل ذلك، إال أن هذا ال 
يجعله حقيقيا يقصد )إن الفرض بوجود الشيء، لن يجعله حقيقة( لمجرد أن اإلله سوف يجعلنا 

نشعر أفضل، 

فيرد لينكس : بالطبع هذه اإلفتراضات لن تجعل اإلله حقيقيا
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وفورا يقول له دوكنز: إذا لماذا تستخدم هذه الحجة....؟
سؤال دوكنز هنا ورغم أنه موجه إلى لينكس شخصيا، إال أنه رسالة لكل من يتابع المناظرة

إن أردت إثبات شيء ما...؟
فيجب عليك أن تأتي بحجج ال تقوم أنت نفسك بتفنيدها

وأن ال تكون نابعة من قناعة شخصية
إال أن لينكس لم يفهم هذا، وأجاب كالتالي :

 ألني أؤمن بوجود دالئل على هذا البعث، أنا ال أؤمن بالبعث هكذا وحسب، بل ألن العقيدة مبنية 
على دالئل.

 
 فما كان من دوكنز إال أن قول :

 أنت تغير الموضوع مرة أخرى، كنت تقول أنه ال أمل بدون إله.
 يتدخل لينكس مقاطعا:وهذا صحيح باعترافك . 

لم  أنا  ،أجاب:  دائما  المستعد  دوكنز  ولكن  الخصم،  لسان  على  التقول  في خطأ  لينكس  يقع  هنا 
أعترف بهذا إنما قلت ˝لو˝ كان صحيحا فهو غير مهم، ولم أقل أنه صحيح.

أود اإلشارة هنا، إلى أحقية دوكنز بالمقاطعة، ألنه إن سكت على هذا التقول، فهو إقرار منه على 
صحته.

لينكس: السؤال المطروح
- هل هناك إله ؟

-هل كشف عن نفسه لنا ؟ 

وهنا أعيد بأنه يجب تجنب كلمة )تافه، او مثير للشفقه( ألنه ال يمكنني أن أتعرف عليك كشخص، 
حتى  أو  والمختبرات  بالمنظار  دراسته  يمكنني  علمي  موضوع  مجرد  لست  فأنت  فقط  بالعلم 
تشريحك ولكن بما أنك شخص ، فال يمكنني أن أتعرف عليك إال إذا كنت مستعدا للكشف عن 
نفسك لي،إذا إدعاء اليسوع المسيح أنه الحق وأنه تجسيد هلل، هذا منطقي بالكامل بالنسبة لي ألنه 
لو وجد إله وقد خلق كل هذا الكون بما فيه من علم وخالفه إذا هو قد إتخذ ` المبادرة ` اإلرادة 
` بالتعرف علينا والكشف عن نفسه لنا، حيث أنه قام بذلك بالمستوى الذي نستطع فهمه، فنحن 

أشخاص، وهو شخص وهذا يمكن أن يسمى منطق.
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 إذا أحد األسئلة المهمة: هل هذا حقيقي وليس مجرد خرافة وأسطورة.

التحليل الذي اتبعه لينكس هنا يمكن أن يكون مقبوال بعض الشيء، من حيث أن اإلله إختار جسدا 
بشريا ليتمثل للبشر بما يستطيعون فهمه، إال أن هذا ال يعني أنه يحتوي على الكثير من المغالطات 
من حيث قيام الكتاب الديني )اإلنجيل( بوصف هذا التجسد بدقة متناهية تجعل منه مستحيل أن 

يكون إلًها، ولكن رغم ذلك فنحن تهمنا اإلجابة على هذا الطرح من طرف دوكنز.

 وهذا ما سنتابعه في الحلقة القادمه ........
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الرد الحاد عىل من يحتج 

باالنظمه الشيوعيه و هتلر

 اىل االلحاد :

الالمنطقي يف  - لطاملا قابلنا ذلك األسلوب 

˝انظر  بجملة  أرضاره  و  الدين  مجازر  تربير 

يشتيك  املسلم  رائينا  لطاملا   , اولئك˝  فعل  ماذا 

الدين و عالن ال ميثل  التعميم و ان فالن ال ميثل 

الذي  ، و من ثم ينقلب عليك بنفس االسلوب  اإلله 

يشكوا منه ليحتج عليك بأن الشيوعيني يف األصل ملحدين 

يؤمن  الشيوعية متثل كل من ال  السياسية  األنظمة  بالتايل 

إذا   ، الشيوعيني ملحدين  باإلله ألن املنطق األعوج يقول كل 

كل ملحد شيوعي ، أو نقابل من يغالط التاريخ و يقول أن هتلر 

ملحد )مع ان استخدام هتلر لله و الدين كحجه يف كتاب كفاحي 

أو خطبه العصامء كان أوضح من أن ينكره إال من يجهل فعال أي يشء 

عن هتلر( ،

 ثم يقول لك أن تاريخ اإللحاد مظلم و كئيب و ميلء باملذابح ، عىل أساس 

أن الدنيا كانت و ملدة 200 ألف سنة سليمة قبل مجيء الشيوعية أو أن الدنيا 

كانت جنه الله عىل األرض )خارج كتب الدعاية( تحت حكم االديان 

من 10000 سنه.
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الشيوعيه و هتلر اىل االلحاد

من هذا املنطلق ارتأيت أن أرد عىل هذا الكالم ردا مستوحا من الراحل هيتشنز العظيم ، موضحا املغالطة للحقيقة و 

للواقع فيه ، و والتدليس املنطقي فيه أيضا ، و سوف يكون ردي مقسام عىل 6 نقاط كام سوف ييل . 

و أمتنى من كل محتج القراءة و من ملحد املتابعة ملا سوف أقول ، ألين أظن أن كالمي هذا فيه الفائدة للجميع للخروج 

من الحلقة املفرغة التي هي ˝الحجج املنسوخة و املكررة من املتدين˝، و اآلن انتقل لنقاط الرد عىل املؤمن الطارح 

لتلك الحجة :

أوال :غريب أن تناقض نفسك حيث تشكوا التعميم ، 
( عىل جميع  ملحدين حتى  أفرادها  كل  يكن  مل  )التي  الشيوعيه  السياسيه  لعقيده  تعمم ترصفات  الوقت  بنفس  و 

امللحدين مع أنهم ال يشرتكون معها إال بالتخيل عن الوهم اإللهي .

ثانيا : قبل أن تقع يف فخ املغالطة للتاريخ 
دعنا نرى فعال قوة اإللحاد عىل دفع الناس للموت ، فلقد كان باإلمكان التخلص من الشيوعية كاملة يف الحرب العاملية 

الثانية لوال أن الكنيسة األرثوذوكسية قبلت أن تكون أداة يف ستالني ) الذي كان متدربا ليكون قسيسا ( و بوق لنظام 

الشيوعية امللحد ، و ال تزال الكنيسه كام يزال الدين بشكل عام مطبال للمفسدين يف الكرميلني مشعال للحروب و املجازر 

التي كانت أخرها مذبحة البوسنة تحت األرشاف املسيحي األرثوذوكيس . 

ثالثا : ستالني نفسه مل يحد عن درب االضطهاد الديني املعتاد 
بسبب نشأته كمتدرب يف الالهوت يف جورجيا  ، فأقام محاكم تفتيش للهرطقة )املعارضني( ، تسبب باملجاعات بسبب 

العلوم الزائفة التي كان يجرب الناس عىل اإلميان بها )قمح معدل بجينات شيوعية أو يشء من هذا القبيل ) يعني زغلول 

النجار كان رح يالقي شغل يف االتحاد السوفيتي( ، و جعل للدولة رمزا أعظم ال يخالف و ال يعىص ) القائد = اإلله ( و 

جعل هناك متحدثني باسم ذلك الرمز األعظم ) الحزب و أماناته (

Jordani Agnosto
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رابعا : أن كنت فعال تريد أن تلعب لعبة األرقام ، فال تقلق ، 
فإن األنظمة الشيوعية التي تسببت مبوت املاليني خالل 80 عام عرب أتباعها لنفس األسلوب القديم يف استخدام األديان 

للتطبيل لها ، لن تستطيع مقارنتها بعدد املوىت عرب التاريخ إىل اليوم بسبب إهامل الدول لهم و رصف مبالغ الخزينة 

عىل بناء جامع كبري أو كاتدرائيه عمالقه )مثال الجزائر اليوم ، و فرنسا يف عهد لويس الرابع عرش( ،  بسبب املرض الذي 

ينترش دامئا يف مجتمعات العالج الروحاين ، و الصلوات بدل الطب الحديث أو عدم توفر العالج بسبب الحروب الطائفية 

و املتشاحنات التي إن مل تدمر طرق توريد العالج تكون دمرت أي مجال لبناء عيادة أو مستشفى للعالج )لست بحاجه 

عىل رضب املثال من عامل إسالمي عىل ما هو وأضح أو أفريقيا ، لكن أحب أن أوضح أنه يف أفريقيا يكتفي املتدينون 

بإعطاء محارضات عن الدين بدل توفري عالج ملرىض اإليدز ، مثلام أعلنتها الكنيسة الكاثوليكية رصاحة أن الواقي الذكري 

أسوء بكثري من اإلصابة باإليدز... و طبعا ال ننىس الصومال املمزق جوعا و حرب و مرضا بأيد الفئات املتناحرة تحت 

شعار ˝قتالنا فالجنه و قتالهم فالنار˝(

- االن قل يل : هل تستطيع حتى عد ) إن كنت تزعم أن هذا قتل 20 مليون و ذاك قتل 50( ضحايا األديان ؟؟؟ . هل 

تستطيع عد املرىض الذين ماتوا بسبب الفتاوى ضد التطعيم يف باكستان أو ضد الواقي الذكري يف مناطق انتشار اإليدز 

يف أفريقيا. 

الرد الحاد عىل من يحتج باالنظمه 
الشيوعيه و هتلر اىل االلحاد
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سنه  و  )شيعه  نفسه  الدين  افراد  بني  حربا  كانت  سواء  الطائفيه  حروبكم  يف  قىض  قتيل  كم  تعد  أن  تستطيع  هل 

...بروتستانت و كاثوليك( أو بني األديان ) ألنه حتى إن مل تكن الحرب بسبب الدين إال بنسبة 25% من تاريخ الحروب 

الكربى، ) ما حدش بيعد الصغرى ( ، فإن الدين كان عامال رئيسيا لتحفيزها فال يوجد حاكم يقول˝ اذهبوا من أجل 

أن أكون غنيا˝ ، بل كام حصل يف روسيا عندما أراد ستالني إرسال الجنود للقتال بدون بنادق أرسل لهم من يبرشهم 

بالشهادة ههههه( ، هل نستطيع أن نتجاهل فتاوى التطهري العرقي اليوم ضد العلويني يف سوريا ، و ضد السنة كذلك ؟ 

هل نستطيع أن ننىس حروبا امتدت لقرون يف أوروبا تحت تصفيق الكنيسة لهذا و عدائها لذلك ؟ هل نستطيع أن ننىس 

ضحايا اإلسالم يف الجزائر و مرص عىل يد الجامعة اإلسالمية ؟ ، هل ننىس فتوى االستحالل ؟ هل ننىس حرب لبنان و صربا 

و شاتيال ؟ هل ننىس فلسطني التي يباد و يهان أهلها كل يوم ، و يقتلون و يعيشون بالخوف بسبب الوهم الخفي منذ 

آالف السنني ، ليس ليشء إال لسوء حظهم الذي جعل منطقتهم خرضاء وسط صحراء فقدسها بعض رعاة غنم يهود ، 

و انترش هذا التقديس؟هل تستطيع أن تعد لنا قتىل األديان يف كل مكان بسبب كل ما مىض ، هل تستطيع أن تعد لنا 

عدد العبيد الذين ماتوا يف بناء الكنائس أو املزارع أو القصور و املساجد فقط ألنهم إما أنهم كانوا عند املسيحيني من 

ابناء حام املغضوب عليهم )حجه استخدمت ملجابهة التحرير و إعالنه يف أمريكا.. ثم استخدمت ملجابهة الدمج العرقي 

بعدها ب100 عام تقريبا ( ، أنىس القتىل بسبب األديان ، كم مرشدا  ، كم الجئ ، كم يتيم و كم ثكىل و كم أرملة ، كم 

و كم و كم ؟؟؟!!! .

و اآلن إن علمت أن كل ما قلته هو مجرد أمثلة بسيطة عىل ترصف األديان عرب التاريخ  ، ليس اإلسالم و املسيحية 

بالرضورة لكن كل دين عىل مر العصور ، و أتحدى أن يكون هناك دين مل ميارس كهنته أيا من الحيل التي ذكرت سابقا 

.............. أبعد كل هذا تريد لعب لعبة األرقام بحساب الضحايا ؟

خامسا : دعنا ننىس للحظة واحدة أن الكنيسة األرثوذوكسية كانت تدعم ستالني ، 
أو أن الكنيسة الكاثوليكية كانت تدعم هتلر و تحتفل بعيد ميالده أو أن قيام دولة الفاتيكان أىت بعد التحالف مع 

موسيليني ، ماذا عن األتباع من الغوغاء و الدهامء ، فحتى أن افرتضنا أن مصدري الفتاوى و االوامر الكنسيه هم ال 

ميثلون او ال يطبقون الدين , حتى لو افرتضنا ان كل قادة الجامعات اإلسالمية )مرص جزائر أفغانستان إلخ ( هم مجرد 

تجار دين مستغلني فقط ، ماذا نقول عن املاليني من اتباعهم , ماذا نقول عمن طاوع هتلر بإحراق الناس يف األفران ألن 

الضحايا متهمني بدم رجل ليس له وجود فاألغلب و من أجل اجتياح أوربا بتفويض إلهي للشعب االري الراقي مرتدين 

عىل أحزمتهم )الرب معنا( ، ما هو سبب مسري الشاب الجاهل لتفجري نفسه يف سوق من املدنني فقط النه يكره الشيعة 

أو السنة ، لوال األديان لنزل العريفي و العرعور و بشار و حسن نرصالله و باقي مسعري الحروب لخوض حروبهم 

بأنفسهم ، لكن الدين هو من يوفر حطبا ملسعري الحرب دامئا و أبدا. 

الرد الحاد عىل من يحتج باالنظمه 
الشيوعيه و هتلر اىل االلحاد
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الرد الحاد عىل من يحتج باالنظمه 
الشيوعيه و هتلر اىل االلحاد

Jordani Agnosto

أخريا و ليس آخرا : 
من كان يرى أن الشيوعيني و األديان التي تخالف دينه هي عقائد برشية فانية و ليست إلهيه مقدسه ، ال يقارن دينه 

بها ، ألنهم بحسب منطقك ، هم فسدة و أنت صاحب االدعاء املقدس بالتايل ال يصح أن تربر مجازر دينك بأن األديان و 

العقائد األخرى فعلت كذا و كذا و دينك ليس أسوء منهم . هذا ليس مجرد مغالطة منطقية يف الحوار و حجة ساقطة 

فحسب , فحجة ˝ديني ليس أسوء من الدين  أو العقيدة ˝ يعني فقط أن دينك ليس أفضل منها كذلك ، و أن كنت 

تقول أن دينك ليس أفضل بالتايل يجب عىل دينك االندثار كام اندثروا هم .

ختاما : هات يل شعبا عانا الجوع و الفقر و البؤس بسبب أنهم تبنوا تعاليم سبينوزا ، أينشتاين , توماس جيفرسون , 

كارل بوبر , برتراند راسل ... لن تجد يا صاحبي من اتبع العلم و املنطق دوغامئيا همجيا فقريا مريضا ، لن تجد هؤالء 

إال يف األماكن التي الزال الدين يفرض سلطته بوجه مبارش أو من خالل تطويع نفسه كأداة بيد السلطة ................. 

الدين يسمم كل يشء .
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اإلسالم دين الحرية 

واملساواة والعدالة 

والفنون الجميلة 

ولكن !!

املستنري الحازمي

ال أحد يسعه الشك .. ولو مبقدار أمنلة يف كون اإلسالم 

هو ذاك وأكرث ..

دين الحرية العدالة العقل والدميوقراطية .. لكن مشكلة 

اإلسالم يف االستثناءات .. االستثناءات وال يش أخر !! 
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اإلسالم دين الحرية واملساواة 
والعدالة والفنون الجميلة ... ولكن 

املستنير احلازمي 

• اإلسالم دين الحرية باستثناء نقد الذات اإللهية ..الكتب املقدسة ..األديان الساموية األنبياء الرسل.. الصحابة أمهات 

املؤمنني ..التابعني الشيوخ العلامء الدعاة ..وفوق ذا والة أمر املسلمني من ملوك وأمراء .. ولك متنفس الحرية بعد 

ذلك !!

• اإلسالم دين العدالة و املساواة باستثناء الكافر واملرأة والعبد واألعجمي وكل ما هو غري عريب .... فال يقتص مسلم 

من كافر .. وال رجل حر بأخر عبد .. وال أب بابن ..وال قريش من أخر غري قريش .. وال رشيف من غري رشيف وال يرث 

كافر مسلم ..وال يتزوج رفيع بسوقه .˝ ألمنعن فروج ذوات األحساب ˝ أو امرأة رفيعة بسوقة .. 

• اإلسالم دين الحقوق .. باستثناء حقوق اإلنسان ..حقوق األقليات ..املرأة ...املثليني جنسيا ..الجواري العبيد 

..املضطهدين ..املسجونني ..امللكية الفكرية .. الكائنات الحية اآلخر

• اإلسالم دين الفنون الجميلة .. باستثناء املوسيقي .. الرقص الباليه الغناء الطرب .. تشخيص األشخاص ˝ذوات 

األرواح˝ يف رسومات ومنحوتات ومتاثيل .. لغة األنوثة والذكورة وإيحاءات الجسد والنقوش والوشوم عليه .. 

• اإلسالم دين العلم .. باستثناء علم الفلسفة .. فهي زندقة .. فكل من تفلسف تزندق .. وعلم الكيمياء فهي سحر 

وشعوذة .. وعلوم اللغة واللغويات فهي علوم تستحق الرضب بالجريد والنعال .. ودراسة نظرية التطور الدارونية 

فهي نظرية ملحدة وإلحاد رصيح تنفي خلق الله لإلنسان ... والنظرية النسبية ...فهي هرطقة وكفر رصاح بواح تنفي 

وجود املطلق والثابت يف هذا العامل ..وميكانيكا الكم التي تجعل من هذا الكون كونا ذري تتحكم فيه قوي ذرية غري 

قوى الله الخفية ..فالعلم يف دين العلم و املعرفة هو ما قال الله قال رسوله .. وما عداه وساوس شيطان ... 
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اإلسالم دين الحرية واملساواة 
والعدالة والفنون الجميلة ... ولكن 

املستنير احلازمي 

• اإلسالم دين الحضارة ..باستثناء بناء األهرامات املسالت ..النصب التذكارية القباب .. الرموز الصور التامثيل الفنون 

حق اإلبداع واالخرتاع ..اإلبقاء عىل أثار الشعوب األخرى من آثار دينية وثنية فلكورية ثقافية ..وتأسييس منظامت 

وجمعيات مدنيه أهليه ..املكتبات .. 

هو دين حضارة لبناء قصور الخلفاء واألمراء ... واملساجد ال يشء غري ذلك !!

• اإلسالم دين الشورى والدميقراطية ,, فهو الدين الوحيد الذي يسمح للمستبد والديكتاتور بتداول السلطة بني 

أعضائه التناسلية و حيواناته املنوية .. ويجعل من السلطة أمر ممكنا بني الصعاليك ˝واملخانيث ˝ والقتلة والسفاحني 

والحشاشني واللصوص وقطاع الطرق .. 

• اإلسالم دين ألف مليار مسلم باستثناء الشيعة الصوفية ..األشاعرة .. الخوارج النواصب اإلخوان ..القطبية ..األباضية.. 

اإلسامعلية .. الوهابية .. الدرزية.. املاتردية .. الجهمية .. الرسورية ..السلفية الجهادية والسلفية الجامية الغري قتالية 

!!

وما بقي إذا بقى أحد مسلم ..فيمكن أن نتناقش حول إسالمه من عدمه .. وإذا كان من أمة املليار مسلم أم ال !

• اإلسالم هو الحل باستثناء إيجاد حل ملشكلة الفقر البطالة الفساد االستبداد النفاق .. الرشوة األمية االنحطاط 

األخالقي والتعليمي .. قلة الذوق واالحرتام والفساد البيئي لكن رمبا هو الحل لكل مشاكل الذكورة وملن يعاين من 

عقد جنسية .. ويسعي لألطفاء عىل شذوذه صفة ربانية إلهية !!

• اإلسالم دين الرحمة والشفقة والرأفة ومن دون أي استثناءات ألن دين الرحمة بحاجة إىل استثناءات عظمية ليثبت 

ويكون كذلك !! 

• اإلسالم دين العقل والعقالنية باستثناء عقلنة اإلسالم ..وعقلنة نصوصه وأركانه وتعاليمة وكتابه ..فعقلنة اإلسالم 

تعني أن ال وجود لإلسالم بعد ذلك

 ـ وليم مري ـ مع الترصف 
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https://www.facebook.com/groups/271991699586248
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Nesta Fz 

ملاذا يُناِقش امللحدون 
تعاليم القرآن وهم غري 

مؤمنني بالله أصالً ؟
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ردودهم  يف  أسايس  بشكٍل  اإلسالميني  من  كثرٌي  يعتمد 

عىل أغلب منتقدي القرآن من امللحدين عىل التشكيك 

 ، وفوضوي  موضوعي  غري  منهج  بأنُّه  ووصمه  مبنهجهم 

ألنّهم يعتقدون ـ أي هؤالء اإلسالميني ـ بأّن امللحدين ال 

يحق لهم انتقاد موضوعات القرآن طاملا هم غري مؤمنني 

انتقاد  يف  وقتهم  دوا  يُبدِّ أن  العبث  فمن   ، الله  بوجود 

ما يُعتقد أنّه من عند الله الذي هم أساساً غري مؤمنني 

بوجوده .

بالحوار  ولكن هل يخط امللحدون بالفعل خطأً منهجياً 

حول  معهم  الحوار  يف  ينخرطون  عندما  املسلمني  مع 

الحوار  يبدأ  أن  يجب  الذي  الوقت  يف  وتعاليمه  القرآن 

الله وإثبات وجوده من عدمه ( كالزمة منطقية  ) عن 

تسبق البحث يف تعاليم اإلسالم أو تعاليم أّي ديٍن آخر ، 

حسب زعم هؤالء الُكتّاب اإلسالميني ؟ . 

ـ  املسلم  مع  يتناقش  أن  امللحد  بإمكان  هل  وباملُقابل 

أو املتدين عموماً ـ عن ) يشء / إله ( هو يف األساس ال 

يخضع لقوانني العقل وغري ُمدرَك بالنسبة له ، أي بالنسبة 

للعقل ؟ مبعنى آخر هل ميلك امللحد أو املتدين إالّ أفكار 

األديان وتصوراتها عن الله ليُناقشاها سوياً؟ 

مع  حواره  يف  اإلله  مفهوم  عن  مستويان  امللحد  أمام 

متعايل  تصور  أو  كمفهوم  اإلله  مستوى  األول   : املسلم 

أو  البرش  مع  تواصله  شكل  عن  النظر  بغض   ، مفارق 

مستوى  الثاين  واملستوى   ،  ) خلقها   ( التي  املخلوقات 

اإلله الذي صورته ديانة املسلم ، وأوردت عنه مزيداً من 

ملاذا يُناِقش امللحدون تعاليم القرآن 
وهم غري مؤمنني بالله أصالً ؟

املستنير احلازمي 

التفاصيل ، عدا عن كونه مفارقاً ومتعالياً ، فزعمت بأنّه 

عادل ، ورحيم ويعذب ، وله جنة ونار ، ويتواصل معنا 

عرب الوحي .... إلخ من الغيبيات املعروفة باإلسالم وبغريه 

من الديانات اإلبراهيمية .

ومن الطبيعي أن يتناول امللحد بالبحث والحوار والجدال 

يتوفر  أنّه  باعتبار  لإلله  الثاين  الفهم  مستوى  أو  التصور 

أو  املستوى  نقيض  عىل  والحوار،  البحث  مادة  عىل 

التصور األول لإلله ، وأعني اإلله املفارق املتعايل و)رمّبا 

يُطرح  ألنُّه  ملناقشته  محل  ال  التصور  فهذا   ، الخالق( 

كتصور ُمفارق ُمطلق خارج العقل وخارج آليات البحث 

البرشي واملعريف ))) وال مكان إلثبات وجوده أو نفيه عىل 

نحٍو قطعي أو علمي ((( ، بينام التصور الثاين ، التصور 

تواصل  اإلله  هذا  أّن  يَّدعي  تصور  هو   ، لإلله  اإلسالمي 

البرشية  بلغتهم  وخاطبهم   ، ُمعنّي  نحو  عىل  البرش  مع 

وأدواتهم املعرفية ليُدلِّل أو يُرشد لوجوده بكتاٍب ُمنزَل 

من عنده ، ولهذا فبإمكان امللحد أن يجد ما يناقشه حول 

هذا اإلله ، وأعني مناقشة الطريقة التي تواصل بها معنا 

و مناقشة مضمون ومحتوى الخطاب الذي تواصل معنا 

عربه ، لذلك ـ وكام سنوضح مبنت املقالة الحقاً ـ ال معنى 

من  اإلله  بوجود  يشك  الذي   ( امللحد  أّن  عن  للحديث 

تعاليم  مبناقشة  معنٍي  (غري  به  اإلميان  ويرفض  األساس 

، امللحد  وترشيعات ومضامني القرآن ، بل العكس متاماً 

هو املُخاطَب الرئييس بالقرآن باعتبارهـ  أي القرآنـ  كتاب 

الله لإلنسان ليُنِذر ويُبرشِّ ويُقنع ويهدي كام يزعم . 
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أّوُد قبل أن أُناقش تلك التساؤالت التي بدأت بها مقالتي حول مدى صحة منهج امللحدين بانتقاد تعاليم القرآن أن 

أُوضح أّن كثرياً من املسلمني عندما تُثار مسائل حساسة مثل العقوبات الجزائية بالنصوص اإلسالمية القرآنية وحقوق 

املرأة ومفاهيم العقوبات اآلخرة القاسية والغري إنسانية بها ، يقولون لك بأّن اإلميان بالله سابٌق للنقد أو حتى البحث يف 

تعاليم القرآن من حيث مدى أخالقيتها أو عقالنيتها ، فيقولون لك : بأّن التشكيك يف وجود الله أو نفيه يقتيض ضمنياً 

عدم الحاجة املوضوعية ملناقشة تعاليم القرآن ، وأّن الحوار عن القرآن وقضاياه يتطلب اإلميان مسبقاً بكونه ُمنزل من 

عند الله . ما أّوُد أن أُوضحه هو أّن طبيعة هذه املقوالت طبيعة تربيرية تُوحي لك بأنها أداة للتهرب من مستحقات 

اإلجابة عىل أسئلة مرشوعة ـ كام سنوضح الحقاً مبنت املقالة ـ وال ترتبط اإلجابة عليها بظرفية زمنية / اعتقادية محّددة 

، وإن ارتبطت بها فالعكس هو الصحيح ، فمناقشة وطرح تلك التساؤالت حول القرآن يجب أن تسبق اإلميان به ، فلو 

كان اإلميان بالله ومبصدرية القرآن سابٌق للبحث يف تعاليمه ومضمونه : كيف لنا أن نؤمن بتلك املصدرية الساموية دون 

البحث يف متون القرآن ومسائلتها وعرضها عىل العقل ؟ مع الوضع باالعتبار أّن القرآن هو الذي يحمل تصور اإلسالم عن 

الله ، وال إمكانية ملعرفة اإلله اإلسالمي دون القرآن ؟ وكيف أسلم املسلم وركن قلبُه إىل التصديق بأّن القرآن من عند 

الله وهو ـ أي املسلم ـ مل يبحث مسبقاً يف تعاليمه ويستيقن من أخالقيتها وخريها ومتاسكها املنطقي ؟

املستنير احلازمي 

ملاذا يُناِقش امللحدون تعاليم القرآن 
وهم غري مؤمنني بالله أصالً ؟

والتي  الدينية  النصوص  خالل  من  إالّ  الله  يعرف  ال  املسلم  إّن 

مهمتها هداية الناس لله ) الواحد الخالق الواجبة العبادة بحقه 

الهدى ( فكيف   ( القرآن هي  إّن واحدة من أسامء  ، بل   )

لعملية  ، سابٌق  ما  كتاٍب  بهدي  االعتقاد  أو  اإلميان  يكون 

أّن كتاب ) أصل  هدايته لك ؟ يبدوا األمر كأنّني أقول 

األنواع ( لداروين كتاٌب تقتيض االستفادة منه علمياً 

االقتناع املسبق بأنّه كتاب مفيد ، وذلك حتى قبل 

بها  والتدقيق  عنها  والبحث  معرفتك ملوضوعاته 

وفحصها بدقة .
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إذا أردُت أن أهتدي بكتاٍب ما فعليه أن يُقنعني هو مبحتواه ، وليس أن يشرتط مسبقاً أن أُؤِمن مبحتوياته ألجل أن 

به  ، وحثهم عربه عىل اإلميان  البرش  الله مع  به  الذي تواصل  الخطاب  أنّه هو  القرآن يَطرح نفسه عىل   ، به  أهتدي 

وبالغيب وإقامة الصالة واإلميان بالرسل وباآلخرة ، لذلك من الطبيعي أن ال يكون اإلميان بالله رشطاً مسبقاً لالهتداء 

بالقرآن كام يقول هؤالء ، وإمّنا الطبيعي واملنطقي أن يكون القرآن من حيث هو خطاٌب للناس كآفة هو الهادي واملربهن 

أو عىل األقل املُْعلِم بوجود الغيب واآلخرة .... الخ 

فمثالً: اإلميان بعدالة اإلله الذي قدمه القرآن لنا هو أحد األسباب التي تجعل اإلنسان يؤمن به ، ) فالله ال ميكن إالّ أن 

يكون عادالً ( ، وما مل أقتنع بأّن اإلله عادٌل فال إميان ) حقيقي ( يل ، أي أّن بحث مسألة عدالة اإلله الزِمة منطقية تسبق 

وتتقدم اإلميان بالله بل والقرآن ، وليس كام يزعم هؤالء ضمن ما يزعمونه ، بأّن مناقشة عدالة اإلله تأيت بعد اإلميان 

بالله ، ال إطالقاً ، عندما أقتنع بأّن اإلله الذي صوره يل القرآن عادل حينها أُؤِمن به وبقرانه ، ال العكس .

فبالتايل من حق امللحد أن يُسِهب يف مناقشة مفهوم العدالة اإللهية وغريها من املفاهيم الالهوتية كام يتصورها هو ، 

ومبعايريه البرشية التي اكتسبها أو صاغها اجتامعيا ً، أي أّن النظر إىل ترشيعات القرآن وتعاليمه والحكم عليها أخالقياً 

وموضوعياً يتم باملعايري التي نعرفها ، وليس مبعايري إلهية ال ندري نحن شيئاً عن الحكمة من ورائها ، وإالّ ملا ) أنزل ( 

الله القرآن باللغة العربية ) لغة أرضية ( وخاطب به عقول البرش ووجدانهم ، فلو كان يريُد أن يخاطبهم بخطاٍب ال 

يستقيم وعقولهم ، وله معايري أُخرى مفارقة غري املعايري التي توافق عليها البرش املُخاطَبون ـ وهذا مستحيل ألنه عبث 

ال يصُدر من حكيم ـ ألنزل القرآن بأُسلوٍب ُمّشفر بشفرة ساموية ال يُفّكها إالّ املالئكة ورمّبا هو ـ أي الله ـ وحده !!

الجلد  أخالقية  مدى  يف  نشكك  عندما  لذلك 

التقليدي  الزواج  نطاق  الجنس خارج  ملاُمريس 

ويف قطع يد السارق ونصيب األُخت من مرياث 

والدها يف حال كان لها أخ ، عندما نشكك يف مثل 

استنادا  والعقوبات  واألحكام  الترشيعات  تلك 

أجمع  العامِل  ودول  بل  البرش  عليه  تعارف  ملا 

تقريباً من مواثيق حقوقية فال نكون بذلك قد 

وضعنا العربة أمام الحصان ، وإمّنا نظرنا للقرآن 

هم  به  املُخاطَب  ألّن  موضوعية  برشية  نظرة 

البرش كام زعم رّب القرآن ذاته !

املستنير احلازمي 

ملاذا يُناِقش امللحدون تعاليم القرآن 
وهم غري مؤمنني بالله أصالً ؟

إذا القران موجه لكم و 

ليس للبرش
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ومجادالت  حوارات  عن  عبارة  معظمه  يف  القرآن  إّن 
أو  املرشك  هذا  يكون  فكيف   ، والكفار  املرشكني  مع 
الكافر بالله غري معني مبُحاججة ما أورده القرآن من 
زعم  حسب  ـ  موَجهة  ومعتقدات  وترشيع  تعاليم 
القرآن ذاته ـ للعاملني ) املؤمنني وغري املؤمنني ( ؟. كام 
التي يُثريها امللحدون ، والتي يُحاول  أّن تلك األسئلة 
تستلزم  بأنّها  بالزعم  عليها  االلتفاف  املسلمني  بعض 
بالله  اإلميان  بعد  حتى  هي   ، بالله  املسبق  اإلميان 
وبالقرآن تظل أسئلة مرشوعة وغري ُمجاب عليها ، وال 
كبري فرٍق بني أن يُجاب عىل سائلها بعد أن أسلم أو 
قبل أن يُسلم ، إالّ لو كان الجواب هو فذلكة بيانية 
تقتيض االستعداد املسبق لالقتناع بها بغض النظر عن 
بالنسبة  مُيثل  الجواب  أّن  من  انطالقا   ، موضوعيتها 

للمؤمن ـ مسبقاً ـ مخرج من مأزق السؤال .

قد   ، وحدانيته  إلثبات  يسعى  وهو  بالقرآن  اإلله  إّن 
أُسلوب قد ال  استخدم يف حواراته مع مرشيك قريش 
يروق للقائلني بأّن القرآن ال يجوز مناقشة تعاليمه ، 
، فالقرآن بعد أن قال  بالله  أّن املرء غري مؤمن  طاملا 
للكافرين من قريش أّن الله ) ال اله إال هو ( ، وبعد 
أن برهن ـ كام يقول القرآن من خالل النظر إىل آيات 
الكون ـ عىل وجود الله ) الواحد () الذي مل يلد ومل 
ذلك  بعد  القرآن  عاد   ، للمرشكني   ) الخالق   (  ) يولد 
املرشكني  ألئك  آلهة  مناقشة  يف  معهم  وانخرط  ثانيًة 
الله  مع  بها  أرشكوا  التي  آللهتهم  تصوراتهم  فند  و   ،
بأسبقية  يقولون  الذين  زعم  حسب  ـ  سلوك  وهو   ،
معنى  له  ليس  ـ  تعاليمه  مناقشة  عىل  بالله  اإلميان 
ألنّه - أي الله - أثبت أن ال إله إالّ هو ، وبالتايل ووفقاً 
أو  القرشيني  آلهة  لتفنيد  به  حاجة  ال  ـ  هؤالء  ملنهج 

استهجان أُنوثتها عندما قال لهم : ) أفرأيتم الالت و 
العزى و مناة الثالثة األخرى . ألكم الذكر وله األنثى 
سميتموها  أسامء  إالّ  هي  إن  ضيزى  قسمة  إذا  تلك 
أنتم وآباءكم ما أنزل الله بها من سلطان ...إن الذين 

ال يؤمنون باآلخرة ليسمون املالئكة تسمية األُنثى (
) أصطفى البنات عىل البنني مالكم كيف تحكمون ( ) 
أفاصتفاكم ربكم بالبنني واتخذ من املالئكة إناثا لكم 

إنكم لتقولون قوال عظيام (.

القرآين  الخطاب  أو  القرآين  للنص  بأّن  البعض  يقول 
القرآن  به  يُخاِطب  مستوًى  فبه   ، مستوى  من  أكرث 
، ومستوى  الكافرين  به  يُخاِطب  ، ومستوى  املؤمنني 
يحمل  القول  هذا  وطبعاً   ، الجميع  به  يُخاِطب  آخر 
درجًة من املصداقية ، فأي نص يتحرك عىل أكرث من 
بعض  لتربير  به  يُدفع  أن  ولكن   ، وسياق  مستوى 
املخالفة  ـ  بالقرآن  والقانونية  االجتامعية  الترشيعات 
فهو  ـ   ) معارصة   ( أخالقية  قواعد  من  سائٌد  هو  ملا 
من  ُمختزلٌة  ـ  حٍق  كلمة   ( مقولة  عليه  ينطبق  قوٌل 
القوانني  أو  فالترشيعات   ،  ) باطل  بها  أُريد  ـ  سياقها 
أو العقوبات الجزائية ـ التي هي بالغالب محل طعن 
املُخاطَب بها ليس املؤمنني  ـ  امللحدين  وتشكيك من 
ال  الدولة  فتصورات   ، ككُّل  املجتمع  وإمّنا   ، فحسب 
املجتمع  أفراد  تعني  ما  بقدر  بعينه  أتباع ديٍن  تعني 
الدين  أساس  عىل  مُتيّز  قوانني  أصبحت  وإالّ   ، بأرسه 
بني أبناء الوطن الواحد والقرآن يقول أنّه أىت ليساوي 
بني الناس ال ليفرق فيام بينهم ، فضالً عن أّن الخطاب 
بد  ـ ال  لُه  املوَجه  النظر عن  ـ وبغض  بُكلِّيته  القرآين 
أن تكون له القدرة عىل الصمود أمام تساؤالت أولئك 
ه لهم الخطاب املعني باعتبار أنّه واجٌب  الذين ال يوجَّ

عليهم أن يؤمنوا به وإالّ فالنار والعذاب بانتظارهم . 

املستنير احلازمي 

ملاذا يُناِقش امللحدون تعاليم القرآن 
وهم غري مؤمنني بالله أصالً ؟
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ما استنتجته من حوارايت مع هؤالء ـ القائلني بعدم أّحقية امللحد منهجياً مبناقشة تعاليم القرآن ـ أنّهم يلجئون إىل تلك 

) الحيلة الجدلية ( رّداً عىل ما يسوقه امللحدون من إشكاليات وتساؤالت بالقرآن ـ ) أو شبهات وطعون كام يُسميها 

بعض الدوغامئيني منهم ( ـ أقول أنّهم يلجئون إىل تلك الحيلة الجدلية ألنّهم ال يجدون ألفكار مثل العذاب األُخروي 

يُحاولون بها أن  الزوجات من تخاريج أو تالفيق  بالقرآن وبشاعتها وفكرة تعدد  الجزائية  العقوبات  ، ومثل  وساديته 

يُّوِفقوا ما بني القرآن وأخالقيات العرص التي صيغ أغلبها ) نظرياً ( مبا يُسمى باإلعالن العاملي للحقوق الذي صاغته األمم 

املتحدة عام 1948 . 

املستنير احلازمي 

ملاذا يُناِقش امللحدون تعاليم القرآن 
وهم غري مؤمنني بالله أصالً ؟
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مجلة شهرية بجهود فردية تصدر في الثاني عشر من كل شهر

مجلة امللحدين العرب هي مجلة  هدفها  
نشر أفكار امللحدين العرب على إختالف 
توجهاتهم السياسية و العرقية بحرية 

كاملة

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

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

ناحية حقوق النشر و حفظ امللكية الفكرية

الناشرون في اجمللة هم من أعضاء مجموعة 
مجلة امللحدين العرب أو من الكتاب العرب 
امللحدين ممن إستطعنا التواصل معه ألخذ 

اإلذن بالنشر

مينع نشر كل ماهو مناف لألخالق العامه و 
كذلك التحريض أو التصريحات العنصرية

لهيئة التحرير احلق باختيار ما تراه مناسبا 
من املواضيع املوضوعة في اجملموعة للنشر 

فنشر  أي موضوع صمن اجملموعة يعتبر 
تفويضا للمجلة بالنشر

موقع املدونة اخلاصة بنا لألرشفة على اإلنترنت: 
www.aamagazine.blogspot.com


